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80 lat OSP Grodzisko
Niecodzienną uroczystość obchodzili mieszkańcy 

Grodziska, Konstantyny i Huty Wiskickiej, których 
jednostka OSP obchodziła 80-lecie założenia i nadania 
nowego sztandaru miejscowej jednostce. Uroczystość 
nadania nowego sztandaru zdarza się średnio raz na 50 
lat. Sztandar w całości został sponsorowany przez fun-
datorów sztandaru, w całości łącznie z oprawą uroczy-
stości.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. celebrowaną 
przez Ks. Kapelana Wojewódzkiego OSP Kanonika 
Henryka Betleja oraz Kapelana Gminnego OSP Ks. 
Adama Stańdo. Po mszy nastąpiło uroczyste powitanie 
gości ze szczebla wojewódzkiego, powiatowego (Staro-
sta, Wicestarosta, Przewodniczący Rady Powiatu, radni 
powiatowi) i ze szczebla gminnego wraz z władzami 
samorządowymi, a Prezes OSP Grodzisko Marek Barto-
szewski odczytał rys historyczny jednostki.

Przed przekazaniem fundatorzy sztandaru symbolicz-
nie i uroczyście nabili gwoździe na drzewcu sztandaru, a 

jako pierwsi zrobili to Państwo Mirosława i Ludosław 
Wenerscy, państwo Małgorzata i Marek Bartoszewscy, 
Pan Janusz Frąckowicz oraz 53 innych fundatorów, 
którzy w całości zakupili sztandar wraz z drzewcem i 
sponsorowali imprezę.

A oto lista Fundatorów: Mirosława i Ludosław 
Wenerscy, Małgorzata i Marek Bartoszewscy, Janusz 
Frąckowicz, Koło Gospodyń Wiejskich Grodzisko, 
Urszula i Waldemar Bartoszewski, Ewa i Stanisław Bed-
narczyk, Małgorzata i Marek Berczak, Beata i Emilian 
Błaszczyk, Dorota i Marian Kluka, Barbara i Leon Łako-
miec, Grzegorz i Feliksa Mikina, Danuta i Sławomir 
Mikołajczyk, Jadwiga i Stanisław Modranka, Małgo-
rzata i Leszek Napieraj, Aleksandra i Paweł Podedworny, 
Jan Pomarkiewicz, Anna i Jarosław Reszpont, Romualda 
i Jerzy Berczak, Stanisław i Czesław Jałosiński, Urszula 
i Sebastian Nowaczyńscy, Aneta i Jan Witczak, Marzena 
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DNI RZGOWA 2007
25 sierpnia 2007 r. Sobota

godz. 14.30-15.30 koncert Orkiestry z Włoch Corpo Musicale di Dossena 
oraz Rzgowskiej Orkiestry Dętej przy placu 500-lecia w Rzgowie
godz. 15.30-16.00 przemarsz uczestników na Stadion Sportowy im. Henryka 
Śmiechowicza w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56
godz. 15.30-17.00 zawody sportowo-rekreacyjne LUKS „Sokół” na stadionie 
sportowym w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56
godz. 16.00-16.30 koncert orkiestry włoskiej Corpo Musicale di Dossena
godz. 16.30-17.00 konkurs z nagrodami dla publiczności - KIA Motors
godz. 17.00-18.00 występ Ireny Jarockiej
godz. 18.00-19.00 występ zespołów GOK w Rzgowie, ZPiT „Rzgowianie”, 
„Krasnale”, „Marionetki”, chóru „Camerata”
- koncert skrzypcowy Szymona Kuzika
godz. 19.00-19.30 recital sióstr Klaudii i Olgi Fidrysiak
godz. 19.30-20.00 występ laureatki programu „Szansa na sukces” Julity 
Jurek
godz. 20.00-21.00 koncert zespołu „Qubek”
godz. 21.00 pokaz sztucznych ogni
godz. 21.15 zespół muzyczny „Oddział Zamknięty”
godz. 22.30 zabawa z zespołem „IQ”

26 sierpnia 2007 r. Niedziela

godz. 8.00 zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży organizowane przez 
Koło Wędkarskie w Rzgowie (zbiornik wodny ul. Zielona w Rzgowie)
godz. 13.30 zbiórka uczestników obchodów Dni Rzgowa 2007 przed Urzę-
dem Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 22
godz. 14.00 Uroczysta Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława 
BM w Rzgowie
godz. 15.00-15.20 przemarsz korowodu na stadion sportowy przy ul. Tuszyń-
skiej 56 w Rzgowie
godz. 15.30 - powitanie gości zgromadzonych na stadionie
- uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
- nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rzgów
- lot gołębi pocztowych Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 
w Rzgowie
- wręczenie pucharów dla zwycięzców zawodów wędkarskich oraz zawodów 
maratońskich lotów gołębi pocztowych
godz. 16.00-16.30 występ Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
godz. 16.30-17.15 koncert orkiestr dętych: z Włoch Corpo Musicale di Dos-
sena i Orkiestry Dętej ze Rzgowa
godz. 17.15-18.00 „Opera pod gołym niebem” - wykonanie: Mieczysława 
Andrzejak i Mirosław Bednarczyk
godz. 18.00-19.00 Kabaret „Rak”
godz. 19.00-20.00 formacje taneczne „Dynamit Beat”, „Junior Breack 
Dance”
godz. 20.00-21.00 show zespołu „ABBA”
godz. 21.00-23.00 zabawa z zespołem „IQ”

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH

DOŻYNKI GMINNE 2007
2 września 2007 r. (NIEDZIELA)

godz. 11.00 zbiórka uczestników Dożynek Powiatowych i Gminnych przed 
Urzędem Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22
godz. 11.30 msza św. w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM w 
Rzgowie
godz. 12.30 uroczysty przejazd korowodu dożynkowego do Bronisina Dwor-
skiego ulicą Grodziską w Rzgowie przez wieś Grodzisko
godz. 13.30 - powitanie na placu OSP w Bronisinie, otwarcie Dożynek 
Powiatowych i Gminnych
- wręczenie chleba przez Starostów Święta Plonów
- przekazanie wieńców dożynkowych z przyśpiewkami w wykonaniu Kół 
Gospodyń Wiejskich z Gminy Rzgów
- występ ZPiT „Rzgowianie”, Rzgowskiej Orkiestry Dętej, Rzgowskiego 
Chóru „Camerata”
- zwiedzanie wystawy dożynkowej
- scenki z życia dawnej wsi
- loteria fantowa
- wspólne biesiadowanie i zabawa z udziałem zespołów wokalno-instrumen-
talnych
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80 lat OSP Grodzisko 80 lat OSP Grodzisko
i Dariusz Bartoszek, Aleksandra i 
Jarosław Berscy, Iwona Szymon, 
Sylwester Błoch, Firma MAT-POŻ 
Rzgów, Elżbieta i Krzysztof Gaj-
dzicki, Marian Glapiński, Krystyna 
i Waldemar Głowińscy, Jadwiga i 
Grzegorz Gos, Bożena i Jan Goss, 
Henryk Goss, Janina i Zdzisław Jar-
dzioch, Anna i Jan Kisiel, Wioletta 
i Sławomir Kmieć, Mirosław Kluka, 
Monika i Konrad Kobus, Irena i 
Bogusław Kozakiewicz, Bogu-
sława i Stanisław Lasoń, Janina i 
Jan Łęgocki, Jadwiga i Marek Łuka, 
Kazimierz Madej, Zofia i Grzegorz 
Madej, Sybilla i Mariusz Mirowscy, 
Krystyna i Jerzy Motyccy, Maria 
i Józef Olban, Renata i Tadeusz 
Olban, Elżbieta i Bogdan Papuga, 
Zbigniew Michał Płonka, Danuta i 
Andrzej Sabela, Elżbieta i Jarosław 

Sabela, Zofia i Paweł Sabela, Zofia 
i Sławomir Szymańscy, Czesława i 
Zenon Włodarczyk, Lucyna i Zdzi-
sław Wróblewscy, Anna i Marek 
Zdyb, Małgorzata i Edward Zdyb, 
Zofia i Paweł Sabela.

Następnie członek Zarządu 
Wojewódzkiego OSP i jednocześnie 
Prezes Zarządu Powiatowego OSP 
Stanisław Bednarczyk wręczył nowy, 
piękny sztandar Prezesowi jednostki 
Markowi Bartoszewskiemu, który 
ze słowami „strzeżcie tego sztan-
daru jak źrenicy oka” przekazał go 
pocztowi sztandarowemu jednostki 
OSP Grodzisko.

