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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

Wspomnienia z Ukrainy
Podczas pobytu z młodzieżą ze Rzgowa w 
Czerniowcach na Ukrainie miałem przyjem-
ność gościć w polskiej wsi Stara Huta w 
regionie Storożyńskim, która leży pośród 
malowniczych gór Karpat 9 km od granicy 
ukraińsko-rumuńskiej.

Organizatorem spotkania było Towarzystwo Kul-
tury Polskiej im. Adama Mickiewicza - Oddział w Starej 
Hucie. Wioska liczy 800 mieszkańców, w większości są 
to osoby pochodzenia polskiego.

W wiosce znajduje się szkoła, gdzie na 100 ucz-
niów 80 jest pochodzenia polskiego. Szkoła mieści się 

w starym budynku pamiętającym czasy zaboru austria-
ckiego. Budynek jest w złym stanie technicznym wyma-
gającym remontu. Dotychczas udało się władzom szkoły 
wymienić pokrycie dachu na blacho-dachówkę. W chwili 
obecnej szkoła wymaga natychmiastowej wymiany okien 
i ogrzewania. Stare drewniane okna uszczelniane są 
watą, ale zimą, tak jak mówił dyrektor szkoły, wiatr hula 
po klasach i nie można dogrzać sal lekcyjnych. Sanita-
riaty uczniowskie znajdują się na zewnątrz budynku 
szkolnego, tak jak - wiele osób zapewne jeszcze pamięta 
- było w szkole podstawowej w Rzgowie w latach 60. 
ubiegłego wieku.
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Polski kościół

IV Liga 
w 

Rzgowie
Czwarta liga w Rzgowie 

stała się faktem. Już nikt nie jest 
w stanie odebrać nam awansu 
do najwyższej w historii klubu 
klasy rozgrywkowej. Imponu-
jący jest styl, w jakim zespół 
Zawiszy wywalczył awans. Od 
trzeciej kolejki zespół nasz prze-
wodzi w Lidze Okręgowej i od 
tej właśnie kolejki systematycz-
nie powiększał przewagę nad 
rywalami, by na dwie kolejki 
przed zakończeniem rozgrywek 
uzyskać nad drugim w tabeli 
Widzewem II Łódź przewagę 
trzynastu punktów.

Zajrzeliśmy do archiwum 
rozgrywek w Lidze Okręgowej, 
które sięgały sezonu 2001/2002. 
Żaden klub nie zdobył 84 
punktów w 34 spotkaniach, a 
my mamy do rozegrania jesz-
cze dwa spotkania, w których 
możemy zdobyć 6 punktów i 
mieć na swoim koncie 90 punk-
tów. Wspomnieć też trzeba, że 
dwa lata temu Liga Okręgowa 
przechodziła reorganizację. Z 
trzydziestu dwóch zespołów 
pozostało osiemnaście. Liga 
stała się mocniejsza, a mimo to 
Zawisza w tym sezonie zdekla-
sował swoich rywali.
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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

Urząd Miejski w Rzgowie
uprzejmie informuje, że zatrudni kobiety 

do obsługi pomieszczeń sanitarnych 
i gospodarczych w Urzędzie Miejskim.

Zainteresowane w/w pracą kobiety 
prosimy o składanie ofert w sekretariacie 

Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
pl. 500-lecia 22, 95-030 Rgów – I piętro, 

w terminie do dnia 5 lipca 2008 r.
Szczegółowe informacje udzielane są 

w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pokój nr 33.

POWITANIE LATA
Program Uroczystości:

19–20 CZERWCA 2008 r.
POWIATOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO, SIATKÓWKI I KOSZY-
KÓWKI

22 CZERWCA 2008 r.
Godz. 10.00 – Turniej piłki nożnej.
11.00 – Szukanie kwiatu paproci.
11.00 – Jazda sprawnościowa rowerem.
11.00 – Blok konkursowy dla dzieci.
12.00 – Gry i zabawy dla dzieci.
12.00 – Powiatowe Zawody jazdy sprawnościowej samochodem -

AUTOMOBILKLUB ŁÓDZKI.
13.00 – Występ zespołu „DYNAMIK”.
14.30 – Przeciąganie liny.
15.00 – Loteria fantowa.
15.30 – „Czarne Stopy” (sponsor ZPM GROT).
16.00 – Program Łódzkiego Domu Kultury.
17.30 – Program Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Rzgów.
17.30 – Powitanie Gości, wręczenie nagród.
19.00 – Ognisko (Orkiestra Dęta Rzgów).
22.00 – Pokaz sztucznych ogni.
20.00–24.00 zabawa „PITER – BEND”.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Mieszkańcy, organizacje społeczne Starowej Góry, Samorząd Powia-
towy Miejsko-Gminny i Wiejski, CT „PTAK” S.A. w Rzgowie, Zakłady 
Przetwórstwa Mięsnego „GROT”, Stowarzyszenie Rolników Kupców 
Rydla Tatrzańska, Łódzki Dom Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury Rzgów.
Patronat Honorowy: Starosta Łódzki Wschodni, Burmistrz Rzgowa.

Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego

Stanisław Zaborowski



2 15Rzgów – Nasza Gmina Rzgów – Nasza Gmina

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 maja 2008
3.V. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
4.V. Odpust w naszej parafii
6.V. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Piłkarska Kadra Czeka”
8.V. Udział naszej reprezentacji PKCZ w Białej Rawskiej
11.V. Udział ZPiT „Rzgowianie” w Wojewódzkim Święcie Ludowym w 
Burzeninie k. Sieradza
13.V. Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „ŚW”
17.V. Pogrzeb pracownika Urzędu Miejskiego w Rzgowie Jana Prusia
22.V. Uroczystość Bożego Ciała
29.V. Wyjazd młodzieży naszej gminy na Ukrainę - Czerniowce w 
ramach Wymiany Polsko-Ukraińskiej
31.V. Obchody Dnia Dziecka w Starowej Górze

Dzień Matki, Dzień Ojca 
– historia i tradycja

Dzień Matki w Polsce obchodzimy co roku 26 maja.
Dzień Matki to święto obchodzone corocznie jako wyraz szacunku 

wobec matek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane laurkami, 
kwiatami i różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej 
inne osoby. To święto ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości, 
podziękowania.

Początki tego święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzy-
mian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i uro-
dzaju.

Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą nie-
dziela u matki (Mothering Sunday) i początkowo oznaczał wizytę w 
katedrze (kościół-matka). Dzień, w którym obchodzono to święto, był 
wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, 
głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławień-
stwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX w. Ponownie zaczęto go obchodzić 
po zakończeniu II wojny światowej.

Inaczej historia tego święta przedstawia się w USA. W 1858 ame-
rykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczy-
nej Pracy (Mothers’ Work Days), zaś od 1872 Dzień Matek dla Pokoju 
(Mother’s Day for Peace) promowała Julia Ward Howe. Ann Marie 
Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień Matki. Z 
czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, 
zaś w 1914 Kongres USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja 
Dzień Matki za święto narodowe. W Polsce Dzień Matki obchodzono 
po raz pierwszy 1923 roku w Krakowie.

Dzień Ojca – to oficjalnie obchodzone święto, niestety mniej znane 
niż Dzień Matki. W Polsce jest obchodzone 23 czerwca, a pomimo 
dość długiej historii samego święta, w naszym kraju pojawiło się ono 
dopiero w 1965 roku. Cała historia święta dla dzieci, które chcą uczcić 
i wyrazić miłość do swoich ojców, rozpoczęła się ponad pół wieku 
wcześniej w miejscowości Spokane w stanie Waszyngton. To właśnie 
tam, w 1910 roku, podczas mszy świętej poświęconej swojej zmarłej 
Matce, Sonora Smart uświadomiła sobie, że po śmierci Mamy wycho-
waniem jej i pięciorga jej rodzeństwa zajmował się samodzielnie ich 
Ojciec.

Sonora chciała, aby jej Ojciec wiedział, jak wiele znaczy on dla 
niej i jej rodzeństwa i jak bardzo go kocha i ceni. Jej ojciec poświęcił 
wszystko, aby spełnić swoje rodzicielskie obowiązki, i był w oczach 
swojej córki najsilniejszym, najbardziej miłosiernym i kochanym czło-
wiekiem.

Sonora zwróciła się do władz miejskich z projektem utworzenia 
nowego święta, a jej projekt zyskał akceptację. Prezydent USA Calvin 
Coolidge zaakceptował to święto w 1924, a w 1966 prezydent Lyndon 
Johnson ustalił datę obchodów w Stanach Zjednoczonych na trzecią 
niedzielę czerwca (rocznicę śmierci ojca Wiliama Jacksona Smarta 
– ojca Sonory). Ze względu na brak czasu na przygotowania do święta 
przeniesiono je na 19 czerwca – tak więc po raz pierwszy Dzień Ojca 
obchodzono w Spokane 19 czerwca 1910 roku.

