„HORT
CAFE”
OTWIERA
HALĘ
Na otwarcie najnowszej hali targowej „H” w CT „Ptak” firma
cukiernicza „HORT–CAFE przygotowała ośmiopiętrowy tort
ważący 220 kg i mierzący 2,5 metra wysokości.
Specjalistyczna firma z Gdańska Oliwy urządzała pokaz
parzenia i dekorowania kawy w najpiękniejsze wzory, które
pozostają na dnie filiżanki po jej wypiciu.
Wszyscy uczestnicy uroczystości konsumowali ten wspaniały tort oraz pili przepyszną kawę (za darmo oczywiście), a
w międzyczasie odbywały się konkursy z nagrodami na temat
wiedzy o parzeniu i przyrządzaniu kawy.
Firma Hort-Cafe posiada ekskluzywną restaurację-kawiarnię w Łodzi na ul. Piotrkowskiej w okolicach Urzędu Miasta
Łodzi oraz kilkanaście innych w Centrum Targowym „Ptak” i
„Polros”.
Do nowo otwartego sklepu w hali „K” zaprasza Zarząd Firmy
Hort-Cafe przy okazji zakupów w tej hali.
Życzymy smacznego!
Marek Bartoszewski

Uzdrowiciel instrumentów
Od paru lat Orkiestra Dęta Rzgów swoje wiekowe instrumenty naprawia
w zakładzie pana Wojciecha Przybylskiego w Łodzi.
Pan Wojciech, wykorzystując swoje ponad 40-letnie doświadczenie, stara
się przedłużyć żywotność naszych wyprodukowanych przed I wojną światową instrumentów dętych. Pracę zaczynał w 1965 roku w Łódzkiej Spółdzielni „Ton”, gdzie uczył się fachu. Po 3 latach nauki otworzył zakład w
Łodzi przy ul. Sprawiedliwej 15, gdzie do dnia dzisiejszego prowadzi działalność. Klientami są Orkiestry Dęte OSP, Parafialne, Miejskie, Filharmonia
Łódzka i muzycy grający w małych zespołach.
Pan Wojciech nigdy nie odmówi pomocy. Oprócz pracy zawodowej,
interesuje się rybkami akwariowymi, wędkarstwem, muzyką. Od 2 lat jest
szczęśliwym dziadkiem wnuczki Joanny.
Panu Wojciechowi życzymy dużo zdrowia i pomyślności w nadchodzącym 2008 roku i oczywiście jeszcze dużo lat pracy w zanikającym zawodzie.
Zarząd Orkiestry Dętej Rzgów

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Rys. Helena Przytulska

Orkiestra dziękuje
Zarząd Orkiestry Dętej Rzgów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku 2008 składa najlepsze życzenia i podziękowanie za okazywaną pomoc:
Burmistrzowi Miasta i Gminy Rzgów – Janowi Mielczarkowi, Wiceburmistrz – Jadwidze Pietrusińskiej, Przewodniczącemu Rady -Markowi Bartoszewskiemu; Radzie Miasta i Gminy Rzgów; Prezesowi Zarządu CT „Ptak”
- Bogdanowi Migdałowi; Panom Andrzejowi i Henrykowi Sochaczewskim
z „Wędliniarstwo” Pałczew; Państwu J. i S. Cholasiom z „Cablex” Rzgów;
Państwu T. i J. Foszczka z „Ogrodnictwo” Rzgów; Państwu K. i W. Ostojskim z „SajPol” Rzgów; Państwu A. i R. Wojcieszek z Hotelu „Wir”; Zarządowi GS SCh w Rzgowie; Druhom z OSP Rzgów.
Prezes Orkiestry Dętej Rzgów
Włodzimierz Kaczmarek
PS. Informujemy, że spotkanie Noworoczne dla członków i sympatyków
Orkiestry planowane jest w dniu 13 stycznia o godz. 11.30 w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Rzgowie, ul. Rawska 8. Serdecznie zapraszamy.
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Boże Narodzenie to najważniejsze, zaraz
po Wielkanocy, święto w roku. Jednak przez
kilkaset lat po narodzeniu Jezusa święta
Bożego Narodzenia nie były znane. Chrześcijanie świętowali najpierw fakt, że Jezus zmartwychwstał i żyje, a dopiero od IV w. zaczęli
świętować także Boże Narodzenie. Wtedy też
z polecenia cesarzowej Heleny wzniesiono w
Betlejem, w miejscu gdzie narodził się Jezus,
bazylikę Narodzenia Pańskiego. Z czasem
powstał zwyczaj budowania stajenki, by upamiętnić fakt, że Jezus narodził się w stajni,
powstała msza zwana pasterką, by upamiętnić
nocną wizytę pasterzy w noc Bożego Narodzenia i wiele innych świątecznych zwyczajów.
Także nasze domy są pełne świątecznego
klimatu. Zmieniają one swój wygląd, pojawia
się choinka, ozdoby, świąteczne wypieki i prezenty - wszystko po to, aby podkreślić świąteczny charakter tego bożonarodzeniowego
czasu. Czas Bożego Narodzenia to dni pełne
pięknych, starych zwyczajów, kolędy.
Wigilia - jest dniem poprzedzającym
Boże Narodzenie, kończącym czas adwentu.
W wigilię Bożego Narodzenia radosny nastrój
łączy się z pokutą. Tradycja nakazuje spotkanie przy wspólnej wieczerzy po zabłyśnięciu
na niebie pierwszej gwiazdki - symbolizującej
Gwiazdę Betlejemską.
Tradycja rodzinnej, uroczystej wieczerzy
powinna być mocno zakorzeniona w polskich
domach, jednakże czas pokazuje nam, iż tak
już nie jest. To, co było w polskiej tradycji i
zwyczaju, powoli zaczyna się zacierać, nad
czym można tylko ubolewać.
Choć zgodnie z prawem kościelnym nie

Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek,
Zastępca Burmistrza Jadwiga Pietrusińska
i Rada Miejska w Rzgowie
wraz z Przewodniczącym Markiem Bartoszewskim

Rzgów – Nasza Gmina

Cena 1 zł

Magia Świąt Bożego Narodzenia

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rzgów, Czytelnicy „Naszej Gminy”!
Niech w ten czas Świąt Bożego Narodzenia spełniają się Wasze marzenia o kochającej
rodzinie, oddanych przyjaciołach, zdrowiu, spokojnym i bezpiecznym domu,
pachnącej lasem choince, skrzypiącym śniegu, ciepłym blasku świec,
a także o szczęśliwym, pomyślnym, pełnym miłych niespodzianek Nowym Roku.

Pyszna kawa z pięknym wzorem
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ma obowiązku postu w tym dniu, to jednak
zwyczajowo stosuje się tradycyjny post jakościowy (powstrzymanie się od potraw mięsnych). Wieczerzę poprzedza przygotowanie
(„ubranie”) i ozdobienie choinki domowej,
jak też domowej szopki. Pod białym obrusem
stołu kładzie się kilka kłosów siana (symbolika stajenki betlejemskiej). Wieczerzę
należy rozpocząć z pojawieniem się pierwszej
gwiazdy na niebie. Po odczytaniu perykopy
ewangelijnej z tekstem narodzin Chrystusa
Pana (najlepiej Łk 2, 1-20) uczestnicy dzieląc
się białym opłatkiem, składają sobie życzenia,
wybaczają wzajemnie przeszłość czy urazy.
Przyjęło się pozostawienie wolnego nakrycia
przy stole dla ewentualnego gościa lub też
symbolicznie dla Chrystusa.
Były i są różne zwyczaje dotyczące ilości
i zawartości potraw wigilijnych. Najczęściej podaje się zupę rybną czy migdałową,
barszcz, potem grzyby z kapustą, ryby gotowane lub pieczone (najczęściej karp w szarym
sosie), kluski z makiem, kompot z suszonych
owoców itd. Na ogół przygotowuje się 7, 9
względnie 12 potraw.
We wschodnich regionach obowiązkowo
podaje się kutię (gotowaną pszenicę lub jęczmień z miodem, orzechami i migdałami). Po
skończonej wieczerzy śpiewa się kolędy i
obdarowuje prezentami.
Istnieją oczywiście także inne, pozapolskie tradycje wspólnego, uroczystego posiłku
z okazji świąt Bożego Narodzenia. Mają
one jednak miejsce w pierwszy dzień świąt.
Poszczególne kraje zachowują wtedy również
swoje charakterystyczne potrawy i zwyczaje.
x R.N.

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności jako wasi duszpasterze życzymy Wam
drodzy parafianie dużo radości, aby wszystkim się darzyło, z roku
na rok lepiej było... Wielu bombek na choince, uśmiechu na mince,
wielu, wielu prezencików, Sylwka szalonego, a NOWY ROK niech
szczęśliwy będzie, dla każdego zawsze i wszędzie...