Później nastąpiło uroczyste 
nadanie odznaczeń. Pierwszy (nie-
spodziewanie) udekorowany został 
druh Marek Bartoszewski. Za cało-
kształt pracy otrzymał najwyższe 
odznaczenie strażackie - Złoty 
Medal Związku OSP, a następnie:

* złoty medal za zasługi dla pożar-
nictwa otrzymali: Naczelnik OSP 
- Jerzy Berczak, Wiceprezes OSP 
- Jan Goss, Wiceprezes – Marian 
Kluka, Członek komisji rewizyjnej 
- Henryk Goss, Członek zarządu - 
Marek Berczak;
* srebrny medal za zasługi dla pożar-
nictwa otrzymali: Koło Gospodyń 
Wiejskich, Z-ca naczelnika – Jan 
Pomarkiewicz, Sekretarz – Tadeusz 
Olban, Skarbnik – Zdzisław Wrób-
lewski;
* brązowy medal za zasługi dla 
pożarnictwa otrzymali: Sławomir 
Kmieć, Jan Łęgocki, Szymon Kluka, 
Marcin Ogłaza, Piotr Garnysz, 
Robert Cieplucha, Jan Berczak, 
Kazimierz Bikiewicz, Marian Gla-
piński, Jan Witczak, Tomasz Karski.

Po odznaczeniach były gra-
tulacje i przemówienia Starosty 
Powiatowego Piotra Busiakiewicza, 

Prezesa Stanisława Bednarczyka, 
Burmistrza Jana Mielczarka, który 
z Panią Wiceburmistrz Jadwigą 
Pietrusińską przekazali okolicznoś-
ciową tablicę pamiątkową. Część 
oficjalną uroczystości zakończyła 
defilada trzydziestu dwóch pocztów 
sztandarowych OSP i PSL-u, kon-
nych wozów strażackich i jadących 
na pełnych alarmach wozów bojo-
wych, których widok wyciskał łzy 
z oczu.

Podczas gdy goście wpisywali 
się do księgi pamiątkowej, Rzgow-
ska Orkiestra Dęta dała piękny kon-
cert na placu manewrowym. Zabawa 
z wyszynkiem i orkiestrą trwała 
wewnątrz budynku, a dyskoteka z 
piosenkarką Julitą Jurek, drabiną 
strażacką i występami młodzieży z 
Konstantynowa, przy aplauzie pub-
liczności - prawie do północy.

Kronikarz

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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Rys historyczny 
Jednostki OSP Grodzisko

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku została zawiązana z inicjatywy 
Antoniego Bartoszewskiego, Władysława Witczaka i Józefa Stokowskiego 
dnia 18 października 1927 r. Pierwszym jej naczelnikiem był w latach 1927-
1930 A. Bartoszewski, a prezesem J. Stokowski.

Początki jednostki były bardzo trudne. Zaczynano od zera, ale już w 1928 
roku posiadaliśmy sikawkę ręczną oraz wóz konny i beczkowóz. Wybudo-
wano również drewnianą strażnicę na placu przekazanym przez ówczesnego 
gospodarza OSP Grodzisko druha St. Madeja. Tak więc widać, że praca 
pierwszych założycieli i członków OSP stworzyła podwaliny dla dalszej 
efektywnej działalności naszej jednostki.

W latach 1931-1957 naczelnikiem jednostki był druh Jan Kluka, a pre-
zesem Franciszek Szor. Nawet okupacja hitlerowska nie przerwała jednak 
działalności naszej jednostki. W 1946 r. otrzymaliśmy nową lokalizację w 
budynku gromadzkim na obecnym placu. Jednakże budynek wymagał grun-
townego remontu w celu dostosowania do swej roli, co własnym sumptem 
wykonali strażacy z Grodziska. W 1956 r. już w okresie kadencji prezesa 
Bronisława Modranki i naczelnika St. Modranki zostały wybudowane garaże 
przy remizie. W 1958 r. ze składek druhów został zakupiony sztandar jed-
nostki, który służył do dziś. W 1963 r. przy pomocy PZU zakupiono pierwszą 
motopompę, a w 1966 r. z funduszy własnych zakupiono samochód półcięża-
rowy „Doża” do przewozu sprzętu i ludzi na miejsce pożaru.

W 1977 r. odbyła się uroczystość 50-lecia jednostki i przekazania pierw-
szego wozu bojowego m-ki Star, który służył do 1990 r.

W 1985 r. zapada decyzja o budowie nowej strażnicy, a już w lipcu ’86 
przystąpiono do rozbiórki starych, zagrzybionych murów. Prace projektowe, 
rozbiórkowe i budowlane prowadzi i nadzoruje nowy druh, od pół roku 
radny, Marek Bartoszewski, który w latach 1988-90 jest wybrany na radnego 
Rady Narodowej Miasta Łodzi, a od 1990 r. do dziś jest Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Rzgowie. 2 października 1987 r. przystąpiono do budowy 
od podstaw, a już jesienią 1991 r. nowy wóz bojowy Star 244, który otrzy-
mała jednostka z Komendy Rejonowej Łódź-Górna Oddział Nr 6, znalazł się 
w nowym garażu nowego budynku. W 1992 r. w kwietniu wydzierżawiono 
lokal na sklep funkcjonujący do dziś.

Roboty wykończeniowe nowoczesnej strażnicy trwają do 1977 r. W mię-
dzyczasie, 17 lutego 1995 r., OSP Grodzisko zostało włączone do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W lutym 1996 r. po blisko 40-letnim spra-
wowaniu swych funkcji, ze względu na stan zdrowia i wiek ustąpili prezes 
Bronisława Modranka oraz naczelnik St. Modranka. Za wkład swej pracy 
oraz wieloletnie zaangażowanie się w rozwój jednostki Zarząd OSP Grodzi-
sko przyznaje im tytuł „Honorowego Prezesa i Naczelnika”. Nowym preze-
sem zostaje Marek Bartoszewski, a naczelnikiem Jerzy Berczak. Następuje 
szybki wzrost naszych szeregów. Do OSP wstępują ludzie bardzo młodzi. W 
tamtym czasie liczyła przeszło 80 druhów, w tym 35 osób to młodzież. Na 
zawody wystawiano 4 drużyny, które zdobywały czołowe miejsca w gminie 
i później w powiecie. Wtedy to trwają intensywne prace wykończeniowe 
budynku, a 20 lipca 1997 r. w 70-tą rocznicę powstania odbyła się uroczy-
stość oddania do eksploatacji nowej strażnicy. Uczestniczyło w niej przeszło 
500 gości. Przez następne 10 lat trwała jej modernizacja z centralnym ogrze-
waniem, nowoczesnymi oknami, tynkami i wyposażeniem trzonu kuchen-
nego na miarę XXI wieku. Jednocześnie w grudniu 1999 r. zostaje skaroso-
wany wóz bojowy „Star 244” i zakupiony nowy samochód operacyjny m-ki 
„Lublin”, na który jednostka wyłożyła w 50% swoje wypracowane środki. 
Zamontowano radiowy system selektywnej syreny, zainstalowano w budynku 
dwa systemy alarmowe przeciwwłamaniowe oraz awaryjne zasilanie energe-
tyczne. Doposażono jednostkę w niezbędny, nowoczesny sprzęt p-poż., który 
jest w bezustannej gotowości bojowej i uczestniczy kilkadziesiąt razy w roku 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Obecnie jednostka liczy blisko 50 druhów i od kwietnia br. uzyskała 
status organizacji pożytku publicznego, jako pierwsza w gminie Rzgów.

Dziś świętujemy 80-lecie powstania jednostki OSP Grodzisko i jedno-
cześnie „uroczystość nadania nowego sztandaru” ufundowanego w całości 
przez społeczeństwo. Wielu z nas już na takiej uroczystości nie będzie, ponie-
waż zdarza się ona przeciętnie raz na 50 lat. Dlatego w imieniu Jednostki 
OSP Grodzisko pragniemy podziękować wszystkim fundatorom sztandaru 
za ich gest, pragniemy podziękować wszystkim dzisiejszym gościom za to, 
że swoją obecnością uświetniają nasze święto. Księżom kapelanom H. Bet-
lejowi, Adamowi Stańdo i Robertowi Nowakowi za uroczyste odprawienie 
mszy św. w intencji i za pomyślność naszej jednostki.

