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II Koncert Kolęd i Pastorałek
Odbył się on 15 stycznia 

br. jako jeden z cyklu koncer-
tów kolęd w naszym mieście i 
parafii. Zeszłoroczny pomysł 
i formuła koncertu bardzo się 
podobały, postanowiliśmy więc 
kontynuować wspaniałą polską 
tradycję kolędowania. Organi-
zatorem koncertu był Gminny 
Ośrodek Kultury, gospodarzem 
zaś Rzgowski Chór „Camerata”. 
Na ich zaproszenie przyjechało 
sześć chórów z kilku miast 
regionu łódzkiego. To duże 
przedsięwzięcie – zważając, iż 
każda grupa liczy 25-40 osób.

Gościliśmy zatem:
- Zespół Śpiewaczy „Echo 
Leśne” z Łasku-Kolumny;
- Towarzystwo Śpiewacze im. 
St. Moniuszki z Aleksandrowa 
Łódzkiego;
- Stowarzyszenie Śpiewaczo-
-Muzyczne im. F. Chopina z 
Konstantynowa Łódzkiego;
- Chór Parafii św. Archaniołów 
Rafała i Michała z Aleksan-
drowa Łódzkiego;
- Towarzystwo Śpiewacze 
„Lutnia” z Aleksandrowa Łódz-
kiego;
- Chór „Gloria Trinitatis” z para-
fii Trójcy Przenajświętszej w 
Pabianicach.

Razem ponad 220 osób!

Ciekawym jest zawsze, 
w jaki sposób, wedle jakiego 
pomysłu każda grupa wykona 
znane nam przecież świetnie 
utwory. A może usłyszymy nowe 
kolędy czy pastorałki? Nieko-
niecznie polskie, gdyż pojawiają 
się utwory angielskie, ukraiń-
skie.

Charakterystyczne i jedno-
cześnie niesamowite jest to, iż 
jest to śpiew zbiorowy, czasem 
głośny, czasem cichy, żwawy 
lub melancholijny, zwykle wie-
logłosowy, choć bywa w uni-
sonie. Ale zawsze wzruszający, 
budzący emocje, miłe, ciepłe 
wrażenia. Bo taka jest moc kolęd 

i taka jest moc chórów!!! To nie 
maszyny, ale żywi ludzie. I tak 
pięknie razem śpiewają!

A wyśpiewane na koniec 
przez uczestników koncertu 
wspólne „Podnieś rękę Boże 
Dziecię...” - niech błogosławi 
przez cały rok, artystom przy-
niesie sukcesy i doprowadzi nas 
wszystkich do przyszłorocznego 
III już Koncertu Kolęd i Pastora-
łek w Rzgowie.

PS. Wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji 
Koncertu, składamy serdeczne 
podziękowania.

Chórmistrz Izabela Kijanka

[Fotoreportaż na str. 16]

II Koncert Kolęd i Pastorałek

Zespół Śpiewaczy „Echo Leśne” z Łasku-Kolumny Chór Parafii św. Archaniołów Rafała i Michała z Aleksandrowa 
Łódzkiego

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” z Aleksandrowa Łódzkiego

Chór „Gloria Trinitatis” z parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Pabianicach

Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne im. F. Chopina 
z Konstantynowa Łódzkiego

Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki z Aleksandrowa 
Łódzkiego
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Sprzedam działkę
21.900 m2

Rzgów, ul. Graniczna
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RZGOWIANIE DLA WOŚP
8 stycznia 2012 r. Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgo-

wie i Szkoła Podstawowa w Guzewie miały przyjemność uczestniczyć w XX 
finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Całą tę akcję nadzorowała 
Pani Edyta Waprzko - pedagog gimnazjum oraz Pan Wojciech Skibiński - 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

Ku zdziwieniu pani pedagog liczba wolontariuszy była wyższa niż 
zwykle. Z naszego gimnazjum uzbierało się aż 35 chętnych, zarówno z klas 
trzecich, jak i drugich. Jedni uczniowie od samego rana zbierali pieniądze 
pod kościołem, drudzy natomiast odwiedzali stoiska w Centrum Handlowym 
„Ptak” w poszukiwaniu datków na te szczytne cele. Niektórzy też zachęcali 
ludzi na ulicach, a także na terenie Galerii Łódzkiej czy Manufaktury.

Na zakończenie dnia pojechaliśmy ekipą na zliczenie pieniędzy do 
sztabu, który mieścił się w Tuszynie. Razem ze Szkołą Podstawową w Guze-
wie zebraliśmy 13.689,17 zł na rzecz potrzebujących. Pieniądze zebrane z 
XX Finału zostaną przeznaczone na zakup urządzeń dla ratowania życia 
wcześniaków oraz dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Iza Pycio i Olga Hajduk, kl. IIIa

Akcję wspomogli Orkiestra Dęta Rzgów i Chór „Camerata”, uczestni-
cząc we mszy świętej w kościele w Rzgowie. Po mszy Orkiestra dała koncert.

(WK)

Rozwiązanie
Konkursu Świątecznego

Zwycięzczynią Świątecznego Konkursu w wyniku losowania została 
Natalia Pachulska z Kalina, która odpowiedziała poprawnie na wszystkie 
pytania.

Nagrodą w konkursie był aparat fotograficzny cyfrowy, który ufundował 
Pan Andrzej Gosławski z „Wytwórni Tarcz Kodujących i Przyrostowych” z 
Romanowa 32A.

WTKiP jest Firmą działającą w Polsce od 1991 r. W tym czasie wyprodu-
kowano setki tysięcy tarcz kodujących i przyrostowych, 99% produkcji trafia 
na rynek krajów europejskich oraz do USA. Odbiorcami wyrobów są czołowi 
producenci przetworników kodowych i impulsowych. Firma jest laureatem 
nagrody w konkursie Łódź Proponuje.                                      Redakcja NG

W dniu 11.01.2012 r. w Rzgo-
wie przy ul. Rawskiej 1 została 
uroczyście otwarta nowa siedziba 
Oddziału w Łodzi Polskiej Federa-
cji Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka - organizacji o zasięgu 
krajowym, która jest jedynym 
pełnoprawnym reprezentantem 
środowiska hodowców bydła i 
producentów mleka w Polsce. 
Federacja jest organizacją nieza-
leżną, dobrowolną i samorządną, 
która zrzesza w swoich szeregach 
hodowców skupionych w związ-
kach regionalnych i rasowych. Są 
to hodowcy indywidualni, gospo-
darstwa państwowe, spółki Skarbu 
Państwa i prywatne, gospodarstwa 
spółdzielcze i dzierżawione.

Uroczystość otwarcia siedziby 
prowadził Pan Adam Kamiński 
- Dyrektor Regionu Oceny Parz-
niew (k. Warszawy), któremu 
bezpośrednio podlega Oddział w 
Łodzi. Symbolicznego aktu prze-
cięcia wstęgi dokonały najwyższe 
władze Federacji w osobie Pana 
Prezydenta Leszka Hądzlika oraz 
Panów Wiceprezydentów Stefana 
Glonka oraz Krzysztofa Banacha. 
W uroczystości wzięli także udział 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych na czele z Panią Jadwigą 
Pietrusińską - Zastępcą Burmi-
strza Miasta Rzgowa, członkowie 
Zarządu Federacji, Dyrekcja, Pra-
cownicy, a także szerokie grono 
zaproszonych gości.

Oddział w Łodzi to jedna 
z większych jednostek organi-
zacyjnych Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka. Pracownicy zatrudnieni w 
Oddziale, którego Kierownikiem 
jest Pan Grzegorz Machała, współ-
pracują z ponad 1.500 hodowcami 
bydła mlecznego na terenie woje-
wództw łódzkiego i świętokrzy-
skiego. Łącznie na terenie dzia-
łania Oddziału, objętych oceną 
użytkowości mlecznej bydła, jest 
ponad 38 tysięcy krów. Prowa-
dzenie oceny użytkowości mlecz-
nej krów jest jednym z głównych 
zadań prowadzonych przez Polską 
Federację Hodowców Bydła i Pro-
ducentów Mleka.

W starym budynku, po grun-
townej modernizacji powstały 
nowoczesne pomieszczenia biu-

rowe wraz z salą konferencyjną 
i zapleczem administracyjno-
-socjalnym. W budynku mieścić 
się będzie obok Oddziału w Łodzi 
także biuro Łódzkiego Związku 
Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka.

Polska Federacja Hodow-
ców Bydła i Producentów Mleka 
Oddział w Łodzi oprócz podsta-
wowej działalności statutowej 
prowadzi szkolenie dla rolników-
-hodowców oraz jest współorga-
nizatorem wielu imprez o zasięgu 
wojewódzkim i krajowym, jak:
1. Wystawy Zwierząt organizo-
wane w ŁODR w Bratoszewicach 
oraz w ŚODR w Modliszewicach. 
W bieżącym roku do naszych 
zadań dołączono współorganiza-
cję w dniach 24-26.02.2012 r.
2. XII Międzynarodowych Targów 
pod nazwą Ferma Bydła, organi-
zowanych w Łodzi w Atlas Arenie, 
al. Bandurskiego 7, na które ser-
decznie zapraszamy.

Nowa siedziba
Hodowców

i Producentów

Pożar budynku mieszkalnego w Starowej Górze na ul. Gerbery ze 
skutkiem śmiertelnym

Ładowanie akumulatorów
W poniedziałek 16 stycznia na pierwszym treningu w Nowym Roku 

spotkali się zawodnicy III-ligowej Zawiszy. Zajęcia w okresie przygotowaw-
czym odbywać się będą pięć razy w tygodniu, w tym dwa razy w hali. Dzięki 
uprzejmości Centrum Targowego „PTAK” zespół będzie trenował w Gutowie 
Małym. Zespół nasz rozegra tam 4 sparingi.

W trakcie przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2011/2012 roze-
gramy spotkania sparingowe z następującymi drużynami:
28.01.2012 GKS Bełchatów ME – w Bełchatowie
04.02.2012 Sokół Aleksandrów – Gutów Mały
11.02.2012 Włókniarz Zelów – Gutów Mały
15.02.2012 Warta Działoszyn – Gutów Mały
18.02.2012 ŁKS Łódź ME – boisko ŁKS
25.02.2012 Omega Kleszczów – miejsce do uzgodnienia
03.03.2012 Zjednoczeni Stryków – w Rzgowie
10.03.2012 Włókniarz Moszczenica – boisko w Rzgowie

Rozgrywki zaczynamy w dniu 17 marca z zespołem Warty Sieradz, a za 
tydzień 24.03 gramy z zespołem Ursusa Warszawa. Mecze te odbędą się w 
Rzgowie.

Indywidualne treningi rozpoczęli zawodnicy Klasy „A”. Jak na wiceli-
dera rozgrywek przystało, wszyscy zawodnicy odliczyli się na zajęcia i tre-
nują od 6 stycznia.

Ustalone zostały drużyny, z którymi nasz zespół będzie rozgrywał spa-
ringi. Są to drużyny z Wolborza, Tuszyna, Victorii Łódź, juniorów Widzewa 
Łódź, Grabki Grabica. Terminy i miejsca spotkań są w trakcie ustalania. 
Pierwszy mecz ligowy w rundzie wiosennej drużyna rozegra 1 kwietnia 2012 
r. z zespołem Orlika Sobień w Rzgowie.

