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Mamy patrona i sztandar
Szkoła Podstawowa w Guzewie ma wreszcie swojego pa-
trona – Kornela Makuszyńskiego. Jeszcze w czerwcu 2009 
r. decyzję taką podjęły Rada Pedagogiczna, Rada Rodzi-
ców i Rada Samorządu Uczniowskiego, a w grudniu radni 
miasta Rzgowa oficjalnie zaaprobowali ten werdykt.

Zorganizowanie uroczystości szkolnej, będącej ukoronowaniem tej 
inicjatywy i jednocześnie otwarciem nowej szkolnej historii pod patrona-
tem Kornela Makuszyńskiego, wymagało wielkiego wkładu pracy. Dzięki 
zdolnościom organizacyjnym dyrektora szkoły, zaangażowaniu wszyst-
kich pracowników oraz aktywności uczniów, pomocy rodziców, sponso-
rów i sympatyków naszej szkoły, uroczyste nadanie imienia odbyło się w 
czwartek 14 października 2010 r. Z całą pewnością ceremonię tę trzeba 
zaliczyć do najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się w sposób wyjątkowy, 
mianowicie od projekcji jednego z odcinków sfilmowanych Przygód 
Koziołka Matołka. Później przyszedł czas na odczytanie przez Przewod-
niczącego Rady Miejskiej – p. Marka Bartoszewskiego uchwały w spra-
wie nadania naszej placówce imienia, a następnie przekazanie jej na ręce 
dyrektora – Tomasza Drabczyńskiego. Następnie ks. Grzegorz Adamek 
dokonał ceremonii poświęcenia sztandaru, który w dalszej kolejności 

Jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego miesiąca w na-
szej Gminie było bez wątpienia otwarcie kompleksu boisk „Or-
lik” w Rzgowie, w dniu 22 października br. Tym samym nasze 
miasto dołączyło do ponad 1300 innych z całej Polski, w których 
podobne, profesjonalne obiekty służą dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych.

Pomimo obaw nasza rzgowska impreza odbyła się przy przepięknej 
pogodzie. Dokładnie o godz. 13.00 Burmistrz Rzgowa - Pan Jan Mielcza-
rek przywitał zaproszonych gości, a wśród nich między innymi: Przewodni-
czącego Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pana Marka Mazura, Starostę 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pana Piotra Busiakiewicza, Radnych 
Miasta Rzgowa, na czele z Przewodniczącym Panem Markiem Bartoszew-
skim, uczniów rzgowskich szkół oraz mieszkańców.

Obiekt poświęcił proboszcz ks. Tadeusz Malec. Następnie odbyło się 
uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: Pan Marek Mazur, Pan Piotr 
Busiakiewicz, Pan Marek Bartoszewski i Burmistrz Rzgowa - Pan Jan Miel-
czarek.

Po nim pokazowy mecz rozegrali młodzi piłkarze Zawiszy Rzgów. Zapro-
szonych gości poproszono także o strzelanie rzutów karnych oraz o złożenie 
podpisów na dwóch piłkach. Jedna z nich zostanie na pamiątkę w gablocie 
„Orlika”, druga trafi na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 
Rzgowie. Życzmy sobie, aby nasz rzgowski „Orlik” wychowywał wspania-
łych sportowców na miarę mistrzów... świata.                                          WS

Fot. Paulina Kozłowska, kl. IId

Otwarcie „Orlika” w Rzgowie
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Lista Nr 2
KWW POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE

Śmiechowicz Józef Leszek

lat 62, zam. Stara Gadka

Lista Nr 2
KWW POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE

Szymczak Michał
lat 32, wykszt. wyższe – inż. informatyki, 
od 10 lat pracuje w bankowości, czynny 

członek OSP, zam. Starowa Góra

Lista Nr 4
KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP

Lis Krzysztof Paweł

lat 35, zam. Gospodarz 

Lista Nr 4
KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP

Fiałkowski Jarosław Jan

lat 46, zam. Rzgów 

Lista Nr 5
KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Redzynia Elżbieta Barbara
lat 53, mgr matematyki, kier. nauczycielski 
(UŁ), zam. Rzgów, swój czas i energię chce 

poświęcać rozwojowi naszego miasta i regionu

Lista Nr 5
KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Waprzko Edyta Beata

lat 38, zam. Kalino

Lista Nr 15
KW „RAZEM DLA GMINY”

Kubicka Aleksandra

lat 52, mgr inż. biotechnolog, 
zam. Rzgów

Lista Nr 15
KW „RAZEM DLA GMINY”

Łuczyński Tomasz Andrzej

lat 35, technik pożarnictwa, 
zam. Babichy

Lista Nr 15
KW „RAZEM DLA GMINY”

Sójka Mirosław Sławomir

lat 42, ratownik WOPR

KANDYDACI DO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

ŁÓDZKIEGO

Lista Nr 2
KWW POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE

Zawisza 
Włodzimierz Krzysztof

lat 57, b. komendant PSP w Koluszkach, 
żonaty, zam. Skierniewice

Lista Nr 2
KWW POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE

Kruś Sławomir

lat 32, zam. Łachów Nowy
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został uroczyście oddany na ręce dyrektora, a następnie przekazany spo-
łeczności uczniowskiej. Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę o oddaniu 
i szacunku, jakim go otoczą.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się lokalni samorządowcy i 
działacze. Uroczystość zaszczycili m.in. p. Piotr Busiakiewicz – Staro-
sta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, władze na czele z Burmistrzem 
Rzgowa – p. Janem Mielczarkiem i panią wiceburmistrz Jadwigą Pie-
trusińską. Miło było nam gościć przedstawicieli Rady Miejskiej wraz z 
przewodniczącym – p. Markiem Bartoszewskim. Żałujemy, że nie wszy-
scy radni przybyli na naszą ceremonię. W uroczystości wzięła również 
udział p. Teresa Lasota, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Łodzi. 
Zaszczycili nas również swoją obecnością dyrektorzy i wicedyrektorzy 
szkół i przedszkola w Rzgowie i szkoły w Kalinie. Przybyli na tę uroczy-
stość zaproszeni goście chętnie zabierali głos i w pełnych ciepła oraz ser-
deczności słowach złożyli życzenia naszej szkole, i gratulowali wyboru 
patrona. Ważnym momentem dnia były podziękowania dla sponsorów. O 
dofinansowanie na zakup sztandaru zwracaliśmy się do firm, instytucji, 
urzędów i osób prywatnych. Większość z nich rozumiała wagę problemu 
i wsparła nasze działania, jednocześnie okazując swoje zaangażowanie 
w rozwój naszej placówki. Wobec tego wyrazem szacunku i uznania dla 
wielu z nich stały się pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu 
sztandaru.

Niezwykle sentymentalna dla zebranych absolwentów i byłych pra-
cowników szkoły okazała się podróż w czasie, przedstawiona w formie 
prezentacji, ilustrująca losy naszej placówki od początku jej istnienia. 
Wywołało to wiele cudownych wspomnień i niejednemu z zebranych łza 
zakręciła się w oku.

Po części oficjalnej przyszedł czas na popisy aktorskie naszych 
uczniów, którzy zainscenizowali lekcję, będącą odpowiedzią na pytanie – 
Dlaczego Kornel Makuszyński został patronem naszej szkoły? W efekcie 
powstał spektakl słowno-muzyczny, którego głównym założeniem było 
przybliżenie postaci patrona, przypomnienie jego działalności i dokonań. 
Należy tu wspomnieć o przysłudze, jaką oddał nam były uczeń naszej 
szkoły - Bartek Skibiński, którego świetnie zagrane na skrzypcach nuty 
góralskie dodały inscenizacji smaku i mocy.

Atmosfera tego spektaklu wprawiła wszystkich w stan zadumy i 
refleksji. Jednak nadanie szkole imienia Kornela Makuszyńskiego jest 
momentem bardzo radosnym, dlatego uczniowie w pełnej humoru cho-
reografii zaprezentowali swoje talenty taneczne. Całej ceremonii towa-
rzyszyło bowiem motto, które często cytowali goście zabierający głos: 
Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.

Na zakończenie odbył się poczęstunek dla obecnych na uroczystości 
osób i dokonanie wpisów do specjalnie przygotowanej księgi. Pragniemy 
bowiem, aby dzień 14 października 2010 r. pozostał w pamięci wszyst-
kich przybyłych gości, pracowników i uczniów jako wydarzenie wyjąt-
kowe, które stało się pierwszym krokiem naszej wędrówki ścieżkami 
Kornela Makuszyńskiego.

Agnieszka Juraszek

Mamy patrona i sztandar

Wreszcie...
14 października 2010 r. w Dzień Edukacji Narodowej odbyło się jedno z 

najważniejszych wydarzeń w długoletniej historii naszej szkoły – uroczyste 
nadanie imienia Kornela Makuszyńskiego i przekazanie sztandaru. Dlatego 
też pragnę jeszcze raz, za pośrednictwem „Naszej Gminy”, podziękować 
naszym sponsorom. Wszystkim. I tym, którzy byli w stanie przekazać nam 
większe kwoty, i tym, którzy w szczerym geście ofiarowali tyle, ile mogli. 
Każda złotówka była dla nas ważna. To dzięki Waszym darom mogliśmy 
przeżywać te piękne chwile i cieszyć się wspaniałym sztandarem.

Dziękuję również Panu Burmistrzowi i Radzie Gminy Rzgów za dba-
łość o naszą szkołę, za zrozumienie i wspieranie naszych inicjatyw, za to 
że, czasem po dłuższych przekonywaniach, a czasem od razu otrzymujemy 
Waszą akceptację dla wszystkich pomysłów służących rozwojowi naszej 
guzewskiej szkoły.

Dbamy o naszą szkołę, bo ją kochamy, a kochamy – bo na to zasługuje. 
Powstała wiele lat temu, w 1929 r., i różne były koleje jej losu, tak jak różne 
były historyczne dzieje naszego kraju. Przetrwała najtragiczniejszą zawieru-
chę – II wojnę światową. Po wojnie nadal działała i do dziś uczą się w niej 
dzieci z okolicznych wsi. Dziś jednak wygląda inaczej niż przed laty i bez 
najmniejszej przesady mogę stwierdzić, że jest szkołą na miarę XXI wieku. 
Nie byłoby jednak tej wspaniałej szkoły, gdyby nie wspaniali ludzie.

Ludzie, którym „chciało się chcieć”, którzy nie szczędzili czasu, sił 
i pracy, aby ich, podkreślam ICH szkoła była piękna i nowoczesna. Bo w 
każdym przedsięwzięciu najważniejsi są ludzie, ludzie o szczerych sercach. 
Ci, którzy tak zaangażowali się w sprawę rozbudowy, to w dużej części absol-
wenci tej szkoły. Dlaczego tak im na tym zależało? To jasne! Mieli dobre, 
miłe wspomnienia z czasów, kiedy sami byli uczniami guzewskiej szkoły. A 
dzięki komu je mieli? Znów dzięki ludziom – swoim nauczycielom, którzy 
oprócz wiedzy dawali im też troskę, serdeczność, ciepło, którzy podawali im 
serca na dłoni.

Jedną z najważniejszych osób wspierających naszą szkołę jest Wiesław 
Gąsiorek. Pan Wiesław to długoletni radny z naszego terenu, człowiek, który 
zna i rozumie problemy i potrzeby oświaty. To z jego inicjatywy w 1987 r. 
powstał Komitet Rozbudowy Szkoły, którym kierował przez 12 lat. I dzisiaj, 
kiedy patrzymy na Naszą piękną szkołę, cisną nam się na usta słowa - dzię-
kujemy panie Wiesławie.

Po paru latach budowlanego przestoju i niczym nieskrępowanego cie-
szenia się możliwościami, jakie daje nowoczesna szkoła, znów poczuliśmy 
niedosyt. Nasza szkoła nie ma Patrona, nie ma imienia, nie mamy sztandaru... 
A przecież mamy taką piękną tradycję, tyle doświadczeń i tyle osiągnięć! Nie 
może tak być! Musimy wystąpić o nadanie szkole imienia!

No właśnie, tylko kto ma być naszym Patronem? Sypały się propozy-
cje, burza mózgów powodowała ból głowy i wreszcie... mamy! Tak! Wła-
śnie On i nikt inny: Kornel Makuszyński! Większa część twórczości Kornela 
Makuszyńskiego skierowana jest do dzieci i młodzieży. Jest ciągłą kampanią 
mającą na celu wywołanie uśmiechu na twarzach najmłodszych. Świadczą o 
tym mądre słowa: „I choćbyś miał w duszy tysiąc zgryzot, a w sercu morze 
łez, znajdź na jego dnie uśmiech” – bo „Dzień bez uśmiechu to dzień stra-
cony”.

Kornel Makuszyński jest odpowiednim patronem dla naszej Szkoły rów-
nież dlatego, że wartości wychowawcze zawarte w jego twórczości są zgodne 
z tymi, które staramy się uczynić bliskimi nam wszystkim, a ponadczasowe 
przesłanie płynące z jego lektur jest szczególnie aktualne w dzisiejszych cza-
sach.                                                                                        Dyrektor szkoły

Tomasz Drabczyński

OBWÓD NR 9

Lista Nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD

Gadułka Monika

lat 24, zam. Kalino

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Krzewiński Dariusz Adam

lat 43, zam. Kalino

KANDYDACI DO
RADY POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Lista Nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD

Babski Paweł Władysław

lat 50, zam. Starowa Góra

Lista Nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD

Michalak Jan Hilary

lat 54, zam. Kalino

Lista Nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD

Janicki Marcin Łukasz

lat 32, zam. Rzgów

OKRĘG NR 2

Lista Nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD

Pacholska Edyta Joanna

lat 26, zam. Guzew

Lista Nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD

Ignaczak Remigiusz Janusz

lat 33, zam. Starowa Góra

Lista Nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD

Bikiewicz Paulina Ewa

lat 24, zam. Rzgów

Lista Nr 2
KWW POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE

Wójt Eugeniusz

lat 56, zam. Romanów

Lista Nr 2
KWW POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE

Mielczarek Jan Stanisław

lat 59, wyksztacenie wyższe,
zam. Tuszyn

Lista Nr 2
KWW POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE

Kobus Konrad Dariusz

lat 43, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – 
Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznego oraz 
Politechniki Łódzkiej – Wyd. Zarządzania 

i Ochrony Środowiska, żonaty, zam. Rzgów
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Sprawozdanie z wykonania 
budżetu 

za pierwsze półrocze
Ustawowo do 30 września Bur-

mistrz składa takie sprawozdanie 
radnym gminy. Tak też zrobiono i 
materiały trafiły do analizy radnych 
wraz z pozytywną opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej. Pomimo 
niskich wydatków budżetu w I pół-
roczu - 27,89% i niskiego poziomu 
realizacji zadań inwestycyjnych - 
8,36% planu po przeanalizowaniu 
zaangażowania inwestycyjnego na 
dzień obrad sesji radni bez więk-
szych uwag przyjęli to sprawozda-
nie.

Zmiany w budżecie
Dzięki usilnym działaniom Bur-

mistrza Jana Mielczarka, który 
wspierany był przez Radę Miejską 
oraz przez kilkusetosobową grupę 
mieszkańców gminy, którzy własno-
ręcznym podpisem wsparli rozbiórkę 
szczątków „zabytkowej” starej 
strażnicy na pl. 500-lecia – udało się 
przesunąć środki w wysokości 300 

tys. zł z „modernizacji szczątków 
tych dwu ścian” na „Rozbiórkę resz-
tek tego budynku i uporządkowanie 
tego terenu”.

Dziś mamy tu parking na kilka-
dziesiąt samochodów oraz świetny 
widok na południowe skrzydło 
nowego budynku Urzędu Miej-
skiego.