Prezes OSP Grodzisko
Marek Bartoszewski

FIRMA „BART-POL”
oferuje usługi w zakresie:

* Budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
* Budowę szamb ekologicznych
* Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
* Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
* Roboty ziemne koparko-ładowarką
* Dowiezienie humusu na urządzenie ogrodu

Adres: Grodzisko 44a

Tel. 042 214-14-10

Fax 042 214-18-10

Kom. 0-601-39-24-49

AGENCJA 
UBEZPIECZENIOWA
IRENA PRZYTULSKA

95-030 Rzgów, ul. Przejazd 7
tel. 0603-76-50-52; 042/214-17-67

proponuje ubezpieczenia:

g majątkowe wielu firm 
oraz jako nowość fundusze emerytalne

g ubezpieczenia na życie

KRONIKA MIESIĄCA
2.06. Piknik Gimnazjalny.
2.06. Udział reprezentantów w finale konkursu recytatorskiego „Świerszczy-
kowe Wierszyki” w Łódzkim Domu Kultury.
7.06. Uroczystość Bożego Ciała.
7.06. Zawody Wędkarskie dzieci i młodzieży, Koło Wędkarskie.
9.06. Udział Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” w XX Ogólnopolskim 
Festiwalu Folklorystycznym w Szydłowcu.
12.06. VI biegi szkół podstawowych i gimnazjum – stadion w Rzgowie.
14.06. Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów – występ solistów Zespołu 
„Dąbrowianie”.
20.06. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - kontrola merytoryczno-finansowa 
działalności GOK w Rzgowie.
23.06. „Sobótki 2007” – ognisko, puszczanie wianków, organizatorzy i 
uczestnicy – koło plastyczne GOK.
24.06. Festyn Plenerowo-Rekreacyjny „Powitanie Lata” w Starowej Górze.
25.06. Wyjazd Zespołu Tanecznego „Krasnale” na obóz szkoleniowo-wypo-
czynkowy nad morze.
26.06. Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Rzgowie.
26.06. Walne Nadzwyczajne Zebranie GLKS „Zawisza” w Rzgowie.
28.06. XI sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.

Na ostatnią chwilę... 
dowody osobiste

W 2001 roku rozpoczął się proces wymiany książeczkowych dowodów 
osobistych. Założeniem ustawodawcy było przeprowadzić proces łagodnie i 
systematycznie i przez 6 lat wymieniać dowody osobiste.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowo-
dach osobistych każdy obywatel polski przebywający na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej jest obowiązany posiadać dowód osobisty:
- od ukończenia 18 lat;
- od 15 roku życia, jeśli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje 
wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje 
albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką;

Już 13-latek może otrzymać dowód osobisty, a na uzasadniony wniosek 
obojga rodziców dowód osobisty może być wydany nawet maluchowi.

Dowód osobisty wydawany jest na czas określony. W przypadku osób 
pełnoletnich do ukończenia 65 lat dowód wydawany jest na 10 lat. Osoba, 
która ukończyła 65 lat, dokument otrzyma na czas nieoznaczony. Osoba, 
która jest niepełnoletnia, otrzymuje dowód na 5 lat.

Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zło-
tych. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu. A wnioski dowodowe dostępne 
są w urzędzie oraz na stronach internetowych. Wniosek należy składać OSO-
BIŚCIE załączając do niego:
- dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające lewy 
półprofil osoby z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okula-
rów z ciemnymi szkłami (załączenie fotografii w ciemnych szkłach lub w 
nakryciu głowy jest możliwe, jeśli zostanie udokumentowane odpowiednim 
orzeczeniem potwierdzającym wadę wzroku lub zaświadczeniem potwier-
dzającym przynależność do wspólnoty wyznaniowej);
- potwierdzenie wpłaty wspomnianej wyżej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. 
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach 
wydania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty do wniosku 
należy dołączyć także:
- odpis aktu urodzenia - dla osób, które nie zawarły związku małżeńskiego 
lub
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

Do wniosku nie załącza się wspomnianych odpisów, jeśli akt został spo-
rządzony w miejscowym urzędzie stanu cywilnego.

Do 31 grudnia 2007 r. wszyscy obywatele posiadający zielone, książecz-
kowe dowody powinni wymienić je na nowe dowody w formie plastikowej 
karty. Po 1 stycznia 2008 r. osoby legitymujące się starymi dowodami będą 
miały kłopoty z załatwieniem formalności w wielu instytucjach. Już dzisiaj 
wiadomo, że po tym terminie nie będzie można posługując się „zielonym” 
dowodem odebrać listu na poczcie, załatwić kredytu w banku, odebrać 
świadczeń rodzinnych, zawrzeć małżeństwa, a nawet wypłacić pieniędzy z 
własnego konta w okienku bankowym.

Niestety, mimo rozłożenia procesu na kilka lat i corocznych komuni-
katów o konieczności wymiany dowodu duża część obywateli czekała do 
ostatniej chwili. Konsekwencją tego będzie długie oczekiwanie w kolejce 
do złożenia wniosku na nowy dowód oraz coraz dłuższy okres oczekiwania 
na dowód. Jak pokazał koniec ubiegłego roku, w wielu urzędach w kolejce 
trzeba było stać kilka godzin, a nawet kilka dni. Jak zapowiada Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, osoby, które złożą wniosek o wymianę 
dowodu w ostatnich tygodniach roku, na nowy dokument będą musiały 
poczekać nawet 3 miesiące.

W związku z tym, iż do końca roku zostało jeszcze kilka miesięcy, a w 
naszym urzędzie nie ma jeszcze kolejek, serdecznie namawiamy do złożenia 
wniosku w najbliższym czasie.

Agata Nawrocka

KRONIKA POLICYJNA
W dniu 27.06.07 r. n/n osoba poruszająca się samochodem m-ki Toyota 
Corolla dokonała kradzieży paliwa o wartości 230 zł z terenu stacji paliw w 
Rzgowie przy trasie K1.
W dniu 3.06.07 r. n/n sprawcy po uprzednim dokonaniu włamania dostali 
się do wnętrza pomieszczenia gospodarczego znajdującego się na terenie wsi 
Gospodarz, skąd skradli przyczepę samochodową, silniki elektryczne oraz 
inne przedmioty na łączną kwotę 18000 zł.
W dniu 26.06.07 r. n/n sprawca wykorzystując nieuwagę personelu stoiska na 
terenie hali targowej CT POLROS dokonali kradzieży portfela wraz z zawar-
tością, pokrzywdzona oszacowała straty na sumę 1000 zł.
W dniu 26.06.07 r. n/n osoby poruszające się samochodem m-ki Opel Omega, 
za pomocą kamienia dokonały wybicia szyby w domu mieszkalnym na tere-
nie wsi Guzew.
W dniu 25.06.07 r. ok. godz. 8.00 dokonano kradzieży samochodu osobo-
wego m-ki BMW seria III, zaparkowanego przy ul. Tuszyńskiej w Rzgowie. 
Straty zostały oszacowane na sumę 40000 zł.
W dniu 25.05.07 r. właściciel samochodu m-ki Ford Eskort powiadomił 
policję, iż w czasie jego nieobecności przy w/w pojeździe n/n sprawcy po 
uprzednim wyłamaniu zamka w drzwiach dokonali kradzieży z jego wnętrza 
art. odzieżowych na łączną kwotę 4100 zł. Do zdarzenia doszło na terenie CT 
Ptak w Rzgowie.

W związku z okresem wakacyjnym policjanci z PP Rzgów apelują o 
przekazywanie sygnałów dotyczących niepokojących zjawisk z udziałem 
osób nieletnich - spożywanie alkoholu przez w/w osoby, nabywanie alkoholu 
przez w/w osoby, przebywanie poza miejscem zamieszkania w godzinach 
wieczorowo-nocnych młodzieży szkolnej bez opieki osoby dorosłej.

Wskazane informacje przyczynią się do eliminacji tego typu zjawisk oraz 
mogą być przydatne w czasie prowadzenia działań w związku z zaginięciem 
osób nieletnich, co w ostatnim okresie czasu jest dość częstym zjawiskiem.

