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Skate park już działa

Boże Narodzenie i Nowy Rok 2010
Drodzy Czytelnicy!
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W oknach naszych wysprzą-

tanych domów zabłysną kolorowe choinki, pod którymi znajdą się pre-
zenty dla naszych bliskich. Nastanie czas gorączkowych zakupów, pie-
czenia ciast, gotowania świątecznych potraw. Nasze kuchnie przepełnią 
zapachy i aromaty smakołyków. W tej bieganinie przedświątecznej nie 
zapomnijmy o tych bliskich, z którymi jesteśmy zwaśnieni, z którymi 
od miesiąca, a może nawet od roku nie zamieniliśmy ani jednego słowa. 
Zróbmy pierwszy krok i wypowiedzmy magiczne słowa „wybaczam i 
przepraszam”.

Nasz Papież Jan Paweł II w jednej z homilii powiedział, że „piękno 
człowieka tkwi w umiejętności przebaczania”. Więc wybaczmy i bądźmy 
„piękni” w te święta. Zasiądźmy do wigilijnego stołu z lekkim sercem 
i z poczuciem spełnienia. Tylko wtedy obrus na naszym świątecznym 
stole będzie magicznie biały, a smak potraw wigilijnych magicznie nie-
powtarzalny. Szczera i czysta radość sprawi, że w pierwszej kolędzie, 
jaką zanucimy przy choince z naszą całą rodziną, nie zabrzmi ani jedna 
fałszywa nutka...

Prawdziwie magicznych świąt życzy Państwu
Burmistrz Rzgowa, Rada Miejska

Kolegium Redakcyjne „Naszej Gminy”

Konkurs świąteczny
W związku z nadchodzącym Bożym Narodzeniem, redakcja NG ogłasza 

konkurs świąteczny. Aby wziąć w nim udział, należy odpowiedzieć na nastę-
pujące pytanie: „Jakie symbole wiążą się ze Świętami Bożego Narodzenia?”

Odpowiedzi (przynajmniej 3) należy wpisać na karcie pocztowej, poda-
jąc swoje dane, wrzucić do skrzynki w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Rzgowie, do dnia 22 grudnia 2009 r.

Nagrodę w postaci swoich wyrobów funduje firma: Andrzej i Henryk 
Sochaczewscy S.C.; Wędliniarstwo – Pałczew 56, istniejąca od 51 lat, zało-
żona przez ojca Mariana. Firma obecnie produkuje około 40 wyrobów wędli-
niarskich, wiele opartych na starych przepisach.

Wyroby tej firmy można nabyć w 40 sklepach. W Rzgowie wędliny 
kupimy w sklepie GS - ul. Ogrodowa 41; ul. Nadrzeczna 4 – sklep Andrzeja 
Nowaka i w Tadzinie 21 – sklep Jana Michalaka.

Redakcja NG
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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

Usługowy Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki

i
Mariusz Zawadzki

świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów
w zakresie:

m czyszczenia przewodów kominowych
m odbiorów technicznych budynków

m usuwania usterek zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

tel. (042) 646-05-63 oraz 695-931-495

Cecyliada po raz szósty
22 listopada to w chórze „Camerata” duże święto. Jak co roku, 

dzień św. Cecylii - patronki chórów celebrowany był w kościele 
parafialnym pw. św. Stanisława BM w Rzgowie mszą świętą. Tym 
razem na sumie chór wykonał dwie pieśni: na wejście - „Niby 
echo...” (hymn do św. Cecylii) oraz na ofiarowanie - „Canticorum 
Jubilo...”; jedna z chórzystek przybliżyła także sylwetkę patronki. 
Był to dzień uroczysty również dla innych; odbyło się bowiem 
poświęcenie modlitewników dla dzieci pierwszokomunijnych, dla 
wszystkich zaś wiernych to ostatnia niedziela roku liturgicznego, 
zatem święto Chrystusa Króla.

Święto patronki to okazja do corocznego spotkania przy poczę-
stunku, jak również możliwość podsumowania całego - szóstego 
już roku pracy.

Spotkanie nasze zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Marek Bartoszewski, który wyraził szczere uzna-
nie dla działalności chóru mówiąc, iż „śpiewa i wygląda pięknie... 
posiada nawet barwy Rzgowa!” Złożył serdeczne życzenia wszyst-
kim członkom zespołu, na czele z panią dyrygent, oraz życzył suk-
cesów i pomyślności w dalszej pracy. Oby jego słowa były proro-
cze!

A „Camerata” ma się całkiem dobrze. Zrzesza ponad dwu-
dziestu uśmiechniętych, dowartościowanych entuzjastów śpiewu, 
którzy przychodzą, bo lubią i czują się tu świetnie.

Rozsławiają imię naszego miasta w coraz odleglejszych zakąt-
kach, a liczba ponad 20 koncertów w ciągu roku świadczy o wciąż 
rosnącym zainteresowaniu odbiorców tego typu działalnością.

Szanujmy więc i pielęgnujmy „Cameratę”, bo - jak pisał znawca 
tematu - „tylko jeden taki chór w powiecie!”.

PS. A grupa, choć zgrana i jakby nieco hermetyczna - zawsze 
jest życzliwa i otwarta na nowe talenty.

Dyrygent Izabela Kijanka

Rozśpiewany grudzień
i podwójny sukces

5 grudnia 2009 r. Rzgowski Chór „Camerata” wystąpił na XV Woje-
wódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora. Patronat nad tym 
niebanalnym wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego 
Włodzimierz Fisiak oraz Prezydent Miasta Skierniewice Leszek Trębski. 
My pojechaliśmy tam na zaproszenie MOK. Impreza w okresie mikołaj-
kowym zapowiadała się świątecznie. I rzeczywiście. Ogromne to było 
święto śpiewu, kabaretu, gawędy! Bo i ogromne przedsięwzięcie. Zgło-
szone aż 62 prezentacje; razem ponad 600 osób!

A i Mikołaj rozdawał prezenty. Za świetny występ wręczył także i 
nam! Trzema pieśniami: „Burza”, „Czerwony Pas”, „Bo tylko w Rzgo-
wie” - „Camerata” wyśpiewała II nagrodę w swojej kategorii popartą 
dyplomem oraz kwotą finansową. Bardzo to miłe i satysfakcjonujące, 
iż pokonaliśmy grupę chórów, które dotychczas stanowiły dla nas silną 
konkurencję.

Również p. Bronisława Płusajska zaprezentowała monolog „Jagna”, 
który bardzo się podobał i zebrał burzę oklasków. Po raz pierwszy w 
historii „Przeglądów” przyznano 3 nagrody specjalne, z których jedną 
otrzymała Izabela Kijanka za dyrygowanie chórem. Te wspaniałe wia-
domości są potwierdzeniem, iż wybrany kierunek działań jest właściwy. 
Jest także mobilizacją do dalszej pracy i sięgania po kolejne sukcesy.

Ale to nie koniec splendorów na grudzień. Chór „Camerata” otrzymał 
zaszczytne zaproszenie zaśpiewania koncertu kolęd podczas Sesji Rady 
Gminy Zgierz w dniu 17 grudnia. Bo przecież Święta Bożego Narodzenia 
tuż, tuż. Sposobimy się zatem do tego wydarzenia.

A wszystkim czytelnikom NG, sympatykom, sponsorom oraz wła-
dzom naszego miasta i gminy - życzymy zdrowych i szczęśliwych Świąt 
Narodzenia Dzieciątka oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym 2010 
Roku!

Chórzyści „Cameraty”
Dyrygent Izabela Kijanka

To już 10 lat
Dnia 27 listopada 2009 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 

Rzgowie odbyły się uroczyste obchody dziesiątej rocznicy powstania Gimna-
zjum oraz Dzień Patrona.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym. Dalsza 
część akademii odbyła się w budynku szkolnym, którą rozpoczęło wprowa-
dzenie pocztu sztandarowego, wykonanie hymnu państwowego przez koło 
muzyczne i chór szkolny pod kierunkiem p. B. Ways oraz powitanie przy-
byłych gości.

Część artystyczną rozpoczął polonez w wykonaniu uczniów klasy Ia. 
Potem pan dyrektor przedstawił prezentację multimedialną o historii gimna-
zjum. W drugiej części koło teatralne przedstawiło mrożący krew w żyłach 
utwór „Lilije”, przygotowany przez p. D. Wieczorek-Mierzyńską. Następ-
nie uczestnicy obchodów zostali przeniesieni do programu telewizyjnego 
TV Rzgów, w którym wręczono „Kazimierze” - nagrody dla nauczycieli i 
uczniów w różnych kategoriach.

Kolejnym elementem uroczystości była prezentacja scenek pod wspól-
nym tytułem „Królestwo w krzywym zwierciadle”, w wykonaniu przedsta-
wicieli wszystkich klas. Zaskoczeniem dla wszystkich była scenka odegrana 
przez nauczycieli pt. „Bunt smoka”, w której wystąpili: p. Sylwia Kryczka, p. 
Agnieszka Franczak, p. Paweł Gajda i p. Leszek Kudra.

Dzień Patrona to również czas, kiedy ogłasza się zwycięzców w różnych 
konkursach dotyczących patrona oraz konkursach sportowych, tak było i tym 
razem. Wręczono nagrody dla zwycięzców konkursów: najpiękniejszy por-
tret Kazimierza Jagiellończyka, najciekawszy album oraz konkurs wiedzy o 
patronie szkoły. Nagrody w tych konkursach odebrali: Karolina Ratajczyk, 
Katarzyna Pyć, Karolina Pośpiech, Joanna Kłosińska, Rafał Kluczyński, Mał-
gorzata Salska oraz Kamila Bednarska. W konkursach sportowych nagrody 
odebrali zwycięzcy trzeciego turnieju siatkówki, z klasy IIIc (Karolina Strze-
lecka, Klaudia Kajszczak, Kamila Górska, Mateusz Kuzik, Adrian Samiec, 
Tomek Salski i Damian Sztandor). Natomiast w turnieju minisiatkówki 
dziewcząt klas pierwszych zwyciężyły: Jolanta Cichewicz, Natalia Zasępa i 
Daria Gajdzicka z klasy Ib.

Uroczystość zakończono wręczeniem na ręce dyrektora szkoły tablicy 
pamiątkowej.

Natalia Biesaga, kl. IId
Fot. Jakub Frandzel, kl. Id

Gala Kazimierzy 2009
W czasie uroczystości obchodów Dnia Patrona odbyła się coroczna 

ceremonia wręczenia Kazimierzy – gimnazjalnych nagród dla nauczycieli i 
uczniów. Nagrody dla nauczycieli przyznano w siedmiu kategoriach: nauczy-
ciel stylowy, miłosierny, do rany przyłóż, bajkopisarz, gadżeciarz, mistrz 
powiedzonek i pozytywnie zakręcony. Kubeczki z wizerunkiem Kazimierza 
Jagiellończyka odebrali: Dagmara Wieczorek-Mierzyńska, Agnieszka Ruta, 
Beata Ways, Sylwia Kryczka i Mariusz Bojanowski.

