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5-lecie „Cameraty”
W sobotę 22 listopada 2008 r. obchodziliśmy Jubileusz 5-lecia działalno-
ści Rzgowskiego Chóru „Camerata”. Ta „drewniana” rocznica spowodo-
wała, iż po raz pierwszy święto św. Cecylii - patronki śpiewu chóralnego, 
obchodzone było w sposób tak wyjątkowy.

W intencji chórzystów, o godz. 17.00, ksiądz proboszcz parafii pw. św. 
Stanisława B.M. w Rzgowie - Tadeusz Malec odprawił uroczystą mszę św., 
podczas której chór wykonał trzy pieśni: „Hymn do św. Cecylii” („Niby 
echo...”), „Pan zstąpił z nieba”, „Ave Maria...”.

W Eucharystii uczestniczyli zaproszeni goście, przyjaciele „Cameraty” 
oraz wszyscy fani, gdyż o fakcie tym informowaliśmy w poprzednim nume-
rze NG.

Po mszy zabrał głos p. Marek Bagiński, który wierszem własnej twór-
czości skierowanym do członków „Cameraty” sprawił wszystkim ogromną 
niespodziankę, wyrażając jednocześnie swój szacunek oraz gratulacje.
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Piękna jest radość w Święta,

ciepłe są myśli o bliskich,

niech pokój, miłość i szczęście

otoczy dzisiaj Was wszystkich,

a Nowy Rok spełni wszystkie

plany i marzenia

Rada Miejska w Rzgowie,

Burmistrz Rzgowa,

Z-ca Burmistrza Rzgowa
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29 listopada jest to tradycyjny dzień wróżb, obchodzony w wigilię św. 
Andrzeja. Tego dnia przewodnicząca KGW Małgorzata Berczak wraz z 
kobietami tej organizacji urządziły w Sali OSP Grodzisko gminną imprezę 
Piosenek Biesiadnych. Na ten wieczór zaproszone zostały przedstawicielki 
wszystkich Kół Gospodyń gminy Rzgów.

Miło nam było gościć przedstawicieli Gminnego Związku Kółek i 
Organizacji Rolniczych na czele z Przewodniczącym Zarządu Zbigniewem 
Gabarą, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku, jak i delegacje 
poszczególnych Kół Gospodyń z gminy Rzgów.

Zabrakło nam tylko kobiet z Prawdy i Romanowa.
W imprezie biesiadnej współuczestniczył Gminny Ośrodek Kultury w 

Rzgowie wraz ze swą kapelą i to dzięki nim mogliśmy śpiewająco oraz tań-
cząco spędzić ten wieczór. Za co bardzo im dziękujemy.

Imprezę uprzyjemniły potrawy przygotowane przez kobiety z KGW Gro-
dzisko.

Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują wszystkim uczestniczkom i 
uczestnikom biorącym udział w tym biesiadnym spotkaniu.

Małgorzata Bartoszewska

Andrzejkowa biesiada

Konkurs świąteczny
Redakcja NG ogłasza konkurs świąteczny. Należy odpowie-
dzieć na trzy pytania:
1) Z ilu miejscowości składa się Gmina Rzgów?
2) Ilu radnych jest w obecnej kadencji Rady Miejskiej Rzgów?
3) W którym roku ukazał się pierwszy numer „Naszej Gminy”?
Rozwiązania konkursu prosimy wpisać na kartkach pocztowych, 
podając imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, i dostarczyć do 
sekretariatu Urzędu Miejskiego w Rzgowie do dnia 22 grudnia 
2008 r.
Fundatorem nagrody jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
„Grot” - Starowa Góra.                                                         WK
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Żaden z socjologów nie pokusi 
się o analizowanie współczesnego 
społeczeństwa, bowiem ulega ono 
ciągłej transformacji, a otaczane 
lawiną reform nie potrafi konkretnie 
racjonalnie myśleć o swoich potrze-
bach spędzania czasu wolnego. A to 
przez zmianę trybu życia na kon-
sumpcyjny. Dzieje się tak dlatego, 
że potrzeby kulturalne nie są potrze-
bami kategorycznymi, ujawniają 
się często spontanicznie i kojarzą 
się przeważnie z dniami wolnymi 
od pracy. Ludzie często oczekują 
jakiejś zewnętrznej inspiracji, ini-
cjacji, a nawet autorytetów (o nie 
obecnie najtrudniej).

W tej roli doskonale sprawdzają 
się media. Współczesnemu światu 
- opanowanemu przez telewizor, 
komputer - grozi zalew jałowej, bez 
większych wartości monokultury.

I wcale nie trzeba sięgać do 
literatury z gatunku science-fiction, 
zawierającej obraz cywilizacji glo-
balnej i wizje końca świata. Wystar-
czy przyjrzeć się postawom pewnych 
kręgów zagubionej młodzieży, która 
bezkrytycznie poddała się słowom, 
dźwiękom i obrazom świadomie 
kreowanej, a urojonej rzeczywisto-
ści. Wystarczy dokładniej przyjrzeć 

się subkulturze tej młodzieży, by 
uzmysłowić sobie, że stanęliśmy 
jako cywilizacja przed koszmarem 
przyszłości bez norm moralnych i 
wartości. Mnogość ofert spędza-
nia (i tak z trudem wykrzesanego) 
czasu wolnego przed szklanym 
ekranem jest tak wielka, że trudno 
z nią konkurować. Media kierują 
naszym życiem! Nikt nie zastanawia 
się zapewne, że oprócz funkcji roz-
rywkowej i informacyjnej możemy 
poprzez np. internet manipulować, 
być manipulowanym.

Jest to zjawisko bardzo niebez-
pieczne zwłaszcza dla dzieci i mło-
dzieży, której umysł jest jak gąbka 
i pochłonie wszelkie „gotowce”. 
Świat wirtualny jest „fajny”, zastę-
puje zmagania, zapewnia suk-
cesy, daje kolejną szansę, uczy 
naśladować, ale POZBAWIA 
WYOBRAŹNI, pozbawia spraw-
ności fizycznej. To niebezpieczeń-
stwo zauważa świat, który uznaje 
w XXI wieku, że najskuteczniejszą 
obroną przed uniformizacją życia 
społecznego jest powrót do korzeni 
własnej kultury. Trzeba więc mądrze 
korzystać ze zdobyczy techniki, nie 
zapominając o aktywności psychofi-
zycznej i edukacji. Dlatego ogromną 

rolę może odgrywać edukacja regio-
nalna, będąca jedną z wielu dzie-
dzin kształcenia. Lepsze poznanie 
własnego środowiska, jego tradycji, 
historii, folkloru, wychowuje mło-
dego człowieka w przywiązaniu do 
własnej ziemi, budzi inicjatywę, 
porywa do wzniosłych czynów.

Jak zmierzyć, w jaki sposób 
można wyjść naprzeciw zaintereso-
waniom społeczeństwa dotyczących 
spędzania czasu wolnego lub orga-
nizacji zajęć pozalekcyjnych dzieci 
i młodzieży? Jak wychowywać w 
„Realu” nie wzywając na pomoc 
„Super Niani”? W odpowiedzi na 
te pytania mogą pomóc następujące 
instytucje: szkoła, klub sportowy, 
świetlica czy wreszcie DOM KUL-
TURY, ale nie wyręczą one pierw-
szych nauczycieli, jakimi są rodzice. 
Z ankiety przeprowadzonej wśród 
mieszkańców Rzgowa wynika, że 
nie mają zbyt dużej orientacji, jeśli 
chodzi o działalność Domu Kultury, 

jego formy i profile, a co najistot-
niejsze: gdzie jest jego siedziba. A 
tymczasem AMATORSKI RUCH 
ARTYSTYCZNY w Rzgowie pro-
ponuje rozwój zainteresowań w 
następujących kołach: plastycznym, 
fotograficznym, tańca współcze-
snego dzieci, tańca ludowego, w 
chórze i orkiestrze dętej, nie gwaran-
tując natychmiastowych sukcesów i 
nie zapewniając po pierwszym spo-
tkaniu, że podopieczny znajdzie się 
w finale telewizyjnego show typu: 
„You can dance”, „Fabryka gwiazd”, 
„Idol”, czy „Mam talent”.

W tym miejscu znowu nasuwa 
mi się pytanie: czy te zapożyczone 
formy prezentacji ludzkich możli-
wości zagoszczą na stałe we współ-
czesnej polskiej kulturze, która pro-
muje w środowisku młodzieżowym 
muzykę głośną, zagłuszającą emocje 
i wrażliwość. Zgodnie z definicją 
kultury, mówiącą, że jest to ogół 
wytworów materialnych i ducho-
wych, można śmiało powiedzieć, że 

dominujące obecnie takie style, jak: 
pop, hip-hop, disco, rock, techno są 
tak samo owocem twórczego ludz-
kiego wysiłku, jak FOLKLOR. 
Jesteśmy krajem, który ceni stare 
ludowe tradycje ze względu na zro-
zumiałe i akceptowane wartości reli-
gijne, artystyczne, mające znaczenie 
dla upamiętnienia prawd i poczucia 
piękna.