Współfinansowanie 
remontu drogi

Rada Miejska w Rzgowie wyra-
ziła zgodę na współpracę Gminy 
Rzgów ze Starostwem Powiatowym 
i zadeklarowała kwotę 136.754 zł 
w budżecie roku 2011 na przebu-
dowę drogi powiatowej Nr 2922E 
od Kalina od drogi wojewódzkiej 
Nr 714 w kierunku Wiskitna. Sta-
nowi ona po części granicę z Gminą 
Brójce, która też pokrywa podobną 
kwotę, a resztę dokłada powiat i 
rząd w ramach tzw. „schetynówek”. 
Cała droga liczy 2100 mb. i będąc na 
styku gmin, ma szansę na dofinanso-
wanie rządowe.

Regulamin konsultacji 
z organizacjami 
pozarządowymi

Uchwalony został szczegó-
łowy sposób konsultowania z radą 
działalności pożytku publicznego 
i podmiotów działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie pro-

jektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalno-
ści statutowej tych organizacji.

Szczegóły regulaminu w BIPie 
na stronach Rzgowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

LIX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 27 września 2010 r.

LX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 27 października 2010 r.

Kończąca się V Kadencja Rady wymusiła 
przyśpieszenie prac nad podatkami i opłatami 
lokalnymi, dlatego też wcześniej niż zwykle po 
przeanalizowaniu wniosku taryfowego przez kie-
rownika GZWiK w Rzgowie Konrada Kobusa 
Rada uchwaliła ceny wody i ścieków z nieznaczną 
podwyżką o stopień inflacji około 3,5%. Do cen 
wody dla odbiorców indywidualnych dopłatę 
gminy w wysokości 5 gr do 1 m3, a do cen ście-
ków odbiorców indywidualnych gmina dopłaci 80 
gr do 1 m3.

A oto ceny:
I. Grupa taryfowa
Koszt za 1 m³ wody 2,19 zł/m³ (netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ wody
 0,05 zł/m³ (netto)
Cena 1 m³ wody 2,14 zł/m³ (netto)
- Gospodarstwa domowe i odbiorcy poza przemy-
słowymi
- Jednostki: oświaty, kultury i sportu, ochrony 
zdrowia i opieki społecznej, administracji
- Gospodarstwa rolne i ogrodnicze
- Sprzedaż hurtowa wody
II. Grupa taryfowa
Koszt za 1 m³ wody 2,23 zł/m³ (netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ wody —
Cena 1 m³ wody 2,23 zł/m³ (netto)
- Odbiorcy przemysłowi (działalność gospodar-
cza)
Wysokość cen i opłat za odprowadzone ścieki:
I. Grupa taryfowa
- Gospodarstwa domowe

- Odbiorcy poza przemysłowymi
- Jednostki: oświaty, kultury i sportu, ochrony 
zdrowia i opieki społecznej, administracji
- Gospodarstwa rolne i ogrodnicze
Koszt jednostkowy za 1 m³ ścieków
 4,25 zł/m³ (netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ ścieków
 0,80 zł/m³ (netto)
Cena 1 m³ ścieków 3,45 zł/m³ (netto)
II. Grupa taryfowa
Przemysłowi odbiorcy usług (działalność gospo-
darcza), ścieki opadowe (deszczowe) i roztopowe 
z dróg
Koszt jednostkowy za 1 m³ ścieków
 4,25 zł/m³ (netto)
Dopłata z budżetu Gminy do 1 m³ ścieków —
Cena za 1 m³ ścieków 4,25 zł/m³ (netto)
VAT do wody i ścieków wynosi 7%

Podatki od nieruchomości
Kilkugroszowe podwyżki podatków lokal-

nych o stopień inflacji, które wypracowała Komi-
sja Budżetu i Finansów pod kierownictwem 
przewodniczącego komisji Stanisława Gierasiń-
skiego, zostały zaakceptowane i uchwalone na tej 
sesji i obowiązują na terenie Gminy Rzgów od 1 
stycznia 2011 r.
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifiko-
wania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł 
od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 zł od 1 
ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 
zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej - 19,20 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym - 8,30 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych - 4,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego - 4,60 
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) od budynków letniskowych - 6,80 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

OBWÓD NR 5
Babichy , Czyżeminek, Czyżeminek ul. Dojazdowa, Gospodarz, Go-
spodarz ul:Cegielniana, Dębowa, Guzewska, Klonowa, Kwiatowa, Li-
liowa, Lipowa, Młyńska, Nasienna, Nowa, Różana, Spacerowa., Zbo-
żowa, Guzew, Prawda, Prawda ul: Jagodowa, Podleśna.

OBWÓD NR 6
Bronisin Dworski, Huta Wiskicka, Kalino, Kalinko, Romanów, Roma-
nów ul. Przyszkolna, Tadzin

OBWÓD NR 7
Grodzisko, Konstantyna

OBWÓD NR 8

Lista Nr 5
KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ

Rutkowski Wojciech Mateusz

lat 18, zam. Grodzisko

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Bartoszewski Marek Kazimierz

lat 55, zam. Grodzisko

Lista Nr 23
KWW KRZYSZTOFA 
DROŻDŻECKIEGO

Drożdżecki Krzysztof

lat 47, ogrodnik, 
zam. Gospodarz

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Wawrzyniak Zenon Jan

lat 55, zam. Czyżeminek

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Gąsiorek Wiesław Stanisław

lat 63, zam. Guzew

Lista Nr 5
KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ

Fleischer Jerzy

lat 60, zam. Kalinko

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Owczarek Jan Jerzy

lat 70, zam. Kalinko

Lista Nr 20
KW „RAZEM DLA GMINY”

Jardzioch Witold Krzysztof

lat 53, technik rolnictwa, 
zam. Kalinko
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LX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 27 października 2010 r.

Obniżenie stawek podatku 
i opłat lokalnych

Konsekwentnie do podejmowanych wcześniej 
uchwał po dwudniowej burzliwej dyskusji na 
komisjach i na sesjach podjęto uchwałę obniża-
jącą podatki lokalne w Wielofunkcyjnej Strefie 
Działalności Gospodarczej na obszarze ok. 350 
ha pomiędzy Drogą Krajową Nr 1 a ul. Pabianicką 
w Rzgowie, ul. Guzewską oraz wsiami Guzew i 
Babichy.

Podjęcie uchwały ma na celu uaktywnienie 
gospodarcze tej strefy, którą Rada ustanowiła w 
2004 r., a do tej pory nic się tam nie dzieje oprócz 
powolnego skupu gruntów przez Ptaka w celu 
budowy Centrum Wystawienniczego. Obniżając 
te podatki Radni mają nadzieję na bardziej zdecy-
dowane posunięcia w tej kwestii oraz wprowadze-
nie innych inwestorów. Jest o co zabiegać, gdyż 
podatek rolny z tych terenów to około 20 tys. zł 
rocznie (czyli nic), a oto treść uchwały:

Uchwała Nr LX/473/2010
Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie obniżenia stawek podatku 
od nieruchomości i innych opłatach 

lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, zm. 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
zm. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. 
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska 
w Rzgowie uchwala, co następuje:
§1 Niniejsza uchwała ma na celu zwiększenie 
zainteresowania Wielofunkcyjną Strefą Działal-
ności Gospodarczej ustanowioną uchwałą Rady 
Miejskiej w Rzgowie o numerze XIX/161/2004 z 
dnia 1 kwietnia 2004 roku i zwiększenie stopnia 
jej atrakcyjności.
§2 Obniża się stawki podatku od nieruchomości 
lub ich części związane z inwestycjami i tworze-
niem nowych miejsc pracy na terenie Wielofunk-
cyjnej Strefy Działalności Gospodarczej, na 
zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
§3 1. Obniżenie stawek obejmuje:
– budowle, budynki lub ich części oraz związane 
z nimi grunty przeznaczone na działalność gospo-
darczą, które położone są w Wielofunkcyjnej 
Strefie Działalności Gospodarczej, a oddane 
zostały do użytkowania na podstawie protokołu 
odbioru prac lub decyzji na użytkowanie po dniu 
wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy budynków, budowli lub ich części obniżenie 
stawek obejmuje tylko część odbudowaną, rozbu-
dowaną lub nadbudowaną.
3. Obniżenie stawki nie dotyczy budowli, budyn-
ków lub ich części, które stanowiły przedmiot 
opodatkowania podatkiem od nieruchomości 
przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
§4 1. Obniżenie stawek, o których mowa w §3, 

przysługuje podatnikowi, który na skutek prowa-
dzonych inwestycji zwiększy stan zatrudnienia o 
20 pełnych etatów.
2. Warunek ten uważany będzie za spełniony, 
jeżeli zwiększenie miejsc pracy nastąpi w wyniku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozu-
mieniu Kodeksu Pracy, nowych pracowników.
3. Obniżenie stawek przysługuje, jeżeli określony 
średnioroczny poziom zatrudnienia zostanie utrzy-
many przez cały okres obniżenia stawek podatku 
od nieruchomości.
4. Nie uważa się za zwiększenie zatrudnienia 
przypadków, w których jest to wynikiem prze-
kształcenia, zmiany nazwy lub właściciela przed-
siębiorstwa.
§5 W trakcie prowadzenia inwestycji spełniającej 
warunki określone w niniejszej uchwale, stawka 
podatku od gruntów będących w posiadaniu inwe-
stora wynosi 5% stawki maksymalnej podatku 
od nieruchomości obowiązującej zgodnie z art. 5 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§6 Dla podmiotów spełniających warunki okre-
ślone w niniejszej uchwale stawki podatku od 
budynków, budowli lub ich części i gruntów 
wynoszą:
* 10% stawki maksymalnej wynikającej z art. 5 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - od dnia 
uzyskania zezwolenia na użytkowanie lub na pod-
stawie protokołu odbioru prac przez kolejne 5 lat 
podatkowych,
* 50% - przez następnych 5 kolejnych lat podat-
kowych (6-10 lat),
* 70% - przez następnych 5 kolejnych lat podatko-
wych (11-15 lat).
§7 Zwalnia się z opłaty targowej wszelką dzia-
łalność prowadzoną na terenie Wielofunkcyjnej 
Strefy Działalności Gospodarczej.
§8 W przypadku zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego i wzrostu wartości nieruchomości 
na skutek dokonanej zmiany przy jej zbyciu (art. 
36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717), opłata przyjęta w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego nie 
będzie wyższa niż 1%.
§9 1. Podatnicy nabywający prawo do obniżonych 
stawek podatku od nieruchomości oraz innych 
zwolnień, o których mowa w niniejszej uchwale 
w §6 i §8, zobowiązani są do dokonania zgłosze-
nia na formularzu, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik 
musi dokonać nie później niż na 1 miesiąc od uzy-
skania zezwolenia na użytkowanie bądź sporzą-
dzenia protokołu odbioru.
3. Podatnicy nabywający prawo do obniżonej 
stawki, o którym mowa w §5, zobowiązani są 
zgłosić ten fakt na formularzu według wzoru sta-
nowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w 
terminie złożenia deklaracji wykazu na podatek od 
nieruchomości w pierwszym roku podatkowym, 
w którym nabyli to prawo. Jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w trakcie roku podatkowego, zgłoszenia 
dokonuje się wraz ze złożeniem korekty deklara-
cji wykazu.
§10 1. W przypadku utraty praw wskazanych w 
niniejszej uchwale w § 2-8, podatnicy są zobowią-
zani powiadomić pisemnie Burmistrza Rzgowa, w 
terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
powodujących utratę prawa do obniżenia stawek 
podatku.
2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, tracą prawo 
określone w § 2-8 od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wystąpiła 
okoliczność powodująca utratę prawa do obniże-
nia stawki podatku od nieruchomości.
§11 1. Uchwała dotyczy inwestycji, które spełniają 

warunki określone w niniejszej uchwale i zostaną 
oddane do użytkowania do końca roku 2020 na 
podstawie decyzji na użytkowanie lub odebrane 
protokołem odbioru prac.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2011 r.

UZASADNIENIE
Do właściwości rady gminy należy zgodnie z 

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1980 
r. o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał 
w sprawie podatków i opłat w granicach określo-
nych w odrębnych ustawach.

Taką ustawą jest ustawa z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Rada gminy wykonując swoje uprawnie-
nia w trybie uchwały zgodnie z art. 5 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych określa wysokość 
stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki 
te nie mogą przekroczyć wysokości określonych 
tym przepisem.

Rada gminy ma również uprawnienia okre-
ślone w art. 12 ust. 12-15 sprowadzające się do 
procedury pobierania podatków. Ponadto rada 
gminy może na podstawie art. 7 ust. 3 w drodze 
uchwały wprowadzić obniżenia przedmiotowe 
stawek podatku inne niż wynikające z art. 7 ust. 
1 ustawy oraz inne niż wynikające z art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie 
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i 
niektórych innych ustaw.

Żaden przepis nie upoważnia rady gminy do 
wprowadzenia obniżenia stawek podatkowych 
poniżej stawek ustawowych.

Z powodu ciągłego spadku zainteresowania 
Wielofunkcyjną Strefą Działalności Gospodar-
czej, utworzoną przez Gminę w 2004 r., jak rów-
nież w związku z trwającą rozbudową sieci dróg i 
autostrad, przy których powstają liczne punkty o 
wysokim stopniu atrakcyjności inwestycyjnej oraz 
bliskie sąsiedztwo niezwykle prężnie rozwijającej 
się Specjalnej Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, 
Gmina postanowiła zwiększyć swoją konkuren-
cyjność i przyciągnąć inwestorów tworząc szereg 
uchwał stanowiących o preferencyjnych warun-
kach rozwoju i prowadzenia przedsiębiorstw na 
jej terenie.

Swoimi działaniami Gmina pragnie zapewnić 
stabilizację i niezmienność w sferze stwarzanych 
przez siebie warunków do inwestowania i ma 
nadzieję na przyciągnięcie tym samym inwesto-
rów zainteresowanych realizacją dużych projek-
tów inwestycyjnych o charakterze długofalowym, 
chcących pozostać na dłużej na terenie gminy.

Gmina podejmując niniejszą uchwałę ma 
nadzieję na przyspieszenie swojego rozwoju 
gospodarczego i utrzymanie jego wysokiego 
poziomu w przyszłości. Ponadto zależy nam na 
zapewnieniu stabilnych warunków do inwestowa-
nia na terenie gminy przez wiele lat, aby przedsię-
biorcy mieli pewność, że poczynione przez nich 
kroki nie napotkają na swojej drodze przeszkód 
w postaci chociażby zmieniających się rokrocz-
nie przepisów prawa miejscowego ustanawianych 
przez kolejne, następujące po sobie, kadencje rady 
gminy.