Juniorzy Zawiszy rozpoczynają przygotowania do sezonu w dniu 17 
stycznia, zespół będzie trenował w hali i na naszym Orliku. Drużyna będzie 
miała zajęcia 4 razy w tygodniu. Ustalono już wstępnie sparingpartnerów 
naszego zespołu, będą to drużyny Orła Łódź, Iskry Dobroń, Włókniarzy 
Pabianice i Konstantynowa. Zawisza rozpoczyna rozgrywki w dniu 31 marca, 
a przeciwnikiem naszej drużyny będzie zespół Sport Perfekt.

Najmłodsi zawodnicy reprezentujący nasz klub w rozgrywkach klasy 
Kuchar i Górski „B” rozpoczęli przygotowania w dniu 9 stycznia zajęciami w 
gościnnej sali przy ul. Szkolnej. Zawodnicy rozegrają pomiędzy sobą mecze 
sparingowe na boisku Orlika. W zależności od pogody treningi będą odbywać 
się na powietrzu lub w sali.

Zespól klasy Kuchar rozpoczyna rozgrywki ligowe w dniu 7.04.2012 
wyjazdowym meczem w Gałkówku, a terminu pierwszego meczu klasy 
Górski jeszcze nie ustalono.

No to zaczynamy - 115 zgłoszonych do rozgrywek zawodników Zawiszy 
rusza do ładowania akumulatorów na całą rundę. Aby wiosna nowego roku 
była dla KLUBU szczęśliwa.                                                         Jan Nykiel

Nasza recenzja
Krystyna Kofta / Fausta, Warszawa: W.A.B., 2010.- 440 s.
Intrygującą i wartką akcję proponuje czytelnikom Krystyna Kofta w swej 

najnowszej powieści pod tytułem „Fausta”. Ścieżki życia tytułowej Fausty, 
luksusowej, aczkolwiek staroświeckiej pani domu, przeplatają się z losami 
pisarki Bogny, osoby nad wyraz współczesnej, nowoczesnej i racjonalnej. 
Autorka zderza dwie skrajne postawy wobec nieuchronności starzenia się. 
Fausta gotowa negocjować z diabłem (tu pod postacią zdobyczy kosmeto-
logii i chirurgii plastycznej), by zatrzymać młodość i urodę. Dla odmiany 
Bogna to uosobienie kobiety, która godzi się z upływającym czasem i spu-
stoszeniami, których tenże dokonuje. Jak doświadczenie życiowe, z którym 
przychodzi się zmierzyć, wpływa na podejmowane decyzje? Skąd czerpać 
wiedzę na temat sensu miłości, cierpienia, macierzyństwa, a wreszcie życia? 
Refleksyjna to powieść o treści i różnych wymiarach ludzkiej egzystencji.

Mimo wątków wybitnie filozoficznych, powieść nie ma znamion nudnej 
lektury. Przeciwnie - czyta się ją doskonale, fabuła jest interesująca i wciąga-
jąca, koleje losów bohaterek zarysowane są niezwykle starannie i wiarygod-
nie, by doprowadzić do niebanalnego zakończenia. Warto ten fakt podkreślić, 
bowiem współczesnym pisarzom często zaczyna brakować weny twórczej, 
gdy zbliżają się do finalizowania wątków w swych powieściach, czego efek-
tem bywa uczucie niedosytu u początkowo podekscytowanego czytelnika.

(A.M.)
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Naszemu Koledze Adamowi Krajewskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składa grono przyjaciół z Komitetu Wyborczego

„Razem dla Gminy”

Panu Kazimierzowi Siutowiczowi
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają członkowie Chóru „Camerata”

oraz pracownicy GOK

Podziękowanie
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie składają serdeczne 
podziękowania Pani Izabeli Kijanka oraz Panu Maciejowi Ste-
faniakowi za uświetnienie Wieczoru Wigilijnego pracowników 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie przepiękną oprawą muzyczną.

„Artysta jest twórcą piękna” [Oscar Wilde]

Moda na folklor
Informujemy, że od 27 lutego rozpoczynamy zajęcia dla nowej 

grupy tańca ludowego w poniedziałki i piątki. Dzieci i młodzież zain-
teresowanych tą formą spędzania czasu wolnego prosimy o kontakt 
telefoniczny 512108489 lub wizytę w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Rzgowie, ul Rawska 8.

Tegoroczny sezon koncertowy 
grupy wokalnej Sempre Cantare, 
działającej w rzgowskim GOK, 
zapowiada się bardzo ciekawie. W 
najbliższych miesiącach grupa obok 
koncertów w Rzgowie, zaprezen-
tuje koncert piosenek Anny Jantar 
w kilku ośrodkach kultury naszego 
regionu. W ten sposób planujemy 
uzbierać choć część środków finan-
sowych, które przeznaczymy na 
letnie warsztaty wokalne.

Już po feriach zimowych roz-
poczniemy pracę nad kolejnym kon-
certem tematycznym. Chcielibyśmy 
zmierzyć się z piosenkami legen-
darnej grupy Abba. Jeśli wszystko 
się uda, latem mieszkańcy Rzgowa 
usłyszą nasze nowe wykonania 
podczas koncertów letnich i Dni 
Rzgowa. Dla tych z Państwa, którzy 
chcieliby zaprosić na koncert grupę 
Sempre Cantare, przedstawiamy 
naszą ofertę:

Grupa Sempre Cantare, dzia-
łająca przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rzgowie, powstała 
na początku 2011 r. z inicjatywy 
dyrektora ośrodka - Wojciecha Ski-
bińskiego, absolwenta Akademii 
Muzycznej w Łodzi. Muzyczne 
grono tworzą charyzmatyczni i nie-
zwykle uzdolnieni wokalnie młodzi 
ludzie, których łączy wielka pasja 
wspólnego śpiewania i miłości do 
muzyki. Z pewnością ma to wpływ 
na postępy, jakie grupa poczyniła w 
doskonaleniu własnych umiejętno-
ści zarówno w śpiewaniu solowym, 
jak zespołowym. Repertuar zespołu 
cechuje ogromna różnorodność. Są 
to przede wszystkim ponadczasowe 
przeboje muzyki rozrywkowej, pol-
skiej oraz zagranicznej. Swój profe-
sjonalizm Sempre Cantare potwier-
dziło występując przed rzgowską (i 
nie tylko) publicznością w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w listopa-

dzie ubiegłego roku, prezentując 
najsłynniejsze szlagiery znanej pol-
skiej wokalistki – Anny Jantar. Kon-
cert zespołu został przyjęty przez 
widownię szalenie entuzjastycznie.

Skład grupy: Ewa Górska, Bar-
bara Jagiełło, Agata Juśkiewicz, 
Katarzyna Koprowska, Katarzyna 
Sowińska, Mateusz Tomaszewski, 
Julia Waprzko.

Nasz program można zaprezen-
tować w formie koncertu podczas 
różnych imprez okolicznościowych. 
Chętnie dostosujemy się do indywi-
dualnych życzeń, w zależności od 
Państwa wymagań. Występy prowa-
dzi w lekkiej i żartobliwej stylizacji 
młoda konferansjerka, studentka 
IV roku teatrologii na UŁ - Marta 
Zapieraczyńska. Pozostałe infor-
macje o zespole znajdą Państwo na 
stronie www.rzgowkultura.pl.

Wojciech Skibiński

Zarobią 
pieniądze?

Od lewej: Dyrektor GOK 
Wojciech Skibiński i wokalista 
grupy Sempre Cantare Mateusz 
Tomaszewski

Od prawej: starosta Piotr Busiakiewicz

XV Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 28 grudnia 2011 r.

Sesja ta tzw. „czyszcząca” pozwala 
pod koniec roku uregulować nie zawsze 
idealnie zaplanowane dochody i wydatki 
budżetu co do wysokości ich wartości i 
czasu ich trwania.

Zwiększenie planu dochodów to 
1.246.124 zł, z czego 99,94% tej kwoty 
to dotacja celowa środków unijnych 
na budowę Hali Sportowej w Rzgowie. 
Pod koniec roku WFOŚiGW umorzył 
pożyczkę w wysokości dwieście siedem-
dziesiąt osiem tysięcy siedemset sześć-
dziesiąt złotych w 2011 r. W sumie po 
różnych zmianach w planie rozchodów 
i przychodów można było na tej sesji 
zmniejszyć planowany kredyt o kwotę 
1.471.468 zł. W sumie planowany deficyt 
budżetu na rok budżetowy 2011 można 
pokryć kredytem o 2 mln zł mniejszym 
na kwotę 4.730.441,00 zł i taką pożyczkę 
podjęto na tej sesji.

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego
Uchwalono dla części miasta 

Rzgowa w rejonie ulic Wąwozowa 
- Tuszyńska - Letniskowa - Kusociń-
skiego. Tereny przeznaczono po części 
jako zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną i po części usługową nieuciąż-
liwą. Wyznaczono tereny pod drogi 
lokalne, dojazdowe oraz wewnętrzne. 
Załączono do uchwały rozstrzygnięcie o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
przez kilku właścicieli terenów w tym 
obszarze.

Remont drogi powiatowej 
w Konstantynie odwołany

W związku z faktem, iż wniosek o 
dofinansowanie zadania ,,Remont drogi 
powiatowej nr 2941 E na odcinku 440,5 
m - Sołectwo Grodzisko - Konstantyna 
Etap II” w ramach programu wielolet-
niego pn. „Narodowy program prze-
budowy dróg lokalnych - Etap II Bez-
pieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 
nie uzyskał dofinansowania, uchwała 
dotycząca współpracy Gminy Rzgów 
z Powiatem Łódzkim Wschodnim w 
zakresie realizacji zadania publicznego 
stała się bezprzedmiotowa.

Nadzieja, że droga ta zostanie prze-
budowana, stała się płonna. Opubliko-
wano ranking dróg powiatowych, które 
starały się o to dofinansowanie, i niestety 
ta droga uzyskała dopiero 16 pozycję. 

W związku z tym Starosta Piotr Busia-
kiewicz, który gościł po raz pierwszy 
na sesji w Rzgowie, oznajmił, że powiat 
wycofuje się z obietnicy pomocy przy tej 
przebudowie (planowano ją na 108 tys. 
zł) i nie będzie finansował remontu dróg 
powiatowych w Gminie Rzgów, gdyż nie 
pozwalają na to jego skromne fundusze.

Jak powiedział Starosta P. Busiakie-
wicz, środki powiatowe na remont dróg 
powiatowych tylko w dwu przypadkach 
w powiecie przeznaczono na dofinanso-
wanie dróg, które uzyskały wsparcie tzw. 
„schetynówek”.

Dlatego też Rada Miejska w Rzgo-
wie wycofała się z umowy z Powiatem 
na remont tej drogi w wysokości 300 tys. 
zł z własnych środków. Przypominam, że 
całość tej niewielkiej w sumie inwestycji 
planowana była na blisko 550 tys. zł.

Opłata targowa w dół
Na prośbę wniesioną do Rady Miej-

skiej, popartej argumentami handlują-
cych na ryneczku w Rzgowie przy ul. 
Długiej/Tuszyńskiej, radni zmniejszyli 
opłatę targową uchwaloną na poprzed-
niej sesji z 1,00 zł na 0,60 gr dziennej 
stawki zajmowanej powierzchni ze 
wszelkich miejsc, w których prowadzona 
jest sprzedaż.

