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Złota passa sportowców trwa
21.05-22.05.2010 r. to dni spędzone w Ośrodku Wczasowym „Dresso” 

w Sulejowie na XI Ogólnopolskim Zlocie Turystyczno-Ekologicznym „Szla-
kiem Nadpilicznym” im. Wiesława Gajzlera. Zostaliśmy tam zakwaterowani 
w domkach letniskowych i w ciągu tych dwóch dni braliśmy udział w kilku 
konkurencjach obejmujących sprawność fizyczną i wiedzę z zakresu geogra-
fii, ekologii oraz wiedzy w konkursie „Życie i twórczość Marii Konopnic-
kiej”.

Reprezentujący Rzgów zawodnicy podzielili się na 5 drużyn i w takim 
składzie zajęliśmy I miejsca w następujących kategoriach:
* Szkoły Ponadgimnazjalne: „RZGÓW BRIGADE” w składzie: Paulina 
Biesaga, Marcin Bartoszek i Mateusz Kuzik.
* Szkoły Gimnazjalne: „KIEPSCY RZGÓW” w składzie: Lidia Biesaga, 
Łukasz Nędzi i Rafał Modranka.
III miejsce „STARS RZGÓW” w składzie: Dagmara Chmielewska, Pau-
lina Kozłowska i Adrian Madej.
IV miejsce „KIJANKI RZGÓW” w składzie: Natalia Zasępa, Natalia 
Napieraj, Krzysztof Marchewczyński.

Największym sukcesem było zajęcie I miejsca powiatu łódzkiego-
wschodniego wśród powiatów, którego byliśmy reprezentacją oraz I miejsca 
Gminy Rzgów w punktacji gmin.

Natomiast indywidualnie: I miejsce zajęła Paulina Biesaga (w kat. 
OPEN) i III miejsce w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Marii Konop-
nickiej. I miejsce Lidia Biesaga, II miejsce Natalia Napieraj, III miejsce 
Dagmara Chmielewska (w kat. gimnazjów) w konkursie wiedzy „Z ekolo-
gią na ty oraz walory przyrodnicze i turystyczne Ziemi Piotrkowskiej”. Na 
torze przeszkód II miejsce wywalczyła Natalia Zasępa.

Imprezy towarzyszące zlotowi cieszyły się dużym powodzeniem. Świet-
nie bawiliśmy się na dyskotece i na towarzyskich rozgrywkach w siatkówkę. 
Marcin Bartoszek i Mateusz Kuzik nie dali szans żadnej drużynie. Jak 
zawsze, wspaniałym organizatorem wyjazdu i opiekunem była niezastąpiona 
p. Grażyna Żabka.

Dziękujemy za zaufanie nam i dwa dni udanej zabawy nagrodzonej suk-
cesem.

Mateusz Kuzik, kl. IIIc
Fot. Grażyna Żabka

Dni Rzgowa 2010
Sobota 28 sierpnia 2010

15.00 – Koncert Rzgowskiej Orkiestry Dętej – centrum Rzgowa
15.30 – Przemarsz uczestników na Stadion Sportowy przy ul. Tuszyńskiej 

56 w Rzgowie
16.00 – Występ zespołu rockowego „Black Radio”
16.30 – Występy zespołów GOK w Rzgowie: ZPiT „Rzgowianie”, „Kras-

nale” i Chóru „Camerata”
– Zawody sportowo-rekreacyjne LUKS „Sokół”
– Pokazy szczudlarzy

17.30 – KIA Motors – konkursy z nagrodami dla publiczności
18.00 – Recital Olgi Fidrysiak
18.30 – NORBI
20.00 – CLIVER
21.15 – Pokazy sztucznych ogni
21.30 – Zabawa z zespołem „Old Stars”

Niedziela 29 sierpnia 2010
8.00 – Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży organizowane przez 

Koło Wędkarskie w Rzgowie (zbiornik wodny przy ul. Zielonej 
w Rzgowie)

14.00 – zbiórka uczestników obchodów Dni Rzgowa 2010 przed Urzę-
dem Miejskim w Rzgowie

14.30 – Przemarsz korowodu na Stadiom Sportowy przy ul. Tuszyńskiej 
56 w Rzgowie

– powitanie gości
– lot gołębi Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału 

w Rzgowie
– wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów wędkar-

skich oraz lotów gołębi pocztowych
15.00 – Występ ZPiT „Rzgowianie”
16.00 – „Usta milczą dusza śpiewa” – utwory operetkowe i musicalowe 

w wykonaniu Sylwii Połońskiej, Mirosława Bednarczyka i Woj-
ciecha Strzeleckiego

– Pokazy szczudlarzy, malowanie twarzy i pokazy baniek mydla-
nych

17.00 – JERZY KRYSZAK
18.00 – Zespół Siesta Fiesta – muzyka latynoska, nauka salsy
19.00 – BRACIA w składzie Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, 

Tomasz Gołab, Jarosław Chilkiewicz, Krzysztof Potocki
20.30 – Zabawa z DJ
22.00 – Zakończenie imprezy

Program Dożynek Gminnych 
Rzgów 2010

5 września 2010 r. (niedziela)
11.00 – zbiórka uczestników Dożynek Gminnych przed Urzędem Miej-

skim w Rzgowie, plac 500-lecia 22
11.30 – msza św. w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM w Rzgo-

wie
12.30 – uroczysty przejazd korowodu dożynkowego do Starowej Góry
13.30 – powitanie na placu w Starowej Górze przy ulicy Centralnej 100a, 

otwarcie Dożynek Gminnych
– wręczenie chleba przez Starostów Święta Plonów
– przekazanie wieńców dożynkowych w wykonaniu Kół Gospodyń 

Wiejskich z Gminy Rzgów
– nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rzgów
– występ ZPiT „Rzgowianie”, Rzgowskiej Orkiestry Dętej, Rzgow-

skiego Chóru „Camerata”
– zwiedzanie wystawy dożynkowej
– scenki z życia dawnej wsi
– wspólne biesiadowanie i zabawa z udziałem zespołów wokalno-

instrumentalnych

25 lat ZPiT „Rzgowianie”
W sobotę 29 maja, punktualnie o godz. 17.00, na terenie Restauracji 

Eden w Rzgowie rozpoczął się Jubileusz 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie”. Prowadzący imprezę znany aktor i reżyser teatralny przywitał 
zaproszonych gości: władze powiatu łódzkiego wschodniego, władze miasta 
i gminy Rzgów, radnych Rady Miejskiej w Rzgowie, dyrektorów zaprzyjaź-
nionych placówek oświatowych i kulturalnych, rodziców oraz pozostałych 
uczestników uroczystości, byłych członków zespołu, przyjaciół i osoby od lat 
związane z ZPiT „Rzgowianie”.

Konferansjer w samych superlatywach przedstawiał, zapowiadając 
kolejno wszystkie grupy „Rzgowian”, którzy swój występ rozpoczęli tra-
dycyjnie od Poloneza. Dalej przez prawie dwie godziny mogliśmy oglądać 
tańce: łowickie, krakowskie, lubelskie, szlacheckie i rzeszowskie. Układy 
taneczne przeplatano występami solistek, którym jak zawsze, na żywo akom-
paniowała Kapela, pod kierownictwem Pana Jarosława Rychlewskiego. Po 
występie „Rzgowian” owacjom nie było końca, prowadząca zespół, Pani 
Renata Furga, przedstawiła krótką historię.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Burmistrza Rzgowa Pana 
Jana Mielczarka, który wraz z Z-cą Burmistrza Panią Jadwigą Pietrusińską i 
Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Markiem Bartoszewskim, w imie-
niu samorządu Gminy Rzgów wręczyli Jubilatom okolicznościową tablicę z 
wyrazami gratulacji, podziękowań i życzeń kolejnych sukcesów.

Dodatkowo, kryształowymi medalami uhonorowano osoby, które w 
sposób szczególny przyczyniły się do powstania i rozwoju zespołu. Są 
to: Bolesław Wojciech Kacperski - współtwórca „Rzgowian”, Honorowy  

Święto Samorządu
Zaskoczeniem na LV sesji Rady Miejskiej, a jednocześnie miłym akcen-

tem dla długoletnich samorządowców, było wystąpienie Wiceprzewodniczą-
cej Reginy Krystyny Bagińskiej w imieniu grupy radnych, która to przypo-
mniała, że 27 maja w całej Polsce obchodzono rocznicę 20-lecia powstania 
samorządów.

Podziękowała za długoletni wkład pracy, za zaangażowanie w rozwią-
zywaniu problemów gminnych i ludzkich oraz dalszej determinacji w pracy 
samorządowej. Były życzenia i kwiaty. Otrzymali je samorządowcy z naj-
dłuższym, nieprzerwanym przeszło 20-letnim stażem, a mianowicie:
1. Burmistrz – Jan Mielczarek (od I 1990 r.)
2. Radny – Wiesław Gąsiorek (od 1988 r.)
3. Radny – Marek Bartoszewski (od IV 1984 r.), Przewodniczący Rady (od 
VI 1990 r.)
4. Sołtys – Czesław Zaborowski (od 1986 r.)
5. Sołtys – Stanisław Hoja (od 1990 r.)

Były podziękowania i deklaracje, „że ile sił wystarczy” i taka refleksja, 
że władze wyższych szczebli ich nie doceniły. Dlatego też wielkie dzięki 
„młodszym” kolegom samorządowcom za pamięć i jednocześnie za nowe 
spojrzenie na tę pracę na tle starego doświadczenia. To właśnie jest „plura-
lizm” i dzięki temu samorząd trzyma się w gminach mocno.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski
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„Rol-Bud”
Rzgów, ul. Kusocińskiego 20

oferuje:
farby gotowe i z mieszalnika

ponad 2500 kolorów
oraz lakiery, emalie 

i wszystko do remontu.
Przemaluj swój dom,

zmień wnętrze.
Przyjdź do nas
Zapraszamy!

POWITANIE LATA
Starowa Góra 2010 r.

Program uroczystości:

24-26 CZERWCA 2010 r.
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO, SIATKÓWKI, PIŁKI NOŻNEJ

26 CZERWCA
Godz.  14.00 – Mecz piłki nożnej o III miejsce w turnieju

14.45 – Mecz piłki nożnej o I miejsce w turnieju
15.15 – Powitanie Gości, wręczenie nagród

* Konfraternia Rycerska SUA SPONTE (m.in. pokazy pojedynków rycer-
skich, strzelanie z łuku do tarczy, pokaz rzemiosła średniowiecznego, 
warsztaty tańca średniowiecznego)

* Stowarzyszenie GIT (gry i zabawy dla dzieci – malowanie twarzy, ani-
macja balonów, klaun)

* Przejazd bryczką
* Auto Szkoła „CROSS” – (jazda samochodem pod okiem doświadczo-

nych instruktorów)
* „MOTO-RAF” – przejażdżki motorami, skuterami i quadami
* Loteria fantowa
* Przeciąganie liny
* Wielkie Grillowanie w wykonaniu Jakuba i Jana Kuroniów
* Zespół tańca nowoczesnego „NEX”
* Mecz siatkówki Organika Budowlani Łódź – Mieszkańcy Starowej 

Góry
* Konkurs dla dzieci i dorosłych „Mikrofon dla wszystkich”
* Nowy łódzki kabaret „Akuku”
* „Czarne Stopy”
* Ognisko i pieczenie kiełbasy
* Zabawa taneczna – Zespół „Quest”
* Stowarzyszenie GIT – fireshow
ORGANIZATORZY: Mieszkańcy i organizacje społeczne Starowej Góry; 
Urząd Miejski w Rzgowie; Agencja Ochrony Osób i Mienia „EDMAR”; 
Gminny Ośrodek Kultury Rzgów
SPONSOR: Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT

Wzorem roku ubiegłego mło-
dzież z naszej Gminy wyjechała do 
Czerniowiec - miasta wojewódz-
kiego na Ukrainie. Grupa liczyła 
39 osób w wieku 14-18 lat, wśród 
których byli również w większości 
młodzi strażacy z jednostek OSP. W 
pierwszym dniu podróży w czasie 
trzygodzinnego postoju zwiedzili-
śmy Starówkę miasta Lwowa, jego 
przepiękne, zabytkowe kamienice 
i kościoły. Na Cmentarzu Orląt 
Lwowskich młodzież złożyła wią-
zankę kwiatów i zapaliła znicze na 
Pomniku Chwały. Nie ominęliśmy 
również grobu Marii Konopnickiej 

i Gabrieli Zapolskiej na Cmentarzu 
Łyczakowskim, zapalając na nich 
znicze.

