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Na zaproszenie Marszałka Wo-
jewództwa Łódzkiego – Wło-
dzimierza Fisiaka i Burmistrza 
Rzgowa – Jana Mielczarka w 
dniach 5-8 listopada 2007 r. 
na ziemi łódzkiej i rzgowskiej 
gościła delegacja władz sa-
morządowych Ukrainy z wo-
jewództwa czerniowieckiego 
(południowo-zachodnia Ukrai-
na, zwana Bukowiną).

Celem wizyty naszych gości 
było zapoznanie się z samorządo-
wymi sposobami zarządzania pań-
stwem na szczeblu gminy, powiatu 
i województwa oraz podziałem 
kompetencji i finansów na szczeblu 
rządowym i samorządowym. Nasi 
goście spotkali się z Radnymi Rady 
Miejskiej w Rzgowie, zwiedzali 
również cztery firmy naszej gminy, 
tj.: „OVOVITA” w Prawdzie, 
„GROT” w Starowej Górze, Gospo-
darstwo Ogrodnicze Pana Ryszarda 
Turskiego ze Rzgowa i Centrum 
Handlowe „PTAK”.

Celem wizyty było również 
nawiązanie kontaktów samorządo-
wych z powiatami województwa 
łódzkiego i okręgami województwa 
czerniowieckiego. Miasto Czer-
niowce jest pięknym miastem Ukra-
iny, które prawa miejskie otrzymało 
w 1392 roku. Liczy 918 tysięcy 
mieszkańców. Jest miastem wielo-
narodowościowym - miastem Ukra-
ińców, Rosjan, Mołdawian, Rumu-
nów, Węgrów, Niemców, Żydów i 
Polaków.

Województwo Czerniowce 
posiada ogromne możliwości współ-
pracy w zakresie turystyki, handlu i 
tworzenia wspólnych przedsięwzięć 
gospodarczych.

Wizyta delegacji ukraińskiej

Naszymi gośćmi byli:
1. Ivan Shylepnytskyy – przewodni-
czący Czerniowieckiej Obwodowej 
Rady,
2. Yuriy Nykyforyak – przewod-
niczący Wyrznyckiej Rejonowej 
Rady,
3. Dmytro Hodoroh – przewod-
niczący Hercaiwskiej Rejonowej 
Rady,
4. Hryhoriy Vanzuryak – przewodni-
czący Głybockiej Rejonowej Rady,

5. Yulian Vanchytskyy – przewodni-
czący Pierszotrawnewej w mieście 
Czerniowce Rejonowej Rady,
6. Andriy Dutchak – przewodni-
czący Putylskiej Rejonowej Rady,
7. Vasyl Kozak – przewodniczący 
Sokiriańskiej Rejonowej Rady,
8. Lazar Paladii – przewodniczący 
Storożynieckiej Rejonowej Rady,
9. Hryhoriy Tymchuk – przewodni-
czący Hocimskiej Rejonowej Rady,
10. Viktor Honchar – radny Czernio-
wieckiej Obwodowej Rady,

11. Artur Oskvarek – główny specja-
lista Czerniowieckiej Obwodowej 
Rady,
12. Vladyslav Strutynskyy – prezes 
Obwodowego Towarzystwa Kultury 
Polskiej im. Adama Mickiewicza w 
Czerniowcach,
13. Myroslav Shevchuk – dzienni-
karz obwodowej państwowej tele-
wizji.

Fotoreportaż – na str. 2

Święto Niepodległości
W br. obchodziliśmy 89. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się w 
kościele parafialnym w Rzgowie Mszą Świętą, którą celebrował ksiądz Robert – wikariusz naszej parafii.
Po mszy św. nastąpił przemarsz z orkiestrą dętą wszystkich uczestników na miejscowy cmentarz, gdzie 
delegacje władz samorządowych i organizacji złożyli wiązanki kwiatów na grobie nieznanego żołnierza.
Uroczystą akademię Święta Niepodległości rozpoczął odśpiewaniem Hymnu Państwowego chór rzgowski 
„Camerata”. Następnie w montażu słowno-muzycznym zaprezentowała się młodzież Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Rzgowie, przygotowana przez Panią Beatę Ways.
W dalszej części uroczystości wystąpił ZPiT „Rzgowianie” w oberku i tańcach lubelskich oraz 4 pieśni wyko-
nał chór „Camerata”. W trakcie imprezy przygrywała rzgowska orkiestra dęta, która zakończyła program 
artystyczny obchodów 89. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dyr. GOK
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Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Rzgowie

Wizyta delegacji 
ukraińskiej

WIELKA AWARIA
W dniach 18-20 października nastąpiło usunięcie najpoważ-

niejszej, jak dotychczas w Rzgowie, awarii wodociągowej na 
najruchliwszym skrzyżowaniu ulic Pabianickiej – Grodziskiej 
– Tuszyńskiej – Łódzkiej.

Częściowe zamknięcie tego skrzyżowania wymagało kilku-
nastu tygodni przygotowań. Firma Rinstal zrobiła to szybko i 
fachowo, wymieniając stary węzeł „sztamowanych” zasuw na 
nowy.

Konrad Kobus

Kierownik GZWiK

w Rzgowie

Podziękowanie
W. Sz. Pan Bolesław Siutowicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie

Wielce Szanowny Panie Dyrektorze!
W imieniu Zarządu Głównego Obwodowego TKP im. Adama Mickie-

wicza oraz całej delegacji młodzieżowej z Bukowiny, którzy uczestniczyli 
w realizacji wspólnego projektu „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży”, 
serdecznie dziękuje za wspaniałe przyjęcie w Rzgowie, za wspaniałą organi-
zację całego pobytu Bukowińczyków w Polsce.

Znajomości z językiem polskim, historią RP znacznie wzbogaciły wiedzę 
młodzieży z Ukrainy. Wspólne śpiewanie polskich i ukraińskich piosenek, 
wykonywanie tańców ze swych regionów były korzystny tak dla polskiej, jak 
i dla ukraińskiej młodzieży.

Dziękujemy osobiście stałemu opiekunowi naszej delegacji, inicjatorowi 
tego projektu Panu Włodzimierzowi Kaczmarkowi.

Serdeczne podziękowanie Panu Janowi Milczarkowi, Burmistrzowi 
Rzgowa, za wsparcie współpracy pomiędzy naszymi regonami.

Oczywiście, nie udałoby się zrealizować tego projektu bez podtrzyma-
nia naszej inicjatywy ze strony Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. 
Uprzejmie proszę o przekazanie podziękowania dla kierownictwa NCK. 
Mamy nadzieję, że to był dobry początek stałej współpracy pomiędzy polską 
a ukraińską młodzieżą woj. łódzkiego (Polska) i obw. czerniowieckiego 
(Ukraina).

Z poważaniem i wdzięcznością
Prezes Zarządu Głównego Obwodowego

TKP im. Adama Mickiewicza
doc. Władysław Strutyński

W dniach 11-17 października 2007 roku przebywała w Rzgowie 50-oso-
bowa grupa młodzieży z regionu Bukowina – Czerniowce, Ukraina.

Pobyt młodzieży w większości był dofinansowany z projektu „Polsko-
Ukraińskiej Wymiany Młodzieży” Narodowego Centrum Kultury w Warsza-
wie. Celem wymiany było wzajemne poznanie się, nauka języka polskiego i 
ukraińskiego, poznanie tradycji, historii, zachowań, poszerzenie istniejącej 
współpracy kulturalnej z Towarzystwem Kultury Polskiej im. Adama Mickie-
wicza w Czerniowcach.

Przybysze z Ukrainy to młodzież ucząca się w gimnazjach i studiująca na 
Uniwersytecie, w większości znająca język polski.

W programie pobytu goście uczestniczyli w uroczystym ślubowaniu klas 
I i akademii z okazji Dnia Nauczyciela w rzgowskim Gimnazjum, w Teatrze 
Wielkim w Łodzi byli na operze „Carmen”, zwiedzali CT „Ptak”, gospodar-
stwo ogrodnicze Państwa Turskich, Fermę Pana J. Marszałka w Guzewie, 
Firmę Kosmetyczną „Delhia Cosmetic”. W Łodzi zwiedzali Manufakturę i 
Galerię Łódzką.

W dniu 14 października zorganizowano wycieczkę do Warszawy, gdzie 
zobaczyli Cmentarz na Powązkach, Wilanów, Łazienki, Stare Miasto.

W Urzędzie Miejskim w Rzgowie w dniu 16 października doszło do spot-
kania w władzami samorządowymi naszej Gminy. Burmistrz Jan Mielczarek 
przedstawił historię naszej Gminy i Miasta, zadania i osiągnięcia.

Przyjemnym akcentem była wspólna zabawa z młodzieżą w GOK, gdzie 
w strojach ludowych wspólnie uczyliśmy się tańców regionalnych.