Przekazywania twórczego 
dorobku artystycznego następnym 
pokoleniom w Rzgowie podjął się 
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 
i to robi z dużym powodzeniem już 
od 1985 roku. Taniec ludowy jako 
zjawisko artystyczne służy przede 
wszystkim własnej społeczności i 
za każdym razem, kiedy pojawiają 
się na scenie urodziwe dziewczęta 
i młodzi chłopcy w różnobarwnych 
kostiumach regionalnych, można 
pomyśleć, że to jakiś słowiański 
obraz. Dopiero gdy zaczynają tań-
czyć, śpiewać, grać i śmiać się, to 

obraz ożywa i okazuje się, że to 
jest naturalne, wdzięczne i PRAW-
DZIWE. Dla członków zespołu 
przynależność do niego oznacza 
przyjaźń, radość, rekreację i dumę, 
a sukcesy postrzegane są jako przy-
goda. „Rzgowianie” chcą uchronić 
od zapomnienia i nadal prezento-
wać folklor tak, aby podobało się to 
tym, którzy rozumieją go, jak i tym, 
którzy mało się na tym znają. Chcą 
sprawiać radość sobie i widzom, 
pamiętając o tym, że kultura ludowa 
jest źródłem tożsamości narodowej, 
ostoją PRZESZŁOŚCI I PRZY-
SZŁOŚCI.

Ich dokonania muszą być coś 
warte, skoro kiedyś tańczący rodzice 
przyprowadzają dziś do zespołu 
swoje dzieci. To jasne, chcą, aby i 
one przeżyły niezapomniane chwile.

Drodzy czytelnicy! Moda na 
kulturę trwa cały rok!

Renata Furga
– instruktor GOK

Pozbawieni wyobraźni!Najnowocześniejsza z hal Makro w Rzgowie

Uroczyste otwarcie

Nowa hala Makro w Rzgowie

Świat gastroAsortyment - idealny sklep

26 listopada, po 14 latach od otwarcia pierwszej hali MA-
KRO CASH AND CARRY w Łodzi, firma uruchomiła w 
Rzgowie drugie w regionie nowoczesne centrum zaopa-
trzenia hurtowego. Jest to najnowocześniejsza hala Makro 
w Polsce spośród 27 hal już istniejących.

Budowa trwała blisko 5 miesięcy i pochłonęła prawie 80 mln zł. W nowej 
hali znalazło pracę ponad 200 osób, które w znacznej części pochodzą ze 
Rzgowa lub okolic (Tuszyn, Pabianice, południowa Łódź). Szacuje się, że w 
ciągu roku nowa hala jest w stanie obsłużyć około 550 tysięcy klientów.

Na powierzchni ponad 8,7 tys. m2 klienci znajdą poszerzony wybór 
asortymentu, którego dopełnieniem jest nowa, funkcjonalna aranżacja i 
innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorców – wszystko po to, by zakupy 
były łatwe, szybkie i jak najbardziej efektywne. Aż 48% powierzchni hand-
lowej stanowi część przemysłowa, której sposób ekspozycji został zaprezen-
towany w nowatorski sposób i podzielony na tzw. ŚWIATY.

W ŚWIECIE GASTRONOMII prezentowane są nowe biznesowe 
rozwiązania dla właścicieli hoteli, restauracji, cateringu i innych punktów 
gastronomicznych. Rozszerzony asortyment sprzętu i wyposażenia gastrono-Rozszerzony asortyment sprzętu i wyposażenia gastrono-
mii daje możliwość zapoznania się Klientom z nowatorskimi urządzeniami i 
rozwiązaniami oraz Klienci mają okazję, bezpośrednio w hali, porozmawiać 
z konsultantem GASTRO i optymalnie dopasować proponowane rozwiąza-
nia do swoich potrzeb.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów znacznie poszerzono asorty-
ment profesjonalnego sprzętu i wyposażenia sklepów. Wyróżniający się inno-
wacją jest pokazowy sklep wzorcowy. Tutaj właściciele sklepów detalicz-
nych mogą zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie 
projektowania sklepowego wnętrza, łącznie z kompleksowymi pomysłami na 
wyeksponowanie produktów, rozmieszczenie regałów, lad chłodniczych czy 
funkcjonalny system kasowy.

Warto także podkreślić, że oba te ŚWIATY – GASTRONOMII, jak i 
IDEALNY SKLEP - to nie tylko miejsce, gdzie można kupić profesjonalne 
artykuły, ale przede wszystkim uzyskać fachowej porady. MAKRO jako 
PARTNER W BIZNESIE swoim klientom gwarantuje opiekę konsultantów, 
udział w licznych szkoleniach, targach, pokazach.

Kolejna nowa, poszerzona grupa asortymentowa składa się na tzw. 
ŚWIAT PARTY I STOŁU. Tutaj asortyment został powiększony o ok. 80%. 
Pośród kompleksowych pomysłów, związanych z organizacją przyjęć oko-
licznościowych, pojawiła się również sekcja z towarami dostosowanymi do 
potrzeb organizacji wesel.

W hali MAKRO w RZGOWIE pomyślano również o innych grupach 
klientów. Właściciele warsztatów samochodowych na pewno ucieszą się 
z nowego działu WARSZTAT, w którym znajdą profesjonalne narzędzia, 
skorzystają także ze wzbogaconej oferty odzieży roboczej. Innowacyjnym 
rozwiązaniem, zastosowanym w nowym centrum zaopatrzenia, jest również 
dział opakowań dekoracyjnych.

Dzień otwarcia hali uświetnili swoją obecnością: władze województwa, 
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Pan Artur Bagieński, Starosta 
Pan Piotr Busiakiewicz, oraz władze miasta Rzgowa – Pan Burmistrz Jan 
Mielczarek. Osoby te wraz z Dyrektorem Operacyjnym MAKRO POLSKA 
Fransem Hartongiem i Dyrektorem hali Makro w Rzgowie – Tomaszem Hala-
ma-Lis dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Na otwarciu nie zabrakło 
oczywiście grona Złotych Klientów nowej hali oraz właścicieli pobliskich 
biznesów.

W uroczystej atmosferze, w rytmach muzyki na żywo i przy bogatym 
cateringu okolicznych restauracji, klienci mogli zapoznać się z pełną ofertą 
MAKRO i dokonać pierwszych zakupów.

Świetności w tym uroczystym dniu dodał z pewnością ogromny tort i 
symboliczna lampka szampana, a o godz. 18.00 wszyscy pobliscy miesz-
kańcy i klienci mogli uczestniczyć w prawdziwej magii świateł – pokazie 
sztucznych ogni i laserów.

Tekst i foto: Ewelina Stasiak
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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

Pierwszaki z SP w Rzgowie

Publikujemy zdjęcie, które z przyczyn technicznych nie zmieściło 
się w poprzednim numerze NG

Rzgowski Chór
„Camerata”
2003-2008

Rzgowski Chór „Camerata” powstał jesienią 2003 r. Założycielką, 
kierownikiem muzycznym i dyrygentem jest absolwentka Akademii 
Muzycznej w Łodzi mgr Izabela Kijanka.

Pierwszy koncert odbył się 11 listopada – w 85. Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości Polski. Chór wykonał trzy pieśni: „Marsz I Brygady”, „O mój 
rozmarynie”, „Raduj się serce”.

Pierwszy skład tworzyli: Izabela Drzazga, Justyna Małkiewicz, Paulina 
Godzińska, Karolina Topolska, Małgorzata Śniada, Szymon Bolonek, Justyna 
Bogusiak, Krzysztof Marianowski, Ewa Pokorska, Marika Pryczek.

W repertuarze Chór posiada ponad 50 utworów dwu-, trzy- i czterogłoso-
wych. Są to pieśni kościelne (maryjne), kolędy, pieśni i piosenki patriotyczne 
(narodowościowe oraz hymny), biesiadne, okolicznościowe i inne, a capella 
lub z akompaniamentem, zróżnicowane pod względem charakteru i stopnia 
trudności.

Rzgowski Chór „Camerata” posiada w repertuarze aż dwie pieśni o 
Rzgowie:
* „Rzgów nasze miasto...” – zwaną nieoficjalnie hymnem Rzgowa (do słów 
H. Depcik, z muzyką i opracowaniem I. Kijanki);
* „Bo tylko w Rzgowie” – o charakterze biesiadnym (do słów i muzyki H. 
Stefaniaka, z opracowaniem I. Kijanki).

„Camerata” ubogaca uroczystości lokalne zarówno świeckie, jak i 
kościelne, takie jak Święto Odzyskania Niepodległości Polski, Konstytucji 3 
Maja, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Rzgowa, Dożynki Gminne, 
jubileusze KGW i inne. Koncertuje także poza terenem gminy. Bierze udział 
w konkursach zajmując niejednokrotnie wysokie lokaty.

W sierpniu 2008 roku miał miejsce pierwszy wyjazd szkoleniowy. Pośród 
łąk i lasów nad Jeziorem Lucieńskim, w oderwaniu od trosk codziennych 
grupa łączyła ćwiczenia muzyczne z rekreacją, turystyką i sportem. Intencją 
było przygotowanie bieżącego repertuaru na najbliższe występy, tj. odpust 
NMP w Bedoniu, Dni Rzgowa oraz Dożynki. To również wspaniały sposób 
na integrację środowiska, którego przyszłym celem jest wspólne tworzenie 
kultury naszego miasta – Rzgowa.

Byli członkowie Rzgowskigo Chóru „Camerata”: Justyna Gałkiewicz, 
Izabela Drzazga, Paulina Godzińska, Marika Pryczek, Karolina Topolska, 
Monika Jędrzejczak, Małgorzata Śniada, Anna Śniada, Lucyna Cichewicz, 
Aleksandra Sabela, Małgorzata Sabela, Paulina Gradowska, Anna Juśkie-
wicz, Katarzyna Czarko, Aneta Biniek, Katarzyna Biniek, Justyna Bogusiak, 
Szymon Bolonek, Krzysztof Marianowski, Maria Majdzińska, Katarzyna 
Gradowska, Ewa Makiewicz, Ewa Pokorska, Ryszard Gabrysiak, Tomasz 
Gawroński, Tomasz Wankiewicz.

