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INFORMATOR RZGOWSKI
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Informacje: - ogólna 913
 - PKP 94-36
 - PKS 631-97-06
 - celna 638-82-10
Ośrodek Zdrowia 214-11-72, 214-11-73
 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-19.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska MEDAX
 Łódź, ul. Zielona 29 630-84-23
Apteka „Cefarm” 214-10-27
 Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria” 227-84-84
 Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt 214-10-58
 Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
 całą dobę 214-10-65
 0601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka 214-10-04
 Rzgów, pl. 500-lecia
Poczta Polska 214-12-00
 Rzgów, ul. Łódzka 2 (godz. 8.00-15.00)
 Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35/39 214-12-30
 C.H. Ptak (godz. 8.00-13.00)
Posterunek Policji 214-10-07
 Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
* dzielnicowy (Rzgów) 0603-096-016
* dzielnicowy 0603-096-014
 (St. Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, Kalinko,
 Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
* dzielnicowy 0605-102-151
 (Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
 Czyżeminek I, II, III, St. Góra do nr. 40)
Komisariat Policji 61-42-560
 Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Ochotnicza Straż Pożarna 214-10-08
 Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Banki:
 - Pekao SA 214-19-32
   Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
 - Bank Gospodarki Żywnościowej 227-80-20
   Rzgów, pl. 500-lecia 13a (pn-pt. 9.00-16.00)
Gimnazjum Gminne 214-13-39
Szkoła Podstawowa Rzgów 214-10-39
Szkoła Podstawowa Guzew 214-10-86
Szkoła Podstawowa Kalino 214-10-77
Przedszkole Publiczne, Rzgów 214-14-39
Biblioteka Publiczna 214-10-12
GLKS Zawisza 214-14-74
 Rzgów, ul. Tuszyńska 44
Urząd Gminy 214-12-07, 214-12-10
 Rzgów, pl. 500-lecia 22
 e-mail: sekretariat@rzgow.pl
 www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury 214-13-12
 Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 214-21-12
 Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu 214-12-93
 Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
 Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy 213-06-81, 213-06-82
 Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
 Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę) 215-37-10
Wodociągi - oczyszczalnia ścieków 214-11-91
 Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę)
Zakład Usług Pogrzebowych 214-12-25
 Rzgów, ul. Tuszyńska 34 (całą dobę)

Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji
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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

Po raz kolejny w dniu 
13 stycznia br. odbył 
XVI już Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Rzgowie.

W tym roku zbiera-
liśmy środki na pomoc 
dzieciom ze schorze-
niami laryngologicznymi.

W o l o n t a r i u s z a m i 
Orkiestry byli uczniowie 
44 Gimnazjum w Łodzi, 
którym pomagali człon-
kowie ZPiT „Rzgowia-
nie”.

Orkiestra Dęta Rzgów 
wystąpiła z koncertem 
przed kościołem parafial-
nym i podczas mszy św. 
wraz z Chórem „Came-
rata”.

Jaka była nasza hoj-
ność na rzecz WOŚP, 
dowiemy się w następ-
nym numerze NG.

Włodzimierz Kaczmarek

WOŚP w Rzgowie

Rzgów moje miasto
W dniu 1 stycznia 2008 r. minęła druga rocznica odzyskania przez Rzgów 

praw miejskich. Niewielu spośród nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, że 
historia Rzgowa sięga czasów starożytnych i zawiera w sobie zarówno lata 
świetności, jak i upadku.

Opierając się na relacjach Długosza, wiemy, że w XV wieku wieś Rzgów 
miała zaledwie 9 łanów ziemi uprawnej i trzy zagrody. Jednak korzystna 
lokalizacja Rzgowa, na lewym brzegu Neru i ponad traktem publicznym, 
wiodącym z Piotrkowa do Łęczycy oraz z Wolborza do Uniejowa i Lutomier-
ska, skłania kapitułę krakowską do przekształcenia wsi w miasto. W 1467 
roku wyjednano u króla Kazimierza III przywilej na lokację miasta Rzgowa. 
Wówczas też ustanowiono dwa jarmarki trzydniowe, na św. Trójcę i św. Mar-
cina, oraz targ tygodniowy we wtorki. Miasto przyjęło w herbie wizerunek 
św. Stanisława biskupa męczennika. W 1475 roku w Rzgowie wybudowano 
kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława BM.

Dopiero jednak w XVI w. nowo utworzone miasto zaczyna się szybko 
rozwijać, co potwierdzają słowa lustratorów z 1508 r., którzy piszą o Rzgo-
wie następująco: „Miasto buduje się i powiększa, tak że w ostatnich dwóch 
latach przybyło 16 domów”. Pośród nowych mieszkańców większość sta-
nowią kupcy i różni rzemieślnicy. W mieście organizuje się liczne jarmarki, 
które wydatnie ożywiają miejscowe stosunki handlowe i stają się de facto 
przyczynkiem Rzgowa, jaki widzimy w obecnym kształcie, tj. miasta han-
dlowo-usługowego.

Szybki rozwój miasta uwidacznia się w lustracji przeprowadzonej w 
1531 roku, wykazującej w Rzgowie 103 domy, w tym 15 rynkowych. Z 
czasem zawiązują się cechy rzemieślnicze, najprężniej rozwija się sukien-
nictwo. Pierwszy dokładny obraz miasta podają nam rejestry gospodarcze z 
połowy XVI wieku. W roku 1551 w Rzgowie istnieje zaledwie 7 ulic, w tym 
tzw. Rynek, ul. Pabiańska, Tuszyńska, Krzywa, Kaleńska i Chojeńska – w 
sumie ok. 112 domów.

Bogacący się mieszczanie rzgowscy zaczynają kształcić swoich synów 
na uczelniach krakowskich. Nazwiska tych rzgowskich pionierów nauki 
odnaleźć możemy w metryce uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dru-
giej połowie XVI w. znany był np. Mateusz ze Rzgowa, „niepospolity muzyk 
na organach i innych instrumentach muzycznych”, który, jak głosi dokument 
z roku 1585, wsławił się naprawą i odnowieniem organów w kościele kate-
dralnym w Krakowie.

Ten wspaniały rozkwit miasta przerywają wkrótce pożogi wojenne i 
zabory, których niszczycielskie piętno odciska się na całym kraju. Lustracja 
1645 roku określa już Pabianice i Rzgów jako „dobrze osiadłe, jednak po 
ogniu nieodbudowane”. W roku 1644 większą część Rzgowa trawi bowiem 
ogień. Odtąd miasto coraz bardziej ubożeje, handel i rzemiosła podupadają, 
co rzutuje na zmniejszenie liczby domów i mieszkańców.

Konsekwencją „chudych” lat jest utrata praw miejskich w roku 1870. 
Postanowieniem Komitetu Urządzającego z dnia 23 stycznia 1870 r. miasto 
Rzgów zamienia się na osadę i włącza do gminy Gospodarz w powiecie łódz-
kim. Jakby tego było mało, później groźne pożary spustoszą jeszcze Rzgów 
w roku 1886, 1893 i ok. 1903.

I tak, poprzez lata wzlotów i upadków naszego miasta dochodzimy do 
przełomowej daty 1 stycznia 2006 r., kiedy to Rzgów odzyskuje prawa miej-
skie. Znów możemy mówić o Rzgowie – „moje miasto” i oby tak pozostało, a 
historia rzgowskiej społeczności obfitowała już tylko w wydarzenia pomyślne 
– czego Państwu i sobie życzę.

M. Rózga

Opracowano na podstawie monografii historycznej z 1903 roku Maksymi-
liana Barucha „Pabianice, Rzgów i Wsie Okoliczne”
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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.

