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WIOSNA TUŻ, TUŻ…
Na początku marca nasze przedszkolaki podczas spektaklu te-
atralnego pt. „Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe” utwierdziły 
się w przekonaniu, że tylko właściwym zachowaniem i koleżeń-
ską postawą można zyskać i zjednać sobie wielu prawdziwych 
przyjaciół.

W okresie przedświątecznym nasi milusińscy nie leniuchowali. 
Malowali, rysowali, wycinali i ozdabiali kartki świąteczne. Rozwijali 
wyobraźnię plastyczną podczas tworzenia własnych niepowtarzal-
nych pisanek – wcale nie było łatwo.

W dniu 28 marca nasze przedszkole zamieniło się w prawdziwie 
wiosenną łąkę. Na „Balu Wiosny”, który miał miejsce w naszym przed-
szkolu, nie brakowało chyba nikogo. Były bociany, żabki, zajączki, 
słoneczka, drzewa, wiewiórka, misio, który niedawno obudził się z 
zimowego snu, a przepiękne panie wiosenki trudno było policzyć. Od 
kolorów zieleni aż kręciło się w głowie.

Oprócz wspanialej zabawy podczas balu, dzieci brały udział w 
konkursach. Miały okazję wykazać się zdobytą wiedzą o pierwszych 
zwiastunach wiosny. Wszystkim poszło doskonale. Na zakończenie 
balu na wszystkich przedszkolaków spadł deszcz... rzecz jasna pysz-
nych cukierków.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Jubileusz kółek 
rolniczych

W dniu 29 marca 2008 w miejscowości Stara Gadka, gm. Rzgów, 
odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia dzia-
łalności Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Łodzi, który jako prawny następca obecnie dzia-
ła pod nazwą Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Łodzi.

Uroczystości zbiegły się ze 145-tą rocznicą działalności Kółek Rolniczych 
i 141-szą rocznicą działalności Kół Gospodyń Wiejskich, na ziemiach pol-
skich. Uroczyste obchody jubileuszy rozpoczęły się Mszą świętą w kościele 
Matki Boskiej Ostrobramskiej Sióstr Bernardynek. Mszy świętej przewod-
niczył Duszpasterz rolników Archidiecezji Łódzkiej Ks. Jarosław Leśniak. 
Podczas Mszy świętej odczytany został list okolicznościowy od Arcybiskupa 
Metropolity Łódzkiego Władysława Ziółka z gratulacjami i życzeniami skie-
rowanymi do wszystkich uczestników rocznicowej liturgii.

Następnie uczestnicy uroczystości przejechali do Remizy OSP w Starej 
Gadce, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Uroczystość otworzył Prze-
wodniczący Rady RZRKiOR w Łodzi Krzysztof Banasiak. W uroczystości 
udział wzięli Pan Władysław Serafin - Prezes Krajowego Związku Rolników 
Kołek i Organizacji Rolniczych, Pani Agnieszka Hanajczyk - Poseł na Sejm 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

W zgodzie z naturą
Przez długi czas na polskim rynku dominowały różnego rodzaju produkty 

plastikowe, reklamowane jako trwałe, praktyczne i często kuszące niską ceną. 
Dziś powoli zaczyna się to zmieniać, coraz więcej osób zauważa ich nega-
tywny wpływ na środowisko, powtarzalność i to, że przestały być modne.

Po okresie „plastikowego boomu” coraz częściej sięgamy po produkty 
z naturalnych surowców, m.in. z wikliny, brzozy, drewna czy gliny. Wyroby 
wykonane ręcznie (w przeciwieństwie do masowej, przemysłowej produkcji) 
z surowców pochodzenia naturalnego są nie tylko przyjazne dla otaczają-
cej nas natury, ale także posiadają prosty, niepowtarzalny charakter. Należy 
jednak podkreślić, że przede wszystkim są dowodem kultywowania na tere-
nie naszego kraju długowiecznych tradycji rękodzieła artystycznego.

Jedną z najstarszych form rękodzieła na całym świecie jest plecionkar-
stwo. W Polsce jako surowiec do wyrobu koszy, mebli, dziś nawet rzeźb 
ogrodowych i płotów służą wiklina, brzoza, leszczyna. Firmy rodzinne, 
rozsiane po całym kraju, w których tradycje wyplatania przekazywane są 
z pokolenia na pokolenie, dziś przeżywają swój ponowny rozkwit. Dzięki 
powrotowi mody na życie w zgodzie z naturą stale wzrasta zainteresowanie 
ich wyrobami.

Do rękodzieła należy także garncarstwo, znane na świecie od czasów, 
gdy człowiek znalazł pierwszą grudkę gliny i zaczął ją obrabiać w dłoniach, 
a potem wypalać w ognisku.

Obecnie wyroby gliniane mogą być wykonywane na różne sposoby. Naj-
starszą metodą jest toczenie na tradycyjnym kole garncarskim z wolnej ręki, 
napędzanym siłą mięśni lub silnikiem elektrycznym. Dziś do powstawania 
wyrobów glinianych używa się także form gipsowych, w których odlewa się 
naczynia określonego kształtu, a następnie poddaje się je ręcznej obróbce – 
zdobieniu, malowaniu, szkliwieniu. Tak przygotowane naczynia wypala się w 
piecach węglowych bądź elektrycznych w temperaturze ponad 1000 stopni C.

Wyroby polskiego rękodzieła ładne, estetyczne i niepowtarzalne mają 
niezwykle szerokie zastosowanie, w naszych domach i ogrodach mogą pełnić 
rolę zarówno użytkową (meble, kosze, koszyki, doniczki), jak i stanowić 
niezwykle oryginalną dekorację (rzeźby, skrzynki kwiatowe, donice, dzwo-
neczki, lampiony i wiele innych).

Miłośnicy naturalnych wyrobów z wikliny, drewna oraz ceramiki znajdą 
coś dla siebie także na terenie Rzgowa przy Placu 500-lecia w nowo powsta-
łym sklepie, którego asortyment stanowią właśnie wyroby polskiego ręko-
dzieła. Wybierając wyroby pochodzące z natury, przyjazne dla środowiska, 
nie tylko je chronimy, ale także otaczamy się przedmiotami, które w swej 
prostocie kryją naturalne piękno.

II miejsce „Cameraty”
Dnia 8 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbył 

się X Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora, którego organizato-
rami byli: Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Urząd Miejski 
w Koluszkach oraz MOK. Artyści przyjechali z Poddębic, Pabianic, 
Głowna, Żychlina, Grójca, Skierniewic, Tomaszowa oraz innych miast 
i miasteczek.

Rzowski Chór „Camerata” - choć nie w stu procentach seniorki 
– został zakwalifikowany do przesłuchań. Dla nas odbyły się one właś-
ciwie w godzinach wieczornych, gdyż zgłoszonych artystów było aż 
czterdziestu sześciu. Odliczając solistów w liczbie kilkorga – pozo-
staliśmy w grupie niemal czterdziestu zespołów, w której to zostali-
śmy sklasyfikowani. Określenie „zespoły” okazało się dość szerokie, 

gdyż do kategorii tej zaliczono oprócz chórów także zespoły wokalne, 
instrumentalne, kapele ludowe i podwórkowe, zespoły pieśni i tańca 
oraz kabarety; reasumując – wszystkie inne niż soliści.

Pojechaliśmy nieco „w ciemno”, tak trochę dla wprawy, bo to 
dopiero pierwszy nasz przegląd. A tu? Jakaż miła niespodzianka! Bo 
chyba nikt z nas nie spodziewał się takiego finału. Zdobyliśmy II miej-
sce, nagrodę, spore uznanie i zaproszenie na przyszły rok. Wyprzedził 
nas jedynie Zespół Śpiewaczy „Bałdrzychowianie” z Poddębic, który 
właściwie zaproszony został na występy gościnnie. Ale dla nas (i nie 
tylko) to i tak wielka radość, satysfakcja i zachęta do dalszych ćwiczeń 
i spotkań oraz potwierdzenie, że WARTO być w „Cameracie”!

Chórmistrz Izabela Kijanka

PS. Do Chórzystów: Kochani! Gratuluję i dziękuję!
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G  W naszym obiektywie  G  

W oczekiwaniu na otwarcie kościoła...

W salce przykościelnej przed zmianą warty

Wiceprezes dh R. Weiss rozprowadza wartę

Strażacy przed Grobem Pańskim w rzgowskim kościele

RP oraz przedstawiciele Wojciecha 
Olejniczaka i Stanisława Witasz-
czyka - Posłów na Sejm RP, a także 
przedstawiciele Pana Włodzimierza 
Fisiaka – Marszałka Województwa 
Łódzkiego i Pani Krystyny Ozgi 
– Wicewojewody Łódzkiego. W 
spotkaniu wzięła udział liczna grupa 
przedstawicieli lokalnych samorzą-
dów, wójtowie, burmistrzowie.

Miasto Rzgów reprezentowali 
Pan Jan Mielczanek – Burmistrz, 
Pani Jadwiga Pietrusińska – Wicebur-
mistrz oraz Pan Marek Bartoszewski 
– Przewodniczący Rady Miasta. W 
spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele organizacji i instytucji działają-
cych wokół rolnictwa i współpracu-
jących ze Związkiem: Pan Stanisław 
Zwilski - Dyrektor OR KRUS, Pan 
Radosław Gajda - Dyrektor ŁODR 
oraz przedstawiciele Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego. W spot-
kaniu udział wzięli przedstawiciele 
Rejonowych Związków w Łowiczu, 
Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim 
oraz Regionalnego Związku w Byd-
goszczy.

Najliczniejszą grupę uczestni-
ków spotkania stanowili członko-
wie Kółek Rolniczych i członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich tworzący 
Związek Rolników Kółek i Organi-
zacji Rolniczych w Łodzi. Wyróż-
nieni działacze Związku oraz goście 

zaproszeni uczestniczący w spotka-
niu otrzymali okolicznościowe sta-
tuetki.

Jednym z głównych punk-
tów spotkania było przedstawie-
nie genezy powstania KR i KGW 
oraz sprawozdanie z działalności 
Związku. Referat przedstawił Prze-
wodniczący Rady RZRKiOR w 
Łodzi Krzysztof Banasiak.