Kazimierze 2009 odebrali również uczniowie, którzy rywalizowali w 
następujących kategoriach: uczeń wszechstronny, pasjonat, zawsze uśmiech-
nięty, pozytywnie zakręcony, oryginalny, kulturalny i wprowadzający dobrą 
atmosferę na lekcjach. Laureaci to: Adrian Samiec, Mateusz Kuzik, Agata 
Wojcieszek, Sebastian Bluszcz, Igor Świerczyński, Piotr Sarliński i Domi-
nika Welfel.

Galę Kazimierzy w mistrzowski sposób prowadzili Mateusz Kuzik i 
Adrian Samiec.                                               Paulina Bartłomiejczyk, kl. Id

Fot. Jakub Frandzel, kl. Id

Trybunał Konstytucyjny orzekł...
W dniu 8 grudnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek 

Rady Miejskiej w Rzgowie o stwierdzenie, że art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu nadanym przez 
art. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest 
niezgodny z art. 2 w zw. z art. 217 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny 
kwestionowany przepis uznał za niezgodny z Konstytucją. Zdaniem TK 
wykładania art. 15 ust. 2a prowadzi do sprzecznych interpretacji i nie jest 
zrozumiała w społecznym odbiorze.

Kronika listopada 2009 r.
6.11. Zwycięstwo uczniów naszego Gimnazjum w II Łódzkim Sztafetowym 
Biegu Niepodległości.
7.11. Manewry OSP w Grodzisku.
10.11. Obchody Święta Niepodległości w Gimnazjum w Rzgowie, Szkołach 
Podstawowych w Rzgowie, Kalinie i Guzewie.
11.11. Obchody Święta Niepodległości.
12.11. Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów.
20.11. Posiedzenie Rady Sportu Gminy Rzgów.
22.11. Uroczystość patronki chórów - św. Cecylii.
26.11. Obchody Dnia Emeryta.
27.11. Jubileusz X-lecia Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka.

WOŚP w Rzgowie
W dniu 10 stycznia 2010 r. zagra kolejny raz Wielka Orkiestra Świątecz-

nej Pomocy w Rzgowie. W godzinach 9.30–12.00 na pl. 500-lecia wolon-
tariusze z Gimnazjum nr 44 z Łodzi z członkami ZPiT „Rzgowianie będę 
zbierać pieniądze dla dzieci z chorobami onkologicznymi.

Orkiestra Dęta Rzgów będzie koncertowała podczas akcji. Z Chórem 
„Camerata” będzie uczestniczyła we mszy św. o godz. 10. Po mszy chór 
wystąpi z koncertem kolęd.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców o liczny udział w tej akcji, nie 
bądźmy obojętni na cierpienie dzieci.                   Włodzimierz Kaczmarek
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XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 3 grudnia 2009 r.

(sesja podatkowa)
Podatki stop

Ze względu na ogólnoświatowy kryzys, który 
już ogarnia gminy, w tym gminę Rzgów, postano-
wiono nie podnosić stawek podatków lokalnych. 
W tym miejscu przypominam ich wymiar ubie-
głoroczny.

Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy 
Rzgów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł 
od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 
ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 
zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej - 19,00 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym - 8,00 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych - 4,01 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) od budynków letniskowych - 6,64 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

Podatki od środków transportowych
One również nie ulegają zmianie, nastąpiły 

jedynie drobne korekty rzędu kilku groszy lub 
złotowe, wyrównujące dolne stawki podatkowe, 
które rada musiała dostosować do stawek wyni-
kających z obwieszczenia Ministra Finansów z 
dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 
2010 r. (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742) i obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 6 października 
2009 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. 
z 2009 r. Nr 67, poz. 872).

Ceny wody i ścieków
W ustawowym terminie Kierownik GZWiK 

w Rzgowie - Pan Konrad Kobus przedłożył bur-
mistrzowi i Radzie Miejskiej wniosek o zatwier-
dzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wniosek został 

opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 
2006 r. Nr 123, poz. 858, zm. z 2007 r. Dz.U. Nr 
147, poz. 1033) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w spra-
wie określania taryf, wzoru wniosku o zatwier-
dzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

Podwyżki wyniosą 3 grosze za m³ wody i 
2 grosze za m³ ścieków. Na wzrost cen główny 
wpływ ma podwyżka cen energii elektrycznej, 
zakupu wody z łódzkiego ZWiK oraz wzrost 
podwyżki wynagrodzeń pracowników zakładu 
na poziomie 1,1%. Rada Miejska postanowiła o 
dopłacie z budżetu gminnego do 1 m³ wody w 
kwocie 10 groszy dla gospodarstw domowych i 
odbiorców pozaprzemysłowych, a w wysokości 
90 groszy do 1 m³ ścieków zrzucanych w tej samej 
grupie taryfowej.

A oto pełna tabela cen i opłat za dostarczaną 
wodę i odprowadzane ścieki z uwzględnieniem 
dopłat z budżetu gminy Rzgów obowiązujących 
na 2010 r.:
I. Grupa taryfowa
Koszt za 1 m³ wody 2,12 zł/m³ (netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ wody 0,10 
zł/m³ (netto)
Cena 1 m³ wody 2,02 zł/m³ (netto)
- Gospodarstwa domowe i odbiorcy poza przemy-
słowymi
- Jednostki: oświaty, kultury i sportu, ochrony 
zdrowia i opieki społecznej, administracji
- Gospodarstwa rolne i ogrodnicze
- Sprzedaż hurtowa wody
II. Grupa taryfowa
Koszt za 1 m³ wody 2,16 zł/m³ (netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ wody ---
Cena 1m³ wody 2,16 zł/m³ (netto)
- Odbiorcy przemysłowi (działalność gospodar-
cza)
Wysokość cen i opłat za odprowadzone ścieki:
I. Grupa taryfowa
- Gospodarstwa domowe
- Odbiorcy poza przemysłowymi
- Jednostki: oświaty, kultury i sportu, ochrony 
zdrowia i opieki społecznej, administracji
- Gospodarstwa rolne i ogrodnicze
Koszt jednostkowy za 1 m³ ścieków 4,21 zł/m³ 
(netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ ścieków 0,90 
zł/m³ (netto)
Cena 1 m³ ścieków 3,31 zł/m³ (netto)
II. Grupa taryfowa
Przemysłowi odbiorcy usług (działalność gospo-
darcza), ścieki opadowe (deszczowe) i roztopowe 
z dróg
Koszt jednostkowy za 1 m³ ścieków 4,21 zł/m³ 
(netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ ścieków ---
Cena za 1 m³ ścieków 4,21 zł/m³ (netto)

W sumie Gmina dopłaci mieszkańcom do 
cen wody w 2010 r. kwotę brutto 42.800 zł, a do 

cen odbioru ścieków 106.703 zł, co łącznie sta-
nowi kwotę dotacji do usług świadczonych przez 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Rzgowie w wysokości 149.503 zł.

Po raz pierwszy wprowadzono opłaty dodat-
kowe za przekroczenia wartości stężeń zanie-
czyszczeń w ściekach przemysłowych, które zna-
cząco podnoszą koszty funkcjonowania oczysz-
czalni ścieków. Metodyka naliczania opłat za 
przekroczenie warunków wprowadzania ście-
ków przemysłowych do urządzeń kanalizacyj-
nych.

Opłata za przekroczenie wskaźników zanie-
czyszczeń w ściekach przemysłowych uzależ-
niona będzie od stwierdzenia przekroczenia stę-
żenia zanieczyszczeń i liczona wg następującej 
formuły:

Objaśnienia symboli:
Sa – wielkość stężenia określona na podstawie 
analizy
Sd – wielkość stężenia dopuszczalnego
V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie 
obliczeniowym (w m3)
X – znak mnożenia
Cj – jednostkowa stawka opłaty za 1m³ ścieków 
netto
Od - opłata dodatkowa w zł netto

Za równoczesne przekroczenie dopuszczal-
nych wartości kilku wskaźników opłata obliczana 
będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą 
najwyższą opłatę. Przy ściekach przemysłowych 
dowożonych, Cj dla opłaty dodatkowej stanowi 
cenę ścieków z grupy taryfowej drugiej cen i opłat 
za odprowadzane ścieki netto.

Wprowadzanie ścieków, które przekraczają 
krytyczne wartości stężeń zanieczyszczeń lub 
dopuszczalne wartości wskaźników zanieczysz-
czeń, zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra 
Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obo-
wiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych, jest niedopuszczalne i powoduje 
zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego, środo-
wiska naturalnego lub/i prawidłowego działania 
oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyj-
nych. Przekroczenie tych wielkości upoważnia 
Przedsiębiorstwo do natychmiastowego odcięcia 
dopływu ścieków przemysłowych do miejskich 
urządzeń kanalizacyjnych. Dla oczyszczalni ście-
ków w Rzgowie przyjęto następujące krytyczne 
wartości stężeń:
c BZT5 ≤ 3 500 mg O2/dm3

c 
CHZTcr≤ 2 000 mg O2/dm3

czo ≤ 1 500 mg O2/dm3

cN ≤ 300 mg O2/dm3

cP ≤ 60 mg O2/dm3
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Policja informuje
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wszystkich chętnych pragnących 

związać swoją przyszłość 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 
INTERNETOWE: www.lodzka.policja.gov.pl, sekcjadoboru.kwp@lodzka.
policja.gov.pl

Wydarzenia na terenie miasta i gminy Rzgów w listopadzie 2009 r.:
3.11.2009, godz. 8:05, RZGÓW, ul. GRODZISKA: Dzielnicowy PP Rzgów 
zatrzymał mieszkańca Rzgowa, który będąc w stanie nietrzeźwości (1,15 
mg/l; 1,09 mg/l; 1,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) kierował 
rowerem. W/w posiada orzeczony zakaz kierowania wszelkimi pojazdami 
mechanicznymi i rowerami w okresie od 16.03.2009 do 16.03.2019 wyd. 
przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, sygn. akt. IIK-278/09. Postępowanie 
prowadzi KP w Tuszynie.
5.11.2009, godz. 12:45, RZGÓW, ul. DŁUGA: Dzielnicowi PP Rzgów w 
wyniku podjętych bezpośrednio po zdarzeniu działań zatrzymali miesz-
kańca Rzgowa, sprawcę kradzieży butli gazowej z osprzętem wartości 350 
zł na szkodę URZĘDU MIASTA W RZGOWIE. Postępowanie prowadzi KP 
Tuszyn.
6.11.2009, godz. 12:00, RZGÓW, ul. RZEMSLNICZA 35: F-sze Referatu 
Kryminalnego KP Tuszyn wspólnie z dzielnicowymi PP Rzgów na podsta-
wie posiadanych informacji zatrzymali obywatela Turcji lat 42 (zam. War-
szawa), u którego w boksie handlowym ujawnili odzież z zastrzeżonymi zna-
kami towarowymi firm BILLYBong, G-STAR wartości 42.370 PLN. Odzież 
zabezpieczono w KP Tuszyn. Dalsze czynności prowadzi KP Tuszyn.

Informujemy, iż funkcjonariusze SRD KPP ŁÓDŹ WSCHÓD WSPÓL-
NIE z DZIELNICOWYMI Posterunku Policji w Rzgowie prowadzą systema-
tyczne kontrole drogowe na ul. Rudzkiej i Tuszyńskiej w Rzgowie pod kątem 
przestrzegania przez kierowców ograniczenia prędkości, które obowiązuje 
na tych ulicach, jest to związane z licznymi w ostatnim okresie zdarzeniami 
drogowymi oraz apelami mieszkańców tych ulic.