W Polsce, na przykład, święto to (po raz pierwszy obchodzone w 
1965) przypada na 23 czerwca każdego roku, zaś we Włoszech 19 
marca (dzień św. Józefa), na Litwie w pierwszą niedzielę czerwca, w 
Austrii - w drugą niedzielę czerwca, a w Niemczech - w dniu wniebo-
wstąpienia Jezusa, który przypada tam na 39. dzień po wielkanocnej 
niedzieli.

Wspomnienia z Ukrainy
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W wiosce budynki w większości są drewniane, pamiętające na pewno 
czasy rewolucji październikowej, a może jeszcze cara. W całej wiosce są 
tylko dwa nowe budynki, m.in. Punkt Medyczny, gdzie przez 8 godzin dyżu-
ruje pielęgniarka, i siedziba wójta.

Mieszkańcy Starej Huty mogą uczestniczyć we mszy św. w kościele pol-
skim, który mieści się w poniemieckim kościele. Ksiądz do tego kościoła 
dojeżdża. W szkole lekcji polskiego uczy Pan Tomasz Kałuski – Polak po 
filologii polskiej UW, który ożenił się z mieszkanką tej wioski.

Pan Tomasz bardzo zaangażowany jest w życie szkoły i wioski. Prowadzi 
polski zespół folklorystyczny, z którym w maju br. był w Polsce na wystę-
pach. Dodatkowo Pan Tomasz prowadzi pracownię komputerową. W rozmo-
wie ze mną przekazał mi problemy, z jakimi spotyka się na co dzień w pracy 
szkolnej. Główną bolączką jest brak środków na pracownię komputerową. 
Dzięki swoim kontaktom, gdy jest w Polsce przy jakieś okazji, jak ostatnio 
podczas pobytu w Pile na festiwalu z zespołem, od Dyrektora Philipsa otrzy-
mał komputer dla swojej szkoły. Ale to ciągle jest bardzo mało w stosunku do 
potrzeb. Dlatego zwracam się w tym miejscu z apelem do czytelników NG, 
firm i instytucji działających na naszym terenie o pomoc dla tej szkoły. Może 
wspólnie sprawimy polskim dzieciom radość. One są najbardziej pokrzyw-
dzone, gdyż poprzez zawirowania polityczne i historyczne mieszkają na tych 
terenach i w takich warunkach. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kon-
takt na telefon Rady Miejskiej Rzgowa: 042/214-13-06.

Wielka różnica warunków życia panuje na wsi i w mieście, widać to, 
gdy się wyjedzie poza miasto. Głównym źródłem utrzymania jest tu przy-
domowa działka, gdzie podstawowym narzędziem rolniczym jest „dziabka”, 
którą posługują się całe rodziny. Środków chemicznych nie używa się, gdyż 
są drogie i brak jest pieniędzy na zakup. Stan dróg jest fatalny nie tylko na 
wsi, ale i w dużych miastach.

Największym problemem Ukraińców w kontaktach z Polską, co przeja-
wiało się często w rozmowach, jest zmiana przepisów wizowych w związku 
z wejściem Polski do grupy Schengen. Opłata 30 euro za parodniową wizę 
do Polski to wydatek dla niektórych stanowiący połowę zarobków, a do tego 
dochodzi czas oczekiwania i wędrówki do polskiego konsulatu, gdzie trzeba 
stać w kilometrowych kolejkach. Na granicy też trzeba bardzo długo czekać.

Dla naszej młodzieży wyjazd był bardzo udany i pouczający. Mogli zoba-
czyć inny, tak nam historycznie bliski kraj, kulturę i warunki, w jakich na 
początku XXI wieku przychodzi ludziom, a zwłaszcza dzieciom żyć i uczyć 
się.

Wyjazd młodzieży był finansowany ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w Warszawie w ramach projektu „Polsko-Ukraińska Wymiany Mło-
dzieży” i z dofinansowania Centrum Targowego „Ptak” w Rzgowie. Chcę 
też podziękować Panu Dyrektorowi GOK w Rzgowie Bolesławowi Siutowi-
czowi za możliwość zrealizowania projektu wymiany młodzieży.

Włodzimierz Kaczmarek

Polska szkoła w Starej Hucie

Sala lekcyjna
języka

polskiego

XVIII Rajd Pamięci Narodowej 
Gadka Stara – Rzgów – 

Kalino – Wiskitno – 
19 kwietnia 2008 r.

Tegoroczny rajd Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego to doskonała 
okazja dla przypomnienia na łamach czasopisma „Nasza Gmina” zapraco-
wanym mieszkańcom Miasta i Gminy Rzgów jej najnowszej historii. Trady-
cyjnie już od wielu lat kwiecień to Miesiąc Pamięci Narodowej – czas, kiedy 
wracamy pamięcią do tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na ziemiach 
polskich w I połowie XX w. To czas zadumy nad losem Polaków, żyjących w 
tamtym nieciekawym, pełnym niepokoju okresie dziejów.

XVIII Rajd Pamięci Narodowej, organizowany przez oddział łódzki 
PTTK, w tym roku objął swoim zasięgiem okolice Rzgowa. Szkoła Podsta-
wowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie gościła w swoich murach 230 
uczestników z różnych szkół łódzkich.

Sami także wzięliśmy udział w rajdzie wychodząc z założenia, że skoro 
jesteśmy mieszkańcami Rzgowa, to dobrze będzie poznać jej przeszłość, 
zobaczyć miejsca na trwałe związane z naszą historią i oddać hołd tym, którzy 
zginęli za wolność Ojczyzny. Byliśmy najliczniejszą grupą z opiekunami: M. 
Brzezińską, T. Głąb, E. Kowalik, R. Madej i J. Marianowskim było nas 40 
osób. Stawiliśmy się licznie, mimo iż pogoda tego dnia nie sprzyjała pieszej 
wędrówce. Było zimno, momentami padał ulewny deszcz.

Uczniowie klas młodszych z Kalina wędrowali od Pomnika 14 Straco-
nych w Wiskitnie przez Bronisin Dw., Tadzin do Kalina. Starsi w towarzy-
stwie grupy uczniów ze SP w Rzgowie pod opieką p. M. Krajewskiej przeszli 
całą 15-km trasę rajdu.

Wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania cmentarza wojennego z I Wojny 
Światowej, gdzie razem leżą pochowani żołnierze rosyjscy i niemieccy pole-
gli w tzw. „operacji łódzkiej”, największej operacji taktycznej I Wojny Świa-
towej na froncie wschodnim. W tej operacji wzięło udział 460 tys. żołnierzy 
rosyjskich i 280 tys. niemieckich. Ciągnęła się od Torunia aż pod Często-
chowę i trwała od 11 listopada do 6 grudnia 1914 r. Rozpoczęła się natarciem 
wojsk rosyjskich od strony Torunia w kierunku Łodzi. Zadaniem Niemców 
pod dowództwem gen. Karola Litzmanna było niedopuszczenie Rosjan do 
dalszego parcia na Kraków i Górny Śląsk poprzez zdobycie Łodzi i oskrzyd-
lenie Rosjan.

Po stronie rosyjskiej walczyły oddziały, utworzone jeszcze w czasach 
Piotra I – tzw. Pułki gwardii rosyjskiej (dywizje syberyjskie). Zacięte walki 
toczyły się o Rzgów, a konkretnie o Gadkę Starą i Starową Górę. Chodziło o 
niedopuszczenie do zdobycia Łodzi przez Niemców. Niemcy próbowali jesz-
cze zdobyć Łódź od strony Pabianic, dopiero po ustabilizowaniu się frontu 
wojska rosyjskie w nocy z 5 na 6 grudnia 1914 r. opuściły Łódź. Do miasta 
wkroczyli Niemcy.

W walce zginęło 9 tys. żołnierzy obu armii, niektóre źródła mówią o 2 
tys. poległych. Warto wspomnieć, że po obu stronach frontu w oddziałach 
zaborczych armii walczyli Polacy.

Uczestnicy rajdu zahaczyli o cmentarz, zapalili znicze i złożyli wiązanki 
kwiatów na grobach żołnierzy września 1939 r. Z cmentarza trasa wiodła do 
kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. biskupa Stanisława męczennika, 
tutaj przypomniano nam jego dzieje od XVII w. Zobaczyliśmy rosnące tutaj 
buk i lipę, drzewa o okazałej średnicy 320 cm i 500 cm. Mimo iż jest to 
nasz kościół parafialny i często tu bywamy, popatrzyliśmy na niego trochę 
inaczej.

Następnie przez rynek pomaszerowaliśmy w kierunku ulicy Rawskiej, 
skręciliśmy w ulicę Tylną potem w Ogrodową, Glinianą, by wejść na „trakt 
Napoleoński” (tą drogą maszerowały wojska napoleońskie w kierunku Rosji 
podczas słynnej wyprawy 1812 r.). Doszliśmy do Kalina, wsi, która istniała 
już w XII w. Najcenniejszym zabytkiem jest tu kościół zbudowany przez 
Niemców na początku XX w., który pełnił po II Wojnie Światowej funkcję 
szkoły podstawowej i domu nauczyciela, a potem był siedzibą SKR w Rzgo-
wie. W latach 90. został odkupiony od parafii ewangelicko-augsburskiej w 
Łodzi i przekazany parafii rzgowskiej. 23 listopada 2000 r. arcybiskup łódzki 
Władysław Ziółek poświęcił kaplicę, której Patronem został Św. Florian 
opiekun strażaków.