Ze Rzgowa do Dosseny
Na zaproszenie zespołu włoskiego z zaprzyjaźnionego miasta
Dossena w dniach 23-26 listopada br. przebywała 5-osobowa delegacja naszej Gminy i Orkiestry Dętej Rzgów na obchodach 100-lecia
Orkiestry Corpo Musicale Dossena, którą mogliśmy oglądać podczas
występów podczas tegorocznych Dni Rzgowa. Główne uroczystości
odbyły się w niedzielę 25 listopada, rozpoczęte mszą św. w kościele w
Dossenie, koncertem Orkiestry na placu kościelnym oraz przyjęciem
okolicznościowym.
Delegacja nasza została przyjęta przez władze Comune Dossena,
w osobie Sindaco Dossena - Franco Zani, i Radę Dosseny. Miłym
akcentem pobytu było zwiedzanie słynnego uzdrowiska San Pellegrino i spotkanie z przedstawicielami władz Związku Gmin Górskich z
okręgu Bergamo oraz poznanie zabytków starego miasta Bergamo.
Podczas pobytu mieliśmy okazję się spotkać z przyjaciółmi poznanymi podczas wizyt w Dossenie w 2006 r. i w Rzgowie podczas Dni
Rzgowa, poznać jak bawią się mieszkańcy Dosseny i doznać serdeczności i życzliwości na każdym kroku.
Włodzimierz Kaczmarek

Wierzcie lub nie...
Święty Mikołaj to baśniowa postać starszego mężczyzny z brodą,
ubranego w czerwony strój, który wedle legendy, w okresie Świąt
Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi
przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz
z grupą elfów Laponię, Grenlandię i północną Kanadę lub księżyc i
biegun północny. Tyle definicja.
W Polsce dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6
grudnia. I jakby mogło być inaczej, żeby Mikołaj nie zawitał również do
Rzgowa. Najpierw odwiedził dzieci w Przedszkolu w Rzgowie (maluchy popisywały się znajomością wierszyków i piosenek), a następnie
pojechał (niestety nie saniami) do Szkoły Podstawowej w Kalinie i w
Guzewie.
Miał swój dyżur również w parku w Rzgowie. Wszystkie przechodzące dzieci oraz dorosłych częstował słodyczami. Miał w worku
oprócz prezentów także rózgę, ale w tym roku nie musiał jej używać.
Nie zapomniał odwiedzić też pracowników Urzędu Miejskiego i skontrolować, czy w dalszym ciągu wytężają wszystkie siły i umysły dla
dobra mieszkańców.
W Gminie Rzgów kultywuje się mikołajkową tradycję, bo jest
piękna, a takich coraz mniej w kulturze. Chociaż coraz trudniej jest
odpowiadać na pytania dzieci: skąd te prezenty, ze sklepu czy wyczarowane? Czym Mikołaj przyjechał, skoro nie ma śniegu? To błysk w
dziecięcych oczach na widok brodatego starca w czerwonym płaszczu
decyduje, że warto nadal grać główne role w tym „teatrze”. Bo jak
pogodzić dziecięce marzenie, tajemnicę i rzeczywistość?
Instruktorzy GOK

Jubileuszowe spotkanie
Rzgowskie Koło Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych obchodziło w tym roku
jubileusz 40-lecia.

Prezes rzgowskiego koła Pani Halina Śpionek otrzymała
odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych

Nowe samochody w gminie
Gmina w ostatnim czasie wzbogaciła się o dwa nowe samochody:
Samochód asenizacyjny marki RENAULT MIDLUM dla GZWiK
w Rzgowie o poj. 10 m³ za cenę 372 tys. zł oraz samochód operacyjny marki FORD dla OSP Bronisin w cenie 118 tys., z tym że gmina
wydała z własnych środków jedynie 18 tys. zł, a reszta pochodziła z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i Zarządu Głównego OSP.

Spotkanie kombatantów poprzedziła uroczysta msza
św. Homilię wygłosił ks. kanonik Eugeniusz Grabowski,
także kombatant.

Wyrazy serdecznego współczucia
Radnemu Andrzejowi Zygmuntowi
z powodu śmierci MATKI
składa Burmistrz Rzgowa
Rada Miejska w Rzgowie
i pracownicy Urzędu Miejskiego

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie
z powodu śmierci Ś.P. Jana Krysiaka
długoletniego członka Orkiestry Dętej Rzgów
składa Zarząd Orkiestry

Najserdeczniejsze życzenia pięknych,
niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia,
które przyniosą radość i wzruszenie
oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Nowym Roku.

Okolicznościowe zdjęcie z władzami Gminy Rzgów
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Składają pracownicy Rejonowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego Łódź-Wschód
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Prowadzenia już nie oddamy
W przedostatniej kolejce rundy jesiennej zmierzyliśmy się na wyjeździe
z Maliną Piątek pewnie pokonując rywala 4:0. Jeśli w ostatnich piętnastu
minutach wykorzystalibyśmy sytuacje stworzone przez nasz zespół, to wynik
mógłby być dwucyfrowy. W ostatnim ligowym meczu w rundzie jesiennej
piłkarze reprezentacyjnej drużyny Rzgowa pewnie pokonali na swoim stadionie TUR Ozorków 5:1.
Nie sądzę, aby przed tym spotkaniem ktoś wytypował tak wysokie zwycięstwo naszego zespołu nad zajmującą przed ostatnią kolejką ósme miejsce
w tabeli drużyną gości. Zawisza uzyskał przewagę od samego początku i dość
szybko zdobył dwie bramki po strzałach Soszyńskiego i Jarzębowskiego.
Były to bramki, których nie powstydziliby się zawodnicy wyższych klas rozgrywkowych. Na potwierdzenie przytoczę słowa będącego na tym spotkania
dziennikarza Radia Łódź red. Dariusza Postolskiego, który w przerwie spotkania powiedział, że dawno nie widział na boisku bramek takiej urody.
W drugiej połowie po błędzie naszego bramkarza zawodnicy z Ozorkowa
zdobyli kontaktową bramkę i byli bliscy wyrównania, ale strzał napastnika
gości trafił w poprzeczkę i odbił się przed linią bramkową. Był to sygnał dla
zespołu Zawiszy, że spotkanie jeszcze się nie zakończyło, i ostro wzięli się
do roboty. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Kolejne bramki zdobywali
Wielemborek, Kopera oraz ponownie Jarzębowski.
Ostatnia kolejka ułożyła się dla nas wyjątkowo korzystnie, ponieważ
punkty potracili Widzew II Łódź, Kolejarz Łódź oraz Włókniarz TK Pabianice. Przewaga Zawiszy nad drugim w tabeli zespołem wzrosła więc do
jedenastu punktów. Jest to dość pokaźna zaliczka przed rundą rewanżową.
Wart też do odnotowania jest fakt, że jeszcze nigdy w historii piłki nożnej
w Rzgowie pierwsza drużyna nie była na pierwszym miejscu praktycznie
od początku rozgrywek. Nigdy też nie byliśmy mistrzami po jesiennej rundzie i nigdy też nie byliśmy tak blisko wyższej klasy rozgrywkowej, choć w
poprzedniej edycji rozgrywek do ostatniego meczu toczyliśmy wyrównaną
walkę z MKS Kutno.
W tym sezonie nie damy sobie już wydrzeć zwycięstwa w Lidze Okręgowej. Wielu działaczy sportowych pyta nas, co trzeba zrobić, żeby odnosić zwycięstwa. Odpowiadamy wszystkim, że przede wszystkim stabilizacja
finansowa oraz kadrowa. Stabilizację finansową mamy już od kilku lat dzięki
przychylnemu spojrzeniu na sport przez władze Rzgowa oraz CT Ptak, które
wspiera nas finansowo i organizacyjnie.
Drużynę z kolei budujemy już od dłuższego czasu, wzmacniając w przerwie między rozgrywkami słabsze pozycje. W tej chwili mamy już mocny
zespół, ale nie wykluczamy wzmocnień w okresie transferowym szczególnie młodzieżowcami, ale muszą to być zawodnicy, którzy naprawdę będą
wzmocnieniem, a nie tylko następnym zawodnikiem.
W rundzie jesiennej w zespole Zawiszy występowali: Marcin Siudak,
Adam Fedzin, Tomasz Czerepiński, Bartosz Dziuba, Zbigniew Stasiak,
Wiktor Czajka, Robert Górecki, Michał Szymczak, Kamil Kopera, Grzegorz
Gałecki, Karol Wójciak, Adam Salski, Radosław Szol, Tomasz Sabela, Wojciech Świątek, Alan Acela, Kamil Stopczyk, Wiktor Czajka, Piotr Bolonek,
Krystian Wielemborek, Sylwester Jarzębowski, Jarosław Soszyński. Trenerem zespołu jest Jerzy Rutkowski.
W chwili obecnej zajęcia na sali gimnastycznej mają jeszcze zawodnicy
drużyn młodzieżowych oraz Klasy „A” i trwać one będą do ostatniego tygodnia przed Świętami. Pierwsza drużyna odpoczywa po wyczerpującym sezonie od początku grudnia, ale za to najwcześniej ze wszystkich drużyn naszego
klubu wznowi treningi, bo już 7 stycznia 2008 r.

Zarząd Zawiszy składa kibicom oraz czytelnikom „Naszej Gminy” serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku
2008 oraz wielu emocji sportowych.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Tabele na zakończenie rundy jesiennej wszystkich drużyn
GLKS Zawisza:
Klasa okręgowa 2007/2008, grupa: Łódź
1. Zawisza Rzgów
17
46
15 1
2. PTC Pabianice
17
35
11 2
3. Kolejarz Łódź
17
35
11 2
4. Widzew II Łódź
17
33
10 3
5. Start Brzeziny
17
31	  9 4
6. Włókniarz Pabianice
17
31	  8 7
7. Ner Poddębice
17
27	  8 3
8. LKS Różyca
17
27	  9 0
9. Start Łódź
17
26	  8 2
10. TUR Ozorków
17
25	  7 4
11. MKS II Kutno
17
24	  8 0
12. Sokół II Aleksandrów Łódzki
17
20	  5 5
13. LKS Rosanów
17
18	  4 6
14. Polonia Andrzejów (Łódź)
17
14	  3 5
15. MKS 2000 Tuszyn
17
12	  3 3
16. Orzeł Łódź
17
11	  3 2
17. Włókniarz II Konstantynów Ł.
17
10	  3 1
18. Malina Piątek
17	  8	  2 2

1
4
4
4
4
2
6
8
7
6
9
7
7
9
11
12
13
13

Klasa A grupa I
1. GLKS Dłutów			
11
2. GKS Ksawerów			
11
3. Iskra Dobroń			
11
9. GLKS Zawisza II Rzgów		
11

31
23
23
13

Klasa Michałowicz
1. Andrespolia Wiśniowa Góra
15
2. MKS Kutno			
15
3. MKP Zgierz			
15
11. GLKS Zawisza Rzgów		
15

42	  72-16
36	  83-23
35
107-14
15	  32-65

Klasa Górski grupa B
1. GRA – Lech Jordanów		  9
24
2. KS Kolejarz Łódź		
9
24
3. Uniejów / Ostrowsko		
9
21
6. GLKS Zawisza Rzgów		
9
11

46-13
33-19
40-19
56-21
37-24
32-21
37-25
37-36
39-45
35-34
39-31
21-19
17-25
17-42
21-48
26-38
20-46
11-58