Z życia parafii
15-17 czerwca - odbyła się wycieczka scholii parafialnej do Kalisza zorgani-
zowanej przez parafię pw. św. Stanisława BiM w Rzgowie
Msze święte w okresie wakacyjnym odprawiane są w Kościele Parafialnym 
w godz.: 8.20; 10.00; 11.30; 18.00.
W czasie wakacji w parafii dyżuruje jeden ksiądz, dlatego z Sakramentu 
Pojednania - Spowiedzi św. można skorzystać na 15 min. przed mszą św.
Kancelaria Parafialna w czasie wakacji czynna: Wtorek - 9.00-10.00 i 16.00-
17.00; Czwartek - 9.00-10.00 i 16.00-17.00; Sobota - 9.00-10.00.

Największe i najważniejsze 
przykazanie Boże

Śledząc słowa wypowiedziane w homilii przez Jana Pawła II, mam 
wrażenie, że mówiąc o miłosierdziu chciał nas przekonać, iż wiara w Boga 
jest pełna wtedy, gdy naśladujemy Jego syna Jezusa Chrystusa, który życie 
oddał za przyjaciół swoich na krzyżu. To największe poświęcenie daje nam 
wskazówki i wyznacza drogę, jaką powinniśmy kroczyć, według przykazań 
Bożych. Aby nasze życie toczyło się tak jakby każdy dzień był dniem ostat-
nim, pełnym miłości do osób nas otaczających i przyjaciół, a szczególnie 
tych, którzy naszej pomocy najbardziej potrzebują.

Aby wypełnić przykazanie Jezusa Chrystusa, musimy postępować tak, 
jak przypomina nam św. Paweł Apostoł: „Kto... miłuje bliźniego, wypełnił 
prawo”.

Jan Paweł II - swoim życiem, nauką i modlitwą ujął wszystkie serca, nie 
tylko Polaków, ale wielu ludzi na całym świecie - uczestnicząc w wielu piel-
grzymkach i przyciągając swoją nauką rzeszę wiernych. Nigdy nie zapomniał 
o ludziach biednych, bezdomnych i w podeszłym wieku. Odwołując się do 
tajemnicy krzyża, trzymał wszystkich cierpiących w nadziei ku zbawieniu 
człowieka.

W życiu chrześcijanina słowo „miłosierdzie” to nie tylko droga poprzez 
przykazania Boże, to także wypełnianie wiary, nadziei i miłości.

Najbardziej swoim życiem i poświęceniem ujmuje nas przykład Jana 
Beyzyma - jezuity, misjonarza działającego na Madagaskarze, który z miłości 
do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym. Służył z wielkim poświęce-
niem ludziom chorym, odrzuconym przez społeczeństwo. Przez swoje czyny 
dawał niezwykłe świadectwo Ewangelii. Poświęcenie z jego strony wyma-
gało całkowitego oddania się, ogromnej odwagi i determinacji.

Pomagając naszym braciom w potrzebie duszy i ciała, czyniąc uczynki 
miłosierdzia, możemy stać się i my bardziej wartościowi, wypełniając wolę 
Bożą.
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Zmiana Skarbnika Miasta
Rada Miejska podjęła uchwałę 

o odwołaniu Skarbnika Miasta 
JERZEGO OWCZARKA. 
Uchwała ta została podjęta na Jego 
wniosek. Osiągnął On już wiek eme-
rytalny i stan zdrowia ostatnio trochę 
Go zaniepokoił i pomimo propozycji 
dalszej pracy nie wyraził zgody.

Skarbnik Jerzy Owczarek za 
finanse Gminy Rzgów był odpo-
wiedzialny przeszło 40 lat, najpierw 
jako Główny Księgowy, a od lat 
dziewięćdziesiątych jako Skarbnik 
Gminy, a później Skarbnik Miasta. 
W Urzędzie Gminy przepracował 
47,5 roku, co jest rekordem w skali 
naszego kraju! I co najważniej-
sze - żadna złotówka nie została 
zaprzepaszczona, a finanse zawsze 
zgadzały się co do grosza! Brawo 
Panie Jurku!

Na wniosek Burmistrza Rzgowa 
na stanowisko Skarbnika Miasta 
powołano Panią mgr Annę Skór-
niewską z dniem 2 lipca 2007 r. Pani 
Skórniewska była przygotowana 
przez cztery lata w naszym Urzędzie 
do objęcia tej funkcji. Pani mgr Anna 
Skórniewska ukończyła studia na 
Uniwersytecie Łódzkim na kierunku 
finanse i bankowość i uzyskała tytuł 
zawodowy magistra w dniu 4 lipca 
2005 r.

Przebieg pracy zawodowej P. 
Anny Skórniewskiej przedstawia 

się następująco: W okresie od dnia 
11 września 2003 r. do dnia 30 grud-
nia 2003 r. odbyła staż w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie na stanowisku 
pracownika administracyjno-biu-
rowego. Od dnia 2 stycznia 2004 r. 
zatrudniona jest w Urzędzie Miej-
skim w Rzgowie na stanowisku pod-
inspektora d/s rozliczeń, a następ-
nie od dnia 1 stycznia 2007 r. na 
stanowisku inspektora w Referacie 
Budżetu i Finansów. Dnia 19 maja 
2007 r. w/w ukończyła Podyplo-
mowe Studium Audytu Wewnętrz-
nego i Rachunkowości w Jednost-
kach Finansów Publicznych.

Zmiany w budżecie
Nowa Pani Skarbnik zauważa-

jąc, że część kupców na targowi-
skach płaci opłatę targową rze-
telnie, zaproponowała pierwsze 
zmiany w budżecie, czyli dochody 
pochodzące z opłaty targowej w 
wysokości 75.000 zł przeznaczyć na 
przebudowę zasilania energetycz-
nego na stadionie w Rzgowie.

Zmiany w paragrafach 
uchwały budżetowej

Ponieważ OSP Bronisin przeka-
zała nieodpłatnie dla OSP Kalinko 
samochód operacyjny, na wniosek 
radnego Jana Owczarka z Kalinka 
Rada Miejska przesunęła środki 
zagwarantowane w budżecie na jego 
zakup w wysokości 30.000 zł na 

zakup samochodu lekkiego, ratow-
niczo-gaśniczego dla OSP Bronisin.

Wybory ławników
Do weryfikacji zgłoszonych kan-

dydatów na ławników i zasięgnięcia 
o nich informacji oraz wypracowa-
nia opinii Rada Miejska powołała 
zespół w składzie: Regina Krystyna 
Bagińska, Stanisław Gierasiński, 
Mateusz Kamiński, Andrzej Zyg-
munt, Sędzia Sądu Rejonowego w 
Pabianicach.

Darowizna 
na przedłużenie drogi
Rada Miejska z wielką radością 

przyjęła darowiznę działki o pow. 
356 m2 na przedłużenie ulicy Dział-
kowej Starowej Górze od Państwa 
Katarzyny i Amirmosina Nabajani, 
zam. w Hamburgu w Niemczech.

Sprzedaż gruntów 
nieformalnie nabytych
Zgoda na sprzedaż nieruchomo-

ści w drodze przetargu pisemnego 
została udzielona przez Radę Miej-
ską dla działek w Starowej Górze 
przy ul. Inspektowej:
Działka nr 384/14 o pow. 2.437 m2

Działka nr 384/15 o pow. 969 m2 

Celem tej uchwały jest stworze-
nie warunków do nabycia własności 
gruntów nieformalnie nabytych w 
latach 70-tych bez zachowania aktu 
notarialnego.

Apteka dla Cefarmu
Wyrażono zgodę na 10-letnią 

dzierżawę przez „Cefarm” lokalu o 
pow. ok. 130 m2 przy ul. Ogrodo-
wej 13 z przeznaczeniem na aptekę 
(lokal przy Przychodni Zdrowia 
– obecnie też apteka).

Honorowy Obywatel 
Gminy Rzgów

W ustawowym czasie wpłynął 
jeden wniosek o nadanie tego tytułu. 
Rada Miejska w Rzgowie po anali-
zie wniosku jednogłośnie godność 
Honorowego Obywatela Gminy 
Rzgów nadała Panu Czesławowi 
Zaborowskiemu z Guzewa.

Nadanie godności nastąpi pod-
czas obchodów Dni Rzgowa na sta-
dionie w Rzgowie w niedzielę 26 
sierpnia 2007 r. Gratulujemy!