Aktualny skład Rzgowskiego Chóru „Camerata” (jesień 2008): Jadwiga 
Janczyk, Małgorzata Juśkiewicz, Ewa Kamińska, Krystyna Makiewicz, Wie-
sława Pokorska, Grażyna Rodkiewicz, Danuta Sądkiewicz, Anna Sztandor, 
Teodezja Szumska, Halina Baranowska, Teresa Baranowska, Anna Grzanek, 
Mirosława Kantorska, Eugenia Król, Edyta Najgebauer, Teresa Pietrzak, Bro-
nisława Płusajska, Zdzisław Czernek, Józef Pokorski, Piotr Salski, Krystyna 
Świerczyńska, Wojciech Wasiak, Stanisław Kuzik, Stanisław Nowak, Bole-
sław Siutowicz.

Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, 95-030 Rzgów, ul. Rawska 8, tel. 
(0-42) 214-13-12, 600-250-715, e-mail: izabela.kijanka@wp.pl, camerata@
wp.pl.

Próby: wtorki, czwartki 17.30 – 19.00.

5-lecie „Cameraty”
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Następnie goście przedostali się do lokalu „Odyseja”, w którym nastąpiła 
część oficjalna uroczystości, choć na powitanie niespodziewane „Sto lat...” 
przy lampce szampana wzniósł właściciel restauracji. To tu chórmistrz Iza-
bela Kijanka powitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przed-
stawiciele władz Rzgowa: Burmistrz p. Jan Mielczarek, Przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Marek Bartoszewski, Zastępca Burmistrza p. Jadwiga 
Pietrusińska, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych p. Marek Skalski; 
przedstawiciele KGW Starowa Góra, redaktor „Expressu Ilustrowanego”, 
Dyrektor GOK, delegacja Orkiestry Dętej, ZPiT „Rzgowianie”, instruktorzy 
GOK, byli i aktualni członkowie „Cameraty”.

Chórzystka p. Małgorzata Juśkiewicz przybliżyła sylwetkę patronki 
chórów - św. Cecylii, zaś p. Eugenia Król - 5-letnią historię Rzgowskiego 
Chóru „Camerata”, z czego najważniejszym było, iż „Camerata” dała przez 
ten czas prawie 70 koncertów, prezentując ponad 50 utworów o rozmaitym 
charakterze i przeznaczeniu, różnych stylach, językach, konstrukcji i faktu-
rze; zajmując wysokie lokaty w przeglądach czy konkursach.

Koncert pt. „5 hitów na 5-lecie”, będący zaledwie w zarysie przekro-
jem repertuaru, zawierał następujące utwory: J. F. Haendla - „Canticorum 
jubilo...”, St. Moniuszki - „Pieśń poranną”, pieśń huculską - „Czerwony 
pas...”, melodię popularną - „Góralu, czy Ci nie żal...”, H. Stefaniaka - „Bo 
tylko w Rzgowie...”, a na bis - „Konika” z repertuaru Urszuli - tegoroczny 
hit „Cameraty”.

Koncert bardzo się podobał, gdyż wywołał burzę oklasków, „Camerata” 
zaś ukazała się w pełnym blasku, tym bardziej, iż wystąpiła w nowiutkich, 
chabrowo-srebrnych strojach sprawionych specjalnie na tę okoliczność.

Każdy członek chóru otrzymał jubileuszowe upominki - broszurę o 
„Cameracie”, a także okolicznościowy kubeczek przedstawiający herb 
Rzgowa oraz logo chóru „Camerata” opracowane specjalnie na jubileusz.

Po części artystycznej nastąpiły gratulacje, życzenia, wyrazy uznania i 
szacunku, wręczanie kwiatów, a także wymiana serdeczności i buziaczków 
dla „Szanownego Jubilata”.

Szczególną pamiątką rocznicową dla „Cameraty” od Rady Miejskiej i 
Burmistrza Rzgowa była wręczona przez przedstawicieli władz, specjalnie 
wykonana - jubileuszowa tabliczka okolicznościowa.

Do wglądu i dyspozycji wszystkich obecnych zostały wyekspono-
wane, pieczołowicie wykonane, dokumentujące pracę chórzystów: „Kro-
nika Rzgowskiego Chóru Camerata” oraz album z fotografiami, w najlep-
szy sposób oddające zmiany oraz modyfikacje na przestrzeni lat (obecnie 
dostępne w GOK, ul. Rawska 8).

Na zakończenie części oficjalnej wykonano wspólne, „rodzinne” zdjęcie 
wszystkich uczestników spotkania, które będzie nam przypominać ten uro-
czysty dzień, stanowiący zamknięcie pierwszej 5-latki, a jednocześnie otwie-
rający kolejny rozdział życia artystycznego „Cameraty”.

Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek przy muzyce, który oprócz nie-
spodzianek dla podniebienia zawierał także elementy rozrywkowe, tj. pokaz 
tańca towarzyskiego w „Tańcu hiszpańskim”, występ solowy „Elvisa”, a 
także konkursy z nagrodami, zabawę z balonami, itd., itp. Wieczór, choć nie-
zbyt długi, był bardzo udany, pełen emocji i wrażeń.

Szczególne podziękowania składamy Radzie Miejskiej oraz Burmi-
strzowi Rzgowa, a także Dyrektorowi GOK, za wspieranie inicjatyw oraz 
projektów (ostatnio nowe stroje) w okresie działalności Rzgowskiego Chóru 
„Camerata”; wszystkim przybyłym gościom - za obecność i życzenia; życz-
liwym oraz przyjaciołom - za wsparcie, słowa uznania i otuchy; KGW Sta-
rowa Góra - za gratulacje i życzenia wystosowane w ostatnim numerze NG; 
gospodarzowi „Odysei” - za zasponsorowanie sporej części wieczoru oraz 
niespodzianki.                                                        Dyrygent Izabela Kijanka

PS. Wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami tworzyć dalszą historię „Came-
raty” - zapraszam na próby we wtorki i czwartki do Gminnego Ośrodka Kul-
tury.

Z życia parafii
24 grudnia (środa) – o godz. 24.00 – Pasterka w int. wszystkich parafian
25 grudnia (czwartek) – msze święte sprawowane będą o godz.: 8.20; 10.00; 
11.30; 18.00
26 grudnia (piątek) – msze św. o godz.: 7.00; 8.20; 10.00; 11.30; 18.00
31grudnia (środa) – msza św. o godz.: 18.00 - podsumowanie i zakończenie 
roku
1 stycznia (czwartek) – msze św. o godz.: 8.20; 10.00; 11.30; 18.00

Świąteczna tradycja 
Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia mają dla narodu polskiego wielce uroczysty 
charakter. Rozpoczynający święta wieczór wigilijny to chwila pojednania, 
przebaczenia, otwarcia kolejnego rozdziału. Symbolem wzajemnych życzeń 
dobra duchowego i materialnego jest opłatek, którym dzielimy się podczas 
wigilii. Atmosferę spokoju i szczęścia w domu daje symbol drzewa rajskiego, 
wiecznie zielona i rozświetlona choinka, pod którą bardzo często umieszcza 
się żłóbek jako symbol narodzin Jezusa w Betlejem.

W naszych obchodach Świąt Bożego Narodzenia szczególne miejsce zaj-
muje stół, wokół którego gromadzi się rodzina, aby modlić się, łamać opłat-
kiem, składać sobie życzenia i spożywać wieczerzę wigilijną. Pięknym zwy-
czajem pozostawia się przy stole jedno miejsce wolne dla kogoś, kto może 
przyjść z drogi, dla nieznajomego. Te proste gesty znaczą bardzo wiele. Sym-
bolizują one dobroć ludzkiego serca, które w drugim człowieku dostrzega 
- zwłaszcza w człowieku potrzebującym - obecność Chrystusa i wzywa, by 
wprowadzić brata i siostrę w klimat rodzinnego ciepła, zgodnie ze staropol-
skim: „Gość w dom - Bóg w dom”. Stół wigilijny niejako tworzy i buduje 
ludzką wspólnotę. To znaczenie stołu jeszcze bardziej staje się czytelne, gdy 
spoczywa na nim chleb, z którego każdy może wziąć i dzielić się z innymi. 
Miłość, przebaczenie, pokój z Bogiem i ludźmi znajdują w tym wigilijnym 
geście wspaniały wyraz.

„Myślę w tej chwili nie tylko o naszym stole w domu rodzinnym, ale mam 
także na uwadze wielki stół naszego wspólnego domu - Matki Ojczyzny. I 
dlatego cieszę się, że tutaj są obecni również przedstawiciele Samorządów 
Małopolski. Wam przypadła bardzo ważna i odpowiedzialna rola w życiu 
społecznym. Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i 
sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym star-
czyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.