56-10
21-11
23-10
25-34

41-17
43-10
39-15
33-18

Klasa Górski grupa C
1. UKS SMS II Łódź		
12
36
103-7
2. Widzew II Łódź		
12
27	  52-14
3. ŁKS I Łódź			
12
26	  61-28
10. GLKS Zawisza Rzgów		
12	  7	  22-86

Halowy turniej piłki nożnej

Zawody siatkarskie

22 listopada reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w
Rzgowie wzięła udział w halowym turnieju piłki nożnej w Tuszynie. Nasi
uczniowie zagrali pierwszy mecz z drużyną z Goleszy, wygrywając 2:0 po
bramkach Mateusza Pokorskiego. Następny mecz wygraliśmy 2:0 z reprezentacją Komornik po bramkach Mateusza Pokorskiego oraz Adriana Górskiego. Później z drużyną z Wodzina zwyciężyliśmy również 2:0 po bramkach Mateusza Pokorskiego.
Walcząc o najlepsze miejsce w turnieju, jeszcze raz zmierzyliśmy się
z zespołem z Wodzina, wygrywając tym razem aż 4:0 (bramki: Dominik
Makiewicz – 2, Mateusz Pokorski – 1, Piotr Sarliński – 1). Ostatni mecz turnieju nasza reprezentacja rozegrała z gospodarzami, czyli drużyną z Tuszyna.
Mecz zakończył się naszym zwycięstwem (1:0). Po strzale naszego zawodnika piłka dotknęła reprezentanta drużyny przeciwnej i wpadła do bramki.
Wygrywając turniej chłopcy potwierdzili swoją bardzo dobrą formę, a
skład naszego zespołu był następujący: Rafał Bartłomiejczyk, Patryk Wdowiak, Bartek Pelczyk, Michał Goss, Piotr Sarliński, Patryk Michalski, Adrian
Górski, Mateusz Pokorski, Dominik Makiewicz, Seweryn Rędziak. Nasz najlepszy strzelec bramek to oczywiście Mateusz Pokorski (6 bramek).
Serdecznie gratuluję wszystkim wymienionym uczniom i życzę dalszych
sukcesów sportowych.
Krzysztof Chrzanowski

W ostatnich dniach listopada uczniowie klas trzecich pod kierunkiem pani
Grażyny Żabki zorganizowali zawody siatkarskie z okazji „Dnia Patrona”.
Celem imprezy było aktywne uczestnictwo gimnazjalistów w obchodach
„Dnia Patrona”, popularyzacja siatkówki wśród młodzieży gimnazjalnej oraz
integracja międzyklasowa. Każdą klasę reprezentowała 6-osobowa drużyna
składająca się z 3 dziewcząt i 3 chłopców. Rozgrywki prowadzone były systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów.
Najlepszym zespołem okazała się reprezentacja klasy IIIc w składzie:
Patrycja Makowska, Katarzyna Adamus, Agata Sądkiewicz, Michał Sadło,
Jakub Sądkiewicz, Sławomir Budziejewski. Drużyna z IIIc wygrała wszystkie mecze turnieju tracąc tylko jednego seta. Kolejne miejsca przypadły w
udziale klasom: IIIa, IIId, IIIb. Najlepszą siatkarką turnieju została Patrycja Makowska (IIIc), natomiast najlepszymi siatkarzami okazali się Michał
Sadło (IIIc) oraz Marcin Bartoszek (IIIa).
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast najlepsza drużyna została uhonorowana Pucharem Przechodnim Dyrektora Gimnazjum.
Krzysztof Skrobiszewski, kl. IIId
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Kronika miesiąca listopada
5-8.XI - Wizyta delegacji władz samorządowych z Ukrainy, woj. czerniowieckie
8.XI - Spotkanie z okazji Dnia Emeryta
11.XI - Obchody Święta Niepodległości
13.XI - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie
17.XI - 102. rocznica OSP w Rzgowie
22.XI - Msza Św. i spotkanie chóru „Camerata” z okazji Święta Patronki
Chórów - Św. Cecylii
30.XI - Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie
30.XI - Impreza Andrzejkowa w Przedszkolu w Rzgowie

Z życia parafii
16-18 grudnia – rozpoczynają się Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii.
19 grudnia – od godz. 9.00 – kapłan odwiedzi chorych.
24 grudnia w Poniedziałek – o godz. 24.00 – Uroczysta Msza Wigilijna
(Pasterka).
25 grudnia we Wtorek – Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Msze św. w naszej parafii o godz.: 8.20; 10.00; 11.30; 18.00.
26 grudnia w Środę – święto św. Szczepana.
Msze św. w naszej parafii o godz.: 7.00; 8.20; 10.00; 11.30; 18.00.
31 grudnia w Poniedziałek – Sylwester – msza św. na zakończenie roku
kalendarzowego o godz. 18.00.
1 stycznia 2008 r. we Wtorek – Nowy Rok.
Msze św. w naszej parafii o godz.: 8.20; 10.00; 11.30; 18.00.

Kronika policyjna
1.12.2007 godz. 13:00, STAROWA GÓRA, (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. PIECOWA: Bronisław P. powiadomił o kradzieży z włamaniem do domku letniskowego jego syna Zbigniewa P., gdzie nieustalony sprawca po uprzednim
wyłamaniu drzwi domku dostał się do jego wnętrza, skąd skradł kosiarkę spalinową oraz narzędzia ogrodnicze. Łączna suma strat wynosi 450 zł. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
8.12.2007 godz. 10:40, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. TRASA K1, skrzyżowanie ulic: ŁÓDZKA: Andrzej G. właściciel Agencji Eko-Min powiadomił, że podczas prac ziemnych przy przebudowie skrzyżowania w wykopie
ujawniono niewypały w postaci trzech pocisków artyleryjskich, miny przeciwpiechotnej i nieustaloną ilość materiału wybuchowego trotylu pochodzącego prawdopodobnie z okresu II Wojny Światowej. Miejsce ujawnienia niewypałów zostało zabezpieczone i odgrodzone przez pracowników Agencji
Eko Min. Powiadomiono telefonicznie patrol saperski w Tomaszowie Maz.
7.12.2007 godz. 05:20, GADKA STARA, (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. CZARTORYSKIEGO: Nieznani sprawcy weszli na teren firmy „Banaszczyk”,
gdzie następnie po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach dostali się do
pomieszczenia biurowego, nie kradnąc nic z wnętrza. Straty powstałe w
wyniku uszkodzenia drzwi wynoszą 350 złotych, na szkodę Blanki B. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
5.12.2007 godz. 20:00, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. ŁÓDZKA: Nieznani sprawcy po uprzednim wyrwaniu metalowego elementu z ogrodzenia
parkingu strzeżonego przyległego do salonu sprzedaży samochodów firmy
„Toyota” dostali się na teren, gdzie parkowane są pojazdy przeznaczone do
sprzedaży, skąd skradli samochód terenowy m-ki TOYOTA Land Cruiser.
Pojazd nie był zarejestrowany i ubezpieczony. Straty spowodowane przestępstwem składający zawiadomienie dyrektor salonu sprzedaży określił na
kwotę 247660 zł. Postępowanie prowadzi KP w Tuszynie.
28.11.2007 godz. 12:20, GUZEW, (WOJ. ŁÓDZKIE): Waldemar B. kierując sam DAF odmówił przyjęcia MKK 150,- zł nałożonego przez f-sza PP
RZGÓW za niestosowanie się do znaku pionowego - zakaz wjazdu. W/w
pouczono o skierowaniu Wniosku o ukaranie do SR Wydział Grodzki w
Pabianicach. Dalsze czynności w sprawie prowadzi PP RZGÓW.
25.11.2007 godz. 09:20, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. CMENTARNA,
skrzyżowanie ulic: ŁÓDZKA: Kierująca samochodem Fiat CC Jolanta O., lat
24, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z kierującym samochodem VW Canddy Sebastianem H., lat 30. Kierująca Jolanta
O. w wyniku zderzenia doznała złamania obojczyka i została przewieziona
do Szpitala w Łodzi. Kierujący Sebastian H. trzeźwy. Trzeźwość kierującej
Jolanty O. w trakcie ustaleń. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
21.11.2007 godz. 20:00, STAROWA GÓRA, (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. WIEKOWA: Nieznani sprawcy dokonali kradzieży elektrycznego napędu od
bramy wjazdowej. Straty 1500 złotych na szkodę Piotra R. Postępowanie
prowadzi KP Tuszyn.
22.11.2007 godz. 11:15, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. DROGA K-1,
skrzyżowanie ulic: ŁÓDZKA: Kierownik firmy Unidro SA w Łodzi Marek
W. powiadomił o odnalezieniu podczas prac ziemnych pocisku z okresu
pochodzenia wojennego. Pocisk zabezpieczył patrol saperski z JW 4390.
19.11.2007 godz. 05:15, STARA GADKA, (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. KATOWICKA: Pracownik stacji paliw Orlen Jadwiga powiadomiła, iż n/n mężczyzna
przy użyciu przedmiotu wyglądem przypominającego broń palną usiłował
zmusić ją do wydania pieniędzy z utargu. Wobec niemożności otwarcia kasy
skradł 14 paczek papierosów różnych marek, po czym oddalił się z miejsca
zdarzenia. Wartość skradzionego mienia wynosi 150 zł. Penetracja terenu z
użyciem psa tropiącego dała wynik negatywny. Postępowanie prowadzi KP
Tuszyn.
W przypadku spostrzeżeń lub innych informacji, o których Państwa zdaniem powinna wiedzieć POLICJA, prosimy o kontakt pod następującymi
nr. tel.: 042/214-10-07 PP Rzgów oraz 042/614-25-60 KP Tuszyn.
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Stypendium dla studentów
Bieżący rok akademicki 2007/2008 jest piątym z kolei, na który przyznano Stypendium Gminy Rzgów osobom spełniającym warunki określone
w zasadach przyznawania tego stypendium uchwalonych przez Radę Miejską
w Rzgowie. Aktualnie obowiązuje w tym zakresie Uchwała Nr XIV/81/2007
Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 października 2007 r.
Stypendium może być przyznane studentom spełniającym łącznie kryterium wyników w nauce, jak i kryterium socjalne.
Kryterium wyników w nauce spełniają kandydaci, którzy osiągają dobre
wyniki potwierdzone wymaganą średnią ocen aktualizowaną przez uczelnię. Dodatkowo Komisja Stypendialna uwzględnia szczególne osiągnięcia
naukowe kandydatów.
Kryterium socjalne spełnia student, w którego rodzinie miesięczny
dochód liczony na członka rodziny nie przekracza dochodu uprawniającego
do zasiłku rodzinnego.
Osoby wnioskujące o przyznanie stypendium składają między innymi
dokumenty umożliwiające obliczenie miesięcznego dochodu na członka
rodziny tak jak do zasiłku rodzinnego.
Komisja Stypendialna powołana przez Radę Miejską w Rzgowie analizuje złożone dokumenty i w oparciu o nie oblicza miesięczny dochód na
osobę w rodzinie wnioskodawcy.
Ponadto stypendyści przed wypłatą pierwszego stypendium podpisują
oświadczenia osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.
1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – PIT 2C, w którym
oświadczają, że oprócz stypendium wypłacanego przez Urząd Miejski w
Rzgowie nie uzyskują równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art.
29-30b i art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jednocześnie stypendyści oświadczają, iż o zmianach w stosunku do
stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia zawiadomią płatnika przed
wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.
Informacje na temat możliwości ubiegania się o Stypendium Gminy
Rzgów są publikowane corocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Rzgowie, w miesięczniku „Nasza Gmina”, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Zastępca Burmistrza Rzgowa
Jadwiga Pietrusińska
PS. Komisja stypendialna analizuje jedynie złożone dokumenty, nie reaguje
na ewentualne zastrzeżenia czytelników dotyczące tematu przyznawania Stypendium Gminy Rzgów dla studentów zgłaszane anonimowo.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w 95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11,
poszukuje kandydatów na wolne stanowiska pracy:
- elektryka (automatyka, elektromechanika), do którego zadań będzie
należało serwisowanie i konserwacja kanalizacji podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz prace związane z siecią wodociągową na terenie Gminy
Rzgów;
- hydraulika, do którego zadań będzie należało serwisowanie i konserwacja kanalizacji podciśnieniowej oraz prace związane z siecią wodociągową na terenie Gminy Rzgów.
Oczekujemy:
- wykształcenia kierunkowego z uprawnieniami;
- doświadczenia zawodowego;
- dyspozycyjności oraz wysokiego stopnia odpowiedzialności i zaangażowania;
- prawa jazdy kat. B.
Oferty w języku polskim, zawierające list motywacyjny oraz CV, oznaczone nazwą stanowiska, prosimy kierować na adres: Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w 95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11.
Nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. nr 133 poz. 883).