Kronika policyjna
3.12.2007, godz. 14:25, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. ŁÓDZKA: Arka-
diusz C., kierownik budowy firmy Unidro, powiadomił, że podczas wykony-
wania prac ziemnych - drogowych w wykopie ujawniono pocisk, prawdopo-
dobnie moździerzowy z okresu II wojny światowej. Prace drogowe zostały 
przerwane, miejsce oznaczono i odgrodzono, na miejsce skierowano patrol 
prewencji PP Rzgów, który zabezpieczył miejsca zdarzenia do czasu przyby-
cia Patrolu Saperskiego, który został powiadomiony telefonicznie.
3.12.2007, godz. 17:00, STARA GADKA (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. CZAR-
TORYSKIEGO: Anna S. złożyła zawiadomienie o przestępstwie, z którego 
wynika, iż nieustalony sprawca/cy po uprzednim zerwaniu kłódki zabez-
pieczającej dostali się do wnętrza szopy, skąd skradli narzędzia w postaci 
taczek, szpadli, młotków, na ogólną sumę 450 zł.Postępowanie prowadzi KP 
Tuszyn.
4.12.2007, godz. 17:30, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. TRASA K1: Funk-
cjonariusze SRD KPPL - wsch. ujawnili dwóch nietrzeźwych rowerzystów 
Jakuba B., lat 43, (0.48mg/l) oraz jego żonę Barbarę B., lat 43, (1.35mg/l). 
Postępowanie w trybie przyśpieszonym prowadzi KP Tuszyn.
4.12.2007, godz. 13:50, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. K1, skrzyżowanie 
ulic: ŁÓDZKA: Funkcjonariusze PP Rzgów ujawnili kierującego sam. os. 
Ford Włodzimierza K., który nie zastosował się do znaku drogowego C-5, a 
następnie odmówił przyjęcia mandatu karnego. Postępowanie prowadzi PP 
Rzgów.
5.12.2007, godz. 08:30, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. K-1, skrzyżowa-
nie ulic: ŁÓDZKA: Andrzej G., pracownik f-my EKO-MIN, poinformował 
o odnalezieniu pocisku artyleryjskiego i granatu ręcznego podczas wyko-
nywania robót drogowych. Miejsce ujawnienia niewybuchów odizolowano 
i zabezpieczono. Poinformowano Patrol Sapersko-Minerski z Tomaszowa 
Mazowieckiego i zabezpieczono miejsce do czasu przybycia patrolu.
6.12.2007, godz. 13:30, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. DROGA K-1, 
skrzyżowanie ulic: ŁÓDZKA: Kierownik robót saperskich Firmy Eko-Min 
poinformował telefonicznie o odnalezieniu w trakcie robót drogowych 5 szt. 
pocisków (niewybuchy). Teren zabezpieczono do przyjazdu patrolu saper-
skiego, który niewybuchy wydobył i zabezpieczył.
7.12.2007, godz. 05:20, GADKA STARA (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. CZARTO-
RYSKIEGO: Nieznani sprawcy weszli na teren firmy „Banaszczyk”, gdzie 
następnie po uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach dostali się do pomiesz-
czenia biurowego i po jego splądrowaniu nie dokonali zaboru mienia. Straty 
powstałe w wyniku uszkodzenia drzwi wynoszą 350 złotych. Postępowanie 
prowadzi KP Tuszyn.
1.11.2006, godz. 00:00, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE): Zbigniew H. powia-
domił o naruszeniu praw autorskich przy powielaniu wzorów torebek dam-
skich f-my PPHU HOFFMAN przez n/n sprawców na szkodę zgłaszającego. 
Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
8.12.2007, godz. 10:40, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. TRASA K1, skrzy-
żowanie ulic: ŁÓDZKA: Właściciel Agencji Eko-Min powiadomił, że pod-
czas prac ziemnych przy przebudowie skrzyżowania w wykopie ujawniono 
niewypały w postaci trzech pocisków artyleryjskich, miny przeciwpiechotnej 
i nieustaloną ilość materiału wybuchowego trotylu, pochodzącego prawdopo-
dobnie z okresu II Wojny Światowej. Miejsce ujawnienia niewypałów zostało 
zabezpieczone. Powiadomiono telefonicznie patrol saperski w Tomaszowie 
Maz.
1.12.2007, godz. 13:00, STAROWA GÓRA (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. PIE-
COWA: Bronisław P. powiadomił o kradzieży z włamaniem do domku let-
niskowego jego syna Zbigniewa P., gdzie nieustalony sprawca po uprzednim 
wyłamaniu drzwi domku dostał się do jego wnętrza, skąd skradł kosiarkę spa-
linową oraz narzędzia ogrodnicze. Łączna suma strat wynosi 450 zł. Postępo-
wanie prowadzi KP Tuszyn.
10.12.2007, godz. 10:20, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE): N/n sprawcy po 
uprzednim wyłamaniu wkładki zamka w samochodzie VW T-4, nr rej. KR 
7056V, dostali się do środka, skąd skradli odzież w postaci sukienek, żakie-
tów, spodni oraz pieniędzy w kwocie 10.000 zł. Straty 25.000 zł. Postępowa-
nie prowadzi KP Tuszyn.
9.12.2007, godz. 15:00, RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. TUSZYŃSKA: 
Miłosz Ch. powiadomił, że Witold B., l. 41, umyślnie dokonał uszkodzenia 
przedniej szyby sam. Mitsubishi L300, nr rej. PBP1059, przez uderzenie 
pięścią. Wartość szyby ok. 600 zł. Wykonano wstępne czynności procesowe. 
Dalsze czynności prowadzi KP Tuszyn.
14.12.2007, godz. 16:30, LD Komisariat Tuszyn, ZIW-76761183D, RZGÓW 
(WOJ. ŁÓDZKIE), ul. NASIENNA: Funkcjonariusze PP Rzgów zatrzymali, 
zgodnie z postanowieniem Sądu Rej. w Pabianicach, Zbigniewa K. celem 
przewiezienia do szpitala w Łodzi na leczenie z uzależnienia od alkoholu.

Kronika miesiąca
grudnia 2007 r.

4.12 - XV Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
6.12 - Spotkania z Mikołajem w przedszkolu, szkołach w Kalinie, 
Guzewie i w parku w Rzgowie
14.12 - XVI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
11-19.12 - Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie
16-18.12 - Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii
21.12 - Spotkanie wigilijne Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 
– podsumowanie działalności
24.12 - Uroczysta Msza Wigilijna – Pasterka – udział Orkiestry 
Dętej
27.12 - XVII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
31.12 - Msza św. na zakończenie roku 2007

Informacja w sprawie odpadów
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Rzgowie infor-

muje, że w wyniku drastycznego wzrostu stawek opłat do Urzędu Marszał-
kowskiego z ok. 15,00 zł/t na 75,00 zł/t za składowanie odpadów niesegre-
gowanych wzrosły ceny za wywóz odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu naszej gminy.

Wysokość opłat wzrosła na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 6.06.2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 106, poz. 723) i dotyczy całego kraju. 
Zwiększone opłaty w ocenie ustawodawcy doprowadzić mają do zmniejsze-
nia strumienia odpadów komunalnych niesegregowanych kierowanych do 
składowania.

Urząd Miejski w Rzgowie od nowego roku zwiększa liczbę punktów, 
w których mieszkańcy mogą bezpłatnie deponować odpady wyselekcjono-
wane, tj. papier, szkło i tworzywa sztuczne. Nie należy do pojemników na 
selektywną zbiórkę wrzucać innych odpadów oraz zaśmiecać terenu wokół 
pojemników.

W 2008 r. koszty wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki 
ponosić będzie Gmina, a mieszkańcy będą mieli możliwość zmniejszenia 
ilości odpadów w postaci niesegregowanej. Zgodnie z obowiązującą obecnie 
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieru-
chomości ma obowiązek posiadania umowy z firmą wywozową oraz dowody 
płacenia za te usługi. Na chwilę obecną zezwolenia na odbieranie odpadów 
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzgów posiadają:
1) Czystość Sp. z o.o., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 5, tel. 042-612-15-52.
2) Remondis Sp. z o.o., Oddział Łódź, 93-408 Łódź, ul. 3-Maja 64/66, tel. 
042-680-91-62, 042-680-91-63.
3) Zakład Robót Komunalnych Sp. z o.o., 91-342 Łódź, ul. Swojska 4, tel. 
042-651-25-16.
4) Jerzy Szczukocki, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Juko”, 97-300 
Piotrków Tryb., ul. 1 Maja 24, tel. 044-649-94-24.
5) MPO Łódź Sp. z o.o., 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2, tel. 042-616-
02-09.
6) Tomasz Pietysz - „TRANSTOM”, 80-298 Gdańsk, ul. Podchorążych 
12/22, biuro w Łodzi, ul. Łęczycka 22a/39, tel. 042-684-28-27.

Ref. Gosp. Kom. UM w Rzgowie

Przygotowania 
do rundy wiosennej

Wszystkie zespoły Zawiszy rozpoczęły przygotowania do rundy rewan-
żowej sezonu 2007/2008. Najwcześniej, bo już 7 stycznia, na sali gimna-
stycznej w szkole podstawowej spotkali się zawodnicy drużyny „Michało-
wicz”. Dwie godziny po nich na stadionie pierwszy trening przeprowadzili 
zawodnicy reprezentacyjnej drużyny Rzgowa. Na treningu stawili się wszy-
scy zawodnicy pierwszej drużyny i żaden z nich nie zgłosił chęci odejścia z 
zespołu.

Pojawiło się też trzech nowych piłkarzy, ale o ich przydatności do zespołu 
przekonamy się dopiero po kilkunastu treningach i kilku meczach towarzy-
skich i dopiero wtedy zapadną decyzje, czy będą grać w naszym zespole.

Trener Rutkowski w okresie przygotowawczym zaplanował jedenaście 
sparingów. Pierwszy w dniu 29 stycznia rozegramy najprawdopodobniej na 
stadionie w Aleksandrowie z Sokołem Syguła. Pozostałe spotkania rozegramy 
w dniu 2 lutego ze Zjednoczonymi Stryków, 9 lutego z Orłem Parzęczew, 13 
lutego z GLKS Dłutów, 16 lutego z MKP Zgierz, 20 lutego z TUR Ozorków, 
23 lutego z Pogonią Łask Kolumna, 27 lutego z PTC Pabianice, 1 marca z 
Włókniarzem Konstantynów, 8 marca z UKS SMS Bałucz.