Po 7 dniach pobytu w naszej Gminie wyjeżdżająca młodzież ukraińska 
była bardzo zadowolona, gorąco dziękując za gościnność i zapraszając do 
złożenia rewizyty w przyszłym roku.                    Włodzimierz Kaczmarek

Młodzież z Ukrainy 
w Rzgowie

Kronika miesiąca - październik
11.-17.10. pobyt grupy młodzieży z Ukrainy w ramach Wymiany Młodzieży 
Polsko-Ukraińskiej w Rzgowie.
12.10. Ślubowanie pierwszych klas Gimnazjum w Rzgowie.
14.10. Dzień Papieski w kościele parafialnym w Rzgowie.
15.10. Obchody 40-lecia działalności rzgowskiego koła Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych.
16.10. Spotkanie młodzieży ukraińskiej władzami samorządowymi Gminy 
Rzgów.
21.10. Wybory do Sejmu i Senatu RP.
23.10. Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Rzgowie podczas publicznej 
debaty nad Studium Uwarunkowań Kierunków Rozwoju i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Rzgów.
24.10. Zebranie Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Rzgowie.
25.10. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Rzgowie.
30.10. XIV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.

Z życia parafii
11 listopada w Niedzielę – 89. rocznica Odzyskania Niepodległości – msza 
św. o godz. 11.30 – w int. Ojczyzny.
17 listopada w sobotę – msza św. o godz. 10.00 – w int. 102. rocznicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Rzgowie, o dalsze łaski i Bożą opiekę.
16–18 grudnia – rozpoczynają się Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii.

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH w 2007 r.
NIEDZIELA 16 GRUDNIA:
godz.  7.00 – Msza św. z nauką ogólną
godz.  8.20 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 10.00 – Msza św. z nauką ogólną – po mszy spotkanie dla młodzieży
godz. 11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
PONIEDZIAŁEK 17 GRUDNIA:
godz.  7.00 – Msza św.
godz.  9.00 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: 9.00–10.00; 15.30–18.30
WTOREK 18 GRUDNIA:
ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI ADWENTOWYCH
godz.  7.00 – Msza św.
godz.  9.00 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
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ZAPROSZENIE 

NA BAl SylwEStROwy 

w GROdZISku

Wyśmienita tradycyjna polska kuchnia, profesjonalny 
zespół muzyczny oraz świetny pokaz ogni sztucznych 

po północy to atuty Zabawy Sylwestrowej 
na salach balowych OSP Grodzisko.

Bilety w cenie 250 zł od pary do nabycia 
u Państwa Małgorzaty i Marka Berczak, 

Grodzisko 45, tel. (042) 214-26-54.

Organizatorzy

10 października 2007 r. minął 
termin składania podań o Stypen-
dium Gminy Rzgów na rok akade-
micki 2007/2008.

Zgodnie z aktualnie obowiązu-
jącymi zasadami, przyjętymi przez 
Radę Miejską w Rzgowie, o stypen-
dium gminne mogą ubiegać się stu-
denci, którzy spełniają łącznie kryte-
rium socjalne i kryterium wyników 
w nauce.

Do Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie wpłynęły 4 podania o przyznanie 
Stypendium Gminy Rzgów. Komi-
sja stypendialna, powołana uchwałą 
Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej 
w Rzgowie z dnia 30 października 
2007 r., rozpatrzyła złożone wnioski 

i stwierdziła, że wymagane kryteria 
spełniają 4 osoby.

Studenci otrzymujący Stypen-
dium Gminy Rzgów w roku aka-
demickim 2007/2008 w wysokości 
150,00 zł miesięcznie to: MARIA 
GARNYS, PAULINA WRÓB-
LEWSKA, KAROLINA KOSMA, 
KATARZYNA BUDZIEJEWSKA.

Stypendium przyznawane jest 
na rok akademicki 2007/2008 od 
października 2007 r. do lipca 2008 r. 
Po zakończeniu semestru zimowego 
stypendyści obowiązani są przedsta-
wić zaświadczenie o kontynuowaniu 
nauki. Stypendyści tracą stypendium 
w przypadku przerwania nauki.

Jadwiga Pietrusińska

XIV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie 
w dniu 30 października 2007 r.

Wybór ławników
Rada Miejska w głosowaniu 

tajnym wybrała 4 ławników do 
orzekania w Sądzie Rejonowym w 
Pabianicach, a mianowicie:
1. Jana Zenona Strycharskiego 
– syna Stanisława i Ludwiki, zam. w 
Rzgowie,
2. Marię Teresę Kluczyńską – córkę 
Stanisława i Władysławy, zam. w 
Rzgowie,
3. Barbarę Durajczyk – córkę Karola 
i Zofii, zam. w Rzgowie,
4. Bożenę Kazimierę Lotto – córkę 
Franciszka i Władysławy, zam. w 
Gospodarzu.
Do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy w Sądzie Rejonowym 
w Pabianicach:
1. Halinę Barbarę Gierasińską – córkę 
Jana i Jadwigi, zam. w Rzgowie,
2. Cecylię Prądzyńską – córkę Jana i 
Eugenii, zam. w Rzgowie.

Zasady uchwalania 
budżetu

Taką uchwałę Rada podjęła na 
wniosek Pani Skarbnik Anny Skór-
niewskiej. Określa ona zasady i ter-
miny uchwalania budżetu. General-
nie budżet powinien być uchwalony 
do końca roku poprzedzającego rok, 
na który jest uchwalany.

Radni, sołtysi, mieszkańcy 
Gminy, osoby, które posiadają nie-
ruchomości w naszej Gminie, oraz 
podmioty działające na naszym 
terenie mogą składać wnioski do 
projektu budżetu do dnia 30 wrześ-
nia roku poprzedzającego dany rok 
budżetowy.

Niezłożenie tych wniosków w 
terminie poskutkuje rozpatrzeniem 
danego tematu inwestycyjnego – rok 
później.

Zmiany w budżecie
Wpływy do budżetu, których 

radni nie byli do tej pory pewni, 
składające się z:
a) opłaty targowej 100.000 zł,
b) opłaty planistycznej 250.000 zł,
c) odsetek od kapitału w bankach 
38.000 zł
RAZEM: 388.000 zł
Rozdysponowano na:
* Modernizację oczyszczalni ście-
ków w Rzgowie 250.000 zł,
* Remont pionu w Szkole Podsta-
wowej w Rzgowie 20.500 zł,
* Działanie świetlic szkolnych 
16.000 zł,

* Materiały do remontu budynku 
świetlicy w Czyżeminku (robocizna 
mieszkańców w czynie społecznym) 
10.000 zł,
* Dokończenie budowy oświetlenia 
ulicznego:
- w Starowej Górze, ul. Ścienna 
5.000 zł,
- w Czyżeminku 25.000 zł,
* Zakup 2 syren alarmowych dla OSP 
w Guzewie i Kalinku 14.000 zł,
* Wyposażenie kuchni w OSP w 
Kalinku 2.000 zł,
* Zakup gruntów na zasoby komu-
nalne 25.000 zł,
* Na pozostałą działalność 8.500 zł.

Oświadczenia majątkowe
Radni na ręce Przewodniczą-

cego, a kadra kierownicza Urzędu 
Miejskiego na ręce Burmistrza zobo-
wiązani są do złożenia oświadczeń 
majątkowych do dnia 30 kwietnia za 
rok poprzedni.

Burmistrz i Przewodniczący 
składają swe oświadczenia na ręce 
Wojewody Łódzkiego. Mocą ustawy 
samorządowej Przewodniczący i 
Burmistrz mają obowiązek dokonać 
analizy złożonych oświadczeń i w 
razie nieprawidłowości – wystąpie-
nia do Urzędu Skarbowego o kon-
trolę oświadczenia.

Obydwaj Panowie takowej ana-
lizy dokonali i nie stwierdzili żad-
nych nieprawidłowości. Wszystkie 
oświadczenia majątkowe zostały 
przekazane Naczelnikowi Urzędu 
Skarbowego Łódź-Widzew w 
czerwcu br. i do chwili obecnej 
nie wpłynęła informacja o zastrze-
żeniach Naczelnika do złożonych 
w oświadczeniach majątkowych 
danych.

Grunty pod parking 
w centrum Rzgowa

Rada Miejska wyraziła zgodę na 
zakup działki geodezyjnej nr 777/1 
o pow. 3322 m² położonej między 
ulicą Łódzką i parkanem kościoła 
oraz rzeką Ner i parkanem kościoła 
od Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. 
Św. Stanisława BM w Rzgowie za 
kwotę wycenioną przez rzeczo-
znawcę majątkowego, a mianowicie 
26 tys. 377 zł.

Działka nr 777/3 pomiędzy ulicą 
Łódzką, budynkiem poczty i par-
kanem kościoła ma być użyczona 
gminie Rzgów również na budowę 
parkingu.

Koniec ulicy Buczka
Rada Miejska w Rzgowie doszła 

do wniosku, że ul. Buczka (pomię-
dzy starą halą „Polrosu”, CT „Ptak” 
i dalej biegnąca na mapie do drogi 
nr 1) utraciła charakter drogi i pod-
jęto uchwałę o wykreśleniu jej z 
rejestru dróg gminnych oraz uchy-
liła uchwałę Gminnej Rady Narodo-
wej w Rzgowie z 1974 r. o nadaniu 
nazwy ulicy Buczka.

