Jasełka w Czyżeminku

Rozwiązanie
Konkursu Świątecznego
Zwycięzczynią konkursu została 9-letnia Aleksandra Nastałek ze Rzgowa,
która podała 5 symboli wiążących się ze Świętami Bożego Narodzenia: choinka, Mikołaj, dzielenie się opłatkiem, kolędy.
Od sponsora konkursu, firmy Andrzej i Henryk Sochaczewscy Rzeźnictwo - Wędliniarstwo S.C. – Pałczew 56, otrzymała piękny kosz z wyrobami
wędliniarskimi.
Firma w ubiegłym roku otrzymała dyplom za zajęcie I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wędliniarskim w Bratoszewicach za kiełbasę krakowską suchą. Spośród 40 swoich wyrobów największym uznaniem wśród
klientów cieszy się oprócz w/w kiełbasy krakowskiej, kiełbasa szynkowa,
krotoszyńska, głogowska, kaszanka gryczana, pasztetowa z manną i pasztet
borowikowy.
Przypominamy, że wyroby tej firmy można kupić w Rzgowie w sklepach
przy ulicy Ogrodowej 41, Nadrzecznej 4 i w Tadzinie.
Włodzimierz Kaczmarek
Na zdjęciu: Ola z mamą Anetą otrzymuje od sponsora Andrzeja Sochaczewskiego kosz wędlin.

Ewolucja obrazu
Madonny

17 stycznia 2010 r. w sali w Czyżeminku zaroiło się od mieszkańców.
Zgodnie już z coroczną tradycją zorganizowane zostały jasełka. Z każdym
rokiem przyciągają coraz większą rzeszę widzów, a i oprawa przedstawienia
staje się coraz bardziej paradniejsza.
Wchodzący na salę mogli zobaczyć rozpięty na całą ścianę chabrowy
materiał ozdobiony białymi gwiazdami. Pod nim kłębił się karny, aczkolwiek lekko przejęty tłumek dzieci. Och, przepraszam, to była Maryja, której
właśnie objawił się Anioł i zawiadomił ją, iż porodzi Syna Bożego. Potem
widzimy, jak Józef, razem z brzemienna Maryją, udają się w podróż do Judei,
aby wziąć udział w spisie ludności.
Młoda kobieta jest już zmęczona, chce odpocząć. Nic w tym dziwnego,
zbliżał się termin porodu! Niestety, para nigdzie nie może znaleźć noclegu.
Rodzina zostaje odpędzona przez wiejską kobietę robiącą masło w prawdziwej maselnicy. W końcu znajdują nocleg w stajence, ogrzewani oddechami
zwierząt, a towarzyszą temu wydarzeniu Aniołowie oraz pastuszkowie bijący
pokłony. Z daleka już było widać śpieszących na spotkanie, a kierowanych
przez Gwiazdę Betlejemską – Trzech Królów.
Taki to właśnie początek miała inscenizacja, której zwyczaje na ziemiach
polskich sięgają okresu średniowiecza. Ma z reguły ludyczny charakter, fakty
biblijne przeplatają się z elementami folklorystycznymi, cudownie wkomponowując się w idee obrzędów tradycyjnych.
Nieodłącznym elementem jasełek jest szopka. Dużą, okazałą szopkę
widzimy w rogu sali. Ma już 15 lat. Została odrestaurowana na tę okazję,
dostała nowe figurki i znowu może cieszyć oczy przez następne kilka lat.
Trzeba podkreślić, iż reżyserem i autorem spektaklu była pani Maria
Depcik. Dzięki jej pasji możemy – jak co roku – cieszyć się oglądając naszych
milusińskich.
Całość obserwował tłum widzów, ledwo mieszczący się w pomieszczeniu. Nie zabrakło rodziców, dziadków oraz gości z okolicznych miejscowości. Wymieńmy chodźmy kilku. Był ksiądz proboszcz Grzegorz Adamek z
parafii Najświętszej Panny Nieustającej Pomocy, sędziwa siostra Ksawera z
zakonu urszulanek szarych, nasi przyjaciele z Pabianickiego PTTK, nauczycielka pani Zofia Szmidt, katechetka pani Barbara Lewandowska. Siostra
Ksawera ma już 97 lat, przywiozła ze sobą własnoręcznie robione, cudne
stroiki świąteczne, jako prezenty dla babć i dziadków.
Po spektaklu dzieci przywitał gość z Laponii, a jakże, Mikołaj z wielkim workiem prezentów został przywitany z dzikim entuzjazmem. Dzieci
dostały paczki ze słodyczami, od księdza proboszcza książeczki, siostra Ksawera zebrała wśród dobrych ludzi zabawki, które potem zostały rozlosowane
wśród naszych milusińskich.
Na koniec każdy posilił się wyjątkowo smacznymi, domowymi wypiekami produkcji pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz gorącą herbatą. Nie
zabrakło też opłatka, którego cały kosz dostarczył ksiądz proboszcz.
Trzeba nadmienić i serdecznie podziękować za środki z Miejskiego
Ośrodka Kultury ze Rzgowa pod kierownictwem Kazimierza Siutowicza,
które w tym roku wspomogły organizację jasełek, oraz anonimowym darczyńcom, którzy, jak co roku, nie szczędzili wsparcia. Serdeczne Bóg zapłać!
Bogusława Szanda

„RZGÓW – NASZA GMINA”. Miesięcznik Rady Gminy w Rzgowie. Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, p. 7. Tel. 042 / 214-12-07, 042 / 214-12-10.
Redaktor Naczelny: Regina Krystyna Bagińska. Pozostali członkowie Kolegium Redakcyjnego: Marek Bartoszewski, Stanisław Gierasiński, Piotr Hajduk,
Włodzimierz Kaczmarek, Jan Mielczarek, Iwona Skalska, Andrzej Zygmunt. Druk: Oficyna Drukarska W. Kosmalskiego, Pabianice. Materiałów niezamówionych
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian tytułów. Koszt ogłoszeń w „Naszej Gminie”: ramkowe (1 cm2) – 1 zł, tekst sponsorowany
(nie więcej niż pół strony) – 100 zł. Dla ogłoszeń powtarzających się stosujemy rabaty. Redakcja nie odpowiada za ich treść.

12

Rzgów – Nasza Gmina

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Nr 1 (178) l STYCZEŃ 2010 r.