Korzenie Kółek Rolniczych się-
gają 1862 roku‚ bowiem właśnie 1 
października 1862 roku pod zabo-
rem pruskim w Piasecznie na Pomo-
rzu Gdańskim Juliusz Kraziewicz 
założył pierwsze kółko rolnicze pod 
nazwą Włościańskie Towarzystwo 
Rolnicze. Znaczącym w historii był 
również fakt że w 1886 z inicjatywy 
dwóch chłopów Dionizego Stasiaka 
i Antoniego Banaszczyka na tere-
nie Wielkopolski w Dolsku koło 
Śremu zostało założone pierwsze 
Kółko Rolnicze na tych terenach. 
Równie ważne wydarzenie w histo-
rii Związku to powstanie pierwszej 
organizacji kobiet wiejskich, a było 
to 14 marca 1866 roku w Piasecznie 
koło Gniewu na Pomorzu Gdań-
skim, wymieniony już wcześniej 
Juliusz Kraziewicz założył organiza-
cję kobiet wiejskich, która przybrała 
nazwę „Towarzystwo Gospodyń”, 
które stały się prawzorem współ-
czesnych kół gospodyń wiejskich.

Najpóźniej ruch kółkowy zaczął 
się rozwijać w zaborze rosyjskim‚ 

gdyż po upadku Powstania Stycz-
niowego istniał absolutny zakaz 
carski tworzenia tam jakichkolwiek 
organizacji rolniczych. Dopiero po 
wrzeniach rewolucyjnych 1905 roku 
władze carskie w dniu 4 marca 1906 
roku wydały tymczasową ustawę 
(ukaz carski) o zgromadzeniach i 
stowarzyszeniach zezwalających na 
ich organizowanie. W wyniku tej 
ustawy w 1906-tym roku powstały 
dwa ośrodki organizacyjno-dorad-
cze kółek rolniczych‚ a mianowicie: 
Centralne Towarzystwo Rolnicze 
oraz Towarzystwo Kółek Rolni-
czych im. Stanisława Staszica.

Jeszcze przed ogłoszeniem 
ukazu carskiego 13 grudnia 1905 r. w 
Jastrzębnikach, powiecie kaliskim, 
powstaje pierwsze kółko rolnicze‚ 
którego prezesem zostaje wybrany 
dr Henryk Chrzanowski. Wkrótce w 
roku 1906-tym również w kaliskim 
powstają kółka rolnicze w Koź-
minku i Rajsku oraz w Liskowie w 
1907 roku‚ następnie we Wróblewie 
w pow. sieradzkim i Witoni w pow. 
łęczyckim. W guberni piotrkow-
skiej w Czarnocinie ksiądz Izydor 
Kowalski zakłada kółko rolnicze w 
roku 1907-mym. W roku 1908-mym 
również z inicjatywy miejscowego 
księdza proboszcza zorganizowane 
zostaje kółko rolnicze w Koźlu koło 
Strykowa. Ksiądz Paweł Załuska w 
roku 1912-tym organizuje kółko rol-
nicze w Retkini koło Łodzi.

Kółka Rolnicze i Koła Gospo-
dyń Wiejskich były tworzone i funk-
cjonowały dzięki wsparciu ducho-
wieństwa, były ostoją patriotyzmu 
i wiary katolickiej. Były przekaźni-
kiem i kontynuatorem tradycji wsi 
polskiej i zwyczajów ludowych.

Po okresie zaborów i wojen 
impuls ponownego przywołania 
do życia organizacji kółkowej dały 
przemiany październikowe 1956 r. 
Tak więc po latach okupacji i 12-
letniej działalności Związku Samo-
pomocy Chłopskiej odrodziły się 
Kółka Rolnicze i Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz Spółdzielnie Kółek 
Rolniczych, a także część Związ-
ków Branżowych. Jak pokazała 

historia, kółka rolnicze i koła gospo-
dyń wiejskich już od zarania swego 
powstania zawsze były‚ a są i mamy 
nadzieję będą siłą sprawczą spo-
łeczno-gospodarczego, kulturowego 
i organizacyjno-związkowego dzia-
łania wsi polskiej.

Obecnie w strukturze RZRKiOR 
w Łodzi znajduje się 8 Miejskich, 
Gminnych ZRKiOR, 146 Kółek Rol-
niczych zrzeszających 1.400 człon-
ków i 192 Koła Gospodyń Wiejskich 
z 4.320 członkiniami, jedna Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych w Ksa-
werowie oraz Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy.

Przewodniczący Regionalnego 
Związku w Łodzi twierdzi, że mimo 
kłopotów i trudności jest dumny 
z kółkowej działalności, bowiem 
zmieniały się systemy polityczne, 
przebieg granic państwowych, uwa-
runkowania, społeczne i gospodar-
cze - od zaborów i sanacji poprzez 
totalitarny socjalizm do kapitalizmu, 
od chłopa pańszczyźnianego poprzez 
obowiązkowe dostawy i ręczne ste-
rowanie do gospodarki rynkowej, od 
niewoli do wolności - a Organizacja 
Kółek Rolniczych zawsze w służ-
bie polskiej wsi i rolników. Niosła 
wiedzę i postęp, uczyła chłopów 
organizować się i wzajemnie sobie 
pomagać. To Kółka Rolnicze prowa-
dziły chłopa na drodze od sierpa do 
kombajnu.

To za sprawą Kół Gospodyń 
Wiejskich kobiety z tego środo-
wiska potrafią się ogromadzać i 
współdziałać, kultywować tradycje 
i zwyczaje. Bez KGW trudno sobie 
wyobrazić funkcjonowanie wielu 
instytucji, np. Gminne Ośrodki Kul-
tury czy Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego i wiele innych. Bez obecności 
pań z KGW, ich pięknie wyplecio-
nych wieńców i przyśpiewek nie 
odbyłyby się tradycyjne dożynki. To 
dzięki działalności KGW nie zapo-
mina się o Dniu Matki, Dniu Kobiet 
organizując Świąteczne Spotkania. 
Jak twierdzi Przewodniczący Bana-
siak, ta organizacja jest duża, prężna 
i widoczna dzięki społecznej pracy 
bardzo wielu osób.

Jubileusz kółek rolniczych

Kronika miesiąca marca 2008
6.03 - obchody Dnia Kobiet Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych i Koła Emerytów i Rencistów
12.03 - udział Kół Gospodyń Wiejskich z Bronisina Dworskiego i Starowej 
Góry oraz ZPiT „Rzgowianie” i chóru „Camerata” w II Powiatowej Wysta-
wie Stołów Wielkanocnych w Tuszynie
13-14.03 - szkolenie rolników Gminy Rzgów
13.03 - Gminny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Stronnictwa 
Ludowego
18.03 - XXI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
23.03 - udział Orkiestry Dętej w Rezurekcji Wielkanocnej
24.03 - uroczystość 50-lecia Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych w Łodzi, 145-lecia powstania Kółek Rolniczych i 
141-lecia powstania Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich w Sali 
OSP w Starej Gadce.

Burmistrz Rzgowa 
oraz 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

w Rzgowie 
składają 
wyrazy 

podziękowania 
Panu 

Henrykowi Bińkowi 
za podarunek 

w postaci palmy, 
która stała się 

ozdobą 
Sali Ślubów 

Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie.
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Nasza recenzja
Andrew Grant: „Diana, księżniczka Walii: baśń, która stała się mi-
tem”. Wyd. 2, przekł. z ang., Wideograf, Chorzów 2007, s. 152.

Przedstawiona jest w tej książce pełna biografia księżnej Diany, uwzględ-
niająca także nowe fakty, jakie ujawniono na przestrzeni 10 lat od jej 
śmierci.

Autor opisuje dzieciństwo i lata młodości Diany Spencer, trudny okres 
jej małżeństwa z Karolem, podróże i działalność charytatywną, problemy 
rodzinne, zmagania z bulimią i wreszcie próby samodzielnego życia po roz-
wodzie. Pokazuje jej walkę o prawo do prywatności, ciągłe poczucie zagro-
żenia ze strony mediów, a także reakcje świata na jej tragiczną śmierć.

Całe jej krótkie i zakończone absurdalną katastrofą życie przypadło na II 
połowę naszego stulecia i w jakiś sposób stało się lustrem swej epoki. Opo-
wieść o Dianie nie może obejść się także bez wątku wewnętrznego dramatu, 
który stał się jej udziałem w ciągu niemal całego świadomego życia. Potem 
rozpaczliwe próby sprostania w krótkim czasie wielu poważnym rolom, jakie 
spadły na młodą, trochę zagubioną, nieśmiałą dziewczynę...

Diana w ciągu zaledwie kilkunastu lat stała się na dobre mieszkańcem 
naszej zbiorowej wyobraźni. Uwielbiana przez jednych, ostro atakowana 
przez innych, nikogo nie pozostawiła obojętnym. Nadano jej królewski tytuł, 
a potem odebrano, ale na zawsze pozostanie określenie „Królowa ludzkich 
serc”, którym ją obdarzono.

Elton John podczas uroczystości pogrzebowych Diany 6 września 1997 r. 
śpiewał: „Żegnaj, różo Anglii / Obyś zawsze rosła w naszych sercach. / Byłaś 
łaską, która dotarła tam, / Gdzie życie uległo rozdarciu”.

M. Olszewska

Biblioteka Publiczna w Rzgowie informuje, że w maju odbywają się Dni 
Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. Z tego tytułu w numerze majowym Naszej 
Gminy ukaże się artykuł nt. dziejów Biblioteki w Rzgowie.

Program obchodów Święta 3 Maja
w dniu 3 maja 2008 r. w Rzgowie

Godz. 11.00 – zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie 
pocztów sztandarowych, zespołów artystycznych GOK, władz 
samorządowych, organizacji Gminy Rzgów i uczestników.
Godz. 11.15 – przemarsz do Kościoła Parafialnego pw. Św. 
Stanisława BM w Rzgowie.
Godz. 11.30 – uroczysta Msza. Św. z udziałem: Orkiestry Dętej, 
ZPiT „Rzgowianie”, Chóru „Camerata”.
– przemarsz do estrady w parku im. Adama Mickiewicza,
– wystąpienie okolicznościowe nt. Konstytucji 3 Maja,
– część artystyczna – występy: Orkiestry Dętej, Chóru „Came-
rata”, ZPiT „Rzgowianie”, zespołów tanecznych „Krasnale” i 
„Marionetki”.