Stadion ma imię
Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Członków GLKS „Zawisza” wystą-
piło z wnioskiem do Rady Miejskiej 
o nadanie stadionowi w Rzgowie 
przy ul. Tuszyńskiej 56 imienia 
„Henryka Śmiechowicza”. Był on 
jednym z założycieli LZS-u w Rzgo-
wie i podjął się budowy stadionu. 
Rada Miejska w Rzgowie jednogłoś-
nie przychyliła się do tej prośby.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
w dniu 28 czerwca 2007 r.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i 
uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 120, poz. 819) informuję, że:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielania 
dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne 
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym 
zorganizowanym w szkole podstawowej lub w klasach I-III szkoły podsta-
wowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju jest udziela-
nia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.

Pomoc, o której mowa wyżej, jest udzielana na wniosek rodziców (praw-
nych opiekunów), rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczy-
ciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela usta-
wowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się w szkole (przedszkolu), do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie 
przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 
z późniejszymi zmianami), czyli aktualnie 351,00 zł netto.

Termin składania wniosków upływa dnia 23 lipca 2007 r. W uzasadnio-
nych przypadkach wniosek może być złożony w terminie późniejszym do 
dnia 25 sierpnia 2007 r., a przyznanie dofinansowania będzie uzależnione od 
otrzymanych przez Gminę Rzgów środków z rezerwy celowej.

Dyrektorzy szkół (przedszkola) sporządzą listy uczniów uprawnionych 
do otrzymania pomocy i przekażą je Burmistrzowi Rzgowa do dnia 26 lipca 
2007 r.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
- 70,00 zł dla ucznia rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne,
- 130,00 zł dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,
- 150,00 zł dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,
- 170,00 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły podstawowej (przedszkola) dokona zwrotu rodzicom 
uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników za okazaniem 
dowodu zakupu podręczników. Zwrot kosztów zakupu nie może przekroczyć 
odpowiednio kwot: 70,00 zł, 130,00 zł, 150,00 zł oraz 170,00 zł.

Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju będzie wynosić 50,00 zł. 
Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum dokona wypłaty rodzicom ucz-
niów kwoty 50,00 zł na jednego ucznia.

Termin realizacji dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i dofi-
nansowania zakupu jednolitego stroju przez dyrektorów szkół (przedszkola) 
upływa 31 sierpnia 2007 r. (według harmonogramu realizacji Rządowego 
programu pomocy uczniom w 2007 r.).

Dodatkowe informacje oraz druki wniosków można pobierać w placów-
kach wymienionych poniżej:
1. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, tel. 
042 / 214-12-10,
2. w Szkole Podstawowej w Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel. 042 
/ 214-10-39 lub 042 / 227-83-99,
3. w Szkole Podstawowej w Guzewie, tel. 042 / 214-10-86,
4. w Szkole Podstawowej w Kalinie, tel. 042 / 214-10-77,
5. w Gimnazjum w Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel. 042 / 214-
13-39,
6. w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie, ul. Szkolna 1, 95-030 Rzgów, tel. 
042 / 214-14-39,
7. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-
030 Rzgów, tel. 042 / 214-21-12.

Rządowy program dofinansowania zakupu podręczników i jednolitych strojów

GLKS Zawisza po nadzwyczajnym 
walnym zebraniu wyborczym

W dniu 26 czerwca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze 
GLKS Zawisza. Na zebraniu tym wybrano Zarząd Klubu, w skład którego 
weszli: Stanisław Brych, Jan Nykiel, Bogdan Papuga, Waldemar Poros oraz 
Tomasz Salski.

Do Zarządu zgłoszonych zostało pięciu członków Zawiszy. Głosowanie 
było więc formalnością, ponieważ Zarząd klubu składa się właśnie z pięciu 
osób. Uprawnionych do głosowania było 37 osób. Poszczególni kandydaci 
otrzymali następującą ilość głosów: Jan Nykiel – 37, Bogdan Papuga – 37, 
Tomasz Salski – 36; Waldemar Poros – 35, Stanisław Brych – 34. Zarząd 
ukonstytuuje się na pierwszym zebraniu, które jest planowane przed 16 lipca 
2007 r.

Wybrana została również trzyosobowa Komisja Rewizyjna, do której 
zgłoszonych zostało pięciu kandydatów. Po oddaniu głosów przez członków 
klubu w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marek Bagiński, Paweł Babski 
oraz Krzysztof Bisiacki.

Na zebraniu podjęto również uchwałę o nadaniu stadionowi w Rzgowie 
imienia Henryka Śmiechowicza, wieloletniego Przewodniczącego „Zawi-
szy”. Zarząd wystąpił do Rady Miejskiej z wnioskiem w powyższej sprawie. 
Na sesji, która odbyła się w dniu 28 czerwca, podjęto uchwałę o nadaniu 
stadionowi w Rzgowie imienia i przekazano ją do realizacji władzom Gminy. 
Pomysłodawcą był Pan Piotr Salski. Był to pomysł bardzo trafny, o czym 
świadczy fakt, że na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu nadanie stadionowi 
imienia Henryka Śmiechowicza zostało przyjęte wręcz entuzjastycznie przez 
starszych członków Klubu.

Wszystkie nasze drużyny są w tej chwili w okresie roztrenowania. Jeśli 
chodzi o pierwszą drużynę, to rozpocznie ona treningi w dniu 16 lipca. Pla-
nowanie jest wzmocnienie zespołu dwoma lub trzema zawodnikami. Kto to 
będzie, okaże się dopiero po rozpoczęciu zajęć.

Przez cały czas „wydeptujemy ścieżki” w Łódzkim Związku Piłki Nożnej, 
aby nie przeoczyć możliwości awansu do IV ligi naszego zespołu. Na dzień 
dzisiejszy łatwiej by było grać w przyszłym sezonie w III lidze, ponieważ 
wiele zespołów chce się z niej wycofać. Na III ligę nas jednak nie stać ani 
pod względem finansowym, ani też nie dysponujemy obiektem do gry w tej 
klasie rozgrywkowej.

Prezes ŁZPN Pan Edward Potok powiedział jednak, że w każdej chwili 
musimy być przygotowani, ponieważ gra w IV lidze jest w dalszym ciągu 
realna, ponieważ wiele się dzieje zarówno w lidze III, jak i IV i według słów 
prezesa zawiadomienie o grze w wyższej lidze może przyjść nawet dwa dni 
przed rozpoczęciem rozgrywek.

Ponieważ przed oddaniem do druku poprzedniego wydania „Naszej 
Gminy” nie było jeszcze weryfikacji wyników wszystkich naszych zespołów, 
przedstawiamy tabele lig, w których występują zespoły Zawiszy.

Bogdan Papuga

Sport szkolny 2006/2007
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie osiągnęli 

w roku szkolnym 2006/2007 bardzo dobre wyniki sportowe.
W zawodach gminnych tenisa stołowego w kategorii klas czwartych 

Michał Goss zajął pierwsze miejsce, Przemek Rodkiewicz - drugie.
W kategorii klas piątych Rafał Bartłomiejczyk zdobył pierwsze miejsce, 

Adrian Górski - trzecie. Natomiast w kategorii klas szóstych Mateusz Kuzik 
uplasował się na pierwszym miejscu, Hubert Rechciński na drugim, a Tomasz 
Salski na trzecim miejscu.

W kryterium biegowym (zawody gminne) z klas czwartych Michał Goss 
zdobył złoto, a Oskar Zapieraczyński srebro. Z klas piątych Adrian Górski 
wywalczył złoty medal, Krystian Łuczyński brąz.

Klasy szóste zajęły całe podium - Hubert Rechciński - złoto, Mateusz 
Kuzik - srebro, Damian Sztandor - brąz.

Reprezentacja chłopców w składzie: Mateusz Kuzik, Damian Sztandor, 
Tomasz Salski, Hubert Rechciński, Krzysztof Jędrzejczyk, Adrian Pisiałek, 
Damian Strzałkowski, Adrian Górski, Mateusz Pokorski zdobyła drugie 
miejsce w piłce siatkowej - zawody strefowe.

Ta sama reprezentacja zdobyła także puchar dyrektora szkoły w Tuszynie 
w piłce nożnej.

Natomiast największym osiągnięciem reprezentacji szkoły było zajęcie 
trzeciego miejsca w FINAŁACH WOJEWÓDZKICH COCA COLA CUP w 
piłce nożnej.