Cena 1 zł

Zabytkowa Madonna
odsłania twarz
Od świąt Bożego Narodzenia podziwiać już możemy w kościele w Rzgowie odrestaurowany obraz „barokowej Madonny”,
odkrytej podczas konserwacji złoconych i srebrzonych koszulek obrazu Matki Boskiej, który wisiał od lat na bocznym
ołtarzu kościoła. O tym niecodziennym odkryciu informowaliśmy czytelników we wrześniowym numerze „Naszej Gminy”.
W wyniku prac konserwatorskich ustalono, że obraz od stu dziesięciu
lat ukryty był pod powszechnie znanym parafianom wizerunkiem Matki
Boskiej. Potwierdza to data widniejąca na odwrocie twarzy Dzieciątka na
ołtarzu - 1899 rok.
Obraz stanowi przykład cechowego, unikalnego, ikonowego przedstawienia Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie udało się ustalić autora obrazu
i jego historii, wiadomo jednak, że obraz był pierwotnie większego formatu,
który przycięto dostawiając do ramy ołtarza. Obraz został przyklejony i przybity do podłoża z desek.
Po usunięciu ozdobnych koszulek, aksamitu oraz wot ukazał się bardzo
silnie zniszczony obraz z mnóstwem gwoździ i otworów po nich. Na przeważającej powierzchni dzieła znajdowały się przemalowania – w partii twarzy,
tła, nimbów, szaty. Farba była silnie zniszczona, a powierzchnia obrazu
pociemniała i zanieczyszczona.
Zespół konserwatorów pod kierunkiem pani Niny Kwiatkowskiej uzupełnił dziury po gwoździach i usunął nawarstwienia, przywracając pierwotny
koloryt obrazu. Wzmocniono również oryginalne płótno poprzez zabieg
naklejenia go na nowe. Zabieg ten wykonano w Muzeum Okręgowym w
Toruniu.
Po usunięciu przemalowań okazało się, że obcięty jest oranżowy nimb
wokół głowy Madonny, który zrekonstruowano tak, aby zamykał całą kompozycję w górnej części obrazu. Odtworzono również oryginalne złocenia.
Prace konserwatorskie trwały od sierpnia 2009 r. do samych świąt Bożego
Narodzenia – jednak ogrom włożonej pracy wynagradza końcowy efekt –
odzyskany wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z XVII wieku, który
może zachwycić nie tylko znawców sztuki sakralnej.
Redakcja NG

Kulig
W dniu 17 stycznia br. z inicjatywy Orkiestry Dętej Rzgów zorganizowany został kulig dla dzieci i młodzieży. Pogoda dopisała, zabawa była
świetna.
Atrakcją kuligu była jazda saniami z parą pięknych koni kol. Łukasza Salskiego ze Rzgowa oraz sanki ciągnione przez samochody terenowe kolegów
Sebastiana Klonowskiego z Koła Miłośników Samochodów Terenowych.
Po kuligu było ognisko z pieczonymi kiełbaskami, ciepła herbata dla
zmarzniętych i słodycze. Wszyscy byli zadowoleni z kuligu, co spełniło oczekiwania organizatorów.
Dziękujemy za pomoc panu Ryszardowi Weissowi, kol. Jarosławowi Kluczyńskiemu ze Rzgowa, panu Witoldowi Małeckiemu z Urzędu Miejskiego
w Rzgowie i panu Józefowi Grotowi z ZPM „Grot” za kiełbaskę na ognisko.
Włodzimierz Kaczmarek

XVIII Finał WOŚP
w Rzgowie

Mikołajki w Grodzisku
W sobotę 9 stycznia w budynku strażnicy w Grodzisku w sali świetlicowej, po 12 latach przerwy odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci od 0 do
12 lat (podstawówka) z sołectwa Grodzisko-Konstantyna.
Wystąpiły „Krasnale” ze rzgowskiego GOK-u. Z równie wielkim zainteresowaniem dzieciaki oglądały i same uczestniczyły w spektaklu nauki
języka angielskiego, przygotowanym przez teatrzyk „Picolo” z Łodzi.
Wszystkie dzieciaki, których była prawie setka, otrzymały paczki od
świętego Mikołaja, sfinansowane z zysku z balu sylwestrowego w Grodzisku.
Organizatorami tej zabawy były kobiety z KGW Grodzisko i strażacy z
OSP tej jednostki. Druhowie z jednostki OSP zorganizowali dla dzieci konkurs wiedzy z nagrodami oraz losowanie maskotek pieska-strażaka, którymi
dzieciaki były zachwycone.
Konsumpcję ciast, domowych wypieków pań z KGW oraz owoców i
słodyczy zakończono wspólną zabawą dyskotekową dzieci i ich opiekunów,
która trwała do późnego wieczora.
Radny Marek Bartoszewski

Przy niesprzyjającej pogodzie WOŚP zagrała po raz
kolejny w Rzgowie w dniu 10 stycznia br. Podczas akcji
zbierania środków dla dzieci z chorobami onkologicznymi, przez wolontariuszy z Gimnazjum nr 44 z Łodzi,
pomagali członkowie ZPiT „Rzgowianie, grała Orkiestra
Dęta Rzgów, koncertował w kościele Chór „Camerata”.
Ile udało nam się zebrać pieniędzy, podamy w następnym
numerze NG.

Zabawa noworoczna
w Bronisinie Dworskim

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w
akcji.
Włodzimierz Kaczmarek
Fot. T. Patora
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Od 10 lat, każdego roku w styczniu, w strażnicy OSP w Bronisinie Dworskim organizowana jest zabawa noworoczna dla dzieci. Dzięki zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronisinie
dzieci z kilku sołectw sąsiadujących z Bronisinem Dworskim, a także z Łodzi
mają możliwość spotkania się i bardzo miłego spędzenia zimowego wieczoru
podczas wspólnej zabawy.
Główną atrakcją tegorocznego spotkania było wręczanie prezentów
przez świętego Mikołaja. Dodatkowo, uczestnicy uroczystości otrzymywali
nagrody za prawidłowe odpowiedzi w konkursie przygotowanym przez OSP
Bronisin.
Z bardzo dużym zainteresowaniem przyjęto również przedstawienie bajki
„Czerwony kapturek” oraz „Jaś i Małgosia” w wykonaniu teatru „Picolo”.
Dzieci zasiadły następnie do bardzo smakowitego poczęstunku. Ostatnią
część wieczoru wypełniła dyskoteka przy muzyce odtwarzanej z płyt.
Roześmiane, zadowolone buzie dzieci były wspaniałą nagrodą dla organizatorów imprezy i zachętą do podjęcia podobnej inicjatywy za rok.
Radny Stanisław Bednarczyk
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Wszystkie drużyny już trenują

