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Otwarcie rozbudowanych obiektów oświatowych
19 grudnia 2013 r. odbyła 

się uroczystość oficjalnego 
otwarcia rozbudowanych 
obiektów oświatowych na 
terenie Gminy Rzgów, na 
którą zaproszono Burmistrza 
Rzgowa - pana Jana Miel-
czarka, zastępcę burmistrza 
- panią Jadwigę Pietrusiń-
ską, przewodniczącego Rady 
Miejskiej - pana Marka Bar-
toszewskiego wraz z wice-
przewodniczącymi: panią 
Reginą Bagińską i panem 
Stanisławem Bednarczy-
kiem, sekretarza Gminy - 
panią Katarzynę Berczak-
-Lato, skarbnika - panią 
Annę Czarnocką, pracow-
ników Referatu Inwestycji 
Urzędu Miejskiego: kierow-
nika - pana Zbigniewa Sne-
lewskiego i panią Paulinę 
Skibę, radnych oraz dyrek-
torów szkół i przedszkola z 
terenu Gminy Rzgów.

Po powitaniu przybyłych 
gości w imieniu całej spo-
łeczności szkolnej: grona 
pedagogicznego, pracow-
ników, uczniów, rodziców 
oraz dyrekcji Przedszkola 
Publicznego, Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Długosza 
oraz Gimnazjum im. Kazi-
mierza Jagiellończyka w 

Rzgowie złożono serdeczne 
podziękowania przedsta-
wicielom władz miejskich, 
radnym oraz pracowni-
kom Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie za oddanie do 
użytku nowego kompleksu 
kuchennego w przedszkolu, 
nowych pracowni dydak-
tycznych w gimnazjum oraz 
zmodernizowanego koryta-
rza, łączącego przedszkole, 

szkołę podstawową, gimna-
zjum i halę sportową.

W dalszej części uroczy-
stości przystąpiono do sym-
bolicznego przecięcia wstęgi, 
po którym głos zabrali pani 
Jadwiga Pietrusińska oraz 
pan Marek Bartoszewski, 
którzy w ciepłych słowach 
życzyli wszystkim satysfak-
cji z przekazywania i zdoby-
wania wiedzy, podkreślając 

jednocześnie, iż zapewnienie 
dobrych warunków pracy i 
nauki to inwestycja w przy-
szłość naszej małej ojczy-
zny, jaką jest miasto i Gmina 
Rzgów.

W podziękowaniu dla 
gości honorowych przedszko-
laki i uczniowie przygoto-
wali program artystyczny, po 
którym nastąpiło zwiedzanie 
nowych pomieszczeń.

Przecięcie wstęgi
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Otwarcie 
rozbudowanych

obiektów oświatowych

Dzieci podczas programu artystycznego

Tak wygląda nadbudowany łącznik

Nowa kuchnia w Przedszkolu

Fotoreportaż do tekstu ze str. 1

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

...w Rzgowie
„Na ratunek” - to hasło 22 finału WOŚP 2014. Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy zbierała w niedzielę pieniądze na sprzęt dla dziecięcej medy-
cyny ratunkowej oraz dla oddziałów geriatrycznych. Na terenie naszej gminy 
również zostały podjęte działania, które wsparły tę szlachetną akcję. Zagrała 
Orkiestra Dęta, a Rzgowski Chór „Camerata” ubogacał swoim śpiewem 
Mszę św. o godz. 10. Dzięki zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Kultury 
wszystkie dzieci mogły obejrzeć bajkę pt. „Skarb dobroci”, przedstawioną 
przez Teatr Króla, po której odbył się występ grupy tanecznej „Krasnale” 
oraz grupy wokalnej „Sempre Cantare”.

Po raz pierwszy do akcji włączyła się gromada zuchowa działająca przy 
Szkole Podstawowej w Rzgowie. Kwestowało 25 zuchów pod opieką druży-
nowej Izabeli Pyszki-Walczak i przybocznej Justyny Daniel. W akcję zaan-
gażowali się również rodzice. Zuchy zebrały 7.433,42 zł. Czterech wolon-
tariuszy ze Szkoły Podstawowej w Guzewie zebrało aż 2.700.89 zł, zaś 32 
wolontariuszy z Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie - 14.113.96, 
co w sumie dało dość pokaźną kwotę 24.248,27 zł. Pieniądze dostarczyliśmy 
do sztabu w Gimnazjum nr 1 w Tuszynie. Tam odbyło się wspólne liczenie 
zebranych pieniędzy, jak również zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek.

Składam serdeczne podziękowania ludziom i instytucjom, którzy wyra-
zili zgodę na kwestowanie na swoim terenie: Księżom z Parafii Rzgów, Wola 
Zaradzyńska, Firmie Makro Cash and Carry oraz Centrum Handlowemu 
„PTAK”. Dziękuję również dyrektorowi GOK w Rzgowie, Panu Wojcie-
chowi Skibińskiemu, za wsparcie w działaniach na rzecz WOŚP-u. Na 
szczególne podziękowanie zasługuje postawa i zaangażowanie młodzieży 
kwestującej podczas akcji.                        Pedagog szkolny, Edyta Waprzko

...i w Guzewie
Po raz piąty uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyń-

skiego w Guzewie kwestowali na rzecz XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Tegoroczna akcja wspiera zakup specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Nasi wolontariusze to: Sandra Jałocha kl. VI, Weronika Redzynia kl. 
V, Krzysztof Miler kl. V, Piotr Wasiak kl. V. Zebrali łącznie 2760 zł 88 gr. 
Kwestowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęto 
już w piątek, gdzie na terenie szkoły odbyła się licytacja zabawek i masko-
tek. Samorząd Uczniowski naszej szkoły ogłosił i przeprowadził licytację. 
Każdy uczeń mógł nabyć atrakcyjne zabawki i pluszaki za symboliczne 2 
złote. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania.

W niedzielę rano nasi wolontariusze z wielkim zaangażowaniem kwe-
stowali na terenie Centrum Handlowego „Ptak”, wokół kościoła w Rzgowie 
i kościoła w Woli Zaradzyńskiej. Wszystkim bardzo dziękujemy za wielki 
dar serca i słowa otuchy i ciepła skierowane dla naszych wolontariuszy. 
Pragniemy też podziękować rodzicom: p. Katarzynie Jałocha, p. Joannie 
Redzyni, p. Wojciechowi Kalecie oraz p. Mariuszowi Hajdukowi za zor-
ganizowanie transportu i opiekę nad dziećmi.                        Urszula Sabela

Tenis stołowy
7 grudnia 2013 r. w hali sportowej GOSTiR w Rzgowie odbył się I ama-

torski turniej tenisa stołowego.
Ta niegdyś niezwykle popularna dyscyplina sportowa – chyba każdy miał 

kiedyś paletkę tenisową i grywał w ping-ponga – przeżywa ostatnio odrodze-
nie. W tenisa grywa się w szkole, na zajęciach świetlicowych, na wakacjach, 
ale również w salach sportowych jako typowy trening fizyczny.

Dla wszystkich chętnych w każdym wieku zorganizowaliśmy amatorski 
turniej w tej dyscyplinie. Rywalizowały dzieci i dorośli – gry singlowe kobiet 
i mężczyzn. Najlepsi wśród dzieci to Alicja Seniuk, Kacper Dybała, Jaś 
Seniuk i Hubert Cichewicz. Wśród kobiet najlepsza okazała się Magdalena 
Dybała przed Dominiką Dybała i Ewą Tyll. Najlepsi mężczyźni: Dominik 
Paluch, Kamil Glonek i Mateusz Kuzik. Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom i zachęcamy do uprawiania tej ciekawej dyscypliny.

Radosław Bubas, GOSTiR Rzgów

Zawisza trenuje
Wszystkie drużyny naszego klubu już są po paru treningach przygoto-

wujących do wiosennych rozgrywek. Najważniejsze, że wszyscy zawodnicy 
przystąpili do zajęć zdrowi i wypoczęci.

III-ligowy zespół Zawiszy trenuje 5 razy w tygodniu na zmianę w hali 
i na boisku. Zaplanowano rozegranie 11 sparingów z drużynami naszego 
regionu. W tych grach nowy trener Piotr Kupka będzie sprawdzał zawodni-
ków przymierzanych do gry w III-ligowym zespole.

Wiadomo, że zespół musi pozyskać kilku zawodników i to takich, co 
wzmocnią drużynę przed wiosennymi rozgrywkami. Znowu zaskoczył kluby 
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki III ligi, wyznacza-
jąc na 8 marca pierwszą kolejkę rundy rewanżowej. Zawisza grać będzie z 
silnym zespołem Legii Warszawa, czyli zaczynamy z górnej półki, a wypada 
przypomnieć, że w ubiegłym roku na rozpoczęcie rundy wygraliśmy z lide-
rem rozgrywek z Legionowa 1 do 0.

Nasza II drużyna przygotowuje się do rozgrywek w hali GOSTiR oraz na 
naszym Orliku. Na razie do drużyny nikt nie doszedł i nikt nie ubył, zresztą 
kadra zespołu liczy 26 zawodników, co w zupełności wystarczy do rozegra-
nia rundy wiosennej, czyli 15 meczów. Nowy trener I zespołu będzie bacznie 
przyglądał się naszym wychowankom, a najlepszych włączy do kadry pierw-
szej drużyny.