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Rzgowie przypominają o przestrze-
ganiu zakazu zatrzymywania się i postoju, który obowiązuje na ul. Pabianic-
kiej od pl. 500-lecia do ul. Nadrzecznej, zakaz ten też dotyczy chodnika.

Wielokrotnie do Posterunku Policji zgłaszały się starsze osoby, które nie 
mogły poruszać się chodnikiem w rejonie Poczty, gdyż był on zablokowany 
przez parkujące tam pojazdy, parkowanie w tym miejscu jest wykroczeniem, 
za które nakłada się grzywnę w postaci mandatu karnego, jest też wykrocze-
niem, które ma przypisane tzw. punkty karne.

W związku z okresem jesienno-zimowym zwracamy się z apelem do 
wszystkich mieszkańców gm. Rzgów, aby w czasie poruszania się pieszo w 
miejscach, gdzie nie ma chodników, korzystali z lewej strony jezdni i posia-
dali przy sobie elementy odblaskowe lub źródła światła, np. włączone latarki, 
osoby poruszające się na rowerach uruchomione oświetlenie stanowiące obo-
wiązkowe wyposażenie rowerów i kamizelki odblaskowe.

Statystyki naszego rejonu potwierdzają, że główną przyczyną wypadków 
z udziałem pieszych i rowerzystów jest fakt nadmiernej prędkości pojaz-
dów, a także to, że piesi i rowerzyści nie są dostatecznie widoczni dla innych 
uczestników ruchu drogowego.

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 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 nasiliło się też zjawisko kradzieży z włamaniem do 
budynków będących w budowie. Sprawcy dokonują tam kradzieży armatury 
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:

DZIELNICOWI GMINY RZGÓW
mł. asp. ROBERT GRÓRECKI – MIASTO RZGÓW oraz wsie KALINKO, 
KALINO i ROMANÓW.
mł. asp. ARKADIUSZ KASZPRZAK – wsie BRONISIN DWORSKI, BABI-
CHY, CZYŻEMINEK, GRODZISKO, STARA GADKA, GOSPODARZ, 
GUZEW, HUTA WISKICKA, KONSTATNTYNA PRAWDA, TADZIN i 
STAROWA GÓRA.

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

Nasza recenzja
Cristina Morató „Królowe Afryki”, przeł. z hiszp. Ewa Morycińska-

Dzius, Warszawa: AMBER 2008, 301 s., fot.
Autorka jest hiszpańską dziennikarką, fotograficzką, podróżniczką, 

autorką wielu artykułów i reportaży, odbyła niemało podróży do Afryki. 
Zwiedziła Gwineę Równikową, Zair, Senegal, Ugandę, Kenię i Tanzanię. 
Jest wiceprezesem i członkiem założycielem Hiszpańskiego Towarzystwa 
Geograficznego.

Bohaterki omawianej książki to dzielne żony odkrywców, zbuntowane 
misjonarki, baronowe zakochane w romantycznym uroku Afryki, biorące 
udział w ekskluzywnych polowaniach, kobiety z pasją wielbiące życie czy 
też gwiazdy filmów dokumentalnych. Poznając ich przygody, czytelnik doj-
dzie do wniosku, że rzeczywistość przerasta fikcję literacką.

W połowie XIX wieku kontynent afrykański nie był terytorium zdoby-
wanym wyłącznie przez wielkich odkrywców. Na niekończącej się liście 
nazwisk możemy odnaleźć także wiele kobiet, które dowiodły, ze nawet 
samotna osoba obdarzona pasja przygody potrafi stać się niezwykłą etno-
grafką i podróżować nawet w pojedynkę po niebezpiecznych, nieznanych 
terenach Afryki.

Mirosława Olszewska

Wszyscy kibice są zapewne ciekawi, jak potoczyły się dalej losy nie-
odbytego meczu z Ceramiką Opoczno. Jak już wcześniej informowaliśmy, 
odwołaliśmy się do ŁZPN od walkoweru, jaki nam groził. Decyzja organi-
zatora rozgrywek o przełożeniu meczu była dla nas korzystna i mecz został 
wyznaczony na 21 lub 22 listopada. Od decyzji tej odwołała się z kolei Cera-
mika i zostanie ona rozpatrzona również przy naszym udziale w terminie póź-
niejszym. Nie wyobrażam sobie jednak, aby ŁZPN zmienił decyzję i mecz 
się nie odbył. Wszystko wskazuje na to, że z Ceramiką zagramy na tydzień 
przed rozpoczęciem rundy wiosennej, która została zaplanowana na dzień 
20/21 marca, czyli my rywalizację na wiosnę zaczniemy od zaległego meczu 
13 lub 14 marca.

Na zakończenie rundy jesiennej zajęliśmy siódme miejsce w tabeli 
z dorobkiem 33 punktów i jednym meczem nierozegranym. Jeślibyśmy 
wygrali, to wskoczylibyśmy na miejsce trzecie ze stratą czterech i siedmiu 
punktów do drużyn, które są w tej chwili na pozycjach premiowanych awan-
sem do III ligi.

W chwili obecnej I i II drużyna seniorów odpoczywa od piłki. Nie będzie 
to jednak odpoczynek długi. Oba zespoły rozpoczną przygotowania do rundy 
rewanżowej 11 stycznia. Pierwszy zespół będzie trenował w sali RKS i Wyż-
szej Szkoły Informatyki w Łodzi oraz na stadionie. Drugi zespół również na 
rzgowskim boisku i w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Guzewie.

Zespoły młodzieżowe będą mieć tylko krótką przerwę świąteczną, a tre-
ningi rozpoczną w pierwszym tygodniu po nowym roku.

Zarząd GLKS Zawisza składa podziękowania władzom Gminy Rzgów 
za popieranie sportu w gminie oraz wsparcie finansowe klubu, CT Ptak 
Pana Antoniego Ptaka za kolejny rok wsparcia finansowego klubu. Firmie 
„Sailing” Pana Grzegorza Waraneckiego również za finansową pomoc. Bez 
dodatkowego oprócz gminy wsparcia finansowego gra na takim poziomie, 
jaki prezentuje w tej chwili nasza reprezentacyjna drużyna, byłaby niemoż-
liwa.

Ogromne podziękowania należą się też Panu Grzegorzowi Ziółkow-
skimu, którego firma nieodpłatnie pierze stroje wszystkich naszych drużyn 
po meczach ligowych i treningach. A nie są to małe ilości, ponieważ mamy 
w klubie pięć zespołów. Wszystkim wyżej wspomnianym jeszcze raz dzię-
kujemy.

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 
2010 oraz wielu emocji sportowych.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Seniorzy Zawiszy 
mają już przerwę
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II. Za dojazd pogotowia technicznego GZWiK 
w Rzgowie:
– Z przyczyn odbiorcy usług - 40,00 zł
– Plombowanie wodomierza za wodę bezpowrot-
nie zużytą - 42,00 zł
– Wymiana wodomierza z winy odbiorcy usług - 
42,00 zł
– Rozplombowanie i zaplombowanie wodomierza 
z winy odbiorcy usług z jednym dojazdem - 42,00 
zł

Plan zagospodarowania 
przestrzennego

Po siedmiu latach od wybudowania nowej 
hali „Polros” jako „magazynu roślin” Rada Miej-
ska przekształciła tereny Polrosu na tereny zabu-
dowy usługowej-handlowej o pow. sprzedaży 
pow. 2000 m². Dopiero teraz właściciele hali będą 
mogli ubiegać się o możliwość legalizacji prze-
kształcenia magazynu roślin w obiekt handlowy 
zgodnie z przeznaczeniem w nowym planie. 
Wymuszanie takiego przekształcenia na Radzie 
Gminy w ubiegłych latach było niemożliwe, gdyż 
prawo jest równe dla wszystkich.

Najpierw przystąpiono w 2005 r. do zmiany 
„Studium uwarunkowań...”, uchwalono to stu-
dium w 2007 r., do zmiany planu przystąpiono 
w 2008 r., aby sfinalizować uchwałę właśnie na 
tej sesji Rady Miejskiej. Procedury w tym przy-
padku są tak przewlekłe, długotrwałe i uciążliwe 
– wystarczy wspomnieć, że trzeba je uzgadniać 
z kilkudziesięcioma instytucjami w kraju i woje-
wództwie.

Między ulicami Literacką i Tuszyńską do 
pętli autobusowej na wysokości ulicy Rzemieśl-
niczej tereny te przeznaczono po części pod zabu-
dowę usługową i pod zabudowę mieszkaniową z 
dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Ustalono wysokość stawki procentowej z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 30%, z 
wyjątkiem wąskich terenów usługowych wzdłuż 
planowanej obwodnicy Rzgowa – tutaj bowiem 
na 20%.

Zmiana planu przestrzennego 
w Grodzisku

Tereny na zachód od drogi wojewódzkiej 
Nr 714, przed wsią, o pow. około 5 ha dawniej 
przeznaczone na „usługi związane z obsługą 
trasy” przeznaczono na usługi handlu hurtowego 
oraz usługi logistyki. Bezpośrednie sąsiedztwo 
z drogą wojewódzką, która łączyć będzie w naj-
bliższym czasie autostradę A1 z drogą krajową Nr 
1, to atuty takiej lokalizacji. Opłatę planistyczną 
uchwalono na 20%, gdyż te inwestycje mogą 
gminie przynieść same korzyści.

Pomoc dla Ukrainy
Rada Miejska podjęła uchwałę o przeznacze-

niu symbolicznej kwoty 10 tys. zł na pomoc rze-
czową społeczności miasta Storożyniec z przezna-
czeniem dla mieszkańców na walkę z epidemią 
grypy typu AH1N1.

Apel do Komendanta 
Wojewódzkiego PSP

Rada Miejska wyraziła stanowczy sprzeciw 
wobec zamiaru odwołania ze stanowiska Komen-
danta Powiatowego PSP Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego bryg. Włodzimierza Zawiszy.

Apele takie podjęły już w większości gminy 
naszego powiatu, lecz Rada Miejska w Rzgo-
wie jako pierwsza w formie uchwały. A oto treść 
apelu:

„W związku z informacją o zamiarze odwoła-
nia ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP 
w Koluszkach – st. bryg. Włodzimierza Zawiszy 
Rada Miejska w Rzgowie wnosi o ponowne roz-
ważenie sprawy z uwzględnieniem poniższych 
przesłanek.

St. bryg. Włodzimierz Zawisza ma niekwe-
stionowane zasługi w budowie od podstaw nowo-
czesnej jednostki Państwowej Straży Pożarnej w 
Koluszkach.

Samorządy powiatu łódzkiego-wschodniego, 
w tym Rada Miejska w Rzgowie, oceniają Pana 
Zawiszę jako dobrego fachowca i organizatora, 
świetnego partnera we współpracy oraz osobę 

godną zaufania i szacunku, który zawsze i z zaan-
gażowaniem służy pomocą ochotniczym stra-
żom pożarnym. Pomoc ta wyrażała się nie tylko 
w zakresie poprawy usprzętowienia, lecz także 
szkolenia i doskonalenia umiejętności w dziedzi-
nie ratownictwa przeciwpożarowego oraz działań 
w prewencji przeciwpożarowej.