Nowe ulice
Nadano nazwę Stanisława Sta-

szica ulicy w Rzgowie – działce 
geodezyjnej nr 159/10 prostopadłej 
do ulicy Krasickiego, o długości 115 
mb. i szer. 10 mb., rozpoczynającej 
swój bieg od ulicy Krasickiego w 
kierunku wschodnim.

Nadano nazwę Zagłoby ulicy 
w Starowej Górze, składającej się 
z 10 działek przy granicy z mia-
stem Łódź, stanowiącej naturalne 
przedłużenie istniejącej już ulicy 
Zagłoby od trasy nr 1 w kierunku 
wschodnim. Nowa ulica ma 380 mb. 
i 15 mb. szerokości.

Regulacje gruntów 
po byłym SKR i GS-ie
Spółka Hort-Cafe, której 

kawiarnie każdy zna z wyśmieni-
tych ciast, lodów i deserów w Łodzi 
na ul. Piotrkowskiej, wykupiła wraz 
z gruntem budynki biurowe, war-
sztaty, stolarnie najbardziej wysu-
nięte w kierunku GS-u. Jak się teraz 
okazało, część budynku warsztato-
wego SKR została za porozumie-
niem ustnym prezesów wybudowana 
na terenie GS-u. Dziś takie „numery” 
nie przechodzą. Firma Hort-Cafe, 
zatrudniająca 164 pracowników, a w 
budynkach na ulicy Literackiej 40-
tu, aby się rozwijać, musi mieć ure-
gulowany stan prawny, musi mieć 
możliwość wstawienia okien, aby 
doświetlić pomieszczenia, a chce 
dalej inwestować w budynku byłej 
stolarni. Dlatego też Rada Miejska 
postanowiła uregulować sprawę tych 
granic i podjęła uchwałę wyrażającą 
zgodę na sprzedaż części działek o 
pow. ok. 700 m² dziś należących już 
po wykupieniu od GS-u do Gminy 
Rzgów.

Regionalna Izba 
Obrachunkowa 

ocenia pozytywnie
...wykonanie budżetu za pierwsze 
półrocze 2007. Skarbnik Gminy 
przedstawiła pozytywną opinię RIO 
w przedmiocie wykonania uchwały 
budżetowej na sesji w dniu 30 paź-
dziernika br.

Tylko radny Bagiński zaży-
czył sobie dyskusji na ten temat na 
następnej sesji… Czyżby miał inne 
dane niż Izba Obrachunkowa?

Stypendium dla studentów
Rada Miejska uchwałą ustaliła 

zasady przyznawania stypendium 
dla studentów gminy Rzgów. Sty-
pendium to mogą otrzymać studenci 
w trudnej sytuacji materialnej, a jed-
nocześnie ze średnią ocen 4,0. Treść 
uchwały wraz z załącznikiem znaj-
duje się na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej pod 
adresem http://bip.rzgow.tensoft.
pl/ - w zakładce „Prawo Lokalne”, 
w zbiorze „Uchwały Rady”. Treść 
uchwały zmieniła się nieznacznie, 
natomiast skład Komisji Stypendial-
nej wygląda następująco:
1. Piotr Salski – były radny - członek 
Komisji Spraw Społecznych,
2. Marek Skalski – radny - Przewodni-
czący Komisji Spraw Społecznych,
3. Piotr Hajduk – radny - członek 
Komisji Spraw Społecznych,
4. Jadwiga Pietrusińska – Z-ca Bur-
mistrza Rzgowa,
5. Monika Łoboda – Dyrektor Gim-
nazjum w Rzgowie,
6. Grażyna Boczek – pracownik 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie,
7. Edyta Najgebauer – pracownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Pomoc niepełnosprawnym
Rada Miejska w Rzgowie zaak-

ceptowała przyjęcie do realizacji 
programu pilotażowego „Uczeń na 
wsi - pomoc w zdobyciu wykształ-
cenia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz 
gminy miejsko-wiejskie” w obszarze 
A. Program refundowany jest w cało-
ści przez Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Stypendium dla studentów

Kim są kombatanci
Daje się odczuć, że wielu ludzi, szczególnie nasza milusińska i wspaniała 

młodzież, nie wie, kim są kombatanci i dlaczego ich tak się nazywa. Otóż w 
dniu 1 września 1939 r. nad ranem na naszą młodziutką, zaledwie dwudzie-
stoletnią Polskę niespodziewanie napadł uzbrojony po zęby nasz zachodni 
sąsiad - Niemcy hitlerowskie.

Polacy, pomimo iż byli znienacka zaskoczeni, bardzo słabo uzbrojeni, 
mężnie i walecznie stawiali czoło wrogowi. Do tego stopnia, że nawet z sza-
belką w ręku i to na koniku ruszali na czołgi i kolumny zmechanizowano-
opancerzone. Bywało też i tak, że gdy wojsko zawzięcie walczyło z umun-
durowanym wrogiem, to z tyłu cywilni szpiedzy niemieccy zadawali cios 
naszym wojskom. I to ci, którzy od wielu, wielu lat gromadnie zamieszkiwali 
w Polsce i karmili się polskim chlebem. W Kalinie naszej gminy mieszkało 
na stałe dużo rodzin niemieckich, a Starowa Góra prawie cała zamieszkiwana 
była przez Niemców, gdzie mogli się czuć jak w swoim kraju oraz przygoto-
wywać się na przyjęcie niemieckich wojsk.

Natomiast nasze wojsko, przeważnie pieszo robiąc kilkadziesiąt km na 
dobę, bardzo zmęczone nie nadążało ustępować zmotoryzowanej i bardzo 
dobrze uzbrojonej nawałnicy hitlerowskiej potęgi, pragnęło przyjść z pomocą 
broniącej się jeszcze Warszawie. A tu zaledwie za 17 dni od wybuchu II 
wojny światowej nasz wschodni sąsiad nie wypowiadając wojny, podstępnie 
rozpoczął wchłaniać nasze wojsko, które to jako od Słowian niczego złego 
nie przewidując bez walki szło w ich rzekomą opiekę, a myślą, iż wspólnie 
razem stawią czoło wówczas naszemu niemieckiemu wrogowi.

Okazało się wręcz odwrotnie. Natychmiast rozbrojono ich i oddzielono 
od całości oficerów, podoficerów oraz szeregowych, jednocześnie potajemnie 
wywożono każdych w inne miejscowości tak, aby nie mieli z sobą żadnej 
łączności po to, aby potraktować ich nie jako jeńców wojennych, a tylko 
zbrodniarzy i znienawidzonych wrogów ZSRR. I pod takim sfabrykowanym 
pretekstem, rozpoczynając oczywiście od najwybitniejszych i najwyższych 
stopniem oficerów perfidny wykonywać mord naszych najwspanialszych 
Polaków. Mord, którym to po wykryciu chcieli propagandowo obarczyć 
Niemców. Ale są i tacy, którym to dzięki Panu Bogu udało się dyplomatycz-
nie i skrycie opuścić ZSRR, a tym samym uniknąć okrutnej katorgi i zbrod-
niczej śmierci. I losowo od 1939 r. dane im było z bronią w ręku walczyć na 
bardzo wielu frontach i na różnych kontynentach świata nie tylko o sprawy 
Polski, ale i w interesie innych krajów przelewali swoją polską krew i odda-
wali własne drogocenne życie.

Po kapitulacji Warszawy część naszego wojska była wzięta do niewoli 
niemieckiej i tam w obozach doznawali wielu upokorzeń i pozbawiani byli 
swojej godności. A ci, którym udało się pozostać w Polsce, utworzyli naj-
bardziej znaczącą spośród innych formację partyzancką pod nazwą Armia 
Krajowa - AK, która natychmiast na bardzo szeroką skalę rozpoczęła swoją 
aktywną partyzancką działalność dla dobra naszej ukochanej ojczyzny - 
Polski. I właśnie za tę działalność po oficjalnym zakończeniu działań wojen-
nych NKWD wydłużając swoje mordercze ramię polskimi ubowcami - UB 
- natychmiast rozpoczęła unicestwiać swoje ofiary - AK - krótkimi, symbo-
licznymi procesami, wydając szablonowo wyroki bardzo ciężkiego więzienia 
albo zaocznie przeważnie natychmiastowa śmierć.