Do Czerniowiec dotarliśmy 
przed wieczorem oczekiwani przez 
Prezesa Towarzystwa Kultury Pol-
skiej na Ukrainie - prof. Władysława 
Strutyńskiego wraz z 5-osobową 
grupą studentów Uniwersytetu 
Czerniowieckiego z Wydziału Sto-
sunków Międzynarodowych.

Następnego dnia po śniadaniu 
cała grupa młodzieży wraz ze stu-
dentami wyjechała do pobliskiej 
miejscowości Rarańcza. Znajduje się 
tam miejscowy cmentarz z grobami 

Legionistów Polskich poległych w 
bitwach w dn. 22-25 XII 1914 r. pod 
Rafałówką i Rarańczą, 12 VI 1915 
pod Rokitną oraz VII-VIII 1915 
pod Kostiuchnówką, walczących z 
Rosjanami u boku armii austriackiej. 
Warto nadmienić, iż legionistami 
polskimi dowodził hrabia pułkow-
nik Stanisław Maria Szeptycki ur. 3 
XI 1867 r., wnuk Aleksandra Fredry 
ze strony matki Zofii Ludwiki Szep-
tyckiej.

Przed cmentarzem zostaliśmy 
przywitani przez młodzież i nauczy-
cieli z miejscowej szkoły. Wspólnie 
zabraliśmy się do porządkowania 
zaniedbanych mogił, w których 
spoczywa około 200 legionistów. 
Doświadczeni poprzednim wyjaz-
dem zabraliśmy ze sobą kosy spali-
nowe oraz więcej sprzętu ogrodni-
czego. Mogiła, na której stał pomnik, 
została oczyszczona z traw i chwa-
stów, wyczyszczono obmurowanie 
i posadzono iglaki przywiezione z 
Polski. Na trzech mogiłach nagrobki 
oczyszczono z brudu i mchu, odno-
wiono napisy i krzyże Legionów 
Polskich. Na pozostałych dwóch 
mogiłach zabezpieczyliśmy chwie-
jące się drewniane krzyże z 1914 
roku. Wszystkie prace porządkowe 
przybrały przyspieszonego tempa 
w miłej atmosferze polsko-ukraiń-
skiej. Dodatkowo pracę uprzyjem-
niała nam również piękna słoneczna 
pogoda. Zarówno młodzież z naszej 
gminy, jaki i miejscowej szkoły pra-
cowała z dużym zaangażowaniem, 
czego dowodem był efekt końcowy 
wspólnej pracy. Po zakończeniu 
prac oddaliśmy hołd poległym i zło-
żyliśmy wiązanki kwiatów na mogi-
łach. Zaproszono nas do miejscowej 
szkoły na smaczny i obfity posiłek, 
który zregenerował siły zmęczonej 
młodzieży. Jednocześnie szkoła w 
Rarańczy wystąpiła z inicjatywą 
objęcia opieką grobów Legioni-
stów, a my ze swojej strony chcemy 
zaprosić jesienią br. grupę młodych 
Ukraińców do Rzgowa.

Trzeciego dnia w niedzielę uda-
liśmy się rano do polskiego kościoła 
na uroczystą mszę z racji Zielonych 
Świąt. Następnie zwiedziliśmy Uni-
wersytet i starówkę miasta. W połu-
dnie pojechaliśmy do Skansenu Wsi 

Ukraińskiej na festyn zorganizo-
wany przez Kościół Greko-Katolicki 
z okazji Zielonych Świąt. Poznali-
śmy dawne zagrody gospodarskie z 
wyposażeniem wnętrz oraz narzędzia 
rolnicze z tamtego okresu. Wokół 
placu festynowego ustawione były 
stragany z regionalnymi wyrobami 
folklorystycznymi. Ulewny deszcz 
przyspieszył nam powrót do hotelu i 
na kolację. Niezapomnianym wraże-
niem było dalsze zwiedzanie miasta 
ze słynnym Placem Teatralnym i 
pozostałych zabytków architektury 
czerniowieckiej. W poniedziałek po 
śniadaniu zwiedziliśmy zamek w 
Chocimiu, zbudowany w II połowie 
XIII wieku jako twierdza graniczna 
przechodząca z rąk do rąk. Był w 
posiadaniu rosyjskim, mołdawskim, 
ukraińskim, polskim, tureckim oraz 
rumuńskim. Obecnie leży na połu-
dniu Ukrainy tuż przy granicy moł-
dawskiej. Z Chocimia udaliśmy się 
do Kamieńca Podolskiego. Zwie-
dzany przez nas zamek uważany był 
w XVIII w. wraz z Chocimiem za 
bastion na rubieży dwóch światów. 
Dalej na południowy wschód roz-
ciągało się budzące strach imperium 
Allacha.

Powróciliśmy do Czerniowiec 
i po obiadokolacji spotkaliśmy się 
z uczniami Szkoły Muzycznej przy 
Domu Polskim. Wysłuchaliśmy w 
wykonaniu ucznia klasy III kilku 
utworów Fryderyka Chopina. Zapre-
zentował się również w kilku piosen-
kach polskich Młodzieżowy Zespół 
Folklorystyczny z Czerniowiec. 
Młodzież rzgowska w podziękowa-
niu za wykonane utwory obdaro-
wała uczniów prezentem. We wtorek 
po śniadaniu zostaliśmy pożegnani 
przez prof. Strutyńskiego, który 
podziękował młodzieży w imieniu 
Towarzystwa Kultury Polskiej na 
Ukrainie za ogromną pracę przy 
porządkowaniu mogił. Podkreślił, że 
jesteśmy grupą młodzieży z Polski, 
na którą zawsze można liczyć. W 
przyjaznym pożegnaniu wyruszy-
liśmy w drogę powrotną do Polski. 
Młodzież uczestnicząca w wyjeź-
dzie składa podziękowanie władzom 
samorządowym wraz z Burmistrzem 
Rzgowa za umożliwienie wyjazdu i 
bliższe poznanie naszej historii.S.G.

Młodzież miasta i gminy Rzgów pamięta Grali najmłodsi
W rozpoczętej rundzie rewanżowej sezonu 2009/2010 zespoły Zawiszy 

Rzgów w klasach młodzieżowych osiągnęły następujące wyniki.
W klasie Michałowicz – zespół prowadzony przez trenera Jana Łubisa 

rozegrał trzy mecze: z Orłem Łódź remis 2:2 (bramki: Makiewicz Dominik 
i Sarliński Piotr), drugi z Orłem Piątkowisko zwycięstwo na wyjeździe 7:0 
(strzelcy bramek: Rusek Radosław 3, Pokorski Mateusz 2, Sadowski Michał, 
Pierzyński Michał), trzeci z LKS Gałkówek u siebie 15:1 (bramki strzelili: 
Strzałkowski Damian 6, Rusek Radosław 5, po jednej bramce Górski Adrian, 
Makiewicz Dominik, Jędrzejewski Karol, Sadowski Michał). Czwarty w 
Kutnie z MKS 1:6 (bramki strzelili Rusek Radosław – 2, Michalski Patryk - 
2, Górski Adrain i Madej Adrian po 1). Następne spotkanie z MKS Łodzianka 
u siebie jako gospodarz i kolejne zwycięstwo 6:3 po pięknych bramkach 
(strzelcy z tego spotkania: Rusek Radosław – 2, Gąsiorek Rafał – 2, Pokorski 
Mateusz – 2). Kolejne szóste spotkanie, tym razem z PTC w Pabianicach, 
również było zwycięskie 2:0 (strzelcy bramek: Pokorski Mateusz i Makie-
wicz Dominik). Kolejny mecz to również wyjazd tym razem do Różycy i 
kolejne zwycięstwo 4:2 (strzelcy bramek: Łuczyński Krystian – 2, Makie-
wicz Dominik i Płachta Mateusz). Do rozegrania pozostał ostatni mecz tego 
sezonu z Włókniarzem Pabianice. Kto to spotkanie wygra, ten awansuje do 
Ligi Wojewódzkiej.

Zespół Górskiego, Grupa „C”, rocznik 1998, prowadzony również 
przez trenera Jana Łubisa w rundzie rewanżowej rozegrał osiem meczów: 
z Borutą Zgierz 2:3 (strzelcy bramek to Bartłomiejczyk Maciej i Kordys 
Konrad), z ŁKS Łódź 0:5, z CHKS Łódź 0:8 i ze Startem Łódź 0:5; z MKS 
2000 Tuszyn 2:0 (strzelcy bramek: Gałkiewicz Dominik, Jakubiec Konrad), 
z Kolejarzem Łódź 6:0 (strzelcy bramek: Kordys Konrad – 3, Gałkiewicz 
Dominik – 2, Bartłomiejczyk Maciej i Sońta Krystian po 1). Kolejny mecz to 
remis z LKS Gałkówek 1:1 (bramka: Sońta Krystian). W ostatnim rozegra-
nym do tej pory spotkaniu wygraliśmy na własnym boisku z Włókniarzem 
Konstantynów 4:3 (strzelcy bramek: Kordys Konrad, Sońta Krystian, Gałkie-
wicz Maciej, Maślanka Damian). Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze 
do rozegrania trzy mecze. Zespół zajmuje w tabeli 8 miejsce.

Najmłodszy zespół Górskiego, Grupa „E”, rocznik 1999 i młodszy, 
prowadzony przez pewien czas przez trenera Dariusza Sowińskiego, a póź-
niej przez trenera Jana Łubisa, w rundzie wiosennej rozegrał osiem meczów, 
w tym: z Borutą Zgierz 2:3 (strzelcy bramek to Jakubiec Konrad i Koszow-
ski Przemysław), z Perfektem 0:5 i z CHKS-em Łódź 2:3 prowadząc 2:0 po 
bramkach Sońty Krystiana i Gałkiewicza Macieja, PTC Pabianice 0:2, z UKS 
SMS 0:5. W szóstej kolejce przyszło upragnione zwycięstwo z Kolejarzem 
Łódź 6:1 po bramkach Jakubca Konrada – 2, Koszowskiego Przemysława – 
2, Kargi Krzysztofa i Gałkiewicza Sebastiana po 1. Kolejne mecze to porażki 
z Orłem Łódź i Zjednoczonymi Stryków po 0:4.