Zapraszamy do udziału w uroczystości!

Program manifestacji patriotyczno-
religijnej przy mogile upamiętniającej 

miejsce straceń w rzgowskim lesie 
k. Babich w dniu 27 kwietnia 2008 r.

Godz. 14.45 – zbiórka pocztów sztandarowych, władz samo-
rządowych, organizacji Gminy Rzgów i uczestników przy 
pomniku upamiętniającym męczeńską śmierć 22 Polaków roz-
strzelanych przez hitlerowców w 1942 r. – Babichy Las,
– złożenie wiązanek kwiatów.
Godz. 15.00 – uroczysta Msza Św. ku czci pomordowanych z 
udziałem Orkiestry Dętej, Chóru „Camerata”,
– okolicznościowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu ucz-
niów rzgowskiego gimnazjum,
– zakończenie uroczystości – podziękowania.

Zapraszamy do udziału w uroczystości!
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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.

XXI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 18 marca 2008 r.

Zmiany w budżecie
Rada Miejska w Rzgowie posta-

nowiła przeznaczyć z rysującej się 
nadwyżki budżetowej 400 tys. zł na 
pokrycie brakujących po przetargu 
środków na budowę kanalizacji 
w Starowej Górze i Starej Gadce. 
Zaoszczędzone przez GZWiK 
w Rzgowie środki w ubiegłym 
roku stanowiące w tym roku nad-
wyżkę budżetową postanowiono w 
związku z rozbudową kanalizacji w 
naszej gminie przeznaczyć zgodnie 
z wnioskiem kierownika Konrada 
Kobusa na:
- zakup samochodu dla GZWiK w 
Rzgowie - 45.000 zł,
- zakup zamrażarki do rur dla 
GZWiK w Rzgowie - 6.000 zł.

Rada Miejska położyła nacisk 
na czyszczenie i odtwarzanie rowów 
odwadniających w gminie i przezna-
czyła 20.000 zł na zakup przyczepy 
dla ekipy drogowej.

Zwolnienia od podatków
Zwolniono od płacenia podatku 

od nieruchomości budynki i grunty 
policji i straży pożarnych na terenie 
naszej gminy.

Nowy Kierownik USC
Została nim w wyniku przepro-

wadzonego naboru na stanowisko 
urzędnicze Pani mgr Agata Nawro-
cka pracująca do tej pory w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie. Powołanie jej na 
kierownika upoważnia ją do udziela-
nia ślubów tzw. cywilnych (dawniej 
robiła to Krystyna Bagińska).

Obszar Chronionego 
Krajobrazu

„Dłutowsko-Tuszyńsko-Gra-
biański” obszar chronionego kra-
jobrazu w gminie Rzgów obejmo-
wał będzie w naszej gminie wieś 
Prawdę, Guzew, Czyżeminek i część 

Gospodarza do drogi nr 71 Pabia-
nice-Rzgów. Polega na ochronie w 
podstawowym stopniu dziko żyją-
cej zwierzyny i roślinności poprzez 
ograniczenie ingerencji człowieka 
przede wszystkim poprzez zmniej-
szenie intensywności budownictwa.

Rada Miejska (choć niejedno-
głośnie) odpowiedziała Wojewodzie 
Łódzkiemu uchwałą, że zgadza się z 
tymi pryncypiami, lecz ze względu 
na duże parcie inwestorów na 
nasze gminne tereny i oczekiwania 
naszych mieszkańców na poprawę 
bytu, zawnioskowano o zmniejsze-
nie proponowanego terenu chronio-
nego – patrząc od południa do pla-
nowanego przebiegu Drogi Ekspre-
sowej S-8 i wysokości Czyżeminka 
Drugiego.

Straże oddają majątki
Zmieniona ustawa o finansach 

publicznych nie pozwala finanso-
wać Gminie obiektów niebędących 
jej własnością. Dlatego też straż-
nice OSP w Guzewie i Romanowie 
będące jednocześnie świetlicami 
wiejskimi, gdzie skupia się życie 
środowiska, nie mogłyby otrzymać 
ani złotówki od gminy. Stąd walne 
zgromadzenia tych jednostek pod-
jęły uchwały o przekazaniu na rzecz 
Gminy Rzgów swoich majątków, a 
Rada Miejska w Rzgowie tę darowi-
znę przyjęła.

Zgoda na sprzedaż działek
Wyrażono zgodę na sprzedaż 

dwu działek gminnych wokół firmy 
„Hort-Cafe” przy ul. Literackiej w 
Rzgowie o łącznej powierzchni 530 
m². Jest to prostowanie pogmatwa-
nego stanu własnościowego działek 
pomiędzy byłym SKR-em i GS-em.

Zgoda Rady Miejskiej na sprze-
daż działki w Gospodarzu o pow. 
3765 m² bezpośrednio przylegającej 
do gruntów miasta Rzgowa w oko-
licach oczyszczalni ścieków przy 
ul. Stawowej podyktowana była 

potrzebą wyregulowania stanu praw-
nego w kontekście przedłużenia ul. 
Stawowej przez grunty wsi Gospo-
darz w kierunku południowym do 
drogi nr 71 Rzgów-Pabianice.

Nowe stawki opłat 
za zrzut odpadów 

na wysypisko gminne
Ze względu na 5-krotną pod-

wyżkę opłat za składowanie odpa-
dów na wysypisku gminnym narzu-
conych gminie przez Urząd Marszał-
kowski (wszystko po to, aby segre-
gować śmieci) Rada musiała podjąć 
uchwałę o podwyżce tych opłat, aby 
nie dokładać z własnego budżetu 
pieniędzy do cudzych śmieci.

A oto te stawki brutto:
1. przywóz odpadów przez właści-
cieli nieruchomości - 25,00 zł/m3
2. przywóz odpadów selekcjono-
wanych (posortowanych na grupy 
odpadów o odrębnym kodzie) przez 
właścicieli posesji - 10,00 zł/m3
3. odbiór i przywóz odpadów przez 
gminę (w przypadku, gdy ktoś nie 
wywozi śmieci i robi to za niego 
gmina) - 100,00 zł/m3
4. przywóz odpadów – kontener 7 
m3 - 160,00 zł
5. przywóz odpadów – kontener 10 
m3 - 220,00 zł
6. przywóz odpadów – śmieciarka 
18 m3 - 1.000,00 zł
7. ustabilizowane komunalne osady 
ściekowe - 100,00 zł/m3

Ceny powyższe dotyczą przede 
wszystkim firm, które śmieci zbie-
rają profesjonalnie. Każda posesja w 
gminie musi mieć podpisaną umowę 
z firmą i nie wolno osobom pry-
watnym samemu wywozić śmieci 
na wysypisko.

Punkt pierwszy powyższego 
cennika dotyczy jedynie przypad-
ków potwierdzonych przez Urząd 
Miejski, gdy następuje oczyszczenie 
posesji po np. budowie, pożarze czy 
jakimś zdarzeniu losowym.

Zmiana miejscowych 
planów zagospodarowania 

przestrzennego
Rada Miejska po uchwaleniu 

„Studium Uwarunkowań” przystą-

piła do realizacji wniosków i postu-
latów mieszkańców i właścicieli 
gruntów w gminie Rzgów w sprawie 
przekwalifikowania przeznaczenia 
gruntów.

A oto one:
1. W Rzgowie ul. Tuszyńska-Litera-
cka. Dotyczy terenu wyłączonego z 
opracowania planu przestrzennego 
uchwałą Rady Gminy w 2003 r. i 
obejmuje teren „Nowego Polrosu” 
i sąsiednie. Po zakończeniu zmiany 
tego planu (około 1 roku) usankcjo-
nowany zostanie budynek „Polrosu” 
jako Hala Targowa, do dziś funkcjo-
nująca jako Hala Roślin.
2. W Rzgowie ul. Tuszyńska-Lite-
racka, działki za stadionem sporto-
wym w kierunku Literackiej posta-
nowiono przeznaczyć na powiększe-
nie stadionu.
3. W Rzgowie ul. Ogrodowa-Lite-
racka. Część terenów po byłym GS-
ie przekwalifikowana zostanie pod 
budowę obiektów sportowych (hala 
sportowa, basen i Dom Kultury).
4. W Grodzisku na zachód od drogi 
714 pod logistykę.
5. W Gospodarzu na zachód przy ul. 
Cegielnianej przed byłą cegielnią 
– na tereny usługowe.
6. W Czyżeminku III na południe od 
drogi do Pabianic ostatnia działka 
przed granicą administracyjną z 
miastem Pabianice – na budowni-
ctwo mieszkaniowe.

W ostatnim punkcie obrad 
Rada Miejska w Rzgowie podjęła 
stanowisko w sprawie ustanowie-
nia bezpłatnego przejazdu przy-
szłymi autostradami A1 na odcinku 
Stryków-Tuszyn i A2 na odcinku 
Emilia-Stryków. Takie zwolnienie 
z opłat przyczyniłoby się rychlej do 
powstania trasy S-8. Uchwałę roze-
słaliśmy do Ministra Infrastruktury 
Cezarego Grabarczyka, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, Łódzkiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Łodzi, Starosty Łódzkiego 
Wschodniego oraz do Marszałka 
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Mimo tego, że drużyny ligi 
okręgowej rozegrały dopiero po 
dwa spotkania, nasz reprezentacyjny 
zespół powiększył przewagę nad 
drugim zespołem, którym jest teraz 
Widzew II Łódź, do 13 punktów.

Pierwsze spotkanie rozegraliśmy 
z Nerem Poddębice. Trudno było 
sobie wymarzyć lepszą inaugurację, 
ponieważ Zawisza wygrał to spotka-
nie pewnie 4:0 po bramkach Szym-
czaka, Gałeckiego, Kopery oraz 
Soszyńskiego. Wyższość naszego 
zespołu nad zajmującym miejsce w 
środkowej części tabeli rywalem nie 
podlegała ani przez moment dys-
kusji. Cieszy również fakt, że nasi 
zawodnicy rozegrali dobre i ciekawe 
spotkanie.