W 1945 r. ojczyzna nasza rozpoczęła masowy pobór mężczyzn do wojska, 
aby natychmiast zabezpieczyć i utrwalić to wszystko, co inni wywalczyli. 
Oni jeszcze wówczas nic nie wiedzieli o strasznych zbrodniach barbarzyń-
skich w Katyniu i wielu innych miejscowościach na terenie ZSRR. Oni do 
maja 1945-47 r. już w okopach i w innym umundurowaniu wroga nie mieli. 
Byli w dużo, dużo gorszej sytuacji niż frontowcy. Ich wrogowie - przeciw-
nicy po cywilnemu w dzień normalnie w polu pracowali oraz na pewno roz-
pracowywali i prowadzili szczegółowe rozpoznanie ruchów wojska oraz ich 
aktualnego uzbrojenia i dopiero w nocy napadali na małe, słabo uzbrojone 
grupki wojskowe, które w pogoni za nimi, nie znając dokładnie terenu, pod-
stępnie wpadali w różne pułapki.

Jest to zaledwie mikroskopijne streszczenie tego, co oni przeszli, a teraz 
skrótowo nazywani są „Kombatantami” o pełnym brzmieniu „Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych” 
(ZKRPiBWP).

Wobec powyższego, nic dziwnego, że kombatanci czują się w większym 
czy mniejszym stopniu współrodzicami swojej na nowo odrodzonej ojczyzny. 
Ich wszystko powinno interesować, co się dzieje w naszym kraju. W trudnych 
i zawiłych okolicznościach wysuwać i wspierać dobre koncepcje gospodarcze, 
służące dla wszystkich - szerokich mas społeczeństwa. A obiektywnie potępiać 
wszelkie z premedytacją zamierzone zło oraz niegospodarności majątkiem spo-
łecznym. Oni swoją patriotyczną postawą narażali swoje zdrowie, a w razie 
koniecznej potrzeby i swoje drogocenne życie oddawali, aby inni w prawdzi-
wie wolnej Polsce już na wieki bezpiecznie i godnie mogli żyć.

Przypomniał Kombatant
ZKRPiBWP w Rzgowie

Jan Gos

Turniej tenisa stołowego
17 października w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 

został zorganizowany turniej tenisa stołowego, w którym uczestniczyli chętni 
uczniowie z naszej szkoły.

Po zaciętych pojedynkach poszczególnych zawodników zwycięzcą został 
Rafał Bartłomiejczyk, drugie miejsce zajął Mateusz Pokorski, natomiast trze-
cie miejsce przypadło Sebastianowi Makowskiemu. Poza podium znaleźli 
się: Krystian Łuczyński – czwarte miejsce oraz Dominik Makiewicz – piąte 
miejsce.

Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nato-
miast wszyscy uczestnicy turnieju zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 
Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów sportowych.

Krzysztof Chrzanowski

Zawisza mistrzem 
jesieni

Na dwie kolejki przed zakończeniem rundy jesiennej reprezentacyjny 
zespół Rzgowa zapewnił sobie tytuł mistrza jesieni. Nad drugim w tabeli 
Widzewem II Łódź nasza drużyna ma siedem punktów przewagi, a nad trze-
cim Kolejarzem Łódź osiem punktów. W tych trzech zespołach należy upatry-
wać kandydata do mistrza ligi okręgowej na zakończenie sezonu 2007/2008. 
Pozostałe zespoły w lidze okręgowej mają do nas już jedenaście i więcej 
punktów straty i nie powinny stanowić żadnego zagrożenia.

Od poprzedniego wydania gazety „Nasza Gmina” rozegraliśmy pięć 
spotkań. Odnieśliśmy w nich cztery zwycięstwa i ponieśliśmy jedną porażkę 
z PTC Pabianice 1:3. Była to jednak porażka bez konsekwencji, ponieważ 
naszym najgroźniejszym rywalom również zdarzyły się potknięcia. Porażka 
z PTC jest jedyną przegraną naszego zespołu w tej edycji rozgrywek. Mimo 
tego, że straciliśmy w tym spotkaniu punkty, to przyznać trzeba, że porażka 
ta była pożyteczna dla naszego zespołu, ponieważ do zawodników dotarło, 
że bez właściwego zaangażowania w grę są jednak do pokonania przez inne 
zespoły.

Zimny prysznic spowodował zupełnie inne podejście do trudnych 
meczów z czołówką tabeli: Włókniarzem Pabianice i ze Startem Brzeziny. 
Drużyna nasza rozegrała dobre i widowiskowe spotkania i mimo tego, że 
zarówno Włókniarz, jak i Start stawiały zacięty opór, to w obu tych spotka-
niach zapewniliśmy sobie zwycięstwa w końcowych minutach, zdobywając 
na naprawdę groźnych przeciwnikach 6 punktów. Włókniarz Pabianice poko-
naliśmy 2:0, a Start Brzeziny 3:2.

W pozostałych spotkaniach pokonaliśmy jeszcze 2:0 LKS Różycę oraz w 
lokalnych derbach MKS 2000 Tuszyn 5:0. Do zakończenia rundy jesiennej 
mamy jeszcze do rozegrania dwa mecze z Maliną Piątek i z Turem Ozorków. 
O ile z Maliną nie powinniśmy mieć kłopotów z odniesieniem zwycięstwa, to 
w spotkaniu z Ozorkowem trzeba wznieść się naprawdę na wyżyny umiejęt-
ności, aby nie stracić punktów.

Rozgrywki zakończył już drugi zespół naszego klubu, zajmując ósme 
miejsce z dorobkiem 13 punktów. Przed rozgrywkami zdawaliśmy sobie 
sprawę, że trudno będzie grać naszym młodym zawodnikom w pierwszym 
sezonie gry w seniorach. Zakładaliśmy, że jeśli zdobędą dziewięć punktów, 
to będzie dobrze. Zdobyli punktów trzynaście. Te cztery punkty mogą się 
okazać bezcenne na zakończenie rozgrywek.

Zakończyły też już rozgrywki nasze najmłodsze zespoły klasy „Górski”, 
plasując się w środku tabeli swoich grup rozgrywkowych. Myli się jednak 
ten, kto myśli, że chłopcy ci będą mieć z boiskiem do czynienia dopiero na 
wiosnę. Tak naprawdę to teraz bawić się będą z piłką do połowy grudnia, 
potem około miesiąca wolnego i od połowy stycznia rozpoczną się przygoto-
wania do rundy rewanżowej.

Zespołowi „Michałowicz ” udało się dotrwać do zakończenia rozgrywek 
w rundzie jesiennej mimo tego, że na początku opuściło go czterech zawod-
ników i były kłopoty ze skompletowaniem składu na mecze. Trenerowi 
Sajewiczowi udało się jednak poukładać zespół od nowa i mimo tego, że w 
końcu października Michał Sajewicz wyjechał do pracy w Irlandii, to zosta-
wił zespół pod opieką nowego trenera, który doprowadzi zespół do końca 
rozgrywek. Wydaje się, że wszystko złe, co mogło ten zespół spotkać, już go 
spotkało, i teraz może być już tylko lepiej.

W połowie października Zarząd GLKS Zawisza złożył w Urzędzie Miej-
skim pismo z propozycją modernizacji boiska piłkarskiego. Po 11 listopada 
Zarząd spotka się z władzami gminy w celu omówienia powyższej propozycji.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów



4 9Rzgów – Nasza Gmina Rzgów – Nasza Gmina

FIRMA „BART-POL”
oferuje usługi w zakresie:

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

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

Kom. 0-601-39-24-49

„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

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]

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

POLSAD Jacek Korczak

Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów

95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A

zaprasza od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00

Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy, 

maszyny rolnicze itd.

OGŁASZAJ SIĘ W „NASZEJ GMINIE”

Kronika policyjna
31.08.2007, godz. 11:00, CZYŻEMINEK (WOJ. ŁÓDZKIE): Piotr B.(zam. 
Pabianice) złożył zawiadomienie o przestępstwie, z którego wynika, iż został 
mu skradziony portfel wraz z dokumentami w postaci dowodu osobistego 
bdb, książeczki wojskowej bdb, legitymacji szkolnej bdb, biletu miesięcz-
nego PKS, telefonu komórkowego Sony Ericsson k700i, straty 330 PLN na 
szkodę zgłaszającego. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
1.10.2007, godz. 11:30, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE): N/n sprawca w n/n sposób 
dokonał kradzieży samochodu m-ki Honda Acord z terenu niestrzeżonego par-
kingu, o wartości 50.000 zł, na szkodę Beaty K. Pojazd posiadał ubezpieczenie 
w zakresie OC i AC Hestia Łódź. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
1.10.2007, godz. 8:50, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. RUDZKA: Kierow-
nik f-my Eko w trakcie robót budowlanych przy trasie K-1 ujawnił granat 
ręczny pochodzenia z czasów II wojny. Na miejsce wezwano patrol saperski 
z JW 4390 z Tomaszowa Mazowieckiego, który granat zabrał do zniszczenia. 
Po oczyszczeniu teren przekazano kierownikowi.
1.10.2007, godz. 14:00, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. OGRODOWA: 
Tomasz P., l. 34, złożył zawiadomienie o oszustwie na kwotę 1200 zł na jego 
osobie dokonanym przez nieznanego mężczyznę w trakcie zakupu za pomocą 
przesyłki pocztowej reflektora samochodowego. Postępowanie prowadzi KP 
w Tuszynie.