Wszystkie te spotkania rozegrane zostaną na nowo powstałej sztucznej 
nawierzchni w Gutowie Małym. Jak w każdym okresie przygotowawczym, 
swoje boisko udostępniło nam Centrum Targowe Ptak. Dzięki temu możemy 
przygotować się do wiosennej rywalizacji na boiskach, gdzie przygotowują 
się zespoły pierwszoligowe. Zarząd Zawiszy składa podziękowania Preze-
som CT Ptak oraz panu Antoniemu Ptakowi za możliwość przygotowania 
się do ligowych meczów w warunkach, o jakich wiele zespołów może tylko 
marzyć.

Ostatni mecz kontrolny rozegramy w dniu 15 marca z MKS Kutno w 
Kutnie.

W chwili obecnej pierwszy zespół trenuje pięć razy w tygodniu. We 
wtorki i piątki trenujemy na rzgowskim stadionie. W poniedziałki i czwartki 
w sali gimnastycznej w Guzewie, a w środy w hali Wyższej Szkoły Informa-
tyki przy ul. Rzgowskiej w Łodzi.

Pozostałe trzy zespoły Zawiszy, czyli druga drużyna oraz dwa zespoły 
„Górski”, rozpoczęły przygotowania w dniu 14 stycznia w sali gimnastycz-
nej w szkole podstawowej i trenować będą w niej w poniedziałki, środy i 
czwartki. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, to będą również tre-
nować na stadionie. Trenerzy dla tych zespołów też zaplanowali turnieje i 
mecze kontrolne.

Wszystko wskazuje na to, że nastąpi zmiana trenera drugiego zespołu, 
ponieważ trener Łubis w chwili obecnej zajmuje się trzema zespołami, jest 
mu ciężko pogodzić obowiązki między trzy drużyny. W chwili obecnej pro-
wadzimy rozmowy ze znanym w Rzgowie trenerem Dariuszem Sowińskim i 
jeśli się „dogadamy”, to on poprowadzi drugą drużynę w rundzie wiosennej.

Do klubu przyszły już terminarze i wiemy, kiedy rozpoczną się rozgrywki. 
Pierwszy zespół inauguracyjne spotkanie rozegra w Rzgowie z Nerem Pod-
dębice w środę dnia 26 marca. Klasa „A” oraz drużyna „Michałowicz” rozpo-
czną rozgrywki w dniach 29/30 marca. Zespół „Górski” - grupa C 1 kwietnia, 
a „Górski” - grupa B w dniu 7 kwietnia.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Rzgowska szopka
To już trzecie Boże Narodzenie, w którym plac przed naszą świątynię 

zdobi piękna bożonarodzeniowa szopka. Po raz pierwszy zbudowana przez 
Górali, obecnie budowana jest corocznie przez naszych parafian wykorzystu-
jących materiał z pierwszej, góralskiej szopki.

Tymczasem szopkę i jasełka zawdzięczamy Biedaczynie z Asyżu... Tra-
dycja szopki sięga bowiem czasów św. Franciszka. On jako pierwszy urządził 
żywą inscenizację o Bożym Narodzeniu, żeby przybliżyć wiernym ewange-
liczne zdarzenie. Później zaczęto wręcz inscenizować historię Bożego Naro-
dzenia; wiele z nich zachowało się w polskiej literaturze.

W Polsce pierwsze szopki pojawiły się w średniowieczu, równolegle z 
misteriami pojawiały się szopki kościelne. Czasem wykorzystywano rzeź-
bione figury i różne akcesoria, a czasem żywe obrazy prezentowali ludzie 
przebrani za określone postacie. Szopka stała się przez stulecia nieodzowną 
tradycją Świąt Bożego Narodzenia, przypominając nam o tym, co w grudnio-
wych świętach najważniejsze - o narodzeniu Boga.

„Prochem jesteś 
i w proch się obrócisz” 
- nawrócenie i pokuta

„Pamiętaj człowieku, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”, „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię” – tymi słowami rozpoczniemy Środę 
Popielcową i wkroczymy w kolejny czas Wielkiego Postu, który ma nas 
przygotować na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Słowa te wypowiada 
kapłan podczas obrzędu posypywania naszych głów popiołem, co oznacza 
gotowość przyjęcia pokuty i dążenie do nawrócenia. Mówi również o prze-
mijalności i kruchości naszego ziemskiego życia. Wielki Post to okres, w 
którym wyciszamy karnawałowe zabawy, organy w Kościołach zmieniają 
również swój dźwięk, kapłan celebruje Eucharystię w szatach koloru fio-
letowego, podczas liturgii śpiewane jest „Chwała Tobie Słowo Boże” lub 
„Chwała Tobie Królu Wieków” zamiast „Alleluja”. W tym czasie nasze oczy 
bardziej spoglądają na Krzyż, na którym zawisło zbawienie świata. Przed 
nami 40-dniowy okres pokuty, który ma nas przygotować na przeżywanie 
najważniejszych Świąt, czyli pamiątki Paschy Pana.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Słowa te potraktujmy jako 
hasło, program na Wielki Post i nie tylko, bo przecież wezwanie do pokuty i 
nawrócenia jest aktualne nie tylko w okresie postu, ale przez cały czas. Powin-
niśmy nieustannie nawracać się i dążyć do doskonałości, czyli czynić dobro, 
a jeśli zbłądzimy, to dążyć do poprawy swojego postępowania. Nawracać się, 
czyli zmieniać dotychczasowe życie na lepsze. Nie jest to łatwe zadanie, ale 
możliwe do zrealizowania.

Tej przemiany potrzebują wszyscy, także sprawiedliwi: „Jeśli mówimy, 
że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” 
– mówi Chrystus.

Mówiąc o nawróceniu, Jezus nie ma na myśli na pierwszym miejscu 
zewnętrznych aktów pokuty - pokuty „w worku i popiele”, postu i umar-
twień, smutku i płaczu. Istotą pokuty dla Jezusa jest rzeczywiste nawrócenie, 
to znaczy zasadnicza zmiana nastawienia człowieka, odwrócenie się od zła, 
a zwrócenie się ku Bogu. Ale już prorocy Starego Testamentu doświadczyli 
tego, że serce człowieka jest twarde i ociężałe. Do nawrócenia trzeba więc 
daru serca nowego. Nawrócenie nie jest naszym dziełem i naszym osiągnię-
ciem, ale darem Bożym, jest łaską możliwości i rozpoczęcia na nowo. Bóg 
w swym zmiłowaniu musi się najpierw zwrócić ku człowiekowi, aby ten 
mógł zwrócić się do Boga. Nasze nawrócenie jest zawsze odpowiedzią na 
uprzednie wyjście Boga ku nam, gotowym się nawrócić. Sobór Watykański 
II mówi o Kościele świętym i zarazem ciągle potrzebującym oczyszczenia, 
podejmującym pokutę i swoje odnowienie, bo nawrócenie powinno być cią-
głym zadaniem chrześcijanina.

Niech więc ta odrobina popiołu zachęci nas do zmiany życia na lepsze, 
do wewnętrznej przemiany. Skorzystajmy wszyscy, a przez nas nam bliscy, 
dzieci, młodzież i dorośli lepiej i dojrzalej. Niech ten znak popiołu powie 
nam całą prawdę – tak, aby świętowanie za 40 dni Wielkiej Nocy dodało nam 
wewnętrznego ładu, piękna duszy i radości ze spotkania z Panem Bogiem, 
odnalezionym raz jeszcze na naszej drodze przez życie.

x RN
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Wydatki niewygasające
Są to kwoty w budżecie na rok 2007, które zostały przeniesione do zapłaty na rok 2008 z określeniem terminu ich 

wydatkowania. Są to inwestycje czasem już wykonane, a jeszcze trwa okres ich rozliczania lub z przyczyn obiektyw-
nych dokończenie ich realizacji nastąpi w 2008 roku. Wydatki niewygasające przeniesione na rok 2008 to:

Wykaz wydatków niewygasających w 2007 r.