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.

3

XV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 4 grudnia 2007 roku
Głównym tematem tej sesji miały być
podatki i opłaty lokalne na 2008 rok.
Jednak wizyta Dyrektora Eugeniusza
Smuklerza – szefa łódzkiego PKS-u
zdominowała sesję.
PKS juz blisko 14 lat obsługuje naszą gminę
jako komunikację zbiorową, co jest zadaniem
gminy. Linie autobusowe przebiegające po naszej
gminie i łączące nas z Łodzią, Rzgowem i Pabianicami są według oceny Dyrektora Smuklerza
bardzo liczne, a częstotliwość autobusów jest
duża jak na taką w sumie małą gminę (66 km² i 8,5
tys. ludności). Linie autobusów są ciągle wydłużane – ostatnio w Romanowie i do Czyżeminka
I. Jak do tej pory, do tej zbiorowej komunikacji
gmina dopłacała w sumie niewiele, bo ok. 250
tys. zł rocznie. Wzrastające koszty przewozowe,
tj. paliwo, brak udokumentowania sprzedaży
biletów w autobusie i przede wszystkim brak kierowców, którzy wolą jeździć w Irlandii czy Wielkiej Brytanii, spowodowały, że PKS odmówił kursowania na dotychczasowych warunkach. Gmina
urządziła przetarg na przewoźników ogłoszony w
internecie, prasie i Biuletynie Informacji Publicznej, ale zgłosił się tylko jeden przewoźnik: PKSŁódź, który - jak powiada Dyrektor Smuklerz
- zrobił to tylko z sentymentu do naszej gminy.
Stawki przewozowe PKS podniósł o blisko 300%,
nie obiecując przy tym gminie, że obsługa na tych
warunkach będzie trwała długo – może rok, może
półtora, gdyż miasto Łódź chce płacić PKS-owi
stawki i tak grubo większe niż ich nowa taryfa w
Rzgowie. Tego budżet Rzgowa by nie wytrzymał,
dlatego na sesji radni zgłosili wnioski:
a) o przegląd wykorzystania wszystkich kursów
i tam, gdzie nie ma udokumentowanej sprzedaży
biletów – kursy będą likwidowane;
b) padła propozycja dowożenia pasażerów ze
Rzgowa do linii nr 50 przy cmentarzu wojennym
na ul. Rudzkiej;
c) padały propozycje skrócenia linii autobusowych w Rzgowie, Czyżeminku itp.
Dostało się również i PKS-owi za niepunktualność, za wypadające kursy bez zastępstw, za
katastrofalny stan autobusów itp. i „spłynęło” to
po dyrektorze jak woda po kaczce, który powiedział, że jak się dobrze zapłaci, to będzie poprawa
w obsłudze komunikacji: jakościowa i pod względem punktualności.
Podjęto jednomyślny apel dla pasażerów
komunikacji gminnej: Wszyscy pasażerowie
autobusów płacą i biorą bilet od kierowcy!
W przypadku, gdy nie będzie udokumentowanej sprzedaży biletów (czyli zapłaciłeś bilet u kierowcy – to go od niego żądaj) na poszczególnych
kursach autobusu – to będą one likwidowane.

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,65 zł od 1 m² powierzchni z
zastrzeżeniem pkt. b,
b) związanych z prowadzeniem targowisk na
terenie miasta Rzgowa (w rejonie ulic: Tuszyńska,
Rzemieślnicza, droga krajowa K-1) - 0,71 zł od 1
m² powierzchni,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1
ha powierzchni,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego - 0,32 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 17,50 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej z zastrzeżeniem pkt. c,
c) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej
2.000 m² - 18,60 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 7,50 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,50 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
f) od pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 4,00 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
g) od budynków letniskowych - 6,37 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej.
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
Podatki od środków transportowych uległy
podwyżce o stopień inflacji, czyli 3%.
Podatek od posiadania psów został uchwalony
w wysokości 30 zł od jednego psa – płatne w kasie
gminy lub u sołtysa. Zwolnione są od opłat dwa
psy w gospodarstwie rolnym i jeden pies w każdym
samodzielnym gospodarstwie domowym.

Ceny wody i ścieków

Podatki te zostały w większości utrzymane w
tej samej wysokości i uległy tylko małym korektom. Poniżej podajemy ich wielkości:

Ceny wody i ścieków utrzymywane przez Radę
Miejską poprzez dopłaty z budżetu przez ostatnie
dwa lata muszą wzrosnąć, ponieważ zwiększa się
zatrudnienie pracowników w GZWiK. Obecny
stan zatrudnienia nie pozwala na wykonywanie
zadań konserwatorskich na odpowiednim do

OGŁOSZ E N I E

r. wysokość cen i stawek opłat za wodę i odprowadzane ścieki od 1 stycznia 2008 roku wynoszą:

w sprawie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
obowiązujące na terenie Gminy
Rzgów w okresie od 1 stycznia 2008
do 31 grudnia 2008 roku

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną
wodę (stawka netto w zł za 1 m³ dostarczonej
wody):
- gospodarstwa domowe
- 1,71
- odbiorcy poza przemysłowi (jednostki oświaty,
kultury, sportu, ochrony zdrowia, opieki społecznej, administracji)
- 1,71
- gospodarstwa rolne i ogrodnicze
- 1,71
- sprzedaż hurtowa wody
- 1,71
- odbiorcy przemysłowi
- 1,95
- działalność gospodarcza
- 1,95

Podatki od nieruchomości

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Rzgowie, działając w oparciu o art. 24 ust 9 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z Nr 72 poz. 747 z póź. zmianami),
informuje, iż na mocy Uchwały Nr XV/90/2007
Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 4 grudnia 2007
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2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone
ścieki (stawka netto w zł za 1 m³ odprowadzanych
ścieków):

zaakceptowania przez odbiorców wody i ścieków
poziomie, nie mówiąc już o rozszerzającej się
kanalizacji ściekowej w Starowej Górze i Starej
Gadce.
Nowy Kierownik GZWiK Konrad Kobus
przedstawił swoją wizję funkcjonowania zakładu,
która została zaakceptowana przez Radę Miejską
i Burmistrza.
Woda drożeje tylko o 13 groszy na 1 m³ i
będzie kosztować od nowego roku
1,71 zł/m³ (+7% VAT) dla odbiorców
indywidualnych z tym, że gmina dopłaca 20 gr do
1 m³ wody.
1,95 zł/m³ (+ 7% VAT) dla odbiorców
przemysłowych – bez dopłaty gminnej
Ścieki drożeją o 0,34 zł./m³ i będą wynosić od 1
stycznia 2008 roku:
2,98 zł/m³ (+7% VAT) dla odbiorców
indywidualnych z tym, że gmina dopłaca 1,00 zł
do 1 m³.
3,98 zł/m³ (+7% VAT) dla odbiorców
przemysłowych – bez dopłaty gminnej.
W sumie łączna kwota dopłaty budżetu gminy
do wody i kanalizacji, czyli dotacja dla GZWiK
w Rzgowie, wynosić będzie 180.242,00 zł z VATem.
Cena wody w Rzgowie po podwyżkach i tak jest
jedną z najniższych w naszym województwie.

Dopłata dla Starostwa Powiatowego
na rok 2008

Rada Miejska udzieliła dotacji starostwu
w kwocie 56.650 zł z przeznaczeniem na
funkcjonowanie w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
pracowników Wydziału Komunikacji oraz
43.350 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
funkcjonowania administracji architektonicznobudowlanej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Wystąpienie Gminy ze Związku Gmin
Regionu Łódzkiego
Ze względu na postawienie w stan likwidacji
tego związku, który zawiązany został w 1992 roku
jeszcze w innej formule administracyjnej i nie
spełniał dzisiaj żadnej roli, Rada Miejska podjęła
uchwałę jak w sentencji.
Program Współpracy Gminy Rzgów z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
z
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2008 –
został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie.

