
12 Rzgów – Nasza Gmina

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE              Nr 12 (189) l GRUDZIEŃ 2010 r.             Cena 1 zł

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

Świąteczna
krzyżówka
Pola oznaczone cyfrą zawie-
rają pierwszą literę wyrazu!

 1. Dzień narodzin Chrystu-
 sa.

 2. Miesiąc, w którym jest 
Bo że Narodzenie.

 3. Odbywa się o 24:00 w 
Wi gilijną noc.

 4. ….......... Narodzenie.
 5. Dzielimy się nim przy 

stole.
 6. Śpiewamy je przy stole 

wi gilijnym.
 7. Ubieramy ją na święta.
 8. ….......... Noc - kolęda.
 9. Pada z nieba w czasie 

zimy.
10. Wskazała drogę paste-

rzom.
11. 6 grudnia.
12. Miejsce, w którym najczę-

ściej stoi choinka.
13. Podarunki pod choinkę.

opracowały:
Paulina Bartłomiejczyk

i Paulina Kozłowska, kl. IId

Konkurs
Świąteczny

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Naro-
dzenia, redakcja NG ogłasza konkurs świąteczny. Aby 
wziąć w nim udział, należy odpowiedzieć na następu-
jące pytania:
1. Wymień trzy tytuły kolęd.
2. Jaki zawód miał Św. Józef?
3. Jakie imiona mieli Trzej Królowie?
Odpowiedzi należy wpisać na karcie pocztowej, podając 
swoje dane, wrzucić do skrzynki w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, do dnia 22 grudnia 2010 r.
Nagrodą w konkursie będą wyroby cukiernicze firmy „Hort-
Cafe” ze Rzgowa.
Informujemy, że wyroby tej firmy możemy zakupić w skle-
pie GS SCH w Rzgowie, ul. Ogrodowa 41, i w Centrum 

Targowym „Ptak”.
Redakcja NG
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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

Przygotowania
do rundy rewanżowej

Na trzecim miejscu zakończył pierwszą rundę rozgrywek w sezo-
nie 2010/2011 nasz reprezentacyjny zespół występujący w IV lidze. 
Strata do drugiego miejsca premiowanego awansem do III ligi wynosi 
3 punkty, a do miejsca pierwszego 7 punktów. Są to straty do odrobie-
nia w rundzie wiosennej, w której do rozegrania będzie 17 spotkań, a 
do zdobycia 51 punktów.

Wyniki uzyskane przez zawodników można uznać za satysfak-
cjonujące. Pamiętać należy, że przed rozpoczęciem rozgrywek dru-
żyna przeszła rewolucję kadrową, a mimo to trenerowi Wojciechowi 
Robaszkowi udało się skutecznie przygotować zespół do walki o 
wysokie miejsce w tabeli. Aby na wiosnę było jeszcze lepiej, należy 
kadrowo wzmocnić drużynę. Zarząd klubu będzie w tym kierunku 
czynił starania.

W poprzednich latach po zakończeniu rundy jesiennej trenerzy 
dawali zawodnikom czas wolny do połowy stycznia. Tym razem były 
wolne tylko dwa tygodnie i zawodnicy trenują już na sali. Byliśmy 
troszkę zaskoczeni tak wczesnym przygotowaniem, ale trudno nie 
zgodzić się z trenerem, który twierdzi, że chce mieć zawodników pod 
kontrolą, bo zdarza się, że po dłuższym rozstaniu z piłką niektórym 
zawodnikom przybywa kilka kilogramów. „Pod kontrolą” będą do 17 
stycznia. Od tego dnia zaczną się mecze towarzyskie i „prawdziwy” 
okres przygotowawczy.

Na miarę swoich możliwości grał drugi zespół seniorów, który na 
zakończenie rundy zajął 5 miejsce w tabeli i zdobył 16 punktów.

Ze zmiennym szczęściem walczyły drużyny młodzieżowe. Zespół 
trenera Jana Łubisa, występujący pierwszy sezon w lidze wojewódz-
kiej w klasie „Deyna”, zdobył 7 punktów i zajmuje 10 miejsce w tabeli. 
Celem zespołu jest utrzymanie się w swojej lidze. Drugi zespół mło-
dzieżowy prowadzony również przez trenera Łubisa występujący w 
klasie „Górski” grupa B zdobył 9 punktów, co wystarcza do zajęcia 
trzeciego miejsca w swojej grupie rozgrywkowej. Nie zaznał jak do tej 
pory smaku zwycięstwa zespół „Górski” grupa E, prowadzony przez 
trenera Marcina Robaszka, który z dorobkiem 0 pkt zajmuje ostatnie 
miejsce w tabeli.

Mamy nadzieję, że nasi najmłodsi zawodnicy solidnie przygotują 
się do drugiej rundy i rozpoczną marsz w górę tabeli.

Zarząd Zawiszy składa kibicom oraz czytelnikom „Naszej Gminy” 
serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzą-
cego Nowego Roku 2011 oraz wielu emocji sportowych.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

I Sesja nowej Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 1 grudnia 2010 r.

Po wyborach 21 listopada br. 
Radnymi w gminie Rzgów zostali: 
Bagińska Regina Krystyna, Bar-
toszewski Marek, Bednarczyk 
Mirosław, Bednarczyk Stanisław, 
Biniek Urszula, Gąsiorek Wiesław, 
Gierasiński Stanisław, Krzewiński 
Dariusz, Łęgocki Kazimierz, Nie-
wiadomska Krystyna, Owczarek Jan, 
Salski Piotr, Skalski Marek, Waw-
rzyniak Zenon, Zygmunt Andrzej.

Przewodniczący Rady ostatniej 
kadencji ustawowo zwołuje I sesję 
nowej rady. Zwołał ją Marek Bar-
toszewski na 1 grudnia na godz. 
12.00. Odliczyli się wszyscy radni i 
burmistrz.

Sesję poprzedził chór „CAME-
RATA” odśpiewaniem kilku sto-
sownych pieśni pod batutą Izabeli 
Kijanki. Nastał naprawdę uroczysty 
nastrój.

Następnie najstarszy wiekiem 
radny - senior Piotr Salski otwo-
rzył sesję, przywitał gości i popro-
sił Kazimierę Zawistowską jako 
Przewodniczącą Miejskiej Komisji 
Wyborczej o odczytanie komuni-
katu o wyborach do Rady Miejskiej 
i na Burmistrza Rzgowa. Przewod-
nicząca wręczyła Radnym zaświad-
czenia o wyborze.

Następnie prowadzący senior 
wraz z najmłodszym Radnym 
Andrzejem Zygmuntem odebrali ślu-

bowanie radnych. Od tego momentu 
sesja mogła podejmować uchwały. A 
o to tekst ślubowania:

Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców.

Ślubuję – 1 radny. Ślubuję, tak 
mi dopomóż Bóg - 14 radnych.

Radny Senior Piotr Salski 
poprowadził obrady I sesji do 
momentu wyboru nowego Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej i 
oddał mu dalsze prowadzenie sesji. 
Nowym Przewodniczącym Rady 
został Marek Bartoszewski otrzy-
mując przy chwilowej nieobecności 
Radnego Mirosława Bednarczyka 
13 głosów na 15 możliwych. Nie 
było konkurenta.

Przewodniczący przy pomocy 
wybranej wcześniej Komisji Skru-
tacyjnej, w skład której weszli: 
Dariusz Krzewiński jako jej prze-
wodniczący oraz członkowie: Kry-
styna Niewiadomska, Urszula 
Biniek i Jan Owczarek, przepro-
wadził wybory na dwu Wiceprze-
wodniczących (zgodnie ze statutem 
Gminy). Wybranymi zostali: Regina 
Krystyna Bagińska - 15 głosów, 
Stanisław Bednarczyk – 13 głosów. 
Trzeci kandydat na Wiceprzewodni-

czącego Rady Piotr Salski otrzymał 
2 głosy.

Zgodnie ze statutem wybrano 
trzech Przewodniczących Komisji, 
którzy nie mieli kontrkandydatów. 
Przewodniczącym Komisji Rewi-
zyjnej został Radny Wiesław Gąsio-
rek. Przewodniczącym Komisji 
Spraw Społecznych - Radny Marek 
Skalski. Przewodniczącym Komisji 
Gospodarki, Budżetu i Finansów 
został Radny Stanisław Gierasiń-
ski.