Drugim przeciwnikiem miała 
być Polonia Andrzejów. Niestety, 
nie doszło do tego spotkania, 
ponieważ boisko w Jordanowie, na 
którym w rundzie wiosennej Polonia 
rozgrywa mecze jako gospodarz, nie 
posiada weryfikacji do gry w lidze 
okręgowej i sędziowie nie dopuś-
cili do rozegrania spotkania. Szkoda 
przybyłych na to spotkanie naszych 
kibiców oraz kibiców z Jordanowa i 
Andrzejowa, którzy chcieli obejrzeć 
w akcji najlepszy w tym sezonie 
zespół ligi okręgowej. Zawodnicy 
i kibice Polonii mogą mieć preten-
sje tylko i wyłącznie do działaczy z 
Andrzejowa, ponieważ nie wywią-
zali się z podstawowych obowiąz-
ków, jakie na nich spoczywały przy 

zgłoszeniu boiska w Jordanowie do 
rozgrywek.

Już dziś zapraszamy kibiców 
na spotkanie z Widzewem II Łódź, 
które rozegrane zostanie w sobotę 
26 kwietnia o godz. 16.00 na rzgow-
skim stadionie. Będzie to najpraw-
dopodobniej najciekawsze spotkanie 
w rundzie wiosennej na stadionie w 
Rzgowie.

Inaugurację rozgrywek ma 
też za sobą zespół występujący w 
Klasie „A”. Nasi młodzi zawodnicy 
przegrali niestety swoje spotkanie 
z mającym aspiracje do awansu 
do ligi okręgowej GKS Ksawerów 
4:1. Choć nasi zawodnicy w pierw-
szej części spotkania walczyli dość 
dzielnie, to w końcówce meczu 
brakło doświadczenia i sił. Hono-

rową bramę dla Zawiszy zdobył 
Kamil Poros.

Od porażek rozpoczęli też rundę 
nasi najmłodsi zawodnicy. Drużyna 
„Górski” przegrała ze Stalą Głowno, 
a drużyna „Michałowicz” z MKS 
Żychlin.

Wiadomo już, że upadła koncep-
cja rozbudowy stadionu w kierunku 
ulicy Literackiej. W chwili obecnej 
władze Gminy oraz Zarząd Klubu 
zastanawiają się, w jaki sposób 
rozwiązać sprawę modernizacji sta-
dionu na istniejącym terenie, aby 
nie popełnić błędu Polonii Andrze-
jów i rozgrywać mecze w Rzgowie 
oraz godnie przyjmować na swoim 
obiekcie drużyny z IV ligi.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Zawisza powiększa przewagę

Ferie zimowe w mieście i gminie Rzgów
Turniej halowy w Guzewie (17.02.2008)

Samorząd wiejski Starowej Góry, Guzewa i Babich przy współudziale 
Urzędu Miasta Rzgowa, GLKS „Zawisza” Rzgów, Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Rzgowie, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Grot” zorganizowały tur-
niej halowy w Szkole Podstawowej w Guzewie. Oto wyniki rywalizacji:
Halowa piłka nożna: 1 miejsce – OSP Guzew, 2 miejsce – Babichy, 3 miejsce 
– „Czerwoni” Starowa Góra.
Piłka siatkowa: 1 miejsce – „Oldboje” Starowa Góra, 2 miejsce – Gospodarz, 
3 miejsce – „Oldboje II” Starowa Góra.
Tenis stołowy dziewcząt: 1 miejsce – Agnieszka Kwest, 2 miejsce – Danuta 
Stolecka, 3 miejsce – Danuta Bieniek.
Tenis stołowy do lat 15: 1 miejsce – Artur Stolecki, 2 miejsce – Mariusz Góra, 
3 miejsce – Michał Celejewski.
Tenis stołowy powyżej lat 15: 1 miejsce – Rafał Pierzchałka, 2 miejsce – 
Mariusz Jagodziński, 3 miejsce – Mariusz Zimnawoda.

Puchar dla najaktywniejszego sołectwa w turnieju zdobyła Starowa Góra. 
Fundatorem i wręczającym puchar był Burmistrz Miasta Rzgowa, pan Jan 
Mielczarek. Fundatorem pucharu w piłce siatkowej oraz wręczającym był 
Przewodniczący Rady Miasta, pan Marek Bartoszewski. Specjalną nagrodę 
w piłce siatkowej dziewcząt ufundował i wręczył Sekretarz Wojewódzkiej 
Organizacji SLD, pan Dariusz Joński.

Drugie i trzecie miejsca zostały uhonorowane nagrodami przez radnego 
Powiatu Łódzkiego – Wschodniego, pana Pawła Babskiego, i Prezesa GLKS 
„Zawisza” Rzgów, pana Bogdana Papugę. Za pierwsze miejsce w piłce nożnej 
puchar ufundowała Rada Sołecka Sterowej Góry, a wręczającymi byli pan 
Stanisław Zaborowski oraz pan Jan Rymsza. Fundatorem pucharu w tenisie 
stołowym była Rada Sołecka Guzewa i Babich, a wręczającym pan Czesław 
Zaborowski.

Patronat nad turniejem sprawowało PSL i SLD. W imieniu organizatorów 
podziękowanie uczestnikom, zaproszonym gościom, sponsorom złożył pan 
Stanisław Zaborowski oraz pan Tomasz Drabczyński.

W ramach ferii organizowana jest zima w siodle przez stajnię „Grot” przy 
udziale organizacji społecznych Starowej Góry.

Zakończenie ferii Starowa Góra (24.02.2008)
Tenis stołowy: Dziewczęta do lat 15: 1. Magda Cuper, 2. Wiktoria Paluch, 
3. Kasia Szymczak. Dziewczęta powyżej lat 15: 1. Magda Reszka, 2. Kinga 
Rusek, 3. Marzena Bieniak. Chłopcy do lat 15: 1. Mateusz Kuzik, 2. Bartek 
Roszczyk, 3. Jakub Bąkała. Chłopcy powyżej lat 15: 1. Damian Buchalski, 2. 
Wojciech Szymczak, 3. Radosław Cuper.
Rzut lotką: 1. Mateusz Kuzik, 2. Wiktor Kondaszewski, 3. Magda Reszka. 
Rzut do klauna: 1. Wojciech Szymczak, 2. Damian Buchalski, 3. Mateusz 
Kuzik.
Szachy: 1. Magdalena Cuper, 2. Radosław Cuper, 3. Radosław Rusek. War-
caby: 1. Dominik Makiewicz, 2. Marzena Bieniak, 3. Adam Wróblewski.
Quiz z przepisów ruchu drogowego: 1. Emilia Szymczak, 2. Adam Wróblew-
ski, 3. Kasia Szymczak.

Nagrodami zostały uhonorowane wszystkie punktowane miejsca, a wrę-
czającymi byli Władze Miasta Rzgowa, Radni Powiatu, Organizacje Spo-
łeczne Starowej Góry, Automobil Klub Łódzki.

Turniej zakończono ogniskiem, a młodzież mogła korzystać z przejaz-
dów bryczką podstawioną przez Stajnię „Grot”.
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W marcowym wydaniu pisma 
samorządu terytorialnego „Wspól-
nota” opublikowano ranking samo-
rządów ze względu na nadwyżkę 
operacyjną. Nadwyżka operacyjna 
to różnica między dochodami bieżą-
cymi i wydatkami bieżącymi.

Obliczając wielkość nadwyżki 
dla 2006 roku, posłużono się defi-
nicją dochodów bieżących zawartą 
w projekcie ustawy Ministerstwa 
Finansów, w którym wskazuje się, że 
rozsądniej byłoby powiązać poziom 
dopuszczalnego zadłużenia samo-
rządów z wielkością nadwyżki ope-
racyjnej mówiącej między innymi o 
zdolności do spłaty kredytów i obli-
gacji.

Według autora wspomnianego 
na wstępie rankingu nadwyżka ope-
racyjna to najbardziej syntetyczna 
ocena kondycji finansowej samo-

rządu, potencjału inwestycyjnego 
samorządu oraz zdolności kredyto-
wej.

Przeciętna wielkość nadwyżki 
operacyjnej w przeliczeniu na 1 
mieszkańca (mediana rozkładu) w zł 
wyniosła w 2006 r. dla:
- powiatów „ziemskich” - 14,6
- miast na prawach powiatu - 288,5
- miast powiatowych - 183,5
- innych miast - 174,7
- gmin wiejskich - 196,5

Rzgów znalazł się na 11 miejscu 
omawianego rankingu w kategorii 
małych miast z nadwyżką opera-
cyjną w 2006 r. w wysokości 800,47 
zł na osobę.

Zdaniem autora rankingu, profe-
sora Uniwersytetu Warszawskiego, 
Kierownika Zakładu Rozwoju i Poli-
tyki Lokalnej Pana Pawła Swianie-
wicza jest to najważniejszy spośród 

wszystkich rankingów przygotowa-
nych przez autora dla „Wspólnoty”.

Według oceny Profesora Pawła 
Swianiewicza nadwyżka operacyjna 
jest wskaźnikiem, który wybrałby, 
gdyby musiał charakteryzować 
budżet samorządu tylko według 
jednego wskaźnika, ponieważ to 
nadwyżka operacyjna mówi dość 
precyzyjnie, ile środków zostaje po 
pokryciu najbardziej podstawowych 
potrzeb bieżących i nie bierze przy 
tym pod uwagę np. środków pocho-
dzących z jednorazowej sprzedaży 
gruntu komunalnego, a jedynie 
regularne wpływy do budżetu.

Odwrotnością nadwyżki opera-
cyjnej jest deficyt operacyjny, czyli 
sytuacja, w której na bieżące potrzeby 
samorząd wydaje więcej niż zarabia. 
Jeżeli sytuacja taka utrzymuje się 
dłuższy czas, może oznaczać albo 
przejadanie majątku, albo zadłuża-

nie się na bieżące wydatki. W 2006 
r. deficyt operacyjny notował więcej 
niż co czwarty powiat.

