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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.

Skate-park już otwarty
W dniu 10 października br. mia-
ła miejsce uroczystość otwar-
cia skate-parku w Rzgowie 
przy ul. Łódzkiej 3. Spełniło 
się marzenie rzgowskich ska-
terów, ale – jak się okazało na 
otwarciu – nie tylko rzgowską 
młodzież zachwycił nasz ska-
te-park.

Organizatorzy imprezy przewi-
dzieli zawody dla wielbicieli deski 
– zawody nie byle jakie, ponieważ 
pula nagród wyniosła ponad 3 tys. zł. 
Zawody rozegrano w dwóch katego-
riach wiekowych – do 15 lat i powy-
żej 15 roku życia. Zawody poprowa-
dziła firma POGO z ul. Piotrkowskiej 
79 w Łodzi, która była również fun-
datorem części nagród rzeczowych. 
Kolejnym sponsorem imprezy była 
firma Nervous z ul. Piotrkowskiej 
80 w Łodzi, firma MPG Pana Pawła 
Głydy – wykonawcy skate-parku 
w Rzgowie oraz Urząd Miejski w 
Rzgowie, który ufundował nagrody 
rzeczowe w wysokości 1500 zł.

Zawody prowadzili czterej 
sędziowie, którzy przyznawali 
punkty w skali od 1 do 10 za każdy 
trik wylądowany i wyjechany. 
Pierwsze miejsce w kategorii wie-
kowej powyżej 15 lat zajęła legenda 
polskiej deskorolki – Bartek Milcza-
rek. Drugim laureatem został Piotr 
Kryczka – reprezentant Pruszcza 
Gdańskiego, a trzecie miejsce zajął 
Dominik Gałek z Siedlec.

W kategorii wiekowej do lat 15 
zwyciężyli: Łukasz Hołdrowicz (I 
miejsce), Adam Olejnicki (II miej-

sce) i Rafał Modranka (trzeci lau-
reat).

W zawodach wzięło udział 25 
zawodników w kategorii wiekowej 
powyżej lat 15 oraz 23 w przedziale 
wiekowym poniżej lat 15. Każdy 
ze startujących mógł zaprezento-
wać licznie zgromadzonej publicz-
ności swoje umiejętności w czasie 
1 minuty w eliminacjach oraz w 
czasie 1,5 minuty w finale. Nagro-
dami finansowymi obdarowano zwy-

cięzców w starszej grupie wiekowej, 
a nagrody rzeczowe – buty, deski 
firmy Pogo, ubrania sportowe otrzy-
mali młodsi zwycięzcy zawodów. 
Organizatorzy przewidzieli również 
nagrodę dla młodego talentu, która 
została przyznana według uznania 
rzgowskich skaterów.

Choć pogoda była już jesienna, 
deszcz rozpadał się dopiero w chwili 
rozdawania nagród – nawet niebo 
uroniło zatem łezkę na zakończenie 

sezonu skatowego. Licznie przybyli 
goście nie tylko z okolic Łodzi, ale 
i z Gdańska, Wrocławia, Toma-
szowa Mazowieckiego udowodnili, 
iż budowa skate-parku była trafioną 
inwestycją.

Uczestnicy zawodów zgodnie 
twierdzą, iż skate-park w Rzgowie 
będzie się cieszył dużą popularno-
ścią z racji dobrze dobranych prze-
szkód i życzliwej atmosfery naszego 
miasta.

PODZIĘKOWANIA
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa i Zastępca Burmistrza 
Rzgowa serdecznie dziękują za pomoc w organizacji, a także udział w 
Dniach Rzgowa i Dożynkach Gminnych 2009 r.:
1) Księdzu Tadeuszowi Malcowi – Proboszczowi Parafii pw. Św. Stanisława 
B.M. w Rzgowie, księdzu Henrykowi Eliaszowi – Proboszczowi Parafii pw. 
Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny Łódź-Ruda,
2) PRZEDSTAWICIELKOM KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH z miejsco-
wości: Stara Gadka, Bronisin Dworski, Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, 
Guzew, Huta Wiskicka, Kalinko, Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów, Sta-
rowa Góra,
3) DRUHOM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w miejsco-
wościach: Stara Gadka, Bronisin, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, Kalinko, 
Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów, Starowa Góra,
4) RZGOWSKIEJ ORKIESTRZE DĘTEJ, Chórowi „CAMERATA”, Zespo-
łom: ZPiT „RZGOWIANIE”, „KRASNALE”,
5) GLKS „ZAWISZA”, LUKS „SOKÓŁ”,
6) BRACTWU KURKOWEMU,
7) Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Oddział 
w Rzgowie,
8) Zarządowi Gminnemu PSL w Rzgowie,
9) Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie,
10) POLICJI oraz firmie MM SERVICE SECURITY OCHRONA za zapew-
nienie bezpieczeństwa publicznego podczas imprez,
11) Pocztom sztandarowym Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie, 
Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie i Szkoły Podstawowej im. 
Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.
HONOROWYM OBYWATELOM GMINY RZGÓW ORAZ WSZYSTKIM 
POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM OBCHODÓW DNI RZGOWA ORAZ 
DOŻYNEK GMINNYCH.
Szczególne uznanie kierujemy dla kobiet z KGW w Starej Gadce oraz dla 
druhów OSP w Starej Gadce, którzy podejmowali gości dożynkowych w 
swojej miejscowości.

Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa oraz Zastępca Burmistrza 
Rzgowa składają serdeczne podziękowania firmom:
1) Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „GROT” w Starowej Górze Państwa 
Małgorzaty i Józefa Grot,
2) Firmie „OVOVITA” z Prawdy Państwa Ewy i Andrzeja Kurasik,
3) Panu Józefowi Marszałkowi z Prawdy,
4) Firmie „PIEKARNICTWO - CUKIERNICTWO” z Gospodarza Państwa 
Zofii i Edwarda Mysłowskich,
5) PCH „PTAK” S.A. w Rzgowie,
6) CH Małgorzaty Cholaś,
7) firmie „Macro”,
8) PPUH „CABLEX” ze Rzgowa Pana Stanisława Cholaś,
9) Szkółce Roślin Ozdobnych ze Rzgowa Państwa Małgorzaty i Wojciecha 
Januszewskich,
10) Firmie Państwa Turskich,
11) Firmie Państwa Foszczka,
12) Firmie „ROL-BUD” ze Rzgowa Państwa Barbary i Wojciecha Pietrasz-
czyków,
13) Firmie „SAI-POL” ze Rzgowa Państwa Krystyny i Włodzimierza Ostoj-
skich,
14) Zakładowi Kamieniarskiemu z Bronisina Dworskiego Pana Stanisława 
Bednarczyka,
15) Firmie „Kerakoll”,
16) Zakładowi Kamieniarskiemu z Grodziska Pana Ludosława Wener-
skiego,
17) Firmie „FOL-KUL” ze Rzgowa Państwa Urszuli i Edwarda Kulantych,
18) Firmie „DREWMAR” ze Rzgowa Pana Mariana Bednarka,
19) Firmie ZUG „ZNICRO” ze Rzgowa Pana Jana Hejwowskiego,
20) PPHU „FEMI” ze Rzgowa Pana Sławomira Mikołajczyka,
21) Firmie „FRAKOP” ze Rzgowa Pana Marka Franczaka,
22) Firmie „DELIA COSMETICS” ze Rzgowa Pana Józefa Szmicha,
23) PPUH „EMI” ze Rzgowa Pana Sławomira Miękiny,
24) Firmie „GEALAN - POLSKA” ze Rzgowa,
25) Firmie „SCAN-PARTNER” Sp. z o.o. ze Rzgowa,
26) Firmie „VOLVO” ze Rzgowa,
27) Firmie „Renault”,
28) Firmie „DAF”,

29) Firmie „LANDCAR KIA” ze Starowej Góry Pana Dariusza Krzewiń-
skiego,
30) Firmie „RINSTAL” z Grodziska Pana Roberta Bartoszewskiego,
31) Firmie Ochroniarskiej „MM SERVICE” Pana Mariusza Masłowskiego,
32) Firmie Handlu i Wymiany Ogumienia Pana Henryka Pacha,
33) Firmie „TRAF” Pana Czesława Zalewskiego,
34) Firmie „HORT - CAFE”,
35) Hotelowi „WIR” Państwa Anny i Roberta Wojcieszek.
SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA ZORGANIZOWANIE ZAPRZĘ-
GÓW KONNYCH:
1) Janowi Sobczakowi z Woli Zaradzyńskiej,
2) Łukaszowi Salskiemu ze Rzgowa,
3) Markowi Romanowskiemu z Romanowa,
4) Stanisławowi Krzewińskiemu,
5) Wiesławowi Siotorowi z Babich, Mariuszowi Konka z Guzewa i Jerzemu 
Stańczykowi z Guzewa,
6) Józefowi Grotowi ze Starowej Góry.

Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa oraz Zastępca Burmistrza 
Rzgowa składają serdeczne podziękowania za uświetnienie DOŻYNEK 
GMINNYCH RZGÓW 2009
Wystawcom dożynkowym ze Starej Gadki:
Państwu Katarzynie i Sławomirowi Gabara,
Bogusławie i Andrzejowi Jakubiec,
Pani Joannie Juśkiewicz,
Pani Alicji Rakowskiej,
Państwu Jadwidze i Lucjanowi Śmiechowicz,
Państwu Elżbiecie i Józefowi Śmiechowicz,
Panu Januszowi Wojtczak,
oraz z innych miejscowości:
Państwu Marzenie i Dariuszowi Bartoszek z Grodziska,
Panu Józefowi Chruścik z Tuszyna,
Pani Marii Depcik z Czyżeminka,
Państwu Halinie i Czesławowi Kotela ze Starowej Góry,
Piotrowi i Wioletcie Kwiatkowski ze Starowej Góry,
Panu Mieczysławowi Moczkowskiemu ze Starowej Góry,
Państwu Krzysztofowi i Beacie Stefańskim ze Rzgowa,
Pani Elżbiecie Stępień z Pabianic,
Panu Romanowi Szwed i Panu Zbigniewowi Szwed z Tuszyna,
Państwu Ryszardowi i Wioletcie Turskim ze Rzgowa,
Dziękujemy również Pani Ewie Gładysz -Kierownikowi Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodzi wraz z pracownikami: Klemen-
sem Derach i Ireneuszem Sadowskim.
Ze swej strony pragnę serdecznie podziękować wszystkim Wystawcom tego-
rocznych dożynek, gdyż jak co roku bez Waszego zaangażowania i trudu nie 
byłoby możliwe zorganizowanie tegorocznej wystawy.
Składam także podziękowanie Pani Ewie Gładysz, Kierownikowi Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodzi, wraz z pracownikami: Klemen-
sem Derach i Ireneuszem Sadowskim, którzy tradycyjne co roku uczestniczą 
w wystawie dożynkowej, oferując szeroki asortyment odmian ziemniaków, 
nasion zbóż i służą fachową pomocą z dziedziny rolnictwa.
Pragnę raz jeszcze podziękować wszystkim wystawcom - osobom, które 
dostarczyły kwiaty, zboża, pomagali przy zorganizowaniu wystawy dożyn-
kowej, wystawie miodów i płodów rolnych za trud i pracę, życzę Państwu 
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w rodzinie, jak i gospodarstwie i do 
zobaczenia na Dożynkach 2010 w Starowej Górze.                (Teresa Agier)
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Firma „DEDAL” Dominik Frąckowicz
tel. 512 211 172 / (042) 214-14-21

ul. Grodziska 80, 95-030 Rzgów

- ELEWACJE KOMPLEKSOWO
- DOCIEPLENIA ELEWACJI

- KARTON, GIPSY
- SUFITY PODWIESZANE
- GLAZUR, TERAKOTA
- PRACE DEKARSKIE

- INNE USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

TENIS STOŁOWY
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie odbył się turniej 

tenisa stołowego, w którym brali udział uczniowie tutejszej podstawówki. Po 
długich i wyczerpujących zmaganiach trzecie miejsce zajął Patryk Fonkie-
wicz, drugie miejsce przypadło Michałowi Siotorowi, natomiast zwycięzcą 
został Marek Czubalski (klasa szósta). Zachęcam przy tej okazji wszystkich 
uczniów do udziału w zajęciach sportowych, które odbywają się we wtorki 
po południu.

Krzysztof Chrzanowski

Zadyszka Zawiszy
Gorzej wiedzie się piłkarzom pierwszej drużyny Zawiszy w ostatnich 

meczach ligowych. Martwi to, że zawodnicy nasi tracą punkty po słabych 
meczach. Czy jest jakieś wytłumaczenie spadku formy?

Pierwszym wytłumaczeniem jest to, że od kilku spotkań z powodu kon-
tuzji nie grają w zespole Soszyński oraz Rutkowski. Co znaczy Soszyński 
w ataku, a Rutkowski w obronie - wiedzą chyba wszyscy. Drugie wytłuma-
czenie jest takie, że praktycznie od rozpoczęcia rozgrywek mecze ligowe są 
rozgrywanie w systemie środa, sobota. Takiego tempa w rozgrywkach nie 
ma nawet ekstraklasa ani pierwsza liga. Różnica w odnowie biologicznej dla 
najwyższych klas rozgrywkowych a dla zespołów IV ligi to jest praktycznie 
przepaść.

Może ktoś powiedzieć, że radzą sobie z tym problemem zespoły, które są 
przed nami w tabeli. Owszem radzą, ale tych zespołów jest tylko pięć. Za nami 
gorzej radzących sobie z tym problemem jest zespołów czternaście. Daleki 
jestem od tego, aby twierdzić, że jest dobrze, ale w sumie nie jest chyba aż 
tak źle. Dla porównania przytoczę wyniki naszego zespołu z zeszłego roku, 
gdzie praktycznie do końca byliśmy w czołówce tabeli. Porównanie okaże się 
zaskakujące, ale w tym sezonie po czternastu kolejkach zdobyliśmy o jeden 
punkt więcej (24 pkt) niż po czternastu kolejkach w sezonie 2008/2009 (23 
pkt). Może lepiej pomóc naszym zawodnikom poprzez doping wyjść z kry-
zysu niż zniechęcać do gry w piłkę.

Zawodnicy na pewno zrobią wszystko, aby zdobywać punkty i zado-
wolić swoją grą kibiców, bo trudno jest ich posądzać o to, że celowo grają 
źle. Pamiętać też trzeba, że przeciwnik na boisko wychodzi z takim samym 
założeniem, jak nasz Zawisza – wygrać. Wygrać jednak może tylko jeden 
zespół i jeden zespół i jedni kibice będą zadowoleni z postawy swoich graczy. 
Mamy nadzieję, że już w najbliższych meczach zadowoleni będą sympatycy 
Zawiszy.

Wyniki uzyskane przez pierwszy zespół od ostatniego wydania „Naszej 
Gminy”: Porażki z Widzewem 2:1; Zawiszą Pajęczno 2:1; SAS Unią Skier-
niewice 1:0. Remisy z Kolejarzem Łódź 0:0; Pelikanem II Łowicz 0:0. 
Wygrane z WKS Wieluń 2:1 oraz z KS Paradyż 3:2.

Jeśli chodzi o drugi zespół, to przewidywaliśmy, że będzie to ciężki sezon 
dla naszych młodych zawodników oraz dla nowego trenera Roberta Świer-
czyńskiego. Jedynym celem, jak zawsze zaznaczaliśmy, jest utrzymanie się w 
klasie „A”. Młoda drużyna i trener mają w tym sezonie wyjątkowy komfort, 
ponieważ wydaje się, że jedynym kandydatem do spadku z naszej grupy jest 
LZS Sarnów, który nie zdobył jeszcze żadnego punktu. Trener Świerczyński 
nie musi więc z niepokojem oglądać się za siebie. Może skupić się na popra-
wie stylu gry zespołu, a zawodnicy bez presji wyniku mogą ogrywać się w 
dorosłej piłce.

Jeśli chodzi o zespoły młodzieżowe, to problemem jest frekwencja na 
meczach ligowych. Zawodnicy nie mają jeszcze wyrobionej obowiązkowości 
obecności na takich meczach i zdarza się, że na spotkanie ligowe jedzie mini-
malna ilość graczy. Mamy nadzieję, że w okresie zimowym trenerzy popra-
cują nad tym problemem i na wiosnę będzie już tylko lepiej.

Do rozwiązania z zespołami młodzieżowymi pozostał jeszcze problem 
z dojazdami zawodników na mecze ligowe. Na spotkaniu Zarządu z rodzi-
cami ustalono, że klub wynajmował będzie dla zespołów młodzieżowych 
autobus w przypadku, gdy mecze będą się odbywać w dalszej odległości od 
Rzgowa (Gałkówek, Zgierz, Ostrowy). Na mecze do Łodzi, Konstantynowa 
czy Tuszyna rodzice wzorem innych klubów będą dowozić zawodników we 
własnym zakresie. Ten sposób dojazdu ma na celu, aby rodzice mogli osobi-
ście dopingować swoje pociechy na innych stadionach.

Różnie z tym niestety bywa. W najbliższym czasie zdecydujemy z tre-
nerami drużyn młodzieżowych, czy zrezygnować z tego rodzaju dojazdów. 
Wiązać się to będzie jednak z tym, że nasi młodzi zawodnicy będą pozba-
wieni dopingu choćby garstki swoich kibiców.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Drogi do remontu
Sesję zorganizowano po ustale-

niach ze Starostwem Powiatowym 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w sprawie wspólnego finansowania 
dróg powiatowych tzw. „schety-
nówek” w roku 2010. W br. z tych 
środków nowe oblicze otrzymała ul. 
Centralna w Starowej Górze, która 
jest częścią drogi powiatowej nr 
2941E, łączącej drogę krajową nr 1 
z drogą wojewódzką 714 w Grodzi-
sku. Okazało się, że Gmina Rzgów 
jest przygotowana do takiej wspól-
nej inwestycji z Powiatem i budże-
tem państwa dopłacającym 50% 
inwestycji.