Powyższa uchwała ma być zachętą dla nowych 
inwestorów zainteresowanych prowadzeniem 
działań na terenie naszej Gminy, a także swoistym 
ukłonem wobec przedsiębiorców, którzy już u 
nas zainwestowali. Gmina wyraża nadzieję na 
rozwój współpracy z wieloma przedsiębiorcami 
na jak największa skalę i jak najdłuższy czas, tym 
samym zobowiązuje się do podejmowania licz-
nych kroków mogących takową współpracę sty-
mulować i ułatwiać.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Hajduk Piotr Andrzej

lat 60, zam. Stara Gadka

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Biniek Urszula Teresa

lat 50, wykszt. średnie, zam. Gospodarz

Lista Nr 20
KW „RAZEM DLA GMINY”

Łęgocki Kazimierz Bronisław

lat 68, emeryt, 
zam. Stara Gadka

Lista Nr 20
KW „RAZEM DLA GMINY”

Grabowski Bartłomiej Marcin

lat 34, inż. elektryk, 
zam. Stara Gadka

Lista Nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD

Zaborowski Stanisław

lat 53, wykszt. średnie techniczne, 
zam. Starowa Góra

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Bartosik Elżbieta

lat 49, wykszt. średnie, 
zam. Starowa Góra

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Buchalska Izabela Krystyna

lat 41, wykszt. zasadnicze, mężatka, 2 dzieci, 
sołtys Starowej Góry, zam. Starowa Góra

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Zygmunt Andrzej Grzegorz

lat 31, zam. Starowa Góra

Lista Nr 22
KWW OSP STAROWA GÓRA

Bednarczyk Stanisław

lat 59, wykszt. średnie techniczne, 
zam. Bronisin Dworski

Lista Nr 24
KWW STARÓWKA – GROT

Niewiadomska Krystyna
lat 54, wykszt. wyższe – mgr Wydz. Prawa 

i Administracji UŁ, pracownik UŁ – kierownik 
działu administr. Wydz. Prawa i Administracji, 

zam. Starowa Góra

Lista Nr 24
KWW STARÓWKA – GROT

Zając Stanisław

lat 69, wykszt. średnie, zam. Starowa Góra

OBWÓD NR 4
Starowa Góra : ul. ul. Bolesława Chrobrego, Brzozowa, Centralna, 
Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gerbery, Gontowa, Gra-
niczna, Gruntowa, Hetmańska, Inspektowa, Irysowa, Jana III Sobie-
skiego, Jana Pawła II, Jaśminowa, Kaflowa, Kanałowa, Kasztanowa, 
Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Konwaliowa, Królowej Jadwigi, Ku-
chenna, Kwiatowa, Litewska, Łokietka, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka 
III, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Okienna, Parterowa, Perłowa, 
Piaskowa, Piecowa, Piętrowa, Podłogowa, Południowa, Progowa, 
Rolnicza, Sałatowa, Słomiana, Sołecka, Sosnowa, Stefana Batorego, 
Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Szklana, Szklarniowa, Ścienna, Śnia-
deckiego, Topolowa, Tunelowa, Warzywna, Wiekowa, Władysława 
Jagiełły, Wójtowska , Zagłoby, Zakładowa, Zamkowa, Ziołowa, Zyg-
munta Wazy, Żwirowa
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Ostatnia sesja V kadencji
W dniu 12 listopada upływa 

termin obecnej czteroletniej Kaden-
cji Rady Miejskiej w Rzgowie. 
Sesję tę Przewodniczący zorganizo-
wał tydzień wcześniej, gdyż w grę 
wchodził długi weekend po 11 listo-
pada i inne sesje, np. w powiecie, a 
te terminy się nakładały.

Sesja ta składała się z dwóch 
części: roboczej i uroczystej.

Podczas jej pierwszej części 
radni uchwalili „Program współ-
pracy Gminy Rzgów z organiza-
cjami pozarządowymi oraz pod-
miotami działającymi na zasadach 

pożytku publicznego i wolontariacie 
– na rok 2011.

Zmieniono budżet, gdyż z roz-
biórki starej strażnicy OSP w Rzgo-
wie pozostało 70 tys. zł. Z tej kwoty 
przekazano na budowę kanalizacji w 
ul. Glinianej w Rzgowie kwotę 20 
tys. zł, na budowę przyłączy kana-
lizacyjnych do kilku posesji w Sta-
rowej Górze – 42 tys. zł i na uzupeł-
nienie ogrodzenia boiska w Starowej 
Górze – 8 tys. zł.

Wyrażono zgodę na wykup 
gruntów o powierzchni 9013 m2 od 
Państwa Bursiak z przeznaczeniem 
pod inwestycję obwodnicy Rzgowa 
(ul. Rzemieślnicza i Dąbrowskiego) 

i skrzyżowania w rejonie drogi kra-
jowej Nr 1 po jej zachodniej stronie.

Ostatnią uchwałą tej Kadencji 
było nadanie nazwy „Borowikowa” 
ulicy szer. 4 mb. w Rzgowie, biegną-
cej od ulicy Literackiej na wschód 
pod lasem.

Po przerwie nastąpiło podsumo-
wanie Kadencji przez Burmistrza 
Rzgowa i Przewodniczącego Rady 
poprzez wygłoszenie sprawozdań.

Wręczono pamiątki radnym oraz 
burmistrzowi, jego zastępcy, sekre-
tarzowi i skarbnikowi gminy.

Wręczono również okolicz-
nościowe medale upamiętniające 
15-lecie gazety „Rzgów - Nasza 

Gmina” osobom, które przez te lata 
społecznie redagowały tę gazetę bez-
interesownie, w szczególności dzię-
kując P. Adamowi Krajewskiemu 
– pierwszemu redaktorowi naczel-
nemu przez 11 lat. Miesięcznik ten 
od 15 lat stanowi swoistą kronikę 
wydarzeń gminnych.

I na tym koniec czteroletnich 
zmagań radnych z gminą, burmistrza 
z radnymi, radnych z wyborcami, 
ale najważniejszy jest efekt – Pięk-
niejąca ciągle gmina Rzgów.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

LXI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 5 listopada 2010 r.

Lista Nr 20
KW „RAZEM DLA GMINY”

Salski Piotr

lat 72, mgr inż. elektryk, 
zam. Rzgów

Lista Nr 19
KWW „NASZ RZGÓW”

Bednarczyk Mirosław Piotr

lat 43, zam. Rzgów

Lista Nr 20
KW „RAZEM DLA GMINY”

Bagiński Marek Bolesław

lat 62, mgr inż. mechanik, 
zam. Rzgów

Lista Nr 20
KW „RAZEM DLA GMINY”

Grabowska Helena

lat 61, mgr inż. chemii, 
zam. Rzgów

Lista Nr 5
KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ

Salska Jolanta

lat 31, zam. Rzgów

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Gierasiński Stanisław Andrzej

lat 64, zam. Rzgów

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Siutowicz Bolesław Kazimierz

lat 66, zam. Gospodarz

Lista Nr 19
KWW „NASZ RZGÓW”

Juśkiewicz Grzegorz Julian

lat 37, zam. Rzgów

Lista Nr 21
KWW „RAZEM DLA RZGOWA”

Salska Ewa Małgorzata

lat 56, zam. Rzgów

Lista Nr 5
KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ

Grot Aneta Agata

lat 31, wykszt. wyższe – Politechnika Łódzka – 
mgr inż. matematyki finansowej 

i ubezpieczeniowej, zam. Stara Gadka

OBWÓD NR 3
Stara Gadka: ul. ul.Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, 
Lucerniana, Nowa, Ogrodnicza, Ogrodników, Rzemieślnicza, Szpara-
gowa, Ślusarska, Śniadeckiego, Uczniowska, Usługowa, Zastawna, 
Zaułek, Zdrojowa

OBWÓD NR 2
Rzgów: ul. ul. Brzozowa, Cmentarna, Długa cz. zachodnia (od nr 1 
do nr 10), Guzewska, Henryka Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, 
Jana Kiepury, Janusza Kusocińskiego, Katowicka, Krzywa, Leśna, Let-
niskowa, Łódzka cz. zachodnia (numery nieparzyste), Mała, Mickiewi-
cza, Mikołaja Reja, Nasienna, Pabianicka, Pasterniki, Plac 500-lecia 
strona zachodnia (od nr 1 do nr 5 włącznie), Przyrzeczna, Rudzka, 
Rzemieślnicza, Sporna, Stadionowa , Stanisława Staszica, Stawowa, 
Stefana Żeromskiego, Stroma, Tuszyńska cz. zachodnia (numery nie-
parzyste), Wąwozowa, Zachodnia, Zaratajka, Źródlana
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Podsumowanie V kadencji Rady
Rada Miejska w Rzgowie w czasie 
trwania V kadencji w latach 2006-
2010 odbyła sześćdziesiąt jeden sesji, 
podczas których podjęto 487 uchwał 
regulujących prawne aspekty wszyst-
kich dziedzin życia całej gminy.

Podejmowano uchwały stanowiące prawo 
miejscowe w zakresie planów zagospodarowania 
przestrzennego, nazewnictwa ulic, współpracy 
z samorządami innych szczebli, współdziałania 
z innymi samorządami, w szczególności Radą 
Powiatu, przy budowaniu dróg powiatowych i 
tzw. „schetynówek” oraz współpracy ze społecz-
nościami lokalnymi i samorządowymi miasta i 
sołectw gminy.

Podejmowane uchwały dotyczyły w ogromnej 
mierze spraw finansowych uchwalania budżetów 
gminy na poszczególne lata, zakresu inwestycji 
realizowanych na terenie całej gminy i wielkości 
środków na ich wykonanie, swoimi uchwałami 
Rada określała wysokości zaciąganych pożyczek 
i kredytów. Coroczne uchwały w sprawie przyj-
mowania sprawozdań z wykonywania budżetów 
były jednocześnie podsumowaniem prac Burmi-
strza Rzgowa. Przy tej okazji oceniano całokształt 
władzy wykonawczej oraz udzielono Burmi-
strzowi absolutorium na „tak” czterokrotnie w tej 
kadencji.

Podejmowano uchwały w sprawie podatków 
i opłat lokalnych, określano zasady zbywania, 
nabywania, wydzierżawiania nieruchomości oraz 
odszkodowań za tereny pod budowę dróg gmin-
nych w wysokości 600 tys. zł.

Uchwały Rady określały ramy funkcjonowa-
nia oświaty, kultury, sportu, organizacji pozarzą-
dowych, służby zdrowia i wielu innych dziedzin 
życia gminy.

W czasie V kadencji Rada odbyła 3 uroczy-
ste sesje - podczas obchodów corocznych Dni 
Rzgowa w celu nadania godności Honorowego 
Obywatela Gminy Rzgów osobom szczególnie 
szanowanym i cenionym, a mianowicie:
– w 2006 r. Panu Stanisławowi Cholasiowi oraz 
Panu Antoniemu Ptakowi,
– w 2007 r. Panu Czesławowi Zaborowskiemu,
– w 2008 r. Pani Bronisławie Płusajskiej.

W roku ubiegłym 2009 Honorowym Obywa-
telem Gminy Rzgów został Pan Ryszard Weiss.

Ostatnie nadanie Honorowego Obywatela 
Gminy Rzgów w tej kadencji odbyło się podczas 
Dożynek w Starowej Górze. Tytuł ten otrzymał 
Pan Włodzimierz Zawisza.

Należy uznać, że zarówno ilość sesji, jak ilość 
odbytych posiedzeń stałych komisji Rady wska-
zuje na dużą aktywność i zaangażowanie radnych 
obecnej kadencji.

W V kadencji nie były powoływane komisje 
doraźne.

Komisja Rewizyjna Rady odbyła w trakcie 
kadencji 29 posiedzeń i dokonała kilku ważnych 
kontroli: kontroli OSP, świetlic, szkół, przed-
szkola na terenie naszej gminy oraz sposobu reali-
zacji przetargów gminnych na inwestycje. W tej 
kadencji nastąpiła zmiana sposobu kontroli prze-
targów.

Komisja Spraw Społecznych odbyła 18 posie-
dzeń, podczas których rozwiązywano problemy 

między innymi oświaty, zdrowia, kultury, sportu i 
stowarzyszeń działających na terenie gminy.

Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów 
odbyła 21 posiedzeń skupiając się w swojej pracy 
głównie na rozwiązywaniu problemów finanso-
wych oraz opiniowaniu inwestycji gminnych, 
ustalaniu kierunków rozwoju gminy i opinio-
waniu zaawansowania inwestycji podmiotów w 
gminie mających istotny wpływ na rozwój gminy 
i poziom życia jej mieszkańców.

Radni zajmowali się najważniejszymi dziedzi-
nami życia gminy i omawiali je na 48 wspólnych 
posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej, 
którymi kierował Przewodniczący Rady lub jego 
zastępcy. W części obrad tego gremium uczestni-
czyli również sołtysi oraz kierownicy poszczegól-
nych jednostek organizacyjnych i zakładu budże-
towego Gminy Rzgów.

Należy ocenić bardzo wysoko frekwencję na 
sesjach Rady, jak i posiedzeniach Komisji, co w 
zdecydowany sposób ułatwiło pracę Rady. Radni, 
którzy wykazali się 100% obecnością na wszyst-
kich posiedzeniach Rady i komisji, to: Wiesław 
Gąsiorek i Jan Owczarek.

Z przykrością muszę przypomnieć, że 3 stycz-
nia 2010 r. odszedł od nas Radny Tadeusz Zięba, 
kolega, który do ostatnich swoich chwil był zaan-
gażowany w pracę naszej Rady.

W 2008 r. Rada Miejska wybrała nowe Kole-
gium Redakcyjne miesięcznika „Nasza Gmina” w 
osobach: Regina Bagińska, Włodzimierz Kacz-
marek, Iwona Skalska, Marek Bartoszewski, Jan 
Mielczarek, Stanisława Gierasiński, Piotr Hajduk, 
Andrzej Zygmunt. Redaktorem Naczelnym 
wybrano Reginę Krystynę Bagińską.

W trakcie kadencji nastąpiło przeniesienie sie-
dziby biura Rady i oddanie do dyspozycji Rady 
sali obrad do nowej części budynku oraz jej nagło-
śnienie z rejestracją dźwięku.

Zakończono również rozbudowę budynku 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Następnie przy-
stąpiono do modernizacji Parku i okolicznych 
terenów w centrum naszej małej stolicy, sukce-
sywnie tworząc ostateczny wizerunek Rzgowa i 
całej Gminy przy wsparciu środków unijnych w 
wysokości 0,5 mln zł.

Rada Miejska nadała imię Kornela Maku-
szyńskiego Szkole Podstawowej w Guzewie 
uchwałą z dnia 30 grudnia 2009 r., na uroczysto-
ści, która odbyła się 14 października 2010 r. W 
imieniu Rady Miejskiej Przewodniczący wręczył 
Akt nadania imienia oraz sztandar ufundowany 
przez sponsorów.

W V kadencji wyremontowano płytę boiska 
GLKS „Zawisza” Rzgów, wybudowano Skate 
park i boisko sportowe „Orlik”. Zaczęły powsta-
wać boiska i place zabaw dla dzieci w innych 
miejscowościach naszej gminy. W ten sposób 
Rada Miejska w Rzgowie postanowiła położyć 
nacisk na rozwój kultury fizycznej młodzieży w 
gminie.

Samorząd nasz utrzymywał współpracę z 
samorządami Ukrainy obwodu czerniowieckiego, 
angażując się przede wszystkim w odbudowę 
szkoły w Starej Hucie w powiecie storożyniec-
kim i pielęgnując groby Legionistów w Rarań-
czy. Następowała wymiana kulturalna z Ukrainą, 

jak i z kilkoma samorządami Republiki Włoch z 
okręgu Lombardii.

Rada podejmowała również działania w insty-
tucjach odpowiedzialnych za przebieg autostrady 
A1, drogi ekspresowej S-8 oraz drogi wojewódz-
kiej Nr 714 ze znacznymi sukcesami i udogodnie-
niami dla społeczności lokalnej.

W tym czasie Rada Miejska położyła nacisk 
na pozyskanie środków unijnych na budowę 
kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze 
i Starej Gadce oraz na budowę hali sportowej w 
Rzgowie. Jak dotychczas, udało się to drugie i 
przy 6-milionowym wsparciu unijnym planuje się 
dokończenie tej budowy w 2011 r. następnej kaden-
cji. Należy dołożyć wszelkich starań w szczegól-
ności wyborów do Sejmiku do Województwa, aby 
znalazł się tam reprezentant naszego powiatu i nie 
dopuścił do instrumentalnego traktowania wnio-
sków unijnych naszej gminy.

Druga część kadencji to działania zmierzające 
do uaktywnienia Rzgowskiej Wielofunkcyjnej 
Strefy Działalności Gospodarczej, a w szczegól-
ności próby zlokalizowania Centrum Wystawien-
niczego w obszarze wschodniej Europy we wspól-
nym działaniu z Centrum Targowym „Ptak”. Stąd 
też sesja wyjazdowa w Guzewie i uchwała obni-
żająca podatki w tej Strefie.

Dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy 
w pełni angażowali się w rozwiązywanie proble-
mów gminy w celu unormowania życia i polep-
szenia bytu naszych mieszkańców. Były to decy-
zje często niepopularne, nieprzewidywalne w 
skutkach. Często trzeba było przeciwstawiać się 
interesom grup lub pojedynczych mieszkańców 
i ich partykularnym interesom, co było trudne i 
dla niektórych nie do udźwignięcia. Ale satysfak-
cja przychodziła lub przyjdzie dopiero później, 
kiedy rezultaty podjętych decyzji owocowały lub 
dopiero będą owocować dla przyszłych pokoleń. 
Taką też satysfakcją tej kadencji było zajęcie I 
miejsca Gminy Miejsko-Wiejskiej Rzgów w ple-
biscycie „EURO-GMINA” w kategorii Gospo-
darka. Trzeba tu przytoczyć przysłowie „Zgoda 
buduje - niezgoda rujnuje”. Rada jest, jak nazwa 
wskazuje, żeby radzić i pomagać Burmistrzowi 
Rzgowa - broń Boże przeszkadzać i hamować 
rozwój, tym bardziej że są takie wymierne efekty 
wspólnej pracy większości Rady z Burmistrzem, 
Janem Mielczarkiem, co znalazło wyraz w zbliża-
jących się wyborach samorządowych, w których 
burmistrz i niektórzy radni nie mają konkurencji. 
Chciałbym oświadczyć, że działania, jakie pod-
jąłem w tej kadencji jako Przewodniczący Rady, 
były zawsze podyktowane dobrem Gminy i jej 
szybkim rozkwitem dla dobra ogółu, bezintere-
sowne i niepodyktowane korzyściami osobistymi. 
Zawsze miałem wizję wielkiego Rzgowa przez 
duże R, obok którego znajduje się miasto Łódź.

Wyrażam nadzieję, że przyjęte przez Radę 
Miejską V kadencji strategiczne kierunki odnajdą 
kontynuację w przyszłości. Wszystkim życzę 
dalszej owocnej pracy dla dobra naszej lokalnej 
wspólnoty, naszej małej ojczyzny - Gminy Rzgów 
oraz sukcesów w zbliżających się wyborach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

DODATEK WYBORCZY
KANDYDAT NA

BURMISTRZA RZGOWA

KWW WSPÓLNOTA MIASTA
I GMINY RZGÓW

Mielczarek Jan Stanisław

lat 59, wyksztacenie wyższe,
zam. Tuszyn

KANDYDACI DO
RADY GMINY RZGÓW

OBWÓD NR 1
Rzgów: ul. ul. Długa cz. wschodnia od ul. Tuszyńskiej (od nr 11 do nr 
44), Dolna, gen. Sikorskiego, Gliniana, Górna, Graniczna, Grodziska, 
Józefa Bema Kamienna, Kazimierza Jagiellończyka, Krótka, Księdza 
Załuski, Literacka, Łąkowa, Łódzka cz. wschodnia (numery parzyste), 
Mikołaja Kopernika, mjr Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodo-
wa, Plac 500-lecia cz. wschodnia (od nr 6 do nr 20), Polna, Południo-
wa, prof. Łowmiańskiego, Przejazd, Rawska, Słoneczna, Smugowa, 
Szkolna, Tuszyńska cz. wschodnia (numery parzyste), Tylna, Ustron-
na, Wąska, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta, Wio-
senna, Wschodnia, Wysoka, Zielona, Żołnierzy Września.

Lista Nr 5
KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ

Majdziński Sylwester Tadeusz

lat 34, zam. Rzgów

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Skalski Marek

lat 49, absolwent WAM, dr nauk medycznych 
żonaty, 2 dzieci, zam. Rzgów

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Bagińska Regina Krystyna

lat 59, wykszt. średnie ogólne, 
zam. Rzgów

Lista Nr 18
KWW WSPÓLNOTA MIASTA 

I GMINY RZGÓW

Czarnocki Mariusz Sylwester

lat 35, wykszt. wyższe – inż. elektronik, 
zam. Kalinko

Lista Nr 19
KWW „NASZ RZGÓW”

Ziemak Sławomir Jan

lat 49, żonaty, 2 synów, 
zam. Rzgów

Lista Nr 20
KW „RAZEM DLA GMINY”

Flakiewicz-Urbanowska Anna

lat 59, mgr ekonomii, 
zam. Rzgów

Lista Nr 20
KW „RAZEM DLA GMINY”

Mierzyński Jacek

lat 36, inż. budownictwa, 
zam. Rzgów

Lista Nr 1
KOMITET WYBORCZY SLD

Marchewczyński Marek

lat 48, zam. Rzgów

Lista Nr 5
KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ

Kuzik Monika

lat 26, mgr resocjalizacji i filologii angielskiej, 
studia podyplomowe z zarządzania oświatą, 

nauczycielka języka angielskiego, zam. Rzgów
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Sat-ER    Andrzej Polakowski
Naprawy telewizorów i sprzętu Audio-video

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

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
Oferta ważna do czasu publicznego 

odwołania w „Naszej Gminie”

Zdjęcia A. Patora

Otwarcie „Orlika” w Rzgowie

Święto Niepodległości 11.XI.2010 r.
Program Obchodów

godz. 9.30 – zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników 
przed Urzędem Miasta w Rzgowie,

– przemarsz do Kościoła Parafialnego,
godz. 10.00 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny,

– przemarsz na cmentarz w Rzgowie, 
złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza,

godz. 11.30 – przemarsz do strażnicy OSP w Rzgowie,
– program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 

Gimnazjum w Rzgowie, ZPiT „Rzgowianie”, 
Chóru „Camerata” i Rzgowskiej Orkiestry Dętej.

Zapraszamy do udziału w uroczystościach

Wstrząśnięci Jej tragiczną śmiercią,
z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżankę

Mirosławę Kantorską
i Syna Jana

Łączymy się w bólu z osieroconą Córką
Członkowie Rzgowskiego Chóru „Camerata”

Wyrazy współczucia Rodzinie tragicznie zmarłych

JANA BOŻYDARA 
KANTORSKIEGO

MIROSŁAWY KANTORSKIEJ
składają

Burmistrz Rzgowa      Rada Miejska w Rzgowie
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Wyrazy współczucia Rodzinie tragicznie zmarłej

MARII BRZOZOWSKIEJ
składają

Burmistrz Rzgowa     Rada Miejska w Rzgowie
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Radnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Aleksandrze Kubickiej
serdeczne wyrazy współczucia z powody śmierci

MAMY
składają koleżanki i koledzy

z Komitetu Wyborczego „Razem dla Gminy”

Radnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Aleksandrze Kubickiej
serdeczne wyrazy współczucia z powody śmierci

MAMY
Składa Burmistrz Rzgowa wraz z Radą Miejską

oraz Urząd Miejski w Rzgowie

N E K R O L O G I W miesiącu październiku 
został otwarty

po remoncie sklep patronacki
Firmy 

„Grot” 
właściciela 
Romana 
Ziemaka

Serdecznie 
zapraszamy 
na zakupy

ZAPROSZENIE
na

BAL SYLWESTROWY 2010
W GRODZISKU, gm. Rzgów, w budynku OSP
Zapewniamy, jak co roku, wyśmienitą kuchnię 

i zabawę do białego rana w takt 
profesjonalnego zespołu muzycznego.

Gwóźdź programu to wspaniały
pokaz sztucznych ogni!!!

Bilety wstępu w cenie 330 zł od pary do nabycia:
P. Małgorzata i Szymon Kluka, Grodzisko 67, 

tel. (42) 214-19-56, kom. 660-092-023

Gwarantujemy wspaniałą zabawę i wyśmienitą obsługę!!!

ORGANIZATORZY
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INFORMATOR RZGOWSKI
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Informacje: - ogólna 913
 - PKP 94-36
 - PKS 631-97-06
 - celna 638-82-10
Ośrodek Zdrowia 214-11-72, 214-11-73
 Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-19.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska MEDAX
 Łódź, ul. Zielona 29 630-84-23
Apteka „Cefarm” 214-10-27
 Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria” 227-84-84
 Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt 214-10-58
 Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
 całą dobę 214-10-65
 0601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka 214-10-04
 Rzgów, pl. 500-lecia
Poczta Polska 214-12-00
 Rzgów, ul. Łódzka 2 (godz. 8.00-15.00)
 Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35/39 214-12-30
 C.H. Ptak (godz. 8.00-13.00)
Posterunek Policji 214-10-07
 Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
* dzielnicowy (Rzgów) 603-096-016
* dzielnicowy 
 (St. Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, Kalinko,
 Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
* dzielnicowy 605-102-151
 (Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
 Czyżeminek I, II, III, St. Góra do nr. 40)
Komisariat Policji 61-42-560
 Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Ochotnicza Straż Pożarna 214-10-08
 Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Banki:
 - Pekao SA 214-19-32
   Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
 - Bank Gospodarki Żywnościowej 227-80-20
   Rzgów, pl. 500-lecia 13a (pn-pt. 9.00-16.00)
Gimnazjum Gminne 214-13-39
Szkoła Podstawowa Rzgów 214-10-39
Szkoła Podstawowa Guzew 214-10-86
Szkoła Podstawowa Kalino 214-10-77
Przedszkole Publiczne, Rzgów 214-14-39
Biblioteka Publiczna 214-10-12
GLKS Zawisza 214-14-74
 Rzgów, ul. Tuszyńska 44
Urząd Gminy 214-12-07, 214-12-10
 Rzgów, pl. 500-lecia 22
 e-mail: sekretariat@rzgow.pl
 www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury 214-13-12
 Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 214-21-12
 Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu 214-12-93
 Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
 Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy 213-06-81, 213-06-82
 Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
 Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę) 215-37-10
Wodociągi - oczyszczalnia ścieków 214-11-91
 Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę)
Zakład Usług Pogrzebowych 214-12-25
 Rzgów, ul. Tuszyńska 34 (całą dobę)

Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji

Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

KOBIETA U WŁADZY
W gimnazjum odbyły 

się wybory do Samorządu 
Uczniowskiego. Do rywaliza-
cji stanęły trzy dziewczyny: 
Joanna Kopczyńska kl. IId, 
Patrycja Marchewczyńska z 
IIIc oraz Sandra Salska również 
z IIIc. Najwięcej głosów zdo-
była Patrycja Marchewczyń-
ska, zagłosowały na nią aż 104 
osoby. Nowej przewodniczącej 
gratulujemy i trzymamy kciuki 
za realizację przedwyborczych 
obietnic.

Marzena Bikiewicz, kl. Id

Fot. Agnieszka 
Marchewczyńska, kl. Id

Warsztaty z dziennikarzem
Wszyscy czytamy gazety, ale czy wiemy, jak napisać informację? Tej 

umiejętności uczył nas Adam Owczarek, dziennikarz, który pracuje w 
redakcji Tygodnika Angora. Zaproszony gość opowiedział w kilku sło-
wach, czym się zajmuje, o jakiej tematyce teksty pisze i jak wygląda 
praca dziennikarza, a później poprowadził warsztaty, dotyczące informa-
cji prasowej. Uczniowie redagowali pod okiem pana Adama swoje teksty, 
korzystali z jego fachowych porad. Ćwiczenia redakcyjne odbyły się w 
ramach zajęć koła dziennikarskiego, prowadzonego przez nauczycielkę 
języka polskiego, panią Agnieszkę Rutę. 

Paulina Kozłowska, kl. IId
Fot. Agnieszka Ruta

Przysięga pierwszoklasistów
14 października jest to dobrze znane wszystkim Święto Edukacji 

Narodowej, a więc nie tylko nauczycieli, ale również uczniów i nie-
pedagogicznych pracowników szkoły. Dla nas, pierwszaków, dopiero 
wkraczających w mury gimnazjum była to data wyjątkowa.

Był to chłodny, jesienny poranek. Uczniowie ubrani w białe 
koszule przyszli do szkoły z laurkami i drobnymi upominkami dla 
swoich wychowawców. My, pierwszoklasiści z samego rana udaliśmy 
się na dużą salę gimnastyczną, by rozpocząć ostatnie przygotowania 
do naszego występu. O godzinie 8:30 cała społeczność gimnazjum 
zajęła miejsca na widowni. Wszyscy byliśmy zestresowani tym, co 
się wydarzy. Ceremonię rozpoczęła pani dyrektor swoim przemówie-
niem. Następnie zaprezentowaliśmy nasz program artystyczny, nad 
którym czuwała nauczycielka fizyki, p. Sylwia Kryczka. Po części 
artystycznej nastąpiło oficjalne ślubowanie uczniów klas pierwszych 
na sztandar szkoły.

Wielką niespodziankę zgotowali nam uczniowie klas drugich, 
którzy zrealizowali swój własny program otrzęsin. Brzmi groźnie, 
prawda? Na szczęście okazało się, że nasze obawy były bezpod-
stawne. Nasi przewodniczący musieli odpowiedzieć na kilka humo-
rystycznych pytań związanych z naszą szkołą. Wygrała klasa Ia. Na 
koniec urocze „diablice” poczęstowały naszych przedstawicieli... 
miską mleka! Wódz szatanów, pod maską którego krył się uczeń 
klasy IIa, Oskar Zapieraczyński, nadał nam miano uczniów Gimna-
zjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Zaraz po tym na 
scenie pojawili się trzecioklasiści z wesołymi piosenkami specjalnie 
dla nauczycieli i pracowników administracji.

Po oficjalnej uroczystości nasi opiekunowie zabrali nas do klas. 
Były cukierki i inne słodycze. Złożyliśmy życzenia naszym wycho-
wawcom i innym nauczycielom. Myślę, że dzień ten był prezentem 
dla wszystkich uczniów - nie mieliśmy lekcji. Szkoda, że jest tylko 
raz w roku...

Tomasz Kałuziński, kl. IIa
Fot. Agnieszka Ruta

Prace na cmentarzu
Uczniowie klasy IIIb naszego gimnazjum (Piotr Sarliński, Michał 

Rydygier, Łukasz Leszek, Rafał Bartłomiejczyk i Michał Torzewski), 
pod opieką pani Elżbiety Wiry, uporządkowali Grób Nieznanego Żoł-
nierza na rzgowskim cmentarzu. Prace polegały głównie na usunięciu 
chwastów i zanieczyszczeń z powierzchni pomiędzy kostką, ułożoną 
wokół pomnika. Ponadto cały obelisk został gruntownie umyty. Z pie-
niędzy Samorządu Uczniowskiego zostały zakupione nowe kwiaty, 
które teraz zdobią mogiłę żołnierzy.

Michał Torzewski, kl. IIIb

Kronika miesiąca
14.10.2010 – Uroczystość nadania imienia Kornela Makuszyńskiego Szkole 

Podstawowej w Guzewie,
17.10.2010 – Mistrzostwa Rzgowa w jeździe na deskorolce o Puchar Burmi-

strza Rzgowa,
22.10.2010 – uroczyste otwarcie zespołu boisk „Orlik” w Rzgowie,
27.10.2010 – LX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie,
27.10.2010-2.11.2010 – prowadzenie konsultacji projektu Programu współ-

pracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi,
28.10.2010 – Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Nasza Ojczyzna” 

zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie,
05.11.2010 – LXI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie,
11.11.2010 – obchody Święta Niepodległości.

Fundusz sołecki tematem 
zebrania wiejskiego w Rzgowie
W dniu 12 października odbyło się zebranie wiejskie w Rzgo-
wie, które otworzył P. Sołtys Jan Strycharski, witając zebranych 
mieszkańców, Pana Burmistrza Jana Mielczarka, Panią Wicebur-
mistrz Jadwigę Pietrusińską i Radnych.

Porządek obrad zawierał: 1. Plan realizacji zadań w ramach Funduszu 
Sołeckiego w roku 2011, 2. Propozycje zadań inwestycyjnych planowanych 
w roku 2011, 3. Spawy bieżące sołectw, problemy do rozwiązania.