Moi drodzy, biorę z waszych rąk wigilijny opłatek i w duchu łamię się 
nim z wami wszystkimi i każdym z osobna, ze wszystkimi moimi rodakami, 
którzy znajdują się w Ojczyźnie i poza jej granicami, z Kościołem w Polsce 
i ze sprawującymi rządy w naszym kraju. Wszystkim składam serdeczne 
życzenia na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok. Niech ta wielka 
Miłość Boga, która w noc betlejemską objawiła się na ziemi, prowadzi nasze 
serca do Jezusa, tak jak prowadziła serca pasterzy, mędrców, Józefa i Maryi. 
Niech duch solidarności przepoi całe nasze życie, zarówno osobiste, jak i 
społeczne, i niech stanie się natchnieniem do służby dobru wspólnemu w 
naszej wspólnej Ojczyźnie”.                                                      [Jan Paweł II]

Kronika - listopad 2008
7.XI. – Terenowa lekcja historii uczniów kl. III Gimnazjum na Cmentarzu 
Wojewódzkim w Starej Gadce
11.XI. – Obchody 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
12.XI. – Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów
18.XI. – XXXI Sesja Rady Miejskiej
22.XI. – Jubileusz 5-lecia działalności rzgowskiego chóru „Camerata”
25.XI. – Otwarcie „Makro Cash & Carry” w Rzgowie
29.XI. – Spotkanie biesiadne KGW w Grodzisku
30.XI. – Udział chóru „Camerata” w „Spotkaniach z kulturą chrześcijańską” 
w Justynowie, gm. Andrespol

Kronika policyjna
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wszystkich chętnych pragnący 
związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w Policji prosi o kontakt 
pod adresem: Wydział Kadr i Szkolenia, 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 
108/112, tel. 042 665-30-16, 042 665-13-65, 042 665-13-69, adresy inter-
netowe www.lodzka.policja.gov.pol, sekcjadoboru.kwp@lodzka.policja.
gov.pl

Dzielnicowi Gminy Rzgów:
* mł. asp. Robert Górecki – miasto Rzgów oraz wsie Kalinko, Kalino i Roma-
nów;
* mł. asp. Arkadiusz Kasprzak – wsie: Bronisin Dworski, Babichy, Czyżemi-
nek, Grodzisko, Stara Gadka, Gospodarz, Guzew, Huta Wiskicka, Konstan-
tyna, Prawda, Tadzin i Starowa Góra.

Opis zdarzeń, w realizacji których brali udział policjanci z Posterunku 
Policji w Rzgowie:
22.10.2008 godz. 10:25 RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. PL. 500-ECIA F-sze 
PP Rzgów na podstawie materiałów własnych zatrzymali podczas wprowa-
dzania do obiegu papierosów m-ki Delta Red, Dukat, Clasic Blue, bez pol-
skich znaków akcyzy Pawła J., wartości ok. 350,- zł. Towar zabezpieczono 
w KP Tuszyn.
22.10.2008 godz. 10:45 RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. PL. 500-LECIA 
F-sze PP Rzgów na podstawie materiałów własnych zatrzymali podczas 
wprowadzania do obrotu papierosów bez polskich znaków akcyzy m-ki 
Calsic Blue, Dukat, Delta Red wartości ok. 300,- zł przez Henrykę K. Towar 
zabezpieczono w KP Tuszyn.
01.11.2008 godz. 01:00 RZGÓW ul. PL. 500 LECIA Funkcjonariusze PP 
Rzgów zatrzymali kierującego samochodem VW Golf Piotra S., lat 23, będą-
cego w stanie nietrzeźwości z wynikami badań (I-0,71mg/l, II-0,76 mg/l). 
Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
17.11.2008 godz. 14:40, RZGÓW ul. POLNA Policjanci PP Rzgów dokonali 
zatrzymania mężczyzny lat 24, który groził pracownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy UM Rzgów pozbawieniem życia w związku z prze-
prowadzaną interwencją dotyczącą zaniedbań podczas sprawowania opieki 
nad trójką małoletnich dzieci. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
19.11.2008 godz. 18:30, KALINKO POLE. Dzielnicowy PP Rzgów mł. asp. 
Robert Górecki wspólnie z dzielnicowymi KP Tuszyn mł. asp. Rafałem Sie-
radzkim i mł. asp. Romanem Paradą, podczas interwencji własnej na terenie 
posesji mieszczącej się we wsi Kalinko Pole, ujawnili kobietę w wieku lat 41, 
która będąc w stanie upojenia alkoholowego sprawowała opiekę nad nieletnią 
córką lat 2. Nieletnia Ewa R. została przewieziona przez karetkę pogotowia 
do ICZMP w Łodzi z objawami zapalenia płuc. Wymieniona kobieta została 
zatrzymana, następnie został wobec niej zastosowany środek zapobiegaw-
czy w postaci dozoru policyjnego. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KP 
Tuszyn.

Policjanci PP Rzgów i KP Tuszyn apelują do mieszkańców miasta i gminy 
Rzgów, aby nie pozostawiali niezabezpieczonych drzwi wejściowych do 
swoich posesji, w ostatnim okresie czasu odnotowano trzy przypadki na 
terenie miasta Rzgów, iż n/n sprawcy wykorzystując nieuwagę domowni-
ków, dostali się do wnętrza ich posesji i dokonali kradzieży znajdującego 
się tam mienia. Do zdarzeń tych doszło w porze dziennej, w czasie gdy na 
terenie posesji znajdowali się ich właściciele.

TELEFONY ALARMOWE:
Posterunek Policji Rzgów 042 214-10-07

Komisariat Policji w Tuszynie 042 614-25-60
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

w Koluszkach 044 714-69-77
Telefony alarmowe 997 i 112 z tel. komórkowych
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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.

Seniorzy na zasłużonym 
odpoczynku

Zawodnicy reprezentacyjnej drużyny Rzgowa są w tej chwili na zasłużo-
nym odpoczynku. Rok 2008 był dla tego zespołu wyjątkowo pracowity. Całe 
szczęście, że ciężka praca, jaką zawodnicy wykonali na treningach, przynio-
sła efekty. Wreszcie gramy w IV lidze i to z niezłymi efektami. Każdy zespół, 
z którym się spotykaliśmy w rozgrywkach, musiał się liczyć z tym, że trafił 
na wymagającego przeciwnika.

Trener Jerzy Rutkowski dał wolne zawodnikom do dnia 6 stycznia 2009 r. 
Jak w ostatnich latach, tak i w tym roku w okresie przygotowawczym błąkać 
się będziemy po kilku salach. Trenować będziemy w hali Rudzkiego Klubu 
Sportowego, w sali gimnastycznej w Guzewie oraz na obiektach Wyższej 
Szkoły Informatyki w Łodzi na ulicy Rzgowskiej. Będziemy też korzystać 
z obiektu w Gutowie Małym w Ośrodku Piłkarskim pana Antoniego Ptaka. 
W meczach towarzyskich zmierzymy się m.in. z Odrą Wodzisław, Sande-
cją Nowy Sącz oraz z Ruchem Radzionków. Wszystkich przeciwników oraz 
terminy meczów towarzyskich podamy w styczniowym wydaniu „Naszej 
Gminy”.

Drugi zespół Zawiszy również już odpoczywa, a do treningów przystąpi 
pod koniec stycznia.

Runda jesienna sezonu 2008/2009 dla drużyny młodzieżowej, występu-
jącej w klasie rozgrywkowej „Deyna”, której trenerem jest Robert Świer-
czyński, rozpoczęła się niezbyt obiecująco. Zespół po pierwszych sześciu 
meczach zgromadził tylko jeden punkt i co ciekawe - był to remis z póź-
niejszym mistrzem jesieni tej ligi! Słaba postawa zawodników była spowo-
dowana kilkoma czynnikami. Zaległości treningowe jeszcze z poprzedniego 
sezonu, układ terminarza, który spowodował, iż pierwsze mecze były z sil-
nymi przeciwnikami, a także brak szczęścia, gdyż piłkarsko zespół prezen-
tował się całkiem przyzwoicie. Druga część sezonu przyniosła zwycięstwa 
i pozwoliła awansować w górę tabeli. Ostatecznie zespół zajął 10 pozycję, 
zgromadził 14 punktów (4 zwycięstwa, 2 remisy).

Bramki dla zespołu zdobywali: B. Roszczyk – 12, K. Zapieraczyński – 
9, K. Stępniewski – 4, J. Sądkiewicz - 4, M. Nowak – 2, K. Nowak – 1, K. 
Muras – 1.

Na szczególne wyróżnienie w rundzie jesiennej zasłużyli: Kamil Nowak, 
kapitan zespołu, wzorowa postawa na meczach i treningach, zawsze można 
było na niego liczyć, walczył nie raz za trzech. Marcin Nowicki, podobna 
postawa jak Kamila. Bartek Roszczyk strzelił najwięcej bramek dla naszego 
zespołu, najmłodszy zawodnik, który mimo nienajlepszych warunków fizycz-
nych jest obdarzony dobrą techniką, a także rzadko spotykanym instynktem 
strzeleckim. Był tam, gdzie powinien być napastnik. Ponadto barw Zawi-
szy bronili: Kamil Muras, Marcin Nowak, Marcin Nowicki, Adam Pasiński, 
Adrian Pisiałek, Filip Przytulski, Jakub Przytulski, Kamil Sapała, Wojciech 
Sadłowski, Jakub Sądkiewicz, Konrad Stępniewski, Damian Strzałkowski, 
Kamil Zapieraczyński.

Dwa kolejne zespoły młodzieżowe w naszym klubie prowadzi trener Jan 
Łubis.

W klasie KUCHAR zespół w sezonie jesiennym po rozegraniu 12 
meczów zajmuje 8 miejsce, z 15 punktami, odnosząc 5 zwycięstw i dozna-
jąc 7 porażek. Zawodnicy strzelili 36 bramek, stracili 58. Po każdym meczu 
trener wystawiał indywidualne noty zawodnikom w skali od 0-6.