Świat baśni
W Gminie Rzgów nie zapomina się o najmłodszych mieszkańcach organizując dla nich spotkania choinkowe.
W Grodzisku i Starowej Górze Koła Gospodyń Wiejskich, w porozumieniu z OSP i GOK, postanowiły zrobić przyjemność maluchom zapraszając grupę „Krasnali” oraz teatr „Piccolo”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w
przedstawieniu. Po spektaklu Mikołaj obdarował dzieci prezentami i zaproponowano dzieciom poczęstunek oraz dyskotekę.
Instruktor GOK Renata Furga

Spotkanie z gwiazdą
W niedzielny wieczór 13 grudnia panie z KGW Kalino wybrały się na
recital Pierwszej Damy polskiej piosenki pani Ireny Santor. Festiwal odbył
się z okazji 50-lecia pracy artystycznej piosenkarki w Klubie Wytwórnia w
Łodzi.
Artystka, śpiewająca mezzosopranem, wykonała przy akompaniamencie
Czesława Majewskiego niezapomniane utwory, do których należały: „Tych
lat nie odda nikt”, „Warszawa, ja i ty”, „Powrócisz tu”, „Już nie ma dzikich
plaż”, „Embarras”...
Usłyszeliśmy na żywo kryształowo czysty głos gwiazdy wielkiego formatu, a takie wspomnienie długo zapada w pamięci.
Zarząd KGW Kalino

Najwcześniej, bo już 8 stycznia, do treningów przystąpiła reprezentacyjna drużyna Rzgowa, występująca w IV lidze. Pierwszy trening odbył się
na rzgowskim stadionie, gdzie zawodnicy trenować będą dwa razy w tygodniu w poniedziałki i w piątki od godz. 18.30. Oprócz treningów na powietrzu jeszcze trzy razy trenować będziemy w hali. We wtorki od godz. 19.30
zajęcia odbywać się będą na obiekcie Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
przy ulicy Rzgowskiej.
We środy od godz. 18.30 i czwartki od godz. 19.30 zajęcia odbywać się
będą w lekkoatletycznej hali Rudzkiego Klubu Sportowego. Do treningów
przystąpili wszyscy zawodnicy, choć na początku roku „sidła” na naszego
bramkarza Łukasza Komara chciał zarzucić klub z Kleszczowa, ale sam
zawodnik nie był zainteresowany grą w innym zespole. Trener Rutkowski ma
więc do dyspozycji wszystkich zawodników. Trenują też z nami dwaj nowi
piłkarze, ale o ich przydatności do zespołu zadecyduje trener po sparingach,
jakie są zaplanowane w okresie przygotowawczym.
Pierwszy mecz odbędzie się w dniu 27 stycznia (środa) w Konstantynowie o godz. 18.00, a przeciwnikiem będzie miejscowy Włókniarz. Kolejnym
przeciwnikiem w dniu 30 stycznia (sobota) będzie MKS Kutno i mecz odbędzie się również w Konstantynowie o godz. 13.00. Kolejnymi przeciwnikami
będą: 6 lutego (sobota) godz. 13.00 w Gutowie Małym - GLKS Dłutów; 12
lutego (piątek) godz. 19.00 - ŁKS II na stadionie ŁKS w Łodzi; 17 lutego
(środa) godz. 18.00 w Kleszczowie z Omegą; 20 lutego (sobota) godz. 14.00
w Konstantynowie – Włókniarz Zgierz; 27 lutego (sobota) godz. 13.00 w
Gutowie – Start Brzeziny. Będą też jeszcze spotkania kontrolne w marcu, a
przeciwników i miejsce rozegrania meczów podamy w następnym wydaniu
„Naszej Gminy”.
W dalszym ciągu nie zostało rozstrzygnięte, czy i kiedy ma zostać
rozegrane zaległe spotkanie z Ceramiką Opoczno, gdyż - jak już wcześniej
informowaliśmy - klub z Opoczna odwołał się od decyzji ŁZPN i w dniu
21 stycznia obędzie się posiedzenie kolegium odwoławczego przy ŁZPN, na
które został zaproszony przedstawiciel naszego klubu. Również do tej pory
nie została rozstrzygnięta sprawa Michała Szymczaka. Grembach Zgierz nie
poczuwa się do wpłacenie ekwiwalentu mimo naszych monitów. Interweniowaliśmy w tej sprawie u prezesa ŁZPN Edwarda Potoka i w najbliższym
czasie ma on doprowadzić do spotkania zainteresowanych klubów, aby znaleźć wyjście z tej sytuacji, ponieważ w chwili obecnej zawodnik nie może
grać w żadnym z klubów, choć dochodzą nas słuchy, że Grembach szykuje
zgłoszenie zawodnika do innego klubu, aby później wziąć go z powrotem
do siebie za mniejszą kwotę ekwiwalentu, gdyż w chwili obecnej zawodnik
ma już ukończone 23 lata. O naszych przypuszczeniach również poinformowaliśmy prezesa Potoka. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie tej
sprawy.
W dniu 18 stycznia rozpoczęli przygotowania zawodnicy drugiej drużyny, występującej w klasie „A”. Podobnie jak pierwszy zespół, dwa razy
w tygodniu w poniedziałki i w piątki trenują na boisku Zawiszy. We wtorki
i środy od godz. 17.00, a w czwartki od godz. 18.00 w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Guzewie. Od 11 stycznia trenują również najmłodsi
zawodnicy. Dwie drużyny „ Górski” od godz. 16.30 w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej w Rzgowie, a od godz. 18.00 w tej samej sali trenuje
zespół „Michałowicz”.
Zachęcamy wszystkich chętnych do gry w piłkę w naszym klubie. Szczególnie mile widziani będą chłopcy od rocznika 1995 i młodsi i zapraszamy
ich na treningi do rzgowskiej szkoły w godzinach, jakie podano powyżej.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

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
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XLIX sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 30 grudnia 2009 r.
Ostatnia sesja radnego Tadeusza Zięby
Rada Miejska w Rzgowie nadała imię pisarza Kornela Makuszyńskiego
Szkole Podstawowej w Guzewie.
Zmieniono „Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków” na wniosek kierownika GZWiK w Rzgowie pana Konrada Kobusa, dostosowując
go w czterech punktach do wymagań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Upoważniono Burmistrza do zawarcia porozumienia z Gminą Brójce w
zakresie dowozu dzieci autobusem, będącym własnością Gminy Rzgów, z
miejscowości Przypusta do Woli Rakowej. Obie miejscowości leżą w Gminie
Brójce.
Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Rzgowa do zawarcie porozumienia z Gminą Łódź w sprawie przedłużenia trasy autobusu linii
„50” do Rzgowa na pętlę przy ul. Rzemieślniczej. Z ostatniej chwili: Burmistrz Jan Mielczarek umówił spotkanie z Prezydentem Łodzi Jerzym Kropiwnickim na piątek 15 stycznia. Niestety, Prezydent zasłabł w tym dniu, a
dziś jest już po referendum, w którym pana Kropiwnickiego odwołano.
Rada Miejska wyraziła negatywną opinię o lokalizacji ośrodka gier
hazardowych w Centrum Targowym „Ptak”.
Jednogłośnie uchwalono wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających w 2009 r., które z różnych powodów będą dokańczane w 2010 r. A
oto one:

Wykaz wydatków niewygasających w 2009 r.