Wskazano drogę Grodzisko - 
Konstantyna na odcinku 1270 mb. 
od już zmodernizowanego odcinka 
drogi za skrzyżowaniem w kierunku 
Bronisina Dworskiego. Droga ta 
posiada dokumentację projektową 
i ma szansę otrzymać najwyższa 
punktację w rankingu dróg powia-
towych ubiegających się o dotację 
z funduszu na „schetynówki”, gdyż 
łączy drogi o najważniejszym zna-
czeniu, czyli drogę krajową z woje-
wódzką.

Radni rzgowscy podjęli uchwałę 
w sprawie współpracy Gminy Rzgów 
z Powiatem Łódzkim Wschodnim w 
zakresie przystąpienia do realiza-
cji zadania publicznego w ramach 
„Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, 
deklarując na drogę przez Grodzisko 
w budżecie roku 2010 kwotę 340 
tys. zł. Tyleż samo dwa dni później 
na sesji Rada Powiatu przeznaczyła 
na tę drogę. Kwota około 700 tys. zł 
to przewidywana dopłata z budżetu 
państwa.

Gmina uznała, że jest również 
szansa uzyskania dotacji „schety-
nówki” na przebudowę drogi gmin-
nej nr 106410E Guzew - Babichy, 
łączącej drogę krajową nr 1 z drogą 
powiatową nr 2916E (Stara Gadka - 
Guzew - Prawda - Pabianice). Rada 
Miejska w Rzgowie uznała te racje i 
przeznaczyła na tę drogę kwotę 330 
tys. zł.

Rada Powiatu aby wzmocnić 
nasz wniosek, zadeklarowała sym-
boliczną kwotę 20 tys. zł pomocy, 
choć drogi gminne do zadań powiatu 
nie należą.

Zarówno droga w Grodzisku, 
jak i w Guzewie uległy zniszczeniu 

podczas remontu ulicy Pabianickiej i 
Grodziskiej w Rzgowie, gdyż więk-
szość ruchu objazdowego odbywała 
się przez te wsie.

Stypendium dla studentów 
– stop

Rada Miejska była zmuszona 
do zrewidowania swojej uchwały 
w sprawie przyznania stypendiów 
studentom z gminy Rzgów i uchyliła 
tę uchwałę. Powodem jest jedno-
znaczne w tym zakresie orzecznic-
two sądów administracyjnych.

Analiza przepisów ustawy o 
samorządzie gminnym, jak również 
przepisów ustawy o szkolnictwie 
wyższym nie uzasadnia bowiem 
kompetencji gminy do materialnego 
wspierania studentów ze środków 
pochodzących z budżetu jednostek 
samorządowych.

W świetle orzecznictwa sądów 
administracyjnych – brak jest upo-
ważnienia ustawowego do wyda-
wania przez radę gminy uchwały 
w sprawie zasad przyznawania sty-
pendiów uzdolnionym studentom. 
Udzielanie pomocy materialnej 
studentom przez przyznawanie sty-

pendiów za uzyskiwane przez nich 
wyniki w czasie studiów nie jest 
zadaniem jednostki samorządu tery-
torialnego. Taka forma wspierania i 
nagradzania uzdolnionych studen-
tów jest realizowana ze środków 
przeznaczonych na ten cel w budże-
cie państwa, na co wskazuje wyrok 
z dnia 18.11.2008 r. Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Lublinie 
– III SA/Lu 309/08.

Art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy 
o samorządzie gminy nie stanowi 
wystarczającej podstawy prawnej 
dla podjęcia uchwały ustanawiają-
cej stypendia gminne dla studen-
tów. Żaden przepis ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym nie upo-
ważnia rady gminy do ustalenia w 
drodze uchwały zasad przyznawania 
stypendiów studentom.

Na gruncie aktualnie obowią-
zujących przepisów ani gmina, ani 
żadna inna jednostka samorządu 
terytorialnego nie jest upoważniona 
do stanowienia przepisów dotyczą-
cych ustalania zasad przyznawania 
stypendiów studentom.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 22 września 2009 r.

Kronika września 2009 r.
01.09. - Msza św. - rozpoczęcie roku szkolnego
01.09. - Msza św. - spotkanie koła kombatantów RP
06.09. - Gm. Dożynki w Starej Gadce
10.09. - spotkanie emerytów i rencistów
13.09. - wyjazd kombatantów do Częstochowy
20-25.09. - wyjazd delegacji samorządowej Gminy Rzgów na Ukrainę
23.09. - XLVI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie

Święto Niepodległości – 
11.XI.2009 r.

Godz. 9.30 - zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników przed Urzędem 
Miejskim w Rzgowie
- przemarsz do kościoła parafialnego
Godz. 10.00 - uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny
- przemarsz na cmentarz, złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza
- przejście do strażnicy OSP w Rzgowie
ok. godz. 11.15 - program okolicznościowy w wykonaniu młodzieży szkolnej 
z Gimnazjum w Rzgowie, Rzgowskiej Orkiestry Dętej, chóru „Camerata” i 
Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”

Dzień Św. Cecylii
22 listopada (niedziela) w dniu św. Cecylii (patronki muzyki chóralnej) o 
godz. 11.30, w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. odprawiona 
zostanie msza św. w intencji Rzgowskiego Chóru „Camerata”. Oczywiście 
uświetni on swym śpiewem Eucharystię.
Członkowie chóru zapraszają parafian, przyjaciół grupy oraz sympatyków 
śpiewu chóralnego do udziału w uroczystości.

Dyrygent Izabela Kijanka

Kronika policyjna
Wydarzenia na terenie miasta i gminy Rzgów we wrześniu 2009 r.:
5.09.2009, godz. 00:50, STAROWA GÓRA, ul. DACHOWA: Funkcjonariu-
sze KP Tuszyn zatrzymali Konrada C., lat 24, który będąc w stanie nietrzeź-
wości, wraz z innym nieustalonym sprawcą dokonali pobicia Macieja K., 
który w wyniku zaistniałego zdarzenia doznał obrażeń ciała. Postępowanie 
prowadzi KP Tuszyn.
8.09.2009, godz. 18:00, STARA GADKA, ul. UCZNIOWSKA: F-sze Ref. 
Kryminalnego KP Tuszyn i dzielnicowy PP Rzgów zatrzymali Mariusza D., 
który posiadał przy sobie zwitek z zawartością suszu marihuany. Postępowa-
nie prowadzi KP Tuszyn.
16.09.2009, TADZIN: N/n sprawca/y po uprzednim wyrwaniu blaszanej 
ściany dostali się do wnętrza garażu, skąd skradli kosiarkę spalinową i butlę 
gazową. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
20.09.2009, godz. 23:30, Rzgów: Funkcjonariusze ZPI KP Tuszyn udzie-
lili pomocy przedmedycznej, przywracając funkcje życiowe mężczyźnie w 
wieku 48 lat, który znajdując się w stanie nietrzeźwości, po awanturze domo-
wej, używając sznurka zawieszonego na drzewie usiłował popełnić samo-
bójstwo poprzez powieszenie. Mężczyzna został przewieziony do Szpitala 
Miejskiego w Pabianicach. Postępowanie prowadzi KP w Tuszynie.

POLICJANCI PP RZGÓW I KP TUSZYN apelują do mieszkańców miasta 
i gminy Rzgów, aby nie pozostawiali niezabezpieczonych drzwi wejścio-
wych do swoich posesji. W ostatnim okresie czasu odnotowano przypadki 
kradzieży mienia z wnętrza posesji, w czasie gdy na jej terenie znajdowali 
się właściciele obiektu, sprawcy wykorzystali fakt niezabezpieczenia drzwi 
wejściowych oraz nieuwagę domowników. Do zdarzeń doszło w porze dzien-
nej.
W ostatnim okresie czasu nasiliło się tez zjawisko kradzieży z włamaniem 
do budynków będących w budowie. Sprawcy dokonują tam kradzieży arma-
tury grzewczej oraz narzędzi do prac wykończeniowych. Wobec czego zwra-
camy się z apelem, aby w każdym przypadku spostrzeżenia podejrzanych 
osób lub pojazdów w rejonie tego typu budynków informowano Policję POD 
PODANE NIŻEJ NUMERY TELEFONÓW:
TELEFONY ALARMOWE:
POSTERUNEK POLICJI W RZGOWIE 042/214-10-07
KOMISARIAT POLICJI W TUSZYNIE CAŁODOBOWY 042/614-25-60
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLUSZKACH 044/714-69-77
TELEFONY ALARMOWE BEZPŁATNE 997 i 112 z tel. komórkowych
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1 listopada –
Dzień Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych, czyli „Festum omnium sanctorum”, to uroczystość 
na cześć chrześcijańskich świętych. W całej Polsce wszystkie cmentarze 
odwiedzają niezliczone rzesze ludzi, aby przynajmniej zatrzymać się przy 
grobach swych bliskich.