Gminny Ośrodek Sportu, 
Turystyki i Rekreacji

Taką nazwę będzie nosiła nowo 
wybudowana Hala Sportowa w Rzgo-
wie obok kompleksu szkolnego przy ul. 
Szkolnej 5.

Dobieła końca jej budowa. Trwają 
teraz końcowe odbiory, protokoły i 
przekazanie do eksploatacji. Koszt jej 
budowy to 14.786.989,65 zł, z tego przy-
znana dotacja ze środków unijnych to 5 
mln 980 tys. zł, z której wykorzystano 
4 mln 700 tys. zł, tj. 35% inwestycji 
(gdyż przetargi na budowę hali okazały 
się niższe). Pod koniec ubiegłego roku, 
dzięki lobbingowi Konrada Kobusa, 
Urząd Marszałkowski przyznał jeszcze 
1 mln zł na dofinansowanie tej budowy. 
Jak przekazać Gminie Rzgów przyznane, 
a niewykorzystane środki na finansowa-
nie Hali Sportowej, głowią się teraz pra-
cownicy marszałkowa.

W każdym bądź razie, przy dofinan-
sowaniu ze środków unijnych przez pięć 
lat korzystanie z hali będzie bezpłatne. 
Próbowano stworzyć formułę jednooso-
bowej spółki, aby ominąć ten przepis, 
gdyż hala ta ma piękne duże boisko z 
300-osobową widownią, na której mogą 
odbywać się płatne, za wykorzystanie jej 
atutów mecze i treningi nawet profesjo-

nalnych drużyn oraz inne atrakcje, ale 
trzeba by zatrudnić płatnych instrukto-
rów, co generuje dodatkowe koszty.

Formuła Spółki miała odciążyć 
koszty utrzymania tej hali, które oscy-
lują, niebagatela, w kwocie 900 tys. zł do 
1 mln zł rocznie.

Niestety, RIO w Łodzi interpreta-
cją swoją przedstawiła, że można utwo-
rzyć jednostkę budżetową i ta formuła 
zagwarantuje utrzymanie dotacji unij-
nych, a w przeciwnym razie Urząd Mar-
szałkowski może zażądać natychmiasto-
wego zwrotu całej dotacji. Nie rozwią-
zano jeszcze tematu, czy kawę i pączki w 
kawiarence mieszczącej się w hali trzeba 
będzie rozdawać?

Rada Miejska nadała Statut Gmin-
nemu Ośrodkowi Sportu, Turystyki i 
Rekreacji w Rzgowie zwany w skrócie: 
GOSTiR-em w Rzgowie. A oto statut:

Statut Gminnego Ośrodka Sportu, 
Turystyki i Rekreacji 

w Rzgowie
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Sportu, Tury-
styki i Rekreacji w Rzgowie, zwany 
dalej GOSTiR, jest jednostką budżetową 
gminy Rzgów, nieposiadającą osobo-
wości prawnej, realizującą zadania z 
zakresu kultury fizycznej, sportu, rekre-
acji i turystyki.
2. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i 
Rekreacji może używać nazwy skróconej 
„GOSTiR”.
§ 2. GOSTiR działa w ramach obowią-
zujących na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisów prawnych, a w szcze-
gólności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.);
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 
ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych (Dz.U. z 
2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
5) niniejszego Statutu.
§ 3. GOSTiR ma swoja siedzibę w Rzgo-
wie przy ul. Szkolnej 5.
Rozdział 2. Cel i przedmiot działania
§ 4. GOSTiR realizuje zadania gminy 
Rzgów w zakresie rozwoju i upowszech-
niania kultury fizycznej, sportu, rekreacji 
i turystyki.
§ 5. Podstawowym zadaniem GOSTiR 
jest prowadzenie działalności służącej 
upowszechnianiu i rozwojowi kultury 
fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, w 
szczególności:
1) tworzenie, utrzymanie i udostępnianie 
bazy sportowej, turystycznej i rekreacyj-
nej;
2) organizacja zajęć z zakresu kultury 
fizycznej, zawodów i imprez sportowo-
-rekreacyjnych i turystycznych;
3) organizacja zajęć w zakresie rekreacji 
i rehabilitacji ruchowej;
4) prowadzenie działalności promocyjnej 
z zakresu działalności GOSTiR.
§ 6. GOSTiR realizuje zadania określone 
w § 5 w szczególności poprzez:
1) organizowanie imprez sportowych, 
rekreacyjnych, turystycznych, kursów 
specjalistycznych;
2) opracowywanie programów rozwoju, 
ustalanie zasad organizacji, propago-
wanie i koordynowanie działalności w 
zakresie kultury fizycznej oraz profilak-
tyki zdrowotnej przez sport, rekreację i 
turystykę;
3) współpracę ze stowarzyszeniami kul-
tury fizycznej, placówkami oświatowymi 
i innymi instytucjami w zakresie sportu, 
kultury fizycznej, rekreacji i turystyki;
4) działalność marketingową i konsul-
tingową w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej, sportu, rekreacji i tury-
styki.

Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie
§ 7. 1. GOSTiR-em zarządza i repre-
zentuje go na zewnątrz jednoosobowo 
Dyrektor, zatrudniony przez Burmistrza 
Rzgowa.
2. Przełożonym Dyrektora jest Burmistrz 
Rzgowa.
3. Dyrektor dokonuje czynności praw-
nych w imieniu GOSTiR i decyduje 
o przeznaczeniu oraz sposobie wyko-
rzystania składników majątkowych na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
przez Burmistrza Rzgowa, przy zacho-
waniu wymogów obowiązujących prze-
pisów prawa.
4. Dyrektor jest przełożonym zatrudnio-
nych w GOSTiR pracowników.
§ 8. 1. Wewnętrzną organizację GOSTiR 
oraz szczegółowy zakres działania, 
podział czynności, odpowiedzialno-
ści, wymagań kwalifikacyjnych osób 
zatrudnionych określa Regulamin Orga-
nizacyjny opracowany przez Dyrektora, 
zatwierdzony przez Burmistrza Rzgowa.
2. Regulamin wynagradzania pra-
cow ników zatrudnionych w GOSTiR 
ustala Dyrektor, a zatwierdza Burmistrz 
Rzgowa.
3. Podstawą działania GOSTiR jest 
roczny plan działalności ustalony przez 
dyrektora, zatwierdzony przez Burmi-
strza Rzgowa.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za dzia-
łalność GOSTiR, właściwą organizację 
oraz efektywne gospodarowanie powie-
rzonym mieniem i za administrowanie 
obiektem.
5. Dyrektor jest odpowiedzialny za 
zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 
obiektu GOSTiR.
Rozdział 4. Majątek i finanse
§ 9. 1. Mienie GOSTiR jest mie-
niem gminnym, będącym w zarządzie 
GOSTiR.
2. W zarząd GOSTiR przekazuje się 
obiekt użyteczności publicznej - Salę 
Sportową w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5.
3. GOSTiR gospodaruje mieniem w 
sposób racjonalny, celowy i oszczędny z 
uwzględnieniem obowiązujących przepi-
sów prawa.
§ 10. 1. GOSTiR prowadzi działalność 
finansową na zasadach określonych w 
ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej 
GOSTiR jest roczny plan finansowy jed-
nostki budżetowej zatwierdzony przez 
Burmistrza Rzgowa i uchwalany przez 
Radę Miejską w Rzgowie.
3. Dyrektor GOSTiR składa corocznie 
Burmistrzowi Rzgowa i Radzie Miej-
skiej w Rzgowie sprawozdanie z działal-
ności Ośrodka.
4. Wydatki GOSTiR pokrywane są z 
budżetu Gminy Rzgów.
5. GOSTiR posiada odrębny rachunek 
bankowy.
6. Sprawy finansowe w GOSTiR prowa-
dzi Główny Księgowy zatrudniony przez 
Dyrektora.
7. Nadzór nad finansami GOSTiR spra-
wuje Dyrektor.
8. Nadzór nad działalnością GOSTiR 
sprawuje Burmistrz Rzgowa.
Rozdział 5. Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Statut GOSTiR uchwala Rada 
Miejska w Rzgowie.
2. Zmiany niniejszego statutu mogą być 
dokonywane w trybie właściwym dla 
uchwalania statutu.

Odszkodowania za drogi
Podjęto uchwałę o wypłacie odszko-

dowania za działkę pod budowę ul. Jana 
Pawła II w Starowej Górze w wysokości 
5.225 zł za 209 m2, co stanowi 25 zł za 
1 m2.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Marek Bartoszewski
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XVI budżetowa sesja Rady 
Miejskiej w Rzgowie

z dnia 18 stycznia 2012 r.
Przy pełnym składzie rady w głosowaniu jawnym przyjęto budżet na 2012 r. 13 

głosami „za” i 2 głosami „przeciw”. Ustalono dochody budżetowe łącznie na kwotę 
31.737.392,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.825.370,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 912.022,00 zł
Wydatki budżetu to 35.038.276,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.150.716,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 6.887.560,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r.

Treść Wartość
1. Rolnictwo i łowiectwo 1 455 960,00
1.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 455 960,00
1.1.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 455 960,00
Budowa wodociągu osiedle Zielona w Rzgowie - ul. Ks. Załuski 30 000,00
Budowa wodociągu w Konstantynie 100 000,00
Budowa wodociągu w ul. Brzoskwiniowej w Starowej Górze 20 000,00
Budowa wodociągu w ul. Cegielnianej w Gospodarzu 60 000,00
Budowa wodociągu w ul. Chrobrego w Starowej Górze 75 000,00
Budowa wodociągu w ul. Inspektowej w Starowej Górze 50 000,00
Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze 40 000,00
Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze (od ul. 
Wójtowskiej w kierunku zachodnim) 20 000,00

Budowa wodociągu w ul. Jaśminowej w Starowej Górze 12 000,00
Budowa wodociągu w ul. Kuchennej w Starowej Górze 20 000,00
Budowa wodociągu w ul. Łanowej w Gospodarzu 60 000,00
Budowa wodociągu w ul. Przyszkolnej w Romanowie 25 000,00
Budowa wodociągu w ul. Szklarniowej w Starowej Górze 30 000,00
Modernizacja budynku hydroforni w Romanowie i w Czyżeminku 45 000,00
Modernizacja hydroforni w Rzgowie 60 000,00
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie 630 000,00
WPF: Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku 63 960,00
Wykonanie projektu obudowy studni wraz z przyłączem 
energetycznym w Romanowie 10 000,00

Wykonanie projektu odwiertu studni w Gospodarzu 5 000,00
Wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Rzgowie 100 000,00
2. Transport i łączność 2 294 900,00
2.1. Drogi publiczne powiatowe 1 590 000,00
2.1.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 590 000,00
Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego w 
Starej Gadce (do pętli autobusowej) 1195E 650 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E w ul. Lucernianej w 
Starej Gadce 400 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303E w Prawdzie 30 000,00
WPF: modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z 
oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie 1195E 450 000,00