P. Sołtys Jan Strycharski oddał głos P. Burmistrzowi Janowi Mielczarkowi 
prosząc o przedstawienie zasad finansowania i wydatkowania nowo utworzo-
nego Funduszu Sołeckiego. W punkcie tym P. Burmistrz przedstawił cele, na 
które może być wydatkowany w/w fundusz. Rady Sołeckie po konsultacji z P. 
Burmistrzem przedstawiły wnioski dotyczące Funduszu Sołeckiego:
1. Ocieplenie północnej ściany OSP Rzgów,
2. Wymiana części dachu pokrytej eternitem w Strażnicy w Rzgowie,
3. Budowa ciągu pieszego na ul. Południowej w Rzgowie,
4. Budowa ciągu pieszego na ul. Wąwozowej w Rzgowie,
5. Modernizacja placu zabaw w Parku im. Mickiewicza na pl. 500-lecia w 
Rzgowie.

W dalszej części wystąpienia zostały przedstawione inwestycje głów-
nie realizowane w 2010 r. na terenie Miasta Rzgowa: 1. Hala Sportowa, 2. 
Zespół boisk Orlik, 3. Modernizacja Parku im. Mickiewicza na pl. 500-lecia 
w Rzgowie, 4. Budowa skwerku na ul. Łódzkiej w Rzgowie, 5. Zakup wozu 
technicznego dla OSP Rzgów, 6. Dokończenie ciągu pieszego na ul. Długiej 
w Rzgowie, 7. Przyłączenie terenu części wsi Gospodarz-Majątek do obszaru 
Miasta Rzgowa.

Po wyjaśnieniach P. Burmistrza Jana Mielczarka nastąpiła seria wnio-
sków i zapytań obecnych na zebraniu mieszkańców Miasta Rzgowa:

P. Majdzińska - podziękowała za ujęcie we wnioskach do realiza-
cji budowy ciągu pieszego na ul. Południowej w Rzgowie, postulowała o 
budowę ciągu pieszego i modernizację nawierzchni ul. Ogrodowej i Glinianej 
w Rzgowie, zwiększenie liczby rehabilitantów i zmodernizowanie sprzętu 
rehabilitacyjnego w Ośrodku Zdrowia w Rzgowie,

P. Kaśnicki - postulował o wyrównanie nawierzchni na ul. Górnej, 
Dolnej i części Słonecznej,

P. Drożdżecki - przedstawił problem podtapiania ul. Pabianickiej w 
Rzgowie,

P. Banaszczyk - przedstawił problem podtapiania działek przy ul. Nasien-
nej w Rzgowie,

P. Salski - postulował o inwestycje w gospodarkę komunalną na terenie 
Rzgowa,

P. Salska - podziękowała P. Burmistrzowi za uchronienie linii „50”, 
skrytykowała niedokończenie inwestycji dotyczącej gospodarki komunalnej, 
zadała pytanie dotyczące tzw. trójniaków wodociągowych na istniejącym 
połączeniu wodociągowym Kaliko - Łódź, awaryjnego zaopatrzenia w wodę 
M. Rzgowa, planów gospodarki odpadami komunalnymi i ich składowania, 
postulowała o przebudowę Hydroforni w Rzgowie, dokończenia ul. Rudzkiej 
od wiaduktu w stronę M. Łodzi, utwardzenie ul. Stawowej w Rzgowie, zago-
spodarowanie ul. Szkolnej i terenów wokół Orlika,

P. Goss - zgłosił problem trasy od ul. Grodziskiej przez wieś Grodzisko i 
Hutę Wiskicką, postulował o rozwiązanie problemu śmieci wokół cmentarza 
w Rzgowie,

P. Kosieracka - podziękowała P. Burmistrzowi za zrealizowanie przy-
łączenia części wsi Gospodarz-Majątek do M. Rzgowa, zgłosiła problem 
wokół skrzyżowania ul. Rudzkiej i Nasiennej wykazując brak oświetlenia 
wokół w/w skrzyżowań oraz uchybień w zagospodarowaniu otoczenia terenu 
wokół wiaty przystankowej, postulowała o wybudowanie ciągu pieszego od 
wiaduktu w stronę Łodzi,

P. Bagiński - powrócił do problemu tzw. trójników wodociągowych na 
wodociągu Kalinko - Łódź sygnalizując remont technologiczny w/w wodo-
ciągów i proponując wstawienie w/w trójników podczas przerwy technolo-
gicznej, co spowoduje wydatki po tzw. kosztach,

P. Strzałkowski - zgłosił problem tzw. ferm wiatrakowych,
P. Kubicka - zgłosiła problem podtapiania gruntów na ul. Glinianej i 

Ogrodowej w Rzgowie,
P. St. Gajdziński - postulował usprawnienie pracy Ośrodka Zdrowia w 

Rzgowie.
W trakcie dyskusji P. Burmistrz Jan Mielczarek na bieżąco odpowiadał na 

w/w pytania i deklarował rozwiązanie zgłoszonych problemów.
Sołtysi Rzgowa: Jan Zenon Strycharski, Iwona Gepert
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Pani „STOPEK”
We wrześniu u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Ogrodowej pojawiła się kobieta 

przeprowadzająca ludzi przez pasy. Nasze „dziennikarki” z Gimnazjum w 
Rzgowie przeprowadziły wywiad z tą panią, a oto czego się dowiedziały:
- Jak nazywa się zawód, który Pani wykonuje?
- Stopek.
- Kto Panią zatrudnił?
- Jestem zatrudniona przez Urząd Gminy.
- Czy przeprowadza Pani przez ulicę tylko małe dzieci?
- Wszystkich, małe dzieci i starsze osoby.
- Dlaczego Panią zatrudniono? Czy były jakieś wypadki?
- Tak, w tym miejscu były dwa wypadki.
- Ile godzin dziennie Pani pracuje?
- 2 godz. rano i 3 godz. po południu.
- Czy będzie Pani pracować przez cały rok czy tylko w roku szkolnym?
- Nie wiem, ponieważ mam umowę do 16 listopada.
- Czy kierowcy reagują na Panią?
- Tak, zawsze się zatrzymują.

Teraz w Rzgowie jest bezpieczniej i dzięki temu nikt nie musi się martwić 
o kogoś wychodzącego z domu. A to wszystko za sprawą naszego rzgow-
skiego „stróża”, który dba o porządek.

Beata Bednarska i Jola Sztandor, kl. IIId
Fot. Beata Bednarska, kl. IIId

Rozrywkowy Zyzio Kujon
Coś śmiesznego:

Jasia pogryzł komar. Chłopcu udało się go złapać, ale po chwili go wypu-
ścił.
– Dlaczego go wypuściłeś? – pytają koledzy.
– Bo w nim teraz płynie moja krew.

Rodzinę Jasia odwiedza ciocia. Mama mówi do chłopca:
– Jasiu, pocałuj ciocię na powitanie!
– Dlaczego?! Przecież byłem grzeczny...

Turyści na Giewoncie. W pewnej chwili przewodnik mówi:
– Proszę spojrzeć w dół, jak tam pięknie!
– Skoro tam jest tak pięknie, to po co tu wchodziliśmy!? – pyta jeden z tury-
stów.

Opracował na podstawie www.dowcipy.pl Szymon Pokorski, kl. Id

Lubię... I like... Ich mag...
W całej Europie obchodzi się Europejski Dzień Języków ustalony przez 

Radę Europy w 2002 r., na 26 września. W tym roku w Polsce główne obchody 
zorganizowano w Krakowie i Warszawie. Trwały one około tygodnia, zapla-
nowane zostały również w rzgowskim gimnazjum.

Już po raz czwarty gimnazjaliści, wraz z nauczycielami języków, przygo-
towali quizy, konkursy, dyktanda językowe i wiele innych atrakcji. Dziewczęta 
z klasy Id, Agnieszka Marchewczyńska, Klaudia Muras, Oliwia Paśnikowska 
i Marta Skwierczyńska, zorganizowały podczas jednej z długich przerw kon-
kurs wiedzy o Europie, w którym nagrodami były cukierki i miniflagi krajów 
europejskich, Ola Zielska natomiast przygotowała gazetkę okolicznościową. 
Natalia Biesaga i Ewelina Mirowska z IIId przygotowały wystawę plakatów 
z przysłowiami i powiedzeniami w trzech językach europejskich.

Aby zachęcić uczniów do udziału w poszczególnych konkursach, przy-
gotowano nagrody rzeczowe i punkty z zachowania. Rozstrzygnięcie kon-
kursów na mistrza ortografii angielskiej i niemieckiej oraz quizu językowo-
geograficznego odbyło się podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Wyróżnienia w tych konkursach odebrali: Karol Derczyński IIId, Martyna 
Barcicka IIIb, Konrad Piech IIb, Jola Sztandor IIId, wyróżnienie za poezję 
propagującą naukę języków obcych otrzymał Dawid Gamoń z Ia.

Natalia Napieraj i Paulina Bartłomiejczyk, kl. IId
Fot. Agnieszka Ruta

Turniej piłki nożnej
We wrześniu w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 

został rozegrany turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyli uczniowie klas 
czwartych, piątych i szóstych.

Po zaciętej walce najlepszymi zawodnikami okazali się: Dominik Gał-
kiewicz (2 bramki), Karol Samiec (2 bramki), Damian Płachta (2 bramki), 
Damian Ratajczyk (2 bramki), Adam Śniady (2 bramki), Krystian Sońta (2 
bramki), Sebastian Gałkiewicz (2 bramki), Krzysztof Karga (1 bramka), 
Bartek Zając (1 bramka), Łukasz Strycharski (1 bramka), Kamil Wałejko (1 
bramka).

Wszystkim uczestnikom turnieju piłkarskiego ogromnie zależało na 
zaprezentowaniu swoich umiejętności piłkarskich z jak najlepszej strony. 
Wszyscy pamiętali także o przestrzeganiu zasad „fair play”. Najlepiej pod-
czas gry zaprezentował się oczywiście Dominik Gałkiewicz z klasy szóstej, 
natomiast najlepsi bramkarze to: Karol Samiec i Krzysztof Karga (również z 
klasy szóstej). Serdecznie gratulujemy.                    Krzysztof Chrzanowski

zmusił Żydów do opuszczenia kraju. 
O istnieniu ewangelików w naszej 
gminie świadczą cmentarze, które 
po nich pozostały. Jeden z nich 
znajduje się na pograniczu Rzgowa 
i Starowej Góry, dawniej grze-
bani tam byli mieszkańcy Starowej 
Góry11). Obszar tego cmentarza był 
kiedyś większy, ale budowa drogi 
katowickiej zmniejszyła jego roz-
miary. Jest jeszcze nieduży cmen-
tarz ewangelicki w Czyżeminku, 
dawniej ogrodzony, zachowały się 
na nim nieliczne szczątki nagrob-
ków. Trzecia ewangelicka nekropo-
lia mieści się w Kalinie. Cmentarze 
te popadły w zapomnienie, zostały 
zniszczone lub po prostu nie oparły 
się upływowi czasu. Natomiast miej-
scem pochówku rzgowskiej ludno-
ści żydowskiej mógł być kirkut w 
Tuszyn-Lesie lub w Pabianicach.

W Rzgowie są jeszcze dwa miej-

sca grzebalne. Jedno z nich to tzw. 
cmentarz choleryczny znajdujący 
się w rozwidleniu ulic Rudzkiej i 
Łódzkiej, powstał on w związku 
z nawiedzającą Rzgów epidemią 
cholery. Drugie miejsce to cmentarz 
wojenny z okresu I wojny światowej 
położony na pograniczu Rzgowa i 
Gadki Starej.

Mam nadzieję, że powyższy 
artykuł przybliżył Czytelnikom 
„Naszej Gminy” historię rzgowskich 
nekropolii.

Tekst i fot. Jacek Mierzyński

1) Objął probostwo rzgowskie w 1810 
r. Początkowo należał do Zgromadzenia 
Misjonarzy, w 1809 r. wstąpił do sze-
regów duchowieństwa diecezjalnego. 
Posługę swoją w parafii Rzgów sprawo-
wał do 1824 r., później przeniósł się na 
probostwo w Wolborzu. W tym czasie 
był dziekanem tuszyńskim. Od 1825 r. 
bliski współpracownik biskupa Józefa 
Szczepana Koźmiana (1773-1836). W 
latach 1832-1836 wikariusz kapitulny 

diecezji, zaś 21 XI 1836 r. prekanoni-
zowany biskupem diecezji kujawsko-
kaliskiej. Sakrę biskupią przyjął 18 I 
1837 r. Kilka lat przed śmiercią został 
przewodniczącym Sekcji Duchownej 
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych, od tego momentu na stałe 
mieszkał w Warszawie. Zmarł 18 I 1850 
r. w Łęczycy, pochowany został we Wło-
cławku. Źródło: www.wit.czestochowa.
opoka.org.pl
2) Inwentarz Przywilejów w Archiwum 
Kapituły Krakowskiej.
3) Przywilej oryginalny na pergaminie 
w posiadaniu bractwa kościelnego w 
Rzgowie. Kopia sporządzona przez R. 
Goldmana, byłego archiwistę akt daw-
nych w Piotrkowie, przechowywana w 
Archiwum Głównym.
4) Źródła historyczne podają, że obecny 
kościół powstał w miejscu pierwotnej 
świątyni. Niektórzy rzgowianie uważają, 
że pierwszy kościół w naszej parafii mie-
ścił się na starym rynku.
5) Pierwszy zapis o Tuszynie datowany 
jest na 1223 r., nie wiadomo jednak, 

kiedy erygowano parafię, najstarsze 
zachowane wzmianki o tuszyńskim 
kościele pochodzą z 1397 r.
6) Spis Duchowieństwa i Parafii Diecezji 
Łódzkiej 1938, Nakładem Seminarium 
Duchownego w Łodzi, s. 121.
7) Urodzony 6.06.1929 r. w Lesi-
sku, święcenia kapłańskie otrzymał 
17.06.1954 r. w Łodzi, odznaczony przy-
wilejem rokiety i mantoletu 15.02.1996 r. 
W Rzgowie od 1975 r. do 2003. Źródło: 
www.archidiecezja.lodz.pl
8) Historyk – mediewista, ur. 22 sierp-
nia 1898 w Daugadzie, zm. 4 września 
1984 r.
9) Filozof, zm. 7 lutego 1962 r.
10) W roku 1938 podział społeczeń-
stwa rzgowskiego wyglądał następu-
jąco: katolików 5810, protestantów 928, 
schizma 11, baptystów 45, żydów 97. 
Spis Duchowieństwa i Parafii Diecezji 
Łódzkiej 1938, Nakładem Seminarium 
Duchownego w Łodzi, s. 121.
11) Początkowo kolonia pruska, powstała 
w 1800 r., została nazwana Effingshau-
sen.
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W październiku br. zakoń-
czył się I etap prac związanych ze 
zmianą zagospodarowania terenu 
parku miejskiego w Rzgowie.

Wykonane zostały dwie główne 
aleje. Dawna aleja kościelna została 
uregulowana w historycznym śladzie 
na całej długości i wymieniono całą 
jej nawierzchnię z kostki brukowej 
na materiał kamienny. Poprzecznie 
do niej wytyczono zupełnie nową 
aleję, nazwaną Aleją Czasu. W jej 
nawierzchni znajdują się metalowe 
cyfry, tworzące daty istotne dla 
historii Rzgowa i parku. Rozmiesz-
czenie tych dat nie jest przypadkowe. 
Każde 10 cm długości alei odpo-
wiada 1 rokowi w historii Polski 
poczynając od roku 1000. Miejsce 
dat jest podkreślone poprzecznymi 
pasami z czarnej kostki granitowej, 
rozdzielającej granitowe płyty.