3.10.2007, godz. 11:00, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. RZEMIEŚLNI-
CZA: Joanna W., lat 43, została zatrzymana przez Annę G. (zam. Łódź) w 
czasie, gdy ze stoiska boksu handlowego CT Ptak dokonała zaboru w celu 
przywłaszczenia sztucznej biżuterii wartości 470 zł na jej szkodę. Postępo-
wanie prowadzi KP w Tuszynie.
5.10.2007, godz. 14:20, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. STACJA PALIW: 
Wojciech K., l. 24, oraz Paweł K., l. 41, zatrzymali nietrzeźwego kierującego 
samochodem m-ki Toyota nr rej. EL93008. Nietrzeźwym kierowcą jest Sła-
womir B. Badanie alkometrem wykazało: 1,08 mg/l, 1,03 mg/l. Postępowa-
nie prowadzi KP w Tuszynie.
5.10.2007, godz. 15:00, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. RZEMIEŚLNICZA: 
Mariola S. złożyła zawiadomienie o przestępstwie, z treści którego wynika, iż 
dwóch nieustalonych mężczyzn dokonało kradzieży jej portfela z zawartością 
pieniędzy w kw. 1500 zł, dwóch dowodów osobistych, prawa jazdy, dowodu 
rejestracyjnego pojazdu, karty bankomatowej na ogólną wartość 1500 zł. 
Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
29.09.2007, godz. 23:30, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. DŁUGA 10: Nie-
ustaleni sprawcy pobili Ewelinę B., lat 17, i Dawida Z., lat 23, w wyniku 
czego poszkodowani doznali ogólnych obrażeń ciała. Postępowanie prowa-
dzi KP w Tuszynie.

W przypadku spostrzeżeń lub innych informacji, o których Państwa 
zdaniem powinna wiedzieć POLICJA, prosimy o kontakt pod następują-
cymi nr tel.: 042/214-10-07 PP Rzgów oraz 042/614-25-60 KP Tuszyn.

Straż apeluje i ostrzega
Zbliża się okres ogrzewania mieszkań w blokach i domach mieszkalnych. 
W tym czasie odnotowujemy zwiększoną liczbę pożarów, które powodują 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Jak wskazują statystyki Państwowej 
Straży Pożarnej, z roku na rok ilość strażackich interwencji rośnie.
Przyczyny powstania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominującą w 
nich grupę stanowi nieostrożność osób dorosłych i nieletnich, obsługujących 
urządzenia elektryczne i gazowe, oraz wady lub niewłaściwa eksploatacja 
tych urządzeń.
Warto zwrócić uwagę i zapamiętać podstawowe zasady, których przestrzega-
nie pozwoli cieszyć się własnym bezpieczeństwem i swoich bliskich.
Dbaj o siebie i swoją rodzinę. Zapamiętaj podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa pożarowego:
* nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż wymagane, nie naprawiaj 
bezpieczników we własnym zakresie,
* używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego, na ile obliczono moc 
instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrze-
wanie się przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach roz-
gałęźnych. Jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika bezprzewo-
dowego może spowodować przeciążenie instalacji,
* zlecaj wykonanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych i gazo-
wych zgodnie z instrukcją obsługi osobom do tego upoważnionym, nie eks-
ploatuj uszkodzonych urządzeń elektrycznych i gazowych,
* nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w niewentylowanych rega-
łach, w półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez 
powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść 
do zapalenia,
* nie wykonuj prowizorycznych podłączeń elektrycznych i nie przerabiaj sta-
łych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
* używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających atesty i dopuszczenia,
* jeśli decydujesz się na wymianę kuchenki gazowej, koniecznie kup tę z 
wyłącznikiem przeciwwybuchowym,
* nie ustawiaj elektrycznych oraz gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu 
materiałów palnych (mebli, firanek itp.) - zachowaj odległość minimum 50 
cm,
* w mieszkaniu nie przechowuj oraz nie używaj więcej niż 2 butli gazowych 
o ładunku przekraczającym 11 kg każda,
* nie przechowuj butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu 
(piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest cięż-
szy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
* nie zakrywaj kratek wentylacyjnych - w przypadku braku wystarczającej 
ilości powietrza następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, 
niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Ponadto nadmierna zawartość w powie-
trzu produktów spalania gazu jest niekorzystna dla ludzi, szkodliwa dla zdro-
wia,
* zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych i żądaj 
protokołu z każdorazowego przeprowadzonego sprawdzenia tych kanałów. 
Pamiętaj, że czynności sprawdzające mogą wykonywać wyłącznie osoby 
do tego celu uprawnione. Zaniedbania tych czynności często są przyczyną 
śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazien-
kach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
* nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - bardzo często takie praktyki, 
zwłaszcza w budynkach z centralnymi gazomierzami, gdzie teoretycznie 
ogrzewa się mieszkania nie na własny koszt, kończą się poważnym zatru-
ciem organizmu,
* gazowe urządzenia promiennikowe wyposażone w katalizatory mogą być 
używane w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m2, w których nie 
przebywają stale ludzie,
* używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

Wizyta strażaków 
we Francji i Belgii

Delegacje Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z 
sześciu powiatów województwa łódzkiego w dniach od 23 do 31 paździer-
nika 2007 r. gościły u strażaków francuskich.

Wizyta zorganizowana została w ramach wymiany strażaków polskich i 
francuskich, która trwa już od 10 lat. Powiat Łódzki – Wschodni reprezento-
wał kronikarz OSP Rzgów Jan Strycharski.

W czasie pobytu zwiedzono strażnice w departamencie miasta Montree, 
zwiedzano również gospodarstwa rolne, winnice i pieczarkarnie.

W drodze do Francji, podczas krótkiego pobytu w Brukseli zwiedzono 
Europarlament. Przewodnikiem po Europarlamencie był asystent posła Janu-
sza Wojciechowskiego Pan Ostrowski.

Więcej informacji na temat pobytu przekażę Państwu w następnym nume-
rze Naszej Gminy.                                                                  Jan Strycharski

Prezes Woj. Zarządu OSP Pan Zdzisław Bednarek, Mer miasta 
Montree w koszulce z logo miasta Rzgów, tłumaczka i autor

Asystent eurodeputowanego – Pan Ostrowski, Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego OSP – Zdzisław Bednarek, autor Jan Strycharski
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

12 października 2007 roku wszyscy pracownicy i uczniowie Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie odchodzili Dzień Edukacji Naro-
dowej. Wśród zaproszonych gości była pani Burmistrz Rzgowa, Jadwiga Pie-
trusińska, goście z Ukrainy oraz licznie zgromadzeni rodzice uczniów.

Pani Dagmara Wieczorek-Mierzyńska przygotowała program artystyczny, 
oprawą muzyczną i taneczną zajęła się pani Beata Ways. Popisy aktorskie, 
taneczne i wokalne zachwyciły wszystkich przybyłych. Głównym punktem 
uroczystości było Ślubowanie Klas Pierwszych oraz otrzęsiny – sprawdzian 
wiedzy o zwyczajach szkolnych – zorganizowane przez klasę IIIc.

Po części artystycznej głos zabrała pani Monika Łoboda – Dyrektor Gim-
nazjum. Podziękowała artystom za występ, życzyła wszystkim samych sukce-
sów w nauce i pracy, wręczyła nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody 
oraz dyplomy. Uroczystość zakończono miłym akcentem, pani dyrektor z rąk 
pani burmistrz odebrała prezent dla Rady Pedagogicznej.

Po części oficjalnej goście z Ukrainy zwiedzali szkołę. Tajemnice naszego 
gimnazjum odkrywały przed nimi Zuzanna Kaciupska i Ola Podkówka wraz 
z p. Haliną Karbowniczak. Na pożegnanie goście otrzymali symboliczną 
pamiątkę z logo naszej szkoły.                                      Patryk Kluczak, IIId

Dzień Edukacji Narodowej

Święto Edukacji
„Niech ten radosny, wspaniały dzień na zawsze troski odsunie w cień. 

Niech się śmieje do was świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat” - te i 
inne wzruszające życzenia otrzymali obecni i byli nauczyciele i pracownicy 
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie.

12 października 2007 r. uczniowie klas trzecich przygotowali uroczystość 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości była również 
pani burmistrz Jadwiga Pietrusińska i przewodnicząca Rady Miasta pani 
Krystyna Bagińska. Wszyscy zebrani uczestniczyli między innymi w pokazie 
mody dla nauczycieli.

Najmilszym jednak momentem był koncert życzeń, w czasie którego 
każdy z nauczycieli i pracowników mógł wysłuchać zadedykowane dla niego 
życzenia wraz z muzycznym upominkiem. Cóż to była za zabawa! Cała 
szkoła pląsała w rytm niezapomnianych melodii. A wszystko to dla naszych 
kochanych pedagogów i tych, bez których praca szkoły byłaby niemożliwa.