Wycinka drzew i przebudowa rowu w Kalinku (droga powiatowa 
Nr 2909E) 60 000,00

2.2. Drogi publiczne gminne 704 900,00
2.2.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 454 900,00
Budowa chodnika w Guzewie 30 000,00
Budowa chodnika w ul. Krasickiego w Rzgowie (I etap) 31 200,00
Budowa chodnika w ul. Nadrzecznej w Rzgowie 80 000,00
Budowa ul. Gontowej w Starowej Górze 20 000,00
Modernizacja i wyposażenie boiska (placu sportu i rekreacji) w 
Romanowie 25 000,00

Modernizacja mostu w Gospodarzu - ul. Cegielniana 30 000,00
Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Południowej w 
Rzgowie 12 000,00

Wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie 66 700,00
Wykonanie projektu przebudowy mostu w Rzgowie - ul. Zielona 10 000,00

Wykonanie warstwy wiążącej asfaltu w ul. Topolowej w Starowej 
Górze 150 000,00

2.2.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00
Zakup koparki obrotowej 250 000,00
3. Gospodarka mieszkaniowa 1 200 000,00
3.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200 000,00
3.1.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00
Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy 1 200 000,00
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 656 000,00
4.1. Komendy wojewódzkie Policji 300 000,00

4.1.1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 
finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 300 000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - z przeznaczeniem na 
modernizację budynku posterunku Policji w Rzgowie 300 000,00

4.2. Ochotnicze straże pożarne 356 000,00
4.2.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 000,00
Budowa garaży dla OSP w Starowej Górze 60 000,00
Docieplenie ściany budynku strażnicy OSP Romanów wraz z 
otynkowaniem 6 000,00

Modernizacja dachu strażnicy w Prawdzie 10 000,00
Modernizacja posadzki w garażach OSP w Rzgowie 60 000,00
Modernizacja strażnicy OSP Bronisin 10 000,00
Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko 60 000,00
4.2.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla OSP 
Bronisin 150 000,00

5. Oświata i wychowanie 625 000,00
5.1. Szkoły podstawowe 625 000,00
5.1.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 625 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Guzewie 
(utworzenie nowej klasy) 25 000,00

WPF: Nadbudowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową, 
Przedszkolem i Gimnazjum w Rzgowie 600 000,00

6. Ochrona zdrowia 33 700,00
6.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 700,00
6.1.1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 700,00
Zakup aparatu fotograficznego (lustrzanka cyfrowa Sony 
Alpha A-55) w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3 700,00

Zakup zestawu nagłaśniającego w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30 000,00

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 344 000,00
7.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 000,00
7.1.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00
Wykonanie przyłączy kanalizacji w Gminie Rzgów 65 000,00
7.2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150 000,00
7.2.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
Wykonanie alejek dla pieszych w parku miejskim w Rzgowie 150 000,00
7.3. Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 000,00
7.3.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00
Uzupełnienie oświetlenia w Starowej Górze 15 000,00
7.4. Pozostała działalność 114 000,00
7.4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 94 000,00
Modernizacja budynku GZWiK w Rzgowie 25 000,00
Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kalinie 64 000,00
Wykonanie projektu budowy garaży wraz z pomieszczeniami 
magazynowymi dla GZWiK 5 000,00

7.4.2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00
Zakup samochodu dla GZWi K w Rzgowie 20 000,00
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220 000,00
8.1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 220 000,00
8.1.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Gospodarzu 40 000,00
Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy w Czyżeminku 100 000,00
Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze 50 000,00
Uporządkowanie placu przy świetlicy w Hucie Wiskickiej 30 000,00
9. Kultura fizyczna 58 000,00
9.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej 58 000,00
9.1.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 000,00
Modernizacja stadionu im. H. Śmiechowicza w Rzgowie 58 000,00
Razem: 6 887 560,00

Kolędowy styczeń
w „Cameracie”

Styczeń to miesiąc, w którym tradycyjnie rozbrzmiewają kolędy. Rów-
nież w tym roku obrodziło w chórze „Camerata”, jeśli chodzi o koncerty 
kolęd, oczywiście. Już niedziela 8 stycznia była bogata w wydarzenia arty-
styczne i nie tylko.

O godz 10.00 uczestniczyliśmy w mszy św. w kościele św. Stanisława 
BM w Rzgowie przy okazji XX Finału WOŚP. Z wielką satysfakcją wspiera-
liśmy wolontariuszy – chore dzieci i matki, kolejny już raz.

Tego samego dnia pojechaliśmy do Konstantynowa Łódzkiego, gdzie na 
zaproszenie Stowarzyszenia Śpiewaczo-Muzycznego im. F. Chopina wystą-
piliśmy w XX - jubileuszowym Koncercie Kolęd (wraz z ośmioma innymi 
chórami) w kościele pw. Narodzenia NMP. Z wielkim żalem i niedosytem 
żegnaliśmy to miejsce, gdyż pędzący czas nie pozwalał na pozostanie dłużej.

Tuż po nim przemieściliśmy się do Starowej Góry, gdzie na zaproszenie 
KGW zaprezentowaliśmy kilka kolęd lokalnej publiczności, po koncercie 
zaś uczestniczyliśmy w spotkaniu świąteczno-noworocznym z tradycyjną – 
jakże wspaniałą kuchnią świąteczną. Tradycyjne już spotkania „na Starówce” 
zawsze budzą wielkie emocje po obu stronach – zarówno chórzystów, jak 
słuchaczy. Obustronna sympatia zdaje się rozwijać, a my z wielką radością 
wracamy w to wyjątkowe miejsce, zawsze ze śpiewem na ustach. Ale to nie 
koniec.

14 stycznia to kolejny dzień, w którym odbyło się spotkanie noworoczne, 
tym razem w Prawdzie. Tu na zaproszenie Gospodyń spotkały się delegacje 
KGW gminy Rzgów, przedstawiciele Kółek i Organizacji Rolniczych oraz 
OSP. Na początek spotkania chór „Camerata” wykonał kilka kolęd i pastora-
łek, które wprowadziły świąteczny nastrój. Tradycyjne przełamanie się opłat-
kiem, wzruszające przemowy lokalnego księdza proboszcza oraz zaproszo-
nych gości, pełna ludzi sala i specyficzny, ciepły klimat spotkania na długo 
zapadną w naszą pamięć i serca.

I mimo że zapracowani – miło wspominać będziemy ten szybko upły-
wający, intensywny czas. Choć druga połowa miesiąca i kolejne występy 
jeszcze przed nami.                                              Chórmistrz Izabela Kijanka

FERIE ZIMOWE W GOK
Korzystając z doświadczeń ubiegłorocznych, Gminny Ośrodek Kultury 

zaprasza na warsztaty plastyczno-teatralne dla dzieci w wieku 6-13 lat, które 
poprowadzi p. Irmina Kuzik. Podczas zajęć dzieci własnoręcznie wykonają 
kukiełki do przedstawienia, elementy dekoracji oraz przygotują swoje role 
dostosowane do ich wieku i możliwości. Pod koniec ferii przedstawienie 
zostanie zaprezentowane rzgowskiej publiczności w GOK, przy ul. Rawskiej 
8, już dziś serdecznie zapraszamy.

Kolejną nową formą, na którą chcemy zaprosić wszystkich zaintereso-
wanych, będą wesołe warsztaty wokalne „Piosenki dla dzieciaków i star-
szaków”, które poprowadzi p. Izabela Kijanka. Zajęcia odbywać się będą w 
pierwszym tygodniu ferii, od poniedziałku do piątku, o godz. 12.00. Zachę-
camy do zapisów wszystkie dzieci - rozśpiewane i nie!

Podczas ferii zimowych proponujemy również kurs rysunku i malarstwa 
dla młodzieży. Na wszystkie zajęcia liczba miejsc jest ograniczona. Zapi-
sywać się można osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie, ul. 
Rawska 8, telefonicznie (42) 214-13-12 oraz mailowo: gokrzgow@op.pl. 
Serdecznie zapraszamy!             Dyrektor i Instruktorzy GOK w Rzgowie

Mikołaj w Bronisinie
W sobotę 7 stycznia 2012 r. w sali OSP Bronisin odbyła się zabawa cho-

inkowa dla dzieci. Wzięło w niej udział 51 maluchów oraz ich rodzice, a 
nawet byli też obecni dziadkowie.

Nasze pociechy obejrzały bajkę w wykonaniu aktorów z Teatru „Piccolo” 
pt. „Bałwankowa kraina”. Aktorzy prowadzili konkursy, w którym wzięły 
udział dzieci. Każdy z uczestników dostał mały upominek. Fundatorem 
nagród w konkursie była Łódzka Spółdzielnia Mleczarska „Jogo”.

Nasi strażacy wraz z komendantem Stanisławem Bednarczykiem też 
zorganizowali konkurs z wiedzy o pracy straży. W nagrodę dostawały różne 
mini modele samochodów strażackich. Był też Mikołaj, który wręczył dzie-
ciom paczki ze słodyczami.

Potem dzieci zostały zaproszone na poczęstunek. Słodycze i kanapki 
znikały w mgnieniu oka. Po posiłku dzieci nabrały siły do dalszej zabawy. 
Patrząc na ich uradowane miny, myślimy, że organizowanie takich imprez 
to dobry pomysł. Już dziś zapraszamy dzieci na zabawę choinkową w przy-
szłym roku.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali przy orga-
nizacji tego spotkania.                                               Zarząd KGW Bronisin

Opłatek i Choinka w Starowej Górze
Tradycją jest, że początek Nowego Roku KGW rozpoczyna spotkaniem 

opłatkowym i zabawą choinkową dla dzieci. 8.01.2012 wspólnie z druhami 
z OSP zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla starszych i samotnych 
mieszkańców Starowej Góry.

Ksiądz Proboszcz z parafii Św. Wojciecha oraz przewodnicząca KGW 
złożyli życzenia wszystkim obecnym i podzielili się opłatkiem, chór „Came-
rata” zaśpiewał piękne kolędy i pastorałki. Panie z KGW poczęstowały 
wszystkich pysznymi własnoręcznie zrobionymi pierogami i barszczykiem.

14.01.2012, jak co roku, bardzo spora gromadka dzieci przybyła na 
zabawę choinkową, gromkimi brawami podziękowały „Krasnalom” z GOK 
za ich piękny występ. Obejrzały bajkę pt. „Zaczarowana skrzynia”, która u 
wielu dzieci wzbudziła duże emocje - ci najmłodsi i bardziej wrażliwi prze-
żyli ją wtulając płaczące buzie w ramionach mam, babci i tatusiów. Po tak 
ogromnych przeżyciach mikołaj rozdał paczki, a panie z KGW poczęstowały 
dzieci zrobionym przez siebie kolorowymi kanapkami. Finałem była dysko-
teka.

Dziękuję wszystkim osobom współpracującym przy tych spotkaniach. 
Serdeczne podziękowania dla chóru „Camerata” i szczególne podziękowania 
dla GOK w Rzgowie, za okazywaną nam zawsze pomoc.