Po rundzie jesiennej na czele w punktacji trenera znajdują się: Piotr Sar-
liński (40 pkt), Mateusz Pokorski (37 pkt), Adrian Górski (36 pkt). W zespole 
występują jeszcze: Dominik Makiewicz, Rafał Bartłomiejczyk, Konrad 
Kraszewski, Sebastian Makowski, Witold Juśkiewicz, Krystian Łuczyński, 
Michał Sadowski, Patryk Wdowiak, Rafał Modranka, Michał Pierzyński, 
Mateusz Płachta, Jan Duk, Radosław Rusek, Bartłomiej Głaszcz, Rafał Klu-
czyński. Najwięcej bramek dla zespołu – 15 strzelił Mateusz Pokorski.

Drugi zespół w klasie Górski „D” rocznik 1998/99 po rundzie jesien-
nej zajmuje 10 miejsce z 7 punktami, wygrywając 2 razy, 1 raz zremisował 
i 8 razy przegrał. Najmłodszą drużynę reprezentowali: Maciej Bartłomiej-
czyk, Dominik Gałkiewicz, Sebastian Gałkiewicz, Konrad Kordys, Krzysz-
tof Karga, Konrad Jakubiec, Damian Płachta, Krystian Sońta, Karol Samiec, 
Bartłomiej Sztandor, Bartosz Zając, Michał Zarówny, Przemysław Koszow-
ski, Damian Ratajczyk, Daniel Majek.

Zawodnicy drużyn młodzieżowych praktycznie będą mieć tylko przerwę 
świąteczną na odpoczynek, bo trenować będą do ostatniej chwili przed świę-
tami, a w roku 2009 do treningów przystąpią na początku stycznia. Wszystkie 
zespoły młodzieżowe będą mieć zajęcia w szkole podstawowej w Rzgowie.

GLKS „Zawisza” Rzgów jest zainteresowany naborem zawodników do 
wszystkich drużyn młodzieżowych z rocznika 1993 i młodsi, 1995/1996 i 
młodsi oraz 1998/1999 i młodsi.

Zarząd Zawiszy składa kibicom oraz czytelnikom „Naszej Gminy” ser-
deczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia, wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 
2009 oraz wielu emocji sportowych.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 4 grudnia 2008 r.

Sesja ta jest zwana sesją podatkową, gdyż uchwalane są na niej podatki lokalne, 
ceny wody i ścieków i podatki od środków transportowych na rok przyszły, a uchwały 
muszą znaleźć się w wydaniu Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego na 14 
dni przed datą ich obowiązywania.

W sesji uczestniczyło 13 radnych, w tym jeden w niecałej połowie obrad. Pierwszy 
raz w tej kadencji miała ona rekordowo krótki czas trwania. Zwołana na godz. 12.00, 
faktycznie rozpoczęła się z półgodzinnym opóźnieniem i zakończyła się o godz. 14.20 
i gdyby nie delegacja mieszkańców z ulicy Szczytowej w Starowej Górze, byłaby jesz-
cze o pół godziny krótsza.

Tematy sesyjne zostały dogłębnie przeanalizowane na wspólnym posiedzeniu 
wszystkich Komisji Rady, a radny M. Bagiński ograniczył się tylko do głosowania w 
większości przeciw podejmowanym decyzjom przez Radę Miejską w Rzgowie.

Podatki od środków transportowych
Dotyczy on samochodów ciężarowych. Na wniosek Burmistrza radni uznali, że 

nadwyżka tego podatku w roku ubiegłym była wystarczająca i że w dobie kryzysu nie 
należy go podnosić. Stawki tego podatku nie zostały zmienione.

Podatki od nieruchomości
Kierując się potrzebą rozwoju gospodarczego gminy Rada Miejska uchwaliła 

wzrost tych podatków tylko o kilka procent, co czasami stanowi kilka groszy za 1 m² i 
są sporo mniejsze od stawek maksymalnych ustalonych przez ministra finansów.

Budynki letniskowe potraktowaliśmy jako luksus, stąd też maksymalna stawka. 
Pozostałe stawki w górnych granicach nie mają żadnego znaczenia finansowego dla 
gminy, jak i podatników. A oto tabela porównawcza tych podatków:

Nazwa - podstawa opodatkowania

Stawki 
uchwalone 
przez Radę 
Miejską w 
Rzgowie na 
rok 2008

Górne 
stawki 

ustalone 
przez MF 
na 2009 r.

Stawki 
uchwalone 
przez Radę 
Miejską w 
Rzgowie 

na 2009 r.
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne, retencyjne lub elektrowni wod-
nych od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego od 1 m² 
powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni 
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - 
od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym - od 1 m² 
powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udziela-
nia świadczeń zdrowotnych - od 1 m² 
powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego - od 1 m² 
powierzchni użytkowej;
f) od budynków letniskowych - od 1 m² 
powierzchni użytkowej.

0,68

3,74

0,32

0,50

17,50

7,50

3,50

4,00

6,37

0,74

3,90

0,37

0,62

19,81

9,24

4,01

6,64

6,64

0,70

3,90

0,35

0,55

19,00

8,00

4,01

4,50

6,64

Ceny wody i ścieków
Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Rzgowie Konrad 

Kobus przedstawił na komisjach Rady Miejskiej propozycje cen wody i ścieków w 
oparciu o przedłożony radnym wcześniej wniosek taryfowy.

Zaproponował, aby ceny wody wzrosły o 9,42% w stosunku do roku ubiegłego, 
a ceny ścieków o 5,28% przy dopłacie gminy do I grupy taryfowej. Dla odbiorców 
przemysłowych i działalności gospodarczej dopłat nie ma. Przedstawiona przez Kie-
rownika Konrada Kobusa propozycja dopłat w wysokości 0,20 zł netto do 1 m³ ście-
ków socjalno-bytowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dała planowaną 
łączną kwotę dotacji 192.123 zł brutto. Radni przegłosowali tę pomoc gminy dla jej 
mieszkańców bez dyskusji, traktując sprawę ze zrozumieniem. A oto tabela opłat za 
wodę i ścieki na rok 2009:
Woda:
I. Grupa taryfowa
Koszt za 1 m³ wody - 2,09 zł/m³ (netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ wody - 0,20 zł/m³ (netto)
Cena 1 m³ wody - 1,89 zł/m³ (netto)
- Gospodarstwa domowe i odbiorcy poza przemysłowymi
- Jednostki: oświaty, kultury i sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej, admini-
stracji
- Gospodarstwa rolne i ogrodnicze
- Sprzedaż hurtowa wody

II. Grupa taryfowa
Koszt za 1 m³ wody - 2,13 zł/m³ (netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ wody - 0,00 zł/m³ (netto)
Cena 1 m³ wody - 2,13 zł/m³ (netto)
- Odbiorcy przemysłowi (działalność gospodarcza)
Ścieki:
I. Grupa taryfowa
- Gospodarstwa domowe
- Odbiorcy poza przemysłowymi
- Jednostki: oświaty, kultury i sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej, admini-
stracji
- Gospodarstwa rolne i ogrodnicze
Koszt jednostkowy za 1 m³ ścieków - 4,19 zł/m³ (netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ ścieków - 1,00 zł/m³ (netto)
Cena 1 m³ ścieków - 3,19 zł/m³ (netto)
II. Grupa taryfowa
- Przemysłowi odbiorcy usług (działalność gospodarcza)
- ścieki opadowe (deszczowe) i roztopowe z dróg
Koszt jednostkowy za 1 m³ ścieków - 4,19 zł/m³ (netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ ścieków - 0,00 zł/m³ (netto)
Cena za 1 m³ ścieków - 4,19 zł/m³ (netto)

Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmio-
tami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009 uchwalony został jednogłośnie.

Program ten będzie finansowany ze środków własnych Gminy Rzgów. Wysokość 
środków przewidzianych na realizację zadań publicznych zlecanych tym organizacjom 
zostanie określona w uchwale budżetowej.

Przekazanie środków nastąpi po rozstrzygnięciu konkursów i po zawarciu umowy 
na realizację zadań publicznych.

Są to następujące podmioty: 1. GLKS „Zawisza” Rzgów; 2. Stowarzyszenie 
„Otwarte Serca”; 3. Siostry Felicjanki; 4. LUKS „Sokół”.

Zmiany w budżecie
Rada Miejska zmniejszyła plan dochodów o 1 mln 200 tys. zł. A oto powody: 

Na gminne wysypisko śmieci trafi w tym roku o 200 tys. zł śmieci mniej. Z powodu 
kryzysu finansowego na świecie Firma „Ptak” nie przystąpiła do przetargu na grunty 
gminne w strefie przedsiębiorczości na zachód od trasy Nr 1. No i działka gminna 
grubo powyżej 1 ha dalej czeka na swego szczęśliwego nabywcę. Myślę, że szczęśliwi 
są ci, którzy do tej pory sprzedali swoje działki „Ptakowi”. Gminie jednak 1 mln zł 
prześlizgnął się koło nosa.

Zrównoważenie niedoborów o 1 mln 200 tys. zł. Rada Miejska zaakceptowała w 
następujących pozycjach:
* Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (70005; § 0750) - 25.000; zł
* Podatek od czynności cywilnopr. od osób prawnych (75615; § 0500) - 15.000; zł
* Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (75616; § 0310) - 120.000; zł
* Podatek rolny od osób fizycznych (75616; § 0320) - 60.000; zł
* Podatek od spadków i darowizn (75616; § 0360) - 80.000; zł
* Opłata targowa (75616; § 0430) - 90.000; zł
* Podatek od czynności cywilnopr. od osób fizycznych (75616; § 0500) - 244.000; zł
* Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (75621; § 0020) - 150.000; zł
* Odsetki bankowe (75814; § 0920) - 300.000; zł
* Renta planistyczna (75618; § 0490) - 116.000; zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.200.000; zł
W wydatkach budżetowych niespodziewaną pozycją okazała się – przeszło 110-

tysięczna kwota na refundację dla miasta Łodzi, kosztów za przedszkolaków uczęsz-
czających do przedszkoli łódzkich. Po ostrych negocjacjach władz gminy kwota ta 
uległa obniżeniu do 40 tys. zł za rok ubiegły.