Analizując ranking, jego autor 
stwierdza, że wiele spośród najbied-
niejszych samorządów jest zdolnych 
do bardzo mocnego ograniczenia 
swoich potrzeb konsumpcyjnych i 
wypracowania nadwyżki bieżącej 
oraz odwrotnie – niektóre z gmin i 
powiatów mają bardzo duże wydatki 
bieżące i nie umieją (lub nie są w 
stanie) wypracować żadnej nad-
wyżki. Na pytanie, dlaczego tak się 
dzieje, muszą odpowiedzieć sobie 
same samorządy.

Jadwiga Pietrusińska
*) Tekst opracowano na podstawie 
artykułu Pana Pawła Swianiewicza, 
Profesora Uniwersytetu Warszaw-
skiego, zamieszczonego w tygo-
dniku „Wspólnota” nr 9/859

Nadwyżka operacyjna Rzgowa

Gminny Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego
Zjazd Gminnego PSL-u odbył 

się 13 marca br. o godz. 17.00 w 
GOK-u w Rzgowie na ul. Rawskiej 
8. Uczestniczyły w nim 33 osoby.

Gośćmi zaproszonymi było 
kilku radnych oraz sołtysów – sym-
patyków PSL-u w gminie Rzgów. 
Przewodniczącym Zjazdu został 
Zbigniew Gabara z Kalina.

Sprawozdanie z działalności 
ustępującego Zarządu Gminnego 
PSL złożył Prezes Marek Barto-
szewski stwierdzając, że w ostatnim 
czasie PSL się umocnił i „skręcił” 
bardziej w prawo, czego przykładem 
jest uczestnictwo w koalicji rządo-
wej PSL-u z PO.

W czasie trwania blisko 5-letniej 
kadencji PSL brało czynny udział w 
życiu społecznym i politycznym 
gminy wystawiając swoich kandy-
datów z gminy na posłów (Marek 
Bartoszewski - 2005 r. - blisko 1000 
głosów, Konrad Kobus - 2007 r. - 
blisko700 głosów). W wyborach 
samorządowych w 2006 r. Burmi-
strzem Rzgowa został Jan Mielcza-
rek, członek PSL, a w Radzie Miej-
skiej znalazło się kilku peeselowców 
i sympatyków wraz z Przewodniczą-
cym Rady.

Radnym Powiatowym został 
Konrad Kobus. Poczet sztanda-
rowy PSL-u uczestniczył we wszyst-
kich uroczystościach gminnych, 
kościelnych i państwowych, a Józef 
Marszałek – członek PSL-u został 

Honorowym Obywatelem Gminy 
Rzgów w 2003 roku.

W tym czasie odeszli od nas do 
Boga tacy działacze PSL-u i radni, 
jak Tadeusz Gembic i Kazimierz 
Hilt.

Zarząd Gminny PSL-u zorgani-
zował Powiatowe Święto Ludowe z 
udziałem delegacji z całego powiatu 
i europosła, ówczesnego prezesa 
Janusza Wojciechowskiego. Gminne 
Koło PSL w Rzgowie liczy 62 człon-
ków, w tym kilkanaście osób z mło-
dzieży.

W czasie dyskusji delegaci sfor-
mułowali wiele wniosków i postula-
tów, które Komisja Zjazdowa pod-
sumowała, a oto one:
1. Gminny Zjazd PSL wnioskuje o 
likwidację powiatów jako zbędnego 
ogniwa administracyjnego.
2. Domaga się podjęcia działań poli-
tycznych i prawnych w celu zapew-
nienia opłacalności produkcji rolnej 
na poziomie zapewniającym utrzy-
manie rodziny rolnika (minimum 
socjalne) i środki na rozwój gospo-
darstwa.
3. Stworzenie podstaw prawnych do 
uzyskiwania przez rolników udziału 
w dochodach uzyskiwanych z prze-
twórstwa i handlu produktami rol-
nymi.
4. Wnosi się o przywrócenie ordy-
nacji wyborczej dającej prawo spra-
wowania funkcji poselskiej przez 
wójtów, burmistrzów i prezydentów 

jako bezpośrednich reprezentantów 
samorządów gminnych.
5. Przepisy prawne uchwalane przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a 
odnoszące się do gmin, powinny być 
konsultowane ze szczeblem podsta-
wowym samorządu.
6. Wypowiada się za utrzymaniem 
nieodpłatnego doradztwa dla rolni-
ków przez ośrodki doradztwa rolni-
czego w kraju.
7. Wnioskuje o spowodowanie 
dużych uproszczeń odnoszących 
się do zakresu sporządzanej przez 
rolnika dokumentacji na uzyskanie 
środków z poszczególnych działań 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.
8. Dokonanie uproszczeń w treści 
wniosku o płatności bezpośrednie 
w celu umożliwienia przeciętnemu 
rolnikowi samodzielne ich wypeł-
nienie, jak również zachowanie 
ustalonej treści niezmiennej do 2013 
roku.
9. Wypowiada się za zróżnicowa-
niem składki płaconej przez rolni-
ków na rzecz KRUS uzależnionej od 
dochodów.
10. Zapewnienie w bieżącym roku 
przez Urząd Miejski w Rzgowie 
bezpłatnej pomocy rolnikom w 
wypełnianiu wniosków o płatności 
bezpośrednie.
11. Gminny Zjazd PSL akceptuje 
działalność Burmistrza i Rady Miej-

skiej w Rzgowie w kierunku zrów-
noważonego rozwoju całej gminy.

Zjazd wybrał swoje władze 
następująco:

Prezesem został ponownie 
Marek Bartoszewski, V-ce Pre-
zesi to: Konrad Kobus i Zbigniew 
Gabara, Skarbnik – Jan Pruś, Sekre-
tarz - Barbara Durajczyk. Człon-
kowie Zarządu to: Jan Mielczarek, 
Józef Marszałek, Bogusław Samiec, 
Bolesław Kazimierz Siutowicz.

Gminna Komisja Rewizyjna 
PSL to: Przewodniczący - Zenon 
Wawrzyniak, Z-ca Władysław Woj-
taszek, członkowie – Jadwiga Juś-
kiewicz, Jadwiga Jończyk i Albert 
Stankiewicz.

Zjazd wybrał delegatów na 
Zjazd Powiatowy PSL, który odbę-
dzie się w Grodzisku w Sali OSP 
dnia 20 kwietnia br., na którym 
swoją obecność zapowiedziało 
dwóch posłów, przedstawiciel sej-
miku, V-ce Wojewoda, Prezes Łódz-
kiego KRUS-u i Dyrektor Oddziału 
Wojewódzkiego ARiMR w Łodzi.

Wśród delegatów na zjazd 
powiatowy znaleźli się członkowie 
Zarządu Gminnego i Komisji Rewi-
zyjnej PSL oraz Joanna Kurowska i 
Daniel Frydrych.

Na zakończenie zjazdu odśpie-
wano na stojąco „Rotę” – hymn Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego.

Zarząd Gminny PSL w Rzgowie

Program profilaktyki raka piersi
W ramach programów profilaktycznych, realizowanych przez Naro-

dowy Fundusz Zdrowia w 2008 r., osoby ubezpieczone mogą korzy-
stać z bezpłatnych badań, które dotyczą najgroźniejszych chorób. W 
tym roku szczególny nacisk kładziemy na programy profilaktyki raka 
piersi i raka szyjki macicy.

Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w wieku od 50 
do 69 lat, ubezpieczonych, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie 
wykonywały mammografii lub otrzymały, w ramach realizacji pro-
gramu profilaktyki raka piersi w roku ubiegłym, pisemne wskazania 
do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 
12 miesięcy. Programem nie mogą być objęte natomiast kobiety, u 
których wcześniej, w piersi, zdiagnozowano zmiany nowotworowe o 
charakterze złośliwym.

W ramach programu wykonywana jest mammografia, a w przy-
padku nieprawidłowego wyniku badania pacjentki kierowane są na 
dalszą diagnostykę (mammografię uzupełniającą, USG piersi, bio-
psję).

Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia 
wymagające leczenia specjalistycznego, są kierowane (już poza pro-
gramem) do dalszej diagnostyki lub leczenia do poradni specjalistycz-
nych posiadających umowę z NFZ.

Program składa się z dwóch etapów – podstawowego, w ramach 
którego lekarz przeprowadza wywiad, wykonywane jest badanie 
mammograficzne (2x2 zdjęcia wraz z opisem), a następnie lekarz 
podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w zależności 
od wyniku badania.

Etap podstawowy – bezpłatne badania mammograficzne wykony-
wane są w następujących placówkach:
* Centrum Medyczne „LUX-MED”, Pracownia diagnostyki obrazowej 
(USG, rtg, mammografia), Łódź, Milionowa 2G, tel. 0422549494
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Diagnostyki i Tera-
pii Laserowej Politechniki Łódzkiej, Pracownia RTG z aparatem mam-
mograficznym, Łódź, Wólczańska 215, tel. 0426313670
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Baza-
rowa Sp. z o.o. „Delta-Import”, pracownia diagnostyki obrazowej - 
RTG, Łódź, Bazarowa 9, tel. 0426512900
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICA, Mammobus, Łódź, 
A. Struga 3, tel. 0426304338

* SALVE Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Pracownia mammogra-
fii, Łódź, A. Struga 3, tel. (042)6337801
* SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Pra-
cownia Mammografii, Łódź, Czechosłowacka 8/10, tel. 426757016
* Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Ośro-
dek Mammografii - Centrum Skriningu Raka Sutka, Łódź, Paderew-
skiego 4, tel. 0426895000
* ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pracownia 
Mammografii, Łódź, Północna 42, tel. (042)6341183

Kolejnym etapem jest etap pogłębionej diagnostyki, na który 
kieruje się kobiety z nieprawidłowym wynikiem. Etap ten obejmuje 
poradę lekarską, badanie fizykalne, skierowanie na niezbędne bada-
nia w ramach realizacji Programu, ocenę wyników przeprowadzonych 
badań i postawienie rozpoznania, mammografię uzupełniającą i/lub 
USG piersi, biopsję cienkoigłową/gruboigłową pod kontrolą technik 
obrazowych z badaniem cytologicznym/histopatologicznym pobra-
nego materiału.