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, który obchodzony jest 2 listo-
pada, to czas wspomnień o bliskich, którzy odeszli, i refleksji nad sensem 
ziemskiego przemijania. W tych dniach odwiedzamy groby bliskich, skła-
damy na nich wieńce i kwiaty oraz zapalamy znicze.

Modlitwa i liturgia Kościoła zwraca w tym dniu uwagę na nierozłączny 
związek życia ze śmiercią w kontekście Chrystusowego Zmartwychwstania, 
a więc życia wiecznego.

Dla niewierzących jest to „Święto Zmarłych”. Dla chrześcijan to święto 
żywych, „bo życie zmienia się, ale się nie kończy”. Kościół raduje się z faktu, 
iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga 
w niebie.

Natomiast dla wszystkich powinien być to czas ciszy i zadumy. Bo nieza-
leżnie od tego, w co wierzymy, odwiedzamy cmentarze i miejsca śmierci dro-
gich nam osób, odwiedzamy groby bliskich nam zmarłych. Zapalamy znicze i 
modlimy się przy mogiłach. W tym dniu chodzimy również na miejsca krwa-
wych bitew i na cmentarze wojenne. Nie możemy zapomnieć o tych, dzięki 
którym żyjemy w kraju wyzwolonym, w kraju wolnym politycznie, dlatego 
każdy z nas wierzących powinien się pomodlić za poległych za ojczyznę, 
powinien zapalić znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza. Jest to jedyny dzień 
w roku, który skłania nas do wspomnień o zmarłych, do zadumy i refleksji. To 
jedyne święto w roku, które skupia wszystkich bliskich przy mogiłach.

Szanujmy groby! Warto pomyśleć o poszanowaniu cmentarza, przecież 
wszystko, co ziemskie, przemija, więc my też kiedyś będziemy spoczywać w 
tym miejscu i będziemy pragnąć spokoju.

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 14 października 2009 r.

Omówienie wyników 
kontroli RIO

Na początku br. zakończyła się 
kontrola działalności Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie za okres ostatnich 
4 lat, przeprowadzona przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. 
Takie kontrole są kompleksowe, 
planowane i każdy wójt, burmistrz 
czy prezydent wie, że na pewno ich 
gminy nie minie, a w Rzgowie będzie 
w 2013 r. Protokół pokontrolny liczy 
kilkaset stron, ponieważ kontrola 
trwała 3 miesiące. Do wiadomości 
Przewodniczącego Rady i Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej 
przesłano informację (28 stron) o 
uchybieniach i nieprawidłowościach 
wraz z wnioskami pokontrolnymi. 
Burmistrz wraz ze swoimi służbami 
przedstawił, jak są realizowane 
wnioski pokontrolne, których jest 
w sumie 54. Radni mieli możliwość 
zapoznania się z tym materiałem, a 
dodatkowo RIO zamieściło protokół 
w internecie.

Główne błędy to omyłki księ-
gowe wynikające m.in. ze zmiany 
przepisów w zakresie wpłat na rzecz 
budowy wodociągów i kanalizacji.

Wiceprzewodnicząca Rady 
Regina Krystyna Bagińska powie-
działa, że każda taka kontrola 
jest pouczająca dla pracowników 
Urzędu i należy się cieszyć, iż błędy 

wychwycone przez kontrolujących 
to omyłki drobne - najważniejsze 
jest to, że finanse zgadzają się co do 
grosza. Radni przyjęli tę informację 
o kontroli ze zrozumieniem i spoko-
jem.

Środki unijne a Rzgów
Burmistrz Jan Mielczarek przed-

stawił informację o aktualnych pra-
cach nad pozyskaniem środków 
unijnych dla gminy Rzgów, a mia-
nowicie:

Wystąpiono o dotację z Unii 
na dwie duże inwestycje – budowę 
kanalizacji w Starowej Górze i Starej 
Gadce oraz na budowę hali spor-
towej. Projekt kanalizacji podzie-
lono na dwie części: na wschód i 
na zachód od trasy nr 1 i obydwa 
projekty pod względem formal-
nym otrzymały ocenę pozytywną i 
zakwalifikowały się pod względem 
merytorycznym. Projekt wschodni 
opiewający na 22 mln zł dota-
cji ze środków europejskich miał 
szanse na realizację, jednak został 
odstawiony na listę rezerwową ze 
względu na dobre wyniki finansowe 
gminy Rzgów, a środki te otrzymało 
zagrożone bankructwem Głowno. 
Istnieje jeszcze teoretycznie szansa 
na jakieś środki w 2012 r. po pod-
liczeniu przetargów i korzystnego 
kursu waluty euro.

Trzeci projekt o środki unijne 
dotyczy budowy hali sportowej. We 
wniosku tym Gmina występuje o 10 
mln zł dotacji, z tym że w programie 
(Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego, Dział 
III.5 – Infrastruktura Turystyczno-
Rekreacyjna) zarezerwowano zaled-
wie 48 mln 554 tys. zł, a potencjal-
nych beneficjentów jest 28. Pewne 
nadzieje budzi fakt, iż spośród 76 
wniosków nasz znalazł się w gronie 
28 tych, które przeszły pozytywnie 
ocenę formalną i merytoryczną, 
uzyskując aż 86,1% punktów, co 
jest drugim, najlepszym rezulta-
tem. Do końca października Zarząd 
Województwa Łódzkiego zatwier-
dzi uchwałą ostateczne projekty 
do dofinansowania. Jak wypadnie 
rozstrzygnięcie przy dobrych wyni-
kach finansowych naszej gminy, 
co stanowi jednocześnie barierę w 
pozyskiwaniu dotacji?! Nietrudno 
się domyślić! Nasuwa się pytanie: 
– Czy warto być dobrym... UNIO! 
GDZIE SĄ TE PIENIĄDZE?!

Zmiany w budżecie
Środki uzyskane przez radnych 

Rady Powiatu w wysokości 50 tys. 
zł przeznaczono na zakup kruszywa 
do naprawy drogi powiatowej Nr 
2916E na odcinku od Prawdy do gm. 
Tuszyn. Na wniosek Komisji Gospo-
darki, Budżetu i Finansów wycofano 
z budżetu wykonanie projektu chod-
nika w Prawdzie po północnej stro-
nie drogi i przeznaczono te środki w 
wysokości 15 tys. zł na rozbudowę 
budynku OSP w Prawdzie. Chodnik 
będzie budowany po południowej 
stronie drogi, kiedyś w przyszłości 
jest możliwość i po drugiej stronie, 
ale po udostępnieniu części działek 
na ten cel.

Na wniosek dyrekcji Przed-
szkola 6 tys. zł z wydatków bieżą-
cych przeznaczono na zakup zmy-
warki do naczyń.

Pozostałe po budowie chodnika 
w Rzgowie w ul. Tuszyńskiej w 
wysokości 43.300 zł przeznaczono 
na:
a) wykonanie oskarpowania rowu 
przy ul. Rudzkiej w Rzgowie – 20 
tys. zł,
b) budowę kanalizacji sanitarnej 
w ul. Jagiellończyka w Rzgowie – 
1.300 zł,
c) budowę wodociągu w Starowej 
Górze na działkach obok ulicy Sała-
towej – 7 tys. zł,
d) modernizację świetlicy w Czyże-
minku – 15 tys. zł.

Sprawozdanie finansowe 
za I półrocze

Ustawa nakłada obowiązek 
przedłożenia tego sprawozdania. 
Plan dochodów gminy został zre-
alizowany w 51,35%, co stanowi 
kwotę 16.001.244,94 zł. Plan 
wydatków wykonano w 30,12%, 
co stanowi kwotę 11.134.276,67 zł. 
Wydatki majątkowe wykonano w 
14,38% planu rocznego, co nie sta-
nowi zagrożenia, gdyż większość 
inwestycji wykonywanych i faktu-
rowanych jest w II półroczu.

Ze względu na kryzys występuje 
niepokojąca sytuacja z tytułu udzia-
łów w podatku dochodowym stano-
wiącym dochód państwa - 40,35% 
za I półrocze i w podatku od osób 
prawnych - 29,74%. Jest to zwiastun 
(oby nie) niewykonania dochodów 
budżetowych bieżącego roku.

Plan Przestrzennego 
Zagospodarowania
dla terenów Ptaka

W połowie ubiegłego roku Pol-
skie Centra Handlowe „Ptak” S.A. 
wystąpiły do Rady Miejskiej w 
Rzgowie o zmianę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego terenów na zachód od drogi nr 
1. Tereny te stanowią obszar ok. 50 
ha, są w 95% własnością „Ptaka” 
i znajdują się między ulicami 
Dąbrowskiego, Krasickiego, Kuso-
cińskiego i północną granicą działki 
nr 108 (droga bez nazwy). Przeszło 
rok trwały prace nad tym planem.