Po 9-km wędrówce dotarliśmy do naszej szkoły – półmetek rajdu. Tutaj 
po krótkim odpoczynku i gorącej herbacie z ciastkiem poszliśmy dalej, mija-
jąc ruchliwe skrzyżowanie wsi Tadzin i Bronisin Dw. do Pomnika 14 straco-
nych Polaków w II Wojnie Światowej – mieszkańców Wiskitna. Zapaliliśmy 
znicze, oddaliśmy hołd pomordowanym. Wróciliśmy do domu zadowoleni, 
że udało nam się poznać maleńką cząstkę dziejów Rzgowa i okolic.

Uczestnicy rajdu
wraz z opiekunami

Dzień Przedszkolaka
W dniu 23 kwietnia 2008 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej 

Jadwigi w Kalinie dzieci z klasy „0” z wychowawczynią Renatą Madej i 
p. Barbarą Nowak przygotowały przedstawienie z okazji Dnia Przedszko-
laka i Światowego Dnia Ziemi pt. „Cały świat pachnie wiosną”. Dzieciom 
ogromną radość sprawiły występy, każde miało swoją określoną rolę i miej-
sce na scenie, oraz przepiękne, kolorowe, wiosenne stroje wykonane przez 
ich rodziców.

Wszyscy młodzi artyści cieszyli się wypatrując swoich bliskich, kolegów 
oraz nauczycieli ze szkoły i z jeszcze większym zapałem prezentowali swoje 
role. Po przedstawieniu przedszkolaki udały się do swojej klasy, gdzie czekał 
na nich poczęstunek przygotowany przez ich mamy.

Renata Madej

Nasza recenzja
Di Mercurio Michael: „Płomienie pod lodem”, przeł. z ang. Wojciech 

Pusłowski, Warszawa: „Amber”, 2006, 230 s.
Michael Di Mercurio ukończył akademię marynarki wojennej w Anna-

polis. Był spadochroniarzem i nurkiem, a następnie służył jako porucznik na 
okręcie podwodnym USS „Hammerhead”. Zadebiutował książką „Płomie-
nie pod lodem”. Wszystkie jego powieści sensacyjne określane są mianem 
submarine thrillers i są poświęcone najnowocześniejszym okrętom podwod-
nym.

„Płomienie pod lodem”: Chluba rosyjskiej floty podwodnej, supernowo-
czesny okręt atomowy „Kaliningrad” kieruje się pod polarną pokrywę lodową. 
Admirał Nowskoj planuje nuklearny atak na Amerykę. Przeciw niemu zostaje 
wysłany USS „Devilfish”. Rozkaz kapitana Pacina brzmi: znaleźć i zniszczyć 
rosyjski okręt... ale amerykański dowódca ma jeszcze jeden cel...

Babichy 2008
Przed nami kolejna impreza o charakterze patriotyczno-religijnym zwią-

zana z Miesiącem Pamięci Narodowej, na której nie może zabraknąć uczniów 
naszej szkoły.

W ostatnią niedzielę kwietnia w Babichach – miejscu straceń 22 Pola-
ków przez okupanta niemieckiego odbyła się msza św. w intencji wszyst-
kich pomordowanych i poległych za Ojczyznę w ostatniej wojnie świato-
wej. Uczestniczyła w niej 27-osobowa grupa uczniów SP im. Św. Królowej 
Jadwigi w Kalinie pod opieką nauczyciela religii Pani Moniki Gębickiej i 
nauczyciela historii Teresy Głąb.

Wzięliśmy w niej udział, aby podziękować i oddać cześć tym wszystkim 
Polakom poległym i pomordowanym za to, że żyjemy dzięki nim w wolnym 
i bezpiecznym kraju. Naszym obowiązkiem jest zachować o nich pamięć. 
Szkoda tylko, że tak mało mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów pielęgnuje 
pamięć o tych tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się na ziemi, która 
jest ich „Małą Ojczyzną”.

Uczniowie SP w Kalinie
Wraz z opiekunami
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W tym momencie chciałbym podziękować władzom Gminy za finansowe 
i nie tylko finansowe wsparcie, bez którego istnienie klubu byłoby niemoż-
liwe. Wielkie podziękowania należą się również Centrum Targowemu Ptak 
za mocne wsparcie finansowe i organizacyjne klubu. Mamy obietnicę z CT 
Ptak, że wsparcie to będzie kontynuowane być może w jeszcze większym 
stopniu.

Podziękowania należą się również kolegom z obecnego Zarządu Klubu 
oraz wcześniejszym Prezesom: Henrykowi Śmiechowiczowi, Miłosławowi 
Świerczyńskiemu, Marianowi Salskiemu, Bolesławowi Siutowiczowi, 
Ryszardowi Siotorowi, Bogdanowi Frąckowiczowi oraz członkom Zarzą-
dów, którymi kierowali, za włożony wysiłek w latach poprzednich. Dzisiej-
szy sukces jest również ich sukcesem.

Z obowiązku podajemy wyniki pierwszego zespołu od ostatniego wyda-
nia „Naszej Gminy”. W pięciu spotkaniach zdobyliśmy 13 punktów po czte-
rech zwycięstwach: nad PTC Pabianice 2:0, MKS 2000 Tuszyn 3:1, Włók-
niarzem Pabianice 3:0 oraz Startem Brzeziny 4:2. Remisem zakończyło się 
spotkanie z LKS Różyca 2:2. Prestiżowym było spotkanie ze Startem Brze-
ziny, w którym udowodniliśmy, że jesteśmy najlepszym zespołem piłkarskim 
w powiecie Łódzkim – Wschodnim i takim też będziemy w przyszłym sezo-
nie, ponieważ Zawisza będzie jedynym zespołem występującym w IV lidze. 
Wyżej od nas w naszym powiecie nikt nie będzie grał.

Pozostałe zespoły Zawiszy walczą ze zmiennym szczęściem. Zajmują 
jednak miejsca w środkowej części tabel swoich grup rozgrywkowych.

W dniu 9 czerwca został rozstrzygnięty przetarg na remont nawierzchni 
boiska. Termin zakończenia remontu został ustalony najpóźniej na dzień 20 
lipca, co będzie dawać możliwość rozgrywania meczów na rzgowskiej mura-
wie. Mamy jednak zapewnienie wykonawcy robót, że będzie istnieć możli-
wość zakończenia remontu we wcześniejszym terminie.

Aby uzyskać weryfikację boiska i licencję na grę w IV lidze, będziemy 
musieli jeszcze wykonać stałe odgrodzenie płyty boiska od trybun dla kibi-
ców oraz zwiększyć ilość siedzisk do około 400. Gdyby były kłopoty z uzy-
skaniem funduszy lub w wykonaniu tych robót mielibyśmy opóźnienia, to 
jesteśmy przygotowani na rozgrywanie pierwszych meczów w IV lidze na 
innym boisku. Mamy nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

IV Liga w RzgowieZawody wędkarskie 
na Dzień Dziecka

W dniu 7 czerwca 2008 r. Koło Wędkarskie w Rzgowie zorganizowało 
jak co roku zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka na zbiorniku wodnym 
w Rzgowie, ul. Zielona. Dopisała pogoda, ryby też brały dobrze.

Rywalizację wygrał Damian Słomczyński. Pozostałe miejsca zajęli 
Tomek Siemiński, Jakub Kuśmirek, Bartosz Sztandor, Przemysław Pawlak. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Po zawodach wszyscy smakowali 
kiełbaski upieczone na ognisku.

Organizatorzy wraz z dziećmi dziękują Radzie Miejskiej Rzgowa, ZPM 
„Grot” Starowa Góra, CT „Ptak” w Rzgowie za sponsorowanie zawodów, 
Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie p. Witoldowi Małeckiemu za wykoszenie trawy na zbiorniku wodnym.

Organizator zawodów
Włodzimierz Kaczmarek

Podziękowania 
ze Świetlicy

Chciałabym na łamach „Naszej Gminy” podziękować uczestnikom spot-
kań Świetlicowych na ul. Letniskowej 6 - za aktywny udział w zajęciach, 
zaangażowanie i pomoc w porządkowaniu terenu wokół Świetlicy.

Szczególnie dziękuję Arturowi Jakóbczakowi, który z pomocą własnego 
sprzętu zainicjował porządki wokół Świetlicy, oraz Danielowi Zimoniowi, 
na którego pomoc zawsze w Świetlicy można liczyć, Igorowi Niedbajlikowi, 
Dominice Cywińskiej i Kasi Pyć również bardzo pomagającym w popra-
wianiu wizerunku Świetlicy. Podziękowania należą się również Marcelemu 
Wypchło, dzięki któremu mamy różne nowe przepisy na ciasta i inne smako-
łyki w Świetlicy, oraz Patrykowi Wdowiakowi wspomagającemu nas sprzę-
tem do pieczenia ciast.