Zadanie Kwota w zł

Termin 
ostateczny 
wykonania 
wydatków

Wykonanie projektu drogi zbiorczej przy ul. Katowickiej w Rzgowie 8.000,00 31.03.2008
Budowa parkingu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie 88.500,00 30.11.2008
Wykonanie projektu przebudowy drogi i chodnika oraz instalacji gazowej w Kalinie 27.200,00 31.03.2008
Likwidacja kolizji w ul. Bema w Rzgowie 27.800,00 30.04.2008
Wykup gruntów pod składowisko odpadów w Rzgowie 50.000,00 30.11.2008
Wykup gruntów na terenie gminy 93.000,00 30.11.2008
Opracowanie miejscowego planu zagosp. przestrz. dla miejscowości Konstantyna 20.000,00 30.11.2008
Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie 178.991,84 30.06.2008
Rozbudowa monitoringu w Rzgowie 10.000,00 31.01.2008
Projekt, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzgowie 60.000,00 28.02.2008
Wykonanie projektu budowy kompleksu kultury i sportu, hala sportowa, pływalnia, dom kultury 120.000,00 30.11.2008
RAZEM: 683.491,84 X

Sesja budżetowa
w dniu 18 stycznia 2008
Głównym wydarzeniem XIX sesji Rady Miejskiej w Rzgowie było uchwa-
lenie budżetu na rok 2008.
1. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 23.994.080 zł, a wydatki - 
25.969.490 zł. 2. Wydatki bieżące w kwocie 18.395.440 zł podzielono nastę-
pująco:
- na wynagrodzenia i pochodne od nich - 8.025.471 zł,
- na dotacje - 1. 077.872 zł,
- na obsługę długu - 150.000 zł,
- na wpłatę do budżetu państwa (na tzw. „biedne gminy”) - 186.883 zł.
3. Wydatki majątkowe wyniosą 7.574.050 zł, z czego 12.050 zł przeznaczono 
na dotacje.
4. Deficyt budżetu gminy oszacowano na 1.975.410 zł; zostanie on pokryty 
przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek - 1.200.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżą-
cym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
- 775.410 zł.
5. Spłata pożyczek i kredytów, zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 
1.313.698 zł, zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 
1.100.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżą-

cym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
- 213.698 zł.
6. Przychody budżetu wyniosą 3.289.108 zł, a rozchody - 1.313.698 zł.
7. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 179.000 zł oraz 
celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 96.000 zł.
8. Plan przychodów i wydatków dla:
- zakładu budżetowego: przychody - 1.691.210 zł, wydatki - 1.691.210 zł,
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody 
- 85.000 zł, wydatki - 100.000 zł.
9. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego z tytułu zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzania ścieków: GZWiK w Rzgowie - 180.242 zł:
- z tyt. zaopatrzenia w wodę - 77.254 zł,
- z tyt. odprowadzania ścieków - 102.988 zł.
10. Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury - 529.680 zł,
- innych podmiotów (SPZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie) - 
26.000 zł.
11. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 
należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 254.000 zł.
12. Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 
- Powiat Łódzki Wschodni - 87.950 zł.
13. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w ramach pomocy finansowej 
udzielanej między j.s.t. - Powiat Łódzki Wschodni - 12.050 zł.
14. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.000 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych.
15. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w 
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
16. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) przewidziano na 44.200 zł.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy (zwany dalej Planem), na 
podstawie którego można inwestować (uchwalony ostatnio w 2003 r.), już się 
zdezaktualizował, ponieważ gmina dynamicznie się rozwija i zmieniają się 
potrzeby inwestorów. Plan taki uchwala się w dwóch częściach. Najpierw 
musi być opracowane i uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego (zwane dalej Studium), a w drugiej 
kolejności dopiero po zatwierdzeniu przez wojewodę Planu.

Studium uchwalone było 8 lat temu i po półtorarocznej pracy specjali-
stów wraz z Radą i Urzędem Gminy Rzgów zostało uchwalone przy jednym 
głosie przeciwnym. Studium składa się z części graficznej (kilka map) i 

tekstu (ok. 140 stron – A4), w któ-
rych na podstawie „Uwarunkowań 
rozwoju przestrzennego” wytycza 
się „Kierunki rozwoju przestrzen-
nego gminy”.

Do Studium wpłynęły 42 wnio-
ski właścicieli gruntów, z których 15 
zostało rozpatrzonych pozytywnie. 
Studium to pierwszy krok w kie-
runku uchwalenia Planu, który przy 
dobrych układach może być uchwa-
lony w I połowie 2009 r.

Samorząd wzmacnia 
Policję

Pięcioletni okres finansowa-
nia trzech etatów dzielnicowych w 
Rzgowie zakończył się 13 czerwca 
2007 r. Przez ostatnie pół roku 
posterunek Policji funkcjonował z 
dobrej woli Komendy Powiatowej 
na ich etatach. Od 1 stycznia obsada 

XVII Sesja Rady Miejskiej 
w Rzgowie 

w dniu 27 grudnia 2007 r.

posterunku miała być zmniejszona 
do 5 osób, w tym kierownik. Radni 
krytycznie ocenili funkcjonowanie 
posterunku w Rzgowie w dotychcza-
sowej formie. Po kilku spotkaniach 
z Komendantem Policji w powiecie 
i Komisariacie, aby posterunek w 
Rzgowie nie był fikcją, radni posta-
nowili sfinansować 2 etaty policjan-
tów dzielnicowych w wysokości do 
130 tys. zł rocznie przez następne 
5 lat. Komendant Komisariatu w 
Tuszynie podinspektor Jarosław Sło-
bodzian obiecał również, że wszyst-
kie te etaty policjantów będą w 
Rzgowie, a nawet wzmocni je o etat 
dzielnicowego dla gminy Brójce.

Komunikacja autobusowa 
do Pabianic

Radni zdecydowali, aby Bur-
mistrz Rzgowa podpisał umowę z 
Prezydentem Pabianic w sprawie 
międzygminnej komunikacji autobu-
sowej, aby od pierwszych miesięcy 
nowego roku linie Pabianice-Rzgów 
obsługiwał MZK w Pabianicach za 
39,5 tys. miesięcznie. 7 tysięcy zł 
to kwota, o którą w przetargu była 
tańsza firma „Eltrans” obsługująca 
tę linię do tej pory, ale bardzo niesu-
miennie, bez żadnej punktualności 
i lichym taborem. Hitem sesji było 
stwierdzenie Pani Sołtys Kazimiery 
Zawistowskiej z Gosodarza, że auto-
busy „Eltransu” to „niezidentyfiko-
wane obiekty latające”.

Zmiany w budżecie
Dodatkowe fundusze w kwocie 

31.779,52 zł, uzyskane z PFRON-u 
na realizację programu „Uczeń na 
wsi - wyrównywanie szans eduka-
cyjnych młodzieży niepełnospraw-
nej na wsi”, Rada Miejska przezna-
czyła na pomoc dla uczniów niepeł-
nosprawnych szkół podstawowych i 
gimnazjum w gminie Rzgów.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Z życia OSP Rzgów

Straż w Montoire – bramy wyjazdowe

W sali obrad – Bruksela

OSP Rzgów nie tylko gasi pożary 
i ratuje życie ludzkie w coraz częst-
szych wypadkach drogowych, jak 
i również organizuje wraz z kołem 
gospodyń imprezy okolicznościowe, 
tj. bale sylwestrowe (także w tym 
roku). Członkowie rzgowskiej OSP 
propagują swoją działalność wśród 
młodzieży oraz promują swoją jed-
nostkę, a co za tym idzie - miasto 
Rzgów na zewnątrz. Z okazji Dnia 
Dziecka został zorganizowany 
pokaz dla dzieci w wieku przed-
szkolnym. Impreza polegała na tym, 
iż zaprezentowany został sprzęt, 
jaki posiada nasza jednostka. Duża 
atrakcją dla dzieci była możliwość 
ich uczestniczenia podczas pokazu, 
który był dla nich również zabawą.

W październiku delegacja mło-
dzieży pochodzenia polskiego z 
Ukrainy wraz z prof. Uniwersy-
tetu w Czerniowcach odwiedziła 
naszą jednostkę. Podczas wizyty 
nasi ukraińscy goście zostali zapo-
znani z systemem działania straży 
pożarnej. Zaprezentowano także 
pamiątki historyczne związane z 
ponad 100-letnią tradycją pożar-
niczą Rzgowa, m.in. zabytkowy 
sztandar jednostki pochodzący z lat 
20. ubiegłego wieku. Pokazano rów-
nież skarb naszej jednostki, jakim 
jest ponad 102-letnia kronika straży, 
która powstawała od chwili założe-
nia OSP, tj. 1905 rok, i jest jedynym 
znanym tak starym dokumentem w 
kraju. Następną chlubą jednostki jest 
brązowy medal zdobyty na Ogólno-
polskich Zawodach Pożarniczych w 
1909 r. w Krakowie.

Pokazano również autentyczny 
egzemplarz PRZEGLĄDU POŻAR-
NICZEGO z roku 1924, w którym 
zamieszczono artykuł o uczest-
nictwie rzgowskiej jednostki w 
zawodach pożarniczych w Turynie. 
Mecenasem i sponsorem naszej jed-
nostki w tamtych latach był znany 
łódzki przemysłowiec Karol Sche-
ibler. Ukraińska młodzież, zachwy-

cona rzgowskimi atrakcjami, zapro-
siła nas do odwiedzenia Domu Pol-
skiego w Czerniowcach. Na pożeg-
nanie naszych gości wykonano wiele 
pamiątkowych fotografii i wręczono 
kilka egzemplarzy monografii jed-
nostki, wydanej z okazji 100-lecia 
OSP Rzgów.

We wrześniu kronikarz naszej 
jednostki dh Jan Strycharski brał 
udział w wojewódzkim zjeździe kro-
nikarzy OSP. Kroniki OSP Rzgów i 
OSP Gadka Stara zostały zakwalifi-
kowane do reprezentowania powiatu 
Łódź-Wschód na Ogólnopolskim 
Zjeździe Kronik i Opracowań Stra-
żackich w Kołobrzegu. (Wzmianka 
na ten temat w poprzednim wydaniu 
NASZEJ GMINY autorstwa Zofii 
Gruszki).

Wiceprezes Zarządu Wojewódz-
kiego Związku OSP, dh Z. Bednarek, 
będący pod wrażeniem opracowania 
naszej monografii i unikalnej kro-
niki, zaproponował przedstawicie-
lowi OSP Rzgów wyjazd do zaprzy-
jaźnionych francuskich strażaków z 
miejscowości Montoire.