Mamy nadzieję, że dzień ten przyniósł wszystkim wiele radości.
Uczniowie klas trzecich oraz wychowawcy:
Alicja Wira, Żaneta Nędzi, Ilona Ziemak

*   *   *
Dnia 12 października w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w 

Rzgowie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Specjalnie na ten dzień 
zamieniliśmy się rolami...

Wybrani wcześniej uczniowie klas VI przez trzy godziny lekcyjne prowa-
dzili zajęcia, natomiast nasi nauczyciele zostali wcieleni do „braci uczniow-
skiej”. Po wspólnych lekcjach razem z naszymi nauczycielami zeszliśmy do 
sali gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor Iwona Skalska poprowadziła uro-
czysty apel.

Uczniowie klas III, pod opieką swoich wychowawczyń, wystawili inte-
resujące przedstawienie. Piękną oprawę muzyczną zapewnił Pan Krzysz-
tof Chrzanowski, śpiewając utwory z lat 70-80. Podczas apelu nauczyciele 
zostali wyróżnieni za wkład i cierpliwość, jaką nam poświęcają. Uczniowie 
pamiętali o święcie swoich nauczycieli wręczając im kwiaty oraz jabłka.

Cały dzień upłynął w miłej i odświętnej atmosferze.
Kamil Rusak, kl. IVa

Otwarcie pracowni 
komputerowej

Dnia 12 października 2007 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Długo-
sza w Rzgowie odbyła się uroczystość otwarcia nowej pracowni komputero-
wej, która została przyznana po rozpatrzeniu wniosku szkoły złożonego do 
Kuratorium Oświaty w ramach MENIS ,,Pracownia komputerowa w każdej 
szkole”, współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonały pani dyr. Iwona Skalska oraz 
Zastępca Burmistrza Rzgowa pani Jadwiga Pietrusińska. Na wstępie ucz-
niowie klasy piątej zaprezentowali ciekawe przedstawienie pt. ,,Lekcja 
informatyki”. W dalszej części uroczystości pani dyr. Iwona Skalska wrę-
czyła nagrody uczniom, którzy w konkursach ,,Komputer przyszłości” oraz 
,,Emblemat szkoły” zdobyli I miejsca.

W konkursie ,,Komputer przyszłości” I miejsce zajęły uczennice klasy 
IIIb: Karolina Majozińska, Małgorzata Świtała. W konkursie ,,Emblemat 
szkoły” I miejsce zajął uczeń klasy piątej Mateusz Skiba. Wszyscy laureaci 
otrzymali wspaniałe nagrody.

Pod koniec tak pięknej, pełnej wrażeń uroczystości wyświetlona została 
prezentacja multimedialna, przygotowana przez panią Beatę Dobosz. Pre-
zentacja zawierała historię edukacji informatycznej począwszy od roku 1998 
roku, w którym to po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Rzgowie zostały 
zakupione komputery. Pod okiem pana Pawła Gajdy odbyły się pierwsze 
zajęcia, rozstrzygnięty został I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Informatycz-
nej. W tej pracowni uczniowie odkrywali swoje nowe zainteresowania, aż do 
dnia 12 października 2007 roku – do otwarcia nowej pracowni komputerowej 
wyposażonej w nowoczesny sprzęt.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście wpisali się do księgi 
pamiątkowej.                                                                             Beata Dobosz

Konkurs recytatorski
10 października 2007 roku w Gimnazjum w Rzgowie odbyły się elimi-

nacje do II Turnieju Recytatorskiego Literatury Europejskiej. Uczestnicy 
musieli przygotować dwa utwory: jeden z literatury polskiej, drugi z lite-
ratury europejskiej w tłumaczeniu na język polski. Regulamin przewidy-
wał również możliwość zaprezentowania utworów należących do kategorii 
POEZJA ŚPIEWANA.

W eliminacjach brały udział 4 uczennice gimnazjum. Uczestniczki recy-
towały i śpiewały przed dwuosobowym jury w składzie: p. Monika Łoboda 
i p. Halina Karbowniczak. Uczennice w profesjonalny sposób prezentowały 
przygotowane przez siebie utwory, chociaż nie obyło się bez tremy.

Jury po burzliwych obradach wybrało dwie uczestniczki. Szkołę w II 
Turnieju Recytatorskim reprezentowały Anna Kłosińska i Zuzanna Kaciup-
ska. Gratulujemy!                                                    Justyna Gałkiewicz, IIIc

Szlakiem Puszczy Pilickiej
2.10.07 r. uczniowie klas „0”, I, II, III ze Szkoły Podstawowej im. Św. 

Królowej Jadwigi pod opieką wychowawców pojechali na wycieczkę „Szla-
kiem Puszczy Pilickiej”.

Swoją podróż rozpoczęli od obejrzenia tamy nad Zalewem Sulejow-
skim w Smardzewicach. Stamtąd autokarem, a dalej pieszo, przez kolorowy, 
jesienny las, dotarli do Rezerwatu Żubrów. Następnie udali się do Rezer-
watu Niebieskich Źródeł oraz zwiedzili Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszo-
wie Mazowieckim. Ostatnim obiektem, który obejrzeli, był pomnik Żubra w 
Spale. Jego widok sprawił im dużo radości.

Wszyscy wrócili do domu pełni wrażeń i z pięknymi bukietami koloro-
wych liści.                                                                         Małgorzata Sabela

Dzień Papieski z „Cameratą”
Tradycyjnie, jak co roku, celebrowaliśmy ten świąteczny dzień w koś-

ciele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Rzgowie. Tym razem uroczy-
stość przypadała 14 października 2007 r.

Podczas uroczystej sumy, celebrowanej przez ks. proboszcza Tadeusza 
Malca, chór wykonał ulubioną pieśń Sługi Bożego Jana Pawła II - „Barkę”, 
a także „Abba Ojcze”.

Wierni, którzy tłumnie zgromadzili się podczas Eucharystii, aktywnie 
włączali się do wspólnych modlitewnych śpiewów. Bo przecież kto by nie 
chciał oddać hołdu tak wspaniałej postaci?                           Izabela Kijanka

Strażacy w Rzymie
W dniach od 5 do 8 października br. czterech przedstawicieli OSP z 

gminy Rzgów wzięło udział w pielgrzymce do grobu papieża Jana Pawła II 
na Wzgórzu Watykańskim.

Bazylika św. Piotra wybudowana została w IV wieku naszej ery bezpo-
średnio nad grobem św. Piotra, który został ukrzyżowany głową w dół w tzw. 
cyrku w I wieku naszej ery. Dziś na tym miejscu przed bazyliką znajduje się 
Plac św. Piotra, w którego podziemiach wraz ze świętym Piotrem spoczywa 
papież-Polak.

Herb papieża-Polaka w bazylice św. Piotra w Watykanie

Radkowi Szolowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa

Zarząd, zawodnicy, członkowie i sympatycy 
GLKS „Zawisza” Rzgów

Kombatanci świętowali
Koło Rzgowskie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycz-

nych w tym roku obchodziło jubileusz 40-lecia swojej działalności. Spotka-
nie kombatantów i zaproszonych gości w GOK-u na Rawskiej poprzedziła 
uroczysta msza św. z udziałem młodzieży, Pocztów Sztandarowych, Szkół 
Rzgowskich. Ksiądz kanonik Eugeniusz Grabowski, także kombatant, w 
homilii nawiązał do własnych okupacyjnych przeżyć.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości, kombatanci, ich podopieczni, 
władze powiatu, gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież szkolna, 
wszyscy obecni uczestniczyli w żywej lekcji historii. Pan Mieczysław 
Kowalczyk, pułkownik w stanie spoczynku, wiceprezes Łódzkiego Zarządu 
Okręgowego, ze łzą w oku opowiadał o swoich wojennych przeżyciach. Jako 
młody człowiek był świadkiem egzekucji wykonanej przez Niemców na 
Polakach. Mówił o swoich emocjach związanych z tym dramatem. Komba-
tant ze Rzgowa, pan Jan Gos, odczytał historię Związku od momentu jego 
powstania po dzień dzisiejszy.

Prezes rzgowskiego koła, Pani Halina Śpionek, otrzymała odznakę za 
zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych oraz 
podziękowania i gratulacje od władz gminy, powiatu i dyrektorów szkół. 
Przedstawiciele powiatu obecni na uroczystości przekazali młodzieży książki 
„Katyń” i „Powstanie Warszawskie” Normana Davisa, zachęcając młodzież 
do nauki historii.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, szkoda tylko, że tak niewielu 
seniorów w nim uczestniczyło. A warto było, o czym państwa zapewniam.

Aleksandra Kubicka

Orkiestra dęta zaprasza
Zapraszamy wszystkich chętnych do nauki gry na instrumentach muzycz-

nych: trąbka, klarnet, saksofon, alt, tenor, werbel.
Informacje i zapisy w każdą środę miesiąca w sali GOK w Rzgowie, ul. 

Rawska 8, w godzinach 17.30 – 19.00.
Nauka jest bezpłatna.