Z tych względów Rada Miejska w Rzgowie 
uważa zamiar odwołania ze stanowiska Komen-
danta Powiatowego PSP w Koluszkach za szko-
dzący bezpieczeństwu przeciwpożarowemu, nie-
korzystny dla samorządów i społeczności lokal-
nych”.

Plan Odnowy Miejscowości 
Rzgów do 2015 r.

W chwili składania gazety wiemy już, że 
odrzucony został wniosek unijny Gminy Rzgów 
na budowę Hali Sportowej w Rzgowie. Całość 
inwestycji to 17 mln zł, a wniosek opiewał na 10 
mln zł. Choć w konkursie wniosek Rzgowa zajął 
II miejsce w województwie, Zarząd Wojewódz-
twa to zbagatelizował i zepchnął nasz projekt na 
dalekie 17 miejsce. Pomimo szybkiej interwencji 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Radzie 
Powiatu Pana Konrada Kobusa i Burmistrza 
Jana Mielczarka zapewne przyjdzie nam się 
obejść smakiem po tych pieniądzach. Dlatego też 
wykorzystując wszystkie możliwości uzyskania 
środków unijnych (choć w sumie niewielkich, bo 
do 0,5 mln zł), opracowano „Plan odnowy miej-
scowości Rzgów” dotyczący generalnie centrum 
Rzgowa jako stolicy naszej Gminy. Tak czy ina-
czej poprawa wizerunku centrum Rzgowa nastę-
puje i będzie następować. Dodatkowe pieniądze 
wzmocniłyby jednak nadszarpnięty ze względu na 
kryzys budżet za rok 2010.

Rada Miejska uchwaliła plan odnowy, który 
został najpierw przyjęty na Zebraniu Ogólnym 
mieszkańców w Rzgowie 1 grudnia br. Przez to 
głosowanie malutki ogarek nadziei na środki 
unijne został zapalony, oby go jakichś zdarzeń 
splot nie zdmuchnął.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie

W dniu 1 grudnia 2009 r. odbyło się w Rzgo-
wie zebranie wiejskie. Głównym celem spotkania 
z mieszkańcami było przedstawienie przez Bur-
mistrza Rzgowa „Planu odnowy miejscowości 
Rzgów na lata 2007-2015”. Jest to scenariusz 
rozwoju zawierający docelową wizję, strategiczne 
i operacyjne cele rozwoju oraz sposób ich realiza-
cji. Dokument ten jest niezbędny przy ubieganiu 
się o środki unijne z programu Rozwoju Terenów 
Wiejskich. Choć Rzgów jest miastem, to jednak 
liczba jego mieszkańców nie przekracza 5 tys. 
osób, i z tego też względu może ubiegać się o 
pomoc z tego programu. Jednym słowem mamy 
szansę uzyskania pomocy finansowej w wysoko-
ści 500 tys. zł na przebudowę parku im. A. Mic-
kiewicza w Rzgowie.

Wspomniany dokument zawiera szereg inwe-
stycji zaplanowanych do realizacji do 2015 r., 
przy których możemy ubiegać się o pomoc unijną. 
Do takich zadań należy: budowa hali sportowej, 

budowa domu kultury, przebudowa parku im. A. 
Mickiewicza w Rzgowie, rozbudowa i rekulty-
wacja wysypiska odpadów, modernizacja i roz-
budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków, budowa 
i modernizacja sieci kanalizacyjnej, budowa 
obiektu sportowego w ramach projektu „Moje 
boisko Orlik 2012”. Wymienione zadania mają 
szansę na dofinansowanie z kasy unijnej. Za przy-
jęciem planu głosowało 45 zebranych, przy czym 
2 osoby wstrzymały się od głosu.

W trakcie zebrania mieszkańcy zgłosili szereg 
wniosków i postulatów dotyczących:
- regulacji rzeki Ner,
- odwodnienia Rzgowa w rejonie ulic Południo-
wej, Glinianej i Smugowej,
- budowy obwodnicy Rzgowa,
- zabezpieczenia awaryjnego zasilania w wodę,
- przedłużenia kursu autobusu linii „50” do 
Rzgowa oraz przeniesienia zatoki przystankowej 
po stronie sklepów poza centrum Rzgowa,

- naprawy nawierzchni ulic oraz budowy chodni-
ków.

Wszystkie zgłoszone wnioski zostały przez 
Burmistrza przyjęte i o sposobie ich wykonania 
mieszkańcy zostaną powiadomieni na stycznio-
wym zebraniu.

Ponadto Burmistrz ustosunkował się do zarzu-
tów pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Odniósł się także do wysokich kosztów 
związanych z utrzymaniem administracji poda-
nych w rankingu gmin województwa łódzkiego, 
wyjaśniając, że do wydatków na administrację w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca oprócz wyna-
grodzeń pracowniczych doliczono nam wydatki 
związane z rozbudową Urzędu Miejskiego w 
Rzgowie. Sprawy poruszane przez uczestników 
spotkania świadczą o zainteresowaniu rozwojem 
naszego miasta i trosce o dobro jego mieszkań-
ców.

Redakcja NG

Zebranie wiejskie w Rzgowie
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Seniorzy Zawiszy mają już przerwę
Istniejące w klubie GLKS „ZAWISZA” 

Rzgów trzy zespoły młodzieżowe uczestniczą w 
rozgrywkach w klasie MICHAŁOWICZ (rocz-
nik 1995/96) i w klasie GÓRSKI w grupie „C” 
i grupie „E” (roczniki 1998/99 i młodsi), prowa-
dzone przez trenera Jana Łubisa i Dariusza Sowiń-
skiego, uzyskały następujące wyniki:

W klasie „MICHAŁOWICZ” zespół po roze-
graniu 9 meczów zajmuje 3 miejsce w tabeli 
z dorobkiem 20 punktów. Drużyna odniosła 6 
zwycięstw, 2 razy zremisowała i 1 raz doznała 
porażki. W dziewięciu meczach zespół strzelił 50 
bramek, co daje na jeden rozegrany mecz imponu-
jącą przeciętną, bo 5,5 bramki, a stracił tylko 9 (1 
bramka na mecz). W rozgrywkach brało udział 19 
zawodników: Sarliński Piotr, Pokorski Mateusz, 
Górski Adrian, Makiewicz Dominik, Bartłomiej-
czyk Rafał, Kraszewski Konrad, Makowski Seba-
stian, Juśkiewicz Witold, Łuczyński Krystian, 
Sadowski Michał, Pierzyński Michał, Michalski 
Patryk, Gąsiorek Rafał, Rusek Radosław, Madej 
Adrian, Wróblewski Adam, Roszczyk Bartłomiej, 
Jędrzejewski Karol, Pisiałek Adrian. Najskutecz-
niejszymi strzelcami w zespole są: Roszczyk 
Bartłomiej - 17; Pokorski Mateusz - 10, Wró-
blewski Adam - 8. Zespół poczynił duży postęp 
w grze obronnej, co przy bardzo dobrej skutecz-
ności przyczyniło się do tak wysokiego miejsca w 
tabeli. Dodać również trzeba, że przez dość długi 
czas drużyna była na czele tabeli.

Drugi zespół młodzieżowy, grający w klasie 
„GÓRSKI” grupa „C” (rocznik 1998), zajmuje 
po rozegraniu 11 meczów 10 miejsce w tabeli z 
dorobkiem 7 punktów. Na punkty te złożyły się 
2 zwycięstwa, 1 remis i 8 porażek. Zawodnicy 
strzelili 23 bramki, a 58 stracili.

Drużyna w tej klasie była reprezentowana 
przez 14 zawodników: Bartłomiejczyk Maciej, 
Gałkiewicz Dominik, Kordys Konrad, Karga 
Krzysztof, Kmieć Patryk, Płachta Damian, Sońta 
Krystian, Samiec Karol, Zając Bartosz, Zarówny 
Michał, Strycharski Łukasz, Majek Daniel, 
Maślanka Damian. Najlepszymi strzelcami w 
zespole są: Maślanka Damian - 9, Kordys Konrad 
- 3, Gałkiewicz Sebastian - 2.

Najgorzej w rozgrywkach wiedzie się trze-
ciemu zespołowi młodzieżowemu w klasie 
„GÓRSKI” grupa „E” (rocznik 1999 i młodsi), 
który po 9 meczach zajmuje ostatnie miejsce w 
tabeli z zerowym dorobkiem punktowym. Dru-
żyna strzeliła 11 bramek, a 43 straciła.

Pamiętać jednak trzeba, że ten sezon jest 
pierwszym, w którym chłopcy zaczęli kopać piłkę 
i nabierają doświadczenia boiskowego. Jesteśmy 
pewni, że po przepracowaniu okresu zimowego 
będą na wiosnę prezentować zupełnie inną piłkę.

Drużyna w tej klasie była reprezentowana przez 
11 zawodników: Głogowski Damian, Koszowski 
Przemysław, Jakubiec Konrad, Mikinka Kamil, 
Gałkiewicz Sebastian, Wyrwich Patryk, Piech 
Przemysław, Kurela Dominik, Owczarek Adrian, 
Szymański Mikołaj, Jakubiec Dawid. Najlepszymi 
strzelcami w zespole są: Jakubiec Konrad (4), 
Szymański Przemysław (3), Głogowski Damian 
(2), Gałkiewicz Sebastian (2).

Oba zespoły grające w klasie „GÓRSKI” 
czeka jeszcze dużo pracy. Poprawić trzeba grę 
dosłownie w każdej formacji. Chłopcy mają na to 
jeszcze jednak dość dużo czasu i jesteśmy pewni, 

że z każdym miesiącem treningów i gry będą spi-
sywać się coraz lepiej.

Zarząd GLKS „ZAWISZA” zachęca chłop-
ców z roczników od 1995 do 2000 i młodszych 
do zgłaszania się do klubu. W chwili obecnej tre-
ningi odbywają się w sali gimnastycznej w szkole 
podstawowej w Rzgowie w dniach: poniedziałek, 
środa, czwartek od godziny 16.30 do 19.30 z prze-
rwą świąteczną, a treningi zostaną wznowione 11 
stycznia.

Trenerzy: Jan Łubis i Dariusz Sowiński

Kolejnym zespołem Zawiszy, w którym grają 
bardzo młodzi chłopcy, jest zespół występujący 
w „Klasie A”. Średnia wieku tej drużyny wynosi 
niespełna 19 lat, a w kadrze jest siedmiu graczy 
mających ukończony w tym roku 16 rok!!! Jest 
to najmłodszy zespół w Polsce uczestniczący w 
seniorskich rozgrywkach.

Właśnie ze względu na wiek zespołu oraz 
fakt, że pierwszy sezon zawodnicy uczestniczą 
w rozgrywkach z o wiele starszymi i bardziej 
doświadczonymi zawodnikami, Zarząd Klubu 
postawił przed sezonem jeden cel - utrzymanie 
się w „Klasie A”. Bardzo istotne jest też to, że 
20-osobowa kadra (nie licząc dwóch zawodni-
ków) oraz trener składa się wyłącznie z mieszkań-
ców naszej gminy! W całej rundzie tylko w trzech 
meczach skorzystaliśmy z pomocy graczy wystę-
pujących w IV lidze.