Dwie nasze młodzieżowe zespoły, występujące w klasach Kuchar i 
Górski, również rozpoczęły przygotowania do rozgrywek ligowych. Drużyny 
trenują w hali GOSTiR, na Orliku oraz w sali szkoły podstawowej. Na pierw-
szych zajęciach odliczyli się wszyscy zawodnicy, którzy do tej pory reprezen-
towali nasze barwy, i ochoczo przystąpili do treningów, a jest to spora grupa 
młodych naszych wychowanków.

NIESTETY NIE DOTYCZY TO DRUŻYNY WYSTĘPUJĄCEJ W 
KLASIE DEYNA, KTÓRA W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARO-
DZENIA STRACIŁA SWOJEGO TRENERA JANA ŁUBISA. NASZ 
TRENER I KOLEGA, ODDANY NAUCZYCIEL MŁODZIEŻY, ZOSTAŁ 
POCHOWANY 30 GRUDNIA NA CMENTARZU PRZY UL. FARNEJ W 
ŁODZI. ŻEGNAŁY GO TŁUMY KOLEGÓW TRENERÓW, DZIAŁACZY 
I WYCHOWANKÓW.

Ta nagła niespodziewana śmierć naszego kolegi spowodowała wymu-
szone roszady trenerskie w naszym klubie, ponieważ musimy dalej szkolić 
tę grupę już prawie seniorów (16 lat) zdolnych zawodników, którą wyselek-
cjonował trener ŁUBIS. Po naszym koledze zespół poprowadzi związany z 
naszym klubem od prawie 10 lat trener Jerzy Rutkowski. Zarząd klubu ma 
nadzieję, że swoją bardzo dobrą grą zawodnicy uhonorują swojego trenera.

Jan Nykiel

Czas podsumowań
Święta Bożego narodzenia już dawno za nami. Każdy z nas przeżył je 

na swój sposób. Bożonarodzeniowe zapachy ulatują, świąteczne wystroje 
domów, świecące choinki powoli tracą swój blask.

Dzieci uczestniczące w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury przywi-
tały Nowy 2014 Rok wesołymi pastorałkami, kolędami, okolicznościowymi 
wierszami. Były podziękowania aniołków, obietnice królów oraz naśladowa-
nie zwierząt: wszystko sprowadzało się do tego, aby pokazać - jak można 
cieszyć się z narodzin Zbawiciela. Prezentacjom scenicznym towarzyszyła 
rodzinna atmosfera, bowiem na spotkanie zaprosiliśmy rodziny dzieci.

To spotkanie było też doskonałą okazją do podsumowań oraz ułożenia 
planów na ten rok.                                             Renata Furga, GOK Rzgów

Najmłodsi laureaci
W dniu 13 grudnia 2013 r. w MDK w Pabianicach odbyło się rozdanie 

nagród w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kartka świąteczna - Boże 
Narodzenie, Nowy Rok” edycja 2013. Na konkurs nadesłano 3257 prac z 257 
placówek oświatowych i kulturalnych z całej Polski.

Wśród laureatów znalazło się dwoje dzieci z Pracowni Plastycznej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Rzgowie: Hania Szymańska lat 6 i Igor Łęgocki 
lat 7. Odebrali dyplomy i nagrody za wyróżnienia w konkursie. Serdecznie 
im gratuluję i życzę powodzenia w kolejnych zmaganiach.     Irmina Kuzik
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Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 26 grudnia 2013 r. 
zmarł nagle nasz długoletni trener i przyjaciel

JAN ŁUBIS

o czym powiadamiają z żalem
Zarząd GLKS Zawisza Rzgów, Przyjaciele i Wychowankowie

Podróż do Krainy 
Świętego Mikołaja

Rozwiązanie 
Krzyżówki 

Świątecznej
Zwycięzcą naszej Krzyżówki 

Świątecznej został Michał Pacze-
śniak z Babich, który podał prawi-
dłowe hasło „BOŻE NARODZE-
NIE”.

Od sponsora - firmy Hort-Cafe 
sp.j., ul. Literacka 2, ze Rzgowa 
otrzymał wyroby cukiernicze.

WK

Świąteczne dary
Grudzień 2013 r. upłynął w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie pod 

znakiem przyjmowania prezentów i obdarowywania nimi innych potrzebu-
jących.

Cała przedszkolna społeczność wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 
charytatywnej Szlachetna Paczka, przygotowując z darów pracowników 
przedszkola i rodziców paczkę dla wybranej, potrzebującej wsparcia rodziny. 
Przedszkolaki wzięły również, jak co roku, udział w akcji Góra Grosza, przy-

nosząc mnóstwo monet, często zgromadzonych wcześniej we własnych dzie-
cięcych skarbonkach.

W grudniu została też tradycyjnie przeprowadzona zbiórka darów dla 
bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Pabianicach – zgromadzone karmy, 
miski oraz koce powędrowały do potrzebujących wsparcia przed zimą psów 
i kotów. Zbiórka darów zbiegła się też z rozstrzygnięciem konkursu plastycz-
nego dla przedszkolaków na temat „Moje ulubione zwierzątko”. Laureaci 
konkursu otrzymali z rąk pani dyrektor cenne nagrody, a wszyscy uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy.

Niemal wszystkie starszaki wzięły udział w zorganizowanej w dwóch 
turach wycieczce do Fabryki Bombek pod Piotrkowem Trybunalskim. Oprócz 
oglądania procesu powstawania szklanych ozdób choinkowych dzieci miały 
możliwość własnoręcznego wykonania bombki choinkowej, którą później 
mogły zawiesić na świątecznej choince w domu rodzinnym.

Tradycyjna uroczystość choinkowa w przedszkolu odbyła się 16 grudnia. 
Korzystając z gościnności kierownictwa GOSTiR-u, przedszkolaki zaprosiły 
Mikołaja do Hali Sportowej, dokąd przybył w towarzystwie swoich pomoc-
ników. Czekały tu na niego niecierpliwie wystrojone na galowo, rozemo-
cjonowane maluchy. Gwiazdkowe spotkanie rozpoczęła zabawa z tańcami i 
korowodami, urozmaicona konkursami o tematyce zimowo-świątecznej. Jak 
co roku, Mikołaj przygotował dla wszystkich przedszkolaków świąteczne 
paczki z zabawkami i słodyczami. Na zakończenie wykonano mnóstwo 
pamiątkowych fotografii, które umilą i skrócą wszystkim oczekiwanie na 
przyszłoroczne spotkanie choinkowe.            w imieniu Rady Pedagogicznej

Małgorzata Janik-Płonka

Sylwester w Kalinie
Bal sylwestrowy w Kalinie, jak co roku, był udaną zabawą. We wspania-

łych humorach zebrani goście na sali w Kalinie zakończyli stary rok 2013 i 
powitali nowy 2014.

Przywitaliśmy gości toastem oraz smacznym rosołem. Wszystkie dania 
serwowane - były doskonałe, a orkiestra wspaniale bawiła gości do białego 
rana. Degustacja przy wiejskim stole zachęcała wszystkich do ochoczej 
zabawy. Kiedy wybiła północ, zaczęły się życzenia, które zdawałyby się nie 
mieć końca. Składali je sobie nawzajem wszyscy uczestnicy balu, jak w wiel-
kiej rodzinie.

Nasze koło KGW oraz druhowie OSP spisali się na piątkę, a uśmiechy i 
podziękowania gości będą niezapomniane. Możemy śmiało powiedzieć, że 
w przyszłym roku zabawa w tak wspaniałym gronie również musi się udać.

KGW w Kalinie

W bajkowo-mikołajkowy świat 
wyobraźni wprowadził dzieci z klas 
I-III szkół podstawowych w Kalinie 
i w Rzgowie założyciel i kustosz 
Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, 
propagator tzw. storytelling, czyli 
opowieści mówionej, pan Michał 
Malinowski.

Tworzywem kreatywnej 
zabawy, ilustrującej wysłuchane 
gawędy, stały się proste drewniane 
klocki MuBaBaO, z których dzieci 
budowały siedziby św. Mikołaja. Z 
racji daty imprezy (6 grudnia 2003 
r.) wątek mikołajowy był wiodącym 
motywem spotkania. Zaproszony 
gość prezentował historyjki, które 
wywoływały salwy śmiechu, akty-
wizowały zgromadzonych i zagrze-
wały do energicznego reagowania.

Propagowanie sztuki pięk-
nego opowiadania jest priorytetem 
muzeum z Konstancina-Jeziornej, 
obok gromadzenia i eksponowania 
unikalnych zbiorów światowych tra-
dycji ustnych. Starania te, jak infor-
muje dyrektor muzeum, mają przy-
czynić się do „odnowy opowiadania 
historii” oraz popularyzowania tak 

ulotnej i nieuchwytnej sztuki prze-
kazu.

Oby spotkanie z mistrzem słowa 
mówionego rozbudziło zaintereso-
wanie tą wspaniałą umiejętnością. 
Być może w gronie uczestników 
znajdzie się godny naśladowca, 
który biegle opanuje sztukę takiego 
operowania słowem, aby wzbudzać 
zachwyt i podziw.

Anna Malinowska,
Gminna Biblioteka Publiczna

XLI Sesja RM w Rzgowie w dniu 18 grudnia 2013 r.
Sesja ta miała uchwalić 
budżet i utworzyć Gminną 
Spółkę Komunalną.