Następnie radni złożyli swoje 
preferencje do poszczególnych 
komisji statutowych Rady. Prezy-
dium Rady w osobach Przewod-
niczącego i dwu zastępców mając 
już doświadczenie z poprzedniej 
kadencji zadysponowało 5-osobowe 
składy komisji, które jednogłośnie 
zostały przyjęte przez Radnych. A 
oto składy Komisji:

Komisja Rewizyjna: Prze-
wodniczący – Wiesław Gąsiorek, 
Dariusz Krzewiński, Jan Owczarek, 
Krystyna Niewiadomska, Zenon 
Wawrzyniak.

Komisja Gospodarki, Budżetu 
i Finansów: Przewodniczący – Sta-
nisław Gierasiński, Andrzej Zyg-
munt, Marek Bartoszewski, Piotr 
Salski, Stanisław Bednarczyk.

Komisja Spraw Społecznych: 
Przewodniczący – Marek Skalski, 

Kazimierz Łęgocki, Mirosław Bed-
narczyk, Regina Bagińska, Urszula 
Biniek.

Wszystkie wybory odbywały 
się tajnie. Tego wymaga ustawa 
o samorządzie gminnym z dnia 8 
marca 1990 r. z późniejszymi zmia-
nami.

W obecnej Radzie Miejskiej zna-
lazło się ośmiu radnych z poprzed-
nich kadencji i siedmiu nowych 
radnych, z tym że trzech z nich w 
swojej karierze społecznej było już 
radnymi, tj. Piotr Salski, Dariusz 
Krzewiński i Zenon Wawrzyniak.

Złotą Księgę Samorządów otrzy-
mały osoby z najdłuższym stażem, a 
więc: Stanisław Gierasiński i Stani-
sław Bednarczyk – 5 kadencja, Jan 
Mielczarek - 6 kadencja, Wiesław 
Gąsiorek - 7 kadencja, Marek Bar-
toszewski - 8 kadencja, w tym jedna 
podwójna jako Radny Rady Narodo-
wej Miasta Łodzi.

Pod koniec sesji Przewodni-
czący Marek Bartoszewski zako-
munikował, że powziął wiadomość, 
iż 29 listopada ukazały się oficjalne 
wyniki wyborów na Burmistrza 
Rzgowa, i zwoła II sesję rady 10 
minut po zakończeniu obrad I sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Nowe władze Rzgowa

Od lewej: radny senior Piotr Salski, wiceprzewodniczący 
Stanisław Bednarczyk, przewodniczący RM Marek Bartoszewski, 
wiceprzewodnicząca Regina Bagińska

Przekazanie prowadzenia sesji przez radnego seniora Piotra 
Salskiego nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Miejskiej  
w Rzgowie Markowi Bartoszewskiemu

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie Kazimiera 
Zawistowska wręcza zaświadczenia o wyborze radnych
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Układanie, cyklinowanie

parkietu.

tel. 502-687-750

POLSAD Jacek Korczak

Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów

95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A

zaprasza od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00

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

maszyny rolnicze itd.

Pożegnanie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Witolda 
Małeckiego - dzisiejszego burmistrza Tuszyna

PODZIĘKOWANIE
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Miasta i Gminy Rzgów 

serdecznie dziękuje wyborcom gminy Rzgów za poparcie w wyborach 
samorządowych w dniu 21 listopada br.

Dziękujemy za oddane głosy na 15 kandydatów do Rady Miejskiej w 
Rzgowie oraz kandydata na burmistrza Rzgowa Jana Mielczarka. Dzięki 
Państwa głosom 10 kandydatów z naszego Komitetu Wyborczego otrzy-
mało mandat radnego, a burmistrz został wybrany w pierwszym terminie 
i poparło go 76,36 proc. wyborców.

Będziemy sumiennie i uczciwie wypełniać mandat władzy samorzą-
dowej w Gminie Rzgów w Państwa imieniu w celu dalszego intensyw-
nego rozwoju gospodarczego dla dobra ogółu mieszkańców.

Bagińska Regina Krystyna, Bartoszewski Marek, Bieniek Urszula, 
Gąsiorek Wiesław, Gierasiński Stanisław, Krzewiński Dariusz, Mielcza-
rek Jan, Owczarek Jan, Skalski Marek, Wawrzyniak Zenon, Zygmunt 
Andrzej, Izabela Buchalska, Elżbieta Bartosik, Mariusz Czarnocki, Piotr 
Hajduk, Bolesław Siutowicz.

Dziękujemy, nie zawiedziemy Was.

Szanowni Mieszkańcy
miasta i gminy Rzgów

Kieruję do Państwa serdeczne wyrazy podziękowania i wdzięczności 
za okazane mi zaufanie i poparcie w Wyborach samorządowych dnia 21 
listopada 2010 roku.

Jest to dla mnie dowód na to, że wspólne działania i dokonania Samo-
rządu Gminy Rzgów w czasie mijających kadencji są właściwe i, co naj-
ważniejsze, spełniają Państwa oczekiwania.

Moją ambicją i nadzieją jest kontynuacja pracy dla wszechstronnego 
rozwoju miasta i gminy Rzgów oraz zadowolenia Mieszkańców.

Jan Mielczarek
Burmistrz Rzgowa

II sesja Rady Miejskiej 
w Rzgowie w dniu 1 grudnia 2010 r.

Po kilkunastominutowej przerwie oddzielającej I od II sesji Rady wobec 
tych samych uczestników sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 
Pani Kazimiera Zawistowska stwierdziła wybór Pana Jana Mielczarka na 
Burmistrza Rzgowa i wręczyła mu zaświadczenie o wyborze z dnia 21 listo-
pada na to stanowisko.

Na nowo wybrany Burmistrz złożył ślubowanie następującej treści: Obej-
mując urząd Burmistrza Rzgowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców gminy Rzgów. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

I od tej chwili objął stanowisko w VI kadencji.
Na sesji pojawili się przedstawiciele ul. Grodziskiej w Rzgowie, którym 

notorycznie grupa „wandali” dewastuje mienie typu: rynny, ogrodzenia, ele-
wacje budynków itp. Mieszkańcom ul. Grodziskiej trudno jest zidentyfiko-
wać tych osobników, gdyż niszcząc przemieszczają się szybko i dzieje się to 
po zapadnięciu zmroku. Wnioskowali o zainstalowanie dodatkowej kamery 
na ulicy. Uzyskali informację na sesji, że wieczorem 20 listopada kamera 
uchwyciła ekscesy chuligańskie grupy młodzieży w obrębie Placu 500-lecia, 
która po tych wybrykach udała się ul. Grodziską do lokalu znajdującego się 
kilkaset metrów dalej. Są na tę okoliczność świadkowie, a twarze kilku chu-
liganów zostały rozpoznane i uwiecznione na płycie z nagraniem. Są oni 
mieszkańcami Gminy Rzgów i dla przykładu powinni odpowiadać za swoje i 
kolegów czyny przestępcze. Dochodzenie jest w toku.

Po raz ostatni w kwestii okamerowania Rzgowa wypowiadał się były już 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Rzgo-
wie, a obecnie już urzędujący Burmistrz Tuszyna Witold Małecki.

Władze samorządowe Rzgowa podziękowały mu za rzetelną pracę i 
gratulowały wyboru z nadzieją na dobrą współpracę pomiędzy gminami w 
powiecie. Pan Witold przyznał, iż doświadczenie i szlify samorządowe zdo-
bywał przez kilkanaście lat w Rzgowie, co mu bardzo pomogło osiągnąć ten 
sukces.

Na tym Przewodniczący zamknął obrady II sesji. Następna sesja odbę-
dzie się 27 grudnia, zaraz po świętach Bożego Narodzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

105. rocznica OSP w Rzgowie
W dniu 13 listopada 2010 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzgowie obcho-

dziła 105. rocznicę założenia jednostki. Uroczystość została poprzedzona 
mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Stanisława BiM 
w Rzgowie odprawioną w intencji strażaków oraz tych, którzy z tego grona 
odeszli do wieczności.

Homilię wygłosił Ks. Robert Nowak. Po mszy św. Oddział Ochotniczej 
Straży Pożarnej przemaszerował w ulewnym deszczu do remizy. Raport od 
Prezesa Jednostki Wojciecha Gałkiewicza odebrał Prezes Zarządu Gminnego 
Związku OSP w Rzgowie Burmistrz Jan Mielczarek. W uroczystości wzięli 
udział Radni Miasta Rzgowa, sympatycy i sponsorzy.