Garby na ul. Szczytowej
Jak już wspomniałem, na wstępie sesji przedstawiciele ul. Szczytowej w Staro-

wej Górze przyszli „wywalczyć” progi zwalniające na części swej ulicy. „Szczęśliwa 
ulica” – tak na sesji nazwał ją Przewodniczący Rady, mając na uwadze, że jako jedna z 
nielicznych w gminie posiada już wszystkie media, a ostatnio po wybudowaniu kana-
lizacji wyasfaltowano ją do końca. I jak to zwykle bywa w naszej gminie, najpierw 
mieszkańcy domagają się asfaltu, a zaraz potem garbów na tej drodze, bo kierowcy roz-
wijają duże prędkości. Doszło nawet do takich paradoksów, że domagano się progów 
zwalniających na ul. Tuszyńskiej, Nadrzecznej i Grodziskiej, tzn. na ulicach strategicz-
nych, jeśli chodzi o ruch kołowy w Rzgowie.

Ulica Szczytowa jest jedną z nich, ponieważ łączy ulicę Centralną w Starowej 
Górze z Łodzią. Stanowisko radnych w sprawach garbów było dość konsekwentne – 
na nie.

Ruch na tych ulicach musi odbywać się płynnie, a korzystają z nich pojazdy o 
przeróżnym tonażu, dla których te utrudnienia są dużą barierą. Zresztą nie po to Gmina 
buduje ładne drogi na wniosek mieszkańców, żeby na drugi dzień zakładać zapory 
w poprzek drogi. Coś tu jest nie tak. Wybitnym przykładem tego jest ul. Młyńska w 
Gospodarzu – stosunkowo krótka, bez wylotu, na której mieszka kilkunastu miesz-
kańców i tylko oni lub ich pracownicy z w/w ulicy korzystają – skąd zatem wniosek o 
progi zwalniające? Czy nie można samemu dyscyplinować?!

Przedstawiciele ulicy Szczytowej operowali argumentem, że ich ulica jest bardzo 
wąska i że asfalt od ogrodzeń dzieli tylko kilkanaście centymetrów i nie ma gdzie się 
usunąć przechodniom przed pędzącymi „piratami drogowymi”.

Przewodniczący upomniał ich, że o wszystko wyciągają rękę do gminy, a od siebie 
NIC i teraz rzecz należy do nich, aby spowodowali odsunięcie się płotami od jezdni i 
przygotowali w ten sposób miejsce na bezpieczny chodnik. Tyle dyskusji na sesji.

Stanęło na tym, że Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów na objeździe gminy 
wyrazi swoje stanowisko.

PS. Po objeździe gminy Komisja wyraziła swój pogląd na sprawę: Ze względu na 
duże niebezpieczeństwo wypadków wynikające z bardzo zawężonej ulicy i odbywa-
jącego się na jezdni ruchu pieszych i pojazdów Komisja rekomenduje Burmistrzowi 
zamontowanie najwyżej dwóch progów zwalniających ruch o łagodnym kształcie na 
czas określony i tylko do chwili wybudowania chodnika.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Naucz się grać
na instrumencie

Orkiestra Dęta Rzgów zaprasza wszystkich chętnych do nauki na 
następujących instrumentach muzycznych: werbel, klarnet, trąbka, alt 
tenor. Zapisy i informacje w każdą środę tygodnia o godz. 18 w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, ul. Rawska 8.

Nauka jest bezpłatna, prowadzona przez zawodowych muzyków. 
Naukę gry na instrumentach dętych od grudnia prowadzi ubiegło-
roczny absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi - Adrian Walkiewicz 
grający na trąbce (na zdjęciu). Zapewniamy instrument do nauki.

Prezes Orkiestry Dętej Rzgów
Włodzimierz Kaczmarek

Orkiestra dziękuje
Orkiestra Dęta Rzgów z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku 2009 składa najlepsze życzenia oraz dziękuję 
za okazywaną pomoc:
- Burmistrzowi Rzgowa Janowi Mielczarkowi i Radzie Miejskiej 
w Rzgowie z Przewodniczącym Markiem Bartoszewskim,
- Prezesowi Zarządu Centrum Targowego „Ptak” - Panu Bog-
danowi Migdałowi,
- Stanisławowi Cholaś z firmy Cablex Rzgów,
- K. i W. Ostojskim z firmy Saj-Pol Rzgów,
- Panu Józefowi Grot z ZPM „Grot” ze Starowej Góry,
- T. J. Foszczka „Ogrodnictwo” ze Rzgowa,
- Panom A.H.M. Sochaczewskim z firmy „Wędliniarstwo” Pał-
czew,
- Druhom z OSP Rzgów.

Prezes Włodzimierz Kaczmarek
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Straż apeluje i ostrzega
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwa-

nego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z 
powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budyn-
ków i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów 

palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej 
atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
* jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny 
i pozbawiony smaku),
* blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w 
czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w 
większych dawkach) śmierć przez uduszenie,
* posiada silne własności toksyczne i gromadzi się głównie pod sufitem, 
ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność 

przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

* ich nieszczelności,
* braku konserwacji, w tym czyszczenia,
* wad konstrukcyjnych,
* niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelno-
ści stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi 
na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a 
nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że 
dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się 
z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

* przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności prze-
wodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie 
występowania dostatecznego ciągu powietrza,
* użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces 
spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
* stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wpro-
wadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wysta-
wionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, 
tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz prze-
znaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
* nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
* w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wen-
tylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w sto-
sunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
* systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki 
papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, 
kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
* często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania 
(kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet 
niewielkie, rozszczelnienie okien,
* nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudno-
ści, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i 
oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej 
sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znaj-
dujemy, i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w 
domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest nie-
współmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urzą-
dzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

XXXI Nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Rzgowie

w dniu 18 listopada 2008 r.
Nadzwyczajna sesja podyktowana została koniecznością przystąpienia 

do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W 
ostatniej chwili okazało się, że jest szansa i przychylność Starostwa na udział 
którejś z dróg powiatowych naszej gminy w tym programie. Jego warunki 
spełniała droga Nr 2941E Starowa Góra – Konstantyna - Grodzisko, a naj-
ważniejszym argumentem było to, iż łączy ona drogę krajową Nr 1 z drogą 
wojewódzką Nr 714.

Rada Miejska podjęła zatem uchwałę o przystąpieniu do „Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, przeznaczając nań 300 
tys. zł w przyszłorocznym budżecie.

Dziś można powiedzieć, że było to trafienie w dziesiątkę. Starostwo 
Powiatowe otrzymało dotację do dwóch dróg w powiecie, jedną w gminie 
Tuszyn w Górkach Dużych i jedną w naszej gminie, czyli na ul. Centralną w 
Starowej Górze w kwocie 600 tys. zł.

W sumie za 900 tys. zł powinno się tę ulicę wyremontować prawie do 
końca Starówki. Program ten wymyślił wicepremier G. Schetyna i potocznie 
nazywa się w/w programy „schetynówkami”. Na 168 wniosków zakwalifiko-
wały się tylko 62 drogi. Ta nasza uzyskała 17,5 punktu. Najniżej punktowana 
droga, która uzyskała wsparcie z Programu, otrzymała 13 pkt.

Plan przestrzenny dla Konstantyny
Wykorzystując sesję Rada Miejska uchwaliła również Plan Zagospoda-

rowania Przestrzennego dla miejscowości Konstantyna. Dziewicze tereny 
między Starową Górą a Konstantyną na południe od przedłużenia ulicy Cen-
tralnej zostały przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
i częściowo pod usługi przy projektowanej obwodnicy Łodzi, która będzie 
przebiegać przez ten teren.

Gmina kupuje działki
Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zakupu działki o pow. 1242 m², 