Przewodnicząca KGW Starowa Góra
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Wyjazdowość poszczególnych jednostek OSP wyniosła w ubiegłym roku:

  
Teren 

działania    Poza terenem działania  Ogółem    
Jednostka KSRG P MZ AF Razem P MZ AF Razem P MZ AF Razem
OSP Rzgów TAK 40 46 0 86 0 0 0 0 40 46 0 86
OSP Bronisin TAK 29 31 0 60 2 1 0 3 30 32 0 62
OSP Gadka Stara TAK 26 8 2 36 0 0 0 0 26 8 2 36
OSP Kalino TAK 14 7 0 21 0 0 0 0 14 7 0 21
OSP Grodzisko TAK 34 13 1 48 0 0 0 0 34 13 1 48
OSP Kalinko NIE 2 1 0 3 0 0 0 0 2 1 0 3
OSP Romanów NIE 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2
OSP Guzew NIE 5 5 0 10 0 0 0 0 5 5 0 10
OSP Prawda NIE 1 4 0 5 0 0 0 0 1 4 0 5
OSP Starowa Góra NIE 26 38 0 64 0 0 0 0 26 38 0 64
OSP Gospodarz NIE 0 7 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7
Podsumowanie  178 161 3 342 2 1 0 3 179 162 3 344

Zarząd opłatkowy
Tradycyjnie, jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się 

Gminny Zarząd OSP, tym razem w Romanowie w dniu 17 grudnia 2011 r.
Podsumowano działalność wszystkich 11 jednostek gminnych, ich 

mobilność i wyjazdowość, wydatkowanie przydzielonych funduszy za rok 
2011 oraz plany na 2012 r. i harmonogram zebrań.

Po obradach połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia świą-
teczno-noworoczne. Ustalono, że wydatki bieżące na 2012 rok na operacyjną 
działalność wszystkich jednostek wyniosą w budżecie 319.000 zł, z czego 
zaplanowano na jednostki odpowiednie kwoty:
1. OSP Rzgów - 57.000 zł
2. OSP Bronisin - 41.000 zł
3. OSP Grodzisko - 31.000 zł
4.OSP Stara Gadka - 31.000 zł
5. OSP Guzew - 28.000 zł
6. OSP Kalino - 28.000 zł
7. OSP Kalinko - 12.000 zł
8. OSP Prawda - 12.000 zł
9. OSP Romanów - 12.000 zł
10. OSP Starowa Góra - 16.000 zł
11. OSP Gospodarz - 8.000 zł

Zarząd Gminny OSP ma dysponować kwotą 43 tys. zł.
Na koniec wyśmienita kolacja wigilijna, którą przygotowały Panie z 

KGW Romanów, zakończyła ten Zarząd OSP, szkoda tylko, że obowiązki 
kapelana gminnego pełnił prezes Zarządu Gminnego OSP.

Gminny Zarząd OSP

Ustalono harmonogram zebrań rocznych jednostek OSP w gminie Rzgów, 
który podajemy poniżej:

Ochotnicza Straż 
Pożarna Data Godzina 

zebrania Miejsce zebrania

Stara Gadka 14.01.2012 16.00 OSP Stara Gadka
Prawda 21.01.2012 16.00 OSP Prawda
Guzew 28.01.2012 17.00 OSP Guzew
Kalinko 04.02.2012 17.00 OSP Kalinko
Bronisin Dworski 11.02.2012 17.00 OSP Bronisin Dw.
Kalino 18.02.2012 17.00 OSP Kalino
Starowa Góra 25.02.2012 17.00 OSP St. Góra
Grodzisko 03.03.2012 19.00 OSP Grodzisko
Gospodarz 10.03.2012 18.00 Świetlica wiejska
Rzgów 17.03.2012 17.00 OSP Rzgów
Romanów 24.03.2012 17.00 OSP Romanów

Powiatowy Zjazd OSP
W sobotę dn. 10 grudnia 2011 r. w siedzibie OSP w Tuszyn Lesie odbył 

się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Uczestniczyło w 
nim 34 delegatów ze wszystkich sześciu gmin naszego powiatu oraz ustępu-
jący Zarząd Powiatowy OSP na czele z dotychczasowym Prezesem Stani-
sławem Bednarczykiem, Powiatowa Komisja Rewizyjna oraz goście zapro-
szeni m.in.: Starosta Powiatu – Piotr Busiakiewicz, burmistrzowie, wójtowie 
i przewodniczący rad z poszczególnych gmin. Komendę Powiatową PSP w 
Koluszkach reprezentował Z-ca Komendanta kapitan Marcin Rzesiewski. 
Naszą gminę reprezentowali delegaci: Wojciech Gałkiewicz, Dariusz Krze-
wiński, Rafał Zięba i oczywiście Prezes Stanisław Bednarczyk oraz goście: 
Burmistrz Jan Mielczarek i Przewodniczący Marek Bartoszewski oraz Prze-
wodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej Zenon Sabela. Przedstawiciele 
Komendy Powiatowej przy pomocy „slajdów” przedstawili pięcioletnią 
współpracę Komendy z jednostkami OSP, przede wszystkim zrzeszonymi w 
KSRG, największe wspólne akcje w celu ratowania mienia i życia w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych w powiecie i strukturę zagrożeń w poszczególnych 
gminach.

Po założeniu sprawozdania przez ustępujących Prezesa Stanisława Bed-
narczyka i Przewodniczącego Zenona Sabelę odbyła się merytoryczna dys-
kusja, która udowodniła, że prace zarządu, jak i działalność jednostek przez 
te lata szła w dobrym kierunku i wspólnie OSP i PSP stały czujnie na straży 
życia i mienia mieszkańców.

Następnie głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Powia-
towego OSP było przytłaczające za jego udzieleniem. Po absolutorium Zjazd 
zatwierdził Zarząd Powiatowy, gdyż Statut OSP RP stanowi, że poszcze-
gólne zarządy gmin OSP delegują swoich druhów do Zarządu Powiatowego. 
Zgodnie ze statutem dokooptowano do Zarządu Powiatowego druhnę Annę 
Orłowską z OSP Tuszyn Las. Wybrano też pięciu delegatów do Powiatowej 
Komisji Rewizyjnej.

Teraz nastąpiła przerwa, w której ukonstytuowały się i Zarząd, i Komisja 

Rewizyjna. A o to składy:
Zarząd Powiatowy OSP:
1. Stanisław Bednarczyk - Prezes - gm. Rzgów
2. Jan Czyżykowski - Wiceprezes - gm. Andrespol
3. Henryk Zawada - Wiceprezes - gm. Brójce
4. Zbigniew Łaszczyk - Wiceprezes - gm. Koluszki
5. Anna Orłowska - Sekretarz - gm. Tuszyn
6. Jan Kopycki - Skarbnik - gm. Andrespol
7. Albin Guderski - Członek Prezydium - gm. Nowosolna
8. Piotr Pakuła - Członek Prezydium - gm. Koluszki
9. Grzegorz Busiakiewicz - Członek Prezydium - gm. Tuszyn
10. Wojciech Gałkiewicz - Członek Prezydium - gm. Rzgów
11. Władysław Glubowski - Członek Prezydium - gm. Brójce
12. Antoni Kosiada - Członek Prezydium - gm. Tuszyn
13. Dariusz Krzewiński - Członek Prezydium - gm. Rzgów
14. Zbigniew Kuna - Członek Prezydium - gm. Tuszyn
15. Szczepan Mirowski - Członek Prezydium - gm. Brójce
16. Kazimierz Sochacki - Członek Prezydium - gm. Tuszyn
17. Dariusz Szewc - Członek Prezydium - gm. Brójce
18. Rafał Zięba - Członek Prezydium - gm. Rzgów
Powiatowa Komisja Rewizyjna OSP:
1. Tomasz Bojanowski - Przewodniczący - gm. Andrespol
2. Włodzimierz Wojtaszek - Wiceprzewodniczący - gm. Koluszki
3. Kazimierz Sęk - Sekretarz - gm. Tuszyn
4. Grzegorz Kopacz - Członek - gm. Andrespol
5. Jan Szulc - Członek - gm. Brójce

Na koniec zjazdu nastąpiła miła uroczystość podziękowania za przewod-
niczenie Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP dla druha Zenona Sabeli z 
OSP Kalino, który przewodniczył jej nieprzerwanie od 1998 r. i ze względów 
zdrowotnych zrezygnował.

Obiad po zjeździe był szybki, jak gdyby wszystkim śpieszyło się do akcji. 
Choć kilka toastów strażackich „Nigdy nie zagaśnie” zdołano wznieść.

Wiceprezes ZG OSP w Rzgowie
Marek Bartoszewski

KOLĘDY INACZEJ
W święto Trzech Króli (6 stycznia 2012 r.), po Sumie, w rzgowskim 

kościele parafialnym wysłuchaliśmy bardzo ciekawego koncertu kolęd w 
wykonaniu duetu skrzypcowo-gitarowego. Mieszkańcy naszej Gminy wiedzą 
lub domyślają się, że na skrzypcach grała pani Izabela Kijanka (znana głów-
nie jako dyrygent i kierownik chóru „Camerata”), a na gitarze towarzyszył jej 
mąż, Maciej Stefaniak. Ta para muzyków dość rzadko występuje na naszym 
terenie, chociaż debiutowała w rzgowskim kościele już dziesięć lat temu.

Podczas ostatniego występu muzycy wykonali dziesięć kolęd, które były 
dla wszystkich słuchaczy prawdziwą ucztą. Zarówno doświadczeni melo-
mani, jak i osoby raczej nieodwiedzające sal koncertowych podziwiali czystą, 
a w niektórych utworach także bardzo zróżnicowaną barwę powszechnie zna-
nych melodii. To niezwykłe, że można tę samą linię melodyczną wykonać w 
tak wielu wariacjach i każda z nich brzmi tak pięknie dla ucha! Zwłaszcza 
instrumentalne wykonanie „Bóg się rodzi” i „Dzisiaj w Betlejem”, bodaj naj-
popularniejszych i najczęściej śpiewanych kolęd polskich, zaskoczyło słu-
chaczy urodą i brawurowym zróżnicowaniem dźwięku.

Słuchacze wyraźnie rozgrzewali się w trakcie koncertu, oklaski po 
kolejnych utworach były coraz gorętsze, a w ostatniej angielskiej pastorałce 
„Jingle Bells” (Dzyń, dzyń) już towarzyszyli muzykom wybijając rytm kla-
skaniem. Rozgrzali się też muzycy i bisom nie było końca. W sumie był to 
bardzo udany koncert i mamy nadzieję na powtórne spotkanie z naszymi 
muzykami, może w innym repertuarze i wcześniej niż za rok. A tymczasem 
bardzo dziękujemy i cieszymy się, że w ostatnim czasie mamy w Rzgowie 
wiele okazji do posłuchania naprawdę dobrej muzyki.

Wdzięczni słuchacze

Spotkanie opłatkowe
w Starej Gadce

W dniu 2 stycznia 2012 r. w sali OSP w Starej Gadce odbyło się spotkanie 
opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich wraz z zarządem Ochotniczej Straży 
Pożarnej Starej Gadki.

Zabawa rozpoczęła się od połamania opłatkiem, krótkich życzeń świą-
tecznych oraz noworocznych, a następnie rozpoczęło się biesiadowanie z 
poczęstunkiem przy śpiewie kolęd.                                                           S.A.

Zabawa choinkowa w Grodzisku
W niedzielę 15 stycznia w budynku świetlicy w Grodzisku strażacy z 

OSP urządzili zabawę choinkową dla dzieci i młodzieży z Grodziska i Kon-
stantyny.