KOMUNIKAT
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Rzgowie infor-

muje, że na terenie Gminnego Składowiska Odpadów w Rzgowie, ul. Ogro-
dowa 115, zostaje do odwołania zorganizowany bezpłatny punkt zbiórki 
zużytego sprzętu AGD i RTV. Sprzęt po zebraniu odpowiedniej ilości zosta-
nie przekazany do unieszkodliwienia specjalistycznej firmie.

Podziękowania
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Rzgów,
Bardzo dziękuję za zaufanie, którym obdarzyliście mnie Państwo w 

wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wasze poparcie zobowiązuje 
mnie do wytężonej pracy na rzecz województwa łódzkiego i Polski. Obie-
cuję, że nie zawiodę.

Dziękuję również za wszystkie głosy oddane na kandydatów „Platformy 
Obywatelskiej”.

Krzysztof Kwiatkowski

*   *   *
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Rzgów, 

którzy zaufali mi i na mnie oddali swój głos w wyborach do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Dziękuję również wszystkim wyborcom, którzy poparli kandydatów 
zgłoszonych przez Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”.

Piotr Krzywicki
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Jesień w oczach gimnazjalistów
Postanowiłam pójść na jesienną przechadzkę. Padał rzęsisty deszcz. 

Ciężkie, szare chmury zakrywały niebo i przeglądały się w kałużach. Wiatr 
swoimi niewidzialnymi rękoma strącał liście z drzew. Tańczące na drodze 
złote i czerwone liście przypominały wesołe płomienie ognia z tysiącami 
żółtych iskierek. Ptaki krążyły niespokojnie ponad prawie bezlistnymi drze-
wami. To już najwyższy czas dla nich, aby odlecieć. W pobliskiej sadzawce 
było dużo liści. Pływały po lustrzanej powierzchni wody jak maleńkie floty 
statków. Niektórzy pomyśleliby pewnie, że sadzawka z mnóstwem liści 
wygląda nieporządnie, ale moim zdaniem była piękna. Ten krajobraz stwo-
rzyła przecież sama przyroda. Gęsta mgła ukryła przede mną odleglejsze 
krajobrazy, jakie roztacza polska jesień. Może następnym razem uda mi się 
dostrzec inne jesienne tajemnice.

Róża Bednarska, IIId

Za oknem zrobiło się jakoś smutno. Drzewa tracą swe liście jak starzec 
włosy. Dzień staje się coraz krótszy, a noc coraz dłuższa. Kiedy idę drogą, 
mijam listki, które wyglądają, jakby przed czymś uciekały. Ptaki odlatują 
do ciepłych krajów. Na drzewach dojrzewają kasztany. Pękają im kolczaste 
kożuszki i spadają na liście, które tworzą kołderkę wokół drzewa. W pobli-
skim sadzie jabłonie rodzą dorodne owoce, owoce o ognistych barwach. W 
pobliżu słychać tylko szum liści, brak już śpiewu ptaków, który umilał mi 
życie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wokół jest tak spokojnie. Wszyst-
kie żywe stworzenia przygotowują się już do zimy. Ludzie robią porządki 
w domach, a rude wiewiórki zbierają żołędzie i orzechy, aby zimą miały co 
zjeść. W lasach królują prawdziwki, które są obiektem zainteresowań miłoś-
ników grzybów.

Słońce na niebie patrzy na mnie coraz rzadziej, mam nadzieję, że nie-
długo będę czekała aż odejdą jesienne szarugi, zimowe mrozy, a po wiośnie 
zawita znowu ukochane lato!

Agata Madej, IId

Pewnego jesiennego popołudnia siedziałem na ławce w parku. Byłem 
sam i z nudów zacząłem podziwiać piękno jesiennego krajobrazu.

Nigdy nie zastanawiałem się nawet, że obserwacja spadających liści 
może być tak fascynująca. Podziwiałem piękno jesieni i w dziwny sposób, na 
kilkanaście minut oderwałem się od otaczającej mnie rzeczywistości. Myśla-
łem tylko o tym, jaka piękna jest nasza „Złota Polska Jesień”. Największe 
wrażenie wywarł na mnie ogromny klon. Jego liście, duże i złote, przypomi-
nały dłoń potężnego mężczyzny.

Park o tej porze roku jest przepiękny, zieloną do niedawna trawkę przy-
krywają liście wielu gatunków drzew. Te barwy świetnie się ze sobą kom-
ponują, można byłoby pomyśleć, że ktoś specjalnie ustalił taką kolorystykę. 
Bardzo trudno jest opisać tak wspaniały widok, żeby nie pominąć czegoś 
istotnego. To trzeba po prostu zobaczyć na własne oczy i podziwiać.

Jesień ciągle trwa, więc zachęcam wszystkich, żeby chociaż przez 
chwilkę spojrzeli na jesienne piękno „Matki Natury”.

Sławomir Budziejewski, IIIc

Nadeszła jesień i jak za sprawą czarodziejskiej różdżki zmieniła cały kra-
jobraz. Czasami zaświeci słońcem, które delikatnie muska swym blaskiem 
korony drzew i oświetla liście, czasem ponura i smutna płacze deszczem.

W parkowych alejach tworzy z liści wielki, kolorowy dywan z ciekawymi 
aplikacjami z kasztanów i żołędzi. Liście, które zostały jeszcze na drzewach, 
poruszają się lekko na wietrze i wydają przyjemny szelest. Korony drzew 
malują jeden wielki, barwny obraz, nad którym widać ptaki odlatujące do 
ciepłych krajów.

„Złota Polska Jesień” urzeka swym pięknem, ja zachwyciłem się nią w 
parku w Rzgowie.

Piotr Pierzyński, IId

„Ciemno wszędzie, głucho 
wszędzie....”, Halloween a Dziady

Halloween, czyli Wigilię Wszystkich Świętych, obchodzili po raz pierw-
szy 2000 lat temu Celtowie. Według dawnych wierzeń dusze zmarłych wra-
cały po roku na ziemię, żeby wejść w ciała żywych. Aby temu zapobiec, 31 
października Celtowie robili straszne maski i różne przebrania, które miały 
przypominać demony i upiory. Przebrani tańczyli wokół rozpalonych ognisk, 
robiąc przy tym dużo hałasu, żeby odpędzić duchy. Był to dobry czas na 
wróżenie, uważano bowiem, że otwierają się wrota przyszłości, a mnogość 
przebywających na ziemi dusz pomaga wróżbitom.

Charakterystycznym elementem pejzażu Halloween są ustawione tego 
dnia w ogrodach dynie z wyciętymi dziurami oznaczającymi nos, oczy i usta 
ze świecącymi lampionami w środku.

W naszej słowiańskiej tradycji obchodzono niegdyś podobne święto, 
jednak współcześnie rzadko kto o nim pamięta. Dziady, bo tak właśnie je 
nazywano, to ludowy zwyczaj Słowian i Bałtów, wywodzący się z przed-
chrześcijańskich obrzędów słowiańskich. Jego zasadniczym celem było 
nawiązanie kontaktu z duchami zmarłych, aby pomóc im zaznać spokoju w 
zaświatach. Wędrującym duszom oświetlano drogę, rozpalając ogniska, aby 
mogły trafić do domu – echem tego zwyczaju są zapalane na grobach zmar-
łych znicze, ogień miał również odstraszyć upiory – dusze samobójców.

Dusze wzywano również do opuszczonych miejsc kultu, kaplic i cmenta-
rzy. Obrzędowi przewodniczył Guślarz, który wzywał dusze zmarłych, żeby 
powiedziały, czego potrzebują, aby osiągnąć wieczny spokój.

Po przyjęciu chrześcijaństwa pogańskie obyczaje zaczęły wygasać. Dzi-
siejszym odpowiednikiem Dziadów są Zaduszki. Do tego starego, słowiań-
skiego zwyczaju nawiązał Adam Mickiewicz w Dziadach, części II.

Kasia Miśkiewicz, IIIc

Warto obejrzeć!
17 września 2007 roku, w rocznicę wkroczenia na ziemie polskie wojsk 

radzieckich, wspierających inwazję hitlerowskich Niemiec, odbyła się pre-
miera filmu pt. „Katyń”.

Reżyserem obrazu na podstawie powieści Andrzeja Mularczyka „Post 
Mortem” jest Andrzej Wajda. Muzykę do filmu skomponował Krzysztof 
Penderecki. W rolach głównych wystąpili: Artur Żmijewski, Andrzej Chyra, 
Paweł Małaszyński, Jan Englert, Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka, 
Danuta Stenka i wielu innych znanych aktorów.

Film przedstawia losy polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku 
przez NKWD w Katyniu, ale również sytuację rodzin czekających na swoich 
mężów, synów, braci i ojców, którym nie dane było doczekać powrotu 
najbliższych. Ekranizacja Andrzeja Wajdy jest przesłaniem patriotycznym, 
przypomina o niezłomnej walce o pamięć i prawdę, dzięki której możemy 
dziś żyć w wolnej Polsce.