położonej przy ul. Ogrodowej w Rzgowie od Pani Marii Stasiczki pod budowę 
Centrum Kultury i Sportu. Rada wyraziła też zgodę na zakup działki o pow. 
5403 m² od Pana Stanisława Majera na poszerzenie wysypiska gminnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Rzgów, dn. 1 grudnia 2008 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzgów,
Urząd Miejski w Rzgowie przypomina, iż od dnia 1 grudnia 2008 r. 
do dnia 31 stycznia 2009 r. trwają konsultacje z mieszkańcami Gminy 
Rzgów w sprawie wyrażenia opinii o projektach statutów jednostek 
pomocniczych Gminy Rzgów (sołectw).
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rzgowa Nr 55/2008 z dnia 6 listo-
pada 2008 r.:
„§ 1. Konsultacje mają na celu uzyskanie od mieszkańców Gminy Rzgów 
opinii i uwag na temat projektów statutów dla poszczególnych jednostek 
pomocniczych Gminy Rzgów.
§ 2. W konsultacjach udział biorą osoby stale zamieszkałe na terenie 
Gminy Rzgów, które w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyły 18 lat.
§ 3. Projekty statutów zostaną wyłożone do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej Urzędu Miejskiego w Rzgowie, rozesłane do przewodniczą-
cych poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Rzgów (sołty-
sów) oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Rzgowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzgów.
§ 4. Każda osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może zgła-
szać pisemnie uwagi i poprawki do projektów statutów w Biurze Rady 
Miejskiej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w dniach 1 grudnia 2008 r. - 31 
stycznia 2009 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00 w ponie-
działki, środy, czwartki i piątki oraz od 9.00 do 17.00 we wtorki. W/w 
pismo winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszka-
nia (celem ustalenia, czy dana osoba jest uprawniona do udziału w kon-
sultacjach).
§ 5.1. Po zakończeniu konsultacji Zespół Konsultacyjny dokona analizy 
wniosków i sporządzi stosowne zestawienie, zawierające liczbę zgło-
szonych wniosków i poprawek ze streszczeniem ich treści, podaniem 
wnioskodawcy, adnotacją sporządzoną przez Referat Ewidencji Ludności 
potwierdzającą, czy wnioskodawca był uprawniony do wzięcia udziału w 
konsultacjach, oraz opinią radców prawnych odnośnie zasadności zgło-
szonych uwag i poprawek.
2. Wyniki konsultacji Zespół Konsultacyjny przedstawi Radzie Miejskiej, 
która dokona oceny zgłoszonych uwag i wniosków i zdecyduje o wpro-
wadzeniu ewentualnych poprawek do projektów statutów.
§ 6. Wszelkie decyzje o późniejszym uwzględnieniu poprawek i wnio-
sków podejmuje Rada Miejska w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów.
§ 7. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone, bez względu na liczbę 
osób biorących w nich udział.”
Jednocześnie prosimy Rady Sołeckie o zwołanie stosownych zebrań 
celem zapoznania się z projektem statutu i zgłoszenia ewentualnych 
propozycji poprawek.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Konkurs z języków
20 listopada 2008 roku odbył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z Języka Polskiego – etap szkolny. Do konkursu przystąpili uczniowie klas 
drugich i trzecich Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. 
Spośród dwudziestu jeden uczestników do etapu rejonowego zakwalifiko-
wały się: Agata Jurek, Ewa Krzewińska, Zuzanna Kaciupska, Aleksandra 
Podkówka i Sylwia Pędziejewska.

Natomiast 26 listopada br. przeprowadzono szkolny etap Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, w którym wzięło udział 
dwunastu uczniów naszego gimnazjum. Test pomyślnie rozwiązały dwie 
uczennice: Agata Jurek z klasy IIIa oraz Aleksandra Podkówka z klasy IIIc, 
co zapewniło im zakwalifikowanie się do etapu rejonowego.

Wszystkim uczennicom klas trzecich składamy gratulacje oraz życzymy 
połamania piór w etapach rejonowych, które już wkrótce.

Agnieszka Ruta, nauczyciel języka polskiego
Monika Łoboda, nauczyciel języka angielskiego

Minął tydzień... i do Justynowa!
Minął raptem tydzień od jubileuszowego koncertu Rzgowskiego Chóru 

„Camerata”, a grupa już pojechała z następnym - na zaproszenie GOK w 
Wiśniowej Górze.

Tym razem - 30 listopada, w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia 
Bożego w Justynowie, miał miejsce finałowy koncert „Spotkań z Kulturą 
Chrześcijańską”. Cała impreza trwała już od 12 listopada, lecz występy 
zespołów zaplanowano na ostatni dzień.

Powitanie dla nas było wyjątkowo ciepłe i pełne uznania, gdyż z rąk pani 
dyrektor Małgorzaty Żeno otrzymaliśmy „List gratulacyjny” z życzeniami 
dalszych sukcesów artystycznych z okazji 5-lecia działalności. Obok wystę-
powali: Męski Chór Parafialny z Justynowa, Orkiestra Dęta z Andrzejowa, 
Zespół Śpiewaczy „Tęcza” z Wiśniowej Góry i Chór Parafialny z Bedonia.

„Camerata” wykonała cztery utwory: „Ojcze z niebios...”, „Pan zstąpił 
z nieba...”, „Ave Maria...” i „Canticorum jubilo...”. Choć wykonawców nie 
było zbyt wielu - koncert trwał dosyć długo, lecz czas płynął szybko w miłej, 
braterskiej atmosferze. Tym bardziej, iż wszyscy wykonawcy na koniec kon-
certu zupełnie spontanicznie stanęli ramię w ramię i zaśpiewali przy wtórze 
publiczności wszystkim znaną pieśń - „Barka”.

Po krótkim spotkaniu przy herbatce wróciliśmy do Rzgowa, przywo-
żąc ze sobą podziękowanie na piśmie, miłe wspomnienia oraz zaproszenia 
koncertowe na przyszłoroczne, II już „Spotkania...”, wcześniej zaś - koncert 
kolęd.

A tak swoją drogą: w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Naro-
dzenia - wszystkim przyjaciołom Rzgowskiego Chóru „Camerata” - składam 
Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowia i Radości oraz Szczęśliwego Nowego 
2009 Roku!!!

Dyrygent Izabela Kijanka

XVII Finał WOŚP w Rzgowie
Po raz kolejny zagra w Rzgowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

w dniu 11 stycznia 2009 roku podczas XVII już Finału. W godz. 9.30 do 
12.00 w centrum Rzgowa Finał zacznie się koncertem Rzgowskiej Orkiestry 
Dętej, która następnie z Chórem Camerata będzie uczestniczyła we mszy św. 
w kościele parafialnym o godz. 10.

Zbiórkę podczas koncertów będą zbierać wolontariusze łódzkiego sztabu 
WOŚP wraz z członkami ZPiT „Rzgowianie”. W tym roku zbieramy na 
„wczesne wykrywanie nowotworów”. Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Rzgowa i Gminy do akcji WOŚP.

Włodzimierz Kaczmarek

Mikołaj w Rzgowie
Mikołaj w Rzgowie rozpoczął rozdawanie słodyczy i paczek 

już w piątek 5 grudnia. Odwiedził szkoły w Kalinie i Guzewie, 
a na dzieci ze Rzgowa czekał w parku im. A. Mickiewicza. Naj-
większe wrażenie zrobił na maluchach z przedszkola wypytu-
jąc o ich zachowanie.

Sympatyczny pan w czerwonym kubraku i z groźnie wyglą-
dającą, potarganą siwą brodą nagradzał tych, którzy wyka-
zali się znajomością wielu wierszy i piosenek na jego cześć, 
słowem – do wizyty solidnie się przygotowali. Mikołaj spisał 
listę życzeń, pozbierał listy od dzieci i obiecał, że wróci w wigilię 
Bożego Narodzenia i spełni ich marzenia.

Instruktorzy GOK
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Nikotyna - legalny narkotyk
W związku z przypadającym na 15 listopada dniem bez papierosa, w paź-

dzierniku i listopadzie br. we wszystkich klasach Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie były przeprowadzone zajęcia z profilaktyki anty-
tytoniowej. Młodzież po przeprowadzonych spotkaniach wykonała plakaty 
pokazujące szkodliwy wpływ nikotyny na organizm człowieka, a sekcja pro-
filaktyczna zorganizowała szkolną wystawę, w nadziei, że może choć trochę 
uda się zniechęcić młodego człowieka do tego nałogu!

Warto wiedzieć, co palisz i co cię może spotkać...
Zanim powstanie papieros, do tytoniu dodaje się wiele aromatów, a także 

substancji konserwujących, często o nieznanym, utajnionym przez producen-
tów składzie chemicznym. Specjalne sole powodują, że papieros się tli, amo-
niak zmieniając pH biologicznie uaktywnia nikotynę, cukier i lukrecja popra-
wiają smak, a gliceryna dłużej zachowuje świeżość tytoniu. Tak chemicznie 
„spreparowany” papieros dostarcza palaczowi substancji, od której się uza-
leżnia - nikotyny, oraz 4000 innych toksycznych związków chemicznych, w 
tym 40 substancji o działaniu rakotwórczym. Nałogowe palenie osłabia czyn-
ności narządów zmysłów - wzroku, słuchu, smaku, węchu i czucia. Osłabia 
potencję, jest często przyczyną nerwic płciowych. U wielu kobiet wywołuje 
zaburzenia cyklu miesiączkowego. Przypuszcza się, iż cyjanek zawarty w 
dymie jest trzykrotnie częściej, niż inne czynniki, przyczyną występowania 
poronień i dziesięciokrotnie bezpłodności, a także przedwczesnych i pato-
logicznych porodów, sprzyja powikłaniom, takim jak: łożysko przodujące, 
przedwczesne odklejenie łożyska, krwawienie w ciąży i przedwczesne pęk-
nięcie błon płodowych. Cyjanowodór (zwany też kwasem pruskim), który 
jest łatwo wchłaniany przez błonę śluzową, wywiera działanie pobudzające 
na ośrodek naczynio-ruchowy i oddechowy mózgu, co u nałogowców może 
być powodem zatruć i takich objawów, jak: bóle głowy, nudności, wymioty. 
Kadm i inne związki zawarte w dymie tytoniowym mogą też prowadzić do 
powstania wad wrodzonych u dzieci palących kobiet. Późniejsze następstwa 
palenia w ciąży to deficyty w rozwoju fizycznym (niższy wzrost) i emocjo-
nalnym, zdolnościach intelektualnych i w zachowaniu dzieci.

Nikotyna powoduje niedobór tlenu, znaczne zmniejszenie wytrzymało-
ści mięśni, zwłaszcza na długotrwałe wysiłki, oraz zaburzenia koordynacji 
ruchowej. Jest szybko wchłaniana do krwi przez błonę śluzową jamy ustnej 
i górnych dróg oddechowych, uszkadza układ krążenia, toteż często określa 
się ją jako truciznę serca i naczyń. Znacznie zmniejsza siły odpornościowe 
organizmu.