Blisko 70-cioro dzieci obejrzało teatrzyk profilaktyczny (zorganizowany 
przez GOK) z zaczarowaną skrzynią, następnie kilku młodych artystów z 
GOK-u poprowadziło zabawę z dziećmi, a potem same dzieci wykazywały 
się umiejętnościami śpiewania i recytowania.

Strażacy z OSP Grodzisko urządzili konkurs wiedzy pożarniczej z nagro-
dami i losowanie maskotek „piesków-strażaków”. Mikołaj rozdał wszystkim 
dzieciom upominki, a strażacy z OSP urządzili w odrębnym pomieszczeniu 
komorę dymną ze sztucznym pożarem i oprowadzali dzieci w pełnym wypo-
sażeniu strażackim wśród dymu i ognia.

Słodki poczęstunek i dyskoteka dla najmłodszych zakończyła tę udaną 
zabawę choinkową.                                                   Zarząd OSP Grodzisko

Zabawa sylwestrowa w Starej Gadce
Jak co roku, o zmroku w Starej Gadce, z soboty na niedzielę odbyła się 

zabawa sylwestrowa w sali OSP, zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiej-
skich.

Cała sala bawiła się w rytm muzyki zespołu „Fenix”, przy suto zastawio-
nych stołach. Uśmiech, zadowolenie nie opuszczało gości do samego końca. 
O północy biesiadnicy przywitali Nowy Rok, życząc sobie wszystkiego naj-
lepszego.

Miejmy nadzieję, że rok 2012 przyniesie nam wszystkim więcej powo-
dów do radości, nadzieję na lepsze jutro i aby optymizm nigdy nas nie opuścił 
– czego życzy Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Gadce.                       S.A.

Kolorowo i wesoło
Na jasełka w GOK zaproszono dzieci i rodziców już 14 grudnia, by i arty-

stów, i ich rodziny wprowadzić w świąteczny nastrój. Dzieci z SP w Rzgowie 
pod kierownictwem Małgorzaty Popy pokazały nam dawne zwyczaje witania 
Zbawiciela w sposób bajkowy.

Imprezy choinkowe dla dzieci w niektórych wsiach w naszej gminie to 
bardzo miły zwyczaj. Organizatorzy tych spotkań zaprosili do udziału grupy 
„Krasnale” i najmłodszą grupę „Rzgowian” z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Rzgowie. Dzieci prezentowały tańce w barwnych ludowych strojach. Dyna-
miczne tańce obydwu grup obserwowano uważnie i w efekcie nagrodzono 
popisy gromkimi brawami i słodyczami.

Występy grup nie były jedyną atrakcją choinkowych spotkań. Oprócz 
wizyty Mikołaja Teatr Zwierciadło prezentował bajkę edukacyjną między 
innymi o sekretach czarodziejskiej skrzyni. Dziękujemy za starania organiza-
torów, opiekunów naszych milusińskich oraz sponsorów.            Instr. GOK
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Sat-ER    Andrzej Polakowski
Anteny SAT, TV-naprawa, montaż

NAZIEMNA TELEWIZJA 
CYFROWA

Telenaprawa      Tel. 660-904-697

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

Noworoczne Spotkanie
Kół Gospodyń Wiejskich

Po raz kolejny odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
Gminy Rzgów. W tym roku zaplanowano je w Sali OSP Prawda, w dniu 14 
stycznia. Gospodarze spotkania, czyli członkinie KGW w Prawdzie, na czele 
z przewodniczącą Panią Anną Leszek, stanęły na wysokości zadania. Licznie 
przybyli goście podziwiali pięknie przybraną salę OSP Prawda.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie kolędami w wykonaniu chóru 
„Camerata”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie, 
następnie głos zabrał ks. Grzegorz Adamek, proboszcz parafii w Woli Zara-
dzyńskiej. Po nim wszystkich przybyłych gości: władze gminy, gości z Woje-
wódzkiego Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Łodzi, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Rzgów i 
Woli Zaradzyńskiej, druhów Strażaków z OSP Prawda przywitała, składając 
również świąteczne i noworoczne życzenia, przewodnicząca KGW w Praw-
dzie - Pani Anna Leszek.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość skosztowania przepysznych świą-
tecznych potraw, przygotowanych wspólnie przez wszystkie rzgowskie Koła 
Gospodyń Wiejskich. Była oczywiście ryba, zupa grzybowa czy pierogi z 
kapustą i grzybami. Nie zabrakło także potraw regionalnych. Po części ofi-
cjalnej rozpoczęła się, jak przystało na karnawał, część taneczna. Jak mawiał 
jeden z legendarnych komentatorów, „szkoda, że Państwo tego nie widzieli”. 
Wszyscy uczestnicy nie mogą zapewne doczekać się już spotkania w przy-
szłym roku...                                                                    Wojciech Skibiński

Wręczenie dyplomu dla Członka Honorowego OSP dh Stanisławowi 
Okoń

Poświęcenie samochodu Ratownictwa Drogowego - SLRT Ford 
Transit 140Km T350

Druh Adam wraz z kolekcją i jednym z cenniejszych egzemplarzy

Zebranie Sprawozdawcze
OSP Starej Gadki

Dnia 14 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Stara 
Gadka, które otworzył Prezes OSP Stara Gadka Józef Śmiechowicz witając 
zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP Stanisława Bednarczyka, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Koluszkach Pawła Malinowskiego, Wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP 
Wojciecha Gałkiewicza oraz przybyłych Druhów.

Do Komisji uchwał i wniosków wybrano dh Bogdana Redzynię oraz 
Lucjana Śmiechowicza. Sprawozdanie z działalności za rok 2011 odczytał 
dh Piotr Hajduk, sprawozdanie finansowe przedstawił dh Jerzy Hajduk. Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej dh Waldemar Deląg wystąpił o udzielenie 
absolutorium Zarządowi OSP Stara Gadka. Absolutorium zostało udzielone 
przy jednym głosie wstrzymującym.

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Koluszkach Paweł Mali-
nowski podziękował Druhom OSP za współpracę i udział w akcjach przeciw-
pożarowych. Uczestnicy Walnego Zebrania OSP Stara Gadka działając na 
podstawie Statutu postanowili nadać godność Członka Honorowego OSP dh 
Stanisławowi Okoń oraz dh Kazimierzowi Hajduk jako szczególnie zasłużo-
nym dla ochrony przeciwpożarowej.

Prezes OSP Józef Śmiechowicz podziękował Druhom za współpracę dla 
jednostki oraz zaprosił na tradycyjny poczęstunek.

Sekretarz OSP Stara Gadka
Piotr Hajduk

STRAŻAK Z PASJĄ
Nocą,  dniem,  wieczorem  i  nad  rankiem...  Często  słyszymy 

złowieszczy  ryk  syreny alarmowej. Prawie  zawsze przynosi  ona 
wiadomość o nieszczęściu  innych. W Rzgowskiej Straży Ognio-
wej mamy ludzi, którzy zawsze spieszą z pomocą, słysząc syreny 
dźwięk czy też sygnał alarmowy wysłany z centralki GSM na tele-
fon komórkowy. Wszyscy znają naszych dzielnych druhów, ale nie 
każdy wie o wspaniałym hobby jednego z pasjonatów pożarnictwa.

Komendant OSP Rzgów druh Adam GÓRECKI od kilku lat zaj-
muje się między innymi kolekcjonowaniem modeli wozów pożar-
niczych świata. W swojej kolekcji posiada pojazdy z limitowanych 
serii  światowego  pożarnictwa.  Od  niedawna  do  kolekcji  zaczął 
wprowadzać  również  pojazdy  pożarnicze  latające  oraz  kolekcje 
miniaturowe  strażaków  w  różnych  strojach  z  całego  świata.  Do 
wystawy dołączono  również kilka sprzętów pożarniczych z daw-
nych lat, jakimi posługiwali się strażacy kilkanaście lat temu, oczy-
wiście przygotowanych i odrestaurowanych przez druha Adama.

19 listopada podczas obchodów 106. rocznicy powstania jed-
nostki  w Rzgowie  Komendant  zaprezentował  swoją  kolekcję  po 
raz drugi. Wystawa przyciągała dużą uwagę zaproszonych gości 
i  strażaków. Połączenie służby dla życia  i  zdrowia bliźnich z  tak 
ciekawym hobby daje nam ciekawą osobowość wśród rzgowian.

D.Wa

106 lat Straży Pożarnej
w Rzgowie

19 listopada 2011 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie, 
należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG), obcho-
dziła 106. rocznicę powstania jednostki. Tradycyjnie święto jednostki rozpo-
częło się mszą świętą w kościele parafialnym, na którą przybyli zaproszeni 
goście, poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy.

Następnym punktem obchodów było poświęcenie i oficjalne przekazanie 
wozu Ratownictwa Technicznego oraz poświęcenie figury patrona strażaków 
św. Floriana. Figura patrona strażaków została zamontowana w centralnej 
części budynku, by czuwał nad jednostką i członkami OSP, śpieszącymi na 
ratunek.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i medale zasłużonym 
dla pożarnictwa. Z gratulacjami i przemowami wystąpili m.in. Burmistrz 
Rzgowa, Komendant Powiatowy PSP Koluszki, Komendant Powiatowy 
OSP, Przewodniczący Rady Miasta, Prezes Jednostki Rzgów oraz zaproszeni 
goście. W imieniu odznaczonych głos zabrał Sekretarz-Kronikarz jednostki 
dh Dariusz Wankiewicz. Nad ceremoniałem uroczystości czuwał prowadzący 
oficjalną część obchodów członek zarządu dh Zdzisław Bikiewicz.

Po zakończeniu części oficjalnej prezes OSP Rzgów dh Wojciech Gałkie-
wicz wraz z naczelnikiem dh Adamem Góreckim zaprosili wszystkich gości 
na uroczysty obiad.

Całość imprezy uprzyjemniała swoją grą Rzgowska Orkiestra Dęta, a 
specjały kulinarne zaserwowały nasze panie ze Rzgowskiego Koła Gospo-
dyń. Uroczystościom rocznicowym towarzyszyła wystawa historycznego 
sprzętu strażackiego oraz modeli pojazdów strażackich z całego świata, przy-
gotowana przez Naczelnika jednostki.                                                   D.Wa
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Wizyta w fabryce szkła
Dnia 11 stycznia 2012 r. uczniowie z klasy IIb i IIIa ze Szkoły Pod-

stawowej im. J. Długosza w Rzgowie wybrali się na wycieczkę auto-
karową do fabryki „Szkło-Decor” w Piotrkowie Trybunalskim. Program 
wycieczki był bardzo atrakcyjny. Działo się wiele. Pobyt rozpoczął się 
od zwiedzania hali produkcyjnej. Dzieci obserwowały proces wydmu-
chiwania bombek, ich malowania, aż do ręcznego zdobienia. Następ-
nie nadeszła najważniejsza chwila, gdy uczniowie mogli wykazać się 
swoimi zdolnościami  i pomysłami, by samodzielnie ozdobić bombki. 
Wszystkie swoje wyroby zabrały do domu. Niektóre z nich były nawet 
podpisane własnym  imieniem. Wyjazd  i  pobyt  tam  sprawił  uczniom 
wiele radości.