Cieszy fakt, że w klubie jest coraz więcej młodych zawodników zainte-
resowanych grą w piłkę nożną, co przyczynia się do większej rywalizacji. W 
przyszłości pozwoli to na zbudowanie silniejszych zespołów młodzieżowych, 
co powinno przełożyć się na lepsze wyniki i ambitną walkę w rozgrywkach 
mistrzowskich.                                                                     Trener Jan Łubis

SŁABA WIOSNA
W dalszym ciągu poniżej oczekiwań spisuje się reprezentacyjny zespół 

Rzgowa. Wydawało się, że po objęciu funkcji trenera przez Marka Chojnac-
kiego uda się poukładać zespół. Niestety dla nas trener Chojnacki dostał pro-
pozycję pracy w Zagłębiu Sosnowiec, z której skorzystał. Funkcję trenera po 
odejściu Marka Chojnackiego objął Dariusz Sowiński, który w przeszłości 
prowadził już nasz pierwszy zespół. W dalszym ciągu nie wiemy, jaka jest 
przyczyna słabej gry naszych zawodników od samego początku rundy wio-
sennej. Po zakończeniu rozgrywek przyjdzie czas na analizę przygotowań 
w okresie zimowym oraz celowość transferów, które zostały w tym czasie 
dokonane. Zapewne zawirowania związane ze zmianą trenerów też miały 
swój wpływ na grę naszego zespołu. Prawdopodobne jest też, że zespoły po 
awansie do lig wyższych w drugim roku gry spisują się w niej o wiele słabiej. 
Przykładem może być KKS Koluszki oraz Start Brzeziny, które w pierwszym 
roku radziły sobie bardzo przyzwoicie, a później spadały do ligi niższej. Na 
szczęście nam spadek nie grozi.

Od ostatniego wydania „Naszej Gminy” zespół rozegrał siedem spotkań, 
z czego trzy wygrał (z Zawiszą Pajęczno 5:1; Pelikanem II Łowicz 4:0 oraz z 
UKS SMS – Łódź również 4:0). Jedno spotkanie zremisował (z MKP Boruta 
Zgierz 1:1) oraz trzy spotkania przegrał (z Unią Skierniewice 1:0; ŁKS II 
Łódź 2:1 oraz z Pilicą Przedbórz 1:0). Zdobyliśmy jednak w tym czasie trzy-
naście punktów, ponieważ zespół Pogoni Korab Łask Kolumna wycofał się 
po rundzie jesiennej z rozgrywek i walkowerem zgodnie z przepisami PZPN 
otrzymaliśmy, podobnie jak inne zespoły, trzy punkty za nieodbyte przez ten 
zespół spotkania w rundzie rewanżowej.

Wiemy już też, że odwołanie Ceramiki Opoczno do PZPN zostało odrzu-
cone i w bardzo bliskim czasie dojdzie do spotkania, które nie odbyło się 
na jesieni. ŁZPN nie wyznaczył jeszcze terminu tego spotkania. Wiadomo 
tylko, że musi się ono odbyć przed kolejkami z terminem obligatoryjnym, 
czyli przed 19 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że cała kolejka IV ligi 
z tego powodu zostanie przesunięta z dnia 19 na 23 czerwca, a spotkanie 
z Ceramiką jako jedyne zostanie rozegrane właśnie w dniu 19 czerwca. Co 
ciekawe, następne spotkanie z tym zespołem zostanie rozegrane w tydzień po 
pierwszym meczu już zgodnie z terminarzem, czyli 26 czerwca.

W najbliższym czasie będzie też wiadomo, o co będziemy walczyć w 
sezonie 2010/2011. Wiadomo, że bez pomocy Pana Antoniego Ptaka na zbyt 
wiele nie będziemy mogli sobie pozwolić. Jeśli taka pomoc nastąpi, to cel, 
jaki zostanie przed naszym zespołem postawiony, może być tylko jeden.

Bogdan Papuga - Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Wyniki drugiego zespołu
Drugi zespół seniorów naszego klubu występujący w klasie „A” rozegrał 

dotychczas 5 spotkań. Poniżej zamieszczam krótki opis każdego z nich:
Victoria Rąbień – Zawisza 6:0: Lider pokazał nam, jak należy grać. 

Doświadczenie oraz organizacja gry ekipy z Rąbienia pozwoliła im na wyso-
kie zwycięstwo.

Zawisza – GLKS Dłutów 5:3 (3:2): Mecz został rozegrany w Dłutowie. 
W tym spotkaniu wystąpiło aż 10 graczy z pierwszej drużyny. Stracone trzy 
bramki pokazują, jak silne są drużyny z górnej części tabeli „A”-klasy.

GKS Ksawerów – Zawisza 1:3 (1:0): Bardzo cenne zwycięstwo z wyżej 
notowanym rywalem. Kadra meczowa naszej drużyny składała się wyłącznie 
z młodych wychowanków, najstarszy zawodnik liczył sobie 21 lat.

Zawisza – Tęcza Brodnia 1:5 (1:2): Najsłabsze spotkanie w mojej karie-
rze trenerskiej. Jeden zawodnik Tęczy robił, co chciał, z naszymi obrońcami. 
Licznie zgromadzona publiczność oglądała niestety nieporadność całego 
zespołu.

Jutrzenka Bychlew – Zawisza 1:1 (0:0): Bramka stracona w 93 minucie 
nie pozwoliła nam cieszyć się ze zwycięstwa.

MGLKS Uniejów Ostrowsko – Zawisza 4:2 (2:1): Dobre spotkanie, 
szczególnie do przerwy. Nie wystarczyło to jednak do przywiezienia choćby 
jednego punktu z terenu wicelidera.

Orzeł Piątkowisko – Zawisza 2:2 (2:2): Mecz na boisku przeciwnika po 
kostki w błocie zakończył się sprawiedliwym remisem.

KS Wola Zaradzyńska – Zawisza 1:0 (0:0): Przeciwnik w całym meczu 
oddał jeden celny strzał na naszą bramkę. Przewagi, jaką mieliśmy, nie potra-
filiśmy zamienić na bramkę (niewykorzystany rzut karny oraz w 16 rzutów 
rożnych).

Zawisza – Orlik Sobień 5:2 (2:1): Wysokie zwycięstwo i dobra gra 
całego zespołu.

Sokół Lutomiersk – Zawisza 4:0 (0:0): Ambicji i szczęścia wystarczyło 
tylko na pierwszą połowę, szkoda niewykorzystanych kilku dogodnych sytu-
acji bramkowych.

Wiosną drużyna gra bardzo chimerycznie. Potrafi na wyjeździe wygrać z 
o wiele silniejszym przeciwnikiem z Ksawerowa, by tydzień później rozegrać 
najsłabsze spotkanie w sezonie. Wynika to głównie z braku doświadczenia, 
którego nie można zdobyć w ciągu kilku meczów. Potrzeba więcej czasu. 
Twierdzę, że zajmie to około 2-3 sezony. Dlatego też w tym czasie proszę o 
wyrozumiałość kibiców i zapraszam także na nasze kolejne mecze.

Trener Robert Świerczyński
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LIV Sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie

w dniu 19 maja 2010 r.
Podział pieniędzy

Blisko 5 mln zł radni podzielili na tej sesji z nadwyżki budżetowej i wol-
nych środków z różnych działów budżetu gminy. Propozycje rozdziału tych 
pieniędzy przedstawił Burmistrz Jan Mielczarek. Omawiano ją szczegó-
łowo na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady poprzedzającym sesję i z nie-
wielkimi korektami przyjęto jednomyślnie na sesji.
A o to zaplanowane wydatki:
I. Wykup gruntów pod inwestycje
1. działka nr 1645 - 1180 m2 (Krajewski Adam) 236.000 zł
2. wykup nieruchomości i magazynów od państwa Topczewskich 674.800 zł
3. zamiana gruntów w Konstantynie 4.000 zł
4. zakup gruntów od Sióstr Felicjanek 174.000 zł
5. koszty notarialne 40.000 zł

Razem: 1.128.800 zł
II. Wodociągi
1. wykonanie projektu i budowa wodociągu Rzgów - Starowa Góra
 810.000 zł
2. budowa wodociągu w Gospodarzu (ul. Cegielniana) 20.000 zł
3. budowa wodociągu w Starowej Górze, ul. Chrobrego 15.000 zł
4. budowa wodociągu w Starowej Górze, ul. Inspektowa 40.000 zł
5. budowa przyłącza wodociągowego w Romanowie 10.000 zł

Razem: 895.000 zł
III. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1. zakup pompy do kanalizacji 28.000 zł
2. zakup pompy do wody 10.000 zł
3. przebudowa przepompowni w Rzgowie, ul. Cmentarna 25.000 zł
4. remont studzienek kanalizacyjnych 12 szt. 36.000 zł

Razem: 99.000 zł
IV. Rowy
1. budowa rowu odwadniającego w Konstantynie 30.000 zł

Razem: 30.000 zł
V. Drogi i chodniki
1. remont drogi w Hucie Wiskickiej 50.000 zł
2. wykonanie drogi Kalinko - Modlica 250.000 zł
3. przebudowa drogi w Kalinie 250.000 zł
4. przebudowa drogi w Starowej Górze, ul. Parterowa 150.000 zł
5. remont drogi gminnej Nr 106410 E we wsiach Guzew - Babichy
łączącej drogę powiatową Nr 2916 E z drogą krajową Nr 1 20.000 zł
6. usunięcie kolizji energetycznej w drodze zbiorczej
przy ul. Katowickiej 60.000 zł
7. wykonanie projektu remontu drogi powiatowej Kalino – Stefanów
 8.000 zł
8. budowa chodnika w ul. Długiej w Rzgowie 30.000 zł

Razem: 818.000 zł
VI. Energetyka
1. budowa oświetlenia ulicznego w Gospodarzu, ul. Guzewska
(drugi etap) 130.000 zł
2. wykonanie planu zaopatrzenia Gminy w energię 10.000 zł

Razem: 140.000 zł
VII. Szkoły, świetlice i inne obiekty
1. środki uzupełniające do budżetu szkół (zmniejszona subwencja
i dodatkowe koszty opału) 93.266 zł
2. przebudowa sanitariatów w przedszkolu w Rzgowie 60.000 zł
3. projekt rozbudowy szkoły i przedszkola w Rzgowie 80.000 zł
4. modernizacja budynku dawnej remizy OSP w Rzgowie 200.000 zł
5. wyposażenie świetlicy w Starowej Górze 10.000 zł

Razem: 443.266 zł
VIII. Parki, place, boiska
1. zagospodarowanie parku miejskiego w Rzgowie 500.000 zł
2. utrzymanie zieleni 50.000 zł
3. budowa boiska sportowego w Romanowie 50.000 zł
4. urządzenie placu zabaw dla dzieci w Grodzisku 15.000 zł

Razem: 615.000 zł
IX. Gospodarka Komunalna
1. rozbudowa składowiska odpadów w Rzgowie 100.000 zł
2. zakup dwóch przyczep rolniczych 20.000 zł
3. dofinansowanie komunikacji autobusowej na trasie Prawda –
Czyżeminek – Wola Zaradzyńska 15.000 zł

Razem: 135.000 zł

X. Ochotnicze Straże Pożarne
1. dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Rzgów 160.000 zł
2. dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP Koluszki 8.000 zł
3. budowa garaży dla OSP w Starowej Górze 60.000 zł
4. rozbudowa budynku strażnicy OSP Prawda 40.000 zł
5. przebudowa budynku strażnicy OSP Romanów 30.000 zł
6. modernizacja budynku strażnicy OSP Guzew 20.000 zł
7. modernizacja budynku OSP Grodzisko 10.000 zł

Razem: 328.000 zł
XI. Plany przestrzenne zagospodarowania Gminy
1. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Rzgowa
(ul. Gliniana, Południowa, Grodziska) 50.000 zł
2. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Rzgowa
(ul. Letniskowa, Wąwozowa, Kusocińskiego) 30.000 zł
3. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Rzgowa
(ul. Letniskowa, Stadionowa, Kusocińskiego) 30.000 zł
4. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Rzgowa
(ul. Rzemieślnicza, Stadionowa, Kusocińskiego) 30.000 zł

Razem: 140.000 zł

Razem 5.292.800 zł

Rezerwa na wykup gruntów pod drogi i ulice 207.200 zł

Ogółem: 4.979.266 zł

Zmiana liczby radnych
Dotychczas w Rzgowie wybieranych było 4 radnych w okręgu wybor-

czym Nr 1 (od ulicy Tuszyńskiej i Łódzkiej na wschód) i 2 radnych w okręgu 
wyborczym Nr 2 (od tych ulic na zachód).