Innym składnikiem dymu tytoniowego jest tlenek węgla, który blokuje 
hemoglobinę przenoszącą tlen w organizmie, w rezultacie wywiera on szko-
dliwy wpływ na układ sercowo-naczyniowy, zwiększając prawdopodobień-
stwo wystąpienia miażdżycy naczyń wieńcowych oraz zawału serca. Kwasy: 
octowy, mrówkowy i siarkowodorowy działają drażniąco na błonę śluzową 
jamy ustnej, układu oddechowego i pokarmowego, upośledzając ich czyn-
ności. Pyły, których koncentracja w dymie papierosowym jest prawie milion 
razy większa niż w najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, powodują 
odkładanie się cząstek węgla w węzłach chłonnych, które przestają pełnić 
funkcje bariery obronnej przed zakażeniami dróg oddechowych.

Teoretycznie łatwo temu wszystkiemu zapobiec, wystarczy tylko zmobi-
lizować się i rzucić palenie - niestety tak jest tylko teoretycznie!

Pomoc możesz uzyskać: ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej, 
Łódź, ul. Piotrkowska 102, tel. 042 633-26-12 - bez skierowania!

Pedagog szkolny
Edyta Waprzko

27 listopada 2008 roku ucznio-
wie Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie mieli 
okazję wziąć udział w andrzejkowej 
zabawie. Uczniowie, którzy należą 
do koła dziennikarskiego, pod opieką 
p. Agnieszki Ruty, przygotowali dla 
społeczności gimnazjum niespo-
dziankę – andrzejkowe wróżby.

Przepowiadanie przyszłości na 
wesoło gromadziło na każdej prze-
rwie sporą rzeszę uczniów i nauczy-
cieli. „Dziennikarze” wróżyli z kart, 
kolorów i kości. Niezwykłym zain-
teresowaniem cieszyły się ciasteczka 
z wróżbą oraz serduszka z imionami. 
Andrzejkowy salon wróżb to chyba 
dobry pomysł na szkolne andrzejki 
i integrowanie młodzieży na prze-
rwach.

Marta Gałkiewicz 
i Natalia Świerczyńska, kl. Id

Nagrodzeni ekolodzy
Drużyna „3R” w składzie: E. Krzewińska, S. Pędziejewska, A. Madej, J. 

Wróbel i J. Władyczuk - reprezentowała Gimnazjum im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w Rzgowie w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Zielona 
Agenda 21”. Był to konkurs internetowy. Młodzi ekolodzy pod kierunkiem 
nauczycieli: p. E. Nowackiej, p A. Jaworskiej i p. M. Gałkiewicz zrealizowali 
projekt, który zyskał uznanie jury. Zespół zajął II miejsce i wywalczył dla 
szkoły... zestaw komputerowy wraz z drukarką!

Justyna Wróbel, kl. IIIb

Zgodnie ze staropolską tradycją, 
życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom 

i pracownikom, a także wszystkim przyjaciołom szkoły 
oraz mieszkańcom Gminy Rzgów, radosnych, pełnych 

rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego 2009 Roku.

Dyrekcja wraz z Kołem Dziennikarskim
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

Salon wróżb andrzejkowych

Obchody Dnia Patrona
28 listopada 2008 roku Gimnazjum w Rzgowie obchodziło Dzień Patrona 

– Kazimierza Jagiellończyka. Uczniowie i nauczyciele przygotowali uroczy-
sty apel, na który przybyli zaproszeni goście: władze gminy Rzgów, dyrekto-
rzy zaprzyjaźnionych szkół, ksiądz wikariusz oraz emerytowani nauczyciele 
naszej szkoły.

Obchody uświetniło przedstawienie przygotowane przez uczniów klas 
IIa, IId oraz ich wychowawców, p. S. Kryczkę i p. L. Kudrę. Drugoklasi-
ści zaprezentowali życiorys Kazimierza Jagiellończyka we współczesnym 
wydaniu. Dodatkowo podczas apelu odbył się międzyklasowy konkurs na 
najlepszą scenkę z życia Kazimierza Jagiellończyka. Jury w składzie: p. P. 
Gajda, p. L. Kudra i p. D. Wieczorek-Mierzyńska przyznało dwie równo-
rzędne nagrody dla klas IIId i IIIc oraz wyróżniło klasę IIc.

Podczas uroczystego apelu ogłoszono również zwycięzców w konkursach 
na najlepszy album o życiu Kazimierza Jagiellończyka, w którym zwyciężyły 
Sandra Salska i Patrycja Marchewczyńska z klasy Ic, oraz konkurs wiedzy o 
patronie, w którym najlepsza okazała się Zuzanna Kaciupska z klasy IIIc. Pani 
Dyrektor Monika Łoboda wręczyła klasie IIIa Przechodni Puchar Dyrektora 
Gimnazjum za zwycięstwo w turnieju siatkarskim klas trzecich.

Uroczystość prowadziła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – 
Ewa Krzewińska.

Zuzanna Kaciupska, kl. IIIc

Gala Kazimierzy
W czasie uroczystości obchodów Dnia Patrona odbyła się coroczna 

ceremonia wręczenia Kazimierzy – gimnazjalnych nagród dla nauczycieli 
i uczniów. Nagrody dla nauczycieli przyznano w dziesięciu kategoriach. 
Kubki z wizerunkami Kazimierza Jagiellończyka, patrona szkoły, w katego-
rii „Nauczyciel” otrzymali: p. Mariusz Bojanowski (Nauczyciel innowator, 
Nauczyciel sprawiedliwy, Nauczyciel omnibus oraz Mistrz nauczania), p. 
Agnieszka Ruta (Nauczyciel, za którym tęsknimy w weekend, Nauczyciel 
do rany przyłóż), p. Emilia Nowacka (Nauczyciel często nominowany, ale 
nienagrodzony), p. Dagmara Wieczorek-Mierzyńska (Nauczyciel stylowy), 
p. Sylwia Kryczka (Nauczyciel złotousty) i p. Beata Ways (Nauczyciel 
medialny).

Kazimierze 2008 w kategorii „Uczeń” odebrali: Agata Jurek, Ewa Krze-
wińska, Ania Pyć, Filip Zamiatnin i Kamil Krajewski. Galę Kazimierzy 
poprowadzili uczniowie klasy IIIa - Agata Jurek i Kamil Krajewski.

Kamil Muras, kl. IIId

Turniej siatkówki w gimnazjum
21 listopada 2008 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 

w Rzgowie odbył się turniej siatkówki, rozgrywany po raz drugi w histo-
rii naszej szkoły w ramach obchodów Dnia Patrona. Do rywalizacji stanęli 
uczniowie klas trzecich. Mecz między reprezentacjami klas IIIa i IIIb zakoń-
czył się zwycięstwem IIIa, z wynikiem 2:0, co zapewniło tejże klasie zdoby-
cie przechodniego Pucharu Dyrektora Gimnazjum, ufundowanego w zeszłym 
roku przez Radę Rodziców.

Zwycięska drużyna rozegrała mecz towarzyski z reprezentacją nauczy-
cieli. Nauczyciele wystąpili w strojach przygotowanych przez uczniów, a 
każda koszulka opatrzona była odpowiednim pseudonimem.

W skład nauczycielskiej drużyny weszli: p. Paweł Gajda – Wielki Szu, p. 
Mariusz Bojanowski – M. Bojano, p. Agnieszka Ruta – Blondi, p. Ewa Obiała 
– Biała Ewka, p. Grażyna Żabka – Żaba, p. Daniel Bródka – Kasanowa.

Ku zdziwieniu kibiców, nasi pedagodzy bardzo dobrze radzili sobie na 
boisku, walka między drużynami była zacięta, a doping kibiców rewelacyjny. 
W wyrównanym pojedynku zwyciężyli uczniowie, wynikiem 2:1.

Magdalena Ogłaza, kl. IIId

XI Dyktando Ekologiczne
3 grudnia 2008 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyło 

się XI Dyktando Ekologiczne. Do ortograficznej rywalizacji przystąpiło 
stu dziesięciu uczniów z kilku okolicznych miejscowości: Pabianic, Łasku, 
Bychlewa, Dłutowa, Konstantynowa, Ksawerowa, Woli Zaradzyńskiej, 
Mogilna Dużego, Pawlikowic, Petrykozów i Rzgowa.

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie reprezentowały 
uczennice klas pierwszych: Martyna Barcicka, Natalia Biesaga, Katarzyna 
Pyć, Jolanta Sztandor i Karolina Świderek. Złota piątka została wyłoniona 
w eliminacjach szkolnych. Oficjalne wyniki dyktanda zostaną ogłoszone 
dopiero w styczniu 2009 roku. Czy ekologiczne trudności ortograficzne były 
aż takie trudne??? Zobaczcie sami, oto fragment dyktanda:

(...) Pabianice, jako jedno z pierwszych miast w kraju, rozpoczęły realiza-
cję programu selektywnej zbiórki odpadów szklanych i opakowań typu PET. 
Gmina finansuje również zbiórkę przeterminowanych leków. Przez ostatni rok 
zebrano ich ponad tonę. Chociaż nie możemy powstrzymać się od używania 
butelek plastikowych, to przecież warto by ograniczyć użycie folii. Nieeko-
logiczne torby foliowe, wyrzucane do kosza, nie rozkładają się, a spalone 
powiększają ilość trujących gazów w atmosferze. Aby uświadomić pabiani-
czanom, jaki ważny jest recykling, pokazano serię slajdów zatytułowanych 
„Co znajduje się w miejskich śmieciach” (...)

Agnieszka Ruta, nauczyciel języka polskiego