Anna Panic

Mikołajki w Kalinie
W pierwszą sobotę grudnia dzieci z Kalina po raz pierwszy od wielu 

lat miały zorganizowane Mikołajki. Niecierpliwe wyczekiwanie nagro-
dzone zostało przedstawieniem Teatru  „Zwierciadło”. Świetnie prze-
kazana mądrość  zawarta w  bajce wzbudziła w większości  naszych 
milusińskich wielkie emocje. Nie zabrakło tym samym udziału dzieci 
w trakcie  trwania wstępu. Pojawił się również Św. Mikołaj z prezen-
tami. Po występach odbył się wspólny poczęstunek. Miłym akcentem 
niespodzianką był koncert, jaki podarowali nam pani Izabela Kijanka 
i  pan  Maciej  Stefaniak.  Wspaniale  było  posłuchać  utalentowanych 
mieszkańców Kalina. Za co dziękujemy.

Mamy nadzieję,  że  tak  sympatycznie  spędzone  chwile  zapadną 
w pamięci nie tylko dzieciom, ale również rodzicom i będą kontynu-
owane, bo tak rzadko mamy okazję do wspólnej integracji wszystkich 
mieszkańców. Chcielibyśmy podziękować również GOK w Rzgowie, 
a w szczególności panu Wojciechowi Skibińskiemu za sfinansowanie 
nam przedstawienia pt. „Sekrety skrzyni”.

Dzieci i KGW Kalino

Jasełka
W dniu 22 grudnia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyń-

skiego w Guzewie odbyły się Jasełka.
W  radosny  nastrój  świąt  Bożego  Narodzenia  wprowadzili  nas 

uczniowie  klasy  III,  klasy  I  i  klasy VI. Dzięki wspaniałej  grze  aktor-
skiej  przenieśli  nas do Betlejem  i  zebrani mogli  poczuć magię  tam-
tych chwil. Wszyscy śpiewali kolędy – zaproszeni goście, nauczyciele 
i  uczniowie  z  ogromnym wzruszeniem dzielili  się  opłatkiem.  Życzyli 
sobie przede wszystkim zdrowia, pomyślności i szczęścia oraz wielu 
prezentów pod choinkę.

Ksiądz proboszcz Grzegorz Adamek podkreślił,  że nasza szkoła 
zawsze kojarzy mu się z ciepłem rodzinnym i serdecznością.

Uroczystość  przygotowały  p.  Aleksandra  Dudziak  wraz  z  kate-
chetką Joanną Drab. Za ścieżkę dźwiękową odpowiadała p. Bożena 
Moneta, a za niepowtarzalną dekorację p. Zofia Szmidt.

Joanna Drab

Zbieraliśmy z sercem
8 stycznia 2012 r. o godz. 9.00 wolontariusze ze Szkoły Podsta-

wowej w Guzewie  spotkali  się  na  terenie C.H.  „Ptak”  i  „Polros”,  by 
zbierać na sprzęt dla ratowania życia wcześniaków i zdrowia ich mam. 
Datki do pięciu puszek zbierali: Olek Kurowski kl. VI, Kacper Lewko kl. 
V, Milena Mosińska kl. VI, Michał Pacześniak kl. VI, Weronika Pierz-
chałka kl. VI, Dawid Redzynia kl. V, Marta Rząsa kl. V i Przemek Sobo-
lewski kl. V. Uczniowie podkreślali, że do puszek pieniądze wrzucali 
wszyscy bez względu na wiek. Zazwyczaj jeśli ktoś odmawiał, to dla-
tego, że wcześniej dał pieniądze  innej osobie. Dzieci przykleiły dar-
czyńcom ponad 700 serduszek  i zebrały  imponującą kwotę 2.946 zł 
97gr.

Joanna Kurowska

Grudniowe świętowanie
W tym roku Mikołaj dwukrotnie odwiedził dzieci z Przedszkola Publicz-

nego w Rzgowie.
6 grudnia wszystkie przedszkolaki powitały Mikołaja jako solenizanta 

w dniu jego imienin. Miły gość odwiedził dzieci w klasach i obdarował je 
cukierkami oraz drobnymi upominkami. Na wszystkie przedszkolaki czekała 
też przepyszna, imieninowa uczta.

Dzieci nie rozstały się z Mikołajem na długo, bowiem już 16 grudnia przy-
był on ponownie do naszego przedszkola w towarzystwie swoich pomocni-
ków. Czekały tu na niego niecierpliwie wystrojone na galowo, rozemocjono-
wane maluchy. Gwiazdkowe spotkanie rozpoczęła zabawa taneczna urozma-
icona konkursami o tematyce zimowo-świątecznej, po czym nastąpiła długo 
wyczekiwana chwila i Mikołaj przystąpił do wręczania paczek z prezentem i 
słodyczami. Jak co roku, okazało się, że wszystkie nasze przedszkolaki zasłu-
żyły na wymarzony upominek, a przygotowane na wszelki wypadek rózgi 
Mikołaj musiał odłożyć na inną okazję. Na zakończenie wykonano mnóstwo 
pamiątkowych fotografii, które umilą i skrócą wszystkim oczekiwanie na 
przyszłoroczne spotkanie choinkowe.             w imieniu Rady Pedagogicznej

Małgorzata Janik-Płonka

Świąteczne zabawy
Choć zwykle w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 

dzwonek o godzinie 8.30 zwołuje wszystkich uczniów na lekcje, w dniu 22 
grudnia 2011 r. panowała cisza. Dopiero o godzinie 12 zabrzmiały pierw-
sze tony kolęd, zaświeciły się światełka. Uczniowie i nauczyciele dzielili się 
opłatkiem, składali sobie serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślno-
ści. A potem? Potem była już tylko zabawa.

Dzięki uprzejmości firmy DB Schenkerinfo i akcji „Świąteczny czas 
pomagania” mieliśmy możliwość poznania wielu ciekawych technik pla-
stycznych. Na zajęciach malowaliśmy gipsowe figurki, wykonywaliśmy 
karty świąteczne. Pod czujnym okiem nauczycieli ozdabialiśmy styropia-
nowe bombki za pomocą techniki decupache oraz upinania bibuły, robiliśmy 
dekoracje z kory, patyków i szyszek. Wszystkie nasze wytwory przeznaczy-
liśmy na kiermasz świąteczny.

Siostra Zuzanna wraz z uczniami i pomocą pana Jacka Waprzki przy-
gotowali widowisko pt. „Tradycje świąteczne różnych narodów”. To była 
prawdziwa lekcja kultury i tolerancji. Zaproszeni goście, rodzice, uczniowie 
i nauczyciele wiele się dowiedzieli. Czy na przykład wiedzą Państwo, co jest 
tradycyjną potrawą świąteczną w Hiszpanii? Owoce morza, suszona szynka, 
pieczone jagnię.

Po tych apetycznych opowieściach wszyscy zgłodnieli. Przyszła pora na 
bożonarodzeniowe zakupy. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego peł-
nili rolę sprzedawców i kelnerów, a goście mogli kupić ozdoby wykonane 
przez uczniów oraz w kawiarence zjeść ciasto upieczone przez rodziców i 
napić się herbaty. A dzieci? Dzieci przygotowywały się do konkursów – stro-
iły instrumenty, przebierały się, przygotowywały dekoracje.

O godzinie 16.15 nadeszła wielka chwila. W obecności wszystkich gości 
i przedstawicieli sponsora trzyosobowe drużyny miały za zadanie w ciągu 
5 minut ubrać choinkę we własnoręcznie przygotowane jednokolorowe 
ozdoby. Doping był ogłuszający, a jury miało ciężki orzech do zgryzienia. 
Każde drzewko było piękne, oryginalnie ozdobione – jak wybrać to najpięk-
niejsze? Wreszcie werdykt. Miejsce I – klasa Ib, miejsce II – klasy IIb i IVb, 
a miejsce III – Ia, Vb, IVa, reszta klas otrzymała wyróżnienia. Wszystkie 
drużyny otrzymały takie same nagrody - kalendarze na rok 2012.

W czasie narad jury zostały rozstrzygnięte konkursy:
– dla klas I-III na najciekawszą ozdobę choinkową. Wygrała klasa Ia, a miej-
sca II i III zajęły kolejno klasy IIb i IIa, zaś klasy Ib, IIIa i IIIb otrzymały 
wyróżnienia.
- dla klas IV-VI na zabawne i oryginalne życzenia świąteczne. Jury zdecydo-
wało, że I nagroda przypadnie klasie Vb, II – IVa, III - IVb i VIb.

Drukujemy je dla Państwa z życzeniami miłej lektury.
Wreszcie nadszedł moment, do którego uczniowie przygotowywali się 

przez cały grudzień – konkurs śpiewania kolęd. Klasy miały ciekawe stroje, 

grały na instrumentach, tańczyły. Był nawet jeden dyrygent. Goście usły-
szeli 12 kolęd i pastorałek. Jury pod przewodnictwem i nieocenioną pomocą 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, pana Wojciecha Skibińskiego, po dłu-
gich naradach zdecydowało. I miejsce – klasa Vb, II ex aequo – klasy IIIa i 
VIb, III – Ia i IIa, reszta klas wyróżnienia. Nagrody były słodkie – wafelki i 
cukierki.

Żal było się żegnać, ale pora była już późna. Jeszcze tylko Pani Dyrektor 
Iwona Skalska wręczyła przedstawicielom firmy DB Schenkerinfo zebrane 
przez uczniów w ramach akcji „Wigilia dla Ciapka” koce, kołdry i pożywie-
nie dla bezdomnych psów i kotów (udało się zgromadzić cztery ogromne 
pudła) oraz złożyła wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia z okazji 
Bożego Narodzenia.

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie składa serdeczne 
podziękowania za pomoc w zorganizowaniu tego szczególnego dnia nastę-
pującym firmom i osobom:
- firmie DB SchenkerInfo za umożliwienie spotkania z cyklu „Świąteczny 
czas pomagania” oraz finansowanie,
- firmie „Zuza” pani Agnieszce Zawiejskiej za podarowanie materiałów 
plastycznych,
- firmie „A – Peter” panu Piotrowi Sztandorowi za podarowanie artykułów 
spożywczych,
- firmie „Hazet” państwu Gorzkiewiczom za podarowanie artykułów pla-
stycznych
oraz wszystkim Rodzicom zaangażowanym w pomoc szkole.
Serdecznie dziękujemy.                                                                         (A.K.)

Życzę wszystkim tu zebranym
Bombek śniegiem malowanych.

Pod choinką moc prezentów,
Puzzli z dwustu elementów.

Oraz karpia w galarecie,
Zapomnijcie już o lecie.

Dziś Mikołaj nas odwiedzi.
Cieszą także się sąsiedzi.
Życzę zgody i radości,

Zdrowia, szczęścia i miłości.
Funtów, franków oraz złotych,

Nie pakujcie się w kłopoty.
I cukierków i ciasteczek

Na choince tysiąc świeczek.
A na koniec życzę wszystkim

Miłych spotkań towarzyskich - klasa IVb.

Gdy Mikołaj przychodzi, cieszą się dzieci, starzy i młodzi.
Każdy swym okiem prezent chce skosztować,

Nacieszyć serce, duszy pofolgować.
A gdy prezent jest w sedno trafiony, każdy jest z nas zadowolony.