W dniach 23-30 października 
2007 r. odbył się wyjazd do Francji. 
W czasie podróży wiceprezes ZWZ 
OSP, mający kontakty z europo-
słem Januszem Wojciechowskim, 
zorganizował zwiedzanie Brukseli. 
Całość zwiedzania pod patronatem 
europosła prowadzili jego asystenci. 
Przedstawiciel naszej jednostki wraz 
z delegacją strażaków z woj. łódz-
kiego mieli możliwość zwiedzania 
gmachu europarlamentu, jak i samej 
stolicy Belgii. W skład delegacji 
wchodziło sześć powiatów woj. 
łódzkiego, w której brali udział rów-
nież przedstawiciele Działoszyna na 
czele z Burmistrzem, a jednocześnie 
z prezesem zarządu gminnego OSP 
Działoszyn; ks. kapelanem powiatu 
łowickiego Józefem Paciorkiem, 
który jest także proboszczem parafii 
Bednary koło Łowicza; prezesem 
OSP Truskawiec dr med. Kaczmar-

kiem, który jednocześnie czuwał nad 
zdrowiem uczestników delegacji.

Jedną z ciekawostek histo-
rycznych, jaką mieli możliwość 
zobaczyć uczestnicy wyjazdu, było 
muzeum wojska belgijskiego. Gdzie 
istnieje stała ekspozycja poświęcona 
założycielom armii belgijskiej, któ-
rymi byli m.in. polscy oficerowie, 
uczestnicy powstania listopado-
wego: Generał Dywizji Jan Skrzy-
necki oraz Generał Kawalerii Ignacy 
Kruszewski. Następna ciekawostka 
to mieszcząca się w Brukseli wmu-
rowana w ścianę frontową budynku 
najstarsza znana figura - patrona 
francuskich strażaków, powstała ok. 
1467 r.

Na dzień 25.10. było zapla-
nowane spotkanie z francuskimi 
strażakami. Spotkanie odbyło się 
w strażnicy OSP w miejscowości 
Montoire. Powitanie nastąpiło tra-
dycyjnym toastem winnym (NIGDY 
NIE ZAGAŚNIE!), którego nasi 
przyjaciele z Francji nauczyli się w 
czasie poprzednich wizyt w Łowi-
czu. Podczas pobytu we Francji 
delegaci zwiedzali jednostki straży, 
które są odpowiednikami naszych 
jednostek gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich, poznali także tra-
dycje i zwyczaje straży francuskiej 
oraz tutejszą egzotyczną dla nas 
kuchnię.

W imieniu władz samorządo-
wych polską delegację powitał wice-
mer Montoire, zapraszając do zwie-
dzania i dalszego poznawania Fran-
cji. Zwiedzano m.in. gospodarstwa 
rolne specjalizujące się w hodowli 
bydła mięsnego i mlecznego. Szcze-
gólną uwagę przyciągnęły warunki, 
w jakich przebywają tam zwierzęta, 
są one mniej zabezpieczone przed 
warunkami atmosferycznymi niż u 
nas. Zwiedziliśmy również hodowlę 
grzybów (pieczarek, boczniaków 
i sitaków), która jest usytuowana 
wewnątrz skał (w grotach), gdzie 
istnieje stała temperatura w ciągu 
roku ok. 12 st. C, co jest idealnym 

środowiskiem dla rozwoju grzybów. 
Ogrom tej hodowli grzybów według 
informacji właściciela to ok. 300 km 
chodników i grot skalnych. Skąd 
część produkcji jest sprzedawana 
na małych miejscowych rynkach, 
które odbywają się cotygodniowo 
lub częściej.

Z miejscowych ciekawostek 
jest to, iż podobnie jak u nas ist-
nieje sprzedaż lokalna produktów 
żywnościowych wyprodukowanych 
przez okolicznych mieszkańców. Na 
straganach znajdziemy znane francu-
skie specjały prosto od miejscowych 
gospodarzy, a są to m.in. kasztany, 
małże, ślimaki, ryby, wino z tamtej-
szych winnic, mięso i wędliny.

Kolejną rzeczą, jaka nas zafa-
scynowała w Montoire, są groty 
skalne, które są wykorzystane i 
przystosowane do zamieszkania. 
Fasada budynku to część murowana, 
a wnętrza pomieszczenia stanowią 
zamieszkałe groty na wzór pokoi. 
Zwiedzający mają możliwość spę-
dzenia miłych chwil w kawiarniach, 
jak również i dyskotekach, które są 
usytuowane we wnętrzu grot skal-
nych.

W ostatnim dniu uczestnicy 
wyjazdu mieli możliwość obejrzenia 
manewrów i zawodów sportowo-
pożarniczych w wykonaniu naszych 
francuskich przyjaciół oraz zwiedze-
nia muzeum pojazdów strażackich 
VENDOME VISITE MUSEE DE 
POMPIERS. W drodze powrotnej 
do kraju zwiedzono stolicę Francji, 
m.in. paryską wieżę Eiffla, Sekwanę 
oraz słynny plac Pigalle z jego licz-
nymi atrakcjami. Po 29 godzinach 
jazdy i 2000 km delegacja szczęśli-
wie dotarła do okolic Łodzi.

Opracowali:
Jan Strycharski - 

kronikarz OSP Rzgów
Dariusz Wankiewicz - 

sekretarz OSP Rzgów
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Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 poza wieloletnim programem inwestycyjnym

Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne
koszty

finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 
2008

z tego źródła finansowania

dochody własne 
jst

kredyty
i pożyczki

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Budowa wodociągu w ul. Wysokiej i ul. Dolnej w Rzgowie
Budowa wodociągu w ul. Topolowej w Starowej Górze
Budowa wodociągu w ul. Gruntowej w Starowej Górze
Wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę gminy Rzgów
Wykonanie projektu budowy wodociągu w Starowej Górze w ulicy (Nr dz. 627/3 i 627/15)

362000,00
362000,00
60000,00
30000,00

250000,00
15000,00
7000,00

362000,00
362000,00
60000,00
30000,00

250000,00
15000,00
7000,00

362000,00
362000,00
60000,00
30000,00

250000,00
15000,00
7000,00

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Przebudowa ul. Centralnej w Starowej Górze
Zakup wiaty autobusowej dla Starej Gadki (ul. Czartoryskiego)
Budowa chodnika w Prawdzie
Budowa chodnika w Grodzisku
Przebudowa drogi w Kalinie
Wykonanie projektu modernizacji drogi wraz z budową chodnika, instalacji wodociągowej i gazowej w Kalinku
Budowa chodnika w ul. Rudzkiej w Rzgowie
Przebudowa chodnika w ul. Tuszyńskiej w Rzgowie
Budowa chodnika w ul. Łódzkiej w Rzgowie
Roboty budowlane na moście rzeki Nerw Rzgowie i malowanie konstrukcji mostu
Drogi publiczne gminne
Budowa parkingu przy ul. Łódzkiej w Rzgowie
Przebudowa placu targowego przy ul. Tuszyńskiej i ul. Długiej w Rzgowie
Budowa drogi zbiorczej przy ul. Katowickiej w Rzgowie
Przebudowa ul. Krzywej w Rzgowie
Przebudowa ul. Bema w Rzgowie
Przebudowa chodnika w Gospodarzu
Wykonanie projektu chodnika w ul. Spacerowej w Gospodarzu
Budowa chodnika w Czyźeminku
Budowa chodnika w Babichach
Przebudowa drogi Grodzisko - Kalinko
Przebudowa ul. Granicznej w Starowej Górze
Przebudowa ul. Uczniowskiej w Starej Gadce
Przebudowa chodnika w ul. Długiej i Źródlanej w Rzgowie
Wykonanie odwodnienia ulicy Cmentarnej i ul. Brzozowej w Rzgowie
Przebudowa rowów odwadniających

2610000,00
1052000,00
250000,00

7000,00
60000,00

100000,00
250000,00
80000,00

120000,00
85000,00
80000,00
20000,00

1558000,00
220000,00
100000,00
80000,00

100000,00
100000,00
20000,00
10000,00
80000,00
60000,00

300000,00
200000,00
80000,00
70000,00
20000,00

118000,00

2610000,00
1052000,00
250000,00

7000,00
60000,00

100000,00
250000,00
80000,00

120000,00
85000,00
80000,00
20000,00

1558000,00
220000,00
100000,00
80000,00

100000,00
100000,00
20000,00
10000,00
80000,00
60000,00

300000,00
200000,00
80000,00
70000,00
20000,00

118000,00

2610000,00
1052000,00
250000,00

7000,00
60000,00

100000,00
250000,00
80000,00

120000,00
85000,00
80000,00
20000,00

1558000,00
220000,00
100000,00
80000,00

100000,00
100000,00
20000,00
10000,00
80000,00
60000,00

300000,00
200000,00
80000,00
70000,00
20000,00

118000,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wykup gruntów na powiększenie Stadionu Sportowego „ZAWISZA” w Rzgowie
Wykup gruntów pod budowę kompleksu kultury i sportu w Rzgowie
Wykup gruntów pod drogi