Dla przypomnienia: rok 1000 

to data Zjazdu Gnieźnieńskiego, 
rok 1378 to data utworzenia wójto-
stwa i pierwsza oficjalna wzmianka 
o Rzgowie, 1467 r. to nadanie 
praw miejskich, 1475 – erygowa-
nie pierwszego kościoła, 1630 – 
budowa obecnego kościoła, 1798 
– data urodzin Adama Mickiewicza 
– patrona parku, 1870 – utrata praw 
miejskich, 1907 – założenie parku i 
nadanie mu imienia A. Mickiewicza, 
1918 – odzyskanie niepodległości, 
1966 – 500-lecie Rzgowa i rok 2006 
– odzyskanie praw miejskich przez 
Rzgów.

W środku parku w miejscu krzy-
żowania się nawierzchni powstał 
okrągły plac, gdzie w przyszłości 
znajdzie się reprezentacyjna fon-
tanna lub inna forma małej architek-
tury w postaci pomnika. Wokół roz-
mieszczone zostaną ławki parkowe. 
Pomiędzy latarniami na głównej 

alei, po obu stronach placyku, pod 
płytami kamiennymi wbudowano 
fontannę. Z 12 podświetlanych 
białym światłem dysz tryskać będą 
spienione strumienie wody. Fon-
tanny uruchomione zostaną wiosną 
2011 r.

W ramach tegorocznej inwesty-
cji wykonano również nową alejkę 
wzdłuż budynku Urzędu Miejskiego 
z półokrągłym placem. Jest to aleja 
piesza, choć jest ona też przystoso-
wana do ruch kołowego, np. w czasie 
ceremonii ślubnych. Prowadzi ona 
do głównego wejścia do urzędu od 
strony zmodernizowanego parkingu 
przy ul Grodziskiej i wybudowa-
nego parkingu od południa budynku. 
Plac ma być miejscem zgromadzeń 
w czasie uroczystości państwowych 
i kościelnych. Rozpoczęte zostały 
prace przy trzecim placyku, poło-
żonym od strony ul. Tuszyńskiej, 
będącym głównym wejściem do 
parku. Ułożona jest nawierzchnia 
i wykonane zasilanie do mających 
zmienić położenie kiosków. W 

następnym etapie robót wykonana 
zostanie brama, zwana „Bramą 
Zegarową”. Będą to obłożone pia-
skowcem słupy, rozmieszczone po 
łuku placu i zwieńczone poziomą 
belką stalową, na której w centralnej 
części będzie umieszczony zegar i 
okolicznościowy napis.

Po uzyskaniu zgody od łódz-
kiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków dokończyliśmy roz-
biórkę budynku dawnej strażnicy. 
Na uzyskanym terenie powstał nowy 
parking i zatoka od strony ulicy oraz 
ciągi komunikacyjne, które będą 
miały swoje przedłużenie w dalszej 
części parku. By dokończyć przed 
zimą zagospodarowanie terenu 
wokół budynku urzędu, posadzona 
została zieleń i dosadzona będzie 
aleja głogów pomiędzy parkingami 
od strony południowej.

Tegoroczne prace w parku były 
dofinansowane w ponad 40% ze 
środków unijnych z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

(red.)

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

rozpoczęła uroczystość Pasowania na Przedszkolaka.
27.09.2010 r. cała przedszkolna społeczność wraz z paniami nauczyciel-

kami wzięła udział w imprezie prowadzonej przez pana Maćka. Przedszko-
laki, które zawitały w nasze progi po raz pierwszy we wrześniu tego roku, 
złożyły ślubowanie na przedszkolaka i zostały pasowane przez panią dyrek-
tor Mariolę Mikołajczyk czarodziejskim ołówkiem. Otrzymały też pamiąt-
kowe dyplomy. Pozostałe dzieci uroczyście odnowiły swoje przyrzeczenie. 
Potem przyszedł czas na pamiątkowe fotografie oraz śmieszne konkursy z 
nagrodami.

Przeprowadzona już czwarty rok z rzędu impreza na stałe wpisała się do 
kalendarza naszego przedszkola, stanowiąc znakomity sposób na zintegrowa-
nie przedszkolnej społeczności.                     W imieniu Rady Pedagogicznej

Małgorzata Janik-Płonka

POŻEGNANIE LATA
Uczniowie klasy IId w piątkowe popołudnie, 8 października, poże-

gnali lato. Klasowe spotkanie odbyło się przy ognisku, a gospodarzem był 
Maciek Podkówka. Miła ogniskowa atmosfera i smaczne pieczone kiełbaski 
dodały wszystkim energii, aby rozegrać, tradycyjnie już, towarzyski mecz 
piłki nożnej. Drużynę dziewcząt wspierała nauczycielka języka polskiego, 
pani Agnieszka Ruta, a po stronie chłopców walczył wychowawca klasy, pan 
Mariusz Bojanowski. Drugoklasiści pożegnali lato, ale już czekają na kla-
sowe powitanie wiosny.                                            Natalia Napieraj, kl. IId

Jesień w oczach gimnazjalistów
Jesień zaczyna się 23 września. 
Jest to najpiękniejsza, najbar-
dziej kolorowa pora roku. Je-
sień zawsze była inspiracją dla 
artystów, dla malarzy, muzy-
ków, pisarzy czy fotografów, a 
jak jesień widzą gimnazjaliści? 
Przekonajcie się sami...

*   *   *
Jesień jest porą roku krótką, 

ale piękną. Wiatr powiewa lekko i 
zdmuchuje różnokolorowe liście z 
drzew, a krajobraz jest pełen brązów 
i czerwieni.

Chciałem nacieszyć się jednym z 
ostatnich ciepłych dni i wybrałem się 
na spacer do lasu. Idąc leśną ścieżką, 
widziałem żołędzie pod dębami oraz 
kasztany, jeszcze w swoich kol-
czastych, zielonych skorupkach. 
Patrząc na niebo zaobserwowałem, 
jak ptaki, lecąc kluczem opuszczały 
naszą ojczyznę, przenosząc się do 
ciepłych krajów. Na skraju lasu pasły 
się sarny i jelenie, skubiąc ostatnie 
źdźbła zielonej trawy. Nad wielo-
barwnymi łąkami unosiło się babie 
lato, a czerwone korale jarzębiny 
urozmaicały ów krajobraz. Pogoda 
była wprost cudowna – słońce świe-
ciło intensywnie, ale w powietrzu 
czuć było chłód jesieni.

Moja jesienna przechadzka 
była naprawdę wspaniała i chciał-

bym ją powtórzyć. Niestety zdaję 
sobie sprawę, że będzie to możliwe 
dopiero za rok.

Konrad Grzelczak, kl. Id

*   *   *
Nie lubię jesieni. Krótkie dni i 

chłodniejsze wieczory sprawiają, 
że zaczynam tęsknić za słonecznym 
latem. Kilka słów o jesieni piszę 
późnym wieczorem, a ciemny widok 
za oknem lekko wprawia mnie w 
smutny nastrój.

Dzisiaj, jak na tę porę roku był 
wyjątkowo ciepły i pogodny dzień, 
chociaż można było poczuć lekki 
powiew wiatru. Mimo że nie prze-
padam za jesienią, to przechodząc 
przez park postanowiłam skupić 
uwagę na jesiennych akcentach. 
Okazało się, że było warto. Widoki 
spadających, złocistych liści z 
drzew, fruwających w powietrzu, 
oliwkowych i czerwonych, utkwiły 
w mojej pamięci. Po jakimś czasie 
liście zebrały się w jedną całość i 
przykryły całą powierzchnię traw-
nika. Lekki powiew wiatru chłodził 
moją nagrzaną od promyków słońca 
twarz, promienie te przebijały się 
przez niewielkie chmurki na niebie.

Jesień jest smutną porą roku, ale 
ma swoje uroki, które oczarowują i 
na długo pozostają w pamięci.

Agnieszka Marchewczyńska, 
kl. Id

*   *   *
Kilka dni temu wybrałam się 

na jesienny spacer do pobliskiego 
parku. Zawsze podziwiałam piękno 
innych parków, ale gdy zobaczyłam 
ten park, przypomniało mi się pewne 
przysłowie: cudze chwalicie, swego 
nie znacie. Park był po prostu prze-
piękny. Liście na drzewach przebar-
wiały się w różne jesienne odcienie. 
Babie lato zwisało na drzewach, na 
których było pełno kasztanów i żołę-
dzi, a te zaraz miały zamiar spaść. 
Słońce pięknie świeciło, nadawało 
kolorom jeszcze większego blasku. 
Po drzewach skakały wiewiórki, 
zbierające zapasy na zimę.

Idąc aleją zasypaną liśćmi, 
wydawało mi się, że idę po kolo-
rowym dywanie. Kaczki pływały 
po stawie. W pewnym momencie 
zobaczyłam nawet odlatujące do 
ciepłych krajów ptaki. Dzieci bawiły 
się na placu zabaw: huśtały się, zbie-
rały liście i kasztany, które miały 
służyć do ozdoby kuchni, a niektóre 
do robienia ludzików. Inni wracali 
z grzybobrania, z koszami pełnymi 
grzybów.

Na chwilę oderwałam się od rze-
czywistości. Zrozumiałam, że nasza 
złota polska jesień jest najpiękniej-
sza.                     Ola Zielska, kl. Id

*   *   *
Po słonecznych i upalnych 

dniach, pełnych radości i zabaw, 
zawitała do nas jesień. Ta pora roku 
kojarzy się nam z wietrznymi, desz-
czowymi dniami, ale również sło-
necznymi i ciepłymi. W przyrodzie 
zachodzi wiele zmian: zwierzęta 
szukają pożywienia i schronienia 
na zimę, ptaki odlatują do ciepłych 
krajów, kolorowe liście spadają z 
drzew. Wszystkie te zmiany wska-
zują na to, że odeszło lato, a nade-
szła jesień.

Postanowiłam więc wybrać 
się na spacer, by poszukać oznak 
jesieni. Na dworze porywisty wiatr 
rozwiał ciemne, deszczowe chmury, 
słońce przyjemnie przygrzewało. 
Do moich celów poszukiwawczych 
wybrałam rzgowski park. W drodze 
do celu moją uwagę przyciągnęły 
ptaki zbierające się na polu, inne 
zaś obsiadały przewody wysokiego 
napięcia. Gdy dotarłam do parku, 
spojrzałam w górę. Ciepłe promie-
nie słońca przedzierały się przez 
konary i gałęzie drzew. Idąc główną 
alejką, coś mi przebiegło drogę. 

Bardzo się wystraszyłam, ponieważ 
nie wiedziałam co to? W pewnym 
momencie zauważyłam, że to mała, 
ruda wiewiórka, poszukująca żołę-
dzi, by zgromadzić zapasy na zimę. 
Zaczęłam chodzić po parku i szukać 
żołędzi, kasztanów oraz kolorowych 
liści.

Po powrocie do domu z zebra-
nych, kolorowych liści zrobiłam 
piękny bukiet, a z kasztanów i żołę-
dzi wykonałam figurki zwierzątek i 
małe ludziki w żołędziowych cza-
peczkach. Bukiet z kolorowych liści 
i moje figurki z darów jesieni przy-
pominają mi wycieczkę w poszuki-
waniu tej pięknej pory roku.

Basia Tomaszewska, kl. Id

*   *   *
Pewnego jesiennego dnia, z 

braku innego zajęcia wybrałem się 
do miejscowego parku. Szedłem 
jakieś 10 minut w lekkiej mżawce 
i w mroźnym wietrze. Kiedy prze-
szedłem przez pasy, mym oczom 
ukazały się przepiękne, kolorowe 
drzewa. Nagle przestałem odczuwać 
zimno, a spadające z nieba krople 
deszczu przestały mi doskwierać, 
wpadłem w zachwyt. Liście, które 
opadły, utworzyły na chodniku 
przepiękne kobierce, mieniące się 
kolorami. Nagle przypomniałem 
sobie słowa, które powiedziała nam 
nauczycielka od polskiego, o złotej 
polskiej jesieni, wtedy zrozumia-
łem prawdziwe znaczeni i sens tych 
słów.

Na prawie już gołych gałęziach 
widać było jemiołę i przygotowujące 
się do odlotu ptaki. Wyobraziłem 
sobie ich ciężką i mozolną wędrówkę 
do ciepłych krajów, gdzieś na połu-
dniu. W tym momencie ujrzałem 
dzieci bawiące się na placu zabaw, 
rzucające w siebie stertami liści. 
Wtem zobaczyłem mozaikę usy-
paną na suchych źdźbłach trawy, 
które niegdyś wypełniały trawniki, 
niczym zielone morze. Kiedy tak 
patrzyłem, nagle przypomniałem 
sobie, że powinienem wracać do 
domu... i tak czar prysł i znów było 
zimno i padał deszcz.

Kiedy przechodziłem przez pasy, 
w drodze powrotnej do domu, obej-
rzałem się i znów ujrzałem piękno 
jesiennego parku, lecz nie mogłem 
wrócić i rozkoszować się jego uro-
kami.

Wspominam to jako najlepszą 
lekcję o pięknie złotej jesieni, co 
prawda zimnej i deszczowej, ale 
naszej, polskiej.

Szymon Pokorski, kl. Id

Jubileusz cmentarza parafialnego w Rzgowie
Pro perpetua memoria
(Na wieczną pamiątkę)

„Dopełniając Woli Zwierzchności 
tak Duchownej jak i Świeckiej, zało-
żony został Cmentarz Parafialny 
w polu, za rzeką Ner przy drodze 
publicznej ku Chojnom prowadzą-
cej, ogrodzony przez Parafian, a 
poświęcony przez Księdza Walen-
tego Tomaszewskiego1) Proboszcza 
podówczas Rzgowskiego a Poddzie-
kaniego Tuszyńskiego umocowanego 
do tego obrządku przez Prześwietny 
Konsystorz Generalny Łowicki. 
Poświęcenie zaś wspomnianego 
cmentarza odbyło się w przytom-
ności ludu zgromadzonego dnia 15 
miesiąca grudnia Roku Pańskiego 
1810 o godzinie dziesiątej przed 
południem”.

O tym pamiątkowym wpisie w 
księdze metrykalnej z naszej parafii 
dowiedziałem się od osoby przypad-
kowo spotkanej w Archiwum Archi-
diecezji Łódzkiej. Przy okazji jubi-
leuszu w swoim artykule chciałem 
zastanowić się nad tym, gdzie grze-
bano naszych przodków i innych 
mieszkańców Rzgowa, począwszy 
od średniowiecza do czasów współ-
czesnych.

Naszą parafię erygowano 28 
marca 1469 r., wtedy też Kapituła 
Krakowska określiła przywileje dla 
kościoła parafialnego w Rzgowie. 
Po sześciu latach (1475 r.) zbudo-
wano pierwszą świątynię, a po kolej-
nych 155 (1630 r.) wybudowano 
obecny murowany kościół. Pierwsze 
wzmianki o Rzgowie2) pochodzą z 
roku 1378, kiedy to Kapituła Kra-
kowska zmienia prawo z polskiego 
na niemieckie, a założone wójto-
stwo sprzedaje Piotrowi de Styr-
nowicz, określając zarazem prawa 
i obowiązki wójta. Kolejna infor-
macja o Rzgowie pochodzi z roku 
1467; w owym czasie „Kazimierz 
III na prośby Kapituły Krakowskiej 
zamienia wieś Rzgów na miasto, 
nadając mu prawo magdeburskie, 
dozwalając sprowadzać sól z Bochni 
i Wieliczki, ustanawiając także jar-
marki i targi”3). Na podstawie tych 
historycznych zapisów można przy-
puszczać, że ludność zamieszkiwała 
Rzgów już od początku XIV wieku.

Wiemy już, że mieszkańcy 

wyznania rzymsko-katolickiego ze 
Rzgowa przez ostatnie dwa wieki 
spoczywali na obecnej nekropolii. 
Gdzie grzebano ich wcześniej?