Dotacja do organów
Radni uchwalili dotację w kwocie 50 tys. zł
do prac konserwatorskich zabytkowych organów
w kościele pw. Św. Stanisława BM w Rzgowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski
- gospodarstwa domowe
- 2,98
- odbiorcy poza przemysłowi (jednostki oświaty,
kultury, sportu, ochrony zdrowia, opieki społecznej, administracji)
- 2,98
- gospodarstwa rolne i ogrodnicze
- 2,98
- sprzedaż hurtowa wody
- 2,98
- odbiorcy przemysłowi
- 3,98
- działalność gospodarcza
- 3,98
- ścieki opadowe (deszczowe) i roztopowe z dróg
- 3,98
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.
535 z póź. zmianami). Stawka podatku, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, wynosi 7%.
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Święta Cecylia
Św. Cecylia mieszkała w Rzymie, pochodziła ze znakomitego rodu
rzymskiego Cecyliuszów. Przyszła na świat na początku III wieku, była
chrześcijanką o bogatej duchowości. Z miłości do Jezusa złożyła ślub
czystości dozgonnej. Rodzina poleciła jej poślubić Waleriana, młodzieńca
należącego również do rodu patrycjuszów rzymskich.
W tajemnicy wyznała Walerianowi, iż jest chrześcijanką, a ponadto
serce swe oddała już oblubieńcowi – Jezusowi Chrystusowi, zaś na straży
jej niewinności stoi Anioł Stróż. Walerian bardzo zapragnął zobaczyć
owego anioła. W odpowiedzi dowiedział się, że zobaczy go pod warunkiem, że pozna Boga prawdziwego i przyjmie chrzest.
Poprosił o to Cecylię, która zapoznała go z podstawowymi prawdami
wiary chrześcijańskiej. Zaprowadziła go do papieża Św. Urbana I, który
go ochrzcił. Jako chrześcijanin zobaczył anioła stojącego w jasności obok
Cecylii trzymającego dwa wieńce z lilii i róż przeznaczone od Boga dla
nich dwojga. Walerian miał brata Tyberiusza, szlachetnego młodzieńca,
którego również doprowadził do chrztu św.
Gdy wiadomość o tym dotarła do prześladowców chrześcijan skazano na śmierć Waleriana i Tyberiusza. Gdy namiestnik dowiedział się,
że Cecylia jest chrześcijanką i że majątek własny i Waleriana rozdała
ubogim kazał ją aresztować. Żołnierze oczarowani jej urodą błagali, by
nie narażała swojego młodego życia. Z odwagą przemówiła do nich o
Chrystusie, którego sobie obrała. Owocem jej przemówienia było nawrócenie aż czterystu żołnierzy.
Pod urokiem jej urody był również sędzia, który prosił ją, by miała
wzgląd na swoją młodość, na to miała mu odpowiedzieć, że błoto zamienia na złoto, dom ręką uczyniony na pałac Oblubieńca Jezusa Chrystusa.
Najpierw chciał ją zmusić torturami do odstąpienia od swoich zamiarów.
Nie dało to jednak żadnego rezultatu. Rozgniewany tym sędzia kazał ją
ściąć mieczem, katu zadrżała ręka na jej widok i pokaleczył ją tylko, ale
tak, że na trzeci dzień oddała duszę Bogu.
Grób św. Cecylii znajduje się w katakumbach św. Kaliksta w pobliżu
grobów papieży. W krypcie jej grobu zachował się napis z III wieku:
„oddała duszę Bogu” z dorysowanym gołąbkiem. Na ścianie widnieje
również malowidło z V wieku, na którym widnieje Cecylia w postawie
ornatki, czyli w postawie modlitewnej.
W IV wieku wzniesiono kościół św. Cecylii - data konsekracji tego
kościoła 22 listopada stała się terminem corocznych obchodów ku czci
św. Cecylii. Wspaniałą bazylikę św. Cecylii zbudowano w Rzymie na
Zatybrzu za panowania Papieża Paschaliasa I. Do bazyliki przeniesiono
relikwie św. Cecylii z katakumb i umieszczono je w sarkofagu pod ołtarzem.
Bazylika ta do dnia dzisiejszego należy do najwspanialszych w
Rzymie. W ołtarzu wielkim można podziwiać obecnie arcydzieło Stefana
Maderny: rzeźbę przedstawiającą Świętą Męczennicę w takiej pozycji,
w jakiej znaleziono ją w pierwotnym grobie w katakumbach, to jest w
pozycji leżącej na prawym boku, lekko pochylonej ku ziemi.
Szczególne znaczenia ma umieszczenie imienia św. Cecylii w mszalnym kanonie Rzymskim. Zaliczono ją do niewielkiej grupy męczenników cieszących się w Rzymie wyjątkowym kultem. W wiekach średnich
zaczęto oddawać cześć św. Cecylii jako patronce muzyki zwłaszcza kościelnej. Malarze od XV wieku przedstawiali ją przy organach lub trzymającą instrument muzyczny w ręce. Nie wiadomo, czy św. Cecylia grała na
jakimś instrumencie, przypuszczalnie grała na harfie.
Imię św. Cecylii nosiły liczne chóry i zespoły instrumentalne czy
wokalno-instrumentalne. Znane są również utwory muzyczne, np. „Oda
ku czci św. Cecylii” G. F. Haendla i wiele innych utworów muzycznych
zwłaszcza Mszy i Kantat. Z dniem św. Cecylii często łączone są festiwale
muzyczne, koncerty i popisy w grze na instrumentach.
Imię Cecylia wywodzi się z przymiotnika Caecus, co znaczy ślepy,
ciemny, nieoświecony. Można to rozumieć – Cecylia oświecona blaskiem
nauki Chrystusa i miłością ku Niemu – ślepa była na uroki świata. W
Polsce imię Cecylia znane jest od XIII wieku. Najczęściej imię to występowało w XVII wieku, być może, że wpłynęły na to imiona żony króla
Władysława IV oraz córki cesarza Ferdynanda.
Opracowano na podstawie broszurki ks. Tarsyliusza Sinka
Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy. Kraków 1992 r.
Krystyna Makiewicz
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Powrót do przeszłości
Od XVII wieku na terenie Rzeczpospolitej tańczono poloneza, który rozpoczynał wszystkie biesiady i spotkania. Z bogatego dziedzictwa polskiej
kultury tanecznej wyodrębniły się też inne tańce narodowe, jak mazur, krakowiak czy oberek. Środowisko szlacheckie w XIX wieku także odegrało
bardzo dużą rolę w rozwijaniu i nadawaniu kształtu dla tańców. W premierowym pokazie „tańców szlacheckich” zawarty będzie Polonez i Mazur.
Polonez wywodzi się z pierwowzorów, takich jak „chodzony” „pieszy”
czy „polski”. Jego funkcja reprezentacyjna odzwierciedlała pozycję społeczną
tańczących. Polonez pełnił funkcję towarzyską, bowiem pary przechodzące
w dostojnym korowodzie eleganckim krokiem mijają się, wymieniając gesty
i ukłony. Polonez jako jedyny nasz taniec narodowy przekroczył granice
naszego państwa i był znany i tańczony w Europie, szczególnie we Francji.
Drugim tańcem w układzie szlacheckim będzie Mazur – tańczony na
parkietach polskiej arystokracji, nazywany dawniej „szumnym” czy „gniewnym”. Charakteryzuje się dużą rozmaitością kroków i figur o charakterze
parowym i zbiorowym. Jest to taniec przestrzenny, dynamiczny i zdecydowanie popisowy, o czym będziemy mogli się przekonać 3 maja oglądając
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” na scenie usytuowanej w Parku im. A.
Mickiewicza w Rzgowie.
Umiejętności tancerzy w zakresie odtworzenia dawnej kultury tanecznej dodatkowo podkreślać będą niebywałe barwne stroje szlacheckie, co
dodatkowo uświetni pokaz. Młodzież ZPiT chętnie ćwiczy nowy układ w
oczekiwaniu na kostiumy zamówione w pracowni w Zambrowie i możliwość
prezentacji plenerowej, bowiem na razie sceny, na której ZPiT mógłby popisywać się na terenie gminy, w całym składzie – brakuje.
GOK

Fajerwerki
Rzgów, ul. Brzozowa 7
tel. (042) 214-26-46
502-262-747
Transport - Przeprowadzki
Mercedes Sprinter
tel. 510-693-798
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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Otwarcie wystawy

ostatni: „Staram się być obserwatorem rzeczywistości, przedstawiać dzieła
architektoniczne, myśli człowieka wkomponowane w otaczający nas krajobraz, szczególnie te dawne budynki, często już znikające na zawsze. [...]
Otaczający nas świat można przedstawić na wiele sposobów, można opisać
go matematycznymi zależnościami, poprzez muzykę, poezję i prozę, także
poprzez rysunek, malarstwo i nie tylko”... Pan Nędzi pokazał nam świat
architektury przedstawiony za pomocą grafiki i suchorytu.
Na wystawie nie zabrakło również artystów najmłodszych: Kai Bednarskiej, Klaudii Fidrysiak, Michała Dziudy, a nawet pierwszych prób kółka
plastycznego.
Mieliśmy możliwość zapoznania się z różnorodnymi technikami: od
oleju, przez suche pastele, akwarele, grafikę , suchoryty, Artyści używali
różnorodnych tworzyw: płótna, desek, papieru. Tematyka prac była również
bardzo ciekawa. Przeważały pejzaże, portrety, zwierzęta, kwiaty i martwa
natura. Nie zabrakło jednak scen religijnych, fantastycznych oraz aktów.
Wystawa trwała tydzień i cieszyła się powodzeniem. Mieszkańcy Rzgowa
mieli możliwość obejrzenia jej w dniu wyborów, uczniowie w czasie zajęć
prowadzonych z nauczycielami oraz przerw lekcyjnych. Cieszymy się, iż
mieliśmy możliwość zaprezentowania już po raz drugi prac rzgowian. Cieszy
fakt, że w ludziach tkwi pasja tworzenia, czynienia otaczającego nas świata
piękniejszym i ciekawszym.
Agnieszka Kosińska