880000,00
880000,00
400000,00
160000,00
320000,00

880000,00
880000,00
400000,00
160000,00
320000,00

880000,00
880000,00
400000,00
160000,00
320000,00

Administracja publiczna
Starostwa powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na inwest.
Urzędy gmin
Wykonanie dokumentacji przebudowy stacji energetycznej przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie- Plac 500-lecia
Wykonanie parkingu przed Urzędem Miejskim w Rzgowie
Zakup komputerów i oprogramowania
Informatyzacja urzędu

119050,00
12050,00
12050,00

107000,00
5000,00

40000,00
20000,00
42000,00

119050,00
12050,00
12050,00

107000,00
5000,00

40000,00
20000,00
42000,00

119050,00
12050,00
12050,00

107000,00
5000,00

40000,00
20000,00
42000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Przebudowa strażnicy OSP w Rzgowie
Budowa garaży dla OSP w Starowej Górze (I etap: fundamenty)
Przebudowa strażnicy OSP w Prawdzie
Przebudowa strażnicy OSP w Guzewie
Przebudowa strażnicy OSP w Romanowie
Utwardzenie placu strażnicy OSP w Bronisinie

360000,00
360000,00
80000,00
40000,00
30000,00
50000,00
60000,00

100000,00

360000,00
360000,00
80000,00
40000,00
30000,00
50000,00
60000,00

100000,00

360000,00
360000,00
80000,00
40000,00
30000,00
50000,00
60000,00

100000,00

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Guzewie
Wykonanie instalacji dla montażu komputerów w Szkole Podstawowej w Guzewie
Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Rzgowie
Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Rzgowie
Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Kalinie
Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Kalinie
Przedszkola
Roboty budowlane w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie
Gimnazja
Roboty budowlane w Gimnazjum w Rzgowie

220000,00
155000,00
10000,00
10000,00
30000,00
50000,00
50000,00
5000,00

20000,00
20000,00
45000,00
45000,00

220000,00
155000,00
10000,00
10000,00
30000,00
50000,00
50000,00
5000,00

20000,00
20000,00
45000,00
45000,00

220000,00
155000,00
10000,00
10000,00
30000,00
50000,00
50000,00
5000,00

20000,00
20000,00
45000,00
45000,00

Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Przebudowa Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie (dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych)

200000,00
200000,00
200000,00

200000,00
200000,00
200000,00

200000,00
200000,00
200000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Stadionowej w Rzgowie
Wykonanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji w ul. Literackiej w Rzgowie
Gospodarka odpadami
Rozbudowa i rekultywacja składowiska odpadów w Rzgowie
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wykonanie oświetlenia w ul. Klonowej w Starowej Górze
Wykonanie oświetlenia w ul. Nowej w Starowej Górze
Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Ślusarskiej w Starej Gadce
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gospodarzu
Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Guzewskiej w Gospodarzu
Pozostała działalność
Budowa budynku socjalno-biurowego dla GZWiK w Rzgowie

628000,00
315000,00
300000,00
15000,00
50000,00
50000,00
63000,00
18000,00
10000,00
5000,00

25000,00
5000,00

200000,00
200000,00

628000,00
315000,00
300000,00
15000,00
50000,00
50000,00
63000,00
18000,00
10000,00
5000,00

25000,00
5000,00

200000,00
200000,00

388000,00
75000,00
60000,00
15000,00
50000,00
50000,00
63000,00
18000,00
10000,00
5000,00

25000,00
5000,00

200000,00
200000,00

240000,00
240000,00
240000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Roboty budowlane w budynku świetlicy w Starowej Górze

10000,00
10000,00
10000,00

10000,00
10000,00
10000,00

10000,00
10000,00
10000,00

Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wykonanie projektu hali sportowej w Rzgowie
Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku socjalnego na terenie stadionu LZS w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej

185000,00
185000,00
180000,00

5000,00

185000,00
185000,00
180000,00

5000,00

185000,00
185000,00
180000,00

5000,00

RAZEM: 5574050,00 5574050,00 5334050,00 240000,00

Niepotrzebne
zatroskanie

Kultura i tradycja muszą pozostać czyste i nienaruszone tak długo, jak 
to jest możliwe, a walka o jej podtrzymanie jest bardzo trudna i wymaga 
ogromnego wsparcia.

Jak zapewnić młodzieży łączność z folklorem, by był on nadal trakto-
wany jak kotwica w tradycjach narodu polskiego. W różnych środowiskach 
do edukacji młodego pokolenia w duchu zrozumienia i poszanowania kultury 
narodowej podchodzi się ze względu na możliwości finansowe.

Godne uwagi zatem jest, że jednym z zadań władz naszej gminy jest 
wspieranie różnorodnych form życia kulturalnego, przez co kreuje się i 
umacnia wizerunek miasta Rzgowa, a także jest alternatywną formą spędza-
nia czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

Należy być dumnym z wyboru władz samorządowych, które w pełni rozu-
mieją, popierają i nie szczędzą środków na działalność kulturalną w naszej 
gminie, i choć „inwestycja” w zainteresowania dzieci jest niejednokrotnie 
lokatą długoterminową, to większość z radnych uważa ją za priorytetową i 
okazuje to uczestnicząc w imprezach kulturalnych.

Wraz z końcem roku odbyły się spotkania poszczególnych grup dzia-
łających w GOK, by podsumować, wspólnie kolędować i porozmawiać o 
stworzeniu warunków dla rozwoju i utrzymania istniejących formacji oraz 
przeanalizować kalendarz imprez na 2008 rok.

Z kronik poszczególnych grup wynika, że każda z nich wzięła udział 
przynajmniej w szesnastu imprezach na terenie gminy, kraju i poza jej grani-
cami. Ogromny zapał, pasja członków Zespołu Pieśni i Tańca zostały uwień-
czone wyróżnieniami i nagrodami – niejednokrotnie pieniężnymi. Ale jeżeli 
istnieje jakaś miara sukcesu, to dla młodzieży z GOK jest to radość, zachwyt, 
a czasem łzy wzruszenia w oczach publiczności.

Członkowie grup tanecznych wraz z rodzicami składają serdeczne 
podziękowania Władzom Rzgowa, Radzie Gminy oraz dyrekcji GOK za 
współpracę w 2007 roku w zakresie krzewienia kultury.

Instruktor GOK Renata Furga

Ferie Starowa Góra 
– Guzew 2008

Samorząd Wiejski Guzewa i 
Starowej Góry przy współudziale 
Urzędu Miasta Rzgowa, GLKS 
„Zawisza” Rzgów i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rzgowie orga-
nizują w dniu 17.02.2008 r. turniej 
halowy w Szkole Podstawowej 
w Guzewie. Turniejowi patronują 
organizacje PSL i SLD.
PROGRAM:
10.00 – Rozpoczęcie turnieju.
10.15 – Turniej halowej piłki 
nożnej.
10.15 – Tenis stołowy.
12.30 – Piłka siatkowa.
13.00 – Posiłek w przerwie rozgry-
wek.

Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału w 
turnieju.

Zgłoszenia należy kierować:
- Starowa Góra – do Pana St. Zabo-
rowskiego,
- Guzew – do Dyrektora Szkoły Pana 
T. Drabczyńskiego.

Obowiązuje obuwie sportowe.

Zakończenie ferii - 
Starowa Góra 2008

Organizacje społeczne dzia-
łające na terenie Starowej Góry, 
Rady Sołeckiej, przy współ-
udziale władz samorządowych 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
GLKS „Zawisza” Rzgów, Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Rzgo-
wie oraz Zakładu Przetwórstwa 
Mięsnego „Grot” organizują tur-
niej tenisa stołowego, szachów, 
warcaby oraz rzut lotką do celu 
dla dzieci i młodzieży z terenu 
Miasta i Gminy Rzgów.
PROGRAM TURNIEJU:
10.00 – Rozpoczęcie turnieju.
14.00 – Zakończenie i wręczenie 
nagród.
14.30 – Ognisko dla uczestników 
turnieju.

W turnieju bierze udział Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy Nr 3 z Łodzi oraz Auto-
mobil Klub Łódzki.

Nasza recenzja
Egbeme Choga Regina: „Złota klatka”, przeł. z niem. Martyna Cho-
miuk. Wydaw. „Alpress”, s. 263.

Choga Regina Egbeme urodziła się w 1976 roku w Nigerii. Dzieciństwo 
i wczesną młodość spędziła w haremie ojca. Potem wraz z mężem mieszkała 
na farmie. Po ucieczce ukryła się w domu afrykańskiej zielarki, gdzie prze-
bywała w towarzystwie samych kobiet.

W wieku 42 lat Lisa Hofmayer przybywa wraz z mężem do Afryki. Tam 
poznaje Davida, bogatego Afrykanina. Jej życie całkowicie się zmienia, gdy 
zostaje jego 33 żoną. W nowej rodzinie, składającej się z 48 żon i 76 dzieci, 
odnajduje poczucie bezpieczeństwa i szczęście. Wkrótce rodzi się jej córka 
Choga, która wraz ze swoim licznym rodzeństwem spędza beztroskie dzie-
ciństwo w haremie ojca.