Wprowadzono zapisy o dopusz-
czeniu do 80 m wysokości budyn-
ków (tzw. „drapacze chmur”), 
budowy parkingów wielopoziomo-
wych nadziemnych i podziemnych 
oraz o zmniejszeniu powierzchni 
biologicznie czynnej z 40% do 10%. 
Ponieważ opłata planistyczna z tego 
terenu została już pobrana, uchwa-
lono stawkę renty planistycznej w 
wysokości 1%.

Ważne, że pomimo kryzysu 
„Ptak” przygotowuje się do inwe-
stycji. Kłopoty mają oni i gmina, 
jeśli chodzi o rozwiązania komu-
nikacyjne łączące obecne Centrum 
Handlowe z terenami za trasą nr 1.

Wspólnymi siłami trzeba dopro-
wadzić do takiego stanu prawnego, 
aby można było zaoferować inwesto-
rom, którzy kiedyś wyjdą z „letargu” 
kryzysu, nowe tereny pod inwesty-
cje – na których zarobią pieniądze 
wszyscy, także Gmina Rzgów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

Jubileusz KGW w Kalinie
W dniu 10 października 2009 r. Koło Gospodyń Wiejskich w 
Kalinie obchodziło jubileusz 50-lecia swego istnienia.

Podczas jubileuszu nadawany był Order Serca Matki Wsi, 
który przyznano pani Zofii Sabela. Wręczany on jest za szcze-
gólne zasługi na rzecz wsi. Następnie były wręczane wyróż-
nienia za zasługi dla kółek rolniczych oraz dyplomy uznania. 
Wręczał je przewodniczący Regionalnego Związku Kół i Orga-
nizacji Rolniczych w Łodzi pan Krzysztof Banasiak oraz Prze-
wodnicząca Prezydium Rady Kobiet Regionalnego ZKiOR pani 
Zofia Wąsicka.

Na naszym jubileuszu były obecne władze Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie - burmistrz Jan Mielczarek oraz zastępca 
burmistrza pani Jadwiga Pietrusińska. W jubileuszu uczest-
niczyli również druhowie OSP Kalino, którym dziękujemy za 
pomoc. Były również zaproszone koleżanki z kół gospodyń 
wiejskich z terenu gminy Rzgów.

Na uroczystość przybyły panie, które 50 lat temu założyły 
nasze KGW. W tamtych latach Koło liczyło około 50 członkiń, 
w tym między innymi panią Kazimierę Szol, której bardzo dzię-
kujemy za przepiękne słowa wypowiedziane podczas przemó-
wień. Wiele zdrowia życzymy naszej pierwszej przewodniczą-
cej Mariannie Sumerze, która niestety nie mogła do nas przy-
być, ale zawsze będzie w naszych myślach.

Na dzień dzisiejszy w kole są 24 panie, mamy przepiękną 
nową salę, zajmujemy się wypożyczaniem naczyń na imprezy 
okolicznościowe. Staramy się być aktywne mimo braku czasu, 
organizujemy różne wycieczki, imprezy okolicznościowe, bale 
sylwestrowe i karnawałowe. Bal z okazji naszego 50-lecia był 
wspaniałą okazją do spotkania pokoleń, było mnóstwo uśmie-
chu, radości i wesołej zabawy.                       Anna Pachulska

Odznaczona Zofia Sabela
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Pięć lat z Patronką
W piątek 16.10.2009 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej 

Jadwigi w Kalinie odbyła się ważna dla placówki uroczystość jubile-
uszowa - 5. rocznica nadania imienia szkole i poświęcenia sztandaru. W 
święcie szkoły uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni 
goście reprezentujący Samorząd Gminny, dyrektorzy szkół z terenu 
Gminy, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w 
Łodzi, delegacje szkół należących do Rodziny Szkół Jadwiżańskich oraz 
Rodzice naszych uczniów.

Św. Królowa Jadwiga została wybrana na Patrona naszej szkoły nie 
tylko za zasługi, jakie poniosła na rzecz polskiej oświaty - odnowienie 
Akademii Krakowskiej, ale przede wszystkim za jej przymioty moralne, 
na które złożyły się umiłowanie pokoju, miłość do drugiego człowieka 
oraz troska o człowieka pokrzywdzonego przez los. Dewizą Królowej 
Jadwigi w czasie jej krótkiego, bo zaledwie 15-letniego panowania, było 
miłować i służyć. Credo XIV-wiecznej monarchini widnieje na sztanda-
rze naszej szkoły i towarzyszy nam w codziennej pracy z uczniem.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kaplicy Św. Floriana w 
Kalinie. Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy o Patronce, 
w którym uczestniczyły 4 drużyny 4-osobowe: ze Szkoły Podstawowej 
nr 205 w Łodzi, Gimnazjum nr 2 w Łodzi, ze Szkoły Podstawowej w 
Wodzinie Prywatnym oraz przedstawiciele naszej szkoły w składzie: 
Natalia Gajda, Agnieszka Fryczka, Natalia Pachulska i Dominik Samiec. 
Konkurs wiedzy składał się z 6 różnorodnych konkurencji. Wyznaczone 
zadania miały sprawdzić stopień przygotowania uczniów oraz uczynić 
konkurs ciekawszym.

I miejsce zajęły dwie drużyny: Szkoła Podstawowa nr 205 z Łodzi 
oraz Szkoła Podstawowa z Kalina. Rozstrzygnięty został również Mię-
dzyszkolny Konkurs Plastyczny - „Jadwiga Królowa Polski - Patronką 
mojej szkoły”, w którym wzięły udział ww. szkoły oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 4 z Wielunia. Wszyscy laureaci konkursów otrzymali nagrody 
rzeczowe, ufundowane przez Radę Rodziców SP w Kalinie.

Po zakończeniu rywalizacji drużynowej wszyscy obecni na sali gim-
nastycznej obejrzeli przedstawienie pt. „Na dworze Królowej Jadwigi”, 
przygotowane przez naszych uczniów pod kierunkiem p. Małgorzaty 
Sabeli, p. Katarzyny Pyśniak oraz p. Barbary Nowak. Aktorzy wystą-
pili w epokowych strojach, wypożyczonych z Teatru Wielkiego w Łodzi. 
Scenariusz przedstawienia przeniósł nas w czasy Jadwigi.

Na zakończenie uroczystości p. Izabela Kijanka wykonała na skrzyp-
cach utwór pt. „Ave Maria”, a p. Mirosław Bednarczyk - solista Teatru 
Wielkiego w Łodzi zaśpiewał dwie arie.

Święto szkoły zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez 
mamy naszych uczniów. Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób 
pomogli przygotować uroczystość - pierwszą tego typu w gminie - ser-
decznie dziękujemy. Przygotowanie tak dużej uroczystości wymagało 
dużego zbiorowego wkładu pracy ze strony wszystkich pracowników 
szkoły.

Szczególne podziękowanie kieruję do Państwa Katarzyny i Dariusza 
Krzewińskich, którzy ofiarowali z tej okazji sprzęt nagłaśniający. Panu 
Andrzejowi Sabeli dziękuję za okazaną życzliwość w przygotowaniach 
do naszego święta, a wszystkim mamom za doskonałe wypieki, które z 
przyjemnością były spożywane przez uczniów, jak i gości.

Teresa Głąb
z gronem Pedagogicznym SP w Kalinie

Spotkanie z dziećmi w Starej Hucie

Polska Szkoła w Starej Hucie po remoncie

Wizyta samorządowców 
na cmentarzu w Rarańczy

DAR SERCA dla polskiej szkoły w Starej Hucie
O kłopotach szkoły w Starej Hucie na Ukra-

inie, do której uczęszcza 90 dzieci pochodzenia 
polskiego, pisaliśmy już w numerze 10 Naszej 
Gminy z października 2008 r. Miejscowe władze 
powiatowe w Storożyńcu zmuszone były, z 
powodu braku funduszy, przerwać remont 100-
letniego budynku szkoły. Wymieniono dach i 
okna, natomiast ocieplenie i otynkowanie budynku 
pozostało do zrobienia.

Z pomocą finansową w wysokości 60 tys. zł 
pojechała delegacja samorządowo-biznesowa z 
terenu Gminy Rzgów. Deklaracje pomocy dyrek-
cja szkoły przyjęła z ogromną radością.

W dwóch transzach przesłano 51.900 zł i prace 
remontowe ruszyły pełną parą. Pod koniec waka-
cji budynek był otynkowany, a elewacja odmalo-
wana. W tak pięknie odnowionym budynku dzieci 
rozpoczęły nowy rok szkolny.

Chcąc rozliczyć się z otrzymanych funduszy 
i wyrazić swą wdzięczność, gospodarze zaprosili 
przedstawicieli samorządu i biznesu ze Rzgowa.