Prezes OSP Druh Wojciech Gałkiewicz dokonał podsumowania działal-
ności jednostki za bieżący rok i życzył Strażakom dalszych sukcesów. Przy 
tradycyjnym obiedzie przygrywała rzgowska Orkiestra Dęta. Wspomnieniom 
nie było końca.                                                                Zarząd OSP Rzgów

Świąteczny prezent dla OSP Grodzisko
3 grudnia 2010 r. to data, która zapisze się w historii jednostki OSP 

w Grodzisku. Jako ostatnia jednostka z KSRG w Gminie Rzgów doczekała 
się fabrycznie nowego ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, 
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GCBA4/32. Zakup ten został 
sfinansowany z kasy Urzędu Miejskiego w wysokości 420 tys. zł oraz dotacja 
w wysokości 280 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Łodzi.

Samochód Mercedes-Atego jest hitem nowoczesności na piloty, automaty 
i kamery, podświetlany z masztem oświetleniowym 2x1000 W, pompami, 
działkami, szybkim natarciem, pianą, aparatami tlenowymi i wyposażeniem 
w sprzęt do ratownictwa drogowego.

Wykonany jest przez firmę „Bocar” z Korwinowa k. Częstochowy na 
oryginalnym niemieckim podwoziu typu średniego, a wykonany jest z kom-
pozytu, co pozwoliło umieścić w nim zbiornik z wodą o pojemności 4000 
litrów.

Pomimo kilkugodzinnego szkolenia 7 ochotników na miejscu w fabryce 
strażacy muszą spędzić niejako popołudnie, aby dojść do wprawy.

Takie auto kupuje się raz na 30 lat. Przykładem jest stary wóz bojowy o 
tym stażu w naszej jednostce. Około 40 wyjazdów do zdarzeń w ciągu roku 
przez jednostkę OSP w Grodzisku będzie mogło być obsłużone przez druhów 
ochotników w pełnym zakresie i w wysokim komforcie.

Strażacy z Grodziska dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
zakupu, a w szczególności Burmistrzowi i Radnym Rady Miejskiej w Rzgo-
wie, posłowi Mieczysławowi Łuczakowi z PSL-u, Wiceprezesowi Zarządu 
WFOŚiG – Cezarowi Dzierżkowi oraz Komendzie Powiatowej PSP w 
Koluszkach.                                                            Za Zarząd OSP Grodzisko

Prezes Marek Bartoszewski

Św. Cecylia
Cecylia Rzymianka żyła najprawdopodobniej na przełomie II i III w. n.e. 

Brak pisemnych przekazów historycznych nie pozwala nam określić, co w 
żywocie tej świętej jest faktem, a co jedynie przekazywaną legendą. Kościół 
katolicki uznał ją za męczennicę i świętą; za świętą uznawana jest również 
przez kościół anglikański, ewangelicki i prawosławny. W 1561 r. została 
ogłoszona patronką muzyki kościelnej, zastępując na tym zaszczytnym miej-
scu św. Jana Chrzciciela.

Św. Cecylia - kobieta niezwykłej urody – była córką rzymskich patry-
cjuszy. Wbrew religii rodziców przyjęła chrzest i złożyła śluby czystości. 
Zmuszona do poślubienia poganina, nie tylko tych ślubów dotrzymała, ale 
nawróciła męża i jego brata - Tyburcjusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć 
męczeńską przez ścięcie.

Według podań – żołnierze rzymscy próbowali najpierw udusić ją parą w 
łaźni w jej własnym domu, lecz ona czuła na sobie jedynie chłodny powiew 
powietrza. Nie uśmierciły jej również trzykrotne ciosy toporem. Święta 
zmarła w męczarniach dopiero po trzech dniach. Jej ciało spoczywa w bazy-
lice na rzymskim Zatybrzu. Bazylikę wzniesiono w IV w. w miejscu, gdzie 
znajdował się dom Cecylii.

Nie są znane związki Cecylii z muzyką. Podobno grała na organach 
oraz na harfie, co bardziej prawdopodobne, gdyż ówczesne panie rzymskie 
często kształciły się w grze na tym instrumencie. Piękna jej śpiewu dowodzi 
fragment apokryficznej Pasji: „Gdy muzycy stroili instrumenty na weselne 
pieśni przed jej ślubem z Walerianem, ona wyśpiewywała w sercu chwałę 
Bogu...”.

Cecylia w ikonografii przedstawiana jest jako orantka, tzn. kobieta 
modląca się, z uniesionymi rękami ku górze. Późniejsze prezentacje ukazują 
ją w tunice z męczeńską palmą w dłoni.

Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne – cytra, harfa, lutnia i 
organy, płonąca lampka, miecz oraz wieniec z białych i czerwonych róż, 
oznaczających jej niewinność i męczeństwo.

Św. Cecylia swoją opieką otacza chórzystów, lutników, muzyków, orga-
nistów i zespoły wokalno-muzyczne.

Cecyliada 2010
„Cecyliada” – to doroczne Święto Patronki obchodzone w chórze 

„Camerata” już po raz siódmy. Nazwa pochodzi od św. Cecylii – 
patronki chórów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-
muzycznych.

Dla członków chóru „Camerata” to tradycyjnie okazja do podsu-
mowań ostatniego roku pracy. A był on intensywny i pracowity, gdyż 
nie brakuje okoliczności i świąt, czasem smutnych, czasem wesołych, 
które chór ubogaca swoim śpiewem. Przeważają jednak te przyjemne 
momenty i chwile (takie jak np. I nagroda na Przeglądzie w Głownie 
we wrześniu br.), które trzymają nas razem, pozwalają dzielić się rado-
ściami.

Dlatego święto rozpoczęło się mszą św. w kościele parafialnym 
św. Stanisława B.M. w Rzgowie o godz. 11.30 w intencji chóru oraz 
zmarłych nagle członkiń – Anny Grzanek i Mirosławy Kantorskiej, pod-
czas której wykonał on „Hymn do św. Cecylii” oraz nową pieśń (po raz 
pierwszy prezentowaną w Rzgowie) - „Kleszczmy rękoma wszyscy 
zgodliwie...” (Psalm 47 M. Gomółki, z tekstem J. Kochanowskiego - 
tłumaczeniem „Psałterza Dawidowego”).

Pani dyrygent dodatkowo przedstawiła sylwetkę świętej, która 
zapewne opiekuje się „Cameratą” podczas całej 7-letniej działalno-
ści, oraz podziękowała wszystkim życzliwym i tym, którzy „Cameratę” 
wspierają i mienią się jej przyjaciółmi.

Do takich osób niewątpliwie należą przedstawiciele władz miasta, 
obecni podczas uroczystości – Przewodniczący Rady Miejskiej p. 
Marek Bartoszewski, jego zastępczyni - p. Regina Bagińska oraz 
Wiceburmistrz p. Jadwiga Pietrusińska i dyrektor GOK p. Wojciech 
Skibiński.

Następnie odbyło się krótkie, oficjalne spotkanie, podczas którego 
głos zabrała pani dyrygent przedstawiając bieżącą sytuację i skład 
chóru. Brawami nagrodzono wszystkie osoby, które pokonały skrępo-
wanie i w ciągu ostatniego roku przyłączyły się do grupy (bo wiedzą, 
że razem raźniej), aby wspólnie realizować swoją pasję śpiewania. 
Możliwe było obejrzenie aktualizowanej na bieżąco przez jednego z 
chórzystów - „Kroniki”, przedstawiającej wszelkie dokonania grupy.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. M. Bartoszewski w swej wypo-
wiedzi zaakcentował „wtopienie” się chóru „Camerata” w kulturalną 
mapę Rzgowa oraz scalenie grupy z lokalnym środowiskiem. Podkre-
ślił, iż cenne są takie inicjatywy, w które szeroko angażują się miesz-
kańcy gminy i nie tylko. Potwierdzeniem prawdziwości tych słów było 
zaproszenie chóru na I Sesję nowej Rady Miejskiej w celu zapocząt-
kowania i uświetnienia obrad.

Także dyr. W. Skibiński obiecał wsparcie (również wokalne) w 
dalszym rozwoju „Cameraty” oraz podejmowanych działaniach. Pod 
koniec zadedykował wszystkim paniom piosenkę „Brunetki, blon-
dynki...” z repertuaru J. Kiepury.

Spotkanie przebiegło w miłej, podniosłej, świątecznej wręcz atmos-
ferze i zakończyło się wspólnymi życzeniami dalszej, owocnej współ-
pracy i wielu sukcesów. Dopełnieniem popołudnia był poczęstunek w 
restauracji „Cichy Kącik”.

PS. A na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 
2011 Rok wszystkim fanom „Cameraty” życzenia zdrowia, szczęścia i 
pomyślności składają - chórzyści.