19 października 2007 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w
Rzgowie pani dyrektor Iwona Skalska w towarzystwie zaproszonych gości
dokonała uroczystego otwarcia wystawy pt. „Malarstwo artystów rzgowskich”. Na wystawie można było obejrzeć ponad 150 prac 11 wystawców.
Pani Iwona Czubalska udostępniła prace nieżyjącego już pana Czesława
Czubalskiego. Dzięki córce pana Jana Depczyńskiego - pani Marii Konopko
i darczyńcom mieliśmy możliwość obejrzenia innych prac tego wszechstronnego artysty. Były to przede wszystkim pejzaże, portrety, ale i prace wykonane z gwoździ. Ten wielki społecznik namalował dla Szkoły Podstawowej
cykle: poczet królów i książąt polskich, polscy nobliści, zasłużeni mieszkańcy
Rzgowa, dyrektorzy szkoły, powstanie wszechświata, baśnie.
Serdecznie dziękujemy pani Helenie Przytulskiej za możliwość podziwiania jej prac, szczególnie portretu Papieża Jana Pawła II, oraz za podzielenie się z nami swoimi osiągnięciami na niwie zawodowej. Pani Przytulska
przez długie lata pracowała nad odtwarzaniem zabytkowych tkanin w pałacach i zamkach całej Polski.
Mieliśmy możliwość podziwiania również prac młodszego pokolenia:
pań Doroty Bednarskiej, Cecylii Modranki, Kingi Raraty, Ilony Wójt-Mazurkiewicz, pana Krzysztofa Kaśnickiego i Janusza Nędzi. Jak powiedział ten

CECYLIADA 2007
22 listopada to dzień imienin Cecylii – świętej męczennicy, która
jest patronką muzyki i śpiewów – szczególnie kościelnych – a jednocześnie patronką chórów. W bieżącym roku „Camerata” obchodziła
dzień ten w sposób szczególny. O 17.00 w kościele parafialnym pw.
św. Stanisława B.M. odprawiona została uroczysta Eucharystia w
intencji chórzystów, podczas której wykonali oni kilka pieśni.
Po mszy świętej odbyło się miłe spotkanie przy herbatce, które jednocześnie miało charakter Mikołajkowy, bo przecież Święta Bożego
Narodzenia za pasem. A i spotkanie w tym terminie to okazja do podsumowań dotychczasowej pracy w chórze, bo właśnie mijają cztery

lata, jak „Camerata” istnieje i uświetnia lokalne uroczystości, a także
rozsławia imię Rzgowa poza jego okolicami.
Uroczystości w „Cameracie” uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz miasta: p. burmistrz J. Pietrusińska oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: p. Regina Bagińska i p. Stanisław Bednarczyk; księża: proboszcz T. Malec oraz wikary R. Nowak. Goście składali serdeczne gratulacje, życząc wielu sukcesów i dalszego rozwoju,
oraz wyrazili nadzieję, iż obchody święta Patronki w podobnej postaci
wejdą na stałe w kalendarz uroczystych mszy świętych naszej parafii.
Serdeczne podziękowania kieruję zatem do przybyłych gości,
którzy zaszczycili nas swoją obecnością w dniu tak szczególnym;
dziękuję księdzu proboszczowi za odprawienie Mszy św. w intencji
Chóru. Szczególne podziękowania ślę pod adresem sponsora, dzięki
któremu spotkanie miało smaczniejszy charakter, a także dyrektora
GOK p. B. Siutowicza, który zapewnił fundamenty dla zorganizowania
jakiegokolwiek spotkania. Panu S. Ziemakowi dziękuję za przygarnięcie uczestników pod swój miły, gościnny dach.
Bardzo serdecznie dziękuję paniom - chórzystkom, które w sposób
szczególny zaangażowały się w przygotowania związane ze zorganizowaniem całego święta: Halinie Baranowskiej, Teresie Baranowskiej,
Krystynie Makiewicz, Grażynie Pietrzak, Mirosławie Kantorskiej. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tegoż przedsięwzięcia.
Wszystkim chórzystom składam najserdeczniejsze życzenia
pomyślności, sukcesów i dalszej realizacji swoich zamiłowań w chórze
„Camerata”; nam – wzajemnie – dalszej miłej współpracy. Życzliwym
odbiorcom naszej muzyki – jak najlepszych wrażeń artystycznych;
wszystkim zaś – radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2008 Roku.
Chórmistrz Izabela Kijanka
PS. Zapraszam na najbliższe występy kolędowe, a ładne głosy – do
„Cameraty”!!!
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Kim był Święty Mikołaj?
Przez wiele lat święty Mikołaj należał do najbardziej znanych i czczonych w Kościele świętych.
Urodził się prawdopodobnie w mieście Patara w Licji (Mała Azja) ok.
270 roku. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców. Od wczesnej młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę
bliźnich. Po śmierci rodziców chętnie dzielił się swoim znacznym majątkiem
z potrzebującymi. Wieść niesie, że trzem córkom zubożałego szlachcica podrzucił skrycie pieniądze na posag, bez którego nie mogłyby wyjść za mąż.
Kiedy został wybrany na biskupa miasta Miry, zjednał sobie serca wiernych, nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby
materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały.
Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę
śmierci za jakieś drobne wykroczenie, nieproporcjonalne do tak surowej kary,
Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by prosić dla swoich wiernych o ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków
od utonięcie w czasie gwałtownej burzy. Dlatego odbiera cześć również jako
patron marynarzy i rybaków.
Biskup Mikołaj zmarł 6 grudnia i dlatego właśnie tego dnia obchodzi się
jego święto. Obecnie św. Mikołaj szczególnie czczony jest przez dzieci, które
z niecierpliwością czekają na upragnione prezenty gwiazdkowe.
Justyna Gałkiewicz, kl. IIIc

Zgodnie z wielowiekową polską tradycją, życzymy
wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom
i pracownikom, a także wszystkim przyjaciołom szkoły oraz
mieszkańcom Gminy Rzgów, radosnych i pełnych miłości Świąt
Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2008 Roku.
Dyrekcja i Koło Dziennikarskie
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

Gala Kazimierzy 2007
W czasie uroczystości obchodów Dnia Patrona odbyła się coroczna ceremonia wręczenia Kazimierzy – gimnazjalnych nagród dla nauczycieli i uczniów. Nagrody dla nauczycieli przyznano w dziesięciu kategoriach. Kubki
z wizerunkami Kazimierza Jagiellończyka, patrona szkoły, otrzymali: p.
Agnieszka Grobelna, w kategorii „Strażnik Teksasu”, p. Mariusz Bojanowski – „Nauczyciel nieprzewidywalny”, p. Halina Karbowniczak – „Nauczyciel gwiazdor”, p. Beata Ways – „Nauczyciel pozytywnie zakręcony”, p.
Agnieszka Ruta – „Nauczyciel najbardziej punktualny”, p. Emilia Nowacka
– „Nauczyciel najsympatyczniejszy” oraz p. Agnieszka Ruta – „Nauczyciel,
za którym tęskni się w weekendy”.
Kazimierze 2007 odebrali również uczniowie: Maciej Kowal z IIIb
– „Uczeń zawsze uśmiechnięty”, Katarzyna Retkiewicz z IIIa – „Uczeń najsympatyczniejszy”, Anna Kłosińska z IIIa – „Uczeń najbardziej wygadany”,
Klaudia Topczewska z IIId – „Uczeń udzielający się” i Ewa Pawlik z IIIb
– „Uczeń starający się bardzo dobrze uczyć”.
Galę wręczenia nagród w prawdziwie profesjonalny sposób prowadzili
Klaudia Topczewska i Krzysztof Skrobiszewski.
Aleksandra Podkówka, kl. IIc

Jagiellończycy w starciu
ze szrotówkiem!
3 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyło się X Dyktando Ekologiczne pod patronatem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i
Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pabianicach, Waldemara Borynia.
Do ortograficznej rywalizacji przystąpiło stu ośmiu uczniów. Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie reprezentowali uczniowie klas
pierwszych: Aleksanda Madej, Natalia Gorzkiewicz, Lidia Biesaga, Weronika Fraszczyk, Adrian Samiec i Mateusz Kuzik. Oficjalne wyniki zostaną
ogłoszone w styczniu 2008 roku. A oto fragment jubileuszowego dyktanda:
(...) Z zamyślenia wyrwało mnie polecenie pani od przyrody: „Napiszcie
jak najwięcej o drzewach – kasztanowcach”. Lekko przerażeni, chyżo zabraliśmy się do ciężkiej pracy, gdyż limit czasu był króciutki, tylko pięć minut.
Nauczycielka osiągnęła swój cel, gdyż zainteresowała nas kasztanowcami.
Dowiedzieliśmy się, że pabianickie drzewa zaatakował szrotówek kasztanowcowiaczek. Dowiedzieliśmy się także, że Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej, przy współudziale innych placówek, podjął chwalebną próbę ratowania tych niezwykłych drzew. (...)
Agnieszka Ruta, opiekun Koła Dziennikarskiego

Kolęda w trzystu
językach!
Kolęda to pieśń bożonarodzeniowa, która wywodzi się z tradycji
ludowej. W liturgii kościoła katolickiego kolędy i pastorałki śpiewa
się w okresie Bożego Narodzenia,
do 6 grudnia – uroczystości Trzech
Króli.
Autorem pierwszej kolędy był
święty Franciszek z Asyżu. Najstarsza polska kolęda – „Bądź zdrów,
Królu Anielski” powstała w 1424
roku.