Przy zatwierdzaniu porządku 
obrad ze względu na niedopracowa-
nie uchwały budżetowej, nienale-
żytą oszczędność w wydatkach bie-
żących oraz beztroskie rozdawnic-
two w wydatkach inwestycyjnych 
z blisko 7-milionowej puli kredytu 
na 2014 r. radni postanowili zdjąć 
uchwałę budżetową z porządku 
obrad. Przewodniczący Rady 
natychmiast ogłosił nowy termin 
sesji budżetowej (zgodnie ze Statu-

tem na dwa tygodnie wcześniej) na 
15 stycznia 2014 r. i w ten sposób 
dał miesiąc czasu na dogadanie się 
Burmistrza i Radnych w sprawach 
budżetu.

Zdjęto z porządku obrad rów-
nież utworzenie Spółki Komunalnej, 
gdyż oczekiwania radnych stwo-
rzenia schematu organizacyjnego 
spółki zostały przez Burmistrza 
zignorowane.

Uchwalono na tej sesji:
Miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego w Rzgowie w 
rejonie ulic: Łódzka - Graniczna ze 

względu na pojawienie się inwestora 
w branży samochodowej.

Uchwalono również miejscowy 
plan dla działki w Starowej Górze 
na ul. Inspektowej, na której znaj-
duje się przedszkole niepubliczne, 
w celu zwiększenia ilości dzieci doń 
uczęszczających.

Uchwalono na 2014 r. Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz 
Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii. W całości zamiesz-
czony na stronie www.bip.rzgow.pl.

Uchwalono aktualizację Sta-
tutu Gminnego Ośrodka Kultury w 

Rzgowie oraz uchwałę o wyłapywa-
niu bezdomnych zwierząt na terenie 
gminy Rzgów oraz zapewnienia dal-
szej opieki tym zwierzętom.

Podjęto uchwałę w sprawie przy-
jęcia Strategii Gminy Rzgów na lata 
2013-2020. Praca nad tym dokumen-
tem trwała kilka miesięcy, jest on 
niezbędny gminie przy aplikowaniu 
o fundusze unijne do 2020 r.

Uchwały Rady zamieszczone są 
na stronie www.bip.rzgow.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Marek Bartoszewski
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Plany miejscowe w Rzgowie

Dla terenów w granicach:
a) Bema-Górna-Słoneczna-Łódzka
b) Kopernika-Górna-Bema-Łódzka

uchwalono miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z obowiązującym Studium 
Gminy i przeznaczono te tereny 
częściowo pod zabudowę mieszka-
niową, a częściowo pod usługowo-
-mieszkaniową.

Zmiana miejscowego planu 
w Rzgowie

Zaraz po uchwaleniu planu 
Kopernika-Górna-Bema-Łódzka 
przystąpiono do jego zamiany, gdyż 
projekt dróg przedstawionych przez 
Burmistrza nie odpowiadał radnym 
pod względem przebiegu i ich sze-
rokości w tym planie. Uchwale-
niem tego planu radni zablokowali 
próby umieszczenia na jednej z 
działek siłowni wiatrowej o mocy 
2 MW przez inwestora wśród dzia-
łek przeznaczonych pod budownic-
two. Radni byli zdziwieni, że takie 
prawne możliwości istnieją bez 
zgody samorządu miejscowego.

Łódzki Obszar Metropolitalny
Taką nazwę będzie miało Sto-

warzyszenie, do którego przystąpiła 
Gmina Rzgów i po kolei przystępują 
doń inne gminy wokół Łodzi i sama 
stolica regionu Łódź. Celami Stowa-
rzyszenia są:
1) wspieranie idei samorządu tery-
torialnego oraz obrona wspólnych 
interesów członków stowarzyszenia,
2) sprzyjanie rozwojowi współpracy 
i integracji jednostek samorządu 
terytorialnego Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego,
3) promowanie partnerskiego 
modelu współpracy,
4) wspieranie rozwoju społeczno-
-gospodarczego Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego,
5) kształtowanie wspólnej polityki 
stowarzyszonych jednostek samo-
rządu terytorialnego,
6) zwiększenie wpływu Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego na kształt 
i sposób realizacji działań na jego 
obszarze wspieranych w ramach 
polityki spójności.

Brak zgody na podwyżki 
w Rewirze Dzielnicowych

Ze względu na katastrofalnie 
niską nadwyżkę dochodów nad 
wydatkami budżetu na rok 2014 
Rada Miejska nie wyraziła zgody 
na podwyżkę uposażenia dwu dziel-
nicowych w Komisariacie Policji w 
Rzgowie. Poprzestano na podwyżce 
z dnia 26 czerwca ub. roku do kwoty 
120.900 zł na rok budżetowy 2014.

Gmina tworzy Spółkę z o.o.
„Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. 
w Rzgowie – taką nazwę będzie 
nosić Spółka powołana przez rad-
nych Rady Miejskiej dziesięcioma 
głosami radnych „za” utworzeniem: 
K. Bagińska, M. Bartoszewski, S. 
Bednarczyk, W. Gąsiorek, S. Giera-
siński, K. Łęgocki, J. Owczarek, P. 
Salski, M. Skalski, Z. Wawrzyniak; 
dwoma głosami „wstrzymują-
cymi się”: U. Biniek, A. Pachulska; 
dwoma głosami „przeciw”: K. Nie-
wiadomska, A. Zygmunt.

Spółka będzie wykonywała 
powierzone jej zadania o charak-
terze użyteczności publicznej w 
zakresie obowiązków obejmujących 
utrzymanie dróg publicznych będą-
cych w zarządzie Gminy Rzgów, 
utrzymania zieleni, porządku i czy-
stości oraz zarządzania gminnym 
składowiskiem odpadów.

Jedynym wspólnikiem spółki 
jest Gmina Rzgów. Kapitał zakła-
dowy wynosi 100 tys. zł i dzieli się 
na 100 udziałów o wartości nomi-
nalnej 1 tys. zł każdy. Zarząd Spółki 
będzie jednoosobowy. W Spółce 
działać będzie Rada Nadzorcza, 
składająca się z trzech osób.

Teraz Gmina ma 6 miesięcy na 
rejestrację spółki oraz rozpoczęcie 
działalności. Siedzibą spółki ma być 
nieruchomość w Rzgowie przy ul. 
Literackiej odkupiona od P. P. Fran-
czaków.

Od dłuższego czasu w Gminie 
zastanawiano się nad powołaniem 
spółki, gdyż dobrze zorganizowana, 
dobrze zarządzana z dużym zakre-
sem prac jest ona w stanie zaosz-
czędzić duże kwoty VAT-u, które 

Gmina musi płacić. Spółka taka 
może wykonywać usługi sprzętem 
i w ten sposób zarabiać – Gmina 
takich możliwości nie ma. Spółka 
może zbędne dawniej pozyskane 
towary sprzedać – Gmina nie może. 
Podobnie jest z kredytami, które 
nie obciążą wskaźnika zadłuże-
nia gminy. Gdyby nie powołanie 
spółki, która ma zarządzać gmin-
nym składowiskiem odpadów, 
Gmina musiałaby rozpisać przetarg 
na zarządzanie składowiskiem i 
podpisać umowę z innym podmio-
tem gospodarczym, który wygra 
przetarg, a nie gwarantuje (gwa-
rancja tylko na kartce w umowie), 
że w ciągu kilku dni lub bardziej 
nocy - nie zasypie go taką ilością 
niedozwolonych odpadów (nie daj 
Boże niebezpiecznych), że skoń-
czy to się katastrofą ekologiczną. 
Gmina będzie pozbawiona możli-
wości wywózki wszelkich odpadów 
gospodarczych, a za monitoring 
byłego własnego składowiska przez 
30 lat musiałaby płacić obcemu pod-
miotowi – nie wiadomo jakie wiel-
kie pieniądze.

Właśnie te względy przeważyły 
o utworzeniu spółki, ponieważ usta-
wowo Gmina od 23 stycznia br. nie 
ma prawa zarządzać byłym wysy-
piskiem, a dzisiaj składowiskiem 
odpadów.

W tym przypadku były różne 
obawy. Ale „do odważnych świat 
należy”. Na to właśnie liczy dzie-
siątka odważnych radnych, którzy 
zagłosowali za utworzeniem Spółki.

Uzasadnienie do uchwały 
ws. utworzenia spółki
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w celu 
wykonywania zadań gmina może 
tworzyć jednostki organizacyjne, 
a także zawierać umowy z innymi 
podmiotami, w tym organizacjami 
pozarządowymi. Z kolei zgodnie z 
treścią art. 9 ust. 3 ustawy o samo-
rządzie gminnym, zadaniami uży-
teczności publicznej, w rozumieniu 
ustawy, są zadania własne gminy, 

określone w art. 7 ust. 1 ustawy, 
których celem jest bieżące i nie-
przerwane zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb ludności w drodze świadcze-
nia usług powszechnie dostępnych.

Formy prowadzenia gospodarki 
gminnej, w tym wykonywania przez 
gminę zadań o charakterze użytecz-
ności publicznej, określa ustawa z 
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, 
poz. 236). Zgodnie z treścią art. 2 
ustawy o gospodarce komunalnej, 
jednostki samorządu mogą powie-
rzyć wykonywanie zadań z zakresu 
gospodarki komunalnej - osobom 
fizycznym, osobom prawnym lub 
jednostkom organizacyjnym nie-
posiadającym osobowości prawnej 
w drodze umowy lub na zasadach 
ogólnych – z uwzględnieniem prze-
pisów ustaw o finansach publicz-
nych, prawa zamówień publicznych 
lub ustawy o działalności pożytku 
publicznego lub wolontariacie.