Zadanie Kwota w złotych Termin ostateczny wykonania wydatków
Wykonanie projektu chodnika i odwodnienia skrzyżowania w Guzewie
11.800,00
30.06.2010
Zaprojektowanie i budowa ul. Gontowej w Starowej Górze
47.800,00
30.09.2010
Wykonanie projektu modernizacji drogi w ul. Leśnej w Rzgowie
33.500,00
31.03.2010
Wykonanie parkingu przed Urzędem Miejskim w Rzgowie
34.914,00
30.06.2010
Modernizacja strażnicy OSP w Bronisinie
21.716,00
30.04.2010
Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Katowickiej
w Rzgowie
34.672,00
30.04.2010
Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu w Hucie Wiskickiej
13.966,00
31.03.2010
Budowa sali sport. z zapleczem i trybunami na 300 os. w Rzgowie przy ul.
Szkolnej
1.061.494,89
31.03.2010
RAZEM:
1.259.862,89
W wyniku oszczędności powstałych po realizacji inwestycji lub w wyniku
trudności z wykonaniem zadań zmniejszono plan wydatków budżetowych o
kwotę 454 tys. zł.
W pracach ostatniej sesji ubiegłego roku aktywnie uczestniczył radny z
okręgu wyborczego Gospodarz-Czyżeminek, wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej Tadeusz Zięba. Zawsze dociekliwy, ale cierpliwy, traktujący
swoją funkcję radnego jak misję dla społeczeństwa. Dociekający prawdy i
jako radny – dobry doradca Burmistrza i Rady Miejskiej, z którego wyważonym zdaniem wszyscy się liczyli.
Niestety okazało się, że ta sesja też była dla niego ostatnią. Za trzy dni już
go bowiem z nami nie było.
Z przykrością pisząc te słowa
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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1.12 Zebranie wiejskie w Rzgowie.
3.12 XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.
4.12 Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu i szkołach podstawowych.
5.12 Udział młodzieży gminy Rzgów w Rajdach Mikołajkowych –
PTTK.
5.12 Występ chóru „Camerata” w Wojewódzkim Przeglądzie w Skierniewicach.
6.12 Spotkanie z Mikołajem w parku im. A. Mickiewicza.
12.12 Zebranie Koła Polskiego Związku Gołębi Pocztowych.
16.12 Przedstawienie zespołu „Krasnale” pt. „Królewna Śnieżka”.
17.12 Spotkanie wigilijne Koła Emerytów i Rencistów.
18.12 Występ chóru „Camerata” na Uroczystej Sesji Rady Gminy
Zgierz w Dąbrówce Wielkiej.
18.12 Spotkanie wigilijne ZPiT „Rzgowianie” - podsumowanie działalności za 2009 rok.
24.12 Udział orkiestry dętej w Pasterce.
30.12 XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.

Firma Volvo Nijhof - Wassink
już 10 lat z nami
Firma Volvo Nijhof-Wassink Sp. z o.o. wrosła już tak mocno w krajobraz Rzgowa, że trudno sobie wyobrazić brak tego budynku w pejzażu
Gminy Rzgów. Dnia 16 stycznia 2010 r. firma Volvo w Rzgowie obchodziło
hucznie 10-lecie powstania.
Usytuowanie firmy w Rzgowie było strzałem w dziesiątkę, jak mówił na
uroczystości pan Krzysztof Sobierajski – Dyrektor Naczelny odpowiedzialny
za serwis i sprzedaż w filiach w Rzgowie, Kutnie, Tarnowie Podgórnym koło
Poznania i Nowej Wsi koło Bydgoszczy. Volvo w Rzgowie zatrudnia 30 osób
i rozwija się dynamicznie, wykonując naprawy główne i wypadkowe, naprawiając ramy i kabiny oraz jako nieliczna posiadając własną lakiernię.
Interesy idą dobrze, ponieważ w regionie łódzkim sprzedaje się rocznie
około 1200 samochodów ciężarowych marki Volvo. Zadowolona jest firma,
zadowolona również Gmina Rzgów, do której wpływają znaczące podatki,
czego dali wyraz Burmistrz Jan Mielczarek oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Marek Bartoszewski na uroczystości, wręczając kwiaty i pamiątkowy medal za dobra współpracę – z życzeniami dalszego rozwoju oraz
kolejnych lat owocnej współpracy.
Marek Bartoszewski

Urząd Miejski w Rzgowie przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1
pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach do obowiązków właściciela nieruchomości
należy: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla
ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.
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Kolędująca „Camerata”

Wigilia po strażacku
Tak jak co roku od kilkunastu już lat, w okresie przedświątecznym zbiera się Zarząd Gminny OSP na swym posiedzeniu, poszerzony o najbardziej aktywnych druhów z zarządów wszystkich jedenastu jednostek Gminy Rzgów.
W dniu 18 grudnia 2009 r. przeszło pół setki strażaków podejmowała gościnnie jednostka z Prawdy – już w nowo rozbudowanej świetlicy. Zapał i determinacja strażaków i mieszkańców Prawdy oraz niewielkie wsparcie finansowe z Gminy (95 tys. zł) spowodowało dokończenie rozbudowy obiektu (przynajmniej
wewnątrz) do zimy.
Na spotkaniu podsumowano działalność jednostek w ubiegłym roku. Stwierdzono, że limit wydatków dla poszczególnych OSP został, z małymi wyjątkami, nienaruszony. Oceniono mobilność jednostek, ilość wyjazdów do pożarów i miejscowych zdarzeń. W Gminie Rzgów w 2009 r. nastąpił wzrost zdarzeń
w stosunku do roku poprzedniego aż o 48 zdarzeń. A oto tabela zestawienia zdarzeń w układzie gmin:

Andrespol
Brójce
Koluszki
Nowosolna
Rzgów
Tuszyn
Razem

2009
45
22
121
18
77
55
338

Pożary

2008
31
19
88
15
62
75
290

2009
154
49
243
60
130
203
839

MZ

2008
172
65
299
64
100
172
872

Alarmy Fałszywe
2009
2008
1
4
0
0
9
8
3
0
9
6
2
4
24
22

2009
200
71
373
81
216
260
1201

Ogółem zdarzeń
2008
207
84
395
79
168
251
1184

Zestawienie wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP w Gminie Rzgów w 2009 r.:
Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
				
POŻARY
MZ		
AF		
Razem
1. Rzgów				
30		
70		
6		
106
2. Bronisin Dworski		
17		
31		
0		
48
3. Stara Gadka			
20		
6		
1		
27
4. Grodzisko			
21		
4		
1		
26
5. Kalino				
8		
4		
0		
12
Pozostałe jednostki
POŻARY		
MZ		
AF		
1. Starowa Góra			
5		
8		
0		
2. Guzew				
2		
5		
0		
3. Gospodarz			
3		
2		
0		
4. Romanów			
3		
1		
0		
5. Kalinko			
3		
1		
0		
6. Prawda			
2		
0		
0		
							
Razem wyjazdy:		
Ogólna ilość zdarzeń i wyjazdów jednostek nie zgadza się, gdyż w zdarzeniach uczestniczyło czasem kilka jednostek OSP. W całym naszym powiecie było 1201 zdarzeń ogółem w 2009 r.
Najczęstszymi przyczynami pożarów w ubiegłym roku było nieostrożne
posługiwanie się ogniem otwartym, w tym papierosy i zapałki są na pierwszym miejscu.
Miejscowe zagrożenia (MZ) powstawały głównie z powodu:
1) nietypowego zachowania się zwierząt i owadów,
2) niezachowania zasad bezpieczeństwa ruchu na drodze,
3) gwałtownych opadów atmosferycznych,
4) huraganów i silnych wiatrów.
W Gminie Rzgów spłonęło w pożarach mienie za 267 tys. zł, a w wyniku
akcji OSP i PSP uratowano mienie o wartości przeszło 2 mln zł. W miejscowych zagrożeniach straty sięgają blisko 523 tys. zł.
Przedstawiciele poszczególnych jednostek przybliżyli swoje plany na
przyszłość - i tak OSP Grodzisko oczekuje już od kilku lat na nowy samochód
bojowy (stary ma 30 lat). OSP Rzgów pragnie zmienić samochód Lublin do
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Razem
13
7
5
4
4
2
254

ratownictwa drogowego na nowszy. OSP Bronisin, Prawda i Romanów
zamierzają dalej rozbudowywać swoje strażnice.
Ustalono też daty obchodów rocznic:
OSP Kalino 90. rocznicę powstania i poświęcenie nowego wozu bojowego „Renault” planuje na niedzielę 30 maja br. OSP Prawda 65. rocznicę powstania i oddanie do użytku dobudowanej strażnicy oraz poświęcenie
nowego sztandaru planuje na niedzielę 4 lipca.
Ostatnim akcentem posiedzenia Zarządu Gminnego OSP było, jak co
roku, podzielenie się opłatkiem, złożenie sobie nawzajem życzeń świąteczno-noworocznych, czyli tzw. wigilia strażacka.
Przykro tylko, że żaden z miejscowych oligarchów kościoła nie przybył
na to spotkanie wigilijne. Stało się tak pierwszy raz od kilkunastu lat. Czyżby
strażacy ochotnicy z Gminy Rzgów poprzez uczestnictwo we wszystkich uroczystościach kościelnych nie zasłużyli sobie na takie łaski?... Przełknęliśmy
tę gorzką „ślinę” i usiedliśmy do obfitej wieczerzy wigilijnej, przygotowanej
przez druhów ochotników z OSP Prawda rękoma Pań z KGW w Prawdzie.
Dziękujemy!
Zarząd Gminny OSP Rzgów
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Sezon kolędowy
w toku
...i to na dobre! Bo bywają w styczniu takie dni, w których
„Camerata” koncertuje nawet dwa razy.
I taki był 10 stycznia br. w niedzielę, kiedy to uczestniczyliśmy
w Rzgowie w 18 Finale WOŚP, wykonując podczas mszy św.
o godz. 10.00 i tuż po niej kolędy: „Adeste fideles”, „Ach ubogi
żłobie”, „Bracia, patrzcie jeno”, „Kołysanka Maryi Panny”, „Przybieżeli do Betlejem”, „We wish you a Merry Christmas”. Jak zawsze,
sympatycy WOŚP oraz fani chóru wiernie kibicowali i oklaskiwali
nasz występ.
Po południu, przed godz. 16.00, rozpoczął się koncert kolęd w
Parafii Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach, gdzie pojechaliśmy,
po raz pierwszy, na zaproszenie gospodarza - chóru „Gloria Trinitatis”. Koncert - prawie dwugodzinny był ciekawym przeżyciem.
Wystąpiło osiem chórów i dwie schole - z Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa Łódzkiego oraz Łodzi.
„Camerata” był jednym z najlepiej prezentujących się chórów.
Zaśpiewane pięknie kolędy i imponujący wygląd spowodowały, iż
zebraliśmy gromkie brawa, mnóstwo podziękowań, obcy wręcz
ludzie zatrzymywali nas gratulując występu! Rumieniec zakłopotania pokrywa nam twarze, kiedy to młode chóry mówią, iż pragną
uzyskać podobne efekty. A my z dumą rozsławiamy imię naszego
miasta w środowiskach nie tylko śpiewaczych, w coraz to nowych
miejscach.
Co tu dużo pisać - to bardzo miłe i satysfakcjonujące, ale też
- uwaga! zobowiązujące i mobilizujące do dalszej, sumiennej
pracy.
Jednak słodki poczęstunek i dobre samopoczucie zapadają na
dłużej w pamięć i prawie nic nie jest w stanie zepsuć tego miłego
stanu, choć bywają wyjątki...
Chórmistrz Izabela Kijanka