Najsłynniejszą kolędą, którą
przetłumaczono na ponad trzysta
języków, jest CICHA NOC. Powstała
w 1818 roku w małym miasteczku
na terenie Austrii, a jej autorami byli
ksiądz Józef Mohr i organista Franz
Gruber. A w ilu językach my potrafimy ją zaśpiewać?
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Rzgów – Nasza Gmina

Justyna Wróbel, kl. IIb

HUMOR ;-)
Zbzikowane wierszyki łamiące
języki
* Raz na łączce rączy bączek
Drżąc, zapylił mlecza pączek.
* Szczepan, szczygieł z Grzmiących Bystrzyc,
Przed chrzcinami chciał się przystrzyc.
Lecz się strzyc nie przywykł wszakże,
Więc do szwagra skoczył. ’’Szwagrze!
Ostrzyż mnie choć krztynę, gdyż
Mam chrzciny za godzinę’’.
Słownik Wyrazów Szkolnych
~ Lista przebojów – dziennik
~ Alibi – usprawiedliwienie
~ Dni pokoju – wakacje
~ Gorzkie żale – wywiadówka
~ Igraszki z diabłem – wagary
~ Wuefista – spiderman
~ Szkolny autobus – Taxi4
~ Uczniowie – sami swoi
~ Szkoła – koszmar minionego lata
~ Odpowiedź – milczenie owiec
- Przepraszam, czy mógłby mnie
pan przeprowadzić przez ulicę? -

pyta staruszka policjanta.
- Oczywiście, ale nie na czerwonym.
Musimy poczekać, aż się zapali zielone światło.
- Eeee. Na zielonym to ja sobie sama
przejdę J
SZCZYT GŁUPOTY
- Skakać na główkę na Antarktydzie
- W nowy rok czekać na sylwestra
W BIAŁEJ SZACIE
100 CHOINEK W LESIE,
PREZENTÓW, ILE MIKOŁAJ
UNIESIE, BAŁWANA
ZE ŚNIEGU, ŻYCIA W BIEGU
ORAZ TYLE RADOŚCI,
ILE KARP MA OŚCI!!!!! :)
OCENY
1. niedostateczny - pała, lufa
2. dopuszczający - marny, litościwy,
ściera, ochłap, dopieszczający
3. dostateczny - bałwan, widełki
4. dobry - dobromir, kompromis
5. bardzo dobry - piętka, fifka, piłka
6. celujący - as, łapówka, fatamorgana
Agata Sądkiewicz, kl. IIIc
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Dzień Patrona
29 listopada gimnazjum w Rzgowie obchodziło Święto Patrona – Kazimierza Jagiellończyka. Uroczystości otworzyła msza święta odprawiona
przez Księdza Proboszcza, Tadeusza Malca. Uczniowie i nauczyciele przygotowali uroczysty apel, na który przybyli zaproszeni goście: Pani Burmistrz
Rzgowa Jadwiga Pietrusińska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół gminy
Rzgów, emerytowani nauczyciele naszej szkoły i inni goście.
Uczennice klasy IIc, Zuzanna Kaciupska i Ewa Krzewińska, przypomniały historię gimnazjum. Odbył się również finał konkursu wiedzy o
Kazimierzu Jagiellończyku. W dogrywce wyłoniono zwycięzcę, został nim
Tomasz Kamiński.
Obchody uświetniało przedstawienie – „Historia o trzech królach”
– przygotowane przez Koło Teatralne, pod opieką p. Dagmary WieczorekMierzyńskiej, występy taneczne pod kierunkiem p. Beaty Ways oraz popisy
recytatorskie w wykonaniu Zuzanny Kaciupskiej, Anny Kłosińskiej i Pauliny
Oleksiewicz.
Podczas uroczystego apelu ogłoszono zwycięzców w konkursach: fotograficznym, na drzewo genealogiczne i album o Kazimierzu Jagiellończyku.
Obchody Dnia Patrona zakończył występ chóru szkolnego. Uczniowie
wykonali utwór Carmina Burana „O Fortuno”, którego ilustracją był tajemniczy taniec w stylu modern jazz.
Uroczystość prowadził Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
– Sławomir Budziejewski.
Zuzanna Kaciupska, kl. IIc

Andrzejkowy poranek
28 listopada, w przeddzień imienin Andrzeja, uczestnicy zajęć Koła
Dziennikarskiego pod opieką p. Agnieszki Ruty zorganizowali ANDRZEJKOWY PORANEK.
Na dobry początek uczniowie wrzucali do wody monety, które zgodnie z
obyczajem zapowiadały pomyślne wróżby. Największą atrakcją poranka było
„lanie wosku przez dziurkę od klucza” i odczytywanie znaczenia woskowych
figur w świetle świec. Obowiązkowo „dziennikarze” przestawiali buty w kierunku drzwi – przepowiednia głosi, że ta panna wyjdzie za mąż, której lewy
but jako pierwszy przekroczy próg. Podsumowaniem andrzejkowej zabawy
była wróżba ze szpilek.
Wszyscy brali udział w przygotowanych zabawach, humory dopisywały,
a przy okazji zostały przybliżone tradycje związane z wigilią świętego Andrz
eja.
Magdalena Ogłaza, kl. IId
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Bajkowe Boże Narodzenie

To już 10 lat!

Był 24 grudnia – Wigilia. Obudziłam się dzisiaj wcześniej niż zazwyczaj, bo o 8.00. Nie mogłam już zasnąć. W pokoju panował półmrok. Wąska
smuga światła, pochodząca od latarni zza okna, przeciskała się przez szparę
między zasłonami i padała na łóżko.
Znalazłam kapcie, założyłam je na nogi i powoli otworzyłam drzwi
pokoju. Wszyscy jeszcze spali. W dużym, zielonym pokoju stała przy oknie
choinka. Patrzyłam na jej kolorowe lampki w ciemności, czuć było, że nadeszły święta. Podeszłam do okna i odsunęłam firankę. Padał śnieg. Na ulicy
leżała gruba jego warstwa. Nie było jeszcze na niej śladów aut. W oknach
bloku naprzeciwko dostrzec można było lampki choinkowe. Nagle usłyszałam trzask podłogi. Odwróciłam się i zobaczyłam mamę. Stała z kubkiem
gorącej herbaty i uśmiechała się do mnie.
- Ty też nie możesz zasnąć? - zapytała.
- Zawsze w wigilię budzę się wcześniej, bo mam jakieś dziwne wrażenie,
że na pewno nie zdążę czegoś przygotować.
Zaprosiła mnie do kuchni i zrobiła gorące kakao. Siedziałyśmy tak w
ciszy, gdy nagle zaczęła się śmiać. Gdy się uspokoiła, powiedziała, że przypomniała sobie, jak parę lat temu, kiedy byłam jeszcze mała, tata podniósł
mnie, abym przyczepiła gwiazdę na czubku choinki. Bardzo się kręciłam,
przez co stracił równowagę i razem upadliśmy na drzewko. Na szczęście
polecieliśmy w bok, więc nie stała nam się krzywda. Było to bardzo wesołe
wydarzenie. Zawsze komuś w wigilię się ono przypomina.
Za oknem zrobiło się jaśniej. Nawet nie zauważyłyśmy, kiedy zegar z
kukułką wychrypiał godzinę 9.00. Pobiegłam do łazienki. Szybko wzięłam
prysznic i umyłam zęby. Wróciłam do pokoju, odsłoniłam zasłony i pościeliłam łóżko. Założyłam mój ulubiony, kolorowy sweter i wytarte dżinsy. Kiedy
wróciłam do kuchni, trwało śniadanie. Już miałam usiąść do stołu, gdy nagle
przypomniało się mamie, że nie kupiła śledzi i bakalii do keksa. Oczywiście
wszystkie oczy spoczęły na mnie.
- No, dobra! - powiedziałam.
Wzięłam pieniądze i wyszłam. Przechodząc obok księgarni, zobaczyłam
książkę, o której moja siostra marzyła. Bez zastanowienia kupiłam ją. Wiedziałam, że Ania będzie bardzo szczęśliwa. W delikatesach kupiłam jeszcze
potrzebne rzeczy i wróciłam do domu. Otworzyłam drzwi i znalazłam się w
ciepłym korytarzu, wypełnionym cudowną wonią piernika i zupy grzybowej.
Zdjęłam kurtkę i zaniosłam zakupy do kuchni. Przygotowania wigilijne były
w pełni. Okazało się, że jest już godzina 13.00. Jak ten czas szybko leci!
Poszłam do pokoju i zapakowałam w papier świąteczny książkę, na koniec
przewiązałam to szeroką wstążką i napisałam dla kogo. Zaniosłam to ukradkiem do zielonego pokoju i położyłam pod choinką. Leżało tam już dużo
kolorowych paczuszek, mniejszych i większych. Raptem mama zawołała
mnie do kuchni i kazała lepić pierogi.
Nastał wieczór. Razem z Anią nakrywałyśmy do stołu. Na środku stołu
położyłam sianko, a na nim opłatek. Ania przyniosła jeszcze stroik, złożony
z jabłek, gałązek świerku i świeczki wbitej centralnie w środek pomarańczy.
Wszystko już gotowe, Zupa grzybowa dochodzi w kuchni. Czekamy. Czekamy już tylko na... o, właśnie. Wrócili tata i mój brat Igor. Nawet nie wiem,
gdzie byli, ponieważ kiedy wróciłam ze sklepu, już ich nie było. Włączyłam
płytę z kolędami i mogliśmy zaczynać wieczerzę.
W tym momencie usłyszeliśmy jakiś dziwny szmer, po czym w pokoju
stanął nie kto inny, tylko Święty Mikołaj. Na początku myślałam, że to przebieraniec, ale później zaskoczył mnie propozycją wyjazdu z nim do jego
domu, na Biegun Północny. Natychmiast się zgodziłam. Porwałam kurtkę
i wyszłam z nim na zewnątrz. Stały tam czerwone sanie zaprzęgnięte w
osiem reniferów. Wsiedliśmy do nich i w jednej chwili znaleźliśmy się na
dużym podwórku zasypanym śniegiem. Za domkiem stał budynek podobny
do czegoś w rodzaju stodoły. Mikołaj zaprowadził mnie tam i... nie mogłam
uwierzyć. To była fabryka. Przy taśmach stały elfy i pakowały różne zabawki
w pudełka. Muszę się przyznać, że do tej pory nie wierzyłam w Świętego
Mikołaja. Teraz wszystko się zmieniło. Kiedy wszystko obejrzałam, Mikołaj zaprosił mnie do swojej chatki. W środku była pani Mikołajowa, piekła
pierniczki. Poczęstowała mnie i dała jeszcze do domu cały koszyk tych ciastek. Nagle doszłam do wniosku, że muszę już wracać. Podziękowałam za
wszystko, pożegnałam się, Mikołaj sprawił, że w jednej chwili stanęłam
przed drzwiami mojego mieszkania. Obok mnie stał wór pełen prezentów.
Weszłam do domu i okazało się, że czas stanął w miejscu. Nikt nie ruszył się
nawet. Dopiero kiedy weszłam, wszystko wróciło do normy. Opowiedziałam
im o mojej przygodzie. Byli zszokowani, ale jednocześnie rozbawieni.
Ta przygoda sprawiła, że znowu uwierzyłam w Świętego Mikołaja. Wiem,
że nawet jeśli ktoś przebiera się za niego, to jest przez niego „natchniony”.
Żyjąc w przekonaniu, że Święty Mikołaj nie istnieje, dużo się traci. Święta
Bożego Narodzenia są naprawdę piękne, jeśli wie się, że istnieje magiczna
osoba przynosząca nam prezenty.
Weronika Fraszczyk, kl. Id