Chórmistrz Izabela Kijanka

KRONIKA MIESIĄCA
27.10.2010 r. – Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
05.11.2010 r. – Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
11.11.2010 r. – Obchody Święta Niepodległości
13.11.2010 r. – Uroczystości związane ze 105. Rocznicą Powstania OSP w 

Rzgowie
21.11.2010 r. – Wybory samorządowe
28.11.2010 r. – Uroczystości związane z dniem imienia św. Cecylii i 7. rocz-

nica powstania chóru CAMERATA w Rzgowie
01.12.2010 r. – Pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Rzgowie - 

ślubowanie radnych
01.12.2010 r. – Druga Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - ślubowanie nowo 

wybranego Burmistrza Rzgowa
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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

Straż apeluje i ostrzega!
Rozpoczął się okres grzewczy, 

a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!
W związku z rozpoczętym okresem wzmożonego zapotrzebowania na 

ciepło czerpane nie zawsze ze sprawnych i bezpiecznych źródeł, Powiatowa 
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach po raz kolejny apeluje 
o zachowanie w tym okresie szczególnej ostrożności.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego 
czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powsta-
niem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znaj-
dujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Dotyczy to szczególnie 
budynków mieszkalnych. Wydobywający się tlenek węgla staje się przyczyną 
pożarów oraz innych zdarzeń, które spowodowały śmierć wielu ludzi.

Wielu ofiar można byłoby uniknąć, gdyby właściciele dbali o odpowiedni 
stan techniczny urządzeń grzewczych oraz połączonych z nimi przewodów 
spalinowych, konserwując je i usuwając zalegające w nich zanieczyszcze-
nia.

W bieżącym okresie odnotowano już 4 przypadki podtruć, w tym 
jeden okazał się śmiertelny!

Służby Powiatowej Straży Pożarnej szczególny nacisk kładą na działania 
profilaktyczne, mające na celu zapobieganie tego typu zdarzeniom. Prowa-
dzone są wzmocnione kontrole i działania polegające na:
* sprawdzaniu szczelności przewodów kominowych, ich systematycznym 
czyszczeniu oraz sprawdzaniu występowania dostatecznego ciągu powie-
trza,
* niezaklejaniu i niezasłanianiu w inny sposób kratek wentylacyjnych,
* użytkowaniu sprawnych technicznie urządzeń, w których odbywa się proces 
spalania zgodnie z instrukcją producenta,
* systematycznym sprawdzaniu ciągu powietrza, np. poprzez przykładanie 
kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca 
wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub 
kratki,
* w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania 
wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w 
stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentyla-
cję.

W związku z tym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach apeluje o rozsądek 
przy ogrzewaniu i dogrzewaniu się różnego typu piecykami i pamiętajmy o 
konieczności poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konser-
wacyjnym przede wszystkim przewodów kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych).

Sezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych i wielorodzinnych to okres nie tylko zwiększonej liczby pożarów, ale 
również zatruć tlenkiem węgla. W związku z przypadkami zatruć użytkowni-
ków urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym i gazowym Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. 
w Koluszkach zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu o bezpieczne 
eksploatowanie urządzeń ogrzewczych. W życiu codziennym z tlenkiem 
węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń grzew-
czych na paliwo stałe i gazowe, w których odbywa się proces spalania przy 
małej ilości powietrza - następuje niepełne spalenie. Wówczas może powstać 
trujący tlenek węgla wydobywający się z urządzenia grzewczego lub prze-
wodu kominowego (w przypadkach niewłaściwego odprowadzania spalin i 
dymu z urządzeń grzewczych). Tlenek węgla zwany „czadem” jest gazem 
bezbarwnym, bezwonnym, skrajnie łatwopalnym i toksycznym, wiąże się 
z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe, stwarza poważne 
zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi w przypadku wdychania. Na 
skutek zatrucia czadem w pierwszej kolejności uszkodzeniu ulegają narządy 
najbardziej wrażliwe na niedotlenienie, czyli układ krążenia i ośrodkowy 
układ nerwowy. „Czad” jest gazem nieco lżejszym od powietrza i tworzy z 
powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu 
technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) 
mogą być, a jak wykazuje codzienna praktyka, są przyczyną śmiertelnych 
zatruć tlenkiem węgla.

Należy pamiętać: Tlenek węgla jest bezwonny!
Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), przebywając w 

pomieszczeniach, w których są zamontowane piece węglowe lub piecyki 
gazowe, natychmiast opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia! 
Skontaktuj się w tej sprawie z kominiarzem! W razie potrzeby skorzystaj z 
pomocy medycznej!

Jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla.
Tlenek węgla ze względu na swoje właściwości jest dużym zagrożeniem 

dla zdrowia i życia. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, należy:
a) nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych,
b) co najmniej raz w roku zlecić firmie kominiarskiej kontrolę i czyszczenie 
przewodów kominowych,
c) dla własnego bezpieczeństwa zamontować czujnik wykrywający tlenek 
węgla w pomieszczeniu, w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy 
urządzeń grzewczych elektrycznych),
d) nie dokonywać podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów komino-
wych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
e) kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,
f) dokonywać okresowych czyszczeń przewodów kominowych, a także 
usuwać zgromadzoną w osadniku pieców węglowych sadzę.

KPPSP w Koluszkach

Czy niewiedza kosztuje?
Czy każdy posiada najlepsze, odpowiednio dobrane konto osobiste spo-

śród 148 różnych możliwych do wyboru? Czy nasz bank jest liderem na 
rynku i zajmuje 1 miejsce z 64 możliwych pozycji? Czy wybierając kredyt 
zweryfikowaliśmy wszystkie 750 ofert dostępnych na rynku finansowym? 
Czy negocjujemy umowy z bankiem, czytamy je i ustalamy nowe dogodne 
dla nas warunki? Czy każdy wie, co się zmieniło w systemie emerytalnym po 
reformie z 1999 r. i czym jest wprowadzony wówczas system repartycyjno-
kapitałowy? Czy nasze OFE wybrane spośród 14 dostępnych jest tym, które 
najlepiej pracuje na naszą przyszłą emeryturę?

Choć nie wszyscy mają tego świadomość, to jednak z rynku finansowego 
korzysta każdy, zarówno gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, pośred-
nicy finansowi, państwo, jak i zagranica. Rynek ten, co zostało wskazane we 
wstępie, jest bardzo obszerny, posiada dużą ilość dostępnych ofert i możliwo-
ści do wyboru. Jego uczestnikiem staje się każda osoba posiadająca konto w 
banku, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie auta, nieruchomości, płacąca 
składki ZUS bądź też spłacająca raty kredytu.

Gdy podejmujemy ważną dla nas i dla naszej rodziny decyzję, rzadko 
zastanawiamy się, jaki będzie jej wynik w przyszłości. Nie weryfikujemy 
wszystkich dostępnych ofert, nie porównujemy ich kosztów i często podej-
mujemy złe, szkodzące nam samym decyzje. Pomóc w tej sytuacji ma doradca 
finansowy, który zajmuje się doborem produktów indywidualnie do potrzeb. 
Jego zadaniem jest weryfikacja posiadanych przez klienta umów finanso-
wych oraz sprawdzenie, czy są one dla niego korzystne. Często słyszymy, 
że osoba, której dom uległ zniszczeniu wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
nie otrzymała kwoty umożliwiającej jej naprawienie wyrządzonych szkód. 
Ważne jest, by sprawdzać pojawiające się w umowach kruczki prawne, np. 
gdy dom ubezpieczony jest od zerwania dachu na skutek wichury. W zależ-
ności jak zawarta jest umowa, jeden ubezpieczyciel wypłaci pieniądze, gdy 
dach zerwał wiatr wiejący z prędkością 20 m/s, drugi gdy wiało z prędko-
ścią 24 m/s, a trzeci zażąda okazania dokumentu z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej potwierdzającego, że była w tym czasie wichura. W 
ubezpieczeniu na życie często spotykamy wyłączenie, które mówi o tym, że 
kwota nie zostanie wypłacona, gdy śmierć nastąpi, w tak prawdopodobnym w 
tych czasach, nieszczęśliwym wypadku. Ważne jest również, by suma ubez-
pieczenia był adekwatna do naszych zarobków, wieku oraz sytuacji rodzin-
nej. Mało osób wie, że kredyt jest umową, której warunki można negocjo-
wać z bankiem. Jeżeli w trakcie trwania kredytu hipotecznego zastosujemy 
refinansowanie, bank może wyrazić zgodę na zmianę warunków kredytu na 
korzystniejsze dla kredytobiorcy. Gdy uda nam się przy tym uniknąć płace-
nia części z 15 kosztów okołokredytowych, które doliczane są dodatkowo 
do odsetek, zaoszczędzimy sporą część pieniędzy. Warto również wiedzieć, 
jaką przewagę ma poduszka pod kredyt nad nadpłacaniem kredytu. Tematem, 
który dotyczy wszystkich pracujących opłacających składki ZUS, jest wybór 
Otwartego Funduszu Emerytalnego. Dobrze jest sprawdzać, jak pracują 
nasze pieniądze w corocznie przysyłanym liście rocznicowym, zwłaszcza że 
nominalna stopa zwrotu najgorzej zarabiającego funduszu wynosi 168%, a 
najlepszego 231,7%.