W wyniku weryfikacji liczby zameldowanych osób w poszczególnych 
okręgach naszej gminy przez Komisarza Wyborczego zmieniły się normy 
przedstawicielstwa i okręgowi Nr 1 w Rzgowie przypadły tylko 3 mandaty 
radnych.

Natomiast przybył 1 mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 3 w Starej 
Gadce. Nikt się tego nie spodziewał, ale liczby są nieubłagane.

Nadal wybieramy 15 radnych w całej gminie wg następującej tabeli:

Numer okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu
1 RZGÓW I 3
2 RZGÓW II 2
3 STARA GADKA 2
4 STAROWA GÓRA 3
5 GRODZISKO-KONSTANTYNA 1
6 GOSPODARZ, CZYŻEMINEK 1
7 GUZEW-BABICHY, PRAWDA 1
8 KALINKO, ROMANÓW 1

9 KALINO, BRONISIN DWORSKI, 
HUTA WISKICKA-TADZIN 1

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Rada przystąpiła do sporządzenia tego planu w Rzgowie w rejonie ulic 

Grodziska-Południowa-Gliniana i części wsi Grodzisko. Teren ten w stu-
dium przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe, ale żeby te tereny 
wyznaczyć, należy zaplanować ulice, w tym obwodnicę Rzgowa, oraz spo-
soby odwodnienia tego terenu.

Zgoda na sprzedaż działek
Wyrażono zgodę na sprzedaż 8 działek w Konstantynie i 4 działek w 

Rzgowie przy ulicy Guzewskiej z przeznaczeniem pod budownictwo miesz-
kaniowe.

Zgoda na zamianę działek
Wyrażono zgodę na zamianę działek gminnych z przeznaczeniem pod 

budownictwo mieszkaniowe, na działki P. Magdaleny Kuśmirek potrzebne 
Gminie do odwodnienia drogi powiatowej w Konstantynie.

Wyrażono również zgodę na zamianę działek będących drogami rów-
nież na drogi w posiadaniu P. Ewy i Stanisława Bednarczyków w Bronisinie 
Dworskim.

Wstępna zgoda na zakup
Dotyczy to działki o pow. 7.623 m² od Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 

Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie. Działka ta szykowana 
jest na powiększenie terenów szkolnych przy gimnazjum i szkole podstawo-
wej w Rzgowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

PODZIĘKOWANIA

Bardzo miło,
bardzo grzecznie

Dziękujemy
dziś serdecznie

Panu Wojciechowi 
Pietraszczykowi

Za pomoc niezmierną
w transporcie żywności,

Która na stołach 
podopiecznych gości.

Konkurs Jubileuszowy
Zwycięzcą Konkursu Jubileuszowego „NG” został Michał Salski ze 

Rzgowa, który otrzymał aparat fotograficzny cyfrowy. Z nagrody jest bardzo 
zadowolony, interesuje się fotografiką, a swoje hobby rozwija uczestnicząc w 
pracach Kółka Fotograficznego.                                               Redakcja NG

KRONIKA MIESIĄCA
3 maja – gminne uroczystości obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
19 maja – LIV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
29 maja – obchody 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca RZGOWIANIE
30 maja – Powiatowy Dzień Strażaka Kalino 2010 połączony z 90. Rocznicą 
założenia Ochotniczej Straży Pożarnej Kalino

Aktywni do końca sezonu
Festiwal Piosenki Zapomnianej to impreza organizowana przez zaprzy-

jaźniony GOK w Wiśniowej Górze. Pogodna i wesoła, czasem zaś wzrusza-
jąca – mimo iż młoda – cieszy się sporym zainteresowaniem amatorskiego 
środowiska muzycznego. Pozwala zaprezentować stare przeboje czy zupełnie 
zakurzone przyśpiewki w wykonaniu wokalnym, instrumentalnym, miesza-
nym.

Całkiem znienacka i w ostatniej chwili chór „Camerata” otrzymał zapro-
szenie na II edycję Festiwalu, który odbył się 22 maja br. Zaśpiewaliśmy 
trzy utwory: „Przylecieli sokołowie...” St. Moniuszki, „Mariannę...” - mel. 
popularną oraz polkę lubelską „Czemuś Jasieńku”.

Występując jako jedni z pierwszych czuliśmy, iż impreza zapowiada 
się świetnie, tym bardziej, iż pogoda dopisywała, a gościnność gospodarzy 
zadowalała nasze podniebienia. Jednak uciekający czas, a przede wszystkim 
towarzysząca nam ciągle sytuacja społeczna (pamięć o ofiarach katastrofy 
smoleńskiej oraz rodacy cierpiący z powodu powodzi) - nie pozwalały na 
zupełne rozluźnienie i oddanie się całkowicie zabawowej atmosferze.

Zresztą powaga jest wśród nas, jeśli sytuacja wymaga. A i duma naro-
dowa rozpiera! 6 czerwca – podczas gdy na Placu Piłsudskiego w Warszawie 
trwała msza beatyfikacyjna ks. Jerzego Popiełuszki, my - parafianie kościoła 
rzgowskiego modliliśmy się w Jego intencji. Na rozpoczęcie tej wyjątkowej 
Eucharystii wykonaliśmy specjalnie przygotowany hymn - „Ojczyzna”, któ-
rego jedna ze zwrotek jest szczególnie wymowna:

„Nowy ból przeszył serca Polaków
Pasterz – Kapłan przelał swą krew,
abyś Ty mógł żyć w wolnej Ojczyźnie
bez cierpienia, bólu i krat”.
Uroczysta msza św. z prezentacją na temat ks. Jerzego zamiast homilii, 

podczas której zaśpiewaliśmy jeszcze pieśń „Pan zstąpił z nieba...”, zakoń-
czyła się wspólnym wykonaniem hymnu „Boże coś Polskę...”. Zaszczytem 
jest dla nas, iż możemy czynnie uczestniczyć w tak ważnych momentach 
tworzenia historii naszej Ojczyzny.

PS. Pełni zatem satysfakcji po pracowitym sezonie 2009/2010 w chórze 
„Camerata” wyjedziemy na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w pierwszej 
połowie sierpnia. Władysławowo czeka!!!

Chórmistrz Izabela Kijanka

Świerszczykowe Wierszyki
W dniu 21.05.2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie odbyły 

się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Świerszczykowe Wier-
szyki”. Przed samymi występami małych aktorów, aby rozładować rosnące 
napięcie, instruktorzy z koła teatralnego Łódzkiego Domu Kultury wystąpili 
w przedstawieniu pt. „Braciszek i siostrzyczka”.

Po spektaklu nadszedł czas na laureatów eliminacji szkolnych. I chociaż 
wszyscy uczestnicy byli maksymalnie skupieni, to dało się wyczuć atmosferę 
napięcia i tremy. Jury miało, jak co roku, twardy orzech do zgryzienia i po 
długich naradach do Wielkiego Finału w Łódzkim Domu Kultury zakwalifi-
kowano: Natalię Owczarek – SP w Kalinie oraz Alicję Baranowską i Patrycję 
Muras – SP w Rzgowie.

Jak to w konkursach zwykle bywa – były radości i były smutki, ale nikt 
z uczestników konkursu nie wyszedł z pustymi rękami. Oczywiście dla zwy-
cięzców nagrody były znacznie okazalsze, ale to chyba będzie dobra moty-
wacja dla osób chcących startować w przyszłym roku.

Instruktor a.r.a. Jarosław Rychlewski

Zawody wędkarskie
W dniu 5 czerwca br. na zbiorniku wodnym przy ul. Zielonej w Rzgowie 

odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, 
zorganizowane przez Koło Wędkarskie w Rzgowie.

Zawody wygrał Marek Huchler ze Rzgowa, który otrzymał dyplom i 
wędkę z kołowrotkiem. Pozostali uczestnicy zawodów otrzymali upominki 
wędkarskie. Nagrody ufundowała Rada Miejska w Rzgowie, które wręczył 
jej Przewodniczący Marek Bartoszewski.

Zawody zakończyły się wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek, 
których sponsorem była firma Pana Józefa Grota z ZPM „GROT” ze Staro-
wej Góry.                                                                Włodzimierz Kaczmarek
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Obywatel Gminy Rzgów, Bolesław Kazimierz Siutowicz, ś.p. Marian Woj-
ciechowski (medal wręczono małżonce Pana Mariana Pani Janinie Wojcie-
chowskiej), Jarosław Rychlewski, Renata Furga, Bogusław Olejnik, Aleksan-
dra Olejnik, Marian Muśko, Lilianna Grzywińska.

Ponadto wyróżniono członków zespołu, którzy przetańczyli w „Rzgo-
wianach” co najmniej 12 lat. Z poprzednich składów grupy są to: Krzysz-
tof Salski, Karol Derczyński, Wojciech Derczyński, Tomasz Zapieraczyński, 
Barbara Strzałkowska, a z obecnego składu: Patrycja Furga, Karolina Furga, 
Krystian Otomański, Jarosław Kuna, Maciej Grochulski.

Wszyscy członkowie „Rzgowian” otrzymali koszulki z okolicznościo-
wym nadrukiem oraz płyty z nagranymi układami tanecznymi zespołu. Wrę-
czono kwiaty i listy gratulacyjne dla „Rzgowian”. Po części oficjalnej zapro-
szeni goście mogli przy lampce szampana zaśpiewać sto lat dla zespołu.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

25 lat ZPiT „Rzgowianie”

Policja informuje
Na terenie Miasta i Gminy Rzgów nastąpiła zmiana dzielnicowego w rejo-

nie nr 2 obejmującym miejscowości: Starowa Góra, Stara Gadka, Guzew-Ba-
bichy, Grodzisko - Konstantyna, Gospodarz, Bronisin Dworski, Tadzin - Huta 
Wiskicka, Prawda i Czyżeminek. Jest nim teraz sierżant Marcin Jasiński.