Gdy powoli staje się kobietą, jej życie zamienia się w koszmar. Ojciec w 
bezlitosny sposób decyduje o losie dziewczyny i wbrew jej woli wydaje ją 
za mąż za dużo starszego mężczyznę. Mąż brutalnym traktowaniem próbuje 
wymusić na niej uległość. Jak w tej sytuacji powinna zachować się Lisa?

Bezczynnie przyglądać się tragedii córki, czy złamać zasady panujące w 
haremie i pomóc córce w ucieczce?                           Mirosława Olszewska

Stałe zajęcia kulturalne GOK
1. Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”:
- grupa początkująca: środa, godz. 16.00 – 17.30
- grupa zaawansowana: pon. – piątek, godz. 18.00 – 20.00
2. Zespół taneczny „Krasnale”: pon. – środa, godz. 15.00 – 16.00
- „Marionetki”: piątek, godz. 16.00 – 17.00
3. Rzgowska Orkiestra Dęta:
- nauczanie początkowe: środa, godz. 17.30 – 19.00
- próby orkiestry: piątek, godz. 17.30 – 19.00
4. Rzgowski Chór „Camerata”: wtorek – czwartek, godz. 17.30 – 19.00
5. Zajęcia plastyczne: pon. – czwartek, godz. 15.30 – 17.30
6. Koło fotograficzne „Blenda”:
    1 i 3 czwartek miesiąca, godz. 17.00 – 19.30
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Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym

Nazwa zadania inwestycyjnego Plan
Z tego źródła finansowania

dochody własne jst kredyty i pożyczki
Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie
Budowa kanalizacji w Starej Gadce i Starowej Górze
Etap 2008. Starowa Góra ul. Szczytowa, Stara Gadka ul. Lucerniana

400000,00
1600000,00

400000,00
640000,00 960000,00

Ogółem 2000000,00 1040000,00 960000,00

Sesja objazdowa
W dniu 5 stycznia 2008 r. Radni Rady Miejskiej w Rzgowie dokonali 

objazdu terenów naszej gminy podczas XVIII, objazdowej sesji. Udział w 
sesji wzięli również sołtysi oraz zaproszeni goście w osobach Burmistrza 
Rzgowa Jana Mielczarka, Zastępcy Burmistrza Jadwigi Pietrusińskiej, Kie-
rownika GZWiK w Rzgowie - Konrada Kobusa, Kierownika Referatu Inwe-
stycji - Zbigniewa Snelewskiego i Kierownika Referatu Gospodarki Komu-
nalnej – Witolda Małeckiego.

Radni dokonali oględzin stanu dróg i zapoznali się z potrzebami inwesty-
cyjnymi gminy. Oceniono jakość prac związanych z rozbudową strażnicy w 
Romanowie oraz świetlicy w Czyżeminku, remontowanej w czynie społecz-
nym przez lokalną społeczność. Radni odwiedzili również Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie w kontekście rozbudowy naszego 
GZWiK-u w Rzgowie. Sesja miała na celu rozeznanie potrzeb inwestycyj-
nych gminy przed uchwaleniem budżetu na rok 2008.

Radni oglądają świetlicę w Czyżeminku, remontowaną w czynie 
społecznym

Opłatek i choinka 
w KGW Starowa Góra

Tradycją jest organizowane przez KGW Starowa Góra spotkania opłatko-
wego dla starszych i samotnych mieszkańców.

Mieszkańcy, członkinie KGW oraz przedstawiciele OSP wysłuchali kon-
certu kolęd w wykonaniu chóru „Camerata”, ksiądz z parafii św. Wojciecha 
odczytał fragment Ewangelii, złożył życzenia i jak przystało na takie spotka-
nie, wszyscy połamali się opłatkiem. Dalsza część spotkania upłynęła przy 
pierogach i barszczyku oraz wspólnym śpiewaniu kolęd, a miało to miejsce 
w Domu Kultury w Starowej Górze dnia 6.01.2008 r.

Pamiętamy nie tylko o starszych mieszkańcach, ale również o tych naj-
młodszych, którym 12.01.2008 przygotowałyśmy choinkę. Ponad 100 dzieci 
z wielkim zainteresowaniem i uwagą obejrzało występ małych artystów z 
GOK-u w Rzgowie, bajki w wykonaniu aktorów z Teatru „Piccolo”. Gdy 
Mikołaj uporał się z rozdaniem paczek, dzieci ruszyły do tańca, przegryzając 
pyszne kanapki i różne słodkości przygotowane przez Panie z KGW.

Serdecznie podziękowanie dla Chóru „Camerata”, dla GOK w Rzgowie 
oraz wszystkim Paniom z KGW, które pracował przy organizacji tych spot-
kań.                                                   Przewodnicząca KGW Starowa Góra

Stowarzyszenie Otwarte Serca 
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

dziękują serdecznie Panu Stanisławowi Cholasiowi 
za użyczenie samochodu transportowego 

do przewiezienia żywności dla ludzi potrzebujących.

Biuro Rachunkowe 
z siedzibą w Rzgowie

przyjmie firmy na KPiR, 
ryczałt, VAT

- ceny przystępne,
tel. 0-600-28-28-01

W centrum Rzgowa 
lokal do wynajęcia

pl. 500-lecia 5
tel. 601-36-38-75

Trzech Króli – śpiewająco
6 stycznia na zaproszenie księdza proboszcza parafii św. Wojciecha w 

Łodzi Rzgowski Chór „Camerata” kolędował w tamtejszej świątyni. „Came-
rata” zaznaczyła swój udział uświetniając mszę św. o godz. 11.00.

Chór wykonał kolędy „Cicha noc” i „O gwiazdo betlejemska”. Pózniej 
kolędą „Bracia patrzcie jeno...” rozpoczął koncert, który zgromadził wielu 
parafian i szeroką publiczność. Ponieważ był to jednocześnie dzień święta 
Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli – tym bardziej miło było nam kon-
certować, a i opinie słuchaczy były pochlebne. Szczególne uznanie wzbu-
dziły kolędy i pastorałki śpiewane po angielsku: „White Christmas” oraz „We 
wish you a Merry Christmas”, a także te z udziałem solistek – Małgorzaty 
Juśkiewicz i Mirosławy Kantorskiej.

Tego samego dnia po południu miało też miejsce tradycyjne już spotkanie 
opłatkowo-kolędowe w Starowej Górze. Tam na zaproszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Camerata” wykonała swój repertuar, później zaś pysznie smako-
wały rarytasy przygotowane przez lokalne gospodynie. Wspólne kolędowa-
nie, śpiew i zabawa jak zawsze wprowadziły dobry nastrój.

Zresztą obydwa występy pozostawiły miłe wspomnienia, zatem już dziś 
możemy powiedzieć: „Do zobaczenia, do następnego razu”.

Chórmistrz Izabela Kijanka

Opłatek u strażaków
Dnia 23.12.2007 r. druhowie z jednostki OSP Starowa Góra spotkali się 

na opłatku. Druhny przygotowały kolację wigilijną, druhowie zadbali o świą-
teczny wystrój sali. Były życzenia, łamanie się opłatkiem i miła atmosfera.

Spotkanie to było szczególne ze względu na obecność druhów: Grze-
gorza Trzuskowskiego i Sylwestra Kardasa, którzy czasowo przebywają za 
granicą, lecz zawsze, ilekroć odwiedzają Starową Górę, nie zapominają o 
kolegach i swojej jednostce OSP, zawsze obdarowują jednostkę drobnym 
sprzętem strażackim, tym razem podarowali zakupiony za granicą agregat z 
lampami halogenowymi.

Dziękujemy w imieniu wszystkich strażaków:
Zarząd OSP Starowa Góra

Noworoczne spotkanie
W dniu 13 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczne Orkiestry Dętej 

Rzgów w Gminnym Ośrodku Kultury. Składając życzenia wspominaliśmy 
ubiegłoroczną 100. rocznicę istnienia naszego zespołu. Omówiliśmy zamie-
rzenia odnośnie programu występów w 2008 roku.

Najważniejszą sprawą dla Orkiestry jest powiększenie składu osobowego. 
Obecnie doszły do składu dwie werblistki, które po raz pierwszy wystąpiły 
podczas XVI Finału WOŚP w Rzgowie. Liczymy na szybkie zasilenie pierw-
szych głosów w orkiestrze, dwóch adeptów intensywnie ćwiczy na trąbce, 
jeden najmłodszy na saksofonie oraz dziewczyna na klarnecie.

Przypominamy wszystkim zainteresowanych nauką bezpłatną w Orkie-
strze o próbach w każdą środę w godzinach 17.30-18.30 w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rzgowie, ul. Rawska 8.

Prezes Orkiestry
Włodzimierz Kaczmarek

ORGANISTÓWKA, której już nie ma
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Spotkanie Rady Absolwentów
7 grudnia 2007 roku, w gimnazjum, odbyło się spotkanie Rady Absol-

wentów, czyli najlepszych i najaktywniejszych uczniów, którzy ukończyli 
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.