Sam obraz to pod względem artystycznym wybitne dzieło, chociaż brak w 
nim efektów specjalnych, charakterystycznych dla współczesnego kina. Film 
przeznaczony jest dla widza dojrzałego, gotowego do przemyśleń i refleksji 
natury ogólnoludzkiej. Reżyser oddaje hołd poległym minutą ciszy.

Uważam, że dzieło Wajdy to doskonała lekcja historii i lekcja patrioty-
zmu. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tej produkcji. Uczniowie Gimna-
zjum w Rzgowie zobaczyli „Katyń” 9 listopada.

Patryk Kluczak, IIId

Tajemnice parku Źródliska
Na początku października najmłodsi uczniowie z Kalina odwiedzili naj-

starszy park miejski w Łodzi - powstałe na początku XIX w., Źródliska.
Teren parku podzielony jest na dwie części: Źródliska I i Źródliska II. 

Uczestnicy wyprawy dowiedzieli się, że nazwa parku pochodzi od źródeł, 
które biły w Źródliskach II, w tzw. części fabrycznej. Obecność wody w tej 
części spowodowała powstanie budynków fabrycznych „króla bawełny” 
Karola Scheiblera (wodę czerpano obficie z licznych studni). Park założony 
w dawnym lesie może poszczycić się 300-letnimi dębami (o obwodzie nawet 
4,25 m) oraz drzewami sprowadzonymi z zagranicy: długowiecznymi miło-
rzębami, cyprysami, jodłami Nikko i platanami.

W starszej części (Źródliska I) znajdują się m.in.: Palmiarnia, malownicze 
stawki z mostkami i krzewy rododendronów. W łódzkiej Palmiarni mogliśmy 
podziwiać m.in. owocujące bananowce oraz kawę arabską. W pawilonie dla 
roślin tropikalnych urzekły wszystkich storczyki. Jednak największy podziw 
wzbudziła, prawie dwumetrowej wysokości, najstarsza roślina świata – wol-
lemia szlachetna. Wszyscy wycieczkowicze poczuli się jakby czas cofnął się 
o 150 mln lat, w czasy dinozaurów.                                   Elżbieta Kowalik

Biegi przełajowe w Wolborzu
6 października 2007 r. odbyły się w Wolborzu XII Ogólnopolskie Masowe 
Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS. Celem głównym imprezy było populary-
zowanie biegów wśród dzieci i młodzieży, jako jednej z najbardziej dostępnej 
i popularnej formy aktywności ruchowej.
Klub uczniowski „Sokół” reprezentowała 15-osobowa grupa gimnazjalistów 
i tegorocznych absolwentów naszego gimnazjum. Udział w imprezie ogólno-
polskiej był najlepszym sprawdzianem umiejętności i możliwości biegaczy 
oraz możliwości porównania własnej „formy” z zawodnikami wysokiej klasy 
– reprezentantami województw i Polski.
Przedstawiam wyniki poszczególnych biegów:
Klasy I (rocznik 1994): 1.000 m: 6 miejsce – Anna Biesaga; 11 miejsce 
– Karolina Pośpiech. 1.500 m: 9 miejsce – Hubert Rechciński; 12 miejsce 
– Mateusz Kuzik.
Klasy II i III (rocznik 1993/92): 1.500 m: 6 miejsce – Marlena Głaszcz; 
10 miejsce – Magdalena Ogłaza; 12 miejsce – Barbara Biniek. 2.000 m: 12 
miejsce – Marcin Bartoszek; 13 miejsce – Tomasz Świątczak; 18 miejsce 
– Krzysztof Skrobiszewski; 20 miejsce – Damian Modranka.
Rocznik 1991/90: 2.000 m: 10 miejsce – Joanna Urbaniak; 12 miejsce – 
Anna Nicińska. 3.000 m: 17 miejsce – Tomasz Niciński; 21 miejsce – Damian 
Król.
Biegaczki Anna Biesaga i Marlena Głaszcz, za zajęcie 6 miejsca, otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
W punktacji klubów, na 22 biorących udział: 1 miejsce – Podlasie Białystok 
– 453 pkt; 2 miejsce – LUKS „Sokół” Rzgów – 443 pkt; 3 miejsce – LUKS 
Boguszyce – 407 pkt; 4 miejsce – MLUKS Tarnów – 396 pkt; 5 miejsce 
– MULKS MOS Sieradz – 367 pkt.
W punktacji powiatów, na 11 biorących udział: 1 m. – powiat piotrkowski 
– 710 pkt; 2 m. – powiat łódzki-wschodni – 693 pkt; 3 m. – powiat bełcha-
towski – 605 pkt; 4 m. – powiat białostocki – 453 pkt.
W punktacji województw: 1 m. – woj. łódzkie – 1719 pkt; 2 m. – woj. 
małopolskie – 800 pkt; 3 m. – woj. podlaskie – 453 pkt.
Bardzo dobre wyniki osiągnięte w imprezie, wzorową postawę i duże zaan-
gażowanie zawodników oceniam bardzo wysoko.
Udział absolwentów – Joanny Urbaniak, Anny Nicińskiej i Tomasza Niciń-
skiego – jest potwierdzeniem słusznego nadania tytułu „Najlepszych bie-
gaczy” na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Serdecznie gratuluję 
osiągniętych wyników i zachęcam do systematycznej aktywności biegowej 
przed zbliżającym się sezonem narciarskim.                        Grażyna Żabka

POŁAM JĘZYK J
Spadł bąk na strąk,
a strąk na pąk.
Pękł pąk, pęk strąk,
a bąk się zląkł J

TRUDNE PYTANIA J
Jak brzmi najmilszy zwrot w języku 
polskim???
- zwrot podatku J
Jakie kroki należy podjąć, gdy spo-
tyka się wściekłego psa???
- jak najdłuższe J
Jaka szkoła jest najlepsza?
- zamknięta J
Co to jest: zielone, ogolone i 
skacze?
- żołnierz na dyskotece J
Gdzie podpisano traktat wersalski?
- u dołu pod tekstem J

DEKLARACJE J
Możesz na mnie liczyć - KALKU-
LATOR
Nikogo nie budzę - PODZIW
Nie jestem winny - OCET

SZKOLNE DIALOGI
NA KOPYTA I ROGI J
- Rozumiecie?!
- NIE!
- To robimy trudniejsze.

***
- A ty co, u babci na pączkach 
jesteś?
- Ojej, ale ja taki głodny jestem, ja 
muszę!
- „Musze” to ty się możesz na biolo-
gii przyglądać!!! :-)

O NAUCZYCIELU J
J Szanuj nauczyciela swego, 
możesz mieć gorszego!
J Jeśli chcesz żyć w spokoju, to nie 
wyprzedzaj nauczyciela w rozwoju!

HUMOR J
- Dziadku masz zęby? - pyta wnu-
czek.
- Nie, nie mam.
- To potrzymaj mi sucharka J

Agata Sądkiewicz, IIIc

ŚMIECH TO ZDROWIE J

W dniu 29 października 2007 roku uczniowie klasy pierwszej stali się 
pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi 
w Kalinie. Jednak, zanim to nastąpiło, musieli pokazać swoim rodzicom, 
nauczycielom oraz koleżankom i kolegom, co potrafią.

Brali więc udział w wielkim turnieju wiedzy, zręczności i umiejętności. 
Każde zadanie turnieju oceniali widzowie, a nad prawidłowym przebiegiem 
zabawy czuwała komisja, w skład której weszli zaproszeni goście pod prze-
wodnictwem pani Dyrektor. Pierwszoklasiści musieli udzielić poprawnych 
odpowiedzi na pytania, powiedzieć, jaka jest Polska, wykazać się znajomoś-
cią autorów książek dla dzieci, namalować z zawiązanymi oczami Plastusia, 
rozwiązać zagadki, rozpoznać literki, wykazać się znajomością regulaminu 
uczniowskiego. Zadania przeplatane były piosenkami, wierszykami i tańcem. 
Na koniec turnieju uczniowie wraz z wychowawczynią i panią Dyrektor 
musieli z uśmiechem wypić sok z cytryny.

Po pomyślnym wykonaniu wszystkich zadań pierwszoklasiści złożyli 
uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i zostali pasowani czarodziejskim 
ołówkiem na uczniów naszej szkoły. Odwiedziła nas też Dobra Wróżka, która 
złożyła nowym uczniom życzenia oraz obsypała ich „deszczem mądrości”. 
Rodzice zaś obdarowali swoje pociechy słodkimi rogami obfitości. Po części 
oficjalnej pierwszoklasiści udali się do swojej klasy, gdzie czekał na nich 
poczęstunek przygotowany przez kochające mamy.

Na zakończenie uczniowie zasadzili przed szkołą piękne „drzewko kla-
sowe”, które będzie rosło wraz z nimi i przypominało im tę wspaniałą uroczy-
stość.                                                                          Grażyna Marianowska

wychowawczyni kl I

Wielki turniej i ślubowanie