Dziękuję pozostałym uczestnikom naszych spotkań Świetlicowych, 
choćby za to, że dzięki nim Świetlica znów jest pełna życia, i że mogę na ich 
zaangażowanie liczyć na każdym spotkaniu.

Monika Krajewska
wraz z pozostałymi opiekunami świetlicy

Zarząd i członkowie Orkiestry Dętej Rzgów
składają podziękowanie za okazywaną pomoc

Panom Marianowi, Andrzejowi, Henrykowi
Sochaczewskim

z okazji Jubileuszu 50-lecia
Firmy „Wędliniarstwo” – Pałczew

1 lipca 2008 r.

Spotkanie 
z ojcem Marjańskim

W dniu 10.06.2008 r. w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie uczniów 
klas drugich i trzecich z o. Tomaszem Marjańskim z Dominikańskiej Szkoły 
Wiary, znajdującej się w Łodzi przy ul. Zielonej 13. Dominikanin w sposób 
bardzo interesujący przedstawił, jakie zagrożenia w obecnych czasach sta-
nowi sekta dla młodego człowieka, uwikłanego w różne problemy.

Sekta, jeśli ograniczymy się do rozumienia jej jako grupy psychomani-
pulacyjnej, narusza podstawowe prawa człowieka i zasady dobra wspólnego, 
stosując wyrafinowane, a często i nieetyczne metody manipulacji, wykorzy-
stuje fizycznie, psychicznie lub materialnie, co prowadzi do uzależnienia 
osoby od grupy lub przywódcy. W perspektywie pedagogicznej istoty nie-
pokój wywołuje typowa dla sekt, a wynikająca z religijnej doktryny, tenden-
cja do unikania całkowitej integracji z otaczającą rzeczywistością, wskutek 
czego może rodzić się u członków sekt postawa aspołeczna, ujawniająca 
się w pewnej formie ich izolacji od społeczeństwa, gdzie adepci przyjmują 
postawę wrogą społeczeństwu.

Oczywistych podstaw do niepokoju dostarczają z pewnością przypadki 
dotyczące zagrożenia życia ze strony sekt. Bywają przypadki spektakularne, 
czyli masowe zabójstwa i samobójstwa. Opinią publiczną wstrząsają również 
przypadki stosowania przemocy fizycznej, zwłaszcza w tych ruchach, które 
silnie izolują się od reszty i udzielają absolutnej władzy swojemu przywódcy. 
Niektóre przypadki można zaliczyć do specyficznej kategorii przemocy, 
zwanej zaniedbywaniem, które polega na niezaspokajaniu podstawowych 
potrzeb egzystencjalnych człowieka. Poważne niebezpieczeństwo mogą sta-
nowić zwłaszcza te grupy, w których choroba interpretowana jest jako znak 
grzechu, duchowej słabości lub opętania przez złe moce. Wówczas sekta 
może utrzymywać, że jedynie ona posiadła tajemnice uzdrowienia.

Jeszcze częściej w analizie omawianego zjawiska mamy do czynienia ze 
szkodliwym oddziaływaniem kontrowersyjnych grup na psychikę jednostki. 
Kluczowym pojęciem jest tutaj kontrola umysłu. Jest to wyrafinowana metoda 
polegająca na tym, iż jednostka nie przyjmuje na ogół postawy obronnej, bo 
jest przekonana, że ma do czynienia z osobami dla niej przyjaznymi. Mimo-
wolnie zaczyna współpracować z ludźmi, którzy osłabiają jej autonomię, 
indywidualność, stopniowo uzależniając ją od siebie.

Rekrutacja do sekty nie jest zjawiskiem nagłym, stąd generalną strategią 
werbowników jest stopniowe wprowadzanie. Osoba rekrutująca ściśle selek-
cjonuje informacje, skrzętnie skrywa intencje, co sprawia, że potencjalny 
adept jest ciągle niedoinformowany. Z drugiej strony gromadzi się jak naj-
więcej danych o kandydacie do sekty, począwszy od jego adresu, numeru 
telefonu, poprzez jego marzenia, nadzieje, lęki, zainteresowania, a skoń-
czywszy na wykonywanej pracy, przyjaźniach, znajomościach i relacjach w 
rodzinie. Skuteczny werbunek opiera się bowiem na możliwie najlepszym 
poznaniu potencjalnego adepta.

Zbliżający się czas wakacji jest niepowtarzalną okazją dla różnych 
nieformalnych grup do werbowania naszych dzieci i manipulowania nimi. 
Mając na uwadze sposoby działania sekt, zwracajmy uwagę na to, z kim nasi 
podopieczni spędzają czas wolny, czy ich zachowanie, styl ubierania, rodzaj 
słuchanej muzyki, system wyznawanych wartości nie uległ zmianie.

Jeśli widzisz rodzicu zmiany w zachowaniu swojego dziecka, powinieneś 
się zaniepokoić!

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

www.lodz.dominikanie.pl
Adres e-mail: lodz@szkolawiary.dominikanie.pl

Bezpiecznych i spokojnych wakacji życzy wszystkim pedagog szkolny.

Edyta Waprzko

„...tam me serce pozostało...”, 
czyli kilka słów o pobycie 

na Ukrainie

W dniach od 29 maja do 5 czerwca br. schola dziecięco-młodzieżowa 
działająca przy naszej parafii przebywała na Ukrainie. Wyjazd ten odbył się 
w ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży z Narodowego 
Centrum Kultury w Warszawie. Nasza młodzież pojechała na zaproszenie 
Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza. Program 
pobytu przygotowany przez stronę ukraińską był niezwykle atrakcyjny. 
Poznaliśmy historię i tradycję wielokulturowości Bukowiny. Zwiedziliśmy 
miejsca mające ogromne znaczenie historyczne: Cmentarz Orląt Lwowskich, 
Chocim, Kamieniec Podolski.

W niedzielę 1 czerwca wzięliśmy udział w mszy św., podczas której śpie-
wem wielbiliśmy Boga. W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w 
festynie zorganizowanym przez parafię rzymsko-katolicką w Czerniowcach.

Bardzo dużo czasu spędzaliśmy z młodzieżą ukraińską, dzięki czemu 
nawiązaliśmy nowe znajomości. Mamy nadzieję, że przetrwają one próbę 
czasu i odległości.

Jesteśmy wdzięczni, zarówno organizatorom, jak i naszym młodym opie-
kunom z Ukrainy, za bardzo ciepłe i serdeczne przyjęcie. W sposób szcze-
gólny dziękujemy Panu Władysławowi Strutyńskiemu – Prezesowi Towa-
rzystwa Kultury Polskiej w Czerniowcach za 24-godzinną opiekę nad naszą 
grupą. Dziękujemy również Panu Włodzimierzowi Kaczmarkowi za zorgani-
zowanie wyjazdu i zdobycie funduszy na pokrycie kosztów naszego pobytu.

Dni spędzone na Ukrainie na długo pozostaną w naszej pamięci. 
Będziemy tęsknić za niespotykaną życzliwością ludzi, przepięknymi krajo-
brazami i miejscami, które poznaliśmy.

Wspólne zdjęcie z młodzieżą ukraińską przed Domem Polskim

Strajk w oświacie – dlaczego?
Dnia 27 maja 2008 r. w placówkach oświatowych w Polsce miał miejsce 

strajk pracowników oświaty. Akcja strajkowa zorganizowana została przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Celem strajku było zwrócenie uwagi 
naczelnych władz kraju oraz obywateli na zagrożenia i sytuację w oświacie 
polskiej. Pracownicy oświaty, przede wszystkim, domagają się:
* zagwarantowania zwiększenia do 2010 r. wynagrodzeń nauczycieli i pra-
cowników nie będących nauczycielami o co najmniej 50% między innymi 
poprzez zwiększenie nakładów na oświatę publiczną,
* utrzymania dotychczasowego zakresu praw i obowiązków nauczycielskich 
wynikających z ustawy Karta Nauczyciela,
* utrzymania dotychczasowych uprawnień emerytalnych nauczycieli.

ZNP zorganizował strajk wobec braku konstruktywnego dialogu z 
rządem.