Jeśli kobieta nie mieści się w grupie wiekowej od 50 do 69 lat, 
może skorzystać z bezpłatnej mammografii w ramach ubezpieczenia 
w NFZ. W tym celu powinna się zgłosić do lekarza specjalisty, który 
wyda skierowanie na badania.

Mammografia to bezpieczne i bezbolesne badanie piersi, które jest 
najlepszym sposobem wczesnego wykrycia nieprawidłowych zmian w 
piersi. Powinno się je wykonywać co dwa lata, jeśli lekarz nie zaleci 
inaczej.

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Łódzkim 
Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia – 0429488, 
0422754030 oraz w Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Popula-
cyjny program wczesnego wykrywania raka piersi - 0426895962.

Zachęcamy wszystkie Panie do licznego skorzystania z możliwości 
bezpłatnej mammografii. W dniach 14-15 kwietnia br. przed Gminną 
Przychodnią Zdrowia w Rzgowie przy ul. Ogrodowej 11 bezpłatne 
badanie mammograficzne wykonywane będzie w mammobusie, od 
godz. 9.00.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u 
kobiet. Co roku zapada na tę chorobę 12 tys. Polek. Prawie połowa z 
nich umiera, bo zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Gdyby skorzystały 
z badań profilaktycznych, mogłyby żyć...

Kronika policyjna
Wydarzenia na terenie Gminy Rzgów w marcu 2008:
10.10.2007 godz. 10:30, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. SZKOLNA: 
Nieletni Rafał B. lat (15) zam. (Rz. pow. łódzki wsch.) na terenie Gim-
nazjum Publicznego bez powodu zadał uderzenie głową w twarz nie-
letniemu Arturowi S. lat (15) zam. (G. pow. łódzki wsch.), w wyniku 
czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci pęknięcia kości 
nosa. Postępowanie prowadzi KPP Koluszki.
06.03.2008 godz. 21:00, GRODZISKO, (WOJ. ŁÓDZKIE): Jacek M. 
(zam. Łódź) złożył zawiadomienie o przestępstwie, z treści którego 
wynika, iż nieznani sprawcy z instalacji podziemnej dokonali kra-
dzieży przewodu telefonicznego o długości 115 m o wart. 1300 PLN 
na szkodę TP SA.
07.03.2008 godz. 11:30, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. RZEMIEŚL-
NICZA: Dorota D. (zam. pow. brzeski) złożyła zawiadomienie o prze-
stępstwie, z treści którego wynika, iż nieznani sprawcy dokonali w nie-
ustalony sposób włamania do jej samochodu VW Polo, skąd następnie 
skradli wyroby odzieżowe o wart. 3500 PLN na szkodę zgłaszającej. 
Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
08.03.2008 godz. 09:00, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE): N/n sprawca 
dokonał kradzieży telefonu komórkowego m-ki Nokia 6555 o wartości 
800 zł na szkodę Izabeli C. (zam. T. pow. łódzki wschodni). Postępo-
wanie prowadzi KP Tuszyn.
11.03.2008 godz. 22:05, STAROWA GÓRA, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. CEN-
TRALNA: Dyżurny PSP Łódź-Wschód powiadomił o pożarze domku 
letniskowego. Na miejscu ustalono, że spaleniu uległ niezamieszkały 
budynek drewniany pokryty papą, znajdujący się na działce częściowo 

ogrodzonej. Właściciel, wartość strat oraz przyczyna powstania pożaru 
w trakcie ustaleń. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
14.03.2008 godz. 11:00, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. RZEMIEŚL-
NICZA: Juliusz M. (zam. S. pow. międzychodzki) złożył zawiadomie-
nie, z treści którego wynika, iż dwie n/n kobiety skradły z wewnętrznej 
zamkniętej kieszeni kurtki, która była zawieszona na wózku bagażo-
wym etui z zawartością: dowód osobisty, prawo jazdy, karta płatnicza, 
dowód rejestracyjny sam. Citroen wraz z polisą OC wydane na nazwi-
sko zgłaszającego. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
15.03.2008 godz. 13:00, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. POLROS: Nie-
znany sprawca skradł etui z zawartością dowodu osobistego, dowodu 
rejestracyjnego oraz pieniędzmi w kwocie 5 zł na szkodę Bogusława 
J. (zam. Piotrków Tryb.). Postępowanie prowadzi KP w Tuszynie.
16.03.2008 godz. 03:00, ROMANÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE): Częścio-
wemu spaleniu uległ drewniany budynek pokryty papą, znajdujący 
się na działce nieogrodzonej. Przyczyna powstania pożaru w trakcie 
ustaleń. Straty 10000 zł na szkodę Stanisława M. (zam. B. Sz. pow. 
piotrkowski). Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
18.03.2008 godz. 09:30, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. K1 skrzyżowa-
nie ulic: PABIANICKA: Barbara G. (zam. T. pow. Łódź wschód) powia-
domiła, że podczas podróży autobusem podmiejskim n/n sprawca 
z wnętrza torebki damskiej dokonał kradzieży portfela z zawartoś-
cią dowodu osobistego. Wykonano wstępne czynności procesowe. 
Dalsze czynności KP Tuszyn.
17.03.2008 godz. 23:35, STAROWA GÓRA, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. SZE-
ROKA: Marek K. (zam. S. pow. łódzki wschodni) powiadomił, że n/n 
sprawca najprawdopodobniej butelką uderzył go w głowę, w wyniku 
czego doznał urazu głowy i został przewieziony do Szpitala w Pabia-
nicach na Oddział Chirurgii. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
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Straż apeluje
Minęło zaledwie kilka słonecznych dni, a strażacy powiatu łódzkiego - 

wschodniego wyjeżdżali do pożarów spowodowanych wiosennym wypa-
laniem suchych traw aż 23 razy. Okres wiosenny jest porą zwiększonego 
zagrożenia pożarowego, występującego corocznie w wyniku wypalania 
pozostałości roślinnych na polach i posesjach. Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego - wschodniego z/s w Kolusz-
kach jak co roku w tym okresie zwraca uwagę wszystkim mieszkańcom 
na zagrożenia, jakie niesie za sobą brak wyobraźni przy wykonywaniu 
tego typu prac. Wypalanie traw jest częstą przyczyną pożarów budynków 
inwentarskich, gospodarczych i lasów oraz powoduje zakłócenia w ruchu 
drogowym i kolejowym.

Należy pamiętać, że w czasie gaszenia pożarów traw i pozostałości 
roślinnych przez jednostki straży pożarnych pomoc strażaków może być 
potrzebna w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Za bezzasadne 
i bezmyślne wypalanie traw i pozostałości roślinnych funkcjonariusze 
Państwowej Straży Pożarnej nakładają wysokie mandaty karne. W przy-
padku, gdy działania osób wypalających spowodują zagrożenie pożarowe 
bądź pożar obiektów mieszkalnych, inwentarskich czy lasu lub spowodują 
utrudnienia w ruchu pojazdów, sprawy kierowane będą do prokuratury.

Apelujemy więc o rozwagę, ponieważ niewłaściwie postępując 
możesz przyczynić się do zniszczenia mienia nie tylko swojego, ale rów-
nież innych.

Z-ca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt mgr inż. Marek Duda

Straż dziękuje
Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzgowie na 
ręce Dyrektorów szkół składa wyrazy podziękowania za umożliwienie prze-
prowadzenia eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Jednocześnie informujemy, że w eliminacjach gminnych i powiatowych w 
grupie młodszej zajęli miejsca następujący uczniowie:
- w eliminacjach gminnych: 1. Karolina Bieniek - SP Guzew, 2. Krystian 
Łuczyński - SP Rzgów, 3. Piotr Sarliński - SP Rzgów.
- w eliminacjach powiatowych: 4. Karolina Bieniek, 5. Krystian Łuczyński, 
6. Piotr Sarliński.

Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes GZOSP

Jan Mielczarek

Młodzież zapobiega 
pożarom

W dniu 11 marca 2008 r. odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wcześ-
niej odbyły się eliminacje w szkołach naszej gminy, w których wzięły udział 
SP Kalino - 25 osób, SP Guzew - 9 osób, SP i Gimnazjum w Rzgowie - 35 
osób.

Młodzież startowała w dwóch grupach wiekowych.
Zwycięzcami eliminacji gminnych w grupie młodszej zostali: I miejsce 

Karolina Bieniek - SP Guzew, II miejsce Krystian Łuczyński - SP Rzgów, III 
miejsce Piotr Sarliński - SP Rzgów.

W grupie starszej: I miejsce Mateusz Kuzik – Gmina Rzgów, II miej-
sce Barbara Bieniek – Gmina Rzgów, III miejsce Marlena Głaszcz – Gmina 
Rzgów.

Największym zaskoczeniem był udział najmłodszej uczestniczki Natalii 
Bieniek, uczennicy II klasy SP Guzew, która z wielkim zapałem walczyła ze 
starszymi kolegami o dalszy udział w Turnieju zajmując IV miejsce.

W eliminacjach powiatowych zajęli miejsca: 1. Karolina Bieniek, 2. Kry-
stian Łuczyński, 3. Piotr Sarliński.

Z ramienia Zarządu Gminnego OSP w Rzgowie eliminacje prowadził 
druh Ryszard Weiss. Nagrody i dyplomy wręczał osobiście Prezes Zarządu 
Gminnego OSP Jan Mielczarek.

Ryszard Weiss

ABBA OJCZE - po raz trzeci!
Już po raz trzeci obchodziliśmy rocznicę śmierci naszego Wielkiego 

Rodaka - papieża Jana Pawła II. Tym razem wydarzenie to celebrowaliśmy w 
kościele parafialnym 6 kwietnia podczas sumy o godz. 11.30.

Jak zawsze, Rzgowski Chór „Camerata” włączył się do uroczystości, 
uświetniając ją śpiewem. Bo to niby zawsze tak samo, ale jednak inaczej, 
gdy znane i bliskie sercu słowa i dźwięki „Barki” czy „Abba Ojcze”, mogą 
zabrzmieć bardziej uroczyście.