Zadania z zakresu gospodarki 
komunalnej polegają na wykonywa-
niu przez jednostki samorządu tery-
torialnego zadań własnych w celu 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej. W sensie 
przedmiotowym gospodarka komu-
nalna jest równoznaczna z wykony-
waniem zadań własnych spoczywa-
jących na jednostkach samorządu 
terytorialnego i ukierunkowanych 
na zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 
pkt 2 ustawy o samorządzie gmin-
nym do zadań gminy należą również 
zadania z zakresu utrzymania gmin-
nych dróg, ulic, mostów, placów 
oraz organizacji ruchu drogowego.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 260), w treści art. 7 
ust. 1 wskazuje, że do dróg gmin-
nych zalicza się drogi o znaczeniu 
lokalnym niezaliczone do innych 
kategorii, stanowiące uzupełniającą 
sieć dróg służących miejscowym 
potrzebom, z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych. Ponadto w art. 19 
ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach 
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publicznych burmistrz jest zarządcą dróg gminnych położonych na terenie 
określonej gminy. Do zarządcy drogi należą sprawy m.in. z zakresu planowa-
nia, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Spółka reali-
zować będzie zadania należące do kompetencji zarządcy drogi publicznej, 
zarówno w odniesieniu do dróg gminnych, jak również do dróg powiatowych 
będących w zarządzie Gminy Rzgów. Porozumieniem z dnia 23 marca 1999 
r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego powierzył zarząd drogami powia-
towymi położonymi na terenie Rzgowa - Gminie Rzgów.

Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje w art. 7 ust. 1 pkt 12, że 
do zadań gminy należą również zadania z zakresu utrzymania czystości i 
porządku oraz zieleni gminnej i zadrzewień. W zakresie przedmiotowych 
zadań wchodzą wszelkie czynności związane z utrzymaniem w należytym 
stanie terenów zielonych gminy, pielęgnacja oraz wycinka drzew, jak również 
utrzymanie czystości i porządku na terenach będących własnością gminy, w 
tym w ciągach pieszo-jezdnych.

Ponadto konieczność powołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej sp. z o.o. w Rzgowie spowodowana jest zmianami usta-
wodawstwa krajowego, będącego następstwem implementacji dyrektyw 
wspólnotowych. Jedynym sposobem realizacji zadania własnego gminy 
oraz utrzymania pełnej kontroli nad składowiskiem odpadów jest powołanie 
spółki komunalnej przez gminę, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 
komunalnej, która to nie jest jednostką budżetową, co w sposób wyraźny 
wynika z art. 136 ustawy o odpadach. Tylko powołanie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pozwoli na realizację zadania własnego gminy oraz nie-
naruszenie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszelkie ww. zadania własne gminy zostały zakwalifikowane jako zada-
nia z zakresu gospodarki komunalnej, które w oparciu o przepisy ustawy 
o gospodarce komunalnej mogą zostać przekazane przez gminę na rzecz 
spółki prawa handlowego, prowadzącej działalność w zakresie użyteczności 
publicznej.

Budżet uchwalony
Całe dwa miesiące trwały prace nad projektem budżetu na rok 2014, 

który przedstawił Burmistrz w prowizorium budżetowym 15 listopada ub. 
roku radnym i Izbie Obrachunkowej w Łodzi, która - choć zaopiniowała go 
pozytywnie - przestrzegła, że zostaje zachwiana równowaga budżetowa i 
przy założeniach zaciągania przez Burmistrza kredytów sięgających blisko 7 
mln zł po 2015 r. mogą wyczerpać się dalsze możliwości kredytowe. Radni 
wzięli sobie to mocno do serca, mając na uwadze przyszłościowe inwestycje, 
licząc na środki unijne w latach 2015-2020. Gminę czekają wydatki, które 
mogą być zrealizowane tylko przy udziale środków unijnych przy dofinan-
sowaniu ok. 85%, takie, które mają już wykonane projekty, a mianowicie:
- dokończenie budowy kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce 

– ok. 50 mln zł;
- przebudowa hydroforni w Grodzisku, Rzgowie i Gospodarzu 

– ok. 10 mln zł;
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie – ok. 5 mln zł;
- budowa Gminnego Domu Kultury w Rzgowie – ok. 10 mln zł.

Razem ok. 75 mln zł.
Przy bardzo skromnym budżecie, w którym znajduje się ok. 1,5 mln zł 

przewidywanych na inwestycje w 2014 r. i ograniczonych możliwościach 
kredytowania, są to zadania dla gminy na ćwierć wieku. A gdzie inne zada-
nia gminy, jak drogi, remonty budynków oświatowych i innych należących 
do majątku gminnego? Czyli bez środków unijnych ani rusz.

Biorąc te aspekty pod uwagę, zdecydowanie zmobilizowano Burmistrza 
do szukania oszczędności w komunikacji autobusowej, oświetleniu ulicz-
nym, administracji i kulturze.

Po długich, zażartych dyskusjach uchwalono inwestycje w gminie na 
przyszły rok, zaoszczędzając blisko 1,5 mln zł, a wysokość przewidzianego 
kredytu ma być niższa o blisko 2 mln zł.

Zdjęto 2 mln zł propozycji Burmistrza na kanalizację w Starowej Górze 
w ramach WFOŚiGW, licząc na unijne dofinansowanie o 60% wyższe, ogra-
niczono naprawy dróg powiatowych do niezbędnego minimum (600 tys. zł 
– Starostwo, 800 tys. zł – Gmina), zrezygnowano z budowy chodników i 
sygnalizacji świetlnej w Rzgowie przy ul. Ogrodowej. W ten sposób Rada 
Miejska przygotowuje się do aplikowania o środki unijne w latach następ-
nych.

Położono nacisk w inwestycjach na drogi powiatowe i gminne, które 
zniszczyły się w dużej mierze, przenosząc duże ciężary przy budowie drogi 
ekspresowej S8, autostrady A1 i wiaduktów. Największa kwota, bo 2 mln 
zł, przeznaczona jest na budowę drogi w rejonie Ptak Expo z ulicą Kuso-
cińskiego w systemie ZRiD-u. Tamte inwestycje Ptaka będą przynosiły 
dochody w niedalekiej przyszłości.

W załączniku inwestycyjnym, który dziś drukujemy, znalazły się drobne 
inwestycje związane z remontami strażnic i świetlic. Są one w ramach Fun-
duszu Sołeckiego i ustawowo musiały się znaleźć w naszym budżecie. Jedną 
z większych pozycji stanowi planowany wydatek ~ 370 ty. zł na wykup grun-
tów od właścicieli na tworzenie nowych dróg dojazdowych do powstających 
działek w ramach obszarów przeznaczonych pod budownictwo.

Dochody budżetu ustalono na 34.770.155,00 zł. Wydatki budżetu mają 
wynieść 39.773.042,00 zł. Deficyt budżetu, w wysokości 5.002.887,00 zł, 
będzie zrównoważony kredytem w wysokości 4.639.780,00 zł i nadwyżki 
środków na rachunku bieżącym 363.107,00 zł. Wydatki inwestycyjne osta-
tecznie ustalono na kwotę 6.969.814,00 zł. Spłata pożyczek i kredytów z lat 
ubiegłych wyniesie 2.073.920,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Inwestycje na rok 2014:
1. Budowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów: 100.000,00
2. Budowa wodociągu do Kalinka-Osiedle: 50.000,00
3. Budowa wodociągu w miejscowości Kalinko-Morgi: 300.000,00
4. Połączenie wodociągów Miasta Łodzi i Gminy Rzgów
    (ul. Zastawna - ul. Lucerniana): 50.000,00
5. Wykonanie projektu hydroforni w Gospodarzu: 40.000,00
6. Wykonanie projektu wymiany wodociągu na terenie
    wsi Grodzisko: 10.000,00
7. Zakup hydrantów wodociągowych dla GZWiK w Rzgowie: 30.000,00
8. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909 E Kalinko Rzgów: 260.000,00
9. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916 E Gospodarz - Guzew
    (ul. Cegielniana): 300.000,00
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w Kalinie: 600.000,00
11. Wykonanie projektu budowy chodnika w Romanowie -
      droga powiatowa Nr 2912 E: 15.000,00
12. Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Tylna -
     Szkolna - Ogrodowa w Rzgowie; droga powiatowa Nr 2909 E: 20.000,00
13. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
      jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
      własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200.000,00
14. Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
      z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa
      drogi powiatowej Nr 2922 E Kalino - Stefanów”: 200.000,00
15. Budowa drogi gminnej w ul. Kusocińskiego w Rzgowie
      (w systemie ZRID): 2.000.000,00
16. Modernizacja rowów odwadniających na terenie Gminy
      Rzgów: 100.000,00
17. Przebudowa ul. Brójeckiej w Bronisinie Dworskim: 90.000,00
18. Przebudowa ul. Dojazdowej w Czyżeminku III: 20.000,00
19. Przebudowa ul. Przyrodniczej w Konstantynie: 15.000,00
20. Wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, Łąkowej
      i Krótkiej w Rzgowie: 18.000,00
21. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy: 370.000,00
22. Wymiana baterii - UPS centralny w Urzędzie Miejskim
      w Rzgowie: 13.000,00
23. Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją
      infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie: 20.000,00
24. Stworzenie wizytówki Rzgowa poprzez renowację kładki
      oraz stworzenie systemu wizualizacji i tablic informacyjnych
      dotyczących miejscowości Rzgów: 425.589,00
25. F.S.:Wyposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Starej Gadce:
 31.401,84
26. Modernizacja budynku strażnicy OSP Grodzisko: 40.000,00
27. Modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda: 50.000,00
28. Modernizacja budynku strażnicy OSP Romanów: 15.000,98
29. Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Rzgów: 60.000,00
30. Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Starowej Górze: 22.000,00
31. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza
      w Rzgowie: 89.601,00
32. Przebudowa Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie: 30.000,00
33. Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły
      Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wraz
      z projektem: 21.000,00
34. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Rzgowie: 40.000,00
35. Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku
      terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie: 20.000,00
36. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
      w ul. Ks. Załuski w Rzgowie: 100.000,00
37. Przyłączenie dodatkowych studzienek kanalizacyjnych
      do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze
      i Starej Gadce: 40.000,00
38. W.P.F. Wykonanie projektu kanalizacji dla Starowej Góry,
      Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa: 261.375,00
39. W.P.F. Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków
      dla Gminy Rzgów: 147.416,00
40. Wykonanie projektu kanalizacji dla ul. Hetmańskiej
      i ul. Stropowej w Starowej Górze: 23.625,00
41. Wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa
      Gospodarki Komunalnej Społki z ograniczoną
      odpowiedzialnością w Rzgowie: 100.000,00
42. Budowa instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Rzgów: 100.000,00
43. Doposażenie placu zabaw w Grodzisku: 15.000,00
44. Doposażenie placu zabaw w Guzewie: 20.000,00
45. F.S.: Budowa placu zabaw w Kalinku: 22.004,45
46. Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego
      dla GZWiK w Rzgowie: 28.290,00
47. Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie: 200.000,00
48. F.S.: Modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze: 33.089,40
49. F.S.: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
      w Gospodarzu: 20.482,33
50. Modernizacja budynku gospodarczego przy budynku świetlicy
      w Czyżeminku: 30.000,00
51. Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy
      w Hucie Wiskickiej: 30.000,00
52. Zagospodarowanie terenu położonego przy zespole
      boisk ORLIK w Rzgowie: 332.939,00