Kto nam zazwyczaj tłumaczy, pomaga, podpowiada, jakie jest najlep-
sze rozwiązanie? Na drodze poszukiwań odpowiedniego produktu możemy 
trafić na agenta ubezpieczeniowego. Taka osoba pracuje dla jednej instytucji i 
sprzedaje tyko jej produkty. Nie wie, co posiada konkurencja, i często nie ma 
odpowiedniej wiedzy finansowej, by nam pomóc. Niechętnie mówi o ukry-
tych kosztach i kruczkach prawnych, gdyż nie jest to w jej interesie. Udając 
się do takiej osoby, od razu stawiamy się na przegranej pozycji. Nie dajemy 
sobie szansy na znalezienie najlepszych ofert czy weryfikacje rynku.

Stan naszych finansów zależny jest od decyzji, które podejmujemy przez 
całe nasze życie. By wybory te były dla nas jak najkorzystniejsze, potrzeba 
poświęcić temu dużo czasu, mieć ogromną wiedzę finansową i doświadczenie. 
Trzeba śledzić na bieżąco zmiany i weryfikować produkty nowo wchodzące 
na rynek. Taką pomoc świadczy doradca finansowy, który jest ekspertem w 
zakresie rynku finansowego. To właśnie on w naszym interesie weryfikuje 
umowy dostępne na rynku i pomaga wybrać te najbardziej odpowiadające 
potrzebom klienta. Skorzystać z jego pomocy może każdy, zarówno pojedyn-
cza jednostka, jak przedsiębiorstwo. Gdy zaufamy takiej osobie, możemy być 
pewni, że nasze finanse będą bezpieczne, a zawarte umowy będą najlepszymi 
na rynku.

Spotkanie z doradcą finansowym jest bezpłatne i do niczego niezobowią-
zujące. Jest za to doskonałą okazją do zdobycia bądź pogłębienia wiedzy na 
temat rynku finansowego.

Marlena Zaborowska
Tel. 511868635

Jesienny Pejzaż
Jedną z imprez organizowanych przez GOK w Rzgowie w listo-

padzie br. był konkurs plastyczny pt. „Jesienny Pejzaż”, którego 
pomysłodawcą i opiekunem była Pani Irmina Kuzik, prowadząca zaję-
cia plastyczne w GOK. Dzieci w wieku 3-12 lat, uczęszczające do 
przedszkola, gminnych szkół i GOK-u, przygotowały prawie150 prac. 
Tematem konkursu był „Jesienny Pejzaż”, wykonany w dowolnej tech-
nice. Zainteresowanie było tak ogromne, że organizatorzy postanowili 
wyróżnić aż 23 prace.

Spośród wielu ciekawych propozycji jury konkursowe wybrało do 
nagród prace, które zostały ocenione w trzech kategoriach wieko-
wych: 3-5 lat, 6-8 lat i 9-12 lat. Wybór był bardzo trudny, ponieważ 
dzieci popisały się niezwykłą wrażliwością artystyczną tworząc piękne 
pejzaże, wykonane w wielu technikach z niezwykłą starannością.

Oficjalne wręczenie nagród i licytacja prac laureatów odbyły się 18 
listopada w sali GOK w Rzgowie. Sama licytacja wzbudziła ogromne 
emocje wśród nagrodzonych dzieci i rodziców. Zebrano 352 zł, które 
przeznaczono na zakup materiałów plastycznych dla dzieci i mło-
dzieży uczęszczających na zajęcia plastyczne do GOK.

Organizatorzy dziękują Przedszkolu Publicznemu w Rzgowie, 
Szkole Podstawowej w Rzgowie, Szkole Podstawowej w Kalinie oraz 
Szkole Podstawowej w Guzewie za zmobilizowanie dzieci do tak licz-
nego udziału w konkursie. Wszystkim dzieciom i ich opiekunom ser-
decznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym 
konkursie, planowanym wiosną przyszłego roku.

Irmina Kuzik
Wojciech Skibiński

„Camerata” na I Sesji
1.12.2010 r. w samo południe odbyła się w Urzędzie Miejskim w 

Rzgowie I Uroczysta Sesja Rady Miejskiej - nowo wybranej w ostat-
nich wyborach samorządowych. Rzgowski chór „Camerata” wraz z 
dyrygentem zostali zaproszeni na obrady, aby uroczyście zainaugu-
rować pracę radnych.

Zaszczyt śpiewania podczas Sesji Inauguracyjnej spotkał „Came-
ratę” już po raz drugi; podobna sytuacja miała miejsce 4 lata temu.

Po słowie wstępnym Przewodniczącego p. M. Bartoszewskiego 
swój krótki udział chór rozpoczął Hymnem Państwowym; następ-
nie zaintonowano pieśń „Rzgów - nasze miasto” - nieoficjalny hymn 
Rzgowa. W repertuarze znalazła się także pieśń „Choć burza huczy”, 
która wbrew pozorom i ogólnej orientacji jest pieśnią pochwalną dobrej 
pracy i z optymizmem każe patrzeć w przyszłość. „Przylecieli Sokoło-
wie” o wydźwięku patriotycznym i „Bo tylko w Rzgowie” - którą nucą 
fani naszego miasta spowodowały, iż atmosfera spotkania zrobiła się 
naprawdę gorąca.

Niech zatem słowa piosenki dodadzą radnym zapału w sił w roz-
wiązywaniu problemów i podejmowaniu trafnych decyzji, abyśmy my 
– wszyscy mieszkańcy gminy rzgowskiej mogli za kolejne 4 lata znów 
zaśpiewać: „...bo tylko w Rzgowie możesz żyć jak człowiek...”.

Dyrygent 
Izabela Kijanka

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

Zabrania się wysypywania śniegu pochodzącego 
z terenu posesji i chodnika przylegającego do granic 
posesji na pas drogi.

Mikołajkowy pokaz tańca
7 grudnia, dzień po wizycie św. Mikołaja w naszym mieście, Gminny 

Ośrodek Kultury w Rzgowie, wspólnie ze szkołą tańca „Acapulco”, zorgani-
zował mikołajkowy pokaz tańca.

Tuż po godzinie 17.00 najmłodsze pary taneczne rozpoczęły prezenta-
cje w rytmach latynoamerykańskich. Widzowie zobaczyli między innymi 
cha-chę czy salsę. Po nich do prezentacji ruszyli dorośli. W ich wykonaniu 
oglądano walca angielskiego i rumbę. Pokaz uatrakcyjniła nauka tańca dla 
widzów połączona ze słodkim poczęstunkiem.

Wszystkie osoby zainteresowane nauką tańca towarzyskiego zapraszamy 
do naszego Ośrodka.

Wojciech Skibiński

Gabinet kosmetyczny
„ZUZA”
Ul. Źródlana 15

Zaprasza na zabiegi

– twarz i ciało
– pielęgnacja stóp: wrastające paznokcie, 

odciski, modzele
– wizyty dermatologa, wkrótce ortopedy

Tel. 602-595-408
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Prywatny gabinet kardiologiczny
dr n. med. Grażyna Dąbrowska

– konsultacje
– diagnostyka

– EKG
– holter, holter ciśnieniowy i echo serca

Zapisy codziennie w rejestracji
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

– ul. Ogrodowa 11; tel. 42-214-11-72
oraz 510-562-012

Sat-ER    Andrzej Polakowski
Naprawy telewizorów i sprzętu Audio-video

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

Sprzedam działkę 
budowlano-rekreacyjną

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

Tel. 602-404-262

Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe, obcho-

dzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez 
Naród Polski niepodległego bytu państwowego. W 1918 r. po 123 latach od 
III rozbioru w 1795 r. przez Austrię, Prusy i Rosję. W tym to, jakże ważnym 
dla Polaków dniu, również społeczność rzgowska (jak co roku) obchodziła 
92. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych sprzed 
Urzędu Miasta do Kościoła Parafialnego w Rzgowie, w którym została odpra-
wiona przez ks. Proboszcza Tadeusza Malca msza święta w intencji ojczyzny. 
We mszy uczestniczyli: władze samorządowe, radni, poczty sztandarowe 
organizacji gminnych oraz szkół, chór „Camerata”, Rzgowska Orkiestra 
Dęta i licznie zgromadzeni wierni. Po mszy nastąpił przemarsz na miejscowy 
cmentarz, na którym delegacje Kombatantów RP, władz samorządowych, 
przedstawiciele PSL oraz Spółki Leśnej złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego 
Żołnierza, a orkiestra dęta zagrała „Rotę”.