18 grudnia 2009 r. chór „Camerata” wystąpił z koncertem kolęd w
Dąbrówce Wielkiej, gdzie pojechał na zaproszenie Rady Gminy Zgierz.
Okazją do spotkania były nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, zatem
miało ono charakter wigilijny.
Występ „Cameraty” był ukoronowaniem Sesji przedświątecznej. Śnieżna
i mroźna pogoda wprowadziła nas w prawdziwie zimowy nastrój. Trzaskający mróz nie był jednak przeszkodą w śpiewaniu, bo gorące serca chórzystów i słuchaczy biły w jednym rytmie. Chór zaprezentował dziewięć kolęd,
z czego część po polsku, łacinie i angielsku.
Bardzo udany występ rozluźnił atmosferę trudnych rozmów; radni zgierscy, zachwyceni śpiewem - bili gorące brawa. Dodatkowo delikatesy tradycyjnej kuchni wigilijnej lokalnych gospodyń na dobre utrwaliły świąteczny
klimat. Wspólne życzenia wszystkiego, co najlepsze, oraz pomyślności na
Nowy 2010 Rok uwolniły jedność i życzliwość międzyludzką.
Wniosek: to znana prawda - muzyka łagodzi obyczaje, a w zgodzie łatwiej
rozwiązywać trudne problemy. Oby - nie tylko przy okazji świąt.
Izabela Kijanka
Zdjęcie pochodzi z Urzędu Gminy Zgierz

Wyzwania!
Od zawsze wiadomo, że wyzwania stymulują do działania. Podsumowując 2009 rok członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” podjęli dużo
wyzwań, uczestniczyli w wielu imprezach, które w całości nigdy nie wyczerpują potencjału młodzieży, ale przynoszą ogromną satysfakcję i radość uczestnikom kulturalnych spotkań. Najważniejsze jest przecież to, aby czuwać nad
żywotnością tego, co stanowi dorobek wielu pokoleń naszych przodków.
W zespole „Rzgowian” ćwiczy obecnie 17 panów (chłopców) i 43 panie
(dziewczęta). W zależności od okoliczności i możliwości czasowych prezentują układy taneczne z 6 regionów Polski, przeplatane piosenkami i scenkami
z życia dawnej wsi. Chętnie są zapraszani do uświetniania imprez o zabarwieniu folklorystycznym.
Młodzież i dzieci trenują w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na ul.
Rawskiej 8 – 3 razy w tygodniu.
Instruktor a.r.a. Renata Furga

Pożegnanie
Ze smutkiem zawiadamiamy, iż dnia 14.01.2010 r.
pożegnaliśmy naszą koleżankę, członkinię chóru
„Camerata”, p. Annę Grzanek z domu Bartecka.
Msza pogrzebowa odprawiona została w kościele
pw. św. Krzysztofa w Tuszynie-Lesie o godz. 13.00.
Po niej nastąpiła uroczystość pochówku
na tamtejszym cmentarzu.
Zasmuceni chórzyści „Cameraty”
Dyrygent Izabela Kijanka
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Klasowe Wigilie

Straż apeluje, ostrzega i wymaga

22 grudnia 2009 r. w Gimnazjum, zaraz po jasełkach, odbyły się klasowe
Wigilie. Każda klasa obchodziła je inaczej. Ale chciałam powiedzieć o uroczystości w klasie Id. Każdy przyniósł coś, co lubi najbardziej. Wszyscy zajadali się daniami ze smakiem, nawet nasz wychowawca, p. Mariusz Bojanowski, oraz nasi goście, p. Agnieszka Ruta i p. Grażyna Żabka. Po uroczystym
posiłku i złożeniu życzeń przyszedł czas na prezenty. Byliśmy grzeczni, więc
odwiedził nas św. Mikołaj z prezentami. Wszyscy bawiliśmy się świetnie.
Każdy coś dostał i cieszył się tym. Było dużo śmiechu i zabawy. Nasza Wigilia była wyjątkowa, bo oprócz tradycyjnych 12 potraw i wigilijnego nastroju
mieliśmy również wspaniałych gości 
Paulina Kozłowska, kl. Id; Fot. Mateusz Kuzik, kl. IIIc

Mikołaj w przedszkolu

Lekcje inne niż zwykle
Gdy tylko przyszła zima, lekcje w-f odbywają się w plenerze. Zimowa
aura sprzyja doskonaleniu i poznawaniu sportów zimowych. Nauczycielka
w-fu w gimnazjum w Rzgowie zachęca swoje uczennice do narciarstwa biegowego i Nordic Walking.
Pewnie zastanawia was, co to takiego ten Nordic Walking. Już wyjaśniam, w oparciu o informacje zawarte na stronie www.nordic.walking.na7.
pl, jest to forma rekreacji polegająca na marszu ze specjalnymi kijami, czyli
najprościej ujmując – spacer z kijkami. Jednak to stwierdzenie nie pokazuje
sedna tej wspaniałej dyscypliny. Należy dodać, że jest to spacer wzbogacony
o uruchomienie obręczy barkowej poprzez użycie odpowiednio zaprojektowanych kijków.
W porównaniu do zwyczajnego marszu Nordic Walking angażuje stosowanie siły do kijków z obu stron, dlatego osoby uprawiające ten sport,
w większym zakresie, choć mniej intensywnie, angażują mięśnie ciała.
Ważnym czynnikiem jest możliwość uprawiania w zasadzie przez każdego –
bez względu na wiek, kondycję czy tuszę. Nordic Walking można uprawiać
zarówno nad morzem, w lesie, parku czy w górach – przez cały rok.
Teraz przyszedł czas na maszerowanie ulicami Rzgowa. Te lekcje są
wyjątkowe, inne niż zwykle, ponieważ nigdy wcześniej takich nie było.
Bieganie na nartach to też świetna dyscyplina sportu, która wszystkim się
podoba. Każdy po pierwszej lekcji na dworze był zadowolony.
Paulina Bartłomiejczyk, kl. Id; Fot. Robert Płusa, kl. IId

Jak nakazuje grudniowa tradycja, Św. Mikołaj dwukrotnie
odwiedził dzieci z Przedszkola Publicznego w Rzgowie. Piątego
grudnia odbyły się uroczyste obchody imienin Mikołaja, czyli mikołajki. Solenizant przybył na nie osobiście z workiem słodyczy.
Gość spotkał się z przedszkolakami w ich klasach przy imieninowych stołach pełnych pysznych łakoci. Pod kolorowymi choinkami nie zabrakło drobnych upominków, przygotowanych przez
panie nauczycielki, które wyręczyły w ten sposób zapracowanego
solenizanta. Na zakończenie tej wizyty Św. Mikołaj pozował do
pamiątkowych fotografii oraz przeczytał wszystkie dziecięce listy
z gwiazdkowymi „zamówieniami prezentowymi”.
Niespełna dwa tygodnie później, bo już 17 grudnia, tak wyczekiwany przez dzieci na czerwono ubrany staruszek ponownie
przybył do przedszkola na uroczystość choinkową. Przedszkolaki
już od rana oczekiwały wizyty Św. Mikołaja. Po kilku godzinach
niecierpliwego wyglądania przez okna dzieci powitały niespodziewanych gości: czarodziejkę i jej towarzysza elfa. Bajkowe postaci
zgromadziły wszystkich wokół świątecznej choinki i zaproponowały
wspólną zabawę. Tańce, korowody i konkursy z nagrodami umiliły i
skróciły czas oczekiwania na najważniejszego tego dnia gościa.
Na przybywającego do Rzgowa Św. Mikołaja czekały przepiękne dekoracje, prawdziwie świąteczna atmosfera, ogromna,
barwna choinka oraz gorące serduszka i zachwycone buzie rozentuzjazmowanych przedszkolaków. Jak co roku, Św. Mikołaj nie
zawiódł swoich podopiecznych, przywożąc ogromny wór pełen
prezentów i łakoci dla wszystkich dzieciaków.
Tradycyjnie już imprezę zakończyły pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem pod świąteczną choinką. - Do zobaczenia za rok - wołały
przedszkolaki żegnając swojego gościa.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Zapamiętaj kilka podstawowych
zasad bezpieczeństwa pożarowego,
używając gazu i urządzeń nim zasilanych