Bo przecież to nie obowiązek - a jednak każdy z nas czuje pragnienie, by 
oddać cześć postaci niewątpliwie znanej na całym świecie; która pozostawiła 
ślad w sercu każdego z nas - nie tylko katolika czy chrześcijanina, ale też 
osób o innych poglądach - docierając szeroko, szerzej, bezgranicznie.

Bo to przecież On uczył nas wybaczania, tolerancji, szacunku... i pozo-
stawił tak wiele, że dziś we wspólnocie czy też z osobna - każdy z nas może 
czerpać z tego wciąż bijącego źródła.

Dyrygent Izabela Kijanka

Rocznica śmierci Jana Pawła II
W dniu 2 kwietnia br. minęła trzecia rocznica śmierci naszego Wielkiego 

Rodaka – bł. Jana Pawła II. Do dziś mam w pamięci spontaniczne pochody 
Polaków do kościołów i pomników Ojca Świętego, kiedy to tłum ludzi ze 
łzami w oczach i zniczami w dłoniach płynął ulicami miast. Ten zbiorowy 
poryw serca zaskoczył nawet księży. Przy łódzkiej katedrze mszę świętą 
odprawiano na dachu seminarium duchownego, gdyż mury kościoła nie były 
w stanie pomieścić tłumu rozmodlonych wiernych.

Później był pogrzeb w Watykanie. Miliony rodaków i wiernych na całym 
świecie oglądało transmisję uroczystości pogrzebowych. W pamięci wielu z 
nas zapisało się przedziwne zdarzenie, które miało miejsce podczas pogrzebu 
Jana Pawła II. Kamery pokazywały światu Biblię, której karty wertował 
wiatr, aby ją w końcu zamknąć. Jakby sam Bóg czytał Księgę Życia Ojca 
Świętego, postanawiając o zakończeniu jego ziemskiej historii.

G. Bush po powrocie z pogrzebu Papieża Jana Pawła II miał powiedzieć: 
„Papież uczył nas, że fundamentem ludzkiej wolności jest uniwersalny sza-
cunek dla godności ludzkiej”. Jeden z biskupów wysp Oceanu Indyjskiego 
powiedział natomiast, że „jedną z głównych idei pontyfikatu Jana Pawła II 
było bronić obrazu Bożego w każdym człowieku”. I dodał: „To, co mnie 
uderzało w osobie Papieża Jana Pawła II, to intensywność Jego modlitwy. 
Ten Papież tak dynamiczny, tak aktywny był jednocześnie mężem głębokiej 
i nieustannej modlitwy. Na początku swego pontyfikatu mówił, że jednym z 
głównych Jego zadań jest modlitwa za Kościół i za ludzkość. I można było 
zauważyć, że każdy dzień Jego życia był całkowicie przesiąknięty modli-
twą. Przed każdą decyzją, przed każdym ważnym wydarzeniem skupiał się 
na modlitwie. Wszystkie Jego wybory i decyzje rodziły się z modlitwy. I 
dlatego mógł z taką mocą bronić obrazu Bożego w każdym człowieku, mógł 
być głosem tych, którzy nie mieli głosu”.

Dziś, trzy lata po śmierci Jana Pawła II, należy zastanowić się, czy aby 
na pewno jego księga jest już zamknięta i zapisana? Sądzę, że to my, jego 
spadkobiercy duchowi - Polacy, rodacy piszemy dalszą część jego pontyfi-
katu, przynajmniej tego duchowego. Ilu z nas modląc się wieczorem szuka 
wstawiennictwa Jana Pawła II? Ilu obrało Go za moralny autorytet? Ilu ma 
Jego wizerunek w swoim domu? Ilu patrząc na Polaka-Papieża zrozumiało co 
to Dobro, poczuło przedsmak Bożej miłości? Bo przecież w każdym z nas, 
nawet niewierzącym, żyje ziarno dobra, które siewca Papież zasiał swoim 
życiem i naukami.

M. Rózga

Z życia parafii
27 kwietnia – o godz. 15.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. przy 
mogile w rzgowskim lesie k. Babich w intencji męczeńskiej śmierci 22 Pola-
ków rozstrzelanych przez hitlerowców 1942 r.
3 maja w Sobotę – przypada Uroczystość Najśw. Maryi Panny, Królowej 
Polski. Msze św. o godz.: 7.00; 10.00; 11.30; 18.00 o godz. 11.30 - w int. 
Ojczyzny.
4 maja - ODPUST– o godz. 11.30 – Uroczysta msza św.
11 maja - Niedziela – o godz. 11.30 – I Komunia św.
18 maja - o godz. 11.30 – Rocznica I Komunii św.
22 maja – Czwartek – Boże Ciało - msze św.: 7.00; 8.20; 10.30; 18.00.
29 maja - Czwartek o godz. 17.00 – Bierzmowanie – (msza wieczorna tego 
dnia odbędzie się ok. godz. 18.20).
Nabożeństwa majowe: - w dni powszednie po mszy św. wieczornej; w 
soboty, niedziele i święta o godz. 17.30.

Maryja – Matką pięknej miłości
Wraz z chrześcijaństwem w naszym kraju rozwijał się też kult maryjny. 

Myśli, jakie reprezentował, były tak podniosłe i atrakcyjne, że na nich opie-
rało się w dużej mierze życie religijne naszych przodków, one stanowiły także 
natchnienie poetów i źródło tematów modlitewnych. Jedna z najstarszych 
świątyń polskich - katedra gnieźnieńska, zbudowana staraniem Mieszka I, 
otrzymała tytuł Maryi Wniebowziętej. Opiece Matki Bożej oddano rów-
nież katedry w Płocku, Włocławku, we Lwowie. Jej imię nosiły opactwa 
i kolegiaty w Sandomierzu, Kaliszu, Łęczycy i Opatowie. Jedne z najstar-
szych świątyń Krakowa i Gdańska nazwane zostały mariackimi, poświęcone 
bowiem zostały szczególnej czci Bożej Rodzicielki.

Kronikarz polski Gall Anonim opowiada o Bolesławie Krzywoustym, że 
podczas marszu na Kołobrzeg „zarządził odprawienie nabożeństwa do Maryi 
świętej”, co następnie z pobożności przyjął za stały zwyczaj. Tenże król, po 
oślepieniu brata Zbigniewa, odmawiał codzienne, w formie aktu pokuty, 
między innymi modlitwami, również Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie. 
Na przełomie wieku XIII i XIV wiele kazań poświęcono tematyce maryjnej. 
Arcybiskup Świnka w roku 1285 nakazał księżom odmawiać jako stałą mod-
litwę Zdrowaś Maryjo. Od wieku XV powstawały w Polsce bardzo liczne 
bractwa religijne i literackie, mające na celu szerzenie kultu Matki Bożej.

Szybko rozwijająca się pobożność maryjna czyniła zadość dwóm natu-
ralnym, głęboko ludzkim potrzebom. Maryja jest wzorem moralnej czysto-
ści i jako Matka Boga najpewniejszą Opiekunką i pomocą we wszystkich 
potrzebach. Polak średniowiecza, pełen wad i naturalnej słabości, odczuwał 
potrzebę istnienia wzoru doskonałości, który mógłby, choćby w jakimś stop-
niu, naśladować.

Wszystkie nabożeństwa maryjne były dla Polaków szkołą, w której w 
sposób konkretny poznawali teologiczne prawdy wiary i mogli godnie odda-
wać cześć swej Królowej.

Gdy w 1837 roku dotarło do nas nabożeństwo majowe, bardzo szybko 
zaczęło się upowszechniać w wielu stronach kraju, choć jeszcze nieoficjalnie. 
Dopiero w 1852 roku po raz pierwszy oficjalnie nabożeństwo takie odpra-
wiono w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach trafiło ono 
już do wszystkich parafii i stało się bardzo popularne. Nabożeństwo to jest 
pochwalnym hymnem ku czci Bogurodzicy, w miesiącu Jej poświęconym, 
kiedy w Litanii loretańskiej wysławiamy Ją przeróżnymi tytułami, prosząc, 
by była dla nas, wędrowców ziemi, najlepszą Matką.

Maryja, Matka pięknej miłości, jest dla chrześcijan Gwiazdą nieomyl-
nie kierującą nasze kroki ku Chrystusowi. Aby pokorna Dziewica z Nazaretu 
zaprowadziła nas do Chrystusa, który jest „światłością prawdziwą, oświeca-
jącą każdego człowieka” (J 1,9)                                                  Jan Paweł II

Parę słów o kwietniu
Kwiecień to czwarty miesiąc w roku według używanego w Polsce kalen-

darza gregoriańskiego. Miesiąc ten ma 30 dni, a jego nazwa (wg Brücknera*) 
pochodzi od kwitnących wtedy kwiatów; nazywanych również łżykwiatem, 
łudzikwiatem, brzezieniem lub dębieniem. Łacińska nazwa Aprilis (zobacz: 
kalendarz rzymski) została zapożyczona przez większość języków europej-
skich.

Poniżej prezentujemy popularne przysłowia o kwietniu:
* choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje;
* deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo;
* jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką;
* jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają;
* kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi;
* kwiecień-plecień, bo przeplata - trochę zimy, trochę lata;
* pogody kwietniowe - słoty majowe;
* suchy kwiecień, mokry maj, będzie żyto jako gaj.
*) Aleksander Brückner (1856-1939) - profesor, polski filolog i slawista, 
historyk literatury i kultury polskiej.
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Turniej wiedzy 
o ruchu rowerowym

Dnia 31 marca w SP Rzgów przeprowadzone zostały eliminacje 
gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w 
Ruchu Drogowym - turnieju o ruchu rowerowym dla uczniów klas VI 
posiadających kartę rowerową.

Poszczególne szkoły z naszej gminy wytypowały po jednej druży-
nie 3-osobowej. Zawodnicy wykonywali zadania samodzielnie. Do kla-
syfikacji ogólnej zdobyte punkty sumowały się. Najwięcej punktów (59 
na 75 możliwych) zdobyła drużyna z SP Rzgów w składzie: M. Barci-
cka, K. Świderek, M. Podkówka. Drugie miejsce, 58 punktów, drużyna 
z SP Guzew w składzie: M. Gabrych, Michał Rydygier, Łukasz Leszek. 
Trzecie miejsce, 52 punkty, drużyna z SP Kalino w składzie: Adrian 
Madej, Artur Kopczyński, Damian Mozer. Maksymalną ilość punktów 
(24) zdobył M. Gabrych z SP Guzew.