Na to pytanie odpowiadają różne 
źródła historyczne. W średniowieczu, 
a naszą parafię erygowano u schyłku 
tego okresu, poprzez renesans do 
oświecenia, czyli do momentu 
powstania nowego cmentarza, miej-
sce pochówku znajdowało się w 
bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. 
Dziedziniec kościelny obejmował 
nieduży teren i taki też był znajdu-
jący się na nim cmentarz. Do dziś 
możemy odnaleźć takie nekropo-
lie w naszych polskich wsiach czy 
miasteczkach. Obecnie nie ma śladu 
ani po pierwszej świątyni4), ani 
po przykościelnych cmentarzach. 
Materiały historyczne, z którymi 
się zetknąłem, potwierdzają kolejną 
regułę – wiernych często grzebano 
w samym kościele, co miało miejsce 
także w Rzgowie. Przykład takiego 
pochówku podaje pani Anna Gał-
kiewicz w swojej książce „400 lat 
rodziny Gałkiewiczów w Rzgo-
wie”. Ja natomiast podczas mojej 
kwerendy w Archiwum Archidie-
cezjalnym w Łodzi kilkakrotnie 
natknąłem się na zapisy świadczące 
o pochówku wewnątrz kościoła, np. 
pod ołtarzem św. Rocha pochowano 
w 1755 r. wdowę Dorotę Górecką, 
11 sierpnia 1761 r. - Urszulę Klu-
czyńską, a 13 kwietnia 1764 - Mar-
cina Czernika. W kościele grzebano 
ważne osobistości, które legity-
mowały się odpowiednim pocho-
dzeniem, zasługami czy wysokim 
statusem materialnym. Decyzja o 
przeniesieniu cmentarza za miasto 
zapewne podyktowana była rozwo-
jem demograficznym miasta, a także 
ogólną sytuacją sanitarno-epidemio-
logiczną (epidemiami chorób zakaź-
nych). Co było przed marcem 1469 
r., tego nie wiemy; przypuszczać 
można, że rzgowianie jako miesz-
kańcy wsi mogli mieć swoją parafię 
w pobliskim Tuszynie5) i tam też 
mogli być chowani.

Opisywany przeze mnie cmen-
tarz rzymsko-katolicki, należący 
do parafii św. Stanisława w Rzgo-
wie, położony jest w północno-za-
chodniej części Rzgowa. W XX 
wieku sąsiedztwo cmentarza stano-

wiły grunty rolne, był on trochę na 
uboczu, za rzeką, poza centrum mia-
steczka. Postępująca rozbudowa, 
powstanie nowego osiedla w latach 
70-tych (Nadrzeczna, Łódzka, 
Bema, Górna), w późniejszym okre-
sie nowych domostw na ulicach 
Cmentarnej, Kiepury i Zachodniej 
sprawiły, że zmieniło się także oto-
czenie cmentarza, które ma dzisiaj 
charakter zabudowy jednorodzinnej.

Pomimo średniego wieku 
pamiętam jeszcze, że na początku 
lat 80-tych od strony wschodniej 
otaczała go zabudowa stodół. Na 
cmentarzu było niewiele pomników 
ze szlachetnego kamienia, większość 
nagrobków była zrobiona z lastryka, 
przeważały metalowe i drewniane 
krzyże. O kształcie cmentarza decy-
dują względy religijne, społeczne i 
inne, np. materialne. W polskiej tra-
dycji żywi dbają o mogiły zmarłych, 
obchodzimy uroczystość Wszyst-
kich Świętych, czcimy ich pamięć.

Stara część naszego cmentarza 
ogrodzona jest murem z kamienia i 
cegieł, od wschodu posiada on kutą 
żelazną bramę, która jeszcze do roku 
1989 stanowiła główne i jedyne wej-
ście na nekropolię o powierzchni 
1,3986 ha6). W związku z wzrasta-
jącą liczbą mieszkańców, a co się 
z tym wiąże także pochówków, w 
roku 1989 parafia wykupiła ziemię 
na nowy cmentarz. W kosztach par-
tycypowali także parafianie. Od roku 
1990 grzebano wiernych również w 
nowej części cmentarza, jednymi 
z pierwszych tam mogił są grób 
Kazimierza Freta, zmarłego 29 lipca 
1990, oraz grób Henryka Frąckowi-
cza, zmarłego 23 sierpnia 1990. W 
roku 1996, kiedy parafią zarządzał 
ks. Stanisław Skura7), ukończono 
budowę Kaplicy pod wezwaniem 
św. Michała Archanioła. Obecny 
wygląd cmentarza zawdzięczamy 
ks. Tadeuszowi Malcowi; w latach 
2006-2007 wyłożono aleje kostką 
brukową, a w roku 2007 wymie-
niono krzyż na nowy, dębowy, który 
znajduje się na głównej alei w starej 
części cmentarza. W roku 2008 połą-
czono ostatecznie nową część cmen-
tarza ze starą; przedsięwzięcie to 
planowano praktycznie od początku 
powiększenia nekropolii. Dzięki 
wyrażeniu zgody przez rodziny, 
które miały pochowanych w plano-

wanym przejściu swoich bliskich, 
groby ekshumowano i przeniesiono, 
między innymi, na nowy cmentarz.

Warto wspomnieć o najstarszych 
mogiłach, które dotrwały do naszych 
czasów, są to: grób ks. Kanonika 
Ludwika Lewandowicza zm. 24 
sierpnia 1879 roku (nagrobek z pia-
skowca z kutym żelaznym krzyżem), 
wystawiony przez rodzinę kapłana 
grób ks. proboszcza Kanonika Hono-
rowego Kaliskiego Jana Konstan-
tego Góreckiego zm. 20 paździer-
nika 1896 r. Do najpiękniejszych 
zabytków sztuki cmentarnej należą 
pomniki: grób rodziny Krajewskich 
z rzeźbą anioła wzywającego na Sąd 
Ostateczny, w którym pochowany 
jest Jan Krajewski zm. 8 I 1900, 
mogiła rodziny Ciupów, w której 
spoczywają Wincenty Ciupa zm. 
1902 i Katarzyna Ciupa zm. 1908, 
grób Stanisława Brzezińskiego zm. 
3.05.1915 r., w którym spoczywa 
także Maria Salska (nagrobek przed-
stawia anioła wspierającego się na 
trąbie), mogiła rodziny Lukasów, w 
której spoczywa Ryszard Lukas zm. 
6.07.1932, mogiła Marii Brzeziń-
skiej z Baranowskich zm. 13.7.1934 
r. Na uwagę zasługuje także mogiła, 
w której spoczywa małżeństwo 
wykładowców Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie – prof. Henryk8) i 
dr Maria9) Łowmiańscy.

Przed II wojną światową teren 
naszej gminy zamieszkiwali ludzie 
różnych wyznań10): mojżeszowego, 
ewangelicko-augsburskiego i prawo-
sławnego. Mieszkańcy żyli w zgo-
dzie, każdy z nich miał swoje miej-
sce, jedni zajmowali się handlem, 
tkactwem, usługami transporto-
wymi, inni zaś prowadzili gospodar-
stwa rolne. Żydowscy mieszkańcy 
Rzgowa swoją gminę wyznaniową 
mieli w Tuszynie; do dziś zacho-
wały się księgi metrykalne z okresu 
1826-1906. Ewangelicy swoją para-
fię mieli w Pabianicach, zachowane 
księgi obejmują lata 1827-1945.

Wojna i okres powojenny wzmo-
gły podziały i różnice, wzajemną 
niechęć wobec siebie. Ludność nie-
miecka częściowo wyemigrowała do 
Niemiec. Holocaust odcisnął krwawe 
piętno na ludności żydowskiej, a 
w okresie późniejszym komunizm 
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Z wizytą w stadninie
Dnia 8.10.2010 r. uczniowie klas IIa i IIb wybrali się wraz z wychowaw-

cami do stadniny koni w Woli Kozubowej. Po dotarciu na miejsce zostaliśmy 
przywitani przez panią właścicielkę Rancza w Dolinie. Podzielono nas na 
dwie grupy. Jedna grupa jeździła konno, druga zaś brała udział w konkursie 
wiedzy o koniach.

Potem wszyscy jechaliśmy tramwajem konnym po okolicy, a po powro-
cie czekały na nas pieczone kiełbaski i ciepła herbatka. Po krótkim odpo-
czynku poszliśmy zwiedzać stajnię i karmiliśmy zwierzęta. Główną atrakcją 
był mały, dwutygodniowy źrebaczek. W międzyczasie bawiliśmy się na placu 
zabaw. Organizatorzy zorganizowali dla nas gry i zabawy – „Polowanie na 
lisa” i „Karmienie koni”.

Na koniec każde dziecko otrzymało pamiątkowe breloczki z wizerunkiem 
konia i ekologiczne balony, na których były przykazania małego ekologa. Do 
szkoły wróciliśmy pełni wrażeń i bardzo zadowoleni. Dziękujemy państwu 
Annie i Sylwestrowi Majdzińskim, którzy zorganizowali dla nas pobyt w 
stadninie.                                        Małgorzata Popa i Agnieszka Kosińska

Dziękujemy
...Za pierwsze litery, cyfry, ważne słowa.../ Za codzienną troskę szczerą,/ 

Chcemy dzisiaj podziękować...
Te słowa usłyszeli 14 października zgromadzeni w Szkole Podstawowej 

im. Jana Długosza nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Były 
wiersze, piosenki, życzenia i kwiaty przygotowane przez uczniów klasy IIa, 
IIb i Radę Rodziców.

Niespodziankę dla wszystkich zgromadzonych przygotował wraz z 
opiekunami Samorząd Uczniowski. Były to wybory Miss i Mistera szkoły. 
Dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI stanęli do rywalizacji. Jury złożone z 3 
nauczycieli i 3 uczniów oceniało estetykę stroju, grację, urok osobisty oraz 
poczucie humoru prezentowane przez kandydatów w czasie wywiadów.

Tytuł Miss zdobyła Aleksandra Stasiczka, a Mistera – Mateusz Strzał-
kowski. I wicemiss została Sara Pikala, II wicemiss – Marta Zielińska. Wśród 
chłopców I wicemister to Damian Ratajczyk, a II – Wojtek Skoneczny. 
Wybrano również Miss foto – Martę Zielińską i Mister foto – Damiana Rataj-
czyka. Misterem uśmiechu został Mateusz Strzałkowski.

Po ogłoszeniu werdyktu nie zabrakło koronacji oraz chwili dla reportera.
Wychowawcy klas IIa, IIb

Dzień Papieski
Jan Paweł II zmienił świat i serca wielu ludzi. Jego rozmodlenie, mądrość 

sprawiły, że stał się autorytetem dla wielu. Jak troskliwy ojciec kochał, ota-
czał opieką, nauczał i wymagał.

Aby podtrzymać pamięć o Wielkim Rodaku i jego nauczaniu, każdego 
roku w październiku organizowany jest Dzień Papieski. W tym roku, już po 
raz dziesiąty, Kościół katolicki w Polsce przypomina nam dzień wyboru kard. 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Kolejny raz dane nam było zatrzymać 
się i spojrzeć na papieża przełomu wieków. Tegoroczne hasło brzmiało: „Jan 
Paweł II - odwaga świętości”.

W obchody Dnia Papieskiego do wyśpiewania uroczystego Te Deum 
włączyły się dzieci z klas III, V i VI ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie. 
W dniu 11 i 12 października 2010 r., pod opieką s. Zuzanny Śleszyńskiej, 
uczennice przybliżyły parafianom i dzieciom ze szkoły podstawowej postać 
Jana Pawła II, ukazując jego drogę do świętości w codziennej posłudze, którą 
pełnił każdego dnia w Kościele. Przygotowany montaż słowno-muzyczny 
był wzbogacony w śpiew w wykonaniu dzieci i prezentację multimedialną, 
której wykonawcą był pan Jacek Waprzko.

s. Zuzanna Śleszyńska

Walc na ulicy przy fortepianie
Gimnazjaliści ze Rzgowa zatańczyli w Łodzi, na ulicy Piotrkowskiej, 

walca. Nietypowej lekcji muzyki, upamiętniającej obchody Roku Chopinow-
skiego, przyglądali się zaskoczeni przechodnie.

Na pomysł oryginalnej wycieczki do Łodzi, połączonej z publicznym 
występem na głównej ulicy miasta, przy pomniku Artura Rubinsteina, wpadła 
Beata Ways, nauczycielka muzyki. Wielokrotnie organizowała już ona ory-
ginalne zajęcia dla młodzieży, tym razem zachęciła ich do wspólnego tańca. 
Uczniowie ćwiczyli w szkole, podczas lekcji muzyki. Kilka zajęć poświęcili 
na opanowanie kilkuminutowego układu. W piątek, po godzinie 11, młodzież 
zebrała się w pasażu Artura Rubinsteina przy pomniku-fortepianie. Najpierw 
była odrobina historii, wykonano pamiątkowe zdjęcia. Chwilę później uczen-
nice ustawiły się do tańca.

– Na Piotrkowskiej zatańczyliśmy tylko sam początek – wyjaśnia Beata 
Ways, nauczycielka muzyki. Zaznacza, że całość trwa znacznie dłużej. 
Nauczycielka poprowadziła grupę dziewcząt, nuciła melodię, liczyła kroki. 
Obok fortepianu Rubinsteina tańczyły tylko dziewczyny, ponieważ nie było 
tylu chłopców do pary.

Podczas wycieczki do Łodzi młodzież oglądała także wystawę poświę-
coną Fryderykowi Chopinowi, eksponowaną na specjalnych tablicach 
umieszczonych w centrum Łodzi. Wystawa przedstawia życie i twórczość 
kompozytora.

Gimnazjaliści dotarli także do Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, gdzie 
mogli się zapoznać z projektem polimedialnym „Cóż po Chopinie”. Na 
prezentację złożyły się m.in.: instalacja interaktywna dźwiękowo-wizualna 
Krzysztofa Rynkiewicza zrealizowana w technice animografii, instalacja 
dźwiękowa „Echa i po-słuchy” pod kierunkiem Krzysztofa Knittla – kie-
rownika Studia Muzyki Komputerowej Akademii Muzycznej w Łodzi, który 
wraz z grupą młodych kompozytorów: Dobromiłą Jaskot, Jackiem Partyką, 
Marcinem Stańczykiem, Martą Śniady oraz Arturem Zagajewskim stworzył 
elektroniczne impresje na temat muzyki Chopina.

ADO

[Tekst jest przedrukiem z internetowej gazety „Same Dobre Wieści”, udo-
stępniony dzięki uprzejmości redaktora naczelnego i autora tekstu, Adama 
Owczarka]

Dobra postawa pierwszego zespołu
Po piętnastu rozegranych kolej-

kach w rundzie jesiennej sezonu 
2010/2011 reprezentacyjny zespół 
Rzgowa zajmuje wysokie trzecie 
miejsce w tabeli IV ligi ze stratą 
czterech punktów do lidera z Klesz-
czowa. Wysoka pozycja w tabeli 
jest dla wielu zaskoczeniem, ponie-
waż przed rozpoczęciem rozgry-
wek doszło w zespole do rewolucji 
kadrowej. Niektórzy przewidywali, 
że zespół po tych zmianach już się 
nie podniesie, a byli też tacy, którzy 
wróżyli nam spadek z IV ligi. Tre-
nerowi Wojciechowi Robaszkowi 
udało się jednak „poukładać” zespół, 
z którym każdy musi się liczyć.