Więc gdy gwiazdka pierwsza spadnie, pomyśl o prezencie i to dokładnie.
Dlatego IVa życzy:

Mikołaja bogatego, śniegu bielutkiego,
Choinki pachnącej i gwiazdki błyszczącej.

Minimum stresu, maksimum miłości
I tyle radości, ile karp ma ości!

WESOŁE ŻYCZENIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Pada śnieg, jadą sanki,
Jest renifer i bałwanki.

Dzieci się radują,
Razem z mamą bombki malują.

Życzymy Wesołych Świąt,
Bez zmartwień,

Z barszczem, kompotem, z karpiem.
Pięknej choinki,

Na stole ciasta i szynki.
Miłego Roku Nowego i Sylwestra czadowego.

Życzy zawsze roześmiana, Va rozbrykana.
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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.

Układanie, cyklinowanie
parkietu, remonty
Tel. 502-687-750

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 30.03.2006 r. Nr 52, poz. 379 ze zm.) 
uprzejmie informuje się, że w 2012 r. producenci rolni będą mogli składać 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego w terminach:
Od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT dokumentu-
jącymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 
2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
Od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami dokumen-
tującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Pieniądze będą wypłacane w terminach:
1-31 marca 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w lutym 2012 r.
3-28 września 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w sierpniu 2012 r.

W Rzgowie działamy!
Nie czekamy!

Wyruszyliśmy na wojnę z uzależnieniami. Tak najprościej można pod-
sumować to, co zaplanowaliśmy na 2012 rok. Do walki zgłosiło się wielu 
ochotników i połączyliśmy siły wielu jednostek. I tak do boju na równi z 
Gminną Komisją Alkoholową w Rzgowie i szkołami przystąpił Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie. Zjednoczone siły przyjęły wspólne stanowi-
sko – LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ. I tego będziemy się trzymać. 
Dlatego rozszerzamy ofertę pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowaw-
czych dla dzieci i młodzieży z Gminy Rzgów. Mamy świadomość, że w wielu 
rodzinach rodzice są zapracowani i brakuje czasu w tygodniu na wspólne 
zabawy z naszymi Skarbami. Często też, kiedy my jesteśmy w pracy, nasze 
dzieci muszą same zorganizować sobie czas i nie zawsze jest to dobra i bez-
pieczna forma wypoczynku. Ciężko też znaleźć czas na dowożenie dzieci na 
zajęcia dodatkowe, a i koszty takich zajęć są wysokie. Postanowiliśmy więc 
połączyć potrzebne z pożytecznym i zorganizować szereg ciekawych, roz-
wijających zajęć (taniec nowoczesny, towarzyski, nauka gry na instrumen-
tach, plastyka, fotografia) dla dzieci i młodzieży, które będą zorganizowaną 
formą spędzania wolnego czasu, a jednocześnie w plan pracy wprowadzone 
zostaną programy edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień. Dzięki takiej 
formie zajęć przekażemy młodym niezbędne informacje o zagrożeniach w 
sposób miły i niestresujący. Taka forma edukacji jest prowadzona w szko-
łach w naszej gminie od wielu lat i sprawdza się. Rozszerzając ofertę wycho-
dzimy naprzeciw naszym dzieciom i staramy się tak organizować zajęcia, 
żeby sprawić im jak najwięcej przyjemności. Czasy, jakie nastały, powodują, 
że my jako rodzice, opiekunowie, wychowawcy nie jesteśmy w stanie uchro-
nić naszych dzieci od kontaktu z alkoholem, tytoniem i narkotykami. Należy 
więc dołożyć wszelkich starań, by nasza młodzież była świadoma działań, 
skutków i niebezpieczeństw wynikających z zażywania środków psychoak-
tywnych. Jest to bardzo ważne, aby na podstawie swojej wiedzy mogli świa-
domie odmówić, gdy ktoś im zaproponuje zażycie np. narkotyków. Dlatego 
będziemy zapobiegać przez edukację, a edukować będziemy przez zabawę. 
Zajęcia powoli ruszają w szkołach i placówkach współpracujących. Informa-
cje na temat organizowanych zajęć dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rzgowie i w szkołach. Zapraszamy nasze Skarby do wspólnego spędzania 
czasu.

Nie zapominamy także o dorosłych. Tu także widzimy potrzebę współ-
pracy. Codzienność potrafi przytłoczyć nadmiarem obowiązków i codzien-
nych kłopotów. Czasem jest ich tak dużo, że nie dajemy już rady. A do tego 
jeszcze nasze Pociechy też dokładają swoje „3 grosze” i nic, tylko usiąść 
i płakać. W takich chwilach przydaje się pomoc fachowca (niekoniecznie 
hydraulika). Gorąco polecam w takich momentach rozmowę z psychologiem! 
Czasem zwykła rozmowa i „wygadanie” się przynosi ulgę, a czasem spo-
kojne spojrzenie specjalisty na nasz problem pozwoli nam znaleźć drogę do 
rozwiązania kłopotu. Taka BEZPŁATNA POMOC oferowana jest w trzech 
działających na terenie naszej gminy Punktach Konsultacyjnych. W każdym 
z punktów otrzymamy pomoc, poradę w sprawach relacji partnerskich, rodzi-
cielskich i wychowawczych, w kryzysie oraz w sytuacjach uzależnień i prze-
mocy domowej i rówieśniczej.

Punkty Konsultacyjne działają:
– Rzgów, ul. Ogrodowa 11a (GPZ) w każdy czwartek - godz. 12-16;
– Starowa Góra, ul. Centralna 100 (świetlica) w każdą środę – godz. 
18-20;
– Szkoła Podstawowa w Kalinie w każdą środę – godz. 17-19.

Gorąco polecam i zachęcam do współpracy z nami.
Agata Nawrocka

ŚWIĄTECZNE PRZESŁANIE
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 22 

grudnia uczestniczyli we wspólnym kolędowaniu i jasełkach, przygotowa-
nych pod czujnym okiem pań: Elżbiety Wiry i Edyty Waprzko. Świąteczna 
atmosfera udzieliła się wszystkim, kiedy obejrzeli współczesną interpretację 
wydarzeń sprzed 2000 lat.

Gimnazjaliści wysłuchali również dźwiękowych życzeń przygotowanych 
specjalnie na tę okazję przez koło dziennikarskie i jego opiekuna. Po krót-
kim programie artystycznym uczniowie pod opieką wychowawców zasiedli 
przy wigilijnych, klasowych stołach. Do niektórych przyszedł nawet Święty 
Mikołaj. Wszyscy składali sobie życzenia i pożegnali stary rok w świątecznej 
atmosferze.                                                                                            (KDZ)

Fot. Mateusz Rzepka

NIE TYLKO PISZĄ...
Redakcja gimnazjalnego „Kazika” w przedświąteczne przedpołudnie 

odwiedziła łódzką kręgielnię Grakula. Młodzi dziennikarze sprawdzali swoją 
koordynację ruchową, technikę i precyzję rzutu do celu. Niektórzy grali 
pierwszy raz i chętnie odwiedzą ponownie kręgielnię.

Wycieczka został zorganizowana w ramach realizacji projektu edukacyj-
nego związanego z wydawaniem szkolnej gazetki „Kazik”. Pierwszy numer 
okazał się sukcesem dziennikarzy i żeby nabrać energii do pracy nad kolej-
nym, odprężali się w kręgielni.                                                               (KDZ)

Piąte posiedzenie Rady Absolwentów
Jak co roku, w grudniu odbyło się spotkanie Rady Absolwentów Gimna-

zjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, do której dołączyli zeszło-
roczni trzecioklasiści. Spotkanie poprowadził geograf - p. M. Bojanowski 
wraz z polonistką - p. A. Rutą.

Jako pierwsze zabrały głos przewodnicząca gimnazjum Aleksandra Pytka 
z klasy IIID, która przedstawiła swoje dotychczasowe osiągnięcia i pomysły 
związane z pracą samorządu uczniowskiego.

Absolwenci opowiedzieli o szkołach, do których uczęszczają, o tym jakie 
przedmioty sprawiają im najwięcej trudności, z czym sobie dobrze radzą, 
jakie są ich wrażenia po kilku miesiącach nauki w nowych szkołach. Potem 
przedyskutowali zmiany wprowadzone do systemu oceniania, zarówno ocen 
z przedmiotów, jak i ocen z zachowania oraz potrzebę kolejnych zmian. 
Następnie licealiści wypełnili ankiety dotyczące nauki w gimnazjum, któ-
rych wyniki zobaczą na kolejnym posiedzeniu Rady. Absolwenci w ramach 
promocji szkoły otrzymali pierwszy egzemplarz gazetki szkolnej „Kazik”, 
wydawanej w gimnazjum pod kierunkiem pani Agnieszki Ruty.

A na koniec absolwenci wraz z opiekunami zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie, które zamieszczamy poniżej.                                                    (KDZ)

Fot. Agnieszka Ruta

MIKOŁAJ U DZIENNIKARZY
Wizyty Świętego Mikołaja na spotkaniu wigilijnym u dziennikarzy w 

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie stały się już tradycją. 
W tym roku redakcję Kazika również odwiedził znajomy Mikołaj. W iście 
rodzinnej atmosferze zgrana grupa miłośników dziennikarstwa złożyła sobie 
świąteczne życzenia, dzieląc się opłatkiem. Nie zabrakło również prezentów, 
jak co roku worek Mikołaja był pełny i znalazło się w nim coś dla każdego.

KDZ, Fot. Agnieszka Ruta

Sąd nad promieniotwórczością
Dnia 21 grudnia z okazji ustanowienia roku 2011 - Rokiem Marii Skło-

dowskiej-Curie, w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 
został zaprezentowany przez klasy Ia i Ib projekt gimnazjalny. Była to pre-
zentacja o Marii Skłodowskiej-Curie i inscenizacja rozprawy sądowej. W 
apelu, klasy próbowały przybliżyć gimnazjalistom osiągnięcia naukowe 
Marii Skłodowskiej i jej męża. Na sali gimnastycznej naszego gimnazjum 
odbyła się „rozprawa sądowa” w sprawie promieniotwórczości.

Całe przedstawienie, prowadzone przez Sąd Najwyższy - Marię Skło-
dowską-Curie (Aleksandra Stasiczka - Ib), obserwowali ławnicy (przedsta-
wiciele innych klas) wraz z przewodniczącą ławy przysięgłych (Martyna 
Łęgocka - Ib), którzy mieli za zadanie wskazać wady i zalety promienio-
twórczości (Marta Zielińska - Ia). Podczas przedstawiania argumentów przez 
świadka numer 1 (Klaudia Nadrowska - Ia) została przedstawiona prezen-
tacja opowiadająca o zaletach promieniotwórczości. Natomiast w trakcie 
wypowiedzi świadka numer 2 (Weronika Konopka - Ib) była wyświetlana 
prezentacja na temat wad odkrycia. W rezultacie, pomimo argumentów pani 
Adwokat (Agnieszka Tumasz - Ib), promieniotwórczość została uznana za 
niewinną, głównie dzięki staraniom Obrońcy (Natalia Karpińska - Ia).

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowały: pani Nowacka, pani 
Małocha-Chodorek i pani Obiała.

Ola Stasiczka, kl. Ib