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Informacja o konkursach w ramach
Lokalnej Grupy Działania BUD-UJ RAZEM

dla przedsiębiorców z terenu Gminy Rzgów
Urząd Miejski w Rzgowie informuje, że termin naboru wniosków 

na działania: „Mikroprzedsiębiorstwa” (dla przedsiębiorców ubezpie-
czonych w ZUS) oraz „Różnicowanie w zakresie działalności nierol-
niczej” (dla osób ubezpieczonych w KRUS) jest planowany na przełomie 
pierwszego i drugiego kwartału 2014 r.

Bliższych informacji o wielkości dofinansowania, formularzach 
składania wniosków oraz wymaganych załącznikach udziela p. Anna 
Kaźmierska, doradca z ramienia Lokalnej Grupy Działania, we wtorki 
w godz. 11-16 w pok. 004 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Tel. 42-214-
11-09, 517-488-914.

W „Cameracie” – świątecznie
Jeszcze sylwestrowe zimne ognie nie zgasły na dobre, jeszcze świat nie 

obudził się po przetańczonej nocy, a już 5 stycznia Rzgowski Chór „Came-
rata” rozpoczął kolejny sezon kolędowy spotkaniem opłatkowym z Kołem 
Gospodyń Wiejskich w Starowej Górze.

Tradycją już stało się, iż w pierwszą niedzielę po Nowym Roku - gospo-
dynie szykują spotkanie z poczęstunkiem, zapraszając księdza proboszcza 
swojej parafii - św. Wojciecha w Łodzi, strażaków lokalnej OSP i chórzystów 
„Cameraty”. Koncert kolęd w wykonaniu chóru (taka próba generalna przed 
szerszą publicznością), niejednokrotnie zawierający premiery nowych utwo-
rów (tym razem była to pastorałka „W dzień Bożego Narodzenia”), dziele-
nie się opłatkiem, noworoczne życzenia i wspólne kolędowanie powodują, 
iż wszyscy stają się mili i życzliwi, gospodynie dogadzają podniebieniom 
zgromadzonych, a wspólna zabawa w zaprzyjaźnionym gronie powoduje, iż 
atmosfera świąteczna utrwala się, wzrasta poczucie szczęścia i zadowolenia.

Ta wyjątkowa współpraca i sympatia powodująca wszechobecną radość 
trwa już kilka lat, i jak zapewniają wszystkie strony – trwać będzie; już tęsk-
nią do następnego spotkania!

W drugą niedzielę stycznia – wspieraliśmy XXII Finał WOŚP – pod 
hasłem „Na ratunek”, podczas którego wrzucaliśmy pieniądze do puszek na 
rzecz dzieci i ludzi starszych.

Tradycyjnie Rzgowski chór „Camerata” uczestniczył w Eucharystii o 
godz. 10.00, wykonując kolędy: „Hej bracia...”, „Kołysankę Maryi Panny...” 
z partią solową Mikołaja Stefaniaka oraz jedną z nowszych pastorałek - 
„Gdy na ziemi Bóg się rodzi”.

Jeszcze tego samego dnia po południu uczestniczyliśmy w IV Koncercie 
Kolęd i Pastorałek w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach. Pośród 
kilku zespołów wokalnych i chórów, głównie z Pabianic i okolic, wykonali-
śmy kilka utworów („Bracia patrzcie jeno”, „Ach ubogi żłobie”, „Mary’s Boy 
Child”) reprezentując godnie naszą gminę. Słodki poczęstunek pozwolił na 
integrację i miłe spotkanie znajomych wykonawców oraz poznanie nowych.

Już dwa dni później, we wtorek 14 stycznia, na zaproszenie Koła Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Rzgowie wystąpiliśmy przed rzgowskimi 
seniorami podczas spotkania w Hali Sportowej. Wyśpiewane kolędy i pasto-
rałki - bardziej lub mniej znane, polskie i angielskie, stanowiły formę nowo-
rocznych życzeń.

Sala pełna publiczności gorąco przyjęła artystów-amatorów, czego dowo-
dem były gromkie brawa, tym bardziej iż niejednokrotnie to koledzy, a prze-
cież najtrudniej występuje się przed własną publicznością.

Miłe spotkanie okraszone poczęstunkiem i słodkościami przerodziło się 
w biesiadę zakończoną wspólnym śpiewem. To wspaniale, że magia świąt 
Bożego Narodzenia, którą tak bardzo kochamy, może trwać co najmniej tak 
długo, jak czas śpiewania kolęd.

Z nadejściem Nowego 2014 Roku życzymy wszystkim życzliwym zdro-
wia, szczęścia i pomyślności, a chętnych do wspólnego śpiewania i współ-
tworzenia rzgowskiej kultury zapraszam we wtorki i czwartki na 17.30 do 
GOK w Rzgowie, ul. Rawska 8.                        Chórmistrz Izabela Kijanka

Wystawa Bożonarodzeniowa
W grudniu 2013 r. w holu Hali Sportowej w Rzgowie odbyło się otwar-

cie wystawy SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH oraz PROJEKTÓW 
KARTEK ŚWIĄTECZNYCH, wykonanych przez dzieci i młodzież z 
Pracowni Plastycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. Aktualnie 
wystawę można oglądać w Urzędzie Miejskim, pl. 500-lecia 22 w Rzgowie.

W świątecznym nastroju
20 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie „W świątecznym 

nastroju”. Impreza składała się z kilku części, a mianowicie: otwarcia 
wystawy rękodzieła, koncertu gitarowego, warsztatów, kiermaszu wytwo-
rów uczniowskich rąk oraz Jasełek. Na spotkanie przybyli: pani burmistrz 
Jadwiga Pietrusińska, przewodniczący Rady Miejskiej pan Marek Barto-
szewski, pan radny Zenon Wawrzyniak, nauczyciele emeryci, nasi ucznio-
wie i ich rodziny.

Na wystawę swoje prace dostarczyły panie: Maria Kluczyńska, Kry-
styna Makiewicz, Krystyna Sumera (haft krzyżykowy), Jolanta Makie-
wicz (haft Richelieu), Maryla Dublewska (koronka szydełkowa), Monika 
Starzomska (decoupache), Jadwiga Kaczorowska (malarstwo) oraz 
Henryka Kosińska (frywolitka, koronka klockowa, koronka na drutach). 
Wymienione twórczynie są członkiniami koła „Zasupłane”. Swoje prace, fil-
cowe stworki, zaprezentowała również nasza absolwentka, Izabela Bolonek.

Pani Weronika Bednarek wraz ze swoimi podopiecznymi przygotowała 
gitarowy koncert kolęd. Dziękujemy za muzykę i śpiew.

W warsztatach rękodzieła, prowadzonych przez panie: Krystynę 
Sumerę, Marylę Dublewską, Monikę Starzomską oraz Krystynę Bednar-
ską, udział brali nie tylko uczniowie, ale także rodzice, rodzeństwo i inni 
goście. Okazało się, że wielu z nas posiada talenty rękodzielnicze.