W rundzie jesiennej trzy mecze dla mnie jako 
trenera miały największe znaczenie.

Pierwszy z Uniejowem, w którym zagraliśmy 
w ustawieniu składającym się wyłącznie z miesz-
kańców gminy Rzgów. Drugi rozegrany tydzień 
później, w którym pokonaliśmy w tym samym 
składzie silniejszego przeciwnika – Orzeł Piątko-
wisko aż 4:1. A w trzecim w kolejnym tygodniu na 
boisko wybiegli tylko moi wychowankowie!

Dla mnie jako jednego z najmłodszych trene-
rów drużyny seniorów jest to wielkie osiągnięcie 
i zaszczyt, że mogłem do gry poprowadzić moich 
wychowanków i równocześnie mieszkańców 
mojej gminy.

Muszę powrócić jeszcze do meczu z Unie-
jowem, który mieliśmy prawo przegrać i prze-
graliśmy 2:6. Drużyna choć wyraźnie uległa 
wiceliderowi, nie zasłużyła na docinki naszych 
rzgowskich kibiców, którzy nie przebierając w 
słowach komentowali, gdzie to do gry nadają się 
nasi zawodnicy.

Jest to dla mnie jako trenera i dla zawodników 
bardzo przykre, że ojcowie, wujowie i sąsiedzi 
występujących na boisku zawodników używali 
takich określeń (analizując wspólnie zapis wideo 
z tego meczu musiałem wyłączyć dźwięk). Tym 
bardziej przykre, że ci sami kibice przez cały 
czas domagali się, aby drugi zespół składał się 
z graczy Gminy Rzgów. Zarząd Klubu po wielu 
latach szkolenia młodych zawodników taką 
możliwość nam stworzył, dokładając jeszcze do 
zespołu rzgowskiego trenera. Ciekaw jestem jak 
ci, którzy krytykowali moich chłopców, czuli się, 
gdy wysoko pokonaliśmy wsparci doświadczo-
nymi Adamem Salskim i Radosławem Szolem w 
następnym meczu wyżej notowany Orzeł Piątko-
wisko.

Jako trener dałem sobie dwuletni czas budowy 
tego zespołu. Zawodnicy muszą zdobyć większe 
doświadczenie, nabrać większej tężyzny fizycz-
nej, podeprzeć to wszystko dyscypliną i taktyką 
oraz wyzbyć się nawyków piłki młodzieżowej. 
Trzeci rok być może będzie tym, w którym powal-
czymy o wyższe cele.

Podsumowując rundę jesienną, twierdzę, że 
postawiony przed nami przez Zarząd Klubu cel 
wykonaliśmy z nawiązką. Pierwszy wspólny sezon 
ma na celu zapoznanie się z „dorosłym graniem”, 
zdobyciem doświadczenia przez zawodników, jak 
i przeze mnie. Zdaję sobie sprawę, że nie ustrze-
gliśmy się błędów. Najważniejsze jest, abyśmy z 
tych błędów wyciągnęli odpowiednie wnioski, bo 
wiadomo, że najlepiej uczy się na błędach.

Nie ominęły nas też kontuzje. Nie we wszyst-
kich meczach z tego powodu mogłem skorzystać 
z kluczowych graczy, co też mogło mieć wpływ 
na nasze niektóre wyniki.

W rundzie jesiennej rozegraliśmy 13 spotkań, 
wygraliśmy 5 razy, 2 razy zremisowaliśmy i zano-
towaliśmy 6 porażek. Strzeliliśmy 30 bramek, a 
32 straciliśmy. Najlepszymi strzelcami są: Rogal-
ski – 9, Głowinkowski – 7, Szol – 4.

Poniżej kadra zespołu oraz aktualna tabela. 
W nawiasie liczba rozegranych meczów i liczba 
strzelonych bramek: Mikinka Mariusz (13), Grzy-
bowski Krzysztof (13 i 1), Sądkiewicz Jakub (13), 
Plesiak Przemysław (12), Nowak Kamil (11), 
Rogalski Mateusz (10 i 9), Salski Adam (10), 
Sowiński Łukasz (10), Stępniewski Konrad (9 i 
1), Nowicki Marcin (8 i 1), Głowinkowski Piotr 
(7 i 7), Przytulski Filip (7), Zapieraczyński Kamil 
(7 i 1), Czernik Piotr (6), Szol Radosław (6 i 4), 
Konopka Jan (4), Sapała Kami (4), Gorzkiewicz 
Daniel (3 i 1), Poros Kamil (3 i 1), Goss Łukasz 
(2). Dodatkowo z nami trenują: Adrian Pisiałek 
oraz Damian Strzałkowski, którzy jeszcze nie 
mogą grać w meczach ligowych, gdyż nie ukoń-
czyli 16 lat.

Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować moim piłkarzom za wykonanie „pił-
karskiej kołyski” podczas meczu ligowego oraz 
Zarządowi Klubu GLKS „Zawisza” za życzenia 
zamieszczone w poprzednim numerze „Naszej 
Gminy” z okazji narodzin mojego syna.

Klasa A, runda jesienna 2009 r., grupa: Łódź I

 1. Victoria Rąbień 13 32 10 2 1 47-10
 2. MGLKS Uniejów 13 31  9 4 0 37-13
 3. GLKS Dłutów 13 27  8 3 2 46-11
 4. Sokół Lutomiersk 13 23  7 2 4 31-20
 5. GKS Ksawerów 13 22  7 1 5 20-18
 6. Orzeł Piątkowisko 13 21  6 3 4 17-19
 7. Zawisza II Rzgów 13 17  5 2 6 30-32
 8. Tęcza Brodnia 13 17  5 2 6 25-22
 9. Orlik Sobień 13 17  5 2 6 21-23
10. Iskra Dobroń 13 13  3 4 6 24-25
11. Orzeł II Parzęczew 13 11  2 5 6 15-35
12. Jutrzenka Bychlew 13  9  1 6 6 10-28
13. KS Wola Zaradzyńska 13  9  2 3 8 23-36
14. LKS Sarnów 13  4  1 1 11  7-61

Trener Robert Świerczyński
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Odpowiedź konsula we Lwowie
Otrzymaliśmy odpowiedź Konsula Generalnego RP we Lwowie, na pismo w sprawie ochrony mogił legionistów polskich 
na cmentarzu w Rarańczy – Ukraina, pisaliśmy o tym w nr 10 NG:

Konsulat Generalny we Lwowie, w odpowiedzi na listy Pana Włodzimierza Kaczmarka, w których zwraca się uwagę na potrzebę objęcia szczególną 
opieką cmentarza w Rarańczy, na którym pochowani są polscy legioniści polegli w bitwie pod Rokitną w 1915 roku, podał 6 listopada 2009 roku następną 
informację.
Placówka wystąpiła do władz w Rarańczy, osobiście sołtysa Pana Wasyla Kornećkogo, z listem, w którym wyraziła oczekiwanie, że władze miejscowe 
będą dotrzymywały postanowień Traktatu między RP a Ukrainą z 1992 roku, jak i umowy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny oraz represji 
politycznych od 21 marca 1994 roku i opiekowały się mogiłami oraz pomnikiem polskich legionistów.                  Tłumaczenie: doc. Władysław Strutyński

Zapamiętaj kilka podstawowych zasad bez-
pieczeństwa pożarowego używając gazu i urzą-
dzeń nim zasilanych.

Gaz ziemny czy też gaz propan-butan to paliwa 
wygodne i czyste, ale mogą być niebezpieczne. 
Właściwości fizykochemiczne tych gazów w 
połączeniu z niewłaściwym posługiwaniem się 
instalacjami i urządzeniami gazowymi mogą 
stwarzać bardzo duże zagrożenie. Gaz ziemny i 
gaz propan-butan są palne, tworzą mieszaniny 
wybuchowe z powietrzem, są trudne do wykrycia 
ze względu na bezwonność oraz niemożliwe do 
zauważenia gołym okiem. Źródłem ich zapalenia 
lub wybuchu mogą być płomień zapałki, iskra w 
wyłączniku oświetlenia elektrycznego, a nawet 
wyładowanie elektryczności statycznej...

W Polsce najtragiczniejszymi zdarzeniami 
były wybuchy gazu w Rotundzie PKO w Warsza-
wie, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych 
w Gdańsku i Łodzi oraz w budynku mieszkalnym 
w podwarszawskiej Falenicy.

Gazu nie należy się jednak bać. W trakcie 
użytkowania urządzeń gazowych trzeba prze-
strzegać następujących zasad:

1. Urządzenia i instalacje gazowe utrzymywać w 
dobrym stanie technicznym.
2. Odbiorniki gazu eksploatować zgodnie z 
instrukcją producenta. Nie używać kuchenek 
gazowych do ogrzewania pomieszczeń.
3. Gotowane na kuchenkach gazowych posiłki 
należy nadzorować w celu uniknięcia zalania pal-
nika i zgaszenia płomienia, które prowadzi do nie-
kontrolowanego wypływu gazu.
4. W pomieszczeniach wyposażonych w urzą-
dzenia gazowe należy zapewnić odpowiednią i 
zawsze drożną wentylację.
5. Co najmniej raz w roku wezwać osobę posiada-
jącą kwalifikacje dla sieci gazowych w celu wyko-
nania przeglądu technicznego i badania szczelno-
ści instalacji i urządzeń gazowych.
6. Co najmniej dwa razy w roku wezwać kominia-
rza w celu usunięcia zanieczyszczeń z przewodów 
spalinowych i dymowych, do których podłączone 
są urządzenia gazowe.
7. Co najmniej raz w roku wezwać kominiarza w 
celu usunięcia zanieczyszczeń z przewodów wen-
tylacyjnych.

8. Podłączenia, przeróbki i naprawy instalacji i 
urządzeń gazowych powinna dokonywać osoba 
posiadająca kwalifikacje dla sieci gazowych.
9. Do urządzeń gazowych, umieszczonych w 
jednym pomieszczeniu, można podłączyć nie 
więcej niż dwie butle o zawartości gazu do 11 
kilogramów każda.
10. Butle na gaz propan-butan umieszczać w odle-
głości co najmniej 1,5 metra od urządzeń promie-
niujących ciepło i z dala od urządzeń powodują-
cych iskrzenie.
11. Butli na gaz propan-butan nie umieszczać w 
pomieszczeniach z podłogą znajdującą się poniżej 
poziomu otaczającego terenu.
12. Butle na gaz propan-butan instalować w pozy-
cji pionowej oraz zabezpieczać przed uderzeniem, 
przewróceniem lub przypadkowym przemiesz-
czeniem.
13. Temperatura pomieszczenia, w którym insta-
luje się butle na propan-butan, nie może przekra-
czać 35°C.

Przestrzegając wszystkich powyższych zasad, 
można spokojnie i bezpiecznie korzystać z dobro-
dziejstw gazu.

Komendant Powiatowy PSP
st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza

Straż apeluje i ostrzega

Andrzejkowe szaleństwa
28 listopada 2009 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżeminku zaplano-

wało zabawę taneczną. Były to Andrzejki. Przyjęcie było ukoronowaniem 
pewnego etapu remontu wiekowej sali. W końcu mamy już się czym pochwa-
lić. Impreza ta też była o tyle ważna dla naszej wiejskiej społeczności, że 
została zorganizowana nie przez małą grupkę znajomych, ale zmobilizowała 
całą społeczność wiejską. Jest to przykład wspaniałej współpracy.