Bez zmian w rejonie nr 1 obejmującym Miasto Rzgów, Kalino, Kalinko i 
Romanów dzielnicowym pozostaje mł. asp. Robert Górecki.

Poza tym Posterunek Policji prosi o prawidłowe parkowanie pojazdów 
na terenie Rzgowa. W przypadku niezastosowania się do przepisów ruchu 
drogowego będą stosowane sankcje karne.

Komin w Rzgowie
Do nietypowego zdarzenia doszło w dniu 30 maja br. roku o godz. 16.00 

w miejscowości Starowa Góra, gm. Rzgów. Podczas anomalii pogodowych, 
tj. intensywnych opadów deszczu połączonych z wyładowaniami atmosfe-
rycznymi, doszło do katastrofy budowlanej. Uderzenie pioruna spowodo-
wało utratę stabilności osiemnastometrowego komina. Sytuację tę zauważyli 
okoliczni mieszkańcy i powiadomili Powiatowe Stanowisko Kierowania. 
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pracach 
rozbiórkowych i zburzeniu komina, który zagrażał bezpieczeństwu miesz-
kańców posesji oraz ich sąsiadom.

Nietypowa sytuacja spowodowana była tym, że najpierw podjęto próbę 
rozstawienia wysięgnika, jednak ze względu na grząski teren okazało się to 
niemożliwe. Następnie obwiązano komin liną, którą podczepiono do pojazdu 
GBARt 2,5/16 z napędem terenowym. W taki sposób komin został zburzony. 
Okazało się, że budowla ta w swojej konstrukcji nie posiadała zbrojenia oraz 
instalacji odgromowej.

W zdarzeniu tym brało udział 15 strażaków i 5 samochodów ratowni-
czo-gaśniczych. Ostatecznie miejsce zdarzenia przekazano pisemnie właści-
cielowi, który zobowiązał się do całkowitego rozebrania komina i naprawy 
instalacji elektrycznej, która również uległa uszkodzeniu.

LV Sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie

z dnia 9 czerwca 2010 r.
Regulacje szkolne

Rada Miejska uchwaliła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk psychologów, pedagogów i logopedów po 20 godzin zajęć oraz 
dla nauczycieli przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych 
po 22 godziny tygodniowo.

Drugą regulacją było uchwalenie tygodniowej liczby godzin obowiąz-
kowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze. Uwidacznia je poniższa tabela:

Lp. Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin 
obowiązkowego wymiaru 

zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych
1 Psycholog 20
2 Pedagog 20
3 Logopeda 20

4

Nauczyciele przedszkoli prowadzący 
zajęcia w grupach mieszanych 
obejmujących zarówno dzieci 

6-letnie, jak i dzieci z innych grup 
wiekowych

22

Regulacje w GOPS-ie
Rada Miejska ustaliła zasady odpłatności za pomoc w formie posiłku 

dzieciom i osobom do tego uprawnionym oraz podwyższyła kryterium 
dochodowe dla ustalenia tych warunków odpłatności.

Uchwalono również nowy Statut dla Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rzgowie. Najważniejszą zmianą w tym Statucie jest zmiana nazwy 
na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Radni poparli wniosek Przewod-
niczącego Rady w temacie nadania nazwy i od tej chwili Pani Kierownik 
GOPS-u Joanna Zdanowicz stała się pierwszym Kierownikiem MOPS-u w 
Rzgowie. Po uzyskaniu praw miejskich przez Rzgów postanowiono nazwy 

instytucji przystosować do nowego brzmienia. Jest Rada Miejska, to i insty-
tucje powinny być miejskie.

Pomoc dla Spółki Wodnej
Uchwalono tryb postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie 

dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego.
W zeszłym roku tego typu uchwała została podjęta, lecz reforma ustawy 

o finansach publicznych zmusza gminy do podejmowania jej na nowo. W 
tamtym roku bardzo dużo robót czyszczenia rowów melioracyjnych zostało 
wykonane na terenie gminy przy pomocy tej dotacji, dlatego też skutki ulew 
i powodzi są u nas mniej dokuczliwe, ale bezduszne przepisy urzędnicze 
nie pozwalają działać na starych zasadach. Nie dość, że urzędy nadzorujące 
wcale się nie spieszą w ocenie tych zasad (zwłoka blisko 2 miesięcy), to 
jeszcze trzeba tę uchwałę ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa i 
dopiero uruchomić procedury. Do końca roku pozostało tylko 6 miesięcy, a 
urzędników wyższych szczebli nie obchodzi stan zaawansowania prac melio-
racyjnych, tylko w papierach musi wszystko „grać”.

Plany przestrzenne
Uchwalono miejscowe plany zagospodarowania w Bronisinie Dworskim 

na działkach za sołtysem w celu utworzenia drogi do kilku domów oraz drugi 
plan na działkach między kurnikiem a dawniej Oleksiewiczem, obejmujący 
ok. 3 ha i ustalający ciągi komunikacyjne.

W pierwszym przypadku wokół drogi będzie mogła powstać zabudowa 
rezydencjalna (działki powyżej 2000 m²), w drugim zabudowa mieszka-
niowa.

Uchwalono też plan w części miasta Rzgowa pomiędzy ulicami Tuszyń-
ską a Literacką dla działek o nr ew. 1268, 1267/3, 1267/2 i 1267/4. Teren ten 
bezpośrednio sąsiaduje z nowym Polrosem od strony północnej.

Od strony ulicy Tuszyńskiej uchwalono możliwość zabudowy usługowej 
na głębokość 80 mb. Resztę tego terenu przeznacza się na zabudowę miesz-
kaniową.

We wszystkich tych planach rentę planistyczną uchwalono na 30%.
Honorowy Obywatel Gminy

Zarząd Gminy OSP w Rzgowie wystąpił do Rady Miejskiej o nadanie 
tytułu honorowego obywatela st. bryg. Włodzimierzowi Zawiszy - byłemu 
Komendantowi Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach (od stycznia bie-
żącego roku w stanie spoczynku) za bardzo dobrą współpracę Jego osoby z 
Gminą Rzgów, wykraczającą poza granice zwykłych obowiązków.

Poparło ten wniosek 10 radnych. Kandydatura Włodzimierza Zawiszy 
przegłosowana została bez głosów sprzeciwu, a wręczenie insygniów nastąpi 
na przełomie sierpnia i września br. podczas uroczystości gminnych. Radni 
zapowiedzieli złożenie jeszcze jednego wniosku o nadanie tego tytułu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Wynajmę dom w Rzgowie

Tel. 665-005-625

Dzień Dziecka w Czyżeminku
Zaskakujące jest, jak każdy lubi ogniska. Ogień od zarania dziejów był 

dla ludzkości symbolem domowego ciepła, dawał poczucie bezpieczeństwa, 
można było nim się obronić, ogrzać, przyrządzić posiłki. Od kiedy człowiek 
nauczył się panować nad ogniem, towarzyszy nam codziennie.

W dzisiejszych czasach jednak trudno spotkać żywy ogień. W mieszka-
niach mamy grzejniki, staroświeckie kuchnie poszły do lamusa, większość 
gospodyń domowych gotuje na kuchenkach gazowych. Nawet tak modne 
ostatnio grille tylko żarzą się, pochłaniając garść lub dwie węgla drzewnego 
zamiast błysnąć żywym ogniem.

Dla ludzi jest niebywałą frajdą patrzeć, jak jaskrawożółte płomienie 
pożerają kłody drzewa. Zapach, jaki się roztacza, wystrzały pękających kona-
rów mają w sobie czar i magię. Można bez znudzenia godzinami patrzeć, jak 
języki ognia oplatają się, tworząc pomarańczowo-żółte arabeski.

Dlatego może tak spektakularne jest wrażenie na widok ogniska. Krąg 
ludzi stojący dookoła ma poczucie wyjątkowej wspólnoty. I takie ognisko jest 
corocznie organizowane w Czyżeminku, z okazji Dnia Dziecka.

I tak, 6 czerwca 2010 w słoneczne, niedzielne popołudnie - i duzi i mali, 
i starsi i młodsi - zebraliśmy się w odnowionej sali w Czyżeminku, aby po 
prostu być razem w tym szczególnym dniu. Młode pokolenie mogło spotkać 
się, zobaczyć, że są ważnym elementem wiejskiej społeczności.

W codziennym zaganianiu takie chwile relaksu i odetchnięcia od rutyny 
codzienności są atrakcją. Spotkanie na świeżym powietrzu, oderwanie dzie-
ciaków od wszechobecnych komputerów, pokazanie, że są jeszcze inne spo-
soby spędzania wolnego czasu – taki był cel tego spotkania.

Jak co roku, pani Maria Depcik przygotowała teksty piosenek, które 
wykonywały nasi milusińscy. Oto jedna z nich:

Dzień Dziecka to wspólna wycieczka,
To wspólna zabawa dla nich.
Niech żyją nam zdrowe,
Niech bawią się dobrze,
Niech szczęście zawsze im sprzyja.
Tu młodzież ze szkoły,
Dzieciaki z przedszkola
I każde niemowlę nasze
Ma dzisiaj swe święto -
Niech każdy pamięta;
Dziś prezent szykuje dla nich.
Pragniemy, by wszystkie dzieciaki na świecie
Wciąż były bardzo szczęśliwe.
Niech same szósteczki,
W przedszkolu zabaweczki
Cieszyły serca dziecięce.
Po krótkiej części artystycznej nasze pociechy zaopatrzone w długa-

śne kije z przejęciem piekły kiełbaski na ognisku. Początkowe skrępowa-
nie minęło szybko, dzieci biegały radośnie, grały w piłkę, bawiły się razem. 
Nawiązywały się nowe znajomości.

Cała impreza była zorganizowana przy pomocy Koła Gospodyń Wiej-
skich. Kilka pań upiekło przepyszne ciasta, z Miejskiego Ośrodka Kultury 
ze Rzgowa dostaliśmy pomoc finansową, za którą serdecznie dziękujemy. 
Mogliśmy za to kupić produkty, takie jak napoje, słodycze, wędlinę. Dzie-
ciaki były wniebowzięte!

W tym roku mieliśmy dodatkowy magnes – przejażdżkę bryczką, którą 
powoził z prawdziwym kunsztem woźnicy pan Bolesław Brzozowski. Chmara 
dzieci chciała naraz wsiąść na wóz, ale sprawna organizacja i poczucie odpo-
wiedzialności nie pozwoliły na to. Pod opieką dorosłych dzieci miały nieco-
dzienną frajdę podróżować na tak nietypowym pojeździe. Ile było obrotów 
bryczki? Któż to zliczy! Pod koniec takiego rozkosznego dnia koń i woźnica 
mieli nietęgie miny! Ale miejmy nadzieję, że w następnym roku zapomną o 
trudach i też nas odwiedzą!

Bogusława Szanda

Są pieniądze na halę
Gmina Rzgów podpisała w dniu 29 kwietnia 2010 r. umowę o dofinan-

sowanie projektu pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 
300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”. Całkowita wartość projektu wynosi 
17.481.763 PLN, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR): 5.980.240 PLN. Pozostała kwota, czyli 11.501.523,71 
PLN zostanie pokryta z budżetu Gminy Rzgów.