Dużym powodzeniem cieszył się kiermasz – wytwory uczniowskich rąk 
niedługo pozostawały na wystawie. Mogliśmy podziwiać ozdoby choinkowe, 
ozdoby stołu, makaronowe świąteczne cudeńka, ciasteczka i pierniczki, stro-
iki... Przybyli goście zakupili wiele niepowtarzalnych pamiątek. W czasie 
kiermaszu Samorząd Uczniowski proponował słodki poczęstunek.

Nasze spotkanie zakończyły Jasełka przygotowane przez siostrę Mar-
tynę i panią Markitę Gralak. Przedstawienie o narodzeniu Jezusa wprowa-
dziło nas w prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój. Dziękujemy wszystkim 
Gościom za przybycie.                                                            K. Kalinowska
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Guru „Rzgowskiej (Nie) Prawdy”
Milena Chmielewska żywo zainteresowana 
obradami Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie

Na zdjęciu: Pani Redaktor w pozycji stojącej

Podsumowanie roku 2013 w OSP Rzgów
Według oficjalnej statystyki Komendy Powiatowej PSP ŁÓDŹ-

-WSCHÓD w Koluszkach, OSP RZGÓW pod względem ilości wyjazdów 
do akcji rat-gaśniczych zajęło 3 miejsce spośród 38 jednostek OSP powiatu 
Łódź-Wschód. To świadczy o dużej mobilności i zaangażowaniu jednostki ze 
Rzgowa. Pierwsze miejsce w powiecie zajmuje OSP Tuszyn (138 akcji), za 
nim OSP Koluszki (92 akcje) i OSP Rzgów (88 akcji).

Pomimo pewnych trudności oraz krytyki i braku wyrozumiałości pew-
nych osób, OSP Rzgów nadal jest jedną z najbardziej aktywnych i mobilnych 
jednostek w powiecie. Co powinno sprawiać poczucie dumy i bezpieczeń-
stwa wśród lokalnej społeczności. Nasi koledzy druhowie ponownie poświę-
cili swój czas, narażając swoje zdrowie i życie dla życia bliźnich i ratowania 
ich dobytku.

Wyrażając szacunek odwadze i poświęceniu, jakim okazali się strażacy z 
OSP KSRG Rzgów, pragniemy przedstawić listę najaktywniejszych. Zapra-
szamy również do odwiedzenia strony internetowej naszej jednostki, gdzie 
znajdą państwo wszystkie informacje związane z życiem jednostki oraz 
informacje o interwencjach naszej grupy wyjazdowej. Zapraszamy na: www.
osprzgow.pl, zaś wszelkie sprawy oraz zapytania można kierować na adres 
e-mail: osprzgow@onet.pl.                                                                     D.Va

L.p. Imię i nazwisko Ilość
1 Dominik RUSAK 71
2 Karol BIKIEWICZ 60
3 Mateusz KUZIK 41
4 Jakub KRZESZOWSKI 34
5 Marcin JANCZYK 31
6 Krzysztof NEBELSKI 28
7 Jarosław STEFAŃSKI 27
8 Marcin GABARA 25
9 Bartłomiej PELCZYK 24
10 Adam GÓRECKI 21
11 Jarosław CICHEWICZ 19
12 Daniel TOPOLSKI 18
13 Michał BARTŁOMIEJCZYK 18
14 Kamil MURAS 14
15 Zbigniew BIKIEWICZ 13
16 Dariusz WANKIEWICZ 13
17 Marek KAŁUŹIŃSKI 11
18 Jacek GAŁKIEWICZ 10
19 Andrzej BAGIŃSKI 10
20 Krystian ŁUCZYŃSKI 9
21 Stanisław GAJDZICKI 5
22 Marek KAPKA 3
23 Patrycja KAPKA 2
24 Krzysztof BAGIŃSKI 2
25 Krzysztof BIKIEWICZ 2
26 Tomasz BARTOSZCZYK 1
27 Zbigniew TOPOLSKI 1
28 Paweł KOCIOŁEK 1

Spotkanie z podróżnikiem
22 grudnia 2013 r. odbyło się w naszej hali spotkanie z podróżnikiem 

Piotrem Cechowskim. Na spotkaniu można było posłuchać opowieści oraz 
obejrzeć film z wyprawy na najwyższy szczyt Ameryki północnej Mount 
McKinley (6194 m n.p.m.). Wszyscy zgromadzeni mogli dowiedzieć się, jak 
wygląda wyprawa oraz same przygotowania do niej.

Oprócz prezentacji można było obejrzeć na żywo sprzęt wysokogórski 
używany podczas profesjonalnych wypraw. Był namiot, kombinezon, raki, 
czekany oraz wiele innych pomocnych rzeczy i przyrządów niezbędnych do 
radzenia sobie podczas wędrówki i wspinaczki na tak dużej wysokości i w 
tak trudnym terenie.

Po filmie był czas na pytania oraz wymianę poglądów, opinii i doświad-
czeń podróżniczych. Dziękujemy panu Piotrowi oraz jego żonie Ani za pre-
zentację i pokaz.                                                   Radosław Bubas, GOSTiR

Hałas na Grodziskiej
W dniach 23-24 października 2013 r. na zlecenie Zarządu Dróg Woje-

wódzkich w Łodzi przeprowadzono pomiar hałasu komunikacyjnego na 
ulicy Grodziskiej w Rzgowie, która jest ciągiem drogi wojewódzkiej nr 714. 
Pomiary zostały wykonane od godz. 22:00 dnia 23.10.2013 do godz. 22:00 
dnia 24.10.2013 r.

Na wniosek mieszkańców z końcem 2013 r. ZDW w Łodzi przekazał pro-
tokół pomiaru hałasu. Z protokołu wynika, że poziom hałasu komunikacyj-
nego na tej ulicy przekracza normy zarówno w dzień, jak i w nocy. W dzień 
wynosi 70 db, poziom dopuszczalny 65 db. W nocy jest 64,5 db, poziom 
dopuszczalny 56 db. W obydwu przypadkach jest przekroczenie poziomu 
hałasu.

Istotnym faktem, którego oczywiście nie podano w protokole, jest, że 
pomiar hałasu przeprowadzono na wysokości posesji Grodziska 66, w miej-
scu, gdzie najdalej są oddalone budynki od krawędzi jezdni.

Gdyby dokonano pomiaru w miejscu, gdzie odległość budynków od kra-
wędzi wynosi 3 m, a taka mała odległość jest na większości ulicy Grodziskiej 
i Pabianickiej w Rzgowie - na pewno przekroczenie poziomu hałasu byłoby 
większe.

Mieszkańcy tych ulic od paru lat borykają się z hałasem od samochodów 
przejeżdżających tą drogą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomu hałasu, 
przekroczenie wskazanych w rozporządzeniu poziomów hałasu powoduje 
zaliczenie obszaru do kategorii terenu zagrożonego hałasem.

Na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z 28 października 
2002 r. stawka kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu wynosi 
zależnie, czy do przekroczenia doszło w dzień, czy w nocy:
– przy przekroczeniu 1-5 dB: w dzień 8,36 zł, w nocy 10,45 zł;
– przy przekroczeniu 5-10 dB: w dzień 14,63 zł, w nocy 17,76 zł.

Płaci się za każdy dB przekroczenia.
Mieszkańcy ulicy Grodziskiej zapowiadają, że wystąpią ponownie do 

Marszałka Województwa Łódzkiego z zapytaniem o działania, jakie będą 
podjęte w związku z wynikami pomiarów. Prowadzą jednocześnie rozmowy 
z kancelariami prawnymi, które zajmują się odszkodowaniami komunika-
cyjnymi o wystąpienie o odszkodowania z tytułu przekraczającego normy 
hałasu.

Redakcja informuje
Z przyczyn technicznych

w aktualnym numerze „NG”
nie zamieszczono reklam.

Przepraszamy!

Spełniamy nasze marzenia
Miesiąc styczeń to czas refleksji, sprawozdań, planów na przyszłość. Na 

posiedzeniu Zarządu Koła Seniorów Gm. Rzgów w dniu 2 stycznia 2014 r. 
podsumowano całoroczną pracę i przyjęto do realizacji zadania na rok 2014.

Koło Seniorów w minionym roku prowadziło działalność kulturalno-
-oświatową i turystyczno-krajoznawczą. Najbardziej ulubioną formą spędza-
nia wolnego czasu były comiesięczne spotkania w Hali Sportowej w Rzgo-
wie. Ilość uczestników z miesiąca na miesiąc powiększała się, co świadczy 
o popularności spotkań i szczególnej integracji ponad 90-osobowej grupy 
członków. Zebrania odbywały się w miłej, serdecznej atmosferze, często 
przy współudziale zaproszonych gości: przedstawicieli władz Rzgowa, spe-
cjalistów z różnych dziedzin życia, młodzieży z grupy wokalnej „Sempre 
Cantare”.

Szczególnie uroczyście przebiegało grudniowe spotkanie. Były: życzenia, 
Mikołaj, kolędy upominki, przy okazji wśród zebranych wyłoniły się talenty 
recytatorskie i krasomówcze. Działalność kulturalno-oświatowa to wyjazdy 
do teatrów. Nasi seniorzy obejrzeli 6 przedstawień w Teatrze Muzycznym i 
Powszechnym w Łodzi. Jako że lubimy muzykę i śpiew, wybraliśmy się na 
występy Chóru Aleksandrowa w Atlas Arenie i koncert Jerzego Połomskiego 
w Teatrze Lutnia.