Po przemarszu do strażnicy OSP w Rzgowie orkiestra dęta hymnem 
państwowym i wiązanką utworów patriotycznych rozpoczęła uroczystą aka-
demię. Program słowno-muzyczny przygotowali uczniowie gimnazjum w 
Rzgowie pod kierunkiem p. Haliny Karbowniczak i p. Aleksandry Jawor-
skiej. W trakcie programu wystąpiły laureatki I Konkursu Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej. I tak:

Joanna Kopczyska wykonała pieśń „Wojenko, wojenko”, Karolina Brze-
zińska i Natalia Pachulska – „Rozkwitały pąki białych róż”, Julia Waprzko 
- „Żeby Polska była Polską”, Agnieszka Fryczka i Natalia Gajda - „Tu wszę-
dzie jest moja ojczyzna”.

W dalszej części uroczystości chór „Camerata” wykonał pieśni „Piechota” 
i „Jak to na wojence ładnie”, a na zakończenie programu zaprezentował się 
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Grupa średnia w suicie krakowskiej 
oraz grupa starsza tańcząca mazura w przepięknych strojach szlacheckich.

Instruktor GOK Jarosław Rychlewski

Serdecznie dziękuję:
Mieszkańcom Rzgowa, Gminy Rzgów i Brójce, tym, którzy w 

wyborach samorządowych obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na 
mnie swój głos.

Szczególne podziękowania kieruję do koleżanek i kolegów z 
„Razem dla Gminy” i do tych, którzy w trudnym dla mnie z powodów 
osobistych czasie wspierali mnie z życzliwością i dobrym słowem.

Aleksandra Kubicka

Publikujemy wystąpienie przedstawiciela Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Jana Gosa pod-
czas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza na 
cmentarzu w Rzgowie

Na dzień 11 listopada
Szanowni zebrani oraz bardzo miła i ukochana młodzieży. Spełniając swój 

głęboki patriotyczno-obywatelski obowiązek, w dniu 11 listopada każdego 
roku gromadzimy się dość licznie, aby podkreślić kolejną rocznicę naszego 
Święta Niepodległości Polski. Aby tu, na cmentarzu w Rzgowie, przy mogile 
naszych żołnierzy, oddając im najwyższy hołd uznania i spłacać ciągły dług 
zasłużonej wdzięczności, dla nich i tym wszystkim, którzy przez ponad sto 
lat byli upokarzani w ciężkiej niewoli w różny sposób walczyli i ginęli w 
sprawie odzyskania upragnionej i trwałej niepodległości, dla naszej ukocha-
nej ojczyzny Polski. Oraz tym wszystkim, wyrażamy wielkie słowa uznania, 
którzy w tajemniczych i bardzo męczeńskich okolicznościach poświęcali 
swoje drogocenne zdrowie, nawet i własne życie oddawali - to dla nich rów-
nież niski pokłon i szacunek, prawie cała Polska składa. I my tutaj oraz przy 
każdej wiążącej się z tym tematem okoliczności w głębokiej patriotycznej 
zadumie i refleksji, musimy (szczególnie do całej młodzieży się zwracam), 
musimy bardzo szeroko wyciągać obiektywne wnioski na przyszłość o naszej 
bardzo często zniewalającej ojczyźnie.

Tych historycznych dat, tj. 11 listopada 1918 r., jako naszego radosnego 
Święta Niepodległości oraz bardzo smutnej daty 1 września 1939 r., gdy zale-
dwie dwudziestoletnia Polska, bardzo słabo uzbrojona, została napadnięta 
przez krwiożerczą, mocno uzbrojoną armię Niemiec hitlerowskich i oczywi-
ści rygorystycznie rozpętując II wojnę światową, np. za jednego utraconego 
żandarma, to w Zgierzu Niemcy rozstrzelali 100 Polaków, a w Radogoszczu 
cały budynek wypełniony niewinnymi zakładnikami oblano płynem łatwo-
palnym i żywcem wszystkich spalono, a stosy tych ciał ludzkich przez kilka 
dni ze zgrozą (od strony wschodniej tego budynku) można było oglądać. 
(Byłem dwa razy).

I z bardzo, bardzo wielką goryczą, żalem i ogromnym ubolewaniem 
należy sobie przypominać oraz koniecznie zakodować całej naszej ukochanej 
młodzieży o dacie 17 września (również) 1939 r., gdy podstępnie niczym 
nieuzasadnione (chyba, że rewanż - zemsta za „Cud nad Wisłą”, że po 120 
latach gnębienia Polaków w niewoli oni przy pomocy Boga Najwyższego 
sami się uwolnili z okrutnych i uciążliwych kajdanów niewolnictwa ludz-
kiego) to Armia Czerwona (dająca się poznać jako ludobójcza) ponownie 
całą, ogromną siłą militarną wkroczyła na tereny naszej Ojczyzny, aby razem 
z Niemcami przez ponad 5 lat wspólnej okupacji oficjalnie albo bardzo skry-
cie unicestwiać i mordować Polaków. Rozpoczynając oczywiście najpierw 
od zabierania im godności osobistej, traktując Polaka jako „Polską świnię” 
albo „Polski bandyta”. Następnie wywłaszczając z ich prawowitych posia-
dłości, traktując - jako swoich znienawidzonych wrogów.

Analizując poszczególne wydarzenia w Polsce, samoistnie powstaje fun-
damentalne pytanie. Dlaczego najwyższe autorytety naszego kraju, tak tra-
gicznie i w niewyjaśnionych do końca okolicznościach, tajemniczo giną??? 
A jest ich bardzo wiele, np. w 1940 r. Dowódcę Armii Polskiej na uchodź-
stwie, gen. Władysława Sikorskiego – pozbyto się w katastrofie lotniczej 
w Gibraltarze. Samolot, którym mieli lecieć na bardzo ważne i decydujące 
historyczne spotkanie, to zaraz po stracie rozbił się, a tylko jego pilot ocalał. 
Albo ks. Jerzy Popiełuszko, który został podstępnie uprowadzony bestialsko, 
makabrycznie zamordowany przez SB - skrępowany, obciążony kamieniami 
i wrzucony do głębokiej wody – itp. i itd.

Jako kadet ukończonej szkoły podoficerskiej w Wojsku Polskim w latach 
1946/47 z wynikiem dobrym lok. 33/108 mam zakodowane to, że najwyżsi 
dostojnicy hierarchii państwowej jak: prezydent, premier i cała kadra wojsko-
wo-rządowa tej samej specjalności - odpowiedzialności itp. - to pod żadnym 
pozorem nie mogą podróżować jednocześnie tym samym środkiem lokomo-
cji - nawet w czasie pokojowym.

A tu np. katastrofa lotnicza w Drawsku Pomorskim, gdy samolot lecący 
razem z najwyższą elitą lotnictwa, podczas lądowania (to za wyjątkiem jed-
nego pasażera, który na wcześniejszym lotnisku wysiadł) całkowicie rozbił 
się i wszyscy najwyższej rangi lotnictwa znajdujący się wówczas na tym 
pokładzie - zginęli.

A szczególnie gdy udajemy się do kraju, w którym to w latach 1940-tych 
dokonywana była barbarzyńska ludobójcza i perfidna zbrodnia na naszych 
oficerach i wówczas na najwspanialszych i najwartościowszych Polakach.

Gdy w tak drastycznych okolicznościach 10 kwietnia 2010 r. nasza mocno 
zobligowana 96-osobowa pielgrzymka rządowa na czele z Panem Prezyden-
tem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką oraz przedstawicielami czę-
ściowej elity piastujących najwyższe odpowiednio stanowiska w naszym 
kraju, do Katynia musieli lecieć razem? Nie!