W dniu 20 września 2009 r. pojechaliśmy do 
Starej Huty i razem z przedstawicielami samo-
rządu powiatowego w Storożyńcu dokonaliśmy 
odbioru prac remontowych szkolnego budynku. 
Jak widać na fotografiach, efekt jest wspaniały. 
Szkoła stała się wizytówką Starej Huty.

Pilnej przebudowy wymagają jeszcze sanitariaty 
szkolne. Do chwili obecnej uczniowie i nauczyciele 
korzystają z „sanitariatów” bez bieżącej wody, urzą-
dzonych w nieogrzewanym budynku na podwórku 
szkoły. Dlatego też następna transza zebranych pie-
niędzy przeznaczona zostanie na ten cel.

Nadmienić należy, że zebrana kwota 60 tys. 
zł to środki prywatne, które nasze firmy i samo-
rządowcy przekazali jako dar serca dla polskiej 
szkoły. Nie chcą być wymieniani z imienia i 
nazwiska. Dla nich najważniejsze jest to, że dzieci 
w Starej Hucie będą się uczyły w suchych i cie-
płych salach lekcyjnych, a ich rozradowane buzie 
są najlepszym podziękowaniem.

Dużo radości wywołały także drobne upo-
minki dla wszystkich dzieci, w postaci długopisów 
z kolorowymi wróżkami i słodyczy. Natomiast 
szkoła otrzymała piłki do gry w koszykówkę, siat-
kówkę i „nogę”, a także kilka zestawów siatek do 
koszy.

Ponieważ większość grupy po raz pierwszy 
była z wizytą na Ukrainie, zorganizowaliśmy 
wyjazd do Chocimia i Kamieńca Podolskiego, a 
przede wszystkim zwiedzaliśmy i podziwialiśmy 
piękne Czerniowce.

Dzień 24 września przeznaczyliśmy na wyjazd 
do Rarańczy, gdzie na miejscowym cmentarzu 
spoczywają polscy legioniści. Złożyliśmy wią-
zankę kwiatów od mieszkańców gminy i zapali-
liśmy znicze na grobach. Pragniemy przypomnieć 
czytelnikom, że młodzież Gminy Rzgów w maju 
tego roku porządkowała mogiły poległych Pola-
ków. Pisaliśmy o tym w numerze 6 z czerwca 
2009 r.

Ponieważ ta część cmentarza ma charakter 
historyczny, młodzież wystąpiła z apelem do Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie oraz do Konsula Generalnego RP we Lwowie 
o uporządkowanie tego terenu. Nasza delegacja 
ponawia ten apel.

KONSUL GENERALNY RP
WE LWOWIE

PAN GRZEGORZ OPALIŃSKI
UL. KOCIUBIŃSKIEGO 11A / M. 3

79011 LWÓW – Ukraina

W imieniu swoim jak i niżej podpisanych, 
proszę ponownie o zajęcie się sprawą mogił pol-
skich legionistów w Rarańczy, obwód Czernio-
wiecki – Ukraina.

W tej sprawie zwracałem się pismem z dnia 
17.06.2009 r. do Pana Konsula (kopia pisma w 
załączeniu) i do Sekretarza ROPWiM w Warsza-
wie, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Wiadomo mi, że w tej sprawie nic nie zostało 
zrobione.

Po ostatniej wizycie grupy samorządowej z 
naszego Miasta i gminy Rzgów w Czerniowcach, 
w której w skład wchodziłem, w dniu 24.09.2009 
odwiedziliśmy cmentarz w Rarańczy. Mimo upo-
rządkowania mogił w maju br. przez naszą mło-
dzież, stan tego miejsca jest znowu zaniedbany, 
a miejscowa ludność zaczęła chować swoich bli-
skich w miejscach mogił polskich żołnierzy. Gdy 
nie zostaną podjęte żadne kroki, aby temu zapo-
biec, możemy się w niedługim czasie doczekać, 
że znikną groby naszych legionistów.

Dlatego prosimy jeszcze raz o wystąpie-
nie Pana Konsula do władz ukraińskich rejonu, 
obwodu, gdzie podlega terytorialnie cmentarz w 
Rarańczy, o poszanowanie miejsc pamięci naro-
dowych zgodnie z zawartą umową między rządem 
Polski i Ukrainy.

Rzgów, dn. 20.10.2009 r.

(podpisy członków delegacji
na oryginale pisma)

Do wiadomości:
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w War-
szawie.
2. Sekretarz Generalny Andrzej Przewoźnik, 
ROPWiM w Warszawie.
3. Prezes TKP im. Adama Mickiewicza w Czer-
niowcach – Wł. Strutynski.

Będziemy uparcie wnioskować do odpo-
wiednich władz o uporządkowanie terenu mogił 
legionistów w Rarańczy i nie spoczniemy, póki 
nie doprowadzimy do rozwiązania tej sprawy. 
Młodzież rzgowska w maju przyrzekła poległym 
legionistom pamiętać o nich – dotrzymamy słowa.                                                                                                                                           
                                                   Regina Bagińska
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Budynek Hali Sportowej 
w Rzgowie nabiera coraz 
wyraźniejszych kształtów. 
Zakończył się już montaż 
stalowej konstrukcji dachu, 
trwają prace budowlane 
nad łącznikiem ze Szkołą 
Podstawową w Rzgowie.

W tym numerze „Naszej Gminy” 
zdecydowaliśmy się przybliżyć Pań-
stwu finalny wygląd Hali i podać 
kilka szczegółów technicznych 
naszej sportowej budowli.

Ze względu na formę istnieją-
cego zespołu szkolnego znajdują-
cego się na tej samej działce i budyn-
ków na działkach sąsiednich oraz w 
celu optymalizacji kosztów budowy 
władze zdecydowały się na zastoso-
wanie prostych zwartych form prze-
strzennych połączonych z łukowymi 
przykryciami hal podkreślającymi 
funkcję sportową tej przestrzeni.

Budynek dobrze wpisze się 
swoją formą w otoczenie i istniejącą 
sąsiednią zabudowę.

Budynek zaprojektowano jako 
parterowy niepodpiwniczony. 
Posiada on wyodrębnione dwie 
części – sala sportowa przykryta 
łukowym dachem w konstrukcji 
stalowej oraz częścią zapleczową 
przykrytą dachem płaskim. Projek-
towany budynek Hali Sportowej 
został zlokalizowany w pobliżu ist-
niejącej szkolnej sali gimnastycznej 
i w celu połączenia komunikacyj-
nego tych obiektów zaprojektowano 
parterowy łącznik.

Główne wejście do budynku 
zlokalizowane jest od strony wjaz-
dów na działkę z ulicy Szkolnej 
i Literackiej. Z budynku prowa-
dzą cztery wyjścia ewakuacyjne. 
Główne wejście prowadzi bezpo-
średnio do holu wejściowego z szat-
nią odzieży wierzchniej, kasami i 
toaletami ogólnego dostępu. Wzdłuż 

komunikacji zlokalizowane są umy-
walnie z szatniami dla sportowców, 
sale squash, aerobiku i siłownia 
oraz pokój trenera i pokój lekarski; 
po drugiej stronie korytarza znaj-
dują się wejścia na salę sportową i 
trybuny dla widzów. Przy wejściu 
zaprojektowano dyżurkę i sklepik 
oraz ladę kasową. W skrzydle części 
zapleczowej powiązanej z wejściem 
głównym znajduje się mała gastro-
nomia, zespół pokojów biurowych 
i administracji z salą konferencyjną 
oraz radiowęzeł. W skrzydle tym 
znajdują się pomieszczenia tech-
niczne, takie jak wentylatorownia, 
kotłownia, pom. elektryczne i maga-
zyn połączony z halą oraz przejście 
do łącznika, w którym znajduje się 
mała sala ćwiczeń i węzeł sanitarny 
dostępny z zewnątrz budynku.

Główna sala sportowa została 
zaprojektowana w celu obsługi 
uczniów szkoły w ramach zajęć 
wychowania fizycznego, organi-
zowania zawodów sportowych i 

imprez okolicznościowych. Sala 
sportowa posiada arenę sportową 
o wymiarach 46x25 m z boiskiem 
do piłki ręcznej, do koszykówki i 
siatkówki. Po przedzieleniu areny 
siatkami występuje możliwość reali-
zacji (równolegle) zajęć wychowa-
nia fizycznego dla trzech grup mło-
dzieży szkolnej oraz korzystania ze 
ścianki wspinaczkowej niezależnie 
od sali sportowej. Na arenie (naprze-
ciw trybun) można również ustawić 
demontowalną scenę do organizacji 
imprez okolicznościowych. Wzdłuż 
jednego boku sali zaprojektowano 
trybuny rozkładane ławkowe tele-
skopowe na 300 osób.

Sala sportowa posiada połącze-
nie z szatniami zawodników, poko-
jem trenerów i pomocy medycznej, 
magazynem oraz, poprzez łącznik, 
z salą gimnastyczną szkoły. W łącz-
niku zaproponowano umiejscowie-
nie małej sali do ćwiczeń dla mło-
dzieży szkolnej.