Turystyka i rekreacja nie jest nam obce, braliśmy udział w 4 wycieczkach 
jednodniowych. Prawdziwą ucztą dla ciała były kąpiele w Basenach Termal-
nych w Uniejowie. Ważny jest fakt, że seniorzy uczestniczyli w życiu spo-
łecznym naszej gminy, brali udział w uroczystościach, spotkaniach, wysta-
wach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe.

Rzgowscy seniorzy integrowali się z grupami zrzeszonymi w Organizacji 
Okręgowej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łodzi. Uczestni-
czyli w 18. Zlocie Okręgowym Ziemi Łódzkiej w miejscowości Buczek oraz 
w obchodach Dnia Seniora w ŁDK w Łodzi.

Nasze działania na rok 2014 zawierają również urozmaicone formy spę-
dzania wolnego czasu. Oprócz comiesięcznych spotkań planujemy zorgani-
zowanie trzech wycieczek dalszych: do Warszawy, do Kazimierza Dolnego 
i Wrocławia. Nową formą kulturalno-oświatową będą zajęcia w muzeach, 
w ogrodzie botanicznym, zdobywanie wiedzy o słynnych łódzkich cmenta-
rzach, udział w obchodach setnej rocznicy walk podczas I wojny światowej 
na Ziemi Łódzkiej.

Zarząd Koła wyraża radość, że organizowane formy działalności cieszą 
się uznaniem ogółu, w poszczególnych imprezach uczestniczy coraz to 
więcej seniorów. Z zadowoleniem powitamy nowych członków. O spotka-
niach i imprezach organizowanych w roku 2014 będziemy informować na 
bieżąco. Serdecznie zapraszamy do naszego grona!

Sekretarz Koła Seniorów

Podziękowanie
Uczestnicy Spotkania Noworocznego Seniorów Gm. Rzgów z dnia 14 

stycznia 2014 r. składają serdeczne podziękowania Pani Izabeli Kijance i 
Chórzystom Rzgowskiego Chóru „Camerata” za koncert kolęd i pastorałek.

M.K.

Mikołaj w Kalinku
Jak nakazuje grudniowa tradycja, Św. Mikołaj przybył do Kalinka. 

Teatrzyk sfinansowany został przez GOK w Rzgowie, przedstawił nam spek-
takl pt. „Przygody Pazia Adasia i pięknej Królewny”. Oczywiście nie zabra-
kło udziału dzieci w trakcie trwania występu.

Po rozdaniu paczek przez Mikołaja był poczęstunek w postaci słodyczy 
i owoców. Widząc uradowane buzie naszych pociech, przekonujemy się po 
raz kolejny, że nie możemy zapomnieć o takiej imprezie. KGW dziękuje OSP 
oraz Radzie Sołeckiej za okazaną nam pomoc. A więc do zobaczenia za rok.

KGW Kalinko

Mikołajki w Kalinie
Dzieci z Kalina długo oczekiwały na przedstawienie. Za pośrednictwem 

gazety serdeczne przepraszamy te, które musiały już pójść do domu, bo akto-
rzy zbyt późno do nas dotarli.

Pozostali zgromadzeni, choć już zniecierpliwieni, obejrzeli „Bajkę o 
Paziu Adasiu i pięknej Królewnie”. Bliski kontakt z aktorami ocieplił nieco 
napiętą atmosferę i dzieci dobrze się bawiły. Po przedstawieniu wszyscy 
dostali od Mikołaja paczki ze słodkimi upominkami, a potem, kto jeszcze 
mógł, został na poczęstunku przygotowanym dla naszych milusińskich.

Chcielibyśmy podziękować przedstawicielom Gminnego Ośrodka Kul-
tury za pokrycie kosztów bajki. Podziękowanie również dla pani Izabeli 
Kijanki i męża za to, że mogliśmy wspólnie z dziećmi posłuchać muzyki 
w ich wykonaniu. Mamy nadzieję, że na drugi rok również będziemy mogli 
liczyć na obecność naszych małych sąsiadów.

Zarząd KGW Kalino

Jasełka w Guzewie
Święta Bożego Narodzenia to piękny czas pełen miłości, pojednania i 

wzruszeń, z którym wiąże się wiele zwyczajów. Jednym z nich są jasełka, 
które przenoszą nas w bardzo odległe czasy i przypominają historię narodze-
nia Zbawiciela w Betlejem oraz spisek Heroda.

W Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie tradycyj-
nie, w ostatnim dniu nauki przed świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia 
2013 r., odbyło się spotkanie wigilijne. Uczniowie klasy V, pod kierunkiem p. 
Joanny Drab i Agnieszki Juraszek, z wielkim przejęciem odgrywali swoje 
role i starali się przekonać licznie zgromadzoną widownię, co jest istotą 
Bożego Narodzenia. Obsada w jasełkach była tradycyjna: Maryja, Józef, 
Królowie, pasterze, anieli oraz diabły.

Przedstawienie wzbogaciły piękne kolędy i pastorałki. Pozwoliły one 
poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Cało-
ści dopełniała wspaniała dekoracja przygotowana przez p. Zofię Szmidt i p. 
Agnieszkę Gąsiorek.

Na zakończenie pan dyrektor Tomasz Drabczyński podziękował 
młodym artystom oraz ich opiekunom za przygotowanie widowiska, a także 
złożył świąteczne życzenia przybyłym na uroczystość rodzicom, uczniom, 
nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.

Agnieszka Juraszek
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Redakcja Młodej Generacji

...dla przedszkolaków
Dziennikarze RMG w ramach mikołajkowego prezentu odwiedzili przed-

szkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 122 w Łodzi przy ulicy Krzemie-
nieckiej 22b. Przygotowali dla najmłodszych muzyczny prezent, świąteczne 
piosenki i kolędy przy gitarowym akompaniamencie. Przedszkolaki chętnie 
śpiewały znane kolędy i nauczyły się zupełnie nowej piosenki o Mikołaju. 
Razem z reporterami RMG do przedszkola przyjechał Święty Mikołaj, który 
dla każdego malucha przyniósł drobny upominek.

Materiał filmowy z wizyty redakcji w przedszkolu jest dostępny na face-
book’owym profilu Redakcji.                             Tekst i fot. Agnieszka Ruta

...graliśmy z WOŚP
Początek roku to od 22 lat w 

Polsce czas, kiedy gra najwięk-
sza orkiestra na świecie. Po raz 
trzeci Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zagrała w Rzgowie. 
Wszystko to, co działo się na uli-
cach miasta oraz w Gminnym 
Ośrodku Sportu Turystyki i Rekre-
acji w Rzgowie, zarejestrowała 
kamera RMG.

Dziennikarze od godziny 12.00 
towarzyszyli wolontariuszom, któ-
rych w tym roku było aż 65. Rozma-
wiali z mieszkańcami Rzgowa oraz 
z organizatorami 22. Finału WOŚP 
w Rzgowie. Z tego wyjątkowego 
koncertu ludzkich serc powstał 
materiał filmowy, który dostępny 
jest na facebook’owym profilu 
Redakcji. A w nim nie tylko relacja 
ze Rzgowa, ale również informacje 
o Fundacji Jerzego Owsiaka. Zapra-
szamy do oglądania.

Agnieszka Ruta

...świąteczne spotkanie
Święta Bożego Narodzenia to 

bardzo dobry czas na spotkania, dla-
tego właśnie pod patronatem RMG 
odbyło się przedświąteczne spotka-
nie z uczniami ze Rzgowa, którzy 
w tej chwili uczą się w szkołach 
ponadgimnazjalnych lub studiują.

Spotkanie odbyło się 13 grudnia 
w sali konferencyjnej GOSTiR w 
Rzgowie, w prawdziwie świątecz-
nej atmosferze. Uczestnicy wspo-
minali stare, dobre czasy, opowia-
dali o szkołach, do których chodzą 
lub które już skończyli, o swoich 
życiowych planach i noworocznych 
postanowieniach. Wieczór obfitował 
w muzyczne i kulinarne przysmaki, 
o których nie zapomnieli organizato-
rzy i zaproszeni goście. Na miejscu 
była oczywiście kamera Redakcji 
Młodej Generacji.

(RMG)

Gimnazjaliści w Lesie Łagiewnickim
11 stycznia 2014 r. grupa gimnazjalistów brała udział w 51. Rajdzie 

„Pamięci Radogoszcz”. Rajd upamiętniał 69. rocznicę spalenia więźniów w 
obozie pracy karnej na Radogoszczu oraz zakończenia hitlerowskiej okupacji 
w Łodzi.

Po otwarciu rajdu przez organizatorów młodzież zapaliła znicze i złożyła 
kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii i rozpoczęła zwiedzanie Muzeum Trady-
cji Niepodległościowych oddział Radogoszcz. Następnie wybranymi trasami 
uczestnicy rajdu wyruszyli do Łagiewnik. Nasza grupa, jako jedyna, poko-
nywała trasę z kijami Nordic Walking. W celu wzbogacenia oferty szkoły i 
uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie wdrożono metodę marszu Nordic Walking.

Nordic Walking to połączenie marszu fitness z techniką odpychania się od 
podłoża za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków, wymyślony przez 
grupę fińskich lekarzy i wybitnych sportowców. Finowie spędzają ponad 
połowę swojego życia w niezbyt sprzyjających, ze względu na brak słońca, 
warunkach, więc tym bardziej dbają o poprawę swojej sprawności poprzez 
ruch. Dyscyplinę tę wymyślono już w latach dwudziestych ubiegłego wieku, 
jednakże swój dynamiczny rozwój przeżywa od 1997 r., kiedy to fińska firma 
„Exel” wyprodukowała pierwsze specjalistyczne kije do Nordic Walking.

Spacery z kijami odbywają się podczas lekcji wychowania fizycznego 
i zajęć pozalekcyjnych. Uczennice poznają technikę chodzenia, zdoby-
wają wiedzę nt. wpływu tej aktywności na zdrowie, dobre samopoczucie i 
poprawę sprawności fizycznej. W maju najlepsze „kijkarki” wezmą udział w 
Mistrzostwach Ziemi Łódzkiej w Nordic Walking.              Grażyna Żabka

Warsztaty fotograficzne
16 grudnia 2013 r. uczniowie grupy artystycznej Gimnazjum im. Kazi-

mierza Jagiellończyka w Rzgowie uczestniczyli w warsztatach fotograficz-
nych w „Foto Michael” w Pabianicach. Uczniowie pod czujnym okiem szefa 
firmy uczyli się ustawiać światło, postacie, robić zdjęcia do paszportu, legity-
macji, grupowe, zbiorowe, mając do dyspozycji studio oraz rekwizyty.

Młodzi adepci sztuki musieli zmierzyć się z modelingiem, a tym samym 
zobaczyć, jak żmudny i trudny jest proces powstawania zdjęć, np. do czaso-
pisma czy reklamy. Uczniowie analizowali także, jak zostały zrobione przy-
kładowe zdjęcia, jakie tricki graficzne zostały użyte.

Warsztaty były podsumowaniem działań fotograficznych prowadzo-
nych w szkole w ramach projektu edukacyjnego pt. „Fotografia moja pasja”. 
Zapraszamy do oglądania reportażu z warsztatów oraz galerii foto pod adre-
sem szkoły: http://www.gimnazjum.rzgow.pl – galeria.

Beata Ways, nauczyciel informatyki

Projekt edukacyjny
Uczniowie klas IIIc i IIId zrealizowali wyjątkowy, oryginalny i praw-

dziwie gwiazdkowy projekt edukacyjny. Pod czujnym okiem opiekuna, pani 
Agnieszki Ruty, przygotowali literacko-muzyczną niespodziankę dla dzieci z 
Przedszkola w Rzgowie. Nagrali i wydali dwie płyty z wierszami dla dzieci, 
we własnej interpretacji.

Klasa IIIc przygotowała dziesięć utworów Jana Brzechwy, a IIId dziewięć 
wierszy Juliana Tuwima. Na płytach znalazły się m.in. Kaczka dziwaczka, 
Leń, Samochwała, Lokomotywa, Ptasie radio, Abecadło, Dyzio marzyciel. 
Uczniowie, wraz z opiekunem, od września pracowali nad interpretacją gło-
sową, podziałem ról, przygotowaniem okładki, montażem i realizacją mate-
riału literackiego oraz dźwiękowego i wreszcie promocją i prezentacją pro-
jektu.

Prezentacja projektu, a właściwie przekazanie gwiazdkowego prezentu, 
dla dzieci z dwóch grup przedszkolnych odbyło się w środę 18 grudnia. 
Wszystkie przedszkolaki z grupy p. Anetty Przytulskiej i p. Katarzyny 
Muras otrzymały wyjątkowy podarunek od Świętego Mikołaja, który przy-
był do przedszkola wraz z klasami IIIc i IIId.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia wszyscy uczniowie i nauczy-
ciele Gimnazjum mogli posłuchać wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy 
w interpretacji klas IIIc i IIId w pracowni geograficznej na każdej przerwie. 
Była to okazja, żeby przez chwilę przenieść się w świąteczno-baśniowy świat 
Tuwima i Brzechwy.                        Opiekun projektu i fot. Agnieszka Ruta

Klasowa Wigilia
Wigilia dla wszystkich Polaków to wyjątkowy czas w roku. W taki 

właśnie wyjątkowy sposób uczniowie klasy IIId, wraz z nauczycielami p. 
Agnieszką Rutą i p. Mariuszem Bojanowksim, spędzili ostatnią już, w 
murach gimnazjum, Wigilię.

Wyjątkowa dekoracja, ponad sto własnoręcznie wykonanych gwiazdek, 
choinka, na której w tym roku pojawiły się ekologiczne ozdoby, i oczywiście 
tradycyjnie zastawiony stół, na którym ustawiono pierogi z kapustą i grzy-
bami, barszczyk z uszkami oraz kompot z suszu - sprawiły, że atmosfera była 
prawdziwie świąteczna.

Zgodnie z polską tradycją odczytany został fragment z Ewangelii wg św. 
Łukasza, później wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie najser-
deczniejsze życzenia. Nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, który każ-
demu przyniósł jakiś drobiazg, warto wspomnieć, że wśród podarunków 
znalazła się i rózga.

Wyjątkowe spotkanie na długo pozostanie w pamięci uczniów klasy IIId, 
a przypominać im będzie o tym film, który jest relacją z ostatniej, klasowej 
Wigilii.                                                                Tekst i fot. Agnieszka Ruta

Zbiórka na Izbę Tradycji
Ruszyła zbiórka przedmiotów i narzędzi na utworzenie Izby Tradycji 

w Rzgowie. Udało nam się już wiele zebrać przedmiotów używanych w 
gospodarstwie domowym oraz sporo narzędzi używanych na roli.

Wielu mieszkańców Gminy zadeklarowało przekazanie ze swoich 
zbiorów wiele ciekawych rzeczy, m.in. Łukasz Salski - narzędzia rolni-
cze, Włodzimierz Pytka z Romanowa - maszyny rolnicze, Henryk Goss 
ze Rzgowa - narzędzia stolarskie, OSP Rzgów replikę kroniki, Orkiestra 
Dęta Rzgów - instrumenty muzyczne z początku XX wieku.

Jednocześnie chcemy przeprowadzić adaptację pomieszczeń w piw-
nicach budynku apteczno-rehabilitacyjnego w Rzgowie na tymczasową 
ekspozycję do chwili wybudowania nowego Ośrodka Kultury w Rzgo-
wie.

Zwracamy się z gorącym apelem do mieszkańców naszej Gminy o 
przekazywanie przedmiotów domowego użytku i narzędzi rolniczych na 
powstającą Rzgowską Izbę Tradycji. Robimy to dla nas, dla następnych 
pokoleń, by nie zaprzepaścić historii naszej Gminy Rzgów.

Wszystkich mieszkańców chętnych do przekazania przedmiotów 
prosimy o kontakt z niżej podpisanym na nr tel. 42-214-12-33, pokój nr 
11 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Włodzimierz Kaczmarek

W świątecznym nastroju
20 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie „W świątecznym 

nastroju”. Impreza składała się z kilku części, a mianowicie: otwarcia 
wystawy rękodzieła, koncertu gitarowego, warsztatów, kiermaszu wytwo-
rów uczniowskich rąk oraz Jasełek. Na spotkanie przybyli: pani burmistrz 
Jadwiga Pietrusińska, przewodniczący Rady Miejskiej pan Marek Barto-
szewski, pan radny Zenon Wawrzyniak, nauczyciele emeryci, nasi ucznio-
wie i ich rodziny.

Na wystawę swoje prace dostarczyły panie: Maria Kluczyńska, Kry-
styna Makiewicz, Krystyna Sumera (haft krzyżykowy), Jolanta Makie-
wicz (haft Richelieu), Maryla Dublewska (koronka szydełkowa), Monika 
Starzomska (decoupache), Jadwiga Kaczorowska (malarstwo) oraz 
Henryka Kosińska (frywolitka, koronka klockowa, koronka na drutach). 
Wymienione twórczynie są członkiniami koła „Zasupłane”. Swoje prace, fil-
cowe stworki, zaprezentowała również nasza absolwentka, Izabela Bolonek.

Pani Weronika Bednarek wraz ze swoimi podopiecznymi przygotowała 
gitarowy koncert kolęd. Dziękujemy za muzykę i śpiew.

W warsztatach rękodzieła, prowadzonych przez panie: Krystynę 
Sumerę, Marylę Dublewską, Monikę Starzomską oraz Krystynę Bednar-
ską, udział brali nie tylko uczniowie, ale także rodzice, rodzeństwo i inni 
goście. Okazało się, że wielu z nas posiada talenty rękodzielnicze.

Dużym powodzeniem cieszył się kiermasz – wytwory uczniowskich rąk 
niedługo pozostawały na wystawie. Mogliśmy podziwiać ozdoby choinkowe, 
ozdoby stołu, makaronowe świąteczne cudeńka, ciasteczka i pierniczki, stro-
iki... Przybyli goście zakupili wiele niepowtarzalnych pamiątek. W czasie 
kiermaszu Samorząd Uczniowski proponował słodki poczęstunek.

Nasze spotkanie zakończyły Jasełka przygotowane przez siostrę Mar-
tynę i panią Markitę Gralak. Przedstawienie o narodzeniu Jezusa wprowa-
dziło nas w prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój. Dziękujemy wszystkim 
Gościom za przybycie.

K. Kalinowska