Tym bardziej, że nie byli zapraszani ani mile widziani na ich terenie, 
zbryzganą gorącą patriotyczną krwią Polaków (a może lepiej byłoby ich zda-
niem sprawę uznać ze przedawnioną albo całkowicie wyciszyć i uznać za 
niebyłą?). W tych tak specyficznych okolicznościach należało lecieć nawet 
w trzech oddzielnych samolotach i jeszcze każdy z nich odpowiednio ubez-
pieczony. A wówczas katastrofy lotniczej, światowej wagi na lotnisku w 
Smoleńsku na pewno by nie było. A szeroki świat dowiedziałby się dużo 
więcej szczegółowej prawdy o ludobójstwie i nastąpiło możliwe wybacze-
nie bestialskim oprawcom w Katyniu. Ale nigdy, przenigdy zapomnieć nie 
wolno!!! - tej tragedii.

A w okolicy Belwederu niepotrzebne, nieprzemyślane w skutkach i 
bardzo kompromitujące na cały świat ekipę wydającą takie polecenia-rozkazy 
ustawiania masywnych ogrodzeń i (chyba z połowy Polski) ściągania służby 
mundurowej na naszą wspaniałą, bezbronną, rzewnie i gorliwie modlącą się 
ludność proszącą odpowiedzialne czynniki o bardzo trwałe upamiętnienie 
tragedii pod Smoleńskiem - nie byłoby.

Na zakończenie to w intencji dusz, których ciała poległy za Ojczyznę, 
abyśmy już w niewymazanej z mapy Polsce bezpiecznie mogli żyć - pomó-
dlmy się w cichej modlitwie... Wieczny odpoczynek racz im dać...

ZKRPiBWP w Rzgowie
Jan Gos

Mistrz bokserski w gimnazjum
Adrian Górski jest uczniem naszego gimnazjum i jak każdy nastolatek ma 

różne pasje. Interesuje się piłką nożną, tańcem towarzyskim i boksem. Naj-
większe sukcesy sportowe odnosi właśnie w tej ostatniej dziedzinie. Adrian 
znalazł chwilę dla naszych dziennikarzy i opowiedział o swoich sukcesach 
sportowych. A to czego się dowiedzieliśmy:

Adrian trenuje boks od roku, a do RKS Łódź (Rudzki Klub Sportowy) 
trafił dzięki koledze. Ma na swoim koncie wygrane w dwóch turniejach, w 
Gdyni na VIII Międzynarodowym Turnieju Nadziei Olimpijskiej I miejsce, 
w Międzynarodowym Turnieju „Srebrna Łódka”, również I miejsce oraz II 
miejsce w Pucharze Polski.

Jego nauczyciel kiedyś również walczył i był trenerem Polski. Teraz uczy 
dla przyjemności i daje cenne wskazówki swoim podopiecznym przed każdą 
walką.

Adrian pokazał nam, jak wygląda stój sportowy boksera, strój do walk 
w ringu składa się z kasku, butów, owijek, rękawic i szczęki, każdy mógł 
przymierzyć rękawice oraz poskakać przez prawdziwą bokserską skakankę. 
To był mały trening, a te prawdziwe treningi odbywają się 3 razy w tygodniu 
i trwają 1,5 godziny. Życzymy samych sportowych sukcesów.

Marta Pietrzyk, kl. Ia
Fot. Agnieszka Ruta

Mistrz Gier i Zabaw Ruchowych
1 października w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w 

Kalinie rozegrany został XI turniej „Mistrz Gier i Zabaw Ruchowych” dla 
szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Po rozegraniu 10 konkurencji 
sprawnościowych dla uczniów klas I-VI, konkursu wiedzy o sporcie i konku-
rencjach dla opiekunów drużyn, zwycięzcą okazała się reprezentacja Szkoły 
Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie (opiekun Radosław Bubas), 
przed reprezentacją Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kali-
nie (opiekun Zdzisław Sabela) i reprezentacją Szkoły Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Guzewie (opiekun Natalia Chrabelska). Nagrody dla 
uczestników turnieju ufundował LUKS Sokół Rzgów.

Zdzisław Sabela

Czas podsumowań
Grudzień i koniec roku to czas podsumowań tego, co się wydarzyło w 

ciągu minionych dwunastu miesięcy. Jako opiekun koła turystycznego chcia-
łabym przedstawić pokrótce wszystkie imprezy turystyczno-krajoznawcze, 
w których uczestniczyli nasi uczniowie, niekiedy wspólnie z kolegami ze 
Szkoły Podstawowej w Rzgowie, począwszy od nowego roku szkolnego 
2010/2011.

We wrześniu wzięliśmy udział w XXX Rajdzie Młodych Oszczędnych, 
organizowanym pod patronatem PKO Banku Polskiego. Miejscem naszego 
jesiennego spaceru był Las Łagiewnicki. Uczeń V klasy naszej szkoły, Adam 
Otocki, zajął II miejsce w konkursie wiedzy o PKO.

W październiku spacerowaliśmy ulicą Piotrkowską, poznając jej prze-
szłość i teraźniejszość. Zwiedziliśmy m.in. Muzeum Włókiennictwa i Skan-
sen Architektury Drewnianej dawnej Łodzi. W konkursie wiedzy o łódzkiej 
Pietrynie uczniowie naszej szkoły zdobyli II miejsce. Również II miejsce 
zajęliśmy w tworzeniu hasła związanego z ulicą Piotrkowską.

W listopadzie wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Rzgowie 
uczestniczyliśmy w jednodniowej wycieczce do Łęczycy, Tumu i Oporowa. 
Są to miejscowości obfitujące w ciekawe zabytki historyczne, mające bogatą 
przeszłość, sięgającą nawet czasów dynastii Piastów.

Rajdy piesze i wycieczki turystyczno-krajoznawcze to nie tylko dosko-
nała forma czynnego wypoczynku i hartowania ciała, to także okazja poznania 
swojego regionu. Szkoda tylko, że rodzice naszych podopiecznych, zwłasz-
cza zimą, tak niechętnie godzą się na taki rodzaj wypoczynku połączony z 
poznawaniem Małej Ojczyzny.

Na łamach czasopisma „Nasza Gmina” dziękuję Rodzicom za zrozumie-
nie i moim koleżankom, które towarzyszyły mi na turystycznych szlakach w 
mijającym roku 2010.

Opiekun koła turystycznego przy SP w Kalinie

W poszukiwaniu Św. Mikołaja
Wprawdzie Święty Mikołaj przychodzi do nas 6 grudnia, ale już w sobotę 

4 grudnia bieżącego roku grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kalinie 
i Gimnazjum w Rzgowie, nie bacząc na mróz i zaspy śnieżne, ruszyła na 
spotkanie Świętego Mikołaja. W tym roku szukaliśmy go w gminie Pabia-
nice. Wędrówkę rozpoczęliśmy spod MOSiR, szliśmy przez Las Miejski i 
Rydzyny. Niektóre odcinki marszruty dawały nam się we znaki – ciężko było 
brnąć w śniegu po kostki brzegiem lasu.

Świętego Mikołaja znaleźliśmy po 10 km marszu już w otoczeniu innych 
grup rówieśniczych. Czekał na nas w OSP Rydzyny. Zaprosił również i naszą 
grupę do ogniska na gorący bigos z bułeczką i herbatę z cytryną. Później wrę-
czył nam paczki ze słodyczami, w zamian za co zaśpiewaliśmy kolędę, która 
jednak nie wypadła imponująco. Obiecaliśmy, że następnym razem będzie 
znacznie lepiej.

Obdarowani przez Mikołaja ruszyliśmy w drogę powrotną do domu, 
zadowoleni z tego, że i pogoda była dla nas łaskawa, i że nasza wędrówka 
zakończyła się sukcesem.                                                           Teresa Głąb,

opiekun koła turystycznego
w Szkole Podstawowej w Kalinie
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Zgodnie ze staropolską tradycją,
życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom 

i pracownikom, a także wszystkim przyjaciołom 
szkoły oraz mieszkańcom Gminy Rzgów, radosnych, 
pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia 

i Szczęśliwego Nowego 2011 Roku.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Koło Dziennikarskie

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie

Święto
Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2010 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie odbył się apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Uro-
czystość przygotowały klasy IIb i IIc pod opieką pani Haliny Karbowniczak 
i pani Aleksandry Jaworskiej. Na uroczystości pojawił się również Zespół 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, który uświetnił uroczystość pokazem tańców 
ludowych. Podczas apelu deklamowane były wiersze upamiętniające bohate-
rów walk za niepodległość i odśpiewane zostały znane pieśni patriotyczne.

11 listopada natomiast w OSP w Rzgowie odbyła się gminna uroczystość 
upamiętniająca odzyskanie niepodległości. Gimnazjaliści wystąpili z przygo-
towanym programem artystycznym przed mieszkańcami i władzami gminy. 
Gimnazjaliści w ten sposób uczcili pamięć poległych za ojczyznę. Uczniowie 
biorący udział w tym przedstawieniu zostali nagrodzeni gorącymi brawami.