Jarosław Marianowski
nauczyciel SP Kalino

Prezes Międzyszkolnego Ogniska
ZNP w Rzgowie

PS. Do strajku pracowników oświaty przystąpiły następujące placówki 
oświatowe z terenu Gminy Rzgów: Szkoła Podstawowa im. J. Długosza w 
Rzgowie, Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, Gimna-
zjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie, Przedszkole Publiczne w Rzgowie.
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W Ś R Ó D
P A P R O C I

Wiklina do domu i ogrodu
Ręcznie malowana ceramika

Wyroby z drewna
Skrzynki      Donice      Kosze kwiatowe

Zwierzaki wiklinowe

P R A W D A  37
Wt. – Sb. 10.00 – 18.00    Nd. 10.00 – 14.00

w ofercie również:
DRZEWA    KRZEWY    ZIEMIA    KORA    TORF

Tel. 6 9 5 – 0 6 6 – 8 2 4

Dzień Dziecka w Starowej Górze
Z piratami przez świat rozpoczęły 31.05.2008 r. dzieci Dzień Dziecka w Starowej Górze.
Aktorzy z teatru PICCOLO w roli piratów zabrali wszystkie dzieci w bajeczną podróż dookoła świata. Były 
wspólne z piratami zabawy i konkursy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zadbały o napoje i słodycze dla 
małych podróżników.
Po powrocie z pirackiej podróży dzieci obejrzały dokładnie samochód strażacki, zasypując tysiącami pytań 
Panów Strażaków. Będąca na imprezie Pani Plastyk dbała o odpowiedni makijaż wszystkich dzieci, każde 
dziecko wyszło z imprezy z fantazyjnie pomalowaną buzią.
Dziękuję za wkład pracy Paniom z KGW oraz okazaną pomoc druhom z OSP i Pani Sołtys w przygotowaniu 
Dnia Dziecka dla najmłodszych, a zarazem najsympatyczniejszych mieszkańców Starowej Góry.

Przewodnicząca KGW

Mali artyści
W dniu 13.05.2008 r. (wtorek) odbyły się w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Rzgowie eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Świer-
szczykowe wierszyki”. Po wysłuchaniu 17 uczestników komisja z Łódzkiego 
Domu Kultury postanowiła zakwalifikować do Wielkiego Finału w Łodzi 
następujące dzieci: Agnieszkę Fryczkę ze SP w Kalinie oraz Joachima Skibę 
ze SP w Rzgowie. Popisom recytatorskim dopingowali uczniowie ze SP w 
Rzgowie. Nie zabrakło również przedstawienia pt. „Piękny brzydal” w wyko-
naniu instruktorów koła teatralnego z ŁDK.

Poziom recytacji był jak co roku bardzo wysoki, jednak do Wielkiego 
Finału nie można było zakwalifikować więcej niż 2 uczestników konkursu. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali skromne upominki, a finaliści nagrody. Być 
może za kilka lat niektórych z nich ujrzymy na deskach teatru lub na szkla-
nym ekranie.

Instruktorzy GOK

Pod Patronatem Honorowym 
Marszałka Województwa Łódz-
kiego i przy współpracy Zespołu 
„Mazowsze” odbył się 7 czerwca 
Festiwal Młodzieżowych Zespołów 
Ludowych w Proszeniu, do którego 
udziału został zaproszony Zespół 
„Rzgowianie”.

Popisy festiwalowe poprzedziły 
dwudniowe warsztaty prowadzone 
przez członków i instruktorów 
Zespołu „Mazowsze”. Ze względu 
na ograniczone środki i możliwości 
czasowe grupa ze Rzgowa wzięła 
udział w finale tego przedsięwzię-
cia, prezentując na profesjonalnie 
przygotowanej scenie dwa układy 
taneczne: tańce łowickie i tańce kra-
kowskie. Obydwie grupy wypadły 
świetnie, o czym świadczyły opinie 
najznamienitszych tancerzy w kraju.

Z życzeniami dla „Rzgowian” 
dalszej współpracy i kontynuacji 
szerzenia kultury ludowej w formie 
tańca i śpiewu od „Mazowsza” 
powróciliśmy do Rzgowa, by pod-
niesieni na duchu przygotowywać 
się do Ogólnopolskiego Przeglądu 
Zespołów Ludowych Stylizowa-
nych, który od wielu lat organizo-
wany jest w Szydłowcu, a reali-
zowany przy pomocy finansowej 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego. Regulamin tego prze-
glądu ogranicza pokazanie wszyst-
kich możliwości i umiejętności 
tancerzy ZPiT „Rzgowianie” i stąd 
tylko prezentacja dwóch układów: 
łowickiego i krakowskiego.

Próba zauroczenia jury powiodła 
się. „Rzgowianie” reprezentując 
powiat łódzki, spośród zespołów z 
całej Polski uplasowali się na trze-
cim miejscu. Lekki niedosyt zre-
kompensowała nagroda pieniężna, 
jako załącznik i zachęta do pracy na 
dalsze lata z nadzieją organizatorów 
na udział „Rzgowian” w przeglądzie 
w przyszłym roku.

Przed wakacjami ZPiT można 
będzie zobaczyć w Starowej Górze 
dn. 22.06. ok. godz. 17.00, na festi-
walu w Kłóbce - 1.03.08., w Klesz-
czowie - 24.08. i na Dniach Rzgowa 
– 30-31.08. A po wakacjach na Jar-
marki Łódzkim – 6.09., Dożynkach 
Gminnych – 7.09. oraz na dożyn-
kach w Pruszkowie dnia 14.09.

Instr. GOK

Tacy patroni zobowiązują!

Poszukujemy pracowników na stanowiska:
* Operator maszyn

- metrologia warsztatowa
- wykształcenie techniczne

* Brygadzista
- doświadczenie w nadzorze produkcyjnym

- wykształcenie techniczne
* Pracownik Działu Utrzymania Ruchu

- mechanik
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

tomasz.strzelczuk@sapa.pl
SAPA COMPONENT, Łódź, ul. Graniczna 64/66
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Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie – historia

Gminny Ośrodek Kultury w 
Rzgowie został powołany przez 
Gminną Radę Narodową w Rzgo-
wie uchwałą z dnia 21 lutego 1985 
r., z siedzibą w Rzgowie, ul. Rawska 
8 – decyzją Naczelnika Gminy - 
Ryszarda Zajdy z dn. 17.11.1986 r. 
Zarejestrowany został przez wydział 
Kultury i Sztuki Urzędu Miasta 
Łodzi w rejestrze instytucji upo-
wszechniania kultury pod pozycją 
nr 28 z dn. 30.XII.1986 r.

Bezpośredni nadzór nad działal-
nością sprawował Naczelnik Gminy 
w Rzgowie, a nadzór merytoryczny 
Łódzki Dom Kultury. GOK był 
samodzielną jednostką samorzą-
dową, zgodnie z wydanym w tym 
okresie statutem był jednostką upo-
wszechniania kultury integrującą 
działalność wszystkich placówek na 
terenie gminy.

Do głównych zadań GOK nale-
żało opracowanie odpowiedniego 
programu działalności, koordyno-
wanie i organizowanie działalności 
przy współpracy z organizacjami 
społecznymi, zakładami pracy, 
szkołami itp. Otaczanie opieką 
amatorskiego ruchu artystycznego i 
twórczości ludowej. Organizowanie 
konkursów, przeglądów, festiwali i 
różnego rodzaju imprez oraz udzie-
lanie pomocy w tym zakresie.

Pierwszym dyrektorem rzgow-
skiego GOK w Rzgowie został 
Grzegorz Stępowski, który spra-
wował swą funkcję do roku 1989. 
Następnie stanowisko kierownika 
GOK w Referacie Kultury Urzędu 
objął Bogusław Olejnik – od lutego 
1990 do lipca 1992 r. W sierpniu 
1992 r. na czele ośrodka stanął Bole-
sław Kazimierz Siutowicz – kierow-
nik Referatu Kultury Urzędu Gminy 
w Rzgowie.

Uchwałą Rady Gminy w Rzgo-
wie z dnia 29 czerwca 2001 r. Nr 
XXVII zostaje powołany Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie i zare-
jestrowany w Rejestrze Kultury nr 
OR 4011/I-1/2001 r. Zgodnie ze 
statutem stał się ponownie samo-
dzielną samorządową jednostką kul-
tury, której organizatorem była Rada 
Gminy Rzgów. Siedziba ośrodka w 
dalszym ciągu pozostała przy ul. 
Rawskiej 8. Na funkcję dyrektora 
GOK powołany został Bolesław 
Kazimierz Siutowicz, który piastuje 
tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Zatrudnienie pracowników i 
instruktorów a.r.a. W poszczegól-
nych okresach:
1986-1989 r. - 10 osób w ramach 7 
etatów
1990-1992 r. - 7 osób w ramach 4 
etatów
1992-2001 r. - 4 osoby, 3,5 etatu oraz 
3 instruktorów na umowę
2001-2006 r. - 5 osób, 4,5 etatu oraz 
5 instruktorów
od 2007 r. - 5 osób, 4,5 etatu oraz 6 
instruktorów

Pracujący z zespołami w tym 
okresie instruktorzy na umowę:
ZPiT „Rzgowianie”:
- Marian Wojciechowski 1985-90 i 
1998-2006
- Marian Muśko 1991-98
- Renata Furga od X 2006 r.
Orkiestra Dęta:
- Zdzisław Warchocki 1995-97
- Krzysztof Goss od IX 1997 do 
chwili obecnej
- Daniel Kolanowski od XI 2003 r. 
do chwili obecnej
- Franciszek Młynarski od X 2007 r. 
do chwili obecnej
Zespoły taneczne:
- Aleksandra Olejnik 1990-94
- Bożena Fokczyńska 1997-2000
- Renata Furga od VI 2000 r. do 
chwili obecnej
Koło fotograficzne:
- Antoni Patora od 1988 do chwili 
obecnej
Plastyka:
- Czesław Czubalski 1989-92
- Jan Depczyński 1991-2004 r.
- Gabriela Małocha-Chodorek 2001-
2002
- Irmina Kuzik od XI 2004 do chwili 
obecnej
Chór „Camerata”:
- Izabela Kijanka od VII 2003 do 
chwili obecnej