Pragnę przy tej okazji podkreślić wielkie zaangażowanie rodziców oraz 
uczniów, dzięki któremu udało się osiągnąć tak dobre efekty pracy. Ukorono-
waniem tego roku szkolnego było z pewnością wręczenie najlepszym spor-
towcom dyplomów, medali oraz pucharu. Serdecznie gratuluję wszystkim 
wymienionym i życzę wspaniałych wakacji oraz dalszych sukcesów sporto-
wych.                                                                        Krzysztof Chrzanowski

Łódzka Liga Okręgowa Seniorów
Poz. Drużyna  Mecze  Punkty Bramki  Z R  P
 1 MKS Kutno   30   76 89 - 29 24 4  2
 2 Zawisza Rzgów   30   76 81 - 13 24 4  2
 3 Start Brzeziny   30   63 67 - 31 20 3  7
 4 Kolejarz Łódź   30   57 74 - 29 17 6  7
 5 UKS SMS Łódź   30   45 60 - 56 13 6 11
 6 Sokół Syguła II Aleksandrów   30   42 44 - 52 12 6 12
 7 LKS Rosanów   30   41 45 - 50 12 5 13
 8 LKS Różyca   30   38 57 - 64 10 8 12
 9 Start Łódź   30   38 40 - 44 11 5 14
10 Ner Poddębice   30   36 37 - 54 10 6 14
11 MKS 2000 Tuszyn   30   35 56 - 76 11 2 17
12 PTC Pabianice   30   33 48 - 60  9 6 15
13 Orzeł Łódź   30   30 35 - 57  7 9 14
14 Malina Piątek   30   28 36 - 55  7 7 16
15 GKS Ksawerów   30   26 40 - 58  6 8 16
16 GKS Bedlno   30   13 27 - 108  4 1 25

Klasa A, grupa I
Poz. Drużyna  Mecze Punkty Bramki  Z R  P
 1 Włókniarz II Konst.   22   51 63 - 26 16 3  3
 2 LKS Gałkówek   22   46 55 - 24 14 4  4
 3 GLKS Dłutów   22   45 52 - 28 14 3  5
 4 Zawisza Rzgów   22   34 45 - 33  9 7  6
 5 Gra-Lech Jordanów   22   34 56 - 33 10 4  8
 6 Andrespolia W. Góra   22   34 39 - 38 10 4  8
 7 Burza Pawlikowice   22   25 32 - 44  8 1 13
 8 Metalowiec Łódź   22   24 42 - 45  6 6 10
 9 LZS Borowa   22   24 32 - 46  6 6 10
10 Iskra Dobroń   22   22 26 - 45  6 4 12
11 Jutrzenka Bychlew   22   18 25 - 50  5 3 14
12 RKS Łódź   22   14 19 - 54  3 5 14

Klasa Okręgowa Juniorów, gr. I
Poz. Drużyna Mecze Punkty Bramki  Z R  P
 1 UKS SMS III Łódź   16   39 94 - 18 13 0  3
 2 MKP Zgierz   16   35 73 - 27 11 2  3
 3 RKS Łódź   16   34 63 - 24 10 4  2
 4 KKS Koluszki   16   29 79 - 41  9 2  5
 5 Zawisza Rzgów   16   28 62 - 31  9 1  6
 6 Andrespolia W. Góra   16   24 31 - 56  8 0  8
 7 KS APK Nowosolna   16   16 32 - 105  5 1 10
 8 Łodzianka Łódź   16    8 21 - 39  2 2 12
 9 LKS Gałkówek   16    3 11 - 125  1 0 15

Klasa Kuchar
Poz. Drużyna  Mecze Punkty Bramki Z R  P
 1 Widzew Łódź   22   60 86 - 13 20 0  2
 2 CHKS Łódź   22   48 97 - 21 15 3  4
 3 LUKS Wiśniowa Góra   22   46 81 - 28 14 4  4
 4 Zawisza Rzgów   22   44 78 - 28 14 2  6
 5 MKP Zgierz   22   40 69 - 37 13 1  8
 6 Włókniarz Konstantynów   22   35 57 - 41 11 2  9
 7 MKS Żychlin   21   31 63 - 69  9 4  8
 8 MKS Kutno   22   27 41 - 40  8 3 11
 9 Iskra Dobroń   22   20 34 - 67  6 2 14
10 Łodzianka Łódź   22   18 32 - 77  5 3 14
11 Start Brzeziny   22    6 24 - 119  1 3 18
12 Krośniewianka   21    4 10 - 132  1 1 19

Klasa Górski, grupa C
Poz. Drużyna  Mecze Punkty Bramki Z R  P
 1 Widzew II Łódź   26   67 153 - 45 22 1  3
 2 UKS SMS II Łódź   26   61 123 - 25 19 4  3
 3 ŁKS II Łódź   26   60 153 - 49 19 3  4
 4 Start II Łódź   26   57 167 - 58 18 3  5
 5 PTC II Pabianice   26   53  90 - 63 17 2  7
 6 Włókniarz T-K II Pab.   26   52 113 - 51 16 4  6
 7 Orzeł II Łódź   26   39  84 - 73 12 3 11
 8 MKP II Zgierz   26   37  70 - 54 11 4 11
 9 Kolejarz II Łódź   26   22  40 - 133  7 1 18
10 Zawisza Rzgów   26   21  67 - 139  6 3 17
11 CHKS II Łódź   26   15  37 - 128  4 3 19
12 Włókniarz Konst.   26   15  43 - 117  4 3 19
13 Gosso Stal Głowno   26   14  43 - 154  4 2 20
14 Metalowiec I Łódź   26   13  28 - 122  4 1 21
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JLM Usługi Budowlane

Budowa domu 
od fundamentu po dach

6 lat na rynku francuskim
tel.: biuro do godz. 16.00 - (0 42) 677 04 37

po godz. 16.00 - 0 695 090 141

Powitanie lata 
w Starowej Górze

Dnia 24 czerwca br. w Starowej Górze odbył się festyn „Powitanie Lata”. 
Imprezę przygotowano z pomocą mieszkańców, organizacji społecznych 
działających na terenie Starowej Góry, przy współudziale władz samorządo-
wych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Miasta Gminy Rzgowa oraz firm i 
instytucji:
- Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „GROT”,
- CT „PTAK” S.A. w Rzgowie,
- Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi,
- Automobil Klub Łódzki,
- Łódzkiego Domu Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury,
- Zarządu Wojewódzkiego TKKF,
- Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzgowie,
- Spółki Leśnej Rzgów.

Festyn rozpoczął się turniejem piłki nożnej o puchar Burmistrza Rzgowa 
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie. Wręczenia pucharów doko-
nali Burmistrz Jan Mielczarek oraz Przewodniczący Rady Marek Bartoszew-
ski. Najlepszą drużyną okazała się drużyna CT „PTAK”, drugie i trzecie miej-
sce zajęły kolejno drużyny ul. Zagłoby i Grodzisko.

W Powiatowym Turnieju Tenisa Ziemnego najlepszy był Z. Baranowski 
i L. Cisowski. Puchary wręczył Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
Piotr Busiakiewicz. Wśród kobiet najlepszymi okazały się Emilia Szymczak, 
Adrianna Sobczak, Magdalena Cuper. Puchary wręczyła przedstawicielka 
firmy „GROT”, Pani Magdalena Pisarek. Puchary dla młodzieżowych drużyn 
OSP wręczyła Pani sołtys Izabela Buchalska oraz Komendant Powiatowy 
OSP Stanisław Bednarczyk.

W turnieju piłki siatkowej kobiet pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP 
Starowa Góra, kolejne zaś drużyna ul. Zagłoby i Starowa Góra Zachód. 
Puchary wręczył Poseł Sylwester Pawłowski i Andrzej Opala.

Pierwsza część festynu odbyła się w godz. 9.00-14.00 i poświęcona była 
dzieciom, dla których zorganizowano konkursy i zabawy. Druga część prze-
znaczona była dla dorosłych i trwała od godz. 14.00 do 24.00. Odbywały 
się prezentacje zespołów, pieczenie kiełbasy przy ognisku. Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Starowej Góry zorganizowało loterię fantową. OSP Starowa 
Góra przygotowała z kolei pokazy strażackie.

W imprezie uczestniczyli mieszkańcy oraz władze polityczne i samo-
rządowe Województwa Łódzkiego. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy 
czuwały służby porządkowe i Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem 
Stanisława Zaborowskiego.

Zawody Wędkarskie w ramach 
obchodów Dnia Rzgowa

Koło Wędkarskie ze Rzgowa organizuje w ramach Dni 
Rzgowa, w dniu 26 sierpnia 2007 roku, o godz. 8.00 na zbior-
niku wodnym w Rzgowie, ul. Zielona - zawody wędkarskie 
metodą spławikową, dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy zawodów przynoszą własny sprzęt. Organi-
zatorzy przewidują dla zwycięzców dyplomy i nagrody, które 
zostaną wręczone podczas oficjalnych uroczystości w tym dniu 
na stadionie w Rzgowie, dla pozostałych uczestników zawo-
dów drobne upominki wędkarskie.

Organizator Zawodów
Włodzimierz Kaczmarek

Goście z Włoch 
na Dniach Rzgowa

W dniach 24-28 sierpnia 2007 r., w ramach rewizyty, będzie 
przebywała w Rzgowie delegacja z miasta Dossena k. Ber-
gamo – Włochy. Z mieszkańcami tej miejscowości przybędzie 
Burmistrz – Franco Zani oraz zespół instrumentów dętych 
– Corpo Musicale Dossena. Goście spotkają się w władzami 
naszej Gminy i Miasta, będą uczestniczyć w obchodach Dni 
Rzgowa, zaś zespół włoski wystąpi z koncertem.

Zespół Corpo Musicale Dossena obchodzi w tym roku, 
podobnie jak nasza Orkiestra Rzgowska, 100-lecie założenia. 
Pobyt gości z Włoch współfinansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Wymiany Mieszkańców - „Town Twinnig”.

Włodzimierz Kaczmarek

Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Piknik Rodzinny 
w Przedszkolu Publicznym 

w Rzgowie
Jak co roku w maju, przedszkolaki z Przedszkola Publicznego 

w Rzgowie przygotowały dla swoich rodziców uroczystość z okazji 
Ich święta. 24 maja wszystkie dzieci zaprosiły swoje mamy i tatu-
siów na coroczny Piknik Rodzinny.

Impreza tradycyjnie składała się z dwóch części. Na część arty-
styczną złożyły się najserdeczniejsze życzenia małych artystów 
wyrażone w formie wierszy i piosenek oraz pokaz przedszkol-
nej grupy tanecznej. Dzięki sprzyjającej wyjątkowo w tym dniu 
aurze druga część imprezy odbyła się w ogrodzie przedszkolnym. 
Poprowadził ją zaprzyjaźniony od wielu lat z naszym przedszko-
lem wodzirej pan Maciek, zapraszając przedszkolaki z mamą lub 
tatą do prześmiesznych konkursów zręcznościowych oraz wspól-
nej zabawy tanecznej.

Konkursom i popisom tanecznym towarzyszyło wielkie zaanga-
żowanie uczestników i gorący aplauz rozbawionej do łez publicz-
ności. Podczas imprezy goście i gospodarze wspólnie biesiado-
wali przy stołach szwedzkich zastawionych napojami i łakociami. 
Wszyscy rodzice otrzymali na pamiątkę uroczystości własnoręcz-
nie przez dzieci wykonane upominki – kolorowe kwiatowe ordery.

Pożegnamy przedszkole... zakończenie roku szkolnego w 
Przedszkolu Publicznym w Rzgowie

W corocznym kalendarzu imprez przedszkolnych jest ta jedna 
– szczególnie ważna i inna od pozostałych. Co roku prowadząca 
tę uroczystość nauczycielka z mieszanymi uczuciami wzruszenia, 
nostalgii i satysfakcji staje przed gronem dumnych rodziców oraz 
ich pociech, aby pożegnać w imieniu wszystkich pracowników i 
młodszych kolegów przedszkolaków, opuszczających na zawsze 
mury naszego przedszkola sześciolatków. W ich życiu bowiem 
kończy się właśnie beztroski okres młodszego dzieciństwa, w 
którym zabawa była główną formą ich aktywności. Odtąd, po prze-
kroczeniu murów szkolnych codzienne obowiązki i nauka pochło-
nie większość ich wolnego czasu.

W tym roku szkolnym 14 czerwca po raz ostatni jako przed-
szkolaki nasi wychowankowie z ogromnym przejęciem, żalem 
i wzruszeniem w obecności rodziców i najbliższych dziękowali 
za trud, opiekę i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Na 
przedszkolną uroczystość złożyły się tańce, wiersze i piosenki 
stanowiące sumę wspomnień starszaków z kilkuletniego pobytu 
w naszym przedszkolu. Pięknym wierszem pożegnały odchodzą-
cych kolegów pięciolatki. Część artystyczną zakończyły podzię-
kowania oraz wręczenie przez panią dyrektor Mariolę Mikołajczyk 
dyplomów Przyjaciela Przedszkola dla rodziców, którzy wspierali 
radę pedagogiczną w wysiłkach nad podnoszeniem poziomu jako-
ści funkcjonowania naszej placówki. Pani dyrektor żegnając się z 
dziećmi życzyła im wielu sukcesów w szkole podstawowej. Złożyła 
też podziękowania za całoroczną współpracę kierownictwu GOK-u 
oraz wszystkim prowadzącym zajęcia dodatkowe z rytmiki, tańca, 
gimnastyki korekcyjnej i j. angielskiego.

Po zakończeniu części artystycznej dzieci pożegnały się ze 
swoimi paniami w klasach, a każdy starszak otrzymał na nową 
uczniowską drogę życia z rąk swojej wychowawczyni dyplom 
ukończenia edukacji przedszkolnej oraz szkolny piórnik.

Działania prewencyjne
Dnia 4 czerwca br. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 

Rzgowie odbyła się prelekcja na temat przepisów prawnych dotyczących 
spraw nieletnich, zagrożonych demoralizacją i przestępczością. Została ona 
przeprowadzona przez panią nadkomisarz Ewę Satalecką z Komendy Powia-
towej Policji z siedzibą w Koluszkach.

Mowa była głównie o różnicy między występkiem, przestępstwem a 
zbrodnią. Przy każdym z poszczególnych przewinień omawiane były wyroki 
kary za ich popełnienie. Wyjaśniona została także różnica między karaniem 
nieletnich a osób, które ukończyły 17 rok życia. Gimnazjaliści dowiedzieli 
się, co należy robić i gdzie się zgłosić w przypadku agresji słownej oraz 
fizycznej. W związku z nadaniem nauczycielom 24 maja br. statusu funkcjo-
nariusza publicznego, uczniowie byli przestrzegani przed jakąkolwiek obrazą 
publiczną nie tylko nauczycieli, ale również innych osób dorosłych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez panią dyrektor, Monikę Łobodę, 
oraz pedagoga szkolnego, Edytę Waprzko, i zostało przeprowadzone wśród 
uczniów wszystkich klas naszej szkoły.                            Karina Buchalska

Warsztaty profilaktyczne
19 czerwca br. na terenie Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie 

zorganizowano spotkanie z panią psycholog, Karoliną Kossakowską, z Cen-
trum Usług Psychologicznych w Łodzi. Spotkanie przebiegało pod hasłem 
„Jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami, spowodowanymi sytuacją rodzinną i 
szkolną” i przeprowadzono w formie warsztatów profilaktycznych w klasach 
I-ych, II-ich i III-ich naszej szkoły.

Prowadząca skupiła się na pojęciu stresu i negatywnych emocji oraz 
sposobach radzenia sobie z nimi w praktyce. Zjawisko o nazwie „stres” jest 
znane większości ludzi. Zwykle ze słowem „stres” kojarzą się nam negatywne 
skutki wywołane przez hałas, pośpiech czy wreszcie konflikty i zagrożenia 
związane z sytuacjami, w których mają sprawdzić się nasze umiejętności. 
Stres to sytuacje, które postrzegamy jako obciążające, stawiające przed nami 
wyzwania lub zadania przekraczające nasze możliwości.