Maciek Podkówka
i Natalia Napieraj, kl. IId

Kazimierze 2010 rozdane
Tradycyjnie z okazji obchodów Dnia Patrona odbyła się Gala Kazimie-

rzy, nagrody dla nauczycieli przyznawane przez uczniów i dla uczniów przy-
znawane przez nauczycieli, wręczali w tym roku Patrycja Marchewczyńska 
i Mateusz Pokorski z klasy IIIc. W siedmiu kategoriach dla nauczycieli zwy-
ciężyli:

Nauczyciel o wyrazistej osobowości, p. Agnieszka Ruta; Nauczyciel, 
który potrafi najlepiej wytłumaczyć, p. Mariusz Bojanowski; Nauczyciel 
wulkan-wszędzie go pełno, p. Beata Ways; Nauczyciel o niebanalnym poczu-
ciu humoru, p. Mariusz Bojanowski, Nauczyciel o największej wyrozumiało-
ści wobec uczniów, p. Agnieszka Ruta, Nauczyciel o największej miłości do 
swojego zawodu, p. Mariusz Bojanowski, Nauczyciel o największej pomy-
słowości, p. Agnieszka Ruta. 

W kategoriach uczniowskich laureatami zostali: Uczeń o wyrazistym 
stylu, Kamil Hajduk; Uczeń o największej elokwencji, Tomasz Kałuziński; 
Uczeń działający w szkole z pasją, Artur Stolecki; Uczeń godny zaufania, 
Mateusz Filipski; Uczeń dobrodziej, każdemu pomoże, Natalia Biesaga; 
Uczeń o wszechstronnych umiejętnościach, Ewa Broniarczyk; Uczeń pełen 
pozytywnej energii, Natalia Zasępa. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Marta Pietrzyk, kl. Ia
Fot. Artur Kalinowski, kl. IIIc

Nasze gimnazjum ma swój 
znak rozpoznawczy. Są nimi żółte 
sznurówki. Każdy gimnazjalista ze 
Rzgowa powinien nosić żółte sznu-
rowadła w swoim szkolnym obuwiu. 
Uczniowie nie mogą ich przeplatać 
z innymi ani wiązać na jednym 
bucie. Można zadać pytanie, po co 
takie sznurówki? Odpowiedź jest 
prosta, są po to, żeby nauczyciele 
wiedzieli, czy gimnazjalista zmienił 
obuwie, czy też nie. Konsekwen-
cjami są minusowe punkty z zacho-
wania. Żółty element dekoracyjny 
można nabyć w sklepiku szkolnym 
na drugim piętrze, kosztują zaledwie 
1,20 zł.

Marta Pietrzyk, kl. Ia
Fot. Agnieszka Ruta

Uczeń nauczycielem?
Od października w naszej szkole można nauczyć się grać w szachy. Oka-

zało się, że nauczycielem został uczeń. Jest nim Artur Stolecki z klasy IIa. 
Przeprowadziliśmy z nim wywiad i oto czego się dowiedzieliśmy:

Artur gra w szachy od 8 lat. Nauczył go tata, zachęciła go do gry pani 
Grażyna Żabka - wuefistka pracująca w naszym gimnazjum. Czy ma jakieś 
osiągnięcia? Tak, brał udział w Mistrzostwach Polski do lat 18, zajął 13 miej-
sce na 100 uczestników. Zapytaliśmy też, czy nauka gry jest trudna? Zależy, 
dla kogo - taką odpowiedź usłyszeliśmy.

Zajęcia odbywają się co tydzień, we wtorki od 15.00 do 15.45, na 8 godzi-
nie lekcyjnej. W grudniu odbędzie się pierwszy turniej szachowy między 
uczniami. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy.

Marta Pietrzyk, kl. Ia
Fot. Wiktor Kaśnicki, kl. IIIc

Znak rozpoznawczy

Dzień Patrona
Jak co roku, pod koniec listopada w gimnazjum odbywa się uroczystość 

z okazji Dnia Patrona. W tym roku akademia przygotowana została przez p. 
A. Rutę i p. M. Bojanowskiego przy współudziale p. J. Rogali oraz uczniów 
klas II, III i koła geograficznego.

Akademia była wyjątkowa. Uczniowie zaprosili wszystkich w podróż w 
przyszłość i przeszłość jednocześnie, ponadczasowym łącznikiem był król 
Kazimierz Jagiellończyk - patron naszego gimnazjum - który zatrzymał się, 
wraz ze swym giermkiem, w Rzgowie, w drodze do Krakowa, gdzie mają się 
odbyć finały Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

Program artystyczny opierał się o prezentację multimedialną, która była 
jednocześnie konkursem dla przedstawicieli klas. W przerwie pojawiały się 
akcenty stadionowe, trening piłkarski i taniec dopingujących dziewcząt, a 
wszystko w rytmie piłkarskich piosenek.                 Natalia Biesaga, kl. IIId

Fot. Artur Kalinowski, kl. IIIc

Ślubowanie pierwszoklasistów
23 listopada 2010 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Kor-

nela Makuszyńskiego w Guzewie rozpoczęła się bardzo ważna uroczystość 
– ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW. W tym dniu zgromadzili się 
rodzice, nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście, by razem przeżyć tę nie-
zapomnianą chwilę.

Uroczystość rozpoczęła się od bajki „Czerwony Kapturek”. Maluchy 
zaskoczyły wszystkich, ponieważ „sztuka” wystawiona była w języku angiel-
skim. Następnie nasi artyści przedstawiali się i opowiadali o historiach, które 
wydarzyły się w klasie pierwszej. Były to pełne uroku i humoru wierszyki 
oraz wesołe piosenki.

Nasza jedenastka jako pierwsza złożyła uroczyste ślubowanie na sztan-
dar szkoły. Była to bardzo ważna i podniosła chwila. Następnie pan dyrektor 
Tomasz Drabczyński mianował uczniów i wręczył im legitymacje szkolne, 
a wychowawczyni Joanna Kurowska przekazała dyplomy pasowania i pre-
zenty oraz ufundowane przez rodziców kuferki obfitości.

Również uczniowie klasy drugiej przygotowali niespodzianki dla naszych 
milusińskich i jako starsi koledzy udzielili stosownych rad, by miło i poży-
tecznie spędzać czas w szkole. Dopełnieniem uroczystości był słodki poczę-
stunek, który przygotowali rodzice pierwszoklasistów. Dzieci były zachwy-
cone i stwierdziły, że chciałyby, aby taki dzień jeszcze raz się powtórzył.

Joanna Kurowska

Mikołajki w gimnazjum
Szóstego grudnia w naszym gimnazjum rozpoczęły się przygotowa-

nia świąteczne. Korytarz ozdobiła choinka, którą dekorowali uczniowie. 
Na każdej przerwie można było zobaczyć „pomocników Mikołaja” - czyli 
naszych uczniów, w charakterystycznych czerwonych czapkach. W niektó-
rych pracowniach pojawiły się świąteczne dekoracje. Dzięki temu już czu-
jemy magię zbliżających się świąt.

Natalia Świerczyńska i Jola Sztandor, kl. IIId
Fot. Agnieszka Ruta

Andrzejki 2010
Zgodnie ze słowiańską tradycją, jak co roku na kole dziennikarskim p. 

Agnieszka Ruta zorganizowała wieczór wróżb andrzejkowych. Uczestnicy 
bawili się świetnie! Na dobry początek każdy wrzucił grosz do wody, aby 
wszystkie wróżby się udały, a później przelewaliśmy wosk przez dziurkę od 
klucza, wróżyliśmy ze szpilek, kart, kości, były nawet pączki z przepowied-
nią w środku. Na zakończenie każdy miał okazję przestawić swój but za próg. 
Za rok kolejne wróżenie, już teraz zapraszamy.

Piotr Biesaga, kl. Ib

Andrzejkowa dyskoteka
Dnia 23 listopada w Gimnazjum w Rzgowie odbyła się dyskoteka 

andrzejkowa. Zabawa rozpoczęła się około godz. 15:00 i trwała do godz. 
17:00. Atrakcją imprezy były wróżby andrzejkowe oraz konkurs na DJ-a. 
Do rywalizacji przystąpili: Adrian Madej, Adrian Górski oraz Artur Stolecki, 
który zwyciężył. Wszyscy uczniowie świetnie się bawili i czekają na kolejną 
dyskotekę.

Beata Bednarska
i Marta Gałkiewicz, kl. IIId

Fot. Patrycja Marchewczyńska, kl. IIIc