Sama jestem pod wrażeniem, jak chciano pomóc. I nie ważne, czy to 
było pranie firanek, czy mycie starych, „zdobycznych” półek. Każdy w miarę 
możliwości i czasu starał się dać coś od siebie.

Wspólna praca scala społeczność wiejską, jest okazją do nawiązywania 
nowych kontaktów i otwierania się ludzi na nowości. Serce się ściskało, jak 
przy rozpakowywaniu naszych pierwszych naczyń każdą sztukę porcelany 
oglądano z każdej strony, czy nie jest uszkodzona.

Ile czasu, pracy i prywatnych pieniędzy było włożone w remont tej sali - 
tego nikt nie zliczy. A ile jeszcze mamy do zrobienia... Przed nami do remontu 
cała kuchnia z wyposażeniem. Musimy założyć ogrzewanie, potrzebny jest 
piec c.o., trzeba dokończyć szatnie i magazynek.

Za to już możemy się pochwalić wspaniałą, jasną salą taneczną i prze-
śliczną łazienką ozdobioną gustownymi kafelkami. Sala jest szykowana z 
myślą o drobnych uroczystościach, takich jak osiemnastki, chrzciny, komu-
nie, stypy, przyjęcia weselne i wiele innych.

I co najważniejsze - jeżeli byśmy się nie zabrali za remont tego starego 
budynku, po prostu popadłby w ruinę. A tak będzie jeszcze służył naszym 
dzieciom i dzieciom naszych dzieci...

Zapraszamy do Czyżeminka na Sylwestra!
Bogusława Szanda

Rajd gwiazdkowy
Po raz 13 odbył się coroczny 

rajd organizowany przez Klub 
Turystyki Pieszej „Aaron” z pabia-
nickiego PTTK. Organizowany był 
z okazji popularnych mikołajek. 
Udział w nim wzięły dzieci z całego 
województwa. Naszą gminę repre-
zentowała szkoła w Kalinie i warto 
zaznaczyć, że to był nie pierwszy raz 
(dzieci z tej szkoły na załączonym 
zdjęciu).

Niebagatelną ilość gości 
(nomen omen „tylko” 450) w tym 
roku postanowił przyjąć w swoich 
skromnych progach Czyżeminek. 
Dotychczas punktem zbiórki były 
Rydzyny. Wszyscy mamy nadzieję, 
że liczba 13 będzie szczęśliwa dla 
naszego skromnego budynku będą-
cego siedzibą Koła Gospodyń Wiej-
skich. Może Mikołaj zerknie na nas 
łaskawym okiem i przyniesie nam w 
prezencie jakieś dotacje na remont 
kuchni i magazynu?

5 grudnia, w sobotę przed połu-
dniem, odmeldowała się po 8 km 
marszu pierwsza grupa zgłodniałych 
dzieciaków. Pyszny bigos ugoto-
wany przez kucharki z Gimnazjum 
nr 3 w Pabianicach rozchodził się w 
tempie błyskawicznym.

Z Pabianic, z krańcówki auto-
busów dzieci startowały co pół 
godziny. Pozwoliło to uniknąć tłoku. 
Było aż 21 grup kierowanych przez 
nauczycieli, którzy poświęcili wolną 
sobotę, aby uczcić w ten sposób ten 
szczególny dzień. Kierownikiem 
rajdu był pan Aleksander Duda, a 
kierownikiem trasy – pan Kamil 
Lisiewicz.

Po drodze grupy realizowały 
program ułożony przez nauczycieli. 
Poznawały tereny lasku miejskiego, 
dowiadywały się o roślinach i zwie-
rzętach występujących w tych oko-
licach. Szczególną uwagę zwracano 
na aspekt ochrony przyrody, jako 
naszego wspólnego dobra.

Niebagatelną zaletą rajdu był 
też atut zdrowotny, dzieci miały 
okazję oderwać się od kompute-
rów i nawdychać świeżego, leśnego 
powietrza. I nie zapominajmy o naj-
ważniejszym – rajd był też zabawą, 
okazją do spotkania się i nawiązania 
nowych znajomości.

Trzeba szczególnie podkreślić 
udział czwórki dzieci z Warsztatów 
Terapii Zajęciowych o wdzięcznej 
nazwie „Bure Misie” i dwanaściorga 
ze Środowiskowego Domu Kultury. 
Są one niepełnosprawne, ale mimo 
tego z wielką przyjemnością poko-
nały tę trasę. Nie można dopuścić, 
aby niepełnosprawność wykluczyła 
ich z normalnego życia społecznego. 
To był wspaniały przykład integracji 
i próba zwrócenia uwagi, że każdy 
jest częścią wspólnoty.

Brawo dla organizatorów za tę 
zacną inicjatywę! Pabianicki PTTK 
jest organizacją z otwartymi ramio-
nami przyjmującą w swoje szeregi 

chętnych. Ma klub motorowy, klub 
turystyki pieszej i wiele innych. 
Organizuje w ciągu roku kilka 
rajdów po naszym województwie, 
rajd organizowany w grudniu jest 
jednak największy.

Sprawna organizacja i zaan-
gażowanie społeczne zrobiły na 
nas, gospodyniach i gospodarzach 
z Czyżeminka, ogromne wrażenie. 
Pozazdrościłyśmy tej pasji. Nasza 
otwartość i chęć poznania chyba 
spodobała się naszym gościom, 
ponieważ obdarowali nas tytułem 
Honorowego Oddziału Pabianic-
kiego PTTK w Czyżeminku.

W trakcie wspólnego spotkania 
dowiedzieliśmy się, że w rajdzie 
brały udział szkoły z odległych tere-
nów województwa. Już o 8.30 rano 
przyjechały autokary z nimi. Byli 
uczniowie ze Szczercowa (około 50 
osób), Żarnowa (powiat opoczyń-
ski), Przedborza i Woli Krzysztopor-
skiej. Przyjechali do nas z zamiarem 
poznania Pabianic. Każdy wie, że w 
Pabianicach urodził się święty Mak-
symilian. Rajd „Śladami świętego 
Maksymiliana, patrona Pabianic” 
prowadzili dwaj świetni przewod-
nicy, pan Szmidt i pan Żmudziński. 
Pokazali dzieciakom dom, w którym 
urodził się święty (dzisiejsza ulica 
Kolbego – dawniej Złota - koło 
SDH). Jest tam tablica pamiątkowa. 
Mogli obejrzeć Stary Rynek, kościół 
Świętego Maksymiliana, sfotogra-
fować się przy jego pomniku. Mieli 
okazję zobaczyć też naszą malowni-
czą wieś. Czyżeminek zawsze jest 
rad z przybyłych.

Przewodnicy z Klubu mieli na 
sobie prawdziwie profesjonalny 
strój. Przy takim ekwipunku nie 
straszna żadna pogoda! Ciekawostką 
był widok przewodnika z kijkami do 
nordic walking. Pan Kamil Lisiewicz 
chętnie dzielił się swoimi doświad-
czeniami z tym prostym, acz genial-
nym wynalazkiem. Okazuje się, że 
kijki były używane już 10 lat temu w 
górach. W ostatnich latach wybuchł 
boom na nie i nie dziwota – kijki nie 
tylko ułatwiają chodzenie, porusza-
nie się przy ich pomocy wzmacnia 
też mięśnie ramion, klatki piersiowej 
i pleców. Działają wzmacniająco na 
cały organizm, a nie tylko na jedną 
partię ciała.

Każdą grupę przybyłą do Czy-
żeminka oczekiwał uśmiechnięty 
Mikołaj ze srebrną laską, workiem 
prezentów i z dwoma uroczymi 
Śnieżynkami. Wesołe pohukiwania 
przeplatały się z gwarem rozmów i 
wybuchami śmiechów. Atmosfera 
była miła, na twarzach malowały 
się uśmiechy. Tradycyjnie Mikołaj 
rozdawał prezenty (były to paczki ze 
słodyczami).

Oczywiście groźny Mikołaj 
domagał się w zamian za upomi-
nek zaśpiewania jakiejś piosenki 
lub wierszyka. Szczególny aplauz 

zebrali uczniowie z I LO z Pabianic 
za utwór:
„Mikołaju Mikołaju, zabierz nas do 
swego kraju,
Gdzie pingwinki robią minki,
Niedźwiedzie jedzą śledzie
Bałwanki ciągną sanki, a renifer ma 
nos czerwony - z PTTK zwierz sza-
lony”

oraz uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 8 z Pabianic za wier-
szyk:
Cały długi rok czekamy,
Cieszymy się wszyscy.
Chcemy Ciebie tu przywitać,
W dzień tak uroczysty.
Witaj Święty Mikołaju!
Upragniony gościu z nieba.
Racz udzielić swoich darów,
Daj nam, co potrzeba.

Jak widać, czyżemińskie powie-
trze działa ożywczo na intelekt.

Odwiedziła nas też TVP regio-
nalna... Będziemy w telewizji!

Zadowolonych i uśmiechnię-
tych urwisów odwoziły do domów 
sukcesywnie podstawiane autobusy. 

Takich tłumów jeszcze nie widzie-
liśmy, ale... zawsze jest ten pierw-
szy raz. Mamy nadzieję, że i nie 
ostatni! Na pewno postaramy się 
bardziej przygotować następnym 
razem. Obiecujemy ognisko i jakieś 
atrakcje. Trening czyni mistrza! 
Nowo nawiązane przyjaźnie na 
pewno zaowocują niejedną wspólną 
imprezą. Do zobaczenia nasi nowi 
przyjaciele w przyszłym roku!

Przy okazji chcemy serdecznie 
podziękować organizatorom i spon-
sorom tego rajdu. Ogromne podzię-
kowania dla członków i pasjonatów 
z Klubu Turystyki Pieszej „Aaron” 
oraz dla: piekarni państwa Brzo-
zowskich, którzy nie pożałowali 
pieczywa, mieliśmy do wyboru 
kilka różnych odmian chleba (zro-
biły ogromną furorę wśród biesia-
dujących): firmy „Społem” oraz dla 
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy 
uczestniczyli w tej imprezie poświę-
cając swoją prace i wolny czas.

Oby więcej takich inicjatyw!
Bogusława Szanda
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Wawel w gimnazjum
W Gimnazjum w Rzgowie pojawił się kącik patrona – Kazimierza Jagiel-

lończyka. Portret króla i informacje o jego życiu umieszczono w renesanso-
wych arkadach. Autorką projektu jest p. G. Małocha-Chodorek, nauczyciel 
plastyki i techniki.

Fragment Wawelu zdobi jedną ze ścian na parterze szkoły i doskonale 
komponuje się z nowoczesnym wystrojem Gimnazjum.