PARAMETRY TECHNICZNE 
BUDYNKU

Długość: 74,85 m
Szerokość: 55,48 m
Wysokość: 11,76 m

Łącznik:
Długość: 45,75 m
Szerokość: 20,35 m
Wysokość: 4,95 m

RAZEM POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA:                   3.597,40

Powierzchnia zabudowy
projektowanego budynku:

3.799,12 m2

Kubatura projektowanego budynku:
 24.521,60m 3

Ten rok przewiduje wykonanie 
stanu surowego z pełnym przykry-
ciem dachu hali.

Niech się mury pną do góry...

Hala sportowa w Rzgowie
coraz bardziej widoczna

Europejski dzień języków obcych
25 września 2009 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 

Rzgowie po raz trzeci obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych. 
Organizacją obchodów zajęły się nauczycielki języka angielskiego - pani 
Agnieszka Grobelna i języka niemieckiego - pani Agnieszka Franczak.

Uczniowie gimnazjum mieli okazję obejrzeć prezentacje multimedialne 
przygotowane przez koło geograficzne pod kierunkiem pana Mariusza Boja-
nowskiego, dotyczące dwóch wycieczek zagranicznych, które odbyły się w 
minionym roku szkolnym, do Londynu i Berlina. Kolejnym punktem pro-
gramu były scenki przygotowane przez uczniów klasy IIb, IIIa i IIIc, które 
miały zachęcić gimnazjalistów do nauki języków obcych.

W czasie uroczystego apelu odbył się również finał konkursu „Jaka to 
melodia”, w którym finaliści wyłonieni kilka dni wcześniej w eliminacjach 
popisywali się znajomością obcojęzycznych piosenek. W zaciętej rywalizacji 
zwyciężyła Kinga Popa z klasy IIIb. Mamy nadzieję, że z każdym rokiem 
Europejski Dzień Języków Obcych będzie obchodzony w naszej szkole z 
coraz większym zaangażowaniem uczniów i nauczycieli.

Karolina Świderek, kl. IIb

Zaproszenie
Na BAL SYLWESTROWY w GRODZISKU

Sala widowiskowa OSP Grodzisko, 
tradycyjna polska kuchnia z gorącymi 

posiłkami oraz zespół muzyczny 
„VARIETE” to gwarancja wyśmienitej 

zabawy!

Zapisy w cenie 300 zł od pary przyjmuje
P. Małgorzata Berczak – Grodzisko 45

tel. 042-214-26-54
O północy gwarantowany świetny 

pokaz sztucznych ogni!

Żegnamy lato – 
witamy jesień

Dnia 18 września 2009 r. gimnazjaliści wybrali się na rajd 
rowerowy do Sereczyna pod opieką p. G. Żabki, p. A. Ruty 
i p. A. Franczak.

Zaraz po lekcjach uczniowie zebrali się na boisku szkolnym, gdzie odbył 
się przegląd rowerów, przeprowadzony przez panów policjantów. Zaproszeni 
goście sprawdzili także stan wiedzy uczestników na temat bezpiecznego 
zachowania się rowerzysty w ruchu drogowym. Po sprawdzeniu sprzętu gim-
nazjaliści mogli ruszyć w drogę.

Po drodze uczniowie zatrzymali się w gospodarstwie we wsi Prawda, 
gdzie podziwiali piękne, ręcznie robione ozdoby wiklinowe, takie jak: kosze, 
donice, zwierzaki, altany, meble ogrodowe i płoty. Po krótkiej chwili spędzo-
nej w Prawdzie uczestnicy musieli wyruszać w dalszą podróż do celu.

Na miejscu – Osadzie Rybackiej Sereczyn – czekały na młodzież nie-
spodzianki. Pani G. Żabka zorganizowała 4 konkursy: skakanie na skakance, 
przeciąganie liny, przejazd rowerem przez tor przeszkód i wymyślanie haseł 
rajdowych.

Najlepsi na torze okazali się: 1. Agata Wojcieszek kl. IIIa, 2.Patryk 
Michalski kl. IIa, 3. Krystian Łuczyński i Jolanta Cichowicz kl. I.

Hasła rajdowe:
1. „Rusz swój tyłek i rowerek, to poczujesz się weselej” - Agata Wojcieszek.
2. „Jakiś rower, trochę ciała i zaczyna się zabawa” - Agata Wojcieszek.
3. „Gdy rajd z panią Żabką się zaczyna, od razu cieszy się cała drużyna” - 
Klaudia Jach.
4. „W Sereczynie czas ci minie, znacznie lepiej niż w kinie” - Natalia Bie-
saga.

Na zakończenie gimnazjaliści zjedli pyszny poczęstunek i wręczyli wła-
ścicielowi Osady Rybackiej podziękowanie za mile spędzony czas w tak pięk-
nym miejscu. Do Rzgowa wszyscy wrócili pełni niezapomnianych wrażeń.

Natalia Biesaga, kl. IId
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Głębokie wyrazy żalu
z powodu nagłego odejścia

Barbary Durajczyk
długoletniego Dyrektora Banku Spółdzielczego

w Rzgowie oraz Ławnika Sądu Rejonowego
w Pabianicach

składa
Rada Miejska w Rzgowie

Wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłej Koleżanki

Barbary Durajczyk
długoletniej działaczki Zarządu Gminnego

i Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Zarząd Gminny PSL w Rzgowie

Jesień w oczach gimnazjalistów
Jesień - cóż można o niej powiedzieć? Jest piękna, złota, pełna kolorów i 

malownicza. Jesień przynosi wiele uroków natury. Według mnie najpiękniej-
sze są kolorowe liście. Alejki w parku aż mienią się od nich. To właśnie one 
wprowadzają nieco radości w pochmurny krajobraz naszej pory roku.

Brązowe i miedziane kasztany chowają się w seledynowych skorupkach, 
które później rozbijają dzieci, aby zrobić z nich kasztanowe „ludki”.

W okresie robienia zapasów w parapet puka deszcz. W lesie roi się od 
pięknie pachnących prawdziwków, dojrzałych koźlarków, dorodnych maśla-
ków oraz ognistych, trujących muchomorów.

Jesień ma swoje dobre strony, ale nie każdy za nią przepada. Lekkie przy-
mrozki, szare, pochmurne niebo i nieprzyjemny deszcz wywołują smutek u 
wielu osób. Jesienią człowiek wycisza się, na wszystko ma czas. Znajduje 
chwilę dla bliskich osób, aby podzielić się z nimi swymi najskrytszymi 
myślami. Jesień jest tajemnicza i wspaniała. Ma zalety oraz wady. Gdyby jej 
nie było, tracilibyśmy najwspanialsze momenty spokoju i ciszy. Nie obserwo-
walibyśmy tak przepięknego krajobrazu i wspaniałych, urzekających uroków 
Złotej Polskiej Jesieni.                                   Dagmara Chmielewska, kl. Id

Widok rzgowskiego parku w czasie jesieni potrafi nas zadziwić i prze-
nieść w inny świat. W tym miejscu możemy zapomnieć o codziennych pro-
blemach, bo przed nami ukazuje się niezwykły obraz naszej Złotej Polskiej 
Jesieni.

Potężne, wysokie konary drzew poruszają się na wietrze. Mienią się 
wszystkimi kolorami. Jedne są czerwone, drugie pomarańczowe, a jeszcze 
inne żółte, zielone lub brązowe. Wzdłuż nich ciągnie się alejka przykryta 
niewielką ilością opadłych już liści. Przechodząc przez nią, mamy wraże-
nie, jakbyśmy stąpali po królewskim dywanie. W pobliżu widać plac zabaw 
i bawiące się na nim dzieci. Przechodnie siedzą na ławkach i przyglądają 
się tym cudownym widokom. Gdzieniegdzie można spotkać przemykającą 
wiewiórkę lub jeża.

Uważam, że najpiękniejszą porą roku jest jesień, ponieważ to ona uczy 
nas dostrzegać poprzez kolory piękno otaczającego świata.

Natalia Napieraj, kl. Id

Pewnego jesiennego dnia wybrałam się do lasu, położonego niedaleko 
mojego domu. Była wtedy bardzo ładna, słoneczna pogoda. Wietrzyk lekko 
powiewał, a słońce przygrzewało niczym grzejniczek.

Spacerując tak wśród drzew, dostrzegłam, że jesień pozostawiła na ziemi 
wiele swych magicznych rekwizytów. Były to między innymi: duże kasztany, 
żołędzie i orzechy. Mała wiewiórka skorzystała z tej okazji i kilka orzechów 
skradła do swej dziupli. Była ona tak zwinna, że wykonanie tej czynności 
zajęło jej zaledwie kilka sekund.