Licznie przybyli absolwenci wspominali chwile spędzone w szkole, 
niejednemu zakręciła się łezka w oku. Goście dzielili się również swoimi 
doświadczeniami, zdobytymi w szkołach ponadgimnazjalnych, ale również 
doradzali i podpowiadali, co można zrobić, aby lepiej przygotować przy-
szłych absolwentów do edukacji na wyższym poziomie.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a jego druga część odbędzie 
się podczas czerwcowego ogniska, na które serdecznie zaprasza pan Mariusz 
Bojanowski.

Mariusz Bojanowski

Jagiellończycy w stolicy
Pani Emilia Nowacka – nauczycielka chemii z Gimnazjum im. 

Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, została laureatką ogólnopol-
skiego konkursu dla nauczycieli na scenariusz lekcji pt. „Czy wiesz, 
co kupujesz?”, zorganizowanego przez „Głos Nauczycielski”, TESCO 
i Federację Konsumentów. Pomysł i udokumentowana na zdjęciach 
i filmie lekcja zachwyciły organizatorów, a scenariusz, zrealizowany 
podczas zajęć w klasie IIId, nagrodzono II miejscem w Polsce, w kate-
gorii Gimnazjum.

14 grudnia 2007 roku odbyła się w Warszawie Wielka Gala Fina-
łowa Konkursu, w której uczestniczyli pani Emilia Nowacka, pani 
Monika Łoboda i uczniowie klasy IIId. Laureaci odebrali cenne nagrody 
dla siebie, klasy i szkoły. Wszyscy uczniowie IIId otrzymali odtwarza-
cze MP3, a szkoła wzbogaciła się o zestaw piłek, albumów, słowników 
i multimedialnych programów edukacyjnych.

Organizatorzy konkursu zapewnili również dodatkowe atrakcje dla 
zwycięzców – świetną zabawę w centrum rozrywki Hula Kula. Ucznio-
wie klasy IIId wraz z opiekunami odwiedzili również Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego.

Konrad Majer, kl. IIId

Najlepsze chemiczki
Dnia 12 grudnia 2007 roku odbyły się szkolne eliminacje Woje-

wódzkiego Konkursu Chemicznego. Wzięły w nim udział uczennice 
klas drugich i trzecich: Ewa Krzewińska, Agata Madej, Małgosia Sujta, 
Basia Bieniek i Marlena Głaszcz.

Małgosia, Basia i Marlena zakwalifikowały się do etapu rejono-
wego, który odbędzie się 26 lutego 2008 roku. Życzymy dalszych suk-
cesów i trzymamy kciuki za kolejny etap.

Emilia Nowacka

Po siatkówce czas na kosza
W Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie po raz kolejny 

odbyły się zawody sportowe, w których udział brali uczniowie klas trzecich. 
W listopadzie, z okazji Dnia Patrona, młodzież rywalizowała w zawodach 
siatkarskich; w grudniu przyszedł czas na koszykówkę.

Każda klasa zgłosiła do turnieju czteroosobową drużynę oraz graczy 
rezerwowych. W zaciętej rywalizacji klasa IIIc pokonała klasę IIIa, natomiast 
klasa IIId wygrała z klasą IIIb.

Drużyny, które przegrały mecze półfinałowe, zmierzyły się w pojedynku 
o III miejsce. Walka o miejsce na podium była bardzo wyrównana, niestety 
w regulaminowym czasie nie wyłoniono zwycięzcy, dlatego rozegrano 
dogrywkę. Ostatecznie klasa IIIa, w składzie: M. Latawiec, D. Słomczyński, 
D. Modranka i M. Bartoszek, pokonała klasę IIIb i zajęła trzecie miejsce w 
turnieju.

Najwięcej emocji dostarczył mecz finałowy pomiędzy klasami IIId i IIIc. 
Rywalizacja była bardzo zacięta, ale ostatecznie klasa IIId, w składzie: D. 
Buchalski, F. Przytulski, P. Sumera i K. Skrobiszewski, uległa klasie IIIc. 
Zwycięska drużyna, w składzie: J. Sądkiewicz, D. Król, M. Sadło, S. Budzie-
jewski, po raz drugi dowiodła, że są mistrzami klas trzecich.

Po zakończeniu turnieju zwycięzcy odebrali pamiątkowe dyplomy i gra-
tulacje z rąk przeciwników.

Krzysztof Skrobiszewski, kl. IIId

Dziecko też człowiek
Dnia 10 grudnia 2007 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Dłu-

gosza w Rzgowie spotkali się, aby uczcić dzień 10 grudnia – bardzo ważny 
dzień dla każdego z nas. Jest to data uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka 
oraz Dzień Ochrony Praw Dziecka.

Z tej okazji uczniowie klasy IVB wraz z wychowawczynią p. M. Bara-
nowską i pedagogiem szkolnym A. Pikalą przygotowali inscenizację pt. Prawa 
Dziecka. Mottem apelu były słowa: „Dzieci!!! Dumne miejcie zamiary, górne 
miejcie marzenia i dążcie do sławy”. Uczniowie wiele mówili o prawach, 
jakie mają dzieci – apelowali, aby każdy je znał i z nich korzystał. Przy-
pominali, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych – kole-
gów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko, czy dorosły, ma 
prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.

Mówiąc tak wiele o swoich prawach, nie zapomnieli wspomnieć, że 
oprócz praw mają również obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka ich 
rodziców, Polaka i człowieka. Po bardzo wzruszającej opowieści, zostały 
ogłoszone wyniki konkursu - apelu do dorosłych w sprawie poszanowania 
praw dziecka: I miejsce zajęła klasa IVB, II miejsce klasa VB, a III miejsce 
klasa IVA.                                                            M. Baranowska, A. Pikala

Świąteczni goście
Tegoroczna uroczystość gwiazdkowa w Przedszkolu Publicznym w 

Rzgowie odbyła się 19 grudnia. Mimo że Mikołaj odwiedził już dzieci w 
przedszkolu w dniu swoich imienin 6 grudnia, to wszystkie przedszkolaki 
już od rana niecierpliwie oczekiwały jego od dawna zapowiedzianej wizyty. 
Po kilku godzinach ciągłego wyglądania przez okna zaaferowane maluchy 
powitały niespodziewanych gości: czarodziejkę i jej towarzysza elfa. Baj-
kowe postaci zgromadziły wszystkich wokół świątecznej choinki i zapropo-
nowały wspólną zabawę. Tańce i konkursy z nagrodami umiliły i skróciły 
czas oczekiwania na najważniejszego tego dnia gościa.

Choć przybywającego do Rzgowa Św. Mikołaja powitała niesprzyjająca, 
mało zimowa aura, to w przedszkolu czekały na niego przepiękne dekoracje, 
prawdziwie świąteczna atmosfera oraz gorące serduszka i zachwycone buzie 
wszystkich przedszkolaków. Jak co roku, Św. Mikołaj nie zawiódł swoich 
podopiecznych, przybywając do nich z wielkim worem, pełnym prezentów i 
łakoci, i osobiście wręczając wszystkim dzieciakom gwiazdkowe upominki.

Tradycyjnie już imprezę zakończyły pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem 
pod świąteczną choinką.

W imieniu Rady Pedagogicznej: Małgorzata Janik-Płonka

Dziś niebo się otwiera, 
czyli jasełka w gimnazjum

21 grudnia 2007 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie odbyło się świąteczne przedstawienie – jasełka, przygotowane 
przez klasę IIIa i IIIc pod czujnym okiem pani Elżbiety Wiry. Nad oprawą 
muzyczną czuwała pani Beata Ways oraz trębacz – Wojtek Rutkowski.

Przedstawienie pt. „Dziś niebo się otwiera” składało się z dwóch części. 
Na początku młodzi aktorzy przybliżyli moment wejścia do nieba zwykłych 
ludzi: matki, ojca, licznej rodziny, nauczycielki, dziecka, biedaka i bogatego 
przedsiębiorcy. W rolę Świętego Piotra, który strzegł bram niebios, wcielił 
się Rafał Jurek.

Czas Bożego Narodzenia jest czasem zadumy, a przygotowana przez 
młodzież świąteczna scenka miała na celu zmusić do refleksji i zastanowienia 
się nad własnym życiem i postępowaniem.

W drugiej części jasełek młodzież przybliżyła istotę Świat Bożego Naro-
dzenia. Była mowa o narodzeniu Jezusa Chrystusa w ubogiej stajni i o tym, 
czy we współczesnym świecie znalazłoby się dla niego miejsce. Atmosferę 
Świąt podkreślały wspólnie śpiewane kolędy i pastorałki.

Miłym podsumowaniem uroczystości były świąteczne życzenia dla ucz-
niów i ich rodziców od dyrekcji i wszystkich nauczycieli.

Justyna Gałkiewicz, kl. IIIc

Wigilia u dziennikarzy
19 grudnia uczestnicy zajęć Koła Dziennikarskiego pod opieką p. 

Agnieszki Ruty zorganizowali spotkanie wigilijne. Było tradycyjnie: kolędy, 
choinka, opłatek i życzenia płynące prosto z serca. Uroczystość uświetniła 
wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował wszystkich drobnymi upomin-
kami.

Julia Władyczuk, kl. IIb