Działalność zespołów arty-
stycznych i kół zainteresowań w 
okresach:
1985-1990 r. ZPiT „Rzgowianie”, 
kółko plastyczne, fotograficzne
1990-1992 r. dodatkowo: zespół 
taneczny „Sizalki”, lektorat języka 
angielskiego, aerobic
1992-1993 r. dodatkowo: zespół 
przygotowawczy ZPiT „Rzgowia-
nie”, klub karate, kółko tenisa sto-
łowego
od 1994 r. GOK siedzibą orkiestry 
dętej, klubu kombatantów i emery-
tów
od 1997 r. - zespoły taneczno-
wokalne
od 2000 r. - zespoły taneczno-
wokalne „Krasnale” i „Marionetki”
od lipca 2003 r. - powstaje rzgowski 
chór „Camerata”
od września 2006 r. - rozpoczął dzia-
łalność nowy zespół przygotowaw-
czy ZPiT „Rzgowianie”

Historia zespołów 
artystycznych GOK 

w Rzgowie
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgo-

wianie” powołany został przy GOK 
w grudniu 1984 r. A swą działalność 
rozpoczął w lutym 1985 r. Założy-
cielami zespołu byli: Wojciech Kac-
perski, jego córka Lilianna, Marian 
Wojciechowski przy akceptacji 
władz gminy w osobach Naczel-
nika Gminy w Rzgowie Ryszarda 
Zajdy i Sekretarza Antoniego Ada-
musa. Kierownikiem zespołu został 

Wojciech Kacperski, choreografem 
Marian Wojciechowski.

Kierownikiem kapeli Grzegorz 
Jędrzejczak, a akompaniowali: Jan 
Kauc i Grzegorz Kubiś. Od 1986 r. 
kierownikiem kapeli i akompaniato-
rem jest do chwili obecnej instruk-
tor GOK – Jarosław Rychlewski. 
Solistką zespołu była Aleksandra 
Olejnik, a obecnie od 1998 r. Karo-
lina Furga.

Pierwszy inauguracyjny występ 
zespołu nastąpił 30 kwietnia 1985 r. 
na uroczystej akademii 1-Majowej, 
gdzie zespół zaprezentował tańce 
mazowieckie i poloneza.

Od 1991 r. choreografem został 
Marian Muśko, który pracował z 
zespołem do czerwca 1998 r., a od 
lipca 1998 r. ponownie Marian Woj-
ciechowski – do śmierci (3.11.2006 
r.). Od listopada 2006 r. funkcję cho-
reografa p.o. objęła Renata Furga, 
instruktor GOK, która prowadzi 
również zespół przygotowawczy do 
zespołu.

ZPiT „Rzgowianie” w okresie 
23-letniej działalności prezentował 
tańce i śpiewy regionalne (w kolej-
ności posiadanych strojów ludo-
wych): mazowieckie, krakowskie, 
łowickie, rzeszowskie, mazura ułań-
skiego, góralskie, lubelskie, szla-
checkie oraz oberka na „8” i polkę 
„dziadek”.

Ze swoim dorobkiem artystycz-
nym zespół występował z dużym 
powodzeniem w kraju i za granicą 
m.in.: 1988 – NRD, 90-91 – Włochy 
– Bergamo, 92 – Francja – St. Nicho-
las du Pelem, 93 – rewizyta zespołu 
francuskiego, 95 – festiwal we Fran-
cji, 96 – Włochy – Terranova di 
Pollino, 97 – rewizyta zespołu wło-
skiego, 2000 r. – Włochy – Oggiono, 
2002 – Hiszpania – Uretxu i Włochy 
– Caronno Pertusella, 2003 – Bułga-
ria – Warna, 2004 – Słowacja – Keź-
marok, 2005 – Grecja – Skotina 
i Leptokaria, Węgry – Hajduszo-
boszlo, 2006 – Chorwacja – Makar-
ska, 2008 – festiwal w Proszeniu, 

gm. Wolbórz, i Ogólnopolski Festi-
wal w Szydłowcu, woj. świętokrzy-
skie.

Rzgowska Orkiestra Dęta 
– ważniejsze wydarzenia:
2001 r. - wizyta Orkiestry Caronno 
Pertusella z Włoch (Dni Rzgowa, 
Dożynki)
2002 - I wyjazd naszej orkiestry do 
Włoch (audiencja u Papieża Jana 
Pawła II)
2003 - wizyta zespołu Les Bles d’Or 
z Francji – Dni Rzgowa
2004 - rewizyta naszej orkiestry we 
Francji.
2005 - wizyta grupy muzycznej z 
Ukrainy – Czerniowce.
- rewizyta naszej orkiestry na Ukra-
inie.
2006 - wizyta we Włoszech – 
Dosenna,
2007 - rewizyta orkiestry z Włoch 
– Dosenna (Dni Rzgowa)
- jubileusz 100-lecia działalności 
Rzgowskiej Orkiestry Dętej.

Chór „Camerata” - działa od 
lipca 2003 r.

I występ na Święcie Niepodle-
głości w 2003 r. W kolejnych latach 
prezentował swoje pieśni: kolę-
dowe, kościelne, narodowo-patrio-
tyczne, biesiadne i okolicznościowe 
na imprezach: Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Dni Rzgowa, 
Dożynki Gminne, Święta Niepod-
ległości, 3 Maja, uroczystości koś-
cielne w gminie i poza nią, obchody 
rocznicowe: orkiestry dętej, KGW w 
Starowej Górze.

Zespoły taneczne „Krasnale” i 
„Marionetki”

Uświetniają imprezy kulturalno-
rozrywkowe na szczeblu lokalnym i 
poza granicami naszej gminy.

W ramach działalności GOK 
organizowane są różnorodne 
imprezy kulturalno-rozrywkowe, 
lokalne, powiatowe, wojewódzkie, 
krajowe i zagraniczne. Ilość tych 
imprez kształtuje się w granicach 
45-50 imprez rocznie.

Dyrektor GOK

Dnia 17 maja 2008 roku, w Łodzi odbyła się czwarta edycja akcji „Noc 
Muzeów”. Wydarzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkań-
ców, ale również skupia coraz więcej placówek kulturalnych, które włączają 
się w jego realizację. W tym roku do udziału zgłosiło się aż 18 takich insty-
tucji. Z tej okazji przygotowano dla zwiedzających różnorodne wykłady, pro-
jekcje, warsztaty, koncerty i wiele innych ciekawych niespodzianek. Wstęp 
do wszystkich punktów uczestniczących w programie „Nocy Muzeów” był 
bezpłatny.

Udział w tym przedsięwzięciu wzięli również uczniowie klas III gim-
nazjum w Rzgowie wraz z nauczycielką j. polskiego p. Agnieszką Rutą. 
Zwiedzili oni m.in. Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Nie-
podległościowych oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne. Atrakcją 
wieczoru był taniec z ogniem, wywoływanie ducha Władysława Reymonta, 
własnoręczne wybijanie monet oraz pokaz sztucznych ogni, który odbył się o 
godzinie 23.00 na Placu Wolności.

Krzysztof Skrobiszewski, kl. IIId

Jagiellończycy i Noc MuzeówSakrament Bierzmowania 
Gimnazjalistów ze Rzgowa

29 maja 2008 roku w kościele parafialnym w Rzgowie została odpra-
wiona uroczysta msza święta, której przewodniczył Arcybiskup, Metropolita 
Łódzki Władysław Ziółek. W czasie uroczystej Eucharystii uczniowie klas 
III gimnazjum przyjęli Sakrament Bierzmowania i tym samym osiągnęli doj-
rzałość chrześcijańską.

We mszy świętej wzięli udział duchowni z sąsiednich parafii, licznie 
zgromadzeni goście, rodziny oraz nauczyciele uczniów. Nad prawidłowym 
przebiegiem uroczystości czuwała pani katechetka, Elżbieta Wira, dzięki 
której tak ważna dla uczniów chwila miała wyjątkowy charakter, a dopeł-
nieniem całości była muzyka i śpiew, o które zadbała schola parafialna i pan 
organista.

Krzysztof Skrobiszewski, kl. IIId

Spacer „Szlakiem łódzkich 
pomników wybitnych Polaków”

W pierwszą sobotę czerwca grupa uczniów z klas IV-VI pod opieką p. 
Marii Brzezińskiej i moją oraz w towarzystwie przewodnika PTTK wybrała 
się na spacer, którego celem było poznanie sylwetek wybitnych Polaków 
związanych w przeszłości z Łodzią. O ich związku z tym miastem świadczą 
liczne pomniki rozsiane w wielu miejscach Łodzi - w parkach, na placach, 
skwerach, w pobliżu głównych ulic.