Podczas mojej wędrówki spotkałam na drodze dużego jeża, który pro-
wadził szereg małych jeżyków. Wyglądało to wręcz prześlicznie i słodko. 
W drodze powrotnej miałam okazję ujrzeć wspaniały klucz ptaków, odla-
tujących na zimę do ciepłych krajów. Ten widok uchwyciłam w obiektywie 
mojego aparatu. Zdjęcie wyszło wprost cudownie. Mój cały spacer udeko-

rowały różnokolorowe liście. Dominował wśród nich kolor żółty, czerwony, 
złotopomarańczowy i brązowy. Kiedy podziwiałam ten wspaniały, jesienny 
obraz, było mi wesoło i przyjemnie.

Ten spacer uświadomił mi, że nasza Złota Polska Jesień jest wspaniała, bo 
obdarowuje nas niezwykłymi zjawiskami przyrody. Mam nadzieję, że nastąpi 
jeszcze jedna taka okazja i pójdę do lasu podziwiać ten cudowny krajobraz. 
Wszystkich do tego zachęcam.                                     Aleksandra Pytka, Id

Jesień to bardzo ciekawa pora roku. Czasami bywa deszczowa, ale naj-
piękniejsza jest, kiedy świeci słońce.

Liście wtedy zmieniają swoją barwę z zielonej na czerwoną, żółtą, 
pomarańczową czy różne odcienie brązu i spadają z drzew, tworząc kolo-
rowe dywany. Kasztanowce gubią owoce w postaci kasztanów. Przy ulicach, 
skwerach i w parkach widać drobne czerwone i pomarańczowe kulki jarzę-
biny. Pod sosnami i świerkami można znaleźć szyszki, a pod dębem zielone i 
brązowe żołędzie. Jesienią trawa, z upływem czasu, żółknie.

W sadach dojrzewają jabłka, gruszki czy śliwki. W lasach pojawiają się 
grzyby: borowiki, maślaki, czerwone i zielone muchomory. Na niebie wśród 
chmur widać ptaki odlatujące do ciepłych krajów.

Krajobraz jesienią jest cudowny i różnorodny. Uwielbiam tę porę roku. 
Nie przeszkadza mi nawet niższa temperatura i zachmurzone niebo.

Adrian Oskaldowicz, kl. Id

Jesień to zwykle smutna pora roku. Pada chłodny deszczyk, wiatr strząsa 
liście z drzew. Ale tego roku jesień jest zupełnie inna: świeci słońce, jeszcze 
mocno przygrzewa, można się opalać, jest miło i przyjemnie.

Moja jesień wygląda podobnie. Przedstawia ona piękne drzewa, które 
jeszcze nie są złote. Kwiaty rozsiane po całym polu pachną i mówią nam, 
że to już jesień. Patrząc przez okno, mogę zobaczyć czerwone drzewa, które 
mienią się w złocistym słońcu. Lipy już nabierają brązowych kolorów. W 
moim ogrodzie są jeszcze owoce, ale gdy zrobi się chłodniej, trzeba będzie je 
zerwać i zgromadzić w domowej spiżarni.

Moja jesień to przede wszystkim kolory: żółty, złoty, czerwony oraz 
zielony. Zapach kasztanów i liści o poranku jest wciąż piękny, a zbieranie 
kasztanów jest świetną zabawą dla najmłodszych i nie tylko. Jesień przygo-
towuje nas do zimy, robimy porządki w domu i w ogródku, grabimy liście i 
mamy czas na koszenie trawy – mój tata się tym zajmuje. Za to ja i mama 
zrobimy porządki i przygotujemy ubrania na chłodne dni. Poranki i wieczory 
są bardzo zimne, dlatego na spacery trzeba się ciepło ubrać.

Moim zdaniem jesień to magiczna pora roku i wcale nie jest taka smutna.                                                                                                                                          
                                                                               Paulina Kozłowska, kl. Id

Pewnego razu, gdy spacerowałam po parku, zauważyłam, że liście na 
drzewach zmieniły kolor. Uświadomiłam sobie, że to już koniec lata, że nade-
szła Złota Polska Jesień.

Na chodnikach powstał piękny, wielobarwny dywan. Słońce przebijało 
się przez chmury i rozświetlało mieniące się różnymi kolorami liście. Były 
one żółte, brązowe, czerwone i bursztynowe. Ich zapach czuł każdy, kto prze-
bywał w parku.

Wiatr powiewał, ale to nikomu nie przeszkadzało. Dorośli siedzieli na 
ławeczkach i podziwiali piękno tak malowniczej pory roku, zaś po przeciw-
nej stronie dzieci bawiły się na placu zabaw. Trawniki już nie były zielone, 
pokrywały je różnobarwne liście, które przesuwał leciutki wiatr.

Uważam, że jesień jest czarującą porą roku. To właśnie wtedy świat staje 
się bardziej kolorowy.                                     Paulina Bartłomiejczyk, kl. Id

Pasowanie na przedszkolaka
Nowy rok szkolny w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie tradycyjnie już 

rozpoczęła uroczystość pasowania na przedszkolaka.
22.09.2009 r. cała przedszkolna społeczność wraz z paniami nauczyciel-

kami wzięła udział w imprezie prowadzonej przez pana Maćka. Uroczystość 
zapoczątkowała próba dzielności – każde dziecko musiało wypić łyżeczkę 
bardzo kwaśnego eliksiru bez skrzywienia i mrugnięcia okiem. Wszystkie 
dzieci przeszły zwycięsko tę próbę i mogły przystąpić do części głównej. 
Przedszkolaki, które zawitały w nasze progi po raz pierwszy we wrześniu 
tego roku, złożyły ślubowanie na przedszkolaka i zostały pasowane przez 
panią dyrektor Mariolę Mikołajczyk czarodziejskim ołówkiem. Otrzymały 
też pamiątkowe dyplomy. Pozostałe dzieci uroczyście odnowiły swoje przy-
rzeczenie. Potem przyszedł czas na pamiątkowe fotografie oraz śmieszne 
konkursy z nagrodami.

Przeprowadzona już trzeci rok z rzędu impreza na stałe wpisała się do 
kalendarza naszego przedszkola, stanowiąc znakomity sposób na zintegro-
wanie przedszkolnej społeczności. 

                    W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Koło dziennikarskie startuje w nowym roku szkolnym, w zmniejszonym 
nieco składzie, ale za to z nowymi pomysłami i energią, jak nigdy dotąd. 
Wszystkich tych, którzy mają pomysły na urozmaicenie dodatku szkolnego 
do gminnego miesięcznika Nasza Gmina, zapraszamy do współpracy.

Nasi młodzi dziennikarze wnikliwie obserwują wszystko to, co dzieje się 
w szkole i poza nią, notują, fotografują i redagują teksty, pod kierunkiem 
nauczyciela polonisty, Agnieszki Ruty. W naszych dziennikarskich zmaga-
niach wspiera nas opiekun koła informatycznego, pani Beata Ways.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i ciężkiej, dziennikarskiej pracy w 
każdy czwartek o godzinie 15.00.

Opiekun
koła dziennikarskiego

Edukacja górą
14 października – środa. Przyszliśmy do szkoły o godz. 8.30. Jak 

zawsze, ale ten dzień różnił się od innych.
Najpierw uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami. Były 

życzenia, kwiaty, podziękowania... O godz. 10.00 zeszliśmy do sali 
gimnastycznej, gdzie obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez 
uczniów klas IV. Tematem przewodnim było codzienne życie nauczycieli 
i ich niesfornych uczniów. Urzekła nas postać uczennicy granej przez 
Sarę Pikalę z klasy IVb. Podobał nam się jej strój, a szczególnie zacho-
wanie. Przedstawienie było ciekawe, bo ukazywało nasze codzienne 
życie w szkole.

Po występie obejrzeliśmy pokaz taneczny w wykonaniu uczniów 
naszej szkoły – Pauli Marchewczyńskiej i Bartka Derczyńskiego z kl. 

Vb. Tym razem zaprezentowali się nam w jievie do piosenki Toma Jonesa 
pt. „Help yourself”.

Następnie odbył się konkurs na najlepszego sobowtóra nauczyciela. 
Uczniowie naśladowali p. A. Pokorską-Salską, p. M. Krajewską, p. B. 
Ways, p. M. Baranowską, p. M. Rosińską, p. A. Gawryszczak oraz p. R. 
Bubasa. Jednogłośnie przyznano pierwsze miejsce sobowtórowi pana R. 
Bubasa – Sarze Pikali. Drugie miejsce zajęła uczennica kl. VIa – Justyna 
Ziemak, która naśladowała p. M. Krajewską. Trzecie miejsce – Joachim 
Skiba z kl. Vb za rolę p. B. Ways.

Pod koniec uroczystości głos zabrała pani dyrektor Iwona Skalska, 
która złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz podzięko-
wała im za trud i poświęcenie. My również dostaliśmy prezent – nie było 
typowych lekcji. Szkoda, że taki dzień jest tylko raz w roku...

Koło dziennikarskie
Łowcy newsów z kl. VIb

Zyzio Kujon
rusza po wakacjach