Nowa sala sportowa przy ul. Szkolnej w Rzgowie jest inwestycją komple-
mentarną zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego i turystycznego w regionie. Dzięki zamontowaniu trybun na 300 miejsc 
przedsięwzięcie zapewni infrastrukturalną możliwość organizacji imprez 
okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych, tym samym znacznie 
podniesie się atrakcyjność inwestycyjną gminy i regionu.

Realizowana inwestycja zapewni nowe możliwości wykorzystania 
potencjału rekreacyjno-turystycznego gminy Rzgów, jak i całego regionu 
łódzkiego. Projekt poprzez budowę nowoczesnej sali sportowej z zapleczem 
przyczyni się do rozwoju aktywnych form turystyki i wypoczynku. Dzięki 
przedmiotowemu przedsięwzięciu możliwe będzie podniesienie oferty rekre-
acyjno-turystycznej i sportowej regionu, co stanowić będzie czynnik przy-
ciągający mieszkańców, potencjalnych turystów i osoby przyjezdne spoza 
regionu. Zaplecze noclegowe i gastronomiczne mogą zapewnić istniejące już 
w Rzgowie i okolicy hotele i restauracje.

Dzięki powstałej infrastrukturze rekreacyjno-sportowej, przyczyniającej 
się do rozwoju aktywnych form turystyki i wypoczynku, stworzone zostaną 
nowe możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i mło-
dzieży, jak i mieszkańców wraz z całymi rodzinami całego regionu łódzkiego 
(sale squash, aerobiku i siłownia, boiska do piłki ręcznej, do koszykówki i 
siatkówki). Nowoczesna sala sportowa wraz z zapleczem infrastrukturalnym 
stanowić będzie bazę dla rozwoju zdrowia fizycznego i psychicznego miesz-
kańców. Projekt doprowadzi do wykształtowania postaw zdrowej rywalizacji 
i współzawodnictwa. Realizowana inwestycja zapewni również dostęp osób 
niepełnosprawnych do różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej.

W ramach projektu zastosowane zostaną następujące rozwiązania inno-
wacyjne, nowatorskie i proekologiczne:
• nowoczesna kotłownia o dużej sprawności, kocioł kondensacyjny,
• kolektory słoneczne dla CWU,
• ogrzewanie hali – zastosowanie nowoczesnych promienników wod-
nych (oszczędność poprzez mniejszą różnicę pomiędzy temp. powietrza w 
pomieszczeniu a temperaturą na zewnątrz powstaje mniejsza strata ciepła 
budynku oraz ze względu na mniejszy wzrost temperatury powietrza wraz 
ze wzrostem wysokości pomiarowej pomieszczenia zachodzi mniejsze zuży-
cie energii; potencjał oszczędności ponad 40% w stosunku do innych syste-
mów),
• zastosowanie nowoczesnych źródeł świetlnych – energooszczędnych,
• doświetlenie hali światłem naturalnym (nie trzeba używać oświetlenia 
sztucznego).

Budowana hala sportowa ma stanowić pierwszą część Kompleksu Kultu-
ralno-Sportowego zaprojektowanego w Rzgowie. W planie zagospodarowa-
nia przestrzennego obok terenu, gdzie będzie zlokalizowana sala sportowa, 
przewidziane są tereny rekreacyjne i rozlewisko na rzece Strudze. Tereny te 
wraz z salą, basenem i domem kultury mają stanowić centrum turystyczno-
rekreacyjne Rzgowa.

Nasza recenzja
Laird Thomas / Opowieść o Tybecie. Rozmowy z Dalajlamą, Poznań 
2008, Dom Wydawniczy REBIS. - 512 s.; 24 cm.

„...opowieść XIV Dalajlamy o mitach i historii Tybetu, spisana przez 
Thomasa Lairda, to wspaniała nauka i ogromna przyjemność. Przekaz Jego 
Świątobliwości, wzbogacony opisami nieoficjalnych sytuacji towarzyszą-
cych rozmowom, staje się tu bardzo czytelny i wyrazisty...” - tak o książce 
wyraził się laureat National Book Awars Peter Matthiessen.

Książka jest prezentacją osobistego spojrzenia przywódcy Tybetańczy-
ków na historię jego narodu i kraju. Czytelnik delektuje się w wyobraźni 
widokami Krainy Wiecznych Śniegów od czasów mitycznych aż po współ-
czesne. Dalajlama wraca do źródeł, przybliża genezę przebogatej tradycji 
duchowej mieszkańców Tybetu, kreśli obrazy świata wielkich buddyjskich 
mistrzów, wyjaśnia komplikacje związków Tybetu z Mongołami, opowiada o 
imperium mandżurskim i wspólnej chińsko-tybetańskiej historii. Nie omiesz-
kał pominąć aktualnych, ważnych problemów dzisiejszego świata.

Napisana niezwykle przystępnie książka pozwala poznać i nieco zrozu-
mieć tajemnice Tybetu, dzięki otwartości i wspaniałej osobowości przywódcy 
tego niezwykłego kraju.
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Sat-ER    Andrzej Polakowski
Naprawy telewizorów i sprzętu Audio-video

Instalacje anten Tv, Sat, alarmów, kamer
Tel. 660-904-697

Sprzedam działkę 
budowlano-rekreacyjną

4 tys. m²    50 zł/m²
Gmina Rzgów, Romanów 1

Tel. 602-404-262

Wiosenne imprezy w przedszkolu
Tegoroczna wiosna, choć wyjątkowo deszczowa, nie przeszkodziła w 

obchodach Dnia Matki i Ojca, czyli tradycyjnego Pikniku Rodzinnego oraz 
Dnia Dziecka.

Pierwsza impreza, zaplanowana jako plenerowa, z powodu kapryśnej 
aury odbyła się 25.05.2010 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Jak 
co roku, licznie przybyli goście obejrzeli występy swoich pociech, wysłu-
chali tradycyjnego „100 lat” oraz otrzymali pamiątkowe laurki. Po uroczystej 
akademii przyszła pora na wesołą zabawę i konkursy, do których zapraszały 
panie z grupy artystycznej Urszuli Pacuły. Nie zabrakło też stołu z łakociami, 
szczególnie licznie obleganego przez małych gospodarzy.

31 maja wszystkie przedszkolaki z okazji Dnia Dziecka wyjechały na 
wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Przygoniu. Do ostatniej 
chwili w niepewności trzymała nas niesprzyjająca, deszczowa pogoda. Jednak 
determinacja i zapał zwyciężyły i mimo przelotnych opadów wycieczka oka-
zała się bardzo udana. Przedszkolaki zwiedziły mini zoo, gdzie obejrzały 
między innymi lamy, strusie, kucyki i różne gatunki ptaków. Wielką atrak-
cją okazała się przejażdżka bryczką po lesie oraz piknik pod krytymi trzciną 
parasolami. Drobna mżawka nie przeszkodziła w wesołej zabawie, a nawet 
w rozpaleniu ogniska, które choć nie posłużyło pieczeniu kiełbasek, to i tak 
zgromadziło wokół siebie liczne grono maluchów.

Już tydzień później kolejną atrakcyjna niespodziankę zafundowali dzie-
ciom strażacy, którzy zorganizowali pogadankę na temat zasad bezpiecznego 
zachowania i zabawy podczas wakacyjnego wypoczynku.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Sukces szóstoklasistów
z Guzewa

„Dziennik Łódzki” (4.06.2010) opublikował ranking szkół podstawowych 
z poszczególnych powiatów województwa łódzkiego, w których uczniowie 
uzyskali najwyższe wyniki ze sprawdzianu po klasie VI.

Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guze-
wie wypadli najlepiej spośród wszystkich uczniów z powiatu łódzkiego 
wschodniego. Uczniowie naszej szkoły zdobyli przeciętnie 28,3 pkt na 40 
możliwych. To więcej niż średnia wojewódzka (24,41) i średnia krajowa 
(24,56). Zdaniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi wynik ten 
przekłada się na poziom „bardzo wysoki”.

Jesteśmy zadowoleni z rezultatu, jaki osiągnęli nasi uczniowie, i cie-
szymy się, że widać efekty naszej pracy i ich starań. W naszej szkole mamy 
komfortowe warunki pracy, ponieważ placówka jest niewielka. Z pewnością 
kameralna atmosfera w klasach pomaga nam w osiąganiu takich wyników, 
gdyż liczebność klasy to bardzo ważne kryterium. „Ścisk” nie sprzyja nauce. 
W mniej licznych klasach nauczycielowi łatwiej o indywidualne podejście do 
ucznia. Taka sytuacja pozwala na zauważenie wszystkich dzieci, zwłaszcza 
tych słabszych, wymagających większej uwagi.

Nauczyciele współpracują ze sobą, dbamy o to, aby każdy uczeń był 
odpowiednio diagnozowany, tak by niczego nie przeoczyć już na początku 
„drogi”. Poza tym dajemy uczniom możliwość wykazania się oraz zweryfi-
kowania swojej wiedzy i umiejętności w różnego rodzaju testach i sprawdzia-
nach próbnych proponowanych przez ogólnopolskie wydawnictwa. Dzięki 
temu uczniowie już od najmłodszych klas przygotowują się do ostatecz-
nego sprawdzianu i oswajają z jego formą. Uzyskiwane efekty służą przede 
wszystkim nam nauczycielom do analizy, przygotowywania programów 
naprawczych, a tym samym staraniom o lepsze wyniki.

Wykazujemy szczególną troskę o to, by nauka była dla naszych pod-
opiecznych atrakcyjna, dlatego realizujemy unijne projekty: „Podniesienie 
poziomu i jakości nauczania języka angielskiego” oraz „Szkolna Akademia 
Innowacji i Odpowiedzialności”. Dzięki temu uczniowie mogą bezpłatnie 
uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych, tj.: taniec, informatyka, 
matematyka, logopedia, przyroda. Poza tym realizują innowacyjny pro-
gram nauczania języka polskiego (Leo Maniak) i języka angielskiego (Leo 
English).

Tak naprawdę sukces jest możliwy wszędzie tam, gdzie kadra stanowi 
zgrany zespół, który gwarantuje dobrą atmosferę, a ta udziela się uczniom.

Agnieszka Juraszek

Zielona szkoła w Pieninach
i Beskidzie Sądeckim

24 maja uczniowie Gimnazjum wyruszyli na podbój Pienin i Beskidu 
Sądeckiego. Po drodze zwiedzili Kielce, zamek w Chęcinach oraz dom Jana 
Długosza w Wiślicy.

Każdy kolejny dzień przynosił wiele atrakcji, gimnazjaliści odwiedzili 
Krynicę, gdzie weszli na Górę Parkową, a następnie wstąpili do pijalni 
wód. Na trasie wycieczkowiczów znalazła się również Szczawnica i prze-
prawa przez Wąwóz Homole. Po wyczerpujących wędrówkach wieczorami 
wszyscy odpoczywali przy ognisku. Kolejne dni aktywnego wypoczynku to 
wycieczka do kościoła pod wezwaniem św. Świerada, następnie do pustelni 
w Tropiu. Potem młodzież wybrała się do Zapory Rożnowskiej, a ukorono-
waniem wycieczki był rejs po jeziorze.

Wszyscy uczestnicy wycieczki nieco zmęczeni, ale zadowoleni wrócili 
do Rzgowa, aby opowiedzieć pozostałym, co stracili.