Pierwszy pomnik przedstawiał postać St. Staszica – współtwórcy roz-
woju przemysłowej Łodzi. Następnie trasa prowadziła do pomników takich 
postaci, jak Stanisław Moniuszko – twórcy opery narodowej, autora „Strasz-
nego dworu” i „Halki”, a potem Józefa Piłsudskiego – bohatera, który w 1918 
roku dał wolność Polsce. Stamtąd pomaszerowaliśmy do popiersi Juliana 
Tuwima i Jana Kilińskiego. Na ulicy Piotrkowskiej podziwialiśmy pomniki 
Artura Rubinsteina, Juliana Tuwima i Władysława Reymonta z nieodłącz-
nymi rekwizytami (fortepianem, ławeczką i kufrem) wpisanymi na stałe w 
łódzki pejzaż miasta.

Łącznie poznaliśmy dziewięć 
pomników wybitnych postaci zwią-
zanych z Łodzią. W czasie powrotu 
obejrzeliśmy jeszcze dwa pomniki: 
Jana Pawła II i ks. J. Skorupki, oba 
znajdują się na placu przed katedrą. 
Z kolei na placu Reymonta mieści 
się pomnik autora „Ziemi obieca-
nej” i „Chłopów” trzymającego w 
rękach kłosy zbóż.

Do domu wróciliśmy zado-
woleni, bogatsi o cząstkę historii 
wielkiego miasta, któremu prawa 
miejskie w XV w. nadał mąż naszej 
Patronki – Władysław Jagiełło.

T. Głąb
Nauczyciel historii w Kalinie

H U M O R   ;))
Na lekcji geografii...
* Nie jestem chemikiem, ale mam 
swoje zasady ;)
* Weź drabinę i stań na wysokości 
zadania :))
* Odwróć się klasą do buzi.

WYZNANIA...
* Jesteś taka odrzucająca! - pocisk 
do lufy
* Ale jesteście narwane !!! - koszyk 
do truskawek ;)

* Tak cię kocham, że aż się we mnie 
gotuje! - czajnik do kuchenki gazo-
wej

POŁAM JĘZYK

Hasał huczek z wnuczka tłuczkiem
i niechcący huknął żuczka.
„A to peszek” - huczek mruknął
i z turkotem w hełm się stuknął.
Leży żuczek, leży huczek,
a pomiędzy nimi tłuczek.
Stąd dla huczka jest nauczka,
by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Na angielską nutę...
W środę, 7 maja 2008 roku odbył się w naszym gimnazjum, już po raz 

piąty, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej (Interschool English 
Song Contest).

W tym roku udział w konkursie wzięło trzech solistów: Dominika Rosik 
z Gimnazjum w Ksawerowie, Agata Jurek i Justyna Gałkiewicz z Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, a także trzy zespoły: z Tuszyna 
przyjechał do nas zespół „The Students” w składzie: Bartosz Busiakiewicz, 
Damian Lipiński, Maciej Kapuściński, Mateusz Kuna i Artur Lesiak, w 
duecie śpiewały dziewczyny z Gimnazjum nr 2 w Tuszynie – Karolina Wło-
darczyk i Dominika Cicha. Ostatnim zespołem startującym w konkursie były 
uczennice Gimnazjum w Wodzinie: Agnieszka Kopańska, Wiola Kopańska, 
Edyta Kamińska i Marta Kacperska.

Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach – Solista i Zespół. Zwy-
cięzców wyłoniło jury w składzie: p. Marian Kotarski z Gimnazjum nr 1 w 
Tuszynie, p. Paweł Gajda – wicedyrektor naszego gimnazjum oraz Sławo-
mir Budziejewski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Każdy z członków komisji mógł 
przyznać maksymalnie 15 punktów każdemu soliście i zespołowi, po 5 pkt 
za: „ogólne wrażenie”, „wartość wokalną” i „poprawność językową”. Swoje 
zdanie mogła wyrazić również widownia, która przyznała „Nagrodę Publicz-
ności”, wybierając spośród wszystkich kandydatów uczestnika, który im się 
najbardziej spodobał.

W kategorii „Solista”, pierwsze miejsce ex aequo zajęły dwie dziew-
czyny, Dominika Rosik, która zaśpiewała piosenkę Alicji Keys „If ain’t got 
you baby” i śpiewająca utwór pochodzący z filmu „Szkoła uczuć” – „Only 
hope” Justyna Gałkiewicz. Drugie miejsce zostało przyznane Agacie Jurek.

Rywalizację w kategorii „Zespół” wygrała grupa „The Students” z 
Tuszyna wykonująca piosenkę z repertuaru Pink Floyd – „Another brick in 
the wall”. Drugie miejsce w konkursie otrzymały dziewczyny z Gimnazjum 
w Wodzinie. Ostatnią pozycję na podium zajęły uczennice z Gimnazjum nr 
2 w Tuszynie. Ulubieńcem publiczności w tegorocznej edycji został zespół 
z Tuszyna.

Gościnnie na konkursie zaśpiewała uczennica klasy IIIa – Olga Fidry-
siak, która wykonała dla nas w trakcie obrad jury 3 piosenki: „Route 66”, 
„Cry me a river” i „Time after time”.

Konkurs prowadził Krzysztof Skrobiszewski z klasy IIId i Ala Sarlińska 
z kl. IIa naszego gimnazjum. Przygotowaniem zajmowały się: p. Agnieszka 
Grobelna i p. Aleksandra Sobieska, nauczycielki języka angielskiego, oraz p. 
Beata Ways, która zajęła się oprawą muzyczną konkursu.

Jakub Bednarski, kl. IIIc

Dzień Patrona w SP w Kalinie
Dzień kanonizacji Jadwigi, Króla Polski, ogłoszonej świętą przez Jana 

Pawła II 8 czerwca 1997 roku, uchwałą Rady Pedagogicznej stał się świętem 
naszej szkoły.

Już po raz czwarty obchodziliśmy Dzień Patrona. Tradycyjnie rozpoczął 
się on uroczystym pochodem ze sztandarem uczniów, nauczycieli, pozosta-
łych pracowników i rodziców do kaplicy św. Floriana w Kalinie, gdzie wszy-
scy wzięliśmy udział w sprawowanej przez ks. Roberta mszy św. w intencji 
całej społeczności szkolnej.

Po powrocie do szkoły uczniowie obejrzeli program multimedialny 
poświęcony życiu naszej Patronki. Nauczycielka języka polskiego, p. Monika 
Bocheńska, wraz z uczniami kl. IV-V przygotowała krótką inscenizację pt. 
„Stópka królowej Jadwigi”. Dzieci wystąpiły w kostiumach nawiązujących 
do tamtej epoki.

Na zakończenie obchodów odbył się szkolny konkurs wiedzy o Patronce 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI. Wśród laureatów zna-
leźli się: Agnieszka Fryczka i Martyna Łęgocka (uczennice klasy III) oraz 
Natalia Stawiana i Natalia Biesaga z klasy VI. Muszę podkreślić, że zaim-
ponowały mi dzieci z oddziału „0”, które również wykazały się dużą wiedzą 
o Św. Królowej Jadwidze. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe związane z Patronką oraz gry planszowe.

Po raz pierwszy w święcie szkoły towarzyszyła nam królowa Jadwiga i 
jej małżonek, Władysław Jagiełło.

Dziękuję wszystkim uczniom za wiedzę Królowej Jadwidze, a Gronu 
Pedagogicznemu za dobre przygotowanie uczniów do obchodów Dnia Patro
na.                                                           Teresa Głąb, Dyrektor SP w Kalinie

Polska Biega, kolejna odsłona
W piątek, 16 maja 2008 roku, Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 

w Rzgowie wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Organizacją 
akcji zajęła się p. Grażyna Żabka. Bieg rozegrano w dwóch kategoriach, na 
dystansie 3 km.

Jako pierwsze startowały dziewczęta. Pierwsze miejsce zajęła Anna Pyć 
z klasy IIc, na drugim uplasowała się Kamila Górska z Ic, jako trzecia do 
mety dobiegła Anna Biesaga z IIb. W drugiej kategorii pierwsze miejsce zajął 
Tomasz Niciński, absolwent naszego gimnazjum, drugie Marcin Nowicki z 
IIa, natomiast trzeci na mecie był Marcin Bartoszek z IIIa.

W piątek, sobotę i niedzielę w całej Polsce odbyło się w sumie 476 
biegów. W ten sposób został pobity stary rekord świata, a uczestnicy biegu ze 
Rzgowa przyczynili się do jego ustanowienia.

Aleksandra Podkówka, kl. IIc

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie 
w dniu 6 czerwca 2008 r.