Od ostatniego wydania „Naszej 
Gminy” zespół rozegrał osiem 
spotkań ligowych, z których dwa 
przegrał, jedno zremisował, a pięć 
wygrał. Zawiedzeni jesteśmy poraż-
kami 2:1 z Borutą Zgierz oraz 3:0 z 
Wartą Działoszyn, ponieważ są to 
zespoły niżej notowane od naszego. 
Nasi zawodnicy najprawdopodobniej 
już przed meczem doliczyli sobie 
trzy punkty. Remis 1:1 osiągnęliśmy 
z bezpośrednim sąsiadem w tabeli 
Lechią Tomaszów Mazowiecki. W 
tym meczu mógł jednak paść każdy 
wynik. Górą byliśmy w spotkaniach 
z Orlętami Cielądz 3:1; Włóknia-
rzem Konstantynów 5:0; Zjednoczo-
nym Stryków 2:1; Pogonią – Ekolog 
Zduńska Wola 2:0 oraz ŁKS II Łódź 
1:0. Szczególną satysfakcję przynio-
sły nam zwycięstwa nad zespołem 

ze Strykowa, z którym zawsze nam 
się ciężko grało, choć zwycięstwa 
się już zdarzały, oraz nad zespołem 
ze Zduńskiej Woli. Nie pamiętam, 
abyśmy kiedykolwiek w rywaliza-
cji ligowej wygrali z tym zespołem. 
Zawodnicy i trener Pogoni – Ekolog 
nie mogli pogodzić się z tą porażką, 
co przełożyło się na ostrą grę w ich 
wykonaniu, za co dwóch zawodni-
ków otrzymało czerwone kartki, a 
trener został usunięty z ławki trener-
skiej. Po meczu zawodnik ze Zduń-
skiej Woli Mariusz Pietrzak ude-
rzył naszego Michała Buchowicza. 
Bramkarz Zawiszy Kamil Adamek 
próbował rozdzielić zawodników. 
Sędzia uznał jednak, że Adamek 
uczestniczy w bójce i ukarał go czer-
woną kartką. Czerwoną kartkę ujrzał 
również zawodnik gości Pietrzak 
i była to trzecia czerwona kartka 
zawodników Pogoni - Ekolog.

Czerwona kartka Adamka ma 
dla nas przykre konsekwencje, 
ponieważ zawodnik ten otrzymał 
dwa mecze kary, co przy kontuzji 
Jakuba Pasińskiego (zawodnik nie 
wróci na boisko w rundzie jesien-
nej) sprawia, że pierwszy zespół 
został bez zawodnika na tę pozycję. 
W trybie awaryjnym udało się pozy-
skać z zewnątrz bramkarza, na co 
potrzebne było specjalne zezwolenie 
z ŁZPN.

Bardzo dobrze radzi sobie rów-
nież w rozgrywkach nasz drugi 
zespół seniorów, który występuje 

w klasie „A”. Przez długi czas 
zespół zajmował drugie miejsce w 
tabeli. Porażka z GKS Ksawerów 
oraz dwa remisy z Tęczą Brodnia i 
Orłem Piątkowisko sprawiły jednak, 
że drużyna trenera Roberta Świer-
czyńskiego spadła na piąte miejsce. 
Mamy nadzieję, że przed zakończe-
niem rundy jesiennej młody trener 
i młody zespół awansują jeszcze w 
górę tabeli, a drużynie z Ksawerowa 
za porażkę postaramy się zrewanżo-
wać w rundzie wiosennej.

Ze zmiennym szczęściem 
walczą zespoły młodzieżowe. Dru-
żyna występująca w klasie „Deyna” 
debiutuje w lidze wojewódzkiej i 
mamy nadzieję, że jeszcze kilka 
spotkań i zespół nabierze doświad-
czenia w tej grupie rozgrywkowej. 
W kadrze zespołu są: Paweł Musi-
dlak, Robert Płusa, Patryk Wdo-
wiak, Rafał Bartłomiejczyk, Michał 
Pierzyński, Adrian Madej, Sebastian 
Makowski, Patryk Michalski, Kry-
stian Łuczyński, Damian Strzałkow-
ski, Adam Wróblewski, Bartłomiej 
Roszczyk, Mateusz Pokorski, Bar-
tłomiej Głaszcz, Karol Jędrzejewski 
i kapitan zespołu Adrian Górski.

Zawodnicy z drużyny „Górski” 
grupa B coraz pewniej czują się na 
boisku, co widać po wynikach i trze-
cim miejscu w tabeli. Zespół repre-
zentują: Karol Samiec, Adam Śniady, 
Łukasz Strycharski, Piotr Płoszyń-
ski, Konrad Kordys, Krystian Sońta, 
Damian Maślanka, Daniel Majek, 

Maciej Bartłomiejczyk, Damian 
Płachta, Patryk Kmieć, Mateusz 
Mierzwiński, Maciej Gałkiewicz, 
Konrad Jakubiec, Przemysław 
Koszowski, Michał Zarówny i kapi-
tan zespołu Bartosz Zając. Trenerem 
zespołu Deyna i Górski „B” jest Jan 
Łubis.

Najbardziej cieszy nas, że do 
najmłodszego zespołu „Górski” 
grupa E na ten sezon zostało zgło-
szonych aż szesnastu zawodników 
ze Rzgowa i okolic. Trener Marcin 
Robaszek nie ma więc kłopotów ze 
skompletowaniem składu na mecze 
ligowe. Obserwując ambicję i zaan-
gażowanie najmłodszych zawod-
ników można być pewnym, że na 
wiosnę będzie zdecydowanie lepiej, 
a perspektywa treningów i roz-
grywania meczów na znakomitym 
nowym boisku „Orlika” w Rzgowie 
może jeszcze zwiększyć zaintereso-
wanie chłopców grą w piłkę.

W tej grupie wiekowej w trenin-
gach i meczach uczestniczą: Mateusz 
Bartczak, Michał Bartczak, Szymon 
Gradowski, Bartłomiej Jakóbczak, 
Łukasz Mierzyński, Kamil Mikinka, 
Łukasz Modranka, Dominik Pacze-
śniak, Dawid Redzynia, Mateusz 
Rusinkiewicz, Adam Rzepkowski, 
Wiktor Skryński, Damian Świderek, 
Kamil Wałejko, Jakub Wiśniewski i 
Jakub Ziółkowski.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

W niedzielę 17.10.2010 Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie zor-
ganizował I Otwarte Mistrzostwa 
Rzgowa w Jeździe na Deskorolce o 
Puchar Burmistrza Rzgowa. Rywali-
zacja odbyła się w dwóch kategoriach 
wiekowych: do 15 lat i powyżej 15 
lat. Zainteresowanie było ogromne, 
zarówno w pierwszej, jak i drugiej 
grupie startowało prawie 60 zawod-
ników.

Najmłodszy uczestnik miał 8 
lat, najstarszy – prawie 30. Zjechali 
z okolic Rzgowa – Łodzi, Pabianic, 
ale także innych miast: Kalisza, 
Lublina, Kielc czy nawet Świdnika 
i Siedlec.

3-osobowe Jury (doświadczeni 
skaterzy i organizatorzy) oceniało 
3- i 2-minutowe przejazdy elimina-
cyjne, po których do finału dopusz-
czono po 10 zawodników. Zwy-
cięzcą w grupie młodszej okazał się 

Rafał Modranka ze Rzgowa – on 
też otrzymał Puchar Burmistrza, o 
który walczyli uczestnicy, za nim 
uplasowali się: Maciej Szwejda oraz 
Miłosz Opuchlik. W grupie star-
szej laury zebrali: Krzysztof Orze-
chowski, Michał Mazur, Krzysztof 
Sereczyński. W konkursie na „Best 
Trick” - dodatkowo rozegranej popi-
sowej konkurencji dla najbardziej 
doświadczonych – wygrał Dominik 
Gałek.

Wszyscy laureaci otrzymali 
dyplomy oraz atrakcyjne nagrody 
w postaci sprzętu sportowego oraz 

gadżetów ufundowanych przez GOK 
oraz sponsorów. W przerwie zawo-
dów „Teatr Na Co Dzień” zaprezen-
tował „Taniec ognia”, który wzbu-
dził zainteresowanie zgromadzo-
nych, a szczególnie widowiskowo 
wyglądał właśnie o zmierzchu.

Impreza zakończyła się więc 
powodzeniem!!! Pogoda dopisała, 
skaterzy – zadowoleni, publika 
też!!! Jest więc nadzieja na kolejne 
Mistrzostwa Rzgowa za rok oraz że 
staną się one imprezą cykliczną.

Instruktor GOK
Izabela Kijanka

Mistrzostwa Rzgowa skaterów
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Sprzedam działkę 
budowlano-rekreacyjną

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

Tel. 602-404-262

POLSAD Jacek Korczak

Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów

95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A

zaprasza od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00

Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy, 

maszyny rolnicze itd.

Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m2 położoną
w Rzgowie (użytkowanie wieczyste), ul. Letniskowa 2,

z zabudowaniami - budynkami:
a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2

b) gospodarczym o pow. 221,0 m2

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi KW 68723
Cena wywoławcza wynosi 800.000,00 zł

Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA, 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92

Termin składania ofert mija 30.09.2010.
Bliższe informacje: tel. 42 674 04 67.Zarząd KGW i OSP Stara Gadka

organizuje zabawę sylwestrową
w Sali OSP, koszt 380 zł od pary.

Zapisy przyjmuje Oleśko Grażyna,
ul. Lucerniana 96, Stara Gadka

w godzinach 18.00-20.00,
tel. (42) 227-87-26

Przegląd Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej

28 października br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgo-
wie, odbył się I Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Nasza 
Ojczyzna” pod patronatem Burmistrza Rzgowa. W przeglądzie 
udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Kalina i Rzgowa, 
głównie zaś młodzież z Gimnazjum w Rzgowie.

Henryk Stefaniak - doświadczony śpiewak, przewodniczył 
pracom jury, które ostatecznie przyznało następujące miejsca: 
I – Joannie Kopczyńskiej – za „Wojenko, wojenko...”, II – Karo-
linie Brzezińskiej – i III - Natalii Pachulskiej – za „ Rozkwitają 
pąki białych róż” oraz wyróżnienie - Julii Waprzko za „Żeby 
Polska była Polską...”.

Nagrody dla laureatów przeglądu zostaną wręczone pod-
czas uroczystej akademii z okazji 92. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, która odbędzie się w sali OSP 
w Rzgowie w dniu 11 listopada. Tam też usłyszymy najlepsze 
produkcje młodych wokalistów.

Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury składa podziękowa-
nie nauczycielce Gimnazjum Pani Beacie Ways za szczególne 
zaangażowanie w przygotowanie młodzieży do Przeglądu.

Izabela Kijanka

Jesień zawitała do przedszkola
W poniedziałek 18 października do naszej placówki zawitała Pani Jesień 

ze swoim pomocnikiem, a wraz z nią przepiękne kolorowe pejzaże. Już w 
piątek sala balowa została udekorowana i przybrała przepiękne jesienne 
barwy.

W dniu imprezy od rana do przedszkola zaczęły się schodzić jeżyki, 
grzybki, kasztanki, wiewiórki, jesienne księżniczki i królowie – to przedszko-
laki zmieniły się nie do poznania, wystrojone w jesienne kostiumy i maski. 
Stroje przedszkolaków, pełne naturalnych ozdób z piór, kasztanów, liści i 
jarzębiny, mieniły się wszystkimi kolorami złotej polskiej jesieni.

Pomysłowo przebrani aktorzy z zespołu „Czarodziejka” urządzili malu-
chom uroczysty Bal Jesieni. Na znakomitą zabawę złożyło się wiele zabaw-
nych konkursów z pięknymi rekwizytami i atrakcyjnymi nagrodami oraz 
doskonała, zachęcająca do tańca muzyka. Pogodna, pełna radości atmosfera, 
która towarzyszyła dziecięcej zabawie, pozwoliła naszym wychowankom bez 
żalu pożegnać gorące lato i powitać nadchodzące chłody. Całość uwieczniła 
na fotografiach niezawodna mama pani Aneta Janczyk.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Nasza recenzja
Petra Reski „Mafia”, przeł. Tomasz Dominiak, „Olimp Media”, Poznań 
2009.

Trzymający w napięciu reportaż śledczy Petra Reski przedstawia mecha-
nizmy funkcjonowania mafii włoskiej. Interesująco maluje obszary działań 
organizacji, metody działań, charakteryzuje miejsce i status poszczególnych 
członków w grupie, powiązania ze światem polityków i duchownych. Część 
kart książki autorka poświęca również kobietom, uwikłanym, czasem nie-
świadomie, ale już nieodwracalnie w przestępcze poczynania.

Pisarka wysuwa odważną tezę, iż powiązania włoskiej mafii sięgają 
daleko poza granice Włoch, a prawie na pewno do Niemiec, o czym świadczy 
ocenzurowanie książki nakazem sądu niemieckiego.

Petra Reski jest specjalistką w kwestiach mafii włoskiej. Ta niemiecka 
dziennikarka o polskich korzeniach od ponad 20 lat zamieszkuje Włochy, 
gdzie ma wspaniałe pole do badań genezy, struktury i powiązań takich orga-
nizacji, jak camorra, sacra corona unita, cosa nostra i in.

Książkę czyta się niczym thriller, a grozy przydaje fakt, że opisane zda-
rzenia, postaci i sytuacje to nie fikcja literacka, ale smutna rzeczywistość.

(ma)

X Dzień Papieski
10 października obchodziliśmy już po raz dziesiąty Dzień 

Papieski. Dzień, który poświęcony jest pamięci wyboru naszego 
wielkiego Rodaka na Stolicę Piotrową 16 X 1978 r. Wielu mło-
dych ludzi nie pamięta tego radosnego dnia, choć to właśnie 
ich – młodych, zdolnych choć niezamożnych wspiera dziś w 
podejmowaniu nauki akcja Dzieło Pomocy Nowego Tysiącle-
cia, której inicjatorem był sam Papież Jan Paweł II.

To właśnie On – człowiek wielce światły zawsze popierał 
ideę zdobywania wiedzy, ciągłego rozwoju człowieka, aktyw-
ności do późnej starości – czego sam był najlepszym przykła-
dem. Dla upamiętnienia tych wielkich wydarzeń rzgowski chór 
„Camerata” uczestniczył w uroczystej mszy św. o godz. 11.30 w 
kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Rzgowie, śpie-
wając „Barkę”, „Nie lękajcie się” oraz „Abba Ojcze”.

Postawa Karola Wojtyły oraz hasło tegorocznych obchodów 
„Jan Paweł II - Odwaga Świętości” niech będą zachętą dla nas 
wszystkich w zastanowieniu się nad celem własnej drogi życio-
wej i dokonywanych wyborów; pomogą w podejmowaniu god-
nych postaw i jakże często - trudnych decyzji.

Dyrygent Izabela Kijanka

„Camerata” najlepsza 
w Głownie

„Camerata” według oceny jury okazała się najlepszą formacją 
na III Artystycznych Spotkaniach Seniorów pod patronatem Bur-
mistrza Głowna. To tam wygraliśmy z 29-oma innymi grupami, 
chórami, zespołami śpiewaczymi czy kabaretami, które kolejny 
już raz były naszymi rywalami. Wykonaliśmy dwa utwory: „Choć 
burza huczy...” F. Schuberta oraz „Bo tylko w Rzgowie...” H. Ste-
faniaka, które porwały publiczność, wzbudziły aplauz i wywołały 
burzę oklasków.

18 września 2010 r. okazał się dla nas szczęśliwym dniem, 
pełnym dumy i satysfakcji. Zresztą nie po raz pierwszy; co prawda 
w uzyskaniu I nagrody jesteśmy pionierami, jednak to właśnie tu 
przed dwoma laty wyśpiewaliśmy II lokatę, podobnie jak w Kolusz-
kach w 2008 r. i w 2009 w Skierniewicach na Przeglądzie Woje-
wódzkim.

To kolejny sukces, który dodaje nam skrzydeł, motywuje do dal-
szej pracy i miłych spotkań w „Cameracie”. Zapraszam też wszyst-
kich zainteresowanych wspólnym śpiewaniem, aby przyłączyli się 
do nas dla takich właśnie miłych chwil.

Dyrygent Izabela Kijanka