Natalia Biesaga, kl. IId
Fot. Włodzimierz Melon

W roku 1919 z inicjatywy 
kilku mieszkańców naszej wsi oraz 
nauczycieli miejscowej szkoły 
powszechnej powołana została do 
życia Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kalinie. Założycielami byli druho-
wie: Różalski, Jałosiński, Plocek, 
Czech, Kaleta, Skrobiszewski, 
Mariasiewicz, Lasoń, Hilt, Sumera 
Franciszek, Sumera Roch oraz kilku 
mieszkańców narodowości niemiec-
kiej. Rok później oddano do użytku 
drewnianą strażnicę będącą jedno-
cześnie wozownią, w której prze-
chowywany był pierwszy posiadany 
wówczas sprzęt: sikawka ręczna na 
wozie konnym oraz konny becz-
kowóz. W 1924 roku w piątą rocz-
nicę działalności jednostce zostaje 
nadany sztandar. 29 czerwca 1935 
roku oddana została nowa straż-
nica wybudowana na obecnym 
placu. Działalność przerwała wojna. 
Niemcy zagarnęli całe mienie jed-
nostki. W czasie wojny zaginął rów-
nież sztandar.

Po ukończeniu wojny jednostka 
wznowiła działalność. W 1949 roku, 
w 30. rocznicę powstania, oddana 
została do użytku wyremonto-
wana po zniszczeniach wojennych 
strażnica. W roku 1956 jednostka 
otrzymała na wyposażenie pierw-
szą motopompę. W 1959 roku OSP 
w Kalinie obchodziła uroczystość 
40-lecia powstania i nadania nowego 
sztandaru. W 1961 roku jednostka 
otrzymuje na wyposażenie pierwszy 
samochód. Był to zakupiony z wła-
snych funduszy, wyremontowany 
i przerobiony na beczkowóz samo-
chód wojskowy z demobilu. W 50. 
rocznicę powstania oddany został 
do użytku nowy garaż z dwoma sta-
nowiskami. Rok później jednostka 
otrzymała samochód wojskowy Star 
20, a w 1971 motopompę M-800. 
W 1976 roku jednostka brała udział 
w czwartych krajowych zawodach 
sportowo-pożarniczych zajmując 6 
miejsce. W tym samym roku Stara 
20 zastępuje nowszy - Star 25.

W 1982 roku zarząd podej-
muje uchwałę o przeprowadzeniu 
remontu kapitalnego strażnicy i 
garaży. Rozpoczęto gromadzenie 
środków finansowych i materiałów 
budowlanych. W ciągu 3 lat zgroma-
dzono tak znaczną ilość materiałów, 
że zrezygnowano z remontu i pod-
jęto uchwałę o budowie nowej straż-
nicy. Powołano komitet budowlany 
i zaczęto kompletować dokumen-
tację oraz nadal gromadzić środki 
finansowe i materiały budowlane. W 
tym samym roku nastąpiła zmiana 
w wyposażeniu bojowym - Stara 25 
zastąpił Star 244. Wiosną 1984 roku 
rozpoczęto budowę strażnicy. Po 5 
latach budowy w 1992 roku straż-
nica została oddana do użytku.

W tym samym roku jednostka 
brała udział w akcji gaszenia jednego 
z największych w Europie pożaru 
lasów w Kuźni Raciborskiej. W 1996 
roku jednostka została włączona 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, rozpoczęły też 
działalność drużyny młodzieżowe 
dziewcząt i chłopców. 2 lata później 
w 1998 roku jednostka otrzymała na 
wyposażenie samochód marki Żuk, 

a Star 244 został poddany karosacji. 
W roku 2000 jednostka obchodzi 
uroczystość 80-lecia i poświęcenia. 
Rok później wysłużonego Żuka 
zastępuje nowy Lublin. W roku 2003 
zarząd podejmuje uchwałę o rozbu-
dowie i modernizacji strażnicy. Na 
walnym zebraniu w dniu 20.03.2004 
roku przedstawiciel Komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kolusz-
kach przekazał jednostce samochód 
marki Polonez, a 2 tygodnie później 
ruszyła rozbudowa strażnicy. Po 2 
latach prac w 2006 roku strażnica 
zostaje oddana do użytku. W 2007 
roku jednostka składa wniosek o 
przydział nowego samochodu bojo-
wego, lecz zostaje on odrzucony. W 
2008 roku ponowny wniosek został 
przyjęty i w 2009 roku dzięki dota-
cjom głównie z Urzędu Gminy w 
Rzgowie i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi jednostka 
otrzymuje samochód bojowy marki 
Renault z wyposażeniem. Jednostka 
liczy obecnie 88 członków. 45 człon-
ków czynnych, w tym 4 kobiety, 3 
honorowych, 14 wspierających i 26 
młodzieżowych.          Zarząd OSP

„Pododdziały BACZNOŚĆ, 
pododdziały na prawo PATRZ” 
– tymi słowami rozpoczęła się 
główna część uroczystości związana 
z powiatowymi obchodami Dnia 
Strażaka i jubileuszem 90-lecia ist-
nienia jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kalinie. W tej właśnie 
miejscowości 30 maja 2010 roku 
obchodzili swoje święto wszyscy 
strażacy z naszego powiatu. Główną 
uroczystość poprzedziła polowa 
Msza Św., którą odprawili w intencji 
strażaków mł. bryg. ks. kan. Henryk 
Betlej – Kapelan Wojewódzki Stra-
żaków, ks. kan. Tadeusz Malec - 
Kapelan Powiatowy Strażaków oraz 
ks. Robert Nowak – Wikary w Para-
fii Św. Stanisława w Rzgowie. Stra-

żacką uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością Pani Krystyna Ozga 
– Wicewojewoda Łódzki, Pan st. 
bryg. Andrzej Witkowski – Łódzki 
Komendant Wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej, Pani Anna 
Mizgalska-Dąbrowska - Przedsta-
wiciel Rady Nadzorczej WFOŚiGW 
w Łodzi, jak również powiatowe i 
gminne władze samorządowe.

Obchody Dnia Strażaka były 
również okazją do przekazania 
dwóch samochodów pożarniczych. 
Nowy średni samochód ratowniczo-
gaśniczy został zakupiony ze środ-
ków finansowych Urzędu Gminy w 
Rzgowie, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi i przekazany Jedno-

stce Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kalinie. Drugi pojazd - lekki samo-
chód operacyjny, przekazywany dla 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego z/s w Koluszkach, 
ufundowany został przez firmę AMX 
Toyota i inne firmy z terenu Rzgowa 
oraz Urząd Miasta Rzgów.

Tradycją stało się już, że pod-
czas obchodów dnia Św. Foriana, 
aby uhonorować i docenić ciężką 
pracę, zasłużeni strażacy zostają 
mianowani na wyższe stopnie służ-
bowe. Tak było i tym razem:
- na stopień młodszego brygadiera 
Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji awansował: st. kpt. 
Pawła Malinowskiego. Został on 
nominowany na akademii woje-
wódzkiej w Łodzi w dniu 7 maja 
bieżącego roku,
- w dniu 4 maja tego roku na uro-
czystości, która odbyła się w War-
szawie, na pierwszy stopień oficer-
ski mł. kapitana promocję otrzymali 
- asp. Jakub Brzózka oraz asp. Artur 
Jachymczak,
- Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej nadał stopień aspi-
ranta mł. asp. Krzysztofowi Puchal-
skiemu oraz mł. asp. Sylwestrowi 
Norwińskiemu,
- w korpusie podoficerskim Łódzki 
Komendant Wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej nadał stopień 
młodszego ogniomistrza st. sekc. 
Markowi Kubiczowi i st. sekc. 

Krzysztofowi Wasilewskiemu, a 
sekc. Krzysztofowi Stępnickiemu, 
sekc. Pawłowi Gabarze oraz sekc. 
Piotrowi Maryniakowi stopień star-
szego sekcyjnego,
- strażacy Jakub Arndt oraz Michał 
Tarnowski zostali nominowani na 
stopień starszego strażaka zgodnie 
z rozkazem personalnym Komen-
danta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej powiatu łódzkiego 
wschodniego.

Nagły i niespodziewany opad 
deszczu podczas tego święta przy-
pomniał nam, w jakich warunkach 
muszą na co dzień pracować strażacy 
i tym samym utrudnił chwilowo uro-
czystość. W tej chwili przypomnie-
liśmy sobie o wszystkich osobach, 
które zostały poszkodowane pod-
czas tegorocznej powodzi. Z terenu 
naszego powiatu funkcjonariusze 
oraz druhowie niosą obecnie pomoc 
na terenach objętych zalaniem i 
podtopieniem w różnych częściach 
kraju.

Na zakończenie tej doniosłej 
chwili przekazane pojazdy zostały 
poświęcone przez Kapelanów Stra-
żaków. Po tym miłym akcencie 
goście zostali zaproszeni do dokona-
nia wpisów w księdze pamiątkowej, 
na grochówkę strażacką i uroczysty 
obiad. Należy zaznaczyć, że całą 
ceremonię, jak i część nieoficjalną 
uświetniła orkiestra dęta z Górek 
Pabianickich.

o

Powiatowy Dzień Strażaka
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Pierwszaki w Górach Świętokrzyskich
W dniach 24-26 maja klasa Id pod opieką wychowawcy p. Mariusza 

Bojanowskiego i p. Agnieszki Ruty wyruszyła na podbój Gór Świętokrzy-
skich. Każdy uczestnik wcielił się w rolę przewodnika i opowiadał grupie o 
jednej, wybranej atrakcji turystycznej, których na trasie było wiele.

Wycieczkowicze podziwiali architekturę romańską w Podklasztorzu nie-
opodal Sulejowa, weszli do komina hutniczego w Samsonowie, podziwiali 
pomnik przyrody – Dąb Bartek, spacerowali ulicami stolicy województwa 
świętokrzyskiego oraz w trudnych warunkach atmosferycznych zwiedzali 
zamek w Chęcinach, wieczorem natomiast odbyła się piżamowa impreza – 
wieczorne oglądanie filmów, to wszystko pierwszego dnia wycieczki.

Drugi dzień również obfitował w atrakcje. Gimnazjaliści zobaczyli klasz-
tor na Świętym Krzyżu i mogli przez chwilę poczuć się jak legendarne cza-
rownice, bo stali przecież na szczycie Łysej Góry, popołudniową atrakcją 
była kopalnia krzemienia pasiastego i wędrówka podziemnymi korytarzami 
kopalni. Wieczór natomiast spędzili przy grillu, rozwiązując zagadki detek-
tywistyczne.

Ostatni dzień wyjazdu to wyprawa na Łysicę i jej największe atrakcje, 
gołoborza i źródełko miłości, z którego wszyscy pili wodę. W drodze do 
domu odwiedziliśmy miejsce związane z partyzantami z terenów Kielc – 
Wykus oraz Wąchock, który słynie z dowcipów o sołtysie. Pogoda dopisała, 
humory również, już z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd.

Uczniowie klasy Id
Fot. Agnieszka Ruta i Mariusz Bojanowski

Wiosna w botaniku
W sobotę, 15 maja, szkolne koło turystyczne udało się na wycieczkę do 

ogrodu botanicznego w Łodzi. Na miejscu my i inne grupy dostaliśmy mapę 
ogrodu i listę zadań do wykonania podczas zwiedzania. Największą sympatię 
wszystkich uczestników wzbudziła mała wiewiórka, która okazała się być 
bardzo fotogeniczna.