Karolina Świderek, kl. IIb
Fot. Agnieszka Ruta

Zgodnie ze słowiańską tradycją, 
w noc z 29 na 30 listopada obcho-
dzony jest wieczór wróżb zwany 
andrzejkami lub jędrzejkami. Jest 
to ostatni wieczór przed rozpoczy-
nającym się adwentem. W naszej 
szkole nie zapewniano o tej tradycji. 
Koło dziennikarskie pod opieką p. 
Agnieszki Ruty i p. Beaty Ways zor-
ganizowało andrzejkowe wróżenie. 
Laliśmy wosk do wody przez klucz i 
oglądaliśmy cienie przepowiadające 
naszą przyszłość, nie zabrakło rów-
nież wróżb karcianych i tradycyj-
nego przestawiania lewych butów 
przez próg. Bawiliśmy się świetnie 
i już czekamy na koleje magiczne 
popołudnie.

Maciek Podkówka, kl. Id
fot. Agnieszka Ruta

Nasze 
andrzejki

PODZIĘKOWANIE
W imieniu społeczności szkół podstawowych z terenu Gminy Rzgów 

oraz Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie pragniemy złożyć na 
ręce przewodniczącego Rady Miejskiej - Pana Marka Bartoszewskiego 
podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej w Rzgowie oraz Burmistrza 
Rzgowa - Pana Jana Mielczarka i Z-cy Burmistrza - Pani Jadwigi Pie-
trusińskiej za podjęcie jakże trafnej decyzji, dzięki której nauczyciele i 
uczniowie będą mogli pracować i kształcić się w warunkach na miarę XXI 
wieku. Zrozumienie i przychylność organu prowadzącego sprawiły, iż 
przy współudziale środków unijnych pozyskaliśmy wyposażenie 13 pra-
cowni w rzutniki multimedialne oraz laptopy wraz z oprogramowaniem, 
dzięki czemu możemy realizować m.in. program „Nie tylko podręcznik 
i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w 
kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę!
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum

prowadzonych przez Gminę Rzgów

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 2010 Roku.

Dyrekcja i Koło Dziennikarskie
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka

w Rzgowie

Na turystycznym szlaku
Już od wielu lat propaguję z powodzeniem, głównie wśród uczniów klas 

IV-VI Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, turystykę 
pieszą po Ziemi Łódzkiej. Raz, a niekiedy nawet i dwa razy w miesiącu wyru-
szamy na turystyczne szlaki, których w naszym województwie jest niemało. 
Uczestniczymy w imprezach turystyczno-krajoznawczych, organizowanych 
przez PTTK w Łodzi i Pabianicach, PTSM w Łodzi, a czasami organizujemy 
je sami.

Każdy taki sobotni wypad to nie tylko alternatywna forma spędzenia wol-
nego czasu przez nasze dzieci, ale także dodatkowa lekcja historii, przyrody 
czy geografii. Jest to też zarazem doskonała okazja do poprawy kondycji 
fizycznej każdego dziecka. Obserwujemy bowiem, że nasze dzieci prowadzą 
siedzący tryb życia. Zbyt dużo czasu przesiadują przed telewizorem, kompu-
terem. Dlatego bardzo szybko się męczą, często bolą ich nogi.

Poniżej przedstawię nasze sobotnie wypady turystyczno-krajoznawcze, 
które odbywały się już od początku roku szkolnego 2009/2010.

Podczas pierwszego rajdu wędrowaliśmy po naszej gminie. Trasa wiodła 
od cmentarza wojennego sprzed I wojny św., gdzie pochowani są żołnierze 
rosyjscy i niemieccy polegli w walkach o Łódź, a następnie przez Gospodarz, 
Gadkę Starą, Gadkę Nową, lasy na Popiołach do Rudzkiej Góry. Tutaj obej-
rzeliśmy panoramę Łodzi, a na Popiołach widzieliśmy przedwojenne drew-
niane wille letniskowe, które czasy świetności mają już za sobą.

Podczas drugiego rajdu, który odbywał się z okazji Światowego Dnia 
Turystyki, maszerowaliśmy po Łagiewnikach, największym kompleksie 
leśnym naszego miasta wojewódzkiego. Spacerując leśnymi ścieżkami roz-
poznawaliśmy gatunki drzew rosnących tutaj.

W październiku natomiast, już tradycyjnie, spacerowaliśmy najstarszą 
ulicą w Łodzi. Maszerując ulicą Piotrkowską mieliśmy również dużo zadań 
do wykonania, które pozwoliły nam lepiej poznać jej przeszłość i sylwetki 
wybitnych łodzian. W tym roku poznawaliśmy losy łódzkich Żydów zamknię-
tych w getcie w okresie okupacji. Dotarliśmy do Pomnika Jana Karskiego 
w Parku Ocalałych. Jan Karski jako pierwszy informował świat o gehennie 
narodu żydowskiego ze strony okupanta hitlerowskiego.

Była to niezapomniana lekcja historii dla naszych dzieci. Czas nieubła-
ganie zaciera w naszej pamięci tamte tragiczne wydarzenia, odchodzą ludzie, 
naoczni świadkowie zagłady Żydów, a nam pozostanie już pamięć o tym w 
postaci ocalałych pamiątek.

Listopadowa słota i uciążliwy deszcz nie pozwoliły nam wziąć udziału w 
XIX Rajdzie Szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Odbywa się on co 
roku dla uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania przez naród polski wolności 
utraconej na skutek rozbiorów w XVIII wieku.

W grudniu mamy w planach dwie imprezy związane ze zbliżającymi się 
świętami. XIII Rajd Gwiazdkowy organizowany przez PTTK w Pabianicach 
mamy już za sobą.

W pierwszą sobotę grudnia nasi uczniowie wyruszyli ze Rzgowa do 
Babich. Odwiedziliśmy tutaj lokalne Miejsce Pamięci Narodowej, a stamtąd 
przez Guzew, Rydzynki, Prawdę udaliśmy się do Czyżeminka, gdzie czekał 
na nas św. Mikołaj z prezentami. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w 
Czyżeminku przygotowały dla uczestników rajdu ciepły posiłek, zjadany 
przez nas z przyjemnością.

Pogoda nie sprzyjała wędrówce po gminie z uwagi na chłód i mżawkę, 
ale spotkanie ze św. Mikołajem wynagrodziło nam te niedogodności. Pod-
czas wędrowania kilkakrotnie widzieliśmy stada saren biegnących przez oko-
liczne pola.

W sobotę 12 grudnia chętni uczniowie z wszystkich klas naszej placówki 
wzięli udział w kolejnym Rajdzie Mikołajkowym. Zakończył się on również 
spotkaniem ze św. Mikołajem w ogrodzie pod kasztanem. Dla swoich milu-
sińskich przygotował on słodką niespodziankę.

Na koniec apeluję do Rodziców naszych uczniów, aby zachęcali swoje 
pociechy do takiej formy wypoczynku, jakimi są piesze imprezy turystyczno-
krajoznawcze i sami również brali w nich udział ku radości swoich dzieci.

Teresa Głąb
Opiekun koła turystycznego w szkole

Ocalić wspomnienia – taki był 
temat lekcji języka polskiego w 
drugiej klasie gimnazjum i nic nad-
zwyczajnego by w tym nie było, 
gdyby nie fakt, że jedną z pomocy 
dydaktycznych był pamiętnik, który 
„pamięta” lata 30. ubiegłego stu-
lecia. Piękna kaligrafia, wiersze i 
aforyzmy ozdobione rysunkami, a 
na dokładkę na jednej ze stron wpis 
z 9 grudnia 1939 r., którego autorka 
była w czasach wojny... przyjaciółką 
babci, nauczycielki języka pol-
skiego.

Tekst i fot. Agnieszka Ruta, 
nauczyciel języka polskiego

80-letni pamiętnik

Wierni zwyczajom
W tym roku mikołajkowe święto przypadało w niedzielę, więc dzieci 

straciły nadzieję, że Mikołaj odwiedzi je w szkole.
Rzgowski Mikołaj postanowił jednak napełnić swój worek pysznymi 

słodyczami już 4 grudnia i ruszył do przedszkola i szkół, by sprawdzić, czy 
dzieci napisały już listy do Mikołaja i pochwalić ich postępy w nauce.

Dzieci z guzewskiej podstawówki recytowały napisane przez siebie wier-
sze oraz śpiewały piosenki. Na słodką nagrodę zasłużyli też nauczyciele, 
którzy zdaniem uczniów też byli przez cały rok grzeczni.

W niedzielę w rzgowskim parku gość w czerwonym ubranku obdarowy-
wał cukiereczkami wszystkich napotkanych mieszkańców, wywołując na ich 
twarzach zdziwienie i uśmiech.

Instruktorzy GOK

20 lat Konwencji Praw Dziecka
20 listopada 2009 r. w gimnazjum odbyła się kampania edukacyjna upa-

miętniająca 20 lat Konwencji Praw Dziecka w Polsce. Całe pokolenie mło-
dych ludzi dorastało pod skrzydłami tego najbardziej rozpowszechnionego 
dokumentu prawa międzynarodowego na świecie.

W wielu krajach, zarówno tych bogatych, jak i biednych, Konwencja była 
motorem zmian, które prowadziły do poprawy sytuacji najmłodszych miesz-
kańców Ziemi.

Całokształt działań, przygotowanych przez koło informatyczne i chór, 
zainteresował zaproszonych na spotkanie uczniów klas: IIIa, c, IId, Ia, b, c 
oraz Ia szkoły podstawowej, zapewniając chwilę głębokiej refleksji. Scena-
riusz inspirowany motywem baśni „Dziewczynka z zapałkami”, wzbogacony 
tekstami wierszy o tematyce zimowej oraz motywami muzyki celtyckiej i 
Michaela Jacksona, stał się pretekstem, by zwrócić uwagę na problemy 
współczesnego świata, które dotyczą dzieci. Spotkanie zorganizowane i przy-
gotowane pod kierunkiem pani Beaty Ways było podsumowaniem kampanii 
ogólnopolskiej, w której gimnazjum wzięło udział.

Akcje edukacyjne w ramach przedmiotu Wiedza o społeczeństwie na 
stałe od 3 lat wpisują się do kalendarza działań kulturalnych gimnazjum. 
Tegoroczne zostało objęte patronatem UNICEF Polska, które przekazało sce-
nariusze lekcji dla nauczycieli, plakaty oraz filmy edukacyjne dotyczące pro-
blematyki dzieci. Kampanię edukacyjną, upamiętniającą 20 lat Konwencji 
Praw Dziecka w Polsce, w szkole zakończyły „Balony do nieba”, by świat 
rozbłysnął kolorami, a życie dzieci było piękniejsze.