Sesja ta jest jedną z najważniejszych w histo-
rii gminy Rzgów, ponieważ może zmienić oblicze 
Ziemi Rzgowskiej - powiedział Przewodniczący 
Rady Miejskiej otwierając ją z przeszło półgo-
dzinnym opóźnieniem, gdyż do ostatniej chwili 
trwały prace Burmistrza i urzędników nad doku-
mentami stanowiącymi jej porządek obrad, a nie-
zbędnymi do ewentualnych unijnych środków 
pomocowych.

Od kilku tygodni trwały gorączkowe prace 
nad przygotowaniem dokumentów bezwzględnie 
potrzebnych do złożenia wniosku do Urzędu Mar-
szałkowskiego o dotacje unijne.

W ostatnim czasie po różnych rozmowach i 
dyskusjach w urzędach i instytucjach okazało 
się, że jest szansa na uzyskanie dużych pieniędzy 
na program „Kanalizacja Starowej Góry i Starej 
Gadki”, gdyż dotychczasowe wydatki naszej 
gminy mogą być zaliczone do wkładu własnego.

Ostatecznie świadomość tego faktu dotarła do 
Urzędu Miejskiego miesiąc przed sesją i gmina 
dostała tzw. „kopa”. Ogłoszono przetarg na opra-
cowanie projektu finansowego tego przedsię-
wzięcia inwestycyjnego. Przetarg wygrała firma 
Europartner z Łodzi za kwotę 39 tys. 40 zł za 
opracowanie projektu.

Do złożenia tego wniosku firma potrzebowała 
kilkudziesięciu dokumentów, które przygotowy-
wali gorączkowo urzędnicy miejscy, często „klin-
czując” po godzinach do późnych godzin wieczor-
nych w Urzędzie lub w domu.

Najważniejszymi z tych dokumentów był 
„Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy 
Rzgów na lata 2007-2015” i dalej do 2020 roku, 
którego autorem jest przede wszystkim Burmistrz 
Jan Mielczarek. Program został przekonsulto-
wany na wspólnych posiedzeniach komisji Rady 
Miejskiej w Rzgowie i uchwalony 14 głosami 
„za”, bez sprzeciwu. W głosowaniu nie wziął 
udziału radny M. Bartoszewski, gdyż wcześniej 
na komisjach wskazywał, że „Program” zawiera 
za małe środki na kanalizację sanitarną innych wsi 
gminy poza 2015 rokiem.

Program ten publikujemy w naszej gazecie.
Następnym dokumentem niezbędnym do 

składania unijnych wniosków był „Plan Rozwoju 
Lokalnego Gminy Rzgów na lata 2007-2015”.

Plan ten opracowany został na podstawie 
kilkudziesięciu dokumentów znajdujących się w 
Urzędzie, jak i różnych instytucjach i zakładach 
gminy, jak i poza nią, zawiera w większości część 
opisową o stanie gminy, jak i jej kierunki rozwoju, 
a podstawowy dokument stanowi właśnie „Wielo-
letni Program Inwestycyjny Gminy Rzgów na lata 
2007-2015”.

Radni znając tylko pobieżnie ten 89-stroni-
cowy dokument byli tak zdeterminowani pozy-
skaniem środków unijnych, że uchwalili go jedno-
głośnie. Stworzenie tego dokumentu było ostatnią 
barierą determinującą złożenie wniosku unijnego.

Codzienne „odrabianie prac domowych” 
oraz rezygnacja Burmistrza Jana Mielczarka z 
wyjazdu oficjalnej delegacji na Ukrainę zaowo-
cowały tym, że (oby była ta data szczęśliwą) 13 
czerwca w piątek został złożony pełny wniosek 
Gminy Rzgów o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej kanalizacji podciśnieniowej wraz 
z przyłączami w miejscowościach Stara Gadka i 
Starowa Góra w Gminie Rzgów.

Jesienią br. będziemy wiedzieli, czy wniosek 
ten „załapał” się na środki unijne. O ile tak – to 
pełen zakres kanalizacji tych po Rzgowie najwięk-
szych miejscowości gminy zostanie zakończony w 
ciągu 5 lat. Zaraz potem budowa Hali Sportowej, 
Gminnego Domu Kultury i ewentualnie basenu 
– to tytuły inwestycyjne, na których dofinansowa-
nie można liczyć ze środków unijnych. Gdyby ta 
plejada życzeń została spełniona - byłby to wielki 
sukces gminy Rzgów.

Rada Miejska przyjęła jeszcze dodatkowy 
niezbędny dokument o zabezpieczeniu środków 
finansowych na tę inwestycję w latach 2007-2013 
w uchwale „w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych własnych dla zadania inwestycyj-
nego pt. Budowa kanalizacji podciśnieniowej 
wraz z przyłączami w miejscowościach Stara 
Gadka i Starowa Góra w gminie Rzgów”.

„Wrota Regionu Łódzkiego”
Tak nazywa się nowy, zintegrowany system 

komputerowy, zainicjowany przez samorząd 
Województwa, do którego przystąpiło już około 
130 samorządów województwa łódzkiego, w tym 
gmina Rzgów, choć przed przewidywanymi nie-
doskonałościami tego systemu ostrzegał usilnie 
radny Mateusz Kamiński. Szalę przeważyła osta-
tecznie na korzyść programu dotacja unijna wyso-
kości 85% wydatków na ten cel.

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania wokół CT „PTAK”

Drugą bardzo ważną decyzją, jaką podjęła 
Rada Miejska w Rzgowie na wniosek Centrum 
handlowego „Ptak”, była zmiana planu zagospo-
darowania terenów obecnego centrum handlo-
wego „Ptak” oraz terenów za trasą Nr 1.

Chodzi tu o dopuszczenie budowli wyso-
kościowej do 80 m, zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej oraz budowę wielopozio-

mowych parkingów. Po sporządzeniu tego planu 
CT „PTAK” chce budować most pylonowy nad 
trasą Nr 1, łączący obydwa tereny będące w ich 
posiadaniu, który będzie wysoki na około 40 m 
i będzie stanowił istne wrota do wielkiej Łodzi, 
obudowany wysokimi szklanymi budynkami, 
związanymi z handlem i rozrywką przez wielkie 
R. Może stać się to wielką szansa dla Rzgowa i 
gminy na duże pieniądze, nowe miejsca pracy oraz 
wizerunek Nowoczesnego Rzgowa za Trasą, roz-
poznawalnego nawet z lotu ptaka.

Wątpliwości wyrażane przez radnych, jeśli 
chodzi o intensywność zabudowy, odprowadze-
nie wód opadowych, bezpieczeństwo p-poż oraz 
zaopatrzenie w media i komunikację (w tym 
drogi), mają być rozwiązane na etapie sporzą-
dzenia planów i projektów i sfinansowane przez 
inwestora. Życzymy sukcesu w realizacji pomy-
słów z obopólną korzyścią.

Zmiany w Radzie Społecznej Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Rzgowie

Minęła czteroletnia kadencja Rady Społecz-
nej GPZ i trzeba było podjąć nowa uchwałę w tej 
materii.

Rada Społeczna jest ciałem doradczym i nad-
zorującym prace Przychodni Zdrowia. Człon-
kowie Rady nie pobierają żadnego uposażenia. 
Dotychczasowy skład Rady Społecznej nie zmie-
nił się, za wyjątkiem przedstawiciela Wojewody 
Łódzkiego - dotychczas była nim Pani Aleksandra 
Kubicka, obecnie został Alfred Krygier.

A oto nowy skład Rady Społecznej GPZ 
powołany przez Radę Miejską na sesji:
1. Jadwiga Pietrusińska – przewodnicząca 
Rady Społecznej
2. Alfred Kryger – przedstawiciel Wojewody 
Łódzkiego
3. Marek Bartoszewski - członek
4. Stanisław Gierasiński - członek
5. Adam Krajewski - członek
6. Piotr Salski - członek
7. Marek Skalski - członek

Nowa ulica w Romanowie
Na wniosek Rady Sołeckiej Rada Miejska 

postanowiła nadać nazwę „Przyszkolna” działce 
Nr 120/1 na długości 390 mb. biegnącej obok 
byłego budynku szkoły w kierunku zachodnim.

Rada Powiatu na chodnik w Rzgowie prze-
znaczyła 100 tys. zł na dofinansowanie budowy 
chodnika w ul. Rudzkiej oraz 46.333 zł na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych.

Marek Bartoszewski

Burmistrzowi Rzgowa
Zastępcy Burmistrza Rzgowa

Księżom z parafii św. Stanisława BM w Rzgowie
Zarządowi OSP w Rzgowie

Kole Gospodyń Wiejskich w Rzgowie
Nauczycielom ze SP w Rzgowie
oraz wszystkim ofiarodawcom

za okazane serce
wyrazy podziękowania

Składają
Żona i Rodzice zmarłego Krzysztofa Kaśnickiego

Transport-Przeprowadzki
tanio i solidnie !!! 24h

506-333-148   lub   506-333-126
dojazd i konsultacja gratis, 

wywóz gruzo-śmieci
sprzątanie piwnic, garaży, 

wywóz niepotrzebnych rzeczy
przycinanie, wycinanie 

i wywóz drzew
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