Obejrzeliśmy alpinarium, ogrody japońskie, a także rośliny lecznicze, 
wypełniając przy tym zadania powierzone nam na starcie. Nasza wyprawa nie 
mogła odbyć się bez odwiedzenia placu zabaw. Wiosenny rajd zakończył się 
w południe, na mecie otrzymaliśmy nagrody i poczęstunek. Natalia Napieraj 
otrzymała wyróżnienie za pracę plastyczną. Wszyscy zadowoleni, pełni wio-
sennego optymizmu wrócili do domów.        Gabrysia Świtała, kl. IIa

Fot. Grażyna Żabka

II runda Coca-Cola Cup 2010
Deszczowa pogoda i warunki atmosferyczne nie pozwoliły na rozegra-

nie meczów eliminacyjnych w terminie, dlatego rozgrywki przełożono na 24 
maja. Drużyna ze Rzgowa wystąpiła w osłabieniu.

Na stadionie SMS w Łodzi rozegraliśmy pierwszy mecz z gospodarzami 
stadionu i wiceliderami najlepszych strzelców turnieju w Polsce. Większość 
meczów wygrywali przewagą kilkunastu bramek, a my prowadziliśmy po 
I połowie 2:0, ale w ostatnich minutach II połowy doszło do remisu. Nasz 
opiekun p. Jacek Kacprzak był zadowolony z wyniku, z tak silnymi prze-
ciwnikami, a my mamy niedosyt. Mogliśmy wygrać ten mecz, ale naszym 
zdaniem sędzia (zawodnik SMS Łódź) pomógł swoim kolegom przedłuża-
jąc czas meczu, aż do wyrównania wyniku. Wydaje się, że taka drużyna, jak 
SMS Łódź licząca się w klasyfikacji krajowej, nie powinna zremisować, a co 
dopiero przegrać z nieliczącym się Gimnazjum ze Rzgowa. Sędzia przedłużał 
czas wprowadzając w naszej drużynie nerwową atmosferę, co wykorzystali 
przeciwnicy zdobywając dodatkową bramkę. Mecz powinien poprowadzić 
sędzia niezwiązany z żadną z drużyn, czego strasznie żałujemy.

SMS Łódź wyprzedził nas ilością zdobytych bramek. Oto wyniki rozgry-
wek z naszym udziałem:

Gimnazjum Rzgów 2:2 Gimnazjum SMS Łódź
Gimnazjum Rzgów 5:2 Gimnazjum nr 23 Łódź
Gimnazjum Rzgów 13:4 Gimnazjum nr 17 Łódź
W tej rundzie graliśmy w składzie: Mateusz Kuzik (bramkarz), Hubert 

Rechciński, Adrian Górski, Adrian Berczak, Michał Pierzyński, Mateusz 
Pokorski. Rezerwowi: Dominik Rusak, Sebastian Makowski, Dominik 
Makiewicz, Patryk Michalski, Adrian Madej.           Mateusz Kuzik, kl. IIIc

Piosenka angielska
po raz siódmy

Dnia 13 maja 2010 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie odbył się Konkurs Piosenki Angielskiej. Była to już 7 edycja tego 
konkursu zorganizowanego przez p. Agnieszkę Franczak, p. Agnieszkę Gro-
belną, p. Adrianę Gawryszczak i p. Beatę Ways.

Do naszego gimnazjum przyjechały bardzo zdolne piosenkarki – amatorki 
z Tuszyna: Roksana Bykowska i Paulina Kowala, Paulina Kotlicka, Wiktoria 
Klepacz i Joanna Butnicka oraz z Ksawerowa Patrycja Okraska. Gimnazjum 
w Rzgowie reprezentowały: Dominika Cywińska, Katarzyna Pyć, Katarzyna 
Kacperska oraz Joanna Kopczyńska. Rywalizacja była bardzo zacięta, jednak 
udało się wyłonić zwycięzców.

Pierwsze miejsce w kategorii soliści zajęły ex aequo Paulina Kotlicka i 
Kasia Kacperska. Pierwsze miejsce w kategorii zespół zajęły ex aequo Rok-
sana Bykowska i Paulina Kowala oraz Wiktoria Klepacz i Asia Butnicka. 
Natomiast głosy publiczności doprowadziły do zwycięstwa Kasię Pyć i 
Dominikę Cywińską, jako najlepszy zespół. Kasia Kacperska natomiast uzy-
skała tytuł najciekawszego wykonawcy. Miejmy nadzieję, że za rok powtó-
rzymy tak wspaniałą zabawę.                               Karolina Świderek, kl. IIb

Fot. Robert Płusa

Dzień Dziecka
Pierwszego czerwca 2010 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jagielloń-

czyka w Rzgowie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Rozpoczęły się one po 4. godzinie lekcyjnej. Na wstępie przedstawiciele 
wszystkich klas gimnazjum wzięli udział w konkursie zorganizowanym 
przez p. Agnieszkę Hekner „I my też byliśmy dziećmi”. Zadaniem drużyn 
było rozpoznanie na zdjęciach swoich nauczycieli, przy czym na fotografiach 
zobaczyli wizerunki belfrów jako dzieci. Zwyciężyła klasa IIIb.

Kolejną niespodzianką był konkurs na najbardziej szaloną fryzurę. Pierw-
sze miejsce zajęła Karolina Klachta, drugie - Maja Konecka, a na trzecim 
uplasowała się przewodnicząca naszej szkoły, Agata Wojcieszek. Zabawa 
była świetna, wszyscy bawili się jak dzieci.

Marta Gałkiewicz, kl. IId
Fot. Beata Ways

Parę słów o Domu Dziecka
w Porszewicach

W dniu 11 kwietnia 2010 roku zorganizowana została po raz szósty 
zbiórka rzeczy i pieniędzy dla Domu Dziecka w Porszewicach. W tym roku 
w ramach akcji młodzież z sekcji profilaktycznej Gimnazjum im. K. Jagiel-
lończyka w Rzgowie zebrała 1450 złotych. Dzięki ofiarności ludzi możliwym 
było zakupienie sprzętu elektronicznego oraz sportowego. Warto wspomnieć, 
że jest to największy dom dziecka w Polsce.

Państwowy Dom Dziecka w Porszewicach powstał w 1947 roku z inicja-
tywy władz oświatowych w Łasku i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi. 
Umieszczony został w sześciu budynkach, trzech drewnianych i trzech 
murowanych, które do 1945 roku stanowiły własność łódzkich fabrykantów 
pochodzenia niemieckiego. W 1947 roku w jednym budynku murowanym, 
który był w najlepszym stanie technicznym, zamieszkiwało trzydzieścioro 
dzieci. Były to sieroty pozbawione opieki rodzicielskiej w czasie okupacji 
hitlerowskiej.

Pierwszym kierownikiem domu dziecka był p. Władysław Knocha. To 
on zorganizował i przystosował dom do zamieszkania przez dzieci. W 1950 
roku w domu przebywało już 110 dzieci. Do 1960 roku jedynym środkiem 
lokomocji, którym dowożono żywność, dzieci do lekarza, wszystkie artykuły 
potrzebne do funkcjonowania placówki był zaprzęg konny. W 1972 roku 
Rada Gminy Pabianice oraz Kuratorium w Łodzi postanowiły rozpocząć 
budowę nowych obiektów mieszkalnych, która trwała do 1979 roku. Warunki 
dzieci zmieniły się nieporównywalnie – pokoje są czteroosobowe, w każdej 
grupie jest szatnia i łazienka. Warunki wychowanków zbliżone są do warun-
ków dzieci z normalnych, przeciętnych rodzin.

Dzięki wsparciu wielu ludzi oraz firm dom jest cały czas remontowany, 
modernizowany i wzbogacany. Ofiarność rzgowian również przyczynia się 
do tego, że smutek towarzyszący często życiu tych dzieci choć na chwilę 
zamienia się w radość.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy wsparli akcję i dzięki którym po raz kolejny dzieci otrzymają prezenty, 
księżom z naszej parafii, dzięki którym akcja została zorganizowana, oraz 
młodzieży gimnazjalnej z sekcji profilaktycznej, Agacie Wojcieszek, Annie 
Majer, Martynie Barcickiej, Dominice Cywińskiej, Joannie Berskiej, Karo-
linie Świderek, Katarzynie Pyć, Łukaszowi Leszkowi, Michałowi Torzew-
skiemu oraz Mateuszowi Filipskiemu, za przeprowadzenie zbiórki.

Wasza troska daje nadzieję i wiarę dzieciom, że są ludzie, którym nie 
jest obojętny ich los!                                Pedagog szkolny Edyta Waprzko

To dopiero była zabawa
W dniach 26-28.05.2010 r. my - uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej 

im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie - wybraliśmy się na Zieloną Szkołę 
do Gorenia Dużego.

Po podróży dotarliśmy do ośrodka położonego w pięknej i malowniczej 
miejscowości Goreń Duży, położonej na terenie Gostynińsko-Włocławskiego 
Parku Krajobrazowego. Przywitano nas tam bardzo serdecznie. Następnie 
przydzielono nam pokoje i zjedliśmy przepyszny obiad.

Pierwszego dnia wybraliśmy się na wycieczkę do lasu, gdzie Pani prze-
wodnik dokładnie opisywała każdą napotkaną roślinę, która wymagała uwagi. 
Szczególne zainteresowanie przykuł pomnik przyrody. Był to 100-letni jało-
wiec mierzący 8 metrów.

Następne zajęcia poprowadził hodowca sokołów i gadów, który przy-
wiózł ze sobą przyjaciela, Stefana - pięknego legwana i różne gatunki węży. 
Prezentowane zwierzęta, ciekawe historie na ich temat, możliwość obejrzenia 
i dotknięcia tych egzotycznych okazów wywarły na nas wielkie wrażenie. 
Dzień zakończył się ogniskiem, w trakcie którego pieczono kiełbaski i przy 
akompaniamencie gitary śpiewano do późna.

Kolejny dzień przywitał wszystkich poranną wyprawą do lasu. Po uzbie-
raniu „skarbów lasu” wszyscy wzięliśmy się do pracy i zrobiliśmy piękne 
obrazy na piasku. Dzień umilił również ornitolog, który opowiedział o terenie 
parku i zaprosił nad Jezioro Rakutowskie, które stanowi rezerwat wodno-
faunistyczny wraz z przyległym kompleksem leśnym i rozległymi łąkami. 
Najcenniejsze osobliwości ornitologiczne w tym rejonie to: bocian czarny, 
kulik wielki, żuraw, biegus i orzeł bielik. Wystarczyło tylko wziąć lornetkę i 
obserwować nadlatujące ptaki. Wiele emocji dostarczyła też jazda bryczką.

Ostatniego dnia krótkie wyjście nad jezioro, pobranie z niego próbki 
wody i zbadanie jej. Było to bardzo ciekawe zajęcie. Tak samo interesujące 
było rozpoznawanie liści z napotkanych drzew. Potem spakowaliśmy się i 
opuściliśmy ośrodek z zadowoleniem ze świetnie spędzonego czasu.

Wszystkim bardzo podobał się wyjazd. Byliśmy usatysfakcjonowani i 
uśmiechnięci.                                                        Klaudia Nadrowska, kl. V

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Guzewie