Drużyna ze Rzgowa pojedzie na eliminacje powiatowe do Kolu-
szek. Nagrody dla wszystkich zawodników ufundowane zostały przez 
Urząd Miejski w Rzgowie. Dziękujemy Pani H. Łuczyńskiej za poczę-
stunek.

Jarosław Marianowski

W poszukiwaniu wiosny...
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 

dnia 7 kwietnia wyruszyli na II Pieszy Rajd Turystyczny pod hasłem 
„Witam wiosnę na szlakach Rzgowa”. Trasa rajdu wiodła od budynku 
szkoły, ulicami Szkolną, Literacką, Kamienną, Pola, Osadników 
Zakładu Produkcji Wody w Kalinku oraz Las Rzgowski i ulicą Literacką 
do budynku gimnazjum.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali plakietki, a w nagrodę za 
wytrwały marsz na wszystkich uczestników czekał w szkole słodki 
poczęstunek. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali opiekunowie: p. 
Grażyna Żabka, p. Beata Ways i p. Agnieszka Ruta oraz przewodnik 
PTTK Andrzej Herczyński. Pogoda i humory dopisały. Już teraz zapra-
szamy na kolejny rajd, który już wkrótce.

Kasia Miśkiewicz, kl. IIIc

HUMOR :-)
Humor zeszytów:

* Okrutnie uśmierconego Juranda 
puszczono wolno.
* Jaki jest najlepszy środek na łysie-
nie? - Środek głowy :-)
* Co czytasz, daj kawałek.
* Czesałeś się czy suszarkę z mikse-
rem pomyliłeś?
* Idę po śrubokręt, bo widzę, że się 
rozkręcasz :-)
* Producent herbaty - Czaj Kowski

Noś dzienniczek :)
- Naraża zdrowie kolegów, rzucając 
kredą po klasie.
- Marian bawi się na lekcji wszyst-
kim, nawet chorym palcem.

Ucz się ortografii!
Herbata - bez cukru
Cherbata - z cukrem

Poetyckie definicje
Jana Kaczyńskiego

* Reklama - chwyt na zbyt
* Dowcipniś - spec od hec
* Zdemaskowanie - wie anonim, że 
już po nim
* Potop - nic nowego dla Noego
* Gdakanina - chór kur
* Daltonista - kalekowidz
* Niemoc twórcza - wenopauza
* Agresywny koń - wierzgowiec
* Zakon oparty na regule bezwzględ-
nej higieny - czystersi

BAJECZKI...
- O mieszkaniu - Mie szkoda forsy.
- O kronikach Galla Anonima - Są 
kroniki?
- Ano ni ma :-)
- O Jacusiu - A ja cuś czuję!

Agata Sądkiewicz, kl. IIIc

Gimnazjaliści 
i romantyczna historia

5 marca grupa teatralna z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie, pod opieką pani Dagmary Wieczorek-Mierzyńskiej, udała się 
na przedstawienie pt. „Adam i Ewa”. Spektakl odbył się w kinie Tomi, w 
Pabianicach. Gimnazjaliści oglądali wspaniałą grę aktorską artystów z Teatru 
Narodowego we Wrocławiu.

Przedstawienie opowiadało o miłosnych rozterkach dwojga ludzi w 
dwóch przestrzeniach czasowych: Adama i Ewy jako pierwszych ludzi na 
ziemi oraz tych samych bohaterów w świecie współczesnym. Romantyczna 
historia zawierała sporą dawkę humoru oraz przekazała widzom wiele pozy-
tywnej energii.

Gimnazjaliści wrócili do Rzgowa z uśmiechami na twarzach, bogatsi o 
nowe doświadczenia, które na pewno wykorzystają w czasie kolejnych zajęć 
teatralnych.                                                           Justyna Gałkiewicz, kl. IIIc

Wspominamy Jana Pawła II 
i błogosławioną Karolinę

Od września 2007 roku w kościołach w całej Polsce trwa peregrynacja 
relikwii błogosławionej Karoliny Kózkówny, która oddała swoje życie bro-
niąc czystości. 1 kwietnia 2008 roku relikwie zostały przywiezione i w uro-
czysty sposób wprowadzone do świątyni w Rzgowie. O godzinie 18.00 roz-
poczęła się uroczysta msza święta przy relikwiach błogosławionej Karoliny, 
w czasie której miała miejsce adoracja z udziałem młodzieży gimnazjalnej.

Uroczystości poświęcone błogosławionej Karolinie zbiegły się w czasie 
z obchodami trzeciej rocznicy śmierci papieża-Polaka, Jana Pawła II. We 
wszystkich klasach w gimnazjum odbyły się okolicznościowe katechezy upa-
miętniające dzieło Jana Pawła II.

Klaudia Topczewska, kl. IIId

Na targach edukacyjnych
Jak co roku, uczniowie klas trzecich miejscowego gimnazjum stanęli 

przed trudnym wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Aby ułatwić niezdecydo-
wanym podjęcie życiowej decyzji, w dniach 6-8 marca 2008 roku w łódzkiej 
HALI EXPO odbyły się targi edukacyjne.

Szkoły ponadgimnazjalne z całego województwa zachęcały trzecioklasi-
stów do wyboru właśnie ich placówki, prześcigając się w bogatych ofertach 
zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Reprezentanci liceów, techników i szkół 
zawodowych dzielili się z gimnazjalistami własnymi doświadczeniami i 
informowali na temat warunków, jakie trzeba spełnić, aby stać się uczniem 
właśnie ich szkoły.

Uczniowie ze Rzgowa tłumnie odwiedzili EXPO i dzięki przygotowa-
nym tam prezentacjom podjęli swoje pierwsze, ważne decyzje.

Klaudia Strycharska, kl. IIIc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, że w 
gminie Ksawerów – ul. Jana Pawła II 27 działa Środowiskowy Dom 
Samopomocy w godzinach 8-16 dla osób psychicznie chorych 
oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu kwalifikującym 
się do leczenia szpitalnego. Informacje na temat uczestnictwa w 
zajęciach psychoterapeutycznych w w/w Domu udziela Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie – tel. 042 214 21 12 oraz 
bezpośrednio ŚDS w Ksawerowie – tel. 042 12 81 25.

Dyrekcja GOPS w Rzgowie

Wystawa Stołów Wielkanocnych w oczach KGW
Zgodnie z tradycją Wielkanoc świętuje się u nas przy pięknie natu-

ralnym i wyjątkowo obficie zastawionym stole. Święta staramy się 
celebrować zgodnie z tradycją. Do dań świątecznych należą liczne 
przekąski z jaj, a także szynka, białe i wędzone kiełbasy, pieczyste 
z najlepszych gatunków mięs, pieczony drób, żury, wypieki - baby, 
mazurki, serniki, a także torty.

Wszystko to można było zobaczyć i spróbować na II Powiatowej 
Wystawie Stołów Wielkanocnych w Domu Kultury w Tuszynie dnia 

12.03.2008 r., a pokazało to 12 Kół Gospodyń Wiejskich z 6 gmin 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Gminę Rzgów reprezentowały 
KGW Starowa Góra i Bronisin Dworski.

Wkład w zorganizowanie takiego pokazu kulinarnego zaspokoił 
głęboko skrywaną tęsknotę za dawnym i naturalnym sposobem życia 
i jedzenia. Każde Koło Gospodyń uhonorowane zostało prezentem i 
okolicznościowymi dyplomami.

Danuta Szymczak

Wystawa Powiatowa
12 marca w tuszyńskim MOKSiR odbyła się II Powiatowa Wystawa 

Stołów Wielkanocnych. Organizatorami tejże imprezy byli: Starostwo 
Powiatowe w Łodzi na czele ze Starostą Łódzkim Wschodnim oraz 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Wystawcami z terenu gminy Rzgów były Koła Gospodyń Wiejskich 
z Bronisina i Starowej Góry. Panie prezentowały pięknie przybrane 
stoły, a przede wszystkim wspaniałe świąteczne potrawy: jajeczka, 
żurki, kiełbaski, serniki, baby, mazurki... i długo można by jeszcze 
inne smakołyki i delicje. Równolegle z wystawą potraw miała miejsce 
prezentacja (z możliwością zakupu) dekoracji świątecznych - pisanek, 
palm, kwiatów; krótko pisząc - wielkanocnego rękodzieła artystycz-
nego.

Wystawie towarzyszyły występy artystyczne (między innymi zespo-
łów Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie), które właściwie rozpo-
czynały imprezę. Już po raz drugi w tego typu spotkaniu repertuar 
swój reprezentował Rzgowski Chór „Camerata”. Chórzyści wykonali 
popularną pieśń „Marianna”, tradycyjną pieśń huculską „Czerwony 
Pas” oraz żywiołową „wiązankę śląsko-góralską”, która wywołała 
burzę oklasków.

„Rzgowianie” z przyjemnością przyjęli zaproszenie na tę imprezę, 
bowiem to była doskonała okazja, by pokazać po raz pierwszy tańce 
szlacheckie w tym jakże pięknym Ośrodku Kultury. Przez publiczność 

zgromadzoną w sali widowiskowej „Rzgowianie” byli też oklaskiwani 
w „oberku na 8”. Figury w tym tańcu budziły zadziwienie, co zgroma-
dzeni okazywali okrzykami zachwytu. Mamy nadzieję, że współpraca 
z MOKSiR w Tuszynie nie zakończy się na tym jednorazowym pokazie 
kultury rzgowskiej w sąsiednim mieście.

Po części artystycznej zaproszeni goście podziwiali (i oceniali) 
wspaniale wyglądające stoły, które także tradycyjnie zostały poświę-
cone przez obecnych na imprezie księży. Po tym oficjalnym dość 
długim początku przystąpiono do degustacji, dzięki której zebrani 
goście mogli poczuć, że święta tuż, tuż!

Instruktorzy GOK