Wymagania dla organizatorów imprez
z udziałem ponad 50 osób,
w tym bali sylwestrowych

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 Warszawie, w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Gdańsku
i Łodzi oraz w budynku mieszkalnym w podwarszawskiej Palenicy.
Gazu nie należy się jednak bać. W trakcie użytkowania urządzeń gazowych
trzeba przestrzegać 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 palnika i zgaszenia płomienia, które prowadzi do niekontrolowanego wypływu gazu.
4. W pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia gazowe należy zapewnić
odpowiednią i zawsze drożną wentylację.
5. Co najmniej raz w roku wezwać osobę posiadającą kwalifikacje dla sieci
gazowych w celu wykonania przeglądu technicznego i badania szczelności
instalacji i urządzeń gazowych.
6. Co najmniej dwa razy w roku wezwać kominiarza 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 wentylacyjnych.
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 odległości co najmniej 1,5
metra od urządzeń promieniujących ciepło i z dala od urządzeń powodujących 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 pozycji pionowej oraz zabezpieczać przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem.
13. Temperatura pomieszczeń, w którym instaluje się butle na propan-butan,
nie może przekraczać 35 °C.
Przestrzegając wszystkich powyższych zasad, można spokojnie i bezpiecznie
korzystać z dobrodziejstw gazu.

Organizatorzy różnego rodzaju imprez okolicznościowych każdorazowo
przed ich rozpoczęciem powinni zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i
sprawdzić warunki jego przestrzegania w obiektach, zwracając uwagę między
innymi na zapewnienie takich elementów, jak:
– co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób lub których powierzchnia przekracza 300
m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6 metra na 100 osób, lecz nie
mniej niż 0,9 metra na każde drzwi o wymaganym kierunku otwierania się
zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
– odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do
wyjścia z pomieszczenia, nieprzekraczającej 40 metrów,
– odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi
prowadzących na zewnątrz budynku dopuszczalnej maksymalnie 20 metrów,
niemniej z uwagi na możliwą ewakuację jednocześnie ponad 50 osób zalecanej 10 metrów,
– drożności dróg ewakuacyjnych - niezastawiania ich, nieskładowania na
nich materiałów palnych itp.,
– pewnego otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń na klatki schodowe, z klatek schodowych i na zewnątrz budynku,
– przestrzeganie zakazu stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i
wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiące, oraz stosowania na drogach komunikacji
ogólnej, służących celom ewakuacji, materiałów, w tym luźno zwisających, i
wyrobów budowlanych łatwo zapalnych,
– sprawdzenie działania urządzeń przeciwpożarowych, tj. systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, dźwiękowych systemów
ostrzegawczych, gaśnic i innych urządzeń, znajdujących się w obiekcie, a
tym samym zapewnienie dostępu do gaśnic, miejsc uruchamiania urządzeń
przeciwpożarowych, kurków instalacji gazowych oraz przeciwpożarowych
wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,
– przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych,
– aktualne badania instalacji, w które wyposażony jest obiekt.
W trakcie trwania imprezy należy jednak zwrócić szczególną uwagę na
zapewnienie stałego nadzoru nad jej przebiegiem oraz znajomość postępowania na wypadek powstania pożaru i bezwzględny zakaz stosowania efektów
specjalnych, mogących wywołać pożar, w tym używania wyrobów pirotechnicznych w budynku.
W kolejnym artykule opiszemy warunki i zasady ewakuacji z tego typu
obiektów oraz wymagania, jakie należy spełnić podczas organizacji pokazów
z użyciem wyrobów pirotechnicznych i ich przechowywania.
Komendant Powiatowy PSP
st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza

„Zamknęły się ukochane oczy,
Spoczęły pracowite ręce,
Przestało bić najdroższe serce...”
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz
uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Tadeusza Zięby
Rodzinie,
Przyjaciołom,
Znajomym,
Sąsiadom,
Delegacjom za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i
kwiaty serdeczne „Bóg zapłać” składają
Żona i Dzieci
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Z wielkim smutkiem i głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Tadeusza Zięby
długoletniego samorządowca, radnego Rady Miejskiej
w Rzgowie
Najbliższej Rodzinie
wyrazy współczucia i słowa otuchy
składają
Burmistrz Rzgowa
Zastępca Burmistrza
Rzgowa

Rada Miejska w Rzgowie
wraz z Przewodniczącym

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie
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Jasełka w gimnazjum

Zyzio Kujon

,,Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem”
W Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 22 grudnia 2009 r. odbyły się jasełka, które przygotowała klasa IIb. Bożonarodzeniowy spektakl został wyreżyserowany przez panią pedagog,
Edytę Waprzko, oraz panią katechetkę, Elżbietę Wirę. Jasełka były
przeplatane kolędami w wykonaniu młodzieży. Po jasełkach odbyły
się wigilie klasowe. Składaniu życzeń i śpiewaniu kolęd, które słychać
było na korytarzu oraz w drodze do domu, nie było końca...

Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

Katarzyna Kacperska, kl. IIId
Fot. Robert Płusa, kl. IId

Rajd pod choinkę

Z życia SP

Dnia 19 grudnia 2009 r. odbył się XVII Rajd „Bożego Narodzenia”, w
którym wzięły udział uczennice gimnazjum w Rzgowie, pod opieką p. Grażyny Żabki.
Imprezę rozpoczęto rozdaniem plakietek, map i opisów trasy w Aleksandrowie Łódzkim, skąd grupa wyruszyła w stronę Rudy Bugaj. Część
trasy uczestnicy przebyli maszerując ścieżkami leśnymi. Na trasie uczennice
mogły podziwiać rzekę Bzurę z pięknymi krajobrazami boru. Grupa mijała
również rozłożysty dąb w Grotnikach oraz stadion sportowy w Ustroniu przy
ul. Grunwaldzkiej. Na mecie, w OSP przy ul. Ustronie, uczestnicy otrzymali
poczęstunek od organizatora rajdu.
Natalia Biesaga, kl. IId

Jezus narodził się dawno temu, ale w Kościele, w szkole przypominamy
sobie co roku to ważne wydarzenie i przygotowujemy się do tych narodzin.
Jezus przyszedł na świat i ucieszył Swym przyjściem wielu ludzi. Bóg włożył
swoją miłość w twoje ręce, przyszedł, bo bardzo nas ukochał. Chcąc przybliżyć tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie kl. II–VI pod opieką s.
M. Zuzanny Śleszyńskiej przygotowali „Jasełka na wesoło”. Historia narodzenia Pańskiego, którą przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej, przeplatana była kolędami i utworami muzycznymi o tematyce bożonarodzeniowej, a także tańcem chóru anielskiego. Finałem wielu prób, trudu włożonego
w przygotowanie „Jasełek”, było ich przedstawienie emerytowanym nauczycielom, dzieciom i nauczycielom naszej szkoły.

* * *

Słońce na drodze
We wrześniu 2009 r. Szkoła Podstawowa w Rzgowie przystąpiła do programu „Słońce na Drodze”. Akcja adresowana jest do uczniów klas I–III, a
jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników
ruchu drogowego.
Wszyscy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie codziennie czyhają na dzieci idące do szkoły. Problem ten dotyczy szczególnie szkół na terenie małych miejscowości. Nie bez znaczenia jest także słaba widoczność oraz
niewystarczający poziom edukacji dzieci na temat przepisów drogowych.
Dlatego program ten ma za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy na
temat zagrożeń drogowych i sposobów ich unikania. Założeniem akcji jest
również poprawa widoczności maluchów na drogach poprzez przekazanie
kamizelek odblaskowych dla najmłodszych uczniów.
Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie rysunkowym, a w dniu 7
stycznia 2010 r. odwiedziła nas sierżant Anna Ziętara z Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego – wschodniego. Pani sierżant przypomniała podstawowe zasady poruszania się po drodze, przedstawiła znaki drogowe. Uczniowie obejrzeli również film pokazujący właściwe
sposoby poruszania się dzieci po drodze.
Mamy nadzieję, iż program ten przyczyni się do zwiększenia wiedzy
dzieci, a kamizelki odblaskowe sprawią, że maluchy będą bezpieczne podczas poruszania się po ulicy.
Koordynator programu „Słońce na Drodze”

Chcąc przybliżyć tajemnicę Bożego Narodzenia w adwentowym czasie
oczekiwania na przyjście Zbawiciela, w Szkole Podstawowej został ogłoszony konkurs na „Rodzinną szopkę bożonarodzeniową”. Do konkursu
zostało wystawionych 16 szopek w wykonaniu dzieci i ich rodziców.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali: I miejsce – Maria Lis z kl. Ia,
Eryk Panasiuk z kl. IIb. II miejsce – Sandra Sądkiewicz z kl. IIb, Zuzanna
Zawiejska z kl. IIb. III miejsce - Adrian Owczarek z kl. IIIb.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia i obdarowani
zostali słodką niespodzianką. Z głębi serca dziękuję dzieciom i ich rodzicom
za dzielenie się swoimi talentami, za rozwijanie ich i za wspólnie spędzony
czas, by mogły powstać tak wspaniałe dzieła.
s. M. Zuzanna Śleszyńska; Fot. A. Pokorska

Młodzież doradza
Dnia 11 grudnia 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie funkcjonującej
już od trzech lat Rady Absolwentów. W jej skład wchodzą uczniowie,
którzy podczas pobytu w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie wykazywali się dużym zaangażowaniem w sprawy szkoły
oraz osiągali dobre wyniki w nauce. Członkowie Rady Absolwentów
zostają wybierani przez Radę Pedagogiczną i są nimi dożywotnio.
Opiekunem Rady jest nauczyciel geografii, p. Mariusz Bojanowski.
Wybrani absolwenci pełnią funkcję organu doradczego Rady Pedagogicznej. Ich zadaniem jest wyrażenie opinii na temat funkcjonowania
gimnazjum w Rzgowie w porównaniu ze szkołami średnimi, do jakich
uczęszczają. Absolwenci mają możliwość przedstawienia propozycji
działań, swoich obserwacji i odczuć, które mogą być podstawą do
zmian po zaakceptowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Wszystko to
ma na celu przygotowanie gimnazjalistów do nauki w szkołach średnich, która wymaga od uczniów systematyczności, zaangażowania i
pracy nad samym sobą.
Absolwent Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
Krzysztof Skrobiszewski
Fot. Natalia Biesaga, kl. IId

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

6

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina

Konkurs poezji
Dnia 30 listopada 2009 r. w
Szkole Podstawowej im. Jana Długosza odbył się konkurs „Poezji
jesiennej”. Wzięli w nim udział
uczniowie klas I–III. Prezentowali
oni wiersze znanych poetów oraz
wiersze własnego autorstwa. Pierwsze miejsce zajęły uczennice klasy
IIIb – Alicja Baranowska i Dominika
Żytkiewicz, drugie miejsce uczennica klasy IIIa – Alicja Jurek, trzecie
miejsce Krystian Stachurski – uczeń
klasy IIb. Wyróżnieni zostali także:
Laura Biniek kl. Ia, Weronika Pełka
i Miłosz Juśkiewicz – kl. Ib, Adrian
Stępień - kl. IIa, Martyna Kabza i
Klaudia Leśniewska – kl. IIb, Agata
Broniarczyk i Karolina Zdyb – kl.
IIIb. Wszyscy laureaci otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy: Alicja Sztandor, Anna Panic.
Obok prezentujemy wiersz
autorstwa nagrodzonej uczennicy.

W czasie jesieni
W czasie jesieni
wszystko się mieni
złotem, żółcią i pomarańczą,
a kolorowe liście
na wietrze
tańczą.
Rolnicy już sieją
zboża ozime,
a w spiżarniach
gromadzą
zapasy na zimę.
Babcia w spiżarni
ma jabłek
całe góry,
usmaży z nich
pyszne konfitury.
Jesień
to moja ulubiona
pora roku.
Ze wszystkich pór
ma przecież
najwięcej uroku.
Alicja Jurek, kl. IIIa
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