Ania Majer, kl. IIIa
fot. Beata Ways

Najazd Mikołajów
W sobotę 5 grudnia, przed południem, Łagiewniki przeżyły Mikoła-

jowe oblężenie. Pod patronatem PTTK odbył się XVII Rajd Mikołajkowy, 
w którym udział wzięli uczniowie łódzkich i nie tylko łódzkich szkół. Wśród 
miłośników leśnych wędrówek znaleźli się również gimnazjaliści ze Rzgowa. 
Młodzi turyści w czerwonych czapeczkach przemierzali łagiewnickie szlaki. 
Finał imprezy odbył się przy ognisku, oczywiście w towarzystwie prawdzi-
wego Mikołaja 

Agnieszka Ruta, nauczyciel języka polskiego
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INFORMATOR RZGOWSKI
Nr alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Informacje:
 - ogólna 118-913
 - PKP 94-36
 - PKS 631-97-06
 - celna 638-82-10
Ośrodek Zdrowia 214-11-72, 214-11-73
 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-19.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska MEDAX
 Łódź, ul. Zielona 29 630-84-23
Apteka „Cefarm” 214-10-27
 Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria” 227-84-84
 Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt 214-10-58
 Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
 całą dobę 214-10-65
 0601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka 214-10-04
 Rzgów, pl. 500-lecia
Poczta Polska 214-12-00
 Rzgów, ul. Łódzka 2 (godz. 8.00-15.00)
 Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35/39 214-22-23
 C.H. Ptak (godz. 8.00-13.00)
Posterunek Policji 214-10-07
 Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
 * Kierownik Posterunku 0603-632-378
Komisariat Policji 61-42-560
 Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Ochotnicza Straż Pożarna 214-10-08
 Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Banki:
 - Pekao SA 214-19-32
   Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
 - Bank Gospodarki Żywnościowej 227-80-20
   Rzgów, pl. 500-lecia 13a (pn-pt. 9.00-16.00)
Gimnazjum Gminne 214-13-39
Szkoła Podstawowa Rzgów 214-10-39
Szkoła Podstawowa Guzew 214-10-86
Szkoła Podstawowa Kalino 214-10-77
Przedszkole Publiczne, Rzgów 214-14-39
Biblioteka Publiczna 214-10-12
GLKS Zawisza 0601-230-935
 Rzgów, ul. Tuszyńska 44
Urząd Miejski 214-12-07 (fax), 214-12-10
 Rzgów, pl. 500-lecia 22
 e-mail: sekretariat@rzgow.pl
 www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury 214-13-12
 Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 214-21-12
 Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu 214-12-93
 Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
 Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy 213-06-81, 213-06-82
 Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
 Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę) 215-37-10
Wodociągi - oczyszczalnia ścieków 214-11-91
 Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę)
Spółka Wodna
Rzgów, ul. Letniskowa 6 227-82-01

Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji

Mikołaj w RzgowieRozkłady jazdy PKS
Rozkłady ważne od 08.12.2009

Odjazdy: RZGÓW PL.500-LECIA 6

Kierunek Stanowisko 1: Godziny odjazdu
GOSPODARZ 60 - KRAŃCÓWKA
przez RZGÓW TUSZYŃSKA “PTAK”

07:57 #ŁÓ    13:37 F6#ŁÓ

GUZEW 50 - KRAŃCÓWKA
przez RZGÓW TUSZYŃSKA “PTAK”

06:37 #ŁÓ    10:07 F#ŁÓ    13:57 F#ŁÓ    17:17 F#ŁÓ

RZGÓW TUSZYŃSKA “PTAK” 04:42 F#ŁÓ    05:17 F#ŁÓ    05:37 F6#ŁÓ    06:02 F#ŁÓ    06:57 F#ŁÓ    07:07 6#ŁÓ    07:27 F#ŁÓ  
08:22 F#ŁÓ    08:37 6#ŁÓ    08:47 F#ŁÓ    09:27 #ŁÓ    10:17 6+#ŁÓ    10:47 F6+#ŁÓ    11:37 #ŁÓ  
12:07 F+#ŁÓ    12:17 6#ŁÓ    12:37 F#ŁÓ    12:57 #ŁÓ    14:17 6+#ŁÓ    14:27 F#ŁÓ    15:04 F6#ŁÓ  
15:37 6+#ŁÓ    15:47 F#ŁÓ    16:37 F6#ŁÓ    16:57 +#ŁÓ    17:37 #ŁÓ    18:17 6#ŁÓ    18:37 F#ŁÓ  
19:07 #ŁÓ    19:47 F#ŁÓ    19:52 6#ŁÓ    20:27 #ŁÓ    21:07 6#ŁÓ    21:17 F#ŁÓ    21:47  #ŁÓ  
23:02 F6#ŁÓ    23:07 +#ŁÓ

TUSZYN, PARKOWA/PARK 04:26 A§#ŁÓ    05:26 #ŁÓ    05:46 A#ŁÓ    05:56 A§#ŁÓ    06:26 FG#ŁÓ    06:46 #ŁÓ    07:06 A#ŁÓ  
07:56 A§#ŁÓ    08:16 #ŁÓ    09:16 +U#ŁÓ    09:26 A§#ŁÓ    10:31 #ŁÓ    10:46 A§#ŁÓ    12:01 A#ŁÓ    
12:06 +#ŁÓ    12:26 A§#ŁÓ    13:16 #ŁÓ    13:56 FG#ŁÓ    14:16 U#ŁÓ    14:46 #ŁÓ    15:16 FG#ŁÓ    
15:36 U#ŁÓ    16:06 #ŁÓ    16:36 FG#ŁÓ    16:56 U#ŁÓ    17:36 #ŁÓ    18:36 U#ŁÓ    19:36 #ŁÓ    
20:36 U#ŁÓ    22:06 U#ŁÓ

Kierunek Stanowisko 2: Godziny odjazdu
CZYŻEMINEK II
przez PRAWDA /KRAŃCÓWKA/

05:33 F#ŁÓ    06:28 A#ŁÓ    07:23 +#ŁÓ    08:10 S#ŁÓ    08:23 6#ŁÓ    09:48 +#ŁÓ    09:53 6#ŁÓ  
10:03 F#ŁÓ    11:53 F#ŁÓ    12:35 +#ŁÓ    12:53 A#ŁÓ    14:03 F#ŁÓ    14:33 6#ŁÓ    15:03 F#ŁÓ  
15:33 +#ŁÓ    16:03 F#ŁÓ    16:08 6#ŁÓ    17:33 +#ŁÓ    17:43 6#ŁÓ    17:48 F#ŁÓ    19:28 A#ŁÓ  
19:33 +#ŁÓ    21:18 A#ŁÓ    21:53 +#ŁÓ    22:43 A#ŁÓ

ŁÓDŹ BRONIEWSKIEGO/RZG./KIL. 04:00 A#ŁÓ    05:14 A§#ŁÓ    05:15 F#ŁÓ    05:25 6#ŁÓ    06:04 #ŁÓ    06:08 F#ŁÓ    06:24 A#ŁÓ    
06:30 +#ŁÓ    06:44 A§#ŁÓ    07:00 F#ŁÓ    07:02 A#ŁÓ    07:09 FG#ŁÓ    07:34 #ŁÓ    07:54 A#ŁÓ    
08:03 +#ŁÓ    08:10 F#ŁÓ    08:29 A§#ŁÓ    08:44 #ŁÓ    08:58 A#ŁÓ    09:57 A§#ŁÓ    10:01 F#ŁÓ    
10:24 U+#ŁÓ    11:00 F#ŁÓ    11:04 #ŁÓ    11:13 +#ŁÓ    11:34 A§#ŁÓ    11:50 A#ŁÓ    12:27 F#ŁÓ    
12:39 #ŁÓ    13:04 A§#ŁÓ    13:28 +#ŁÓ    13:31 F#ŁÓ    13:38 6#ŁÓ    13:49 #ŁÓ    14:34 FG#ŁÓ
14:38 FH#ŁÓ    14:43 S#ŁÓ    14:54 U#ŁÓ    15:08 6#ŁÓ    15:19 #ŁÓ    15:37 F#ŁÓ    15:54 FG#ŁÓ    
16:09 U#ŁÓ    16:13 +#ŁÓ    16:43 6#ŁÓ    16:54 #ŁÓ    16:55 F#ŁÓ    17:29 U#ŁÓ    18:08 +#ŁÓ    
18:22 A#ŁÓ    18:24 #ŁÓ    19:09 U#ŁÓ    20:06 A#ŁÓ    20:09 #ŁÓ    20:13 +#ŁÓ    21:09 U#ŁÓ    
21:52 A#ŁÓ    22:28 +#ŁÓ    22:44 U#ŁÓ

ŁÓDŹ DĄBROWSKIEGO/KOSSAKA 21:35 F6#ŁÓ
ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 04:35 F6#ŁÓ    05:05 F#ŁÓ    05:25 6#ŁÓ    05:35 F+#ŁÓ    05:55 F#ŁÓ    06:05 6#ŁÓ    06:25 F#ŁÓ    

06:55 #ŁÓ    07:15 F#ŁÓ    07:35 6#ŁÓ    07:45 F#ŁÓ    08:30 #ŁÓ    08:45 F#ŁÓ    09:05 F#ŁÓ    
09:15 6#ŁÓ    09:45 F6+#ŁÓ    10:35 6+#ŁÓ    10:35 F#ŁÓ    11:05 F+#ŁÓ    11:15 6#ŁÓ    11:55 #ŁÓ    
12:25 +#ŁÓ    12:30 F#ŁÓ    12:35 6#ŁÓ    12:55 F#ŁÓ    13:15 #ŁÓ    13:50 +#ŁÓ    14:15 F6#ŁÓ    
14:19 F#ŁÓ    14:35 6+#ŁÓ    14:45 F#ŁÓ    15:10 +#ŁÓ    15:20 F6#ŁÓ    15:55 6+#ŁÓ    16:15 F#ŁÓ    
17:15 #ŁÓ    17:35 F#ŁÓ    18:05 #ŁÓ    18:55 F6#ŁÓ    20:12 6#ŁÓ    20:15 F#ŁÓ    20:45 #ŁÓ    
21:25 6#ŁÓ    21:35 F#ŁÓ    22:05 #ŁÓ

PABIANICE ŁASKA/d.k.-KRAŃ. 08:10 +#ŁÓ    10:20 +#ŁÓ    12:35 +#ŁÓ    14:30 +#ŁÓ    16:25 +#ŁÓ    18:25 +#ŁÓ    21:00 +#ŁÓ

Kierunek Stanowisko 3: Godziny odjazdu
KALINKO PW I KOŁ 06:52 F6#ŁÓ    15:09 F6#ŁÓ
ROMANÓW TRAKT.
przez ROMANÓW PĘTLA

06:08 F6#ŁÓ    07:08 F6#ŁÓ    08:15 F6#ŁÓ    09:25 +#ŁÓ    10:35 F6#ŁÓ    11:25 +#ŁÓ
12:35 F6#ŁÓ    14:25 F6#ŁÓ    15:25 F6#ŁÓ    15:35 +#ŁÓ    16:10 F6#ŁÓ    17:25 +#ŁÓ
17:40 F6#ŁÓ    19:50 F6#ŁÓ    20:05 +#ŁÓ    20:50 F6#ŁÓ    22:05 +#ŁÓ

OZNACZENIA KURSÓW:
#ŁÓ  - Kurs wykonywany przez PKS Łódź Sp. z o.o. 91-729, ul. Smutna 28 tel. 042 631-92-72
+  - KURSUJE W DNI ŚWIĄTECZNE - NIEDZIELE I ŚWIĘTA
§  - NIE KURSUJE W SOBOTY OD 1.VII. DO 31.VIII.
6  - KURSUJE W SOBOTY
A  - NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
F  - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNI ROBOCZE
G  - NIE KURSUJE W OKRESIE FERII I WAKACJI SZKOLNYCH
H  - KURSUJE W OKRESIE WAKACJI I FERII SZKOLNYCH OD PONIEDZIALKU DO PIĄTKU W DNI ROBOCZE
S  - KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
U  - NIE KURSUJE 25.XII , NOWY ROK i PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH


