Imprezy plenerowe
organizowane w Rzgowie w 2011 r.
Święto Konstytucji:
3 maja, godz. 11.30 – uroczysta msza w kościele pw. Św. Stanisława BM
w Rzgowie.
Po mszy występ Zespołów działających przy GOK w Rzgowie („Rzgowianie”, Orkiestra Dęta, „Camerata”, „Sempre Cantare”) oraz uczniów
SP w Rzgowie – na scenie usytuowanej w parku im. A. Mickiewicza.
Dzień Dziecka
5 czerwca – Impreza z okazji Dnia Dziecka na scenie w Parku im. A.
Mickiewicza w Rzgowie. Wszystkie dzieci zapraszamy na bajkę pt.
„Tajemnicza skrzynia” w wykonaniu aktorów Teatru „Zwierciadło” z
Łodzi. Podczas imprezy odbędą się także gry, zabawy i konkursy z nagrodami dla najmłodszych.
10 lipca – Koncert Czterech Kultur na scenie w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie - wystąpią zespoły folklorystyczne z Mołdawii, Turcji,
Francji i gospodarze, czyli „Rzgowianie”.
W ramach Dni Rzgowa:
27 sierpnia – Koncert Orkiestry Dętej i Zespołu Folklorystycznego z
Bartolomeo (Włochy) oraz Orkiestry Dętej ze Rzgowa, na scenie w Parku
im. A Mickiewicza w Rzgowie.
28 sierpnia – Impreza „Święto Rzgowa”, która odbędzie się na Stadionie Miejskim w Rzgowie. Wśród wielu atrakcji koncert Małgorzaty
Ostrowskiej i występ Katarzyny Piaseckiej.
Dożynki:
4 września – Dożynki Gminne w Romanowie.

Małgorzata
Ostrowska

Konkurs świąteczny
Redakcja NG z okazji Świąt Wielkanocnych ogłasza konkurs.
Należy odpowiedzieć na trzy poniżej podane pytania.
Odpowiedzi należy wypisać na kartce pocztowej, wrzucić do skrzynki
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie do 21 kwietnia 2011 r.
1. Podaj rok założenia ZPM „GROT” Starowa Góra.
2. Podaj nazwę lokalu gastronomicznego ZPM „GROT” w Starowej
Górze.
3. Wymień przynajmniej 3 wyroby wędliniarskie tradycyjne, ZPM
„GROT” Starowa Góra.
Zwycięzca otrzyma wyroby Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „GROT”
Starowa Góra, sponsora naszego konkursu.

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA 3 MAJA
W DNIU 3 MAJA 2011 R. W RZGOWIE
godz. 11.00 – zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie pocztów sztandarowych, władz samorządowych, organizacji społecznych Gminy Rzgów i zespołów artystycznych;
godz. 11.15 – przemarsz do Kościoła Parafialnego pw. Św.
Stanisława BM w Rzgowie;
godz. 11.30 – uroczysta Msza Św. z udziałem: Orkiestry Dętej,
ZPiT „Rzgowianie”, Chóru „Camerata”,
– przemarsz do estrady w parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie,
– wystąpienie okolicznościowe nt. uchwalenia Konstytucji
3 Maja,
– część artystyczna – występy: uczniów SP w Rzgowie, Rzgowskiej Orkiestry Dętej, Chóru „Camerata”, ZPiT „Rzgowianie”,
Zespołu tanecznego „Krasnale”, Grupy „Sempre Cantare”.

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Katarzyna
Piasecka

SZANOWNI CZYTELNICY
Zespół folklorystyczny z Turcji
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Cena 1 zł

W hołdzie pomordowanym

Zapraszamy do udziału w uroczystości!

Zespół folklorystyczny z Mołdawii

Nr 4 (193) l KWIECIEŃ 2011 r.

Zbliżają się Święta Wielkanocne.
Niech z tej okazji zagości w Państwa
domach czas pokoju, nadziei i radości.
Niech nastrój świątecznego stołu sprawi,
że spotkania w gronie rodziny i przyjaciół
będą pełne miłości i pojednania, a tegoroczne
święcone jajko najsmaczniejsze
ze wszystkich dotychczasowych.
Radosnego Alleluja
życzy
Rada Miejska w Rzgowie
Burmistrz Rzgowa
Redakcja „Naszej Gminy”

Rok 1939 oszczędził miastu zniszczeń wojennych, ale Niemcy dokonali wysiedleń mieszkańców i opuścili podłódzką miejscowość dopiero
19 stycznia 1945 r. Ze wspomnień Jana Depczyńskiego dowiadujemy się,
że w okolicach Rzgowa miał miejsce jeden akt przemocy, który utkwił w
pamięci mieszkańców Babich.
Wiosną 1942 r. przywieziono do lasu w pobliżu wioski 22 cywili i
rozstrzelano ich. Niewielu pozostało tych, którzy pamiętają dokładne
miejsce mordu, i to oni byli inicjatorami zaprojektowania i budowy
pomnika poległym, który stanął na skraju lasu w Babichach w 2001 r.
Jedno jest pewne; wielu rzgowian wysiedlono, a ci, co zostali, zachowali życie dzięki zawodom, które wykonywali. Ojciec Jana Depczyńsiego zmuszony był wywozić i ukrywać swoich bliskich, ale on sam miał
gwarancję nietykalności, ponieważ był szewcem. „Ma Pan wyjątkowe
szczęście, będziesz Pan żył, bo reszta kaput”.
Wspomnienia tamtych wydarzeń, przekazywanych na drodze tradycji kolejnym pokoleniom, żyją w naszych sercach dzięki manifestacjom
patriotyczno-religijnym, w których licznie bierze także udział młodzież
z gminy Rzgów.
3 kwietnia 2011 r. hołd pomordowanym składali: Władze Miasta i
Gminy Rzgów, Radni Miejscy, delegacja włoska z miasta partnerskiego
Bartolomeo, przedstawiciele Spółki Leśnej, uczniowie SP z Guzewa,
którzy wspólnie z Dyrektorem Tomaszem Drabczyńskim przygotowali
okolicznościowy program słowno-muzyczny.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Stoły Wielkanocne w Nowosolnej

Zmiana władz w Zawiszy

13 lutego br. w ramach obchodów Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego została zorganizowana V Wystawa Stołów Wielkanocnych w Centrum
Kultury i Ekologii w Plichtowie w gm. Nowosolna.
Gospodarzami uroczystości byli starosta powiatu Piotr Busiakiewicz oraz
wójt gminy Nowosolna Tomasz Bystroński. Organizatorem wystawy był
WODR z Bratoszewic pod kierownictwem Pani Ewy Gładysz.
W wystawie stołów brało udział 12 KGW, po dwie z każdej gminy
powiatu. Z naszej gminy w tym roku prezentowały swoje wyroby kuchni
wielkanocnej panie z KGW Grodzisko i KGW Stara Gadka.
Można było zwiedzić występy artystyczne ludowych zespołów, takich
jak „Byszewianie”. Burmistrzowie i wójtowie sześciu gmin naszego powiatu
wręczyli nagrody swoim Kołom Gospodyń w ramach podziękowania za
wysiłek włożony w przygotowanie wykwintnych potraw. Następnie tradycyjnie, jak przed Wielkanocą, księża poświęcili te potrawy i rozpoczęła się
degustacja tych potraw i różnego rodzaju nalewek.
Gminę naszą reprezentowali Burmistrz Jan Mielczarek z Z-cą Jadwigą
Pietrusińską, Dyrektor GOK- u Wojciech Skibiński, Dyrektor GZWiK
Konrad Kobus oraz ja, który tam byłem kosztując smakołyków i różnorakich
nalewek.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

W dniu 29 marca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze GLKS Zawisza w Rzgowie, na którym wybrano nowe władze
Klubu. W wyborach do nowych władz nie startował dotychczasowy prezes
Bogdan Papuga.
Minęło 10 lat od momentu, gdy stanąłem na czele Zarządu GLKS Zawisza, i nadszedł już czas, aby klubem rządzili inni z nowocześniejszym i na
miarę obecnych czasów spojrzeniem. Były to trzy kadencje - jedna dwuletnia
i dwie czteroletnie.
W Zarządzie Klubu w ciągu tych lat oprócz obecnych, czyli Jana Nykla,
Stanisława Brycha, Waldemara Porosa oraz Tomasza Salskiego, byli jeszcze
Piotr Rechciński, Jerzy Pasiński oraz Lucjan Nowacki. Dziękuję wszystkim
wymienionym za poświęcony czas i pracę na rzecz klubu.
Co udało się nam w tym czasie osiągnąć pod względem sportowym.
Pierwszym był awans w sezonie 2002/2003 drugiej drużyny z klasy B do
klasy A. Zespołem opiekował się wtedy Stanisław Brych.
Po paru latach pukania pierwszej drużyny do IV ligi udało się wreszcie
uzyskać w sezonie 2007/2008 upragniony awans i to z przewagą 14 punktów
nad drugim zespołem w tabeli. Nasz zespół praktycznie od pierwszej kolejki
przewodził w lidze okręgowej. Trenerem, który wprowadził zespół do ligi
wyższej, był w tym czasie Jerzy Rutkowski.
W ostatnim sezonie też był awans, który być może niektórym kibicom
uszedł uwadze. Nasz młodzieżowy zespół, który w sezonie 2009/2010 występował w klasie „Michałowicz ” (są to zawodnicy urodzeni w roku 1995 i
młodsi), zajął pierwsze miejsce w swojej grupie rozgrywkowej, co premiowane było awansem do Ligi Wojewódzkiej w klasie Deyna. Do ligi wojewódzkiej zespół wprowadził trener Jan Łubis.
Wszystkie wymienione wyżej awanse były pierwszymi w historii klubu.
Nigdy wcześniej druga drużyna nie występowała w klasie A. Nigdy zespół
młodzieżowy nie grał w lidze wojewódzkiej i wreszcie nigdy pierwszy zespół
nie grał w IV lidze. Osiągnięcie naszego klubu jest tym bardziej cenne,
ponieważ w chwili obecnej jesteśmy jedynym klubem w powiecie łódzkim –
wschodnim występującym w tej lidze rozgrywkowej. Pozostawiliśmy daleko
w tyle kluby, które kiedyś były dla nas niedoścignionym wzorem.
Sukcesem jest też to, że od wielu lat w naszym klubie są trzy drużyny
młodzieżowe, co kiedyś nie było standardem. Co roku zgłoszonych do rozgrywek mamy od 50 do 60 młodych zawodników.
Wymienione wyżej osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie przychylne podejście Władz Gminy do sportu. Składamy więc wielkie podziękowania Władzom Gminy: Panu Markowi Bartoszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rzgowie oraz wszystkim radnym, którzy pracowali
przez te 10 lat w Radzie Gminy Rzgów, a od 2006 w Radzie Miejskiej w
Rzgowie. Burmistrzowi Rzgowa Panu Janowi Mielczarkowi, Pani Wiceburmistrz Jadwidze Pietrusińskiej oraz wszystkim pracownikom urzędu za
wszelką pomoc związaną z naszą działalnością.
Mamy też wielkie szczęście, że na terenie naszej gminy jest Pan Antoni
Ptak i jego Centrum Targowe z przychylnymi sportowi prezesami. Nie zdarzyło się nigdy, aby Pan Antoni Ptak i wspomniane osoby odmówiły nam
pomocy, gdy się po nią zwróciliśmy. Mogliśmy i możemy w dalszym ciągu
korzystać z ośrodka piłkarskiego w Gutowie Małym. Otrzymywaliśmy i
otrzymujemy pomoc doradczą, no i wreszcie najważniejszą pomoc finansową, bez której utrzymanie IV ligi w naszym klubie byłoby niemożliwe.
Działalność Zarządu, na którego stałem czele, została dostrzeżona przez
kibiców i uczestników Walnego Zebrania, które podjęło uchwałę o nadaniu
mi tytułu Honorowego Prezesa. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, tym
bardziej że z wnioskiem takim wystąpił najstarszy radny obecnej kadencji
Pan Piotr Salski, a tytuł Honorowego Prezesa został przyznany po raz pierwszy w ponad 60-letniej historii klubu.
Nowym prezesem został Pan Jan Nykiel, który pracował w poprzednim
Zarządzie Klubu i jako jedyny z ustępujących władz startował w wyborach na
nową kadencję. W skład Zarządu weszli jeszcze: Mariusz Sadowski, Robert
Świerczyński, Andrzej Zygmunt, Paweł Babski oraz Jacek Sumera.

W hołdzie pomordowanym
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Uroczystą eucharystię celebrował ks. Robert Nowak. Jak
zawsze, na uroczystości nie zabrakło pocztów sztandarowych:
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP, jednostek OSP z terenu gminy, Gimnazjum im K. Jagiellończyka w
Rzgowie, SP im J. Długosza w Rzgowie, SP im. K. Makuszyńskiego w Guzewie, SP im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie oraz
uczniów wymienionych szkół.
Doniosłego charakteru uroczystości nadał występ Rzgowskiej Orkiestry Dętej oraz grupy wokalnej Sempre Cantare z
GOK w Rzgowie.
Coroczny udział w uroczystości dowodzi o wpisaniu się
tego wydarzenia w kalendarz świąt dotyczących Rzgowa, które
świadczą o tym, że Tradycja: nie ucząc - uczy, nie pytając zastanawia, nie dbając – przetrwa i przetrzyma trudne czasy,
da siłę, rozwagę, hart ducha!

Bogdan Papuga

Układanie, cyklinowanie
parkietu.
tel. 502-687-750

R. Furga
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Rozgrywki rozpoczęte
Nie takiego rozpoczęcia rundy wiosennej oczekiwali kibice naszego
klubu. Na pierwszy mecz do Wielunia jechaliśmy po minimum jeden punkt,
a przyjechaliśmy z zerem. Bramkę straciliśmy w ostatnich sekundach spotkania. Drugie spotkanie z Zawiszą Pajęczno po bardzo słabej grze zremisowaliśmy 0:0.
Po dwóch spotkaniach zamiast zdobytych sześciu punktów do dorobku
naszego mogliśmy doliczyć tylko jeden. Martwiły słabe wyniki, ale jeszcze
bardziej martwiła bardzo słaba gra naszego zespołu. Po wycofaniu się UKS
SMS Łódź z rozgrywek w trzeciej kolejce punkty przyznano naszemu zespołowi walkowerem, a trener Wojciech Robaszek miał dodatkowo dwa tygodnie na popracowanie nad formą zespołu. Po wygranym 2:0 spotkaniu z KS
Paradyż widać, że ten dodatkowy czas nie został zmarnowany, bo cieszyły
trzy punkty i dobra gra drużyny, co jest obiecujące przed następnym meczem,
który zostanie rozegrany z liderem rozgrywek Omegą Kleszczów. Obiecujemy, że skóry tanio nie sprzedamy, a jeśli jeszcze uda się dokonać wzmocnienia zespołu zawodnikami, którzy już od ponad tygodnia z nami trenują, to
w Kleszczowie postaramy się o sensację.
Mimo tego, że nie najlepiej rozpoczęliśmy rozgrywki, to punktowo dogoniliśmy zajmującą drugie miejsce w tabeli Lechię Tomaszów Mazowiecki,
która na dwanaście możliwych do zdobycia punktów zdobyła ich zaledwie
cztery, co jest olbrzymim zaskoczeniem, ponieważ przeciwnicy, z jakimi się
zmierzyła Lechia, nie należą do najmocniejszych (poza Omegą Kleszczów, z
którą drużyna z Tomaszowa uzyskała remis 1:1 w pierwszej kolejce).
Po czterech kolejkach wykrystalizowała się grupa czterech drużyn, które
będą walczyć o dwa miejsca premiowane awansem do III ligi. Wśród nich
jest nasza Zawisza. Trzymajmy więc kciuki i pomóżmy naszym zawodnikom
obecnością i dopingiem na meczach.
Rozgrywki rozpoczął również nasz drugi zespół seniorów, który na
inaugurację rundy wiosennej w klasie „A” wysoko, bo 4:0, wygrał z Orlikiem Sobień. W drugiej kolejce nie było już tak dobrze, bo daliśmy sobie
strzelić trzy bramki i przegraliśmy 3:0 z Iskrą Dobroń. Mamy nadzieję, że w
następnych meczach nasz młody zespół, prowadzony przez młodego trenera
Roberta Świerczyńskiego, będzie prezentował formę z pierwszego spotkania.
Ponieważ obecne wydanie jest ostatnim przed kwietniowymi świętami,
Zarząd Zawiszy składa kibicom oraz czytelnikom „Naszej Gminy ” z okazji
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH wielu radosnych doznań, wszystkiego co najlepsze w życiu oraz wielu emocji sportowych.
Jan Nykiel
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Sprzedam działkę budowlaną
w Starowej Górze
powierzchnia 3.900 m²
Gmina Rzgów, Romanów 1
Tel. 604-827-142
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Nowe władze OSP
w gminie Rzgów

Sat-ER Andrzej Polakowski
Tel. 660-904-697

DOJAZD GRATIS!