W tym roku już po raz dziesiąty zorganizowaliśmy w naszej szkole w
Kalinie wystawkę jesienną. Tę okrągłą rocznicę zawdzięczamy Pani Eugenii
Jakubowicz – naszej DOBREJ WRÓŻCE. Był to bowiem Jej pomysł organizowania corocznych wystawek.
Każdego roku wystawie przyświecało inne hasło, o którym informowała
nas DOBRA WRÓŻKA, włączając tym samym nas w tę inicjatywę. Pomysły realizowali uczniowie, przynosząc na wystawkę własnoręcznie wykonane
prace. Pod koniec każdego roku kalendarzowego korytarz szkolny przybierał jesienne barwy. To prace naszych uczniów tworzyły ten niepowtarzalny
jesienny klimat.
Jesień często kojarzy się ze słowem „nostalgia”. My właśnie z nostalgią będziemy wspominać wystawki jesienne, które pozostawiły po sobie nie
tylko wrażenia estetyczne, ale dały okazję do zdrowego współzawodnictwa
wśród uczniów i możliwość zapoznania się z walorami zdrowotnymi wystawianych warzyw.
W tym roku na wystawce jesiennej królowała marchew, ten rok był
bowiem rokiem marchwi. Najciekawsze prace wykonali uczniowie: Adam
Sabela z kl. I, Robert Sabela z kl. III, Kamil Lasoń z kl. III, Ewelina Lasoń
z kl. V. Otrzymali oni tytuł „Ogrodnika Roku”, nagrody oraz „Puchar Przechodni”.
Tegoroczna wystawka była imprezą podsumowującą 10-letnią tradycję,
która nierozerwalnie związana jest z osobą Pani Eugenii Jakubowicz, nie bez
kozery nazwaną DOBRĄ WRÓŻKĄ. To Ona niestrudzenie obdarowywała
nas swymi pomysłami i innymi skarbami. Rozbudzała inwencję twórczą
wśród uczniów, a cieszyła Ją każda praca dziecka.
Pani Eugenia Jakubowicz to osoba niezwykle otwarta, serdeczna i godna
naśladowania. NASZA DOBRA WRÓŻKO - dziękujemy!
Maria Brzezińska

Rzgów – Nasza Gmina

Wróżby i prezenty
Przełom listopada i grudnia to w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie
czas zabawy i radości. 30.11.2007 r. odbyła się tu zabawa andrzejkowa, którą
poprowadzili pracownicy rzgowskiego GOK-u – pani Renata i pan Jarek. Nie
zabrakło wróżb, tańców, konkursów, a nawet wspólnego śpiewania pastorałek. Po zabawie na przedszkolaki w klasach czekał poczęstunek oraz drobne
upominki – łakocie z wróżbą do wylosowania.
Tydzień później 6. grudnia do naszej placówki zawitał niezwykły gość.
Święty Mikołaj przybył osobiście, aby przeczytać listy napisane przez dzieci
w związku ze zbliżającą się Gwiazdką oraz aby ugościć maluchy z okazji
swoich imienin. Wszystkie przedszkolaki otrzymały z rąk Mikołaja paczki
z upominkami i uczestniczyły w imieninowej uczcie. Niezwykłe spotkanie
zostało uwiecznione na pamiątkowych fotografiach na tle świątecznej choinki. Następne spotkanie z Mikołajem już 18 grudnia na uroczystości choinkowej.
Rada Pedagogiczna przy Przedszkolu Publicznym w Rzgowie składa serdeczne podziękowania kierownictwu i pracownikom GOK-u oraz Rodzicom
za pomoc w organizacji obu imprez. Dzieci z grupy IV bardzo dziękują firmie
cukierniczej Hort-Cafe ze Rzgowa za ufundowanie słodkiego poczęstunku na
mikołajki.
W imieniu Rady Pedagogicznej: Małgorzata Janik-Płonka

Listopadowe uroczystości
9 listopada 2007 roku uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, na uroczystym apelu uczcili 89. rocznicę odzyskania
niepodległości. Uroczysty apel przygotowała pani Beata Ways. Uczniowie
z gimnazjum i szkoły podstawowej w krótkim wystąpieniu przybliżyli najistotniejsze wydarzenia z historii naszego kraju, które pozwoliły po 123 latach
niewoli wrócić Polsce na mapy Europy. Podsumowaniem uroczystości było
wspólne odśpiewanie Roty.
Święto Niepodległości połączono ze wspomnieniem zbrodni katyńskiej
z 1940 roku, w związku z czym tego samego dnia uczniowie gimnazjum w
kinie Bałtyk obejrzeli film pt. „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Projekcję poprzedziło wystąpienie pani Joanny Żelazko, pracownika IPN w Łodzi,
które dotyczyło przyczyn tragedii katyńskiej oraz sytuacji politycznej Polski
i Polaków w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Uczniowie mieli
okazję obejrzeć wybitne dzieło artystyczne i uczestniczyć w ciekawej lekcji
historii i patriotyzmu.
Klaudia Strycharska, kl. IIIc

Rzgów – Nasza Gmina

Ulubione święta
Lubię je, ponieważ w domu panuje podniosła atmosfera. Mój brat co roku
wygląda pierwszej gwiazdki i świętego Mikołaja. Ja już dawno przestałam w
niego wierzyć, przecież on nie istnieje.
Przyszli już goście. Zasiedliśmy wspólnie do stołu, wcześniej złożyliśmy sobie życzenia. Mama przygotowała kolację wigilijną. Kiedy przyszedł
czas na rozdanie prezentów, ku naszemu zdziwieniu prezenty zapadły się pod
ziemię. Maluchy były bardzo zawiedzione, a pozostali domownicy ze smutnymi minami położyli się spać. Ja też.
Nie mogłam zasnąć, więc wstałam i poszłam się napić. Przechodząc obok
choinki miałam dziwne wrażenie, że coś koło niej leży. Spojrzałam tam i
ujrzałam pod nią mnóstwo prezentów. Za choinką coś się ruszało. Zaciekawiona, podeszłam tam i... myślałam, że śnię. Stał tam prawdziwy Mikołaj.
Kiedy mnie zobaczył, roześmiał się i powiedział:
- Nie bój się, nic Ci nie zrobię. Wiem, że nie wierzysz w moje istnienie,
dlatego chcę udowodnić, że jestem prawdziwy. Posłuchaj: ubierz się ciepło i
wyjdź na dwór. Będę tam na Ciebie czekał.
Może to się wydać dziwne, ale przestraszyłam się nie na żarty, jednak
ubrałam się i wyszłam na zewnątrz. Mikołaj czekał na mnie w saniach,
zaprzężonych w dziesięć reniferów.
- Usiądź koło mnie. Nie bój się. Zabiorę Cię w miejsce, w którym nigdy
nie byłaś – na Biegun Północny.
Wsiadłam do pojazdu. Miałam dziwne uczucie, że podnoszę się do góry.
Spojrzałam w dół. Byliśmy już wysoko nad ziemią. Po prostu lecieliśmy nad
zaśnieżonymi dachami domów, zamarzniętą rzeką i ulicami. Było cudownie.
Niestety zasnęłam w połowie drogi.
Mikołaj obudził mnie dopiero na miejscu. Gdy rozejrzałam się dookoła, zobaczyłam dolinę zasypaną grubą warstwą śniegu. Naprzeciwko stał
olbrzymi budynek. Weszliśmy do środka. W pierwszej chwili zorientowałam
się, że to fabryka zabawek. Mikołaj zarządzał produkcją zabawek. Ale one nie
powstawały same, pracę nadzorowały elfy. Z jednym z nich Mikołaj poznał
mnie od razu.. Elf miał na imię Miodek, bo strasznie lubił miód. Wytłumaczył
mi, jak powstają zabawki na pilota. Pokazał mi wszystkie pomieszczenia w
fabryce i powiedział, co się w nich znajduje. Dostałam specjalne zadanie,
miałam opiekować się chorym reniferem. Mikołajowy rumak miał złamaną
nogę i nie mógł ciągnąć bryczki. Zabandażowałam mu tę nogę i podałam
lekarstwa. Po paru godzinach wyzdrowiał. Byłam bardzo zaskoczona, ponieważ u nas takie rzeczy się nie zdarzają. Mikołaja rozśmieszyło moje zdziwienie, ale sam mi nie wierzył, że w świecie ludzi nie ma takich leków. Kiedy
powiedział mi, że czas wracać do domu, było mi smutno, bo przywiązałam
się do wszystkich, a zwłaszcza do Miodzia i jego cudownych opowieści. Ale
jak mówią - „Czas to pieniądz”, a zwłaszcza w tej sytuacji. Wsiedliśmy do
sań i ruszyliśmy.
Kiedy wróciliśmy do domu, Mikołaj wręczył mi dużą, czerwona paczkę,
owiniętą złotą wstążką, ale kazał otworzyć ją dopiero rano, kiedy wszyscy się
obudzą, i odleciał...
Rano wszyscy byli tacy uradowani. Mój brat pierwszy odpakował swój
prezent. Ja byłam bardzo ciekawa, co dostanę. Odpakowałam go i... tak
bardzo się ucieszyłam! Dostałam swój wymarzony rower.
To były najwspanialsze święta w moim życiu. Nigdy ich nie zapomnę!
Ewelina Rydygier, kl. Id
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