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

Usługowy
Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki
i Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:

m wydawania opinii gazowych
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”

Przyjmę frezera – magazyniera
powyżej 45 roku.
Starowa Góra, ul. Graniczna 6
Tel. 42 214-27-90
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IV Święto Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
Już po raz czwarty odbywają się obchody Święta Powiatu Łódzkiego
Wschodniego, czyli naszego. Trwać będą od 13 do 28 kwietnia bieżącego
roku. Podobnie jak ostatnio, składa się na nie kilka imprez - w tym roku zlokalizowanych głównie na terenie gminy Nowosolna.
Obchody rozpoczynają się 13 kwietnia mszą św. z udziałem mieszkańców
i władz samorządowych w Sanktuarium Maryjnym w Skoszewach Starych.
W tym samym dniu odbędzie się V Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych w Gminno-Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.
Niejednokrotnie już Chór „Camerata” oraz ZPiT „Rzgowianie” okraszali
swymi występami prezentacje i degustacje tradycyjnych wielkanocnych
potraw polskich. Także Koła Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy serwowały
delicje własnej kuchni. W tym roku ten zaszczyt przypadł KGW Grodzisko i
KGW Gadka Stara.
Wszyscy artyści ludowi uczestniczący w święcie zostali nagrodzeni.
Paniom ze rzgowskich kół gospodyń nagrody ufundował i wręczał Burmistrz
Miasta i Gminy Rzgów - Pan Jan Mielczarek, który wraz ze rzgowską delegacją w składzie: Pani Jadwiga Pietrusińska, Pan Marek Bartoszewski, Pan
Konrad Kobus, Pan Wojciech Skibiński, uczestniczył w Powiatowej Wystawie Stołów Wielkanocnych.
Kolejną imprezą święta powiatowego jest IV Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska”, który odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia
w GOK w Wiśniowej Górze.
28 kwietnia – to dzień, który obfitować będzie w imprezy sportowe i
artystyczne:
– III Powiatowy Turniej Siatkarski drużyn męskich i żeńskich „O Puchar św.
Wojciecha” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Wiączyń Dolny);
– III Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości (finał konkursu – Wiączyń Dolny);
– II Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej”
(finał - Wiączyń Dolny);
– XIV Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2011 (MOK – Koluszki), w
którego wcześniejszych edycjach chór „Camerata” zdobywał nagrody.
Izabela Kijanka
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Kadencja władz w OSP statutowa trwa 5 lat. Każda jednostka jest zarejestrowana w sądzie jako stowarzyszenie i każda z nich raz na pięć lat ma
obowiązek po wyborach w ciągu 7 dni zarejestrować nowy skład Zarządu.
W gminie Rzgów w 11 jednostkach OSP Walne Zgromadzenia Wyborcze trwały od połowy stycznia do 19 marca br. Kampania wyborcza została
zakończona zebraniem w OSP Rzgów.
Na funkcjach prezesów we wszystkich jednostkach pozostali ci sami druhowie, z tym że w Prawdzie były naczelnik został prezesem.
Naczelnicy i ich zastępcy zostali zmienieni (a przede wszystkim zostali
odmłodzeni) w 4 jednostkach OSP: Grodzisko, Stara Gadka, Gospodarz i
Prawda. Poza tym nastąpiły nieznaczne zmiany osobowe w składach zarządów jednostek, które podajemy w poniższym materiale gazety.
11 jednostek OSP z gminy Rzgów brało udział w 337 akcjach ratowniczo-gaśniczych. W tym w pożarach – 80 razy, w miejscowych zagrożeniach
– 241 razy, w wyjazdach gospodarczych – 7 razy oraz 9 razy wyjeżdżano na
skutek fałszywych alarmów.
Wyjazdy jednostek OSP z terenu gminy Rzgów
1. OSP Rzgów – 112 (3)
2. OSP Bronisin – 57 (1)
3. OSP Stara Gadka – 52 (5)
4. OSP Starowa Góra – 39
5. OSP Grodzisko – 34
6. OSP Kalino – 15
7. OSP Gospodarz – 14
8. OSP Guzew – 8
9. OSP Kalinko – 3
10. OSP Romanów – 2
11. OSP Prawda – 1
(-) w nawiasie podano alarmy fałszywe
(-) wytłuszczono jednostki w KSRG
Wszystkie zadania ochrony przeciwpożarowej oraz udział druhów w uroczystościach gminnych, powiatowych i kościelnych w 2010 r. zrealizowano
za kwotę 320 tys. zł, którą Rada Miejska przeznaczyła na ochronę p.poż w
ubiegłym roku.
Blisko 50 tys. zł jednostki będące w Krajowym Systemie Ratownictwa
Gaśniczego pozyskały z tego systemu na doposażenie w sprzęt p.poż.
Szacuje się, że wszystkie jednostki z naszej gminy pozyskały dopłaty do
sprzętu i umundurowania z Woj. Zarządu OSP w Łodzi na kwotę ok. 60-70
tys. zł. Trzeba podkreślić, że wszyscy druhowie są ochotnikami i żaden
zarząd OSP nie wystąpił do gminy o zapłatę za udział w akcjach, choć taka
możliwość istnieje, gdyż Rada Miejska ustaliła stawki jednej roboczogodziny
strażaka biorącego udział w tych działaniach.
Za całkowitą bezinteresowność druhów z OSP w Gminie Rzgów –
bardzo dziękujemy.
Zarząd Gminy OSP w Rzgowie ustalił datę Gminnego Zjazdu OSP na
środę 22 czerwca w Guzewie.
Wiceprezes ZG OSP
Marek Bartoszewski

Na rowerze
do eliminacji wojewódzkich
Mateusz Kuzik jak zwykle nas
nie zawiódł. Zajął I miejsce w Eliminacjach Miejskich w Łodzi Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
w grupie szkół ponadgimnazjalnych.
Swoją szeroką wiedzą pokonał 24
uczestników z łódzkich szkół. Do
Rzgowa wrócił rowerem, który był
nagrodą za wygrany turniej.
Teraz Mateusza czekają eliminacje wojewódzkie. Gratulujemy
sukcesu. Wierzymy, że Mateusz da z
siebie wszystko i wręcz „na sygnale”
przejdzie eliminacje wojewódzkie i
stanie do walki w finale krajowym.
Powodzenia!

3

OSP Grodzisko

OSP Rzgów

OSP Rzgów

Zarząd OSP Grodzisko:
Prezes: Marek Bartoszewski
Wiceprezes: Jan Goss
Wiceprezes: Marian Kluka
Naczelnik: Szymon Kluka
Z-ca Naczelnika: Piotr Garnysz
Sekretarz: Tadeusz Olban
Skarbnik: Zdzisław Wróblewski
Gospodarz: Sławomir Kmieć
Kronikarz: Marcin Ogłaza
Członek: Jan Pomarkiewicz
Członek: Marek Berczak
Członek: Jerzy Berczak
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Jan Łęgocki
V-ce przewodniczący: Henryk Goss
Sekretarz: Paweł Kacperski
Członek: Wojciech Rutkowski
Członek: Michał Płonka
Zarząd OSP Kalinko:
Prezes: Stanisław Samiec
Wiceprezes-naczelnik: Sławomir Klink
Wiceprezes: Paweł Zimoń
Z-ca Naczelnika: Rafał Czech
Sekretarz: Józef Zimoń
Skarbnik: Radosław Kasz
Gospodarz: Jan Pytka
Kronikarz: Sławomir Gładysz
Członek: Jan Owczarek
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Jan Szychowski
Członek: Zdzisław Kłosiński
Członek: Jan Dudek
Zarząd OSP Kalino:
Prezes: Jan Jakóbiec
Wiceprezes-naczelnik: Krzysztof Kauc
Wiceprezes: Dariusz Krzewiński
Z-ca Naczelnika: Sławomir Świątek
Sekretarz: Leszek Szczech
Skarbnik: Marcin Skrobiszewski
Gospodarz: Arkadiusz Kosiada
Kronikarz: Mariusz Kosiada
Członek: Edward Kauc
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Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Stanisław Hoja
V-ce przewodniczący:
Sekretarz: Masłowski Sławomir
Członek: Jałosiński Tadeusz
Zarząd OSP Romanów:
Prezes: Andrzejewski Józef
Wiceprezes-naczelnik:
Pytka Włodzimierz
Wiceprezes: Owczarek Bronisław
Z-ca Naczelnika: Łęgocki Piotr
Sekretarz: Ciupa Szczepan
Skarbnik: Romanowski Marek
Gospodarz: Andrzejewski Józef
Kronikarz: Ciupa Szczepan
Członek: Wójt Robert
Członek: Szychowski Jarosław
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Wróbel Józef
V-ce przewodniczący:
Sekretarz: Krysiak Przemysław
Członek: Andrzejewski Czesław
Zarząd OSP Gospodarz:
Prezes: Głaszcz Sławomir
Wiceprezes-naczelnik:
Zawistowski Wojciech
Wiceprezes: Ziemba Rafał
Z-ca Naczelnika: Rózga Marian
Sekretarz: Sabaciński Witold
Skarbnik: Mikołajczyk Janusz
Gospodarz: Kirsz Robert
Kronikarz: Pierzyńska Justyna
Członek: Lolo Krzysztof
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Henryk Garusiński
Członek: Bujalski Rafał
Członek: Szpotan Tomasz
Zarząd OSP Guzew:
Prezes: Pacholski Wojciech
Wiceprezes-naczelnik:
Gąsiorek Wiesław
Wiceprezes: Gąsiorek Krzysztof

Z-ca Naczelnika: Głaszcz Jarosław
Sekretarz: Sykuła Rafał
Skarbnik: Zaborowski Henryk
Gospodarz: Sykuła Andrzej
Kronikarz: Pierzchałka Rafał
Członek: Nowak Krzysztof
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Stolecki Henryk
Sekretarz: Pierzchałka Michał
Członek: Czekalski Kazimierz
Zarząd OSP Bronisin Dworski:
Prezes: Gamoń Kazimierz
Wiceprezes-naczelnik:
Bednarczyk Stanisław
Wiceprezes: Bednarczyk Adam
Z-ca Naczelnika: Lasoń Piotr
Sekretarz: Pytka Marcin
Skarbnik: Gembic Tadeusz
Gospodarz: Gembic Tomasz
Kronikarz: Justyna Wieczorek
Członek: Stanisław Pytka
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Wieczorek Ksawery
V-ce przewodniczący:
Michał Szymczak
Sekretarz: Lasoń Tomasz
Członek: Hachuła Jan
Zarząd OSP Starowa Góra:
Prezes: Kordyl Krzysztof
Wiceprezes-naczelnik: Kardas
Krzysztof
Wiceprezes: Król Krzysztof
Z-ca Naczelnika: Zygmunciak Marek
Sekretarz: Szymczak Michał
Skarbnik: Szymczak Tadeusz
Gospodarz: Pacześniak Janusz
Kronikarz: Kardas Agnieszka
Członek: Krzewiński Arkadiusz
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Trzuskowski Ryszard
V-ce przewodniczący:
Dzikołowski Wacław
Sekretarz: Roman Rusek

Zarząd OSP Stara Gadka:
Prezes: Śmiechowicz Józef
Wiceprezes-naczelnik:
Samborski Sebastian
Wiceprezes: Śmiechowicz Lucjan
Z-ca Naczelnika: Hajduk Zbigniew
Sekretarz: Hajduk Piotr
Skarbnik: Hajduk Jerzy
Gospodarz: Jałocha Janusz
Kronikarz: Gruszka Ignacy
Członek: Biniek Tomasz
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Deląg Waldemar
Sekretarz: Krzysztof Chachuła
Członek: Okoń Marcin
Zarząd OSP Rzgów:
Prezes: Wojciech Gałkiewicz
Wiceprezes-naczelnik: Adam Górecki
Wiceprezes: Bikiewicz Zbigniew
Z-ca Naczelnika: Bagiński Andrzej
Sekretarz: Dariusz Wankiewicz
Skarbnik: Gabara Marcin
Gospodarz: Kamiński Marek
Kronikarz: Jan Zenon Strycharski
Członek: Bikiewicz Zdzisław
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Gajdzicki Stanisław
Wiceprzewodniczący: Weiss Ryszard
Sekretarz: Bagiński Krzysztof
Członek: Janczyk Wiesław

ZSEE i zużyte baterie
to problem współczesnego świata
Pragnę
przedstawić
swoje
poglądy na temat zużytych baterii i ZSEE. Można przyjąć, że jest
to gorący problem współczesnego
świata. Postęp technologiczny
powoduje skrócenie życia wielu
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zmieniając stare sprzęty
na nowe, a te nowe na nowsze,
przyczyniamy się do produkcji
coraz większej ilości elektrośmieci.
ZSEE to odpady niebezpieczne, których nie wolno wyrzucać do śmietnika, ponieważ zawierają w swoich
mechanizmach szkodliwe substancje. Przeznaczone są do recyklingu
i podlegają selektywnemu zbieraniu. Urządzenia elektroniczne
domowego użytku wytwarzane są z
zastosowaniem wielu toksycznych
materiałów. Gwałtownie rosnąca
produkcja i sprzedaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych - telefonów komórkowych, komputerów...
wpływa na zdrowie ludzi i środowisko. Urządzenia w zastraszającym
tempie ulegają zużyciu i stają się
odpadami.
Wiele państw jest nieprzygotowanych na odpowiednie zarządzanie wzrostem ilości nowych odpadów. Mówi się, że w przyrodzie nic
nie ginie – a na pewno nie śmieci.
Kraje bogatego Zachodu nie przestrzegają zaleceń dotyczących utylizacji sprzętu elektronicznego, tylko
sprzedają go do Chin, Indii i krajów
rozwijających się. W niektórych
rejonach Chin skażenie środowiska
naturalnego, wywołane składowaniem odpadów elektronicznych,
osiąga niewyobrażalne rozmiary – w
wodach gruntowych poziom niektórych toksycznych substancji przekracza normę dopuszczalną przez
Światową Organizację Zdrowia
190 razy. Będące „fabryką śmieci”
Chiny stają się również światowym

koszem na śmieci – co godzina
wyrzuca się tu ponad cztery tysiące
ton elektrośmieci z całego świata.
Zastanówmy się, co należy
zrobić, aby przyszłość ludzi nie
była życiem na śmietniku. Jaka jest
na to recepta? Uważam, że ludzie
mogą pokonać każdą przeszkodę,
ale najpierw muszą przezwyciężyć
siebie. Pozbyć się starego sposobu
myślenia. Stworzyć nową jakość
życia. Załóżmy, każdy człowiek
sobie uzmysławia, że elektrośmieci
to jego problem. Nie wypiera go z
psychiki. Wie, że działając niewłaściwie robi krzywdę sobie i swoim
najbliższym. Nie tłumaczy złego
postępowania tym, że ma wciąż za
mało czasu, więc musi mieć nowszy,
szybszy i lepszy model urządzenia,
bo wszyscy tak robią. Przestaje spełniać wszystkie zachcianki. Postanawia coś zrobić, więc porzuca stare
nawyki konsumenckie.
Można uznać , że nie ma doskonałej recepty na zalewającą nas falę
elektrośmieci. Sadzę, że jedynym
rozwiązaniem w tej sytuacji jest
edukacja i kształcenie świadomości
konsumenckiej oraz zapobieganie
poprzez ograniczenie ilości zakupów. Stworzenie konsumenta nowej
jakości musi stać się rzeczywistością.
Wiele koncepcji próbowało
zawładnąć światem, udało się tylko
jednej – konsumpcji. Tysiące reklam
bombarduje nas codziennie obiecując lepsze życie, jeśli kupimy dany
produkt.
Przypuśćmy, że nagle od dzisiaj
wszystkie kraje świata wprowadzają
zakaz emisji reklam telewizyjnych!
Nie jesteśmy ogłupiani reklamami,
namawiającymi do wzmożonej
konsumpcji. Nikt nas nie utwierdza w przekonaniu – „tylko wtedy
jesteś super..., musisz mieć...” Spada

Oddajemy go do sklepu w myśl
zasady - stary za nowy, bez względu
na markę. Możemy również oddać
do punktu zbierania elektrośmieci.
W żadnym razie nie wolno go
wyrzucić na śmietnik czy na dzikie
wysypisko. Jest to nie tylko łamanie
prawa, ale przede wszystkim działanie na szkodę naszej planety.
Elektrośmieci nie powinny być
odpadami, powinny być surowcami.
Koniecznością jest egzekwowanie
przez rządy państw zamkniętego
cyklu produkcyjnego oraz przejście
na gospodarkę ekologiczną.
Utrzymuję, że człowiek jest w
stanie pokonać wszelkie przeszkody
i opracować inteligentne, nowe
technologie i mechanizmy czystej
produkcji. Wykorzystując zieloną
energię, baterie słoneczne, wynajdując takie materiały, które nie będą
negatywnie wpływać na środowisko. Tworząc ekologiczne miejsca pracy, wszystkie kraje zaczną
współdziałać, a pieniądz nie będzie
rządził światem. Rozwój zrównoważony musi być realny!
Obecnie pozostało nam przestrzegać zasady 3R, baterie oddawać
do recyklingu, używać akumulatorków zamiast baterii, (gdzie to możliwe), a co bardzo ważne - uznać
śmieci jako źródło cennych surowców - złota, srebra, miedzi, glinu,
rtęci, plastiku...
Polecam obejrzenie „Opowieści
o rzeczach” A. Leonard oraz „Wiek
głupoty” - filmów, które dają dużo
do myślenia i były dla mnie inspiracją.
Na koniec wypada mi złożyć
wszystkim życzenia mądrego śmiecenia.
Zespół „Damy Radę”
[źródła: www.odpady.org.pl; unep.
org; ratujziemie.pl]

BATERIOWE PRZYKAZANIA
1. Nie baw się bateriami: nie sprawdzaj, jak zbudowane są w
środku!
2. Nie wrzucaj baterii do ognia ani do wody.
3. Nie używaj łącznie różnych baterii: ani starych z nowymi, ani
różnych rodzajów. To skraca życie baterii. Może również spowodować wybuch!
4. Nie ładuj baterii jednorazowych!
5. Usuwaj baterie przed wyrzuceniem zepsutego urządzenia.
6. Wyjmuj baterie z urządzeń po ich rozładowaniu.
7. Przechowuj baterie w miejscu na nie przeznaczonym.
8. Stosuj się do zaleceń producenta dotyczących ładowania baterii
- uzyskasz ich najwyższą wydajność.
9. Baterie kupuj tylko, gdy naprawdę ich potrzebujesz.
10. ODDZIELAJ BATERIE OD INNYCH ODPADÓW – WYRZUCAJ ZAWSZE DO SPECJALNYCH POJEMNIKÓW.
Zespół „Damy Radę”

Zarząd OSP Prawda:
Prezes: Jan Spałka
Wiceprezes-naczelnik: Wiesław Leszek
Z-ca Naczelnika: Krzysztof Sulikowski
Sekretarz: Dominik Bieniek
Skarbnik: Mirosław Leszek
Gospodarz: Janusz Rosowski
Członek: Jan Hajduk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Edward Nowak
Sekretarz: Krzysztof Spałka
Członek: Adam Hajduk

Rzgów – Nasza Gmina

konsumpcja, a jednocześnie maleje
ilość elektrośmieci. Myślę, że to
nie powinno być zbyt idealistyczne
i nierealne. Przecież każdy z nas
codziennymi wyborami wpływa na
stan środowiska i swojego zdrowia.
Od najmłodszych lat uczymy się o
konieczności selektywnej zbiórki
odpadów, a czy praktyka idzie z
tym w parze? Zastanówmy się nad
swoim zachowaniem. Wymieniając komputer na nowszy, musimy
zdawać sobie sprawę z tego, że stary
przyczyni się do zatrucia środowiska
naturalnego. Pomyślmy, może stary
posłuży nam dłużej, da się wymienić
podzespoły, modernizować go?
Czasem trudno oprzeć się wrażeniu, że pogubiliśmy się w świecie
konsumpcji, że żyjemy dla urzeczywistniania potrzeb posiadania wciąż
czegoś nowego. Poddaję refleksji
nawyki konsumenckie po to, aby
świat stał się lepszy, czystszy i
bezpieczniejszy. Jestem pewna, że
odpowiedzialne kupowanie i moda
na dekonsumpcję to połowa sukcesu. Uważam, że dobrym rozwiązaniem byłoby obowiązkowe we
wszystkich krajach wprowadzenie
reklam społecznych promujących
dekonsumpcję. Ktoś napisał, że cały
świat może się zmienić, gdy każdy
zauważy powiązania i będzie przestrzegał odpowiednich zasad robiąc
zakupy. Wyobraźmy sobie, chcemy
kupić nowy sprzęt elektryczny.
Przed zakupem sprawdzamy, gdzie
był wykonany produkt, czy firma
niszczy środowisko, czy wykorzystuje dzieci do pracy, czy produkt
jest bezpieczny, ma certyfikaty,
ekoznaki, czy są do nabycia inne
podobne sprzęty mniej uciążliwe
dla środowiska i zdrowia? Kupując
nowy sprzęt, musimy pozbyć się
starego. Nie możemy go traktować
jak śmiecia, ale jako cenny odpad.

Rzgów – Nasza Gmina
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Wiosenny przegląd
stanu nawierzchni dróg

Decyzje trzecioklasistów
Jak co roku, 22 marca 2011 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie zorganizowano zebranie z rodzicami uczniów klas trzecich.
Spotkanie poświęcone było przekazaniu informacji dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Tę część w formie prezentacji multimedialnej przygotowała wychowawczyni klasy IIID - Pani Emilia Nowacka. W
dalszej części najważniejsze informacje na temat egzaminu gimnazjalnego i
jego procedur przedstawiła wychowawczyni klasy IIIB - Pani Małocha-Chodorek. Ostatni etap spotkania poświęcony był omówieniu wyników próbnego
egzaminu gimnazjalnego, do którego przystąpili nasi uczniowie w styczniu
br. Szczegóły dotyczące analizy wszystkich części „próby generalnej” zaprezentowały wychowawczynie klas IIIA i IIIC - Panie: Ewa Obiała, Agnieszka
Grobelna oraz polonistka - Pani Agnieszka Ruta.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem rodziców naszych trzecioklasistów, o czym świadczyć może liczna frekwencja.

Sprzątają i dbają

Turniej Coca Cola Cup
2011

W sobotę 2.04.2011 Panie z KGW, zaopatrzone w odpowiednie
akcesoria i różnego rodzaju środki chemiczne, przystąpiły do mycia
i szorowania wszystkiego co się da w Domu Kultury w Starowej
Górze. Po wielogodzinnej intensywnej pracy stwierdziły, że wszystko
lśni, tylko nasze dłonie wymagają regeneracji.
Nie czekając długo, bo we wtorek 5.04.2011, umówiły się z przedstawicielkami firmy „MEY KAY”, które przybyły do nas zaopatrzone
we wszelkiego rodzaju środki kosmetyczne. Zabrały się za nasze
dłonie, a kiedy dłonie odzyskały blask, przystąpiły do pielęgnacji
naszych twarzy. Następnie pod bacznym okiem i przy praktycznych
wskazówkach konsultantek nałożyłyśmy sobie delikatny dzienny
makijaż.
Szkoda, że to wszystko odbywało się w godzinach wieczornych,
ponieważ po powrocie do domów przed snem musiałyśmy zmyć
ten piękny makijaż, ale następnego dnia rano wiedziałyśmy już, jak
wyglądać ładniej bez dużego nakładu czasu i pracy.

Rozgrywki rundy eliminacyjnej Turnieju Coca Cola Cup 2011 rozpoczęły
się w połowie marca 2011 r. Drużyna piłkarzy z Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie rozegrała mecz eliminacyjny na szczeblu powiatowym 4 kwietnia br. Sześcioro zawodników w wieku do 16 lat zmierzyło się
z drużynami z Piątkowiska i Ksawerowa.
Rzgowskie gimnazjum reprezentowali: Adrian Górski, Mateusz Pokorski, Michał Pierzyński, Patryk Wdowiak, Rafał Bartłomiejczyk i Michał
Goss. Królem strzelców został M. Pokorski - 5 bramek i A. Górski - 2
bramki. Chłopcy zdobyli 6 punktów i przeszli do kolejnego etapu rozgrywek.
Życzymy powodzenia w kolejnych meczach.
Marta Pietrzyk, kl. Ia
Fot. Agnieszka Ruta

W dniu 29 marca br. wspólnie
z pełniącym obowiązki Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej panem Adamem Stawianym dokonaliśmy przeglądu stanu
nawierzchni dróg rzgowskich. Sporządziliśmy spis wszystkich dziur i
ubytków, podaliśmy dokładną ich
lokalizację.
Naprawę dróg powiatowych na
bieżąco dokonują służby gminne,
natomiast na drogach wojewódzkich – Wojewódzki Zarząd Dróg i
Transportu. Stwierdziliśmy, że do
naprawy jest ponad 110 ubytków,
które bezzwłocznie należy usunąć,
mając na uwadze ogromny ruch
pojazdów w rejonie naszej miejscowości.
Pan A. Stawiany zobowiązał się
do wysłania pisma do Wojewódzkiego Zarządu Dróg i Transportu w
w/w sprawie napraw. Pismo zostało
wysłane i mimo upływu 2 tygodni

od czasu przeglądu nic się nie zmienia, stan nawierzchni nadal pozostaje bez zmian, załączone zdjęcia
dokumentują aktualny stan rzeczy.
Przewodniczący Komisji
Gospodarki, Budżetu i Finansów
Stanisław Gierasiński

Przewodnicząca
KGW Starowa Góra
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie
zmarłego wieloletniego członka, dyrygenta
Orkiestry Dętej Rzgów

Turniej dzikich drużyn
W dniu 26.03.2011 na boisku Orlik w Rzgowie odbył się piłkarski turniej „dzikich drużyn”. Zabawa trwała od godziny 12:30 do 16:30. W turnieju
wzięło udział pięć drużyn. Turniej rozegnano w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I: 12-14 lat (dwie drużyny): I miejsce „SZYBKIE DIABŁY” –
Kapitan drużyny: Bartłomiej Sztandor. II miejsce „RZGOWSKA BARCELONA” – Kapitan drużyny: Maciej Bartłomiejczyk.
Kategoria II: 15-17 (trzy drużyny): I miejsce „TYGRYSY” – Kapitan drużyny: Kamil Zapieraczyński. II miejsce „ATOMÓWKI” – Kapitan drużyny:
Krystian Łuczyński. III miejsce „INTER BRAMBOREK” – Kapitan drużyny: Konrad Krawiec.
Dziękujemy uczestnikom za świetną zabawę.
Organizatorzy: Izabella Stępień, Robert Świerczyński

Podziękowanie
Członkowie Koła Emerytów i Rencistów składają podziękowanie Dyrektorowi i pracownikom GOK-u oraz nauczycielom i uczniom za zorganizowanie przedstawienia z okazji
Dnia Kobiet.
M.M.
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WŁADYSŁAWA SIOTORA
składają
członkowie zespołu
i pracownicy GOK w Rzgowie

Z żalem żegnamy założyciela
i długoletniego kierownika
Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”

BOLESŁAWA KACPERSKIEGO
wyrażając głębokie współczucie rodzinie zmarłego.
Dyrekcja i pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
oraz członkowie
Zespołu Pieśni i Tańca
„Rzgowianie”
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Wyrazy współczucia rodzinie zmarłego

Bolesława Wojciecha Kacperskiego
HONOROWEGO OBYWATELA GMINY RZGÓW
składa
Rada Miejska
i Burmistrz Rzgowa
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Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m2
położoną w Rzgowie, ul. Letniskowa 2,
z zabudowaniami budynku:
a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2
b) gospodarczym o pow. 221,0 m2
dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach
prowadzi KW 68723.
Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA, 92-202 Łódź,
ul. Piłsudskiego 92.
Bliższe informacje: tel. 42/674-04-67.

Uroczystość w babiskim lesie
Każdego roku w Gminie Rzgów odbywa się uroczystość ku pamięci osób
pomordowanych w babiskim lesie. Tak też było i tym razem. Przy mogiłach
ofiar zebrali się przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Miejskiej Rzgowa,
rodzice, uczniowie i nauczyciele oraz przedstawiciele OSP z pocztami sztandarowymi z naszej gminy . Nie zabrakło również mieszkańców okolicznych
wsi. Swój wkład w upamiętnienie tego ważnego momentu miała nasza szkoła
im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie, której uczniowie przygotowali
krótki, acz wzruszający program słowno-muzyczny.
Agnieszka Juraszek

W związku z ogłoszonym w dniach 27 czerwca 2011 r. –
29 sierpnia 2011 r. przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi naborem o dofinansowanie dla małych i mikro firm z terenu województwa łódzkiego
informujemy, że na skutek pozytywnej interpretacji przesłanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego możliwy jest
udział w konkursie przedsiębiorców z terenów wiejskich pod
warunkiem nieprzewidywania zatrudnienia nowych pracowników w wyniku realizacji projektu.
Bliższe informacje dotyczące szczegółowych warunków konkursu dostępne będą na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl oraz pod telefonem 42 2301550,
42 2301555.

Bardzo radosna
szkoła w Guzewie
Dzięki determinacji Urzędu Gminy w Rzgowie uczniowie Szkoły Podstawowej w Guzewie mogą śmiało tytułować swoją placówkę mianem
„Radosnej szkoły”. Taką bowiem nosi nazwę projekt ministerialny, z którego
środków sfinansowano pełną atrakcji salę zabaw. Pomysł Dyrektora Drabczyńskiego, by na ten cel zagospodarować dotychczasowy pokój nauczycielski, został przyjęty entuzjastycznie przez grono pedagogiczne, mimo iż
wiązał się z zamianą na znacznie mniejszą salę – wszystko po to, by stworzyć
optymalne warunki na wykorzystanie otrzymanych środków.
Efekt jest imponujący: sala wyposażona w olimpijski tor przeszkód,
wyciskający z rywalizujących maluchów hektolitry potu, kinderbloki umożliwiające prowadzenie zajęć rozwijających wyobraźnię uczniów, sportowy
zestaw z namiotem oraz domki aktywności, to wszystko uzupełnione piłkami, materacami, bujakami, szczudłami, tunelami. Całość tworzy niesamowitą kompozycję kolorystyczną. Sala, której zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z potrzebami rozwojowymi
dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną, stała się ulubionym miejscem w szkole. Nauczyciele zyskali pomoc dydaktyczną, którą dodatkowo
wykorzystują jako element motywacyjny w procesie nauczania.

Z Bankiem Pekao SA z lekkością zrealizujesz swoje plany
„Pożyczka Ekspresowa – z lekkością zrealizujesz swoje plany!” – to
hasło z plakatu Banku Pekao SA.
Czy rzeczywiście takie możliwości
daje pożyczka gotówkowa oferowania przez Bank Pekao SA?
Naszą ofertą – szeroką i bardzo
przejrzystą – chcemy zainteresować klientów z różnymi potrzebami.
Oferujemy między innymi pożyczki
gotówkowe bez zabezpieczeń na
dowolny cel konsumpcyjny, który
możemy zrealizować przy minimalnych formalnościach i szybkiej
decyzji: już w dniu złożenia wniosku. W ciągu jednego dnia możemy
też podpisać umowę i fizycznie uzyskać środki na realizację własnych
zamierzeń.
Pożyczka gotówkowa bez zabezpieczeń?
Tak, to nasz najbardziej popularny
i można rzec sztandarowy produkt.
Udzielana jest na dowolny cel konsumpcyjny w kwocie od 1.000 zł
do 100.000 zł, z okresem spłaty
nawet do 6 lat. Klienci Banku nie
muszą przedstawiać zaświadczeń z
zakładów pracy potwierdzających
wysokość uzyskiwanych dochodów, a emeryci decyzji o przyznaniu
świadczenia. Właśnie w stosunku do
tego grona osób mamy uproszczoną
procedurę w zakresie oceny zdolności kredytowej. Organizujemy
także czasowe promocje, dające
możliwość skorzystania z pożyczki
na jeszcze atrakcyjniejszych warunkach.
Z jakich promocji możemy aktualnie skorzystać wnioskując o
pożyczkę?
Obecnie w Banku mamy szereg
promocji w ramach tego produktu,
tzw. „specjalnych okazji” i są to:
Pożyczka na wiosnę bez prowizji,
Pożyczka - Przeprowadzka – konsolidacja o obniżonym oprocen-
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towaniu i 0% stawką prowizji, a
także specjalna oferta skierowana
do wybranych grup zawodowych.
Warto wspomnieć o naszej wyjątkowej ofercie dla pracowników
firm. Są to specjalnie przygotowane
propozycje dla pracowników konkretnych przedsiębiorstw – tę ofertę
kierujemy do np. właścicieli firm.
Naszym zdaniem to świetny sposób
na wzbogacenie tzw. pakietów
socjalnych o promocyjne warunki
usług bankowych. Nowe propozycje
Banku cieszyły się i cieszą dużym
zainteresowaniem Klientów.
Wspomniał Pan o ofercie konsolidacyjnej – na czym ona polega i co
zyskuje klient?
Konsolidując posiadane zobowiązania Pożyczką Ekspresową, Klienci
w konsekwencji spłacają tylko jedną
mniejszą ratę zamiast kilku dotychczasowych. Zyskują dzięki temu
komfort posiadania tylko jednego
zobowiązania, niższą miesięczną
ratę albo zarówno niższą miesięczną
ratę, jak i dodatkowe środki finansowe.
A jeżeli chodzi o ofertę dla grup
zawodowych?
Oferta Banku skierowana do wybranych grup zawodowych dotyczy
lekarzy, prawników, pracowników
służb mundurowych, nauczycieli i
pracowników administracji publicznej oraz emerytów. Daje możliwość
skorzystania z pożyczki gotówkowej z obniżonym oprocentowaniem
nawet o 5% i obniżoną prowizją
nawet o 2%. Promocja umożliwia
również otwarcie konta osobistego
z czasowym zawieszeniem opłat za
jego prowadzenie nawet do 12 m-cy
i uzyskaniem zwolnienia z opłaty
rocznej w pierwszym roku użytkowania karty kredytowej. Dodatkowo użytkownicy kart kredytowych mogą liczyć na rabaty przy
zakupach w wybranych placówkach

handlowych w ramach naszego programu „Płać kartą, bo warto!”.
Dlaczego właśnie ci klienci zostali
wybrani?
Z dwóch ważnych powodów. Po
pierwsze to znaczna grupa klientów,
a po drugie nasze relacje z przedstawicielami tych grup zawodowych są
bardzo dobre. Wydaje nam się także,
że dobrze rozumiemy ich potrzeby.
Kredyt to zobowiązanie. Czy w
Banku Pekao można liczyć na
udogodnienia, zwiększające bezpieczeństwo klientów, korzystających z kredytu, pożyczki?
Tak. Klienci, decydując się na zaciągnięcie zobowiązania, mogą skorzystać z ubezpieczenia pożyczki.
Jest ono dobrowolne i wliczone do
kosztu pożyczki. Decydując się na
nie, mamy zapewnioną ochronę w
razie wystąpienia takich zdarzeń
losowych, jak śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, czasowa
niezdolność do pracy, poważne
zachorowanie lub utrata pracy. To
rozwiązanie zapewnia pożyczkobiorcy spokój i bezpieczeństwo w
okresie spłaty zobowiązania, które
w razie wystąpienia w/w zdarzeń
przejmuje Ubezpieczyciel - Ergo
Hestia. Decydując się więc na ubezpieczenie pożyczki, Klient zyskuje
ochronę przez cały okres trwania
pożyczki – wcześniejsza całkowita
spłata nie skraca okresu ubezpieczeniowego.
Czy w okresie przedświątecznym
Bank przewiduje jakieś szczególne
promocje czy upusty cenowe?
W okresie przedświątecznym, kiedy
wydatki rosną, chcemy szczególnie
zadbać o swoich Klientów. Oprócz
korzystnej oferty, nie zabraknie
niespodzianek. Każdy Klient, który
do Świąt Wielkanocnych zgłosi
się do placówki Banku Pekao SA
mieszczącej się w Rzgowie przy ul.
Tuszyńskiej 1 i podpisze umowę o

udzielenie pożyczki gotówkowej,
otrzyma upominek.
A co w sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani kredytem, a brakuje
nam czasu na wizytę w Banku?
Wniosek o pożyczkę możemy również złożyć telefonując pod numer
801 325 325 lub poprzez Internet
za pomocą usługi Pekao24. W ten
sposób zaoszczędzimy czas – wniosek elektronicznie prześlemy do
Banku, a pracownik skontaktuje
się z nami i umówi na podpisanie
umowy.
Jak Państwo radzicie sobie z konkurencją?
Po prostu dbamy o zadowolenie
Klienta – najważniejsza jest dla nas
jego satysfakcja. Cały czas staramy
się poznać naszych Klientów, ich
opinię o tym, jak są obsługiwani
przez nasz Bank. Mając taką wiedzę,
wdrażamy bardzo konkretne działania, które owocują lepszą jakością usług, a to z kolei sprawia,
że Klienci chętnie współpracują z
naszym bankiem.
Jak Klienci mogą się dowiedzieć o
korzystniejszej ofercie?
Nasi pracownicy często kontaktują
się ze swoimi Klientami, informując ich o nowych promocjach.
Polecamy też odwiedziny na stronie
banku www.pekao.com.pl. Informacje o nowych promocjach są
dostępne również poprzez internetowy serwis Pekao24. Zawsze też
można zadzwonić na naszą infolinię, gdzie szybko i w wyczerpujący sposób dostaniemy informacje
o produktach i usługach Pekao. Ci,
którzy lubią smsować, mogą wysłać
pustego SMS pod numer 33 99.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję i zapraszam
do placówki Banku Pekao SA,
mieszczącej się w Rzgowie przy ul.
Tuszyńskiej.
[tekst sponsorowany]
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Tymczasem to nie koniec niespodzianek, które w tym roku zaplanował rzgowski urząd dla uczniów z Guzewa. Już niebawem w sąsiedztwie
budynku szkolnego powstanie wielki nowoczesny ekologiczny plac zabaw.
Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej pozwalającej rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające
z ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w
klasach. Będzie przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć
ruchowych, na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów. Uczniowie, rodzice i nauczyciele
już nie mogą doczekać się realizacji tego projektu. Wszak po jego ukończeniu
nikt nie będzie miał wątpliwości, że szkoła im. Kornela Makuszyńskiego w
Guzewie to bardzo „Radosna szkoła”.
Natalia Chrabelska

Ocalić wspomnienia
W kwietniu Polacy w szczególny sposób przywołują pamięcią tych
wszystkich, którzy zginęli walcząc za wolność i niepodległość naszego kraju.
Historia narodu polskiego to historia wielkich klęsk, ale również zwycięstw,
tych małych i tych wielkich.
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie przywołali podczas apelu te wydarzenia z historii naszego kraju, które nie wszystkim są znane, a warto o nich pamiętać. Warto, bo bohaterami tamtych wydarzeń byli młodzi ludzie, ich rówieśnicy.
Uczniowie klas IIb, IIIc i IIId przygotowali dla swoich kolegów prezentację multimedialną i krótką inscenizację tamtych wydarzeń. Odwołali się
do pamiętnego strajku dzieci we Wrześni, do obrony wieży spadochronowej w Katowicach w 1939 r., do powstania warszawskiego i wreszcie do
wydarzeń grudnia 1970 r. na wybrzeżu. Tę niecodzienną lekcję historii, w
uwspółcześnionej wersji, gimnazjaliści wysłuchali z uwagą, a talent aktorski
tych, którzy przez chwilę wcielili się w historyczne postaci, zasługuje na duże
brawa.
Kwietniowe wspomnienia przygotowane zostały pod czujnym okiem pań
Agnieszki Ruty, Aleksandry Jaworskiej i pana Mariusza Bojanowskiego. A
klamrą owych wspomnień niech będą słowa piosenki: Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście...
Gimnazjaliści uczestniczyli również w gminnych uroczystościach upamiętniających Kwiecień - Miesiąc Pamięci Narodowej. Uroczysta, polowa
msza święta odbyła się w lesie w Babichach.
Fot. Ewelina Mirowska i Mariusz Bojanowski, kl. IIId

Dzień Wagarowicza w Kalinie
21 marca uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kalinie pod
opieką pań Sylwii Kuta i Anety Kujawskiej oraz pana Zdzisława Sabeli
uczcili pierwszy dzień wiosny, wybierając się na wycieczkę – „Szlakiem
Puszczy Pilickiej”.
Pierwszym etapem naszej wędrówki był Skansen rzeki Pilicy w pobliskim
Tomaszowie Mazowieckim. Jest to pierwsze w Polsce muzeum na wolnym
powietrzu poświęcone rzece. Uczniowie mogli obejrzeć w nim młyny wodne
z dorzecza Pilicy, wojenne trofea wydobyte z rzeki, a także obiekty i eksponaty pochodzące ze Spały.
Z Tomaszowa udaliśmy się do Konewki, gdzie znajduje się kompleks
niemieckich fortyfikacji z okresu II wojny światowej. Jest to jeden z największych schronów kolejowych. W bunkrze zatrzymywały się niemieckie
pociągi sztabowe. Do dziś zachowały się resztki torowiska. W Polsce istnieją
tylko trzy takie bunkry.
Kolejnym punktem programu naszej wycieczki była Spała - urokliwa,
nadpiliczna miejscowość, położona na terenie dawnej Puszczy Pilickiej. W
Spale podziwialiśmy wiele ciekawych zabytków, m.in.: drewniany kościółek
w stylu zakopiańskim z 1923 r., wieżę ciśnień, budynki osady pałacowej i
posąg żubra - symbol Spały.
W Spale znajduje się także Centralny Ośrodek Sportu - jeden z bardziej
znanych w Europie obiektów tego rodzaju. W jego skład wchodzą kryte hale
sportowe i basen, siłownie, gabinety odnowy biologicznej, gabinet krioterapii, korty i hotele. Dzięki życzliwości przewodnika, który oprowadzał nas po
ośrodku, mogliśmy wszystko to zobaczyć na własne oczy.
Pogoda tego dnia nam dopisała. Jak przystało na pierwszy dzień wiosny,
było ciepło i słonecznie. Życzymy sobie więcej tak udanych wycieczek.
Sylwia Kuta i Aneta Kujawska
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Konkurs „Wiosenny pejzaż”

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Trudna decyzja
Pierwszy dzień wiosny w Guzewie
21 marca 2011 r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Na początek swoimi popisami
aktorsko-wokalnymi, traktowanymi z dużą dawką humoru i przymrużeniem
oka, popisali się uczniowie kl. V. Zaprezentowali krótką inscenizację, składającą się z największych klasycznych i popularnych hitów polskich wykonawców, a których tematem była oczywiście wiosna oraz miłość, będąca stanem
niewątpliwie najbardziej kojarzącym się z tą porą roku.
W dalszej kolejności organizację zabawy przejął SU, a zwłaszcza uczennice z kl. VI – Klaudia Nadrowska, Anna Rydygier i Karolina Oleksik, które
zorganizowały szereg interesujących zabaw i konkursów, w których z chęcią
udział wzięli pozostali uczniowie. Przygotowały również dyplomy i ordery
dla zwycięzców oraz smakołyki w nagrodę dla wszystkich.
Przedstawiciele wszystkich klas mierzyli swoje siły zarówno w konkurencjach fizycznych, jak i logicznych. Pojawiły się w związku z tym różnego
rodzaju rebusy i łamigłówki, krzyżówki z wiosną w tle, zadania zręcznościowe i popisy taneczne.
Po emocjonujących konkursach przyszedł czas na zabawę i oczywiście
dyskotekę dla kl. IV-VI. Uczniowie naszej szkoły zgodnie stwierdzili, że
dzień ten był pełen wrażeń i z pewnością byłby zmarnowany, gdyby zamiast
do szkoły udali się na wagary.
Agnieszka Juraszek

Do konkursu zostało zakwalifikowanych 86 prac wykonanych w wielu
technikach. Jury konkursowe w czteroosobowym składzie postanowiło przyznać 17 nagród i 14 wyróżnień.
Laureatami pierwszego miejsca zostali:
– w kategorii 3-5 lat - Oliwia Łęgocka, Julia Nowak, Szczepan Kuzik,
– w kategorii 6-9 lat - Kornelia Nowak, Wiktoria Gałkiewicz,
– w kategorii 10-13 lat - Zuzanna Zawiejska.
Wszystkim dzieciom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych
konkursach. Organizator konkursu Gminny Ośrodek Kultury dziękuje Przedszkolu Publicznemu w Rzgowie, Szkole Podstawowej w Rzgowie, Szkole
Podstawowej w Kalinie oraz Szkole Podstawowej w Guzewie za zmobilizowanie dzieci do tak licznego udziału w konkursie.
Lista wszystkich laureatów zostanie ogłoszona podczas uroczystego wręczenia nagród, połączonego z licytacją prac.
Instruktor GOK
Irmina Kuzik

Gimnazjaliści z klas III stają przed trudną decyzją związaną z wyborem
dalszego kształcenia, żeby ułatwić im wybór, nauczyciele, p. Agnieszka Ruta
- polonistka oraz p. Mariusz Bojanowski – geograf, zorganizowali, jak co
roku, w ramach współpracy z działającą w szkole Radą Absolwentów, spotkanie trzecioklasistów z absolwentami gimnazjum, którzy uczęszczają do
różnych szkół ponadgimnazjalnych, m.in. XXI LO, XXV LO, XXI LO, XX
LO, IX LO, III LO, I LO oraz Technikum w Ksawerowie i Zespół Szkół
Budowlanych.
Trzecioklasistów interesowało m.in. wyposażenie klas, bezpieczeństwo,
sposób prowadzenia zajęć językowych, zajęcia sportowe oraz profil klas,
które oferują licea i technika. Absolwenci na wszystkie zadane pytania chętnie odpowiadali i być może pomogli podjąć gimnazjalistom decyzję o wyborze szkoły.
Natalia Napieraj i Paulina Bartłomiejczyk, kl. IId
Fot. Agnieszka Ruta

Szczepan

Wystawa stołów wielkanocnych

POWITANIE WIOSNY
„Witam wiosnę 2011 na trasach Rzgowa”, pod tym hasłem uczniowie
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie powitali 21 marca
wiosnę. III Pieszy Rajd Turystyczny odbył się pod opieką p. Grażyny Żabki
i p. Beaty Ways. Tradycyjnie już gimnazjaliści utopili kukłę Marzanny. Podczas wycieczki odbył się konkurs na hasło rajdu. Rajdowicze ułożyli wierszyk na cześć nadchodzącej wiosny. Pogoda dopisała, to znak, że wiosna
przyszła na dobre.
Piotr Biesaga, kl. Ib
Fot. Beata Ways

Wiktoria

W dn. 13.04.2011 r. w Plichtowie, gmina Nowosolna, odbyła się V
Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych. Panie z KGW z terenu powiatu
łódzkiego-wschodniego przygotowały i zaprezentowały potrawy na stół
wielkanocny. Gminę Rzgów reprezentowały panie z KGW ze Starej Gadki i
Grodziska. Koleżanki z obu kół przygotowały stół wielkanocny, ładnie udekorowany z ciekawymi i smacznymi potrawami. Zaproszeni goście podziwiali zastawione stoły i chętnie degustowali potrawy. Na wystawie obecne
były władze naszej gminy, które doceniły naszą pracę i ufundowały upominki
dla obu kół.
KGW Stara Gadka, KGW Grodzisko

Kornelia

Zdrowych, pogodnych, pełnych wiary,
nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych,
radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja wszystkim uczniom,
nauczycielom i pracownikom oraz przyjaciołom szkoły
i mieszkańcom Gminy Rzgów życzą
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Koło Dziennikarskie
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie
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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
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