Zestresowany jest prawie każdy. U uczniów mówimy o występowaniu 
stresu szkolnego czy też spowodowanego trudnymi sytuacjami rodzinnymi 
bądź konfliktami z rówieśnikami. Na co dzień mamy więc do czynienia z 
bogatą paletą sytuacji określanych jako stres. Przedłużający się stres prowa-
dzi do nerwowości, drażliwości, wyczerpania, a nawet może stać się powo-
dem wrzodów żołądka czy wręcz zawału serca. Dlatego też dla gimnazjali-
stów zorganizowane zostały zajęcia, których głównym celem było pokazanie 
sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Miejmy nadzieję, iż spotkanie to przyczyni się do podniesienia świado-
mości własnych reakcji w trudnych sytuacjach wśród młodzieży.

Pedagog Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie
Edyta Waprzko

Podziękowanie
My, uczniowie klasy IIIb składamy najgorętsze podziękowania 
wszystkim nauczycielom gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie, a w szczególności najukochańszej z kochanych, naj-
wspanialszej ze wspaniałych, najdroższej pani Dagmarze Wieczo-
rek-Mierzyńskiej, za 3 wspólnie spędzone lata, wraz z życzeniami 
spełnienia pragnień życiowych, zdrowia, wszelkiej pomyślności.

Klasa IIIb (rocznik 2006/07)
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Ewelina Rydygier Weronika Fraszczyk

Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Guzewie w roku szkolnym 2006/2007

Klasa 0: Aleksandra Majdzińska, Katarzyna Rydygier, Dawid Redzy-
nia, Jakub Subdzia
Klasa I: Natalia Bieniek, Milena Mosińska, Weronika Pierzchałka, 
Aleksander Kurowski
Klasa II: Anna Rydygier, Klaudia Nadrowska, Agnieszka Tumasz, 
Dawid Kotusiewicz
Klasa III: Karolina Bieniek, Piotr Rydygier
Klasa IV: Rafał Pędziejewski 5.2, Cezary Sztandor 5.2, Wojciech 
Depcik 5.0, Bartłomiej Głaszcz 5.0, Małgorzata Pacześniak 4.9
Klasa V: Maciej Gabrych 5.2, Justyna Kwiatkowska 5.1, Donata Sto-
lecka 4.8
Klasa VI: Weronika Fraszczyk 5.3, Ewelina Rydygier 5.3

Jak co roku, w każdej szkole przychodzi nieubłaganie czas rozstań, pod-
sumowań i czas odpoczynku, czyli wakacje. Dla zdecydowanej większości 
czas nauki był okresem wytężonej pracy. Praca wielu uczniów zakończyła 
się sukcesem w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem i średnią 
powyżej 5,0. W gronie tym znaleźli się:

Klasy pierwsze: Agata Madej, Id - 5,38; Agata Jurek, Ia - 5,31; Zuzanna 
Kaciupska, Ic - 5,15; Aleksandra Podkówka, Ic - 5,15; Filip Zamiatnin, Ia - 
5,08; Ewa Krzewińska, Ic - 5,08; Sylwia Pędziejewska, Id - 5,08; Anna Pyć, 
Ic - 5,00.

Klasy drugie: Małgorzata Sujta, IIa - 5,50; Ewa Pawlik, IIb - 5,46; Olga 
Fidrysiak, IIa - 5,29; Katarzyna Adamus, IIc - 5,29; Marzena Depcik, IIb - 
5,07; Klaudia Topczewska, IId - 5,07; Marlena Głaszcz, IIb - 5,00.

Klasy trzecie: Paulina Biesaga, IIIc - 5,71; Marcin Goss, IIId - 5,64; Kata-
rzyna Bikiewicz, IIIb - 5,36; Piotr Lotto, IIIc - 5,21; Monika Jędrzejczyk, 
IIId - 5,21; Katarzyna Franczak, IIIa - 5,14; Anna Korban, IIIa - 5,07; Łukasz 
Goss, IIId - 5,07; Agnieszka Wróblewska, IIId - 5,07; Katarzyna Klimek, IIIa 
- 5,00; Joanna Urbaniak, IIIa - 5,00.

Szczególnym wyróżnieniem dla kończących naukę w naszym gimnazjum 
jest „Srebrna tarcza”. Odznaka ta jest przyznawana jedynie tym uczniom, 
którzy w klasach I i II gimnazjum otrzymywali świadectwa z wyróżnieniem, 
a w klasie III gimnazjum osiągnęli średnią ocen minimum 5,0 i wzorowe 
zachowanie.

Na stałe w rywalizacji klasowej wpisuje się tytuł „Super klasa”, konkurs, 
w którym brane są pod uwagę nie tylko wyniki w nauce, ale również zacho-
wanie, wpłaty na ksero i Radę Rodziców, a co za tym idzie - sumienność i 
obowiązkowość. W tym konkursie trzy pierwsze miejsca zajęły następujące 
klasy: IIId ze średnią 5,07; IIIa ze średnią 4,48; IIIb ze średnią 4,14.

Do grona uczniów z sukcesami, mimo braku bezpośredniego wpływu 
wyników egzaminu gimnazjalnego na wyniki na świadectwie, należy również 
zaliczyć tych uczniów, którzy uzyskali łącznie z egzaminu (w części humani-
stycznej - max 50 pkt i w części matematyczno-przyrodniczej - max 50 pkt) 

powyżej 80 punktów. W gronie tym znaleźli się: Paulina Biesaga, Piotr Lotto 
(maksymalny wynik w cz. mat.-przyr.), Katarzyna Biniek, Monika Jędrzej-
czyk, Anna Korban, Katarzyna Klimek, Michał Maciejewski, Igor Fraszczyk, 
Ewa Borowczyńska, Łukasz Goss, Filip Kurowski, Marcin Goss. Wszystkim 
życzymy co najmniej podobnych wyników na maturze.

Wszystkim naszym najlepszym gimnazjalistom gratulujemy, życząc dal-
szych postępów w nauce oraz miłych wakacji, a absolwentom powodzenia w 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i samych w nich sukcesów. Więcej 
na www.gimnazjum.rzgow.pl – zapraszamy.

Dyrekcja, Grono Pedagogicznej i Samorząd Uczniowski
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

Najlepsi absolwenci i uczniowie Gimnazjum 
im. K. Jagiellończyka w Rzgowie w roku szkolnym 2006/2007

Na zdjęciu wyróżniona część „Super klasy” IIId z wychowawcą 
panem Leszkiem Kudrą

W konkursie na najlepszego ucznia gimnazjum zwyciężyła: Paulina 
Biesaga z IIIc (na zdjęciu pierwsza z prawej), drugie miejsce zajął 
Marcin Goss z IIId, trzecie miejsce Małgorzata Sujta z IIa

W tak wspaniałym gronie znaleźli się (od lewej): Monika Jędrzejczyk, 
Łukasz Goss, Katarzyna Bikiewicz, Paulina Biesaga, Katarzyna 
Franczak, Katarzyna Klimek, Anna Korban (gronu towarzyszy 
czwarta od lewej pani dyrektor Monika Łoboda)

Podatek należny a naliczony
pisów dotyczących odliczeń szczególnie istotne 
jest brzmienie przepisów unijnych. W orzeczeniu 
w sprawie C-150/99 pomiędzy Stockholm Lindo-
park AB a Państwem Szwedzkim ETS, wskazał, 
że przepisy szóstej dyrektywy, dotyczące odli-
czeń są wystarczająco jasne, precyzyjne i bezwa-
runkowe, aby możliwe było powoływanie się na 
nie przed sądem krajowym przeciwko Państwu 
Członkowskiemu. Podobnie, w orzeczeniu w spra-
wie C-62/93, pomiędzy BP Soupergaz Anonimom 
Etairia – Geniki Empori-Viomichaniki Kai Anti-
prossopeion, Trybunał uznał, że przepisy powyż-
sze spełniają wszelkie kryteria, aby możliwe było 
powołanie się na nie przed sądami krajowymi w 
celu zakwestionowania przepisów krajowych nie-
zgodnych z regulacjami unijnymi.

Zobowiązanie podatkowe w podatku VAT 
ujęte jest wartościowo, dotyczy kwoty podatku 
należnego pomniejszonego o kwotę podatku nali-
czonego, zapłaconego we wcześniejszych etapach 
obrotu. Zobowiązanie podatkowe w podatku VAT 
określane jest więc w sposób wielostopniowy. W 
celu dokładniejszego zrozumienia mechanizmu 
działania podatku od wartości dodanej, ustalonego 
zgodnie z wyżej wymienioną metodą fakturową, 
należy rozróżnić następujące pojęcia: podatek 
należny, podatek naliczony i podatek do zapłaty. 
Ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze nie 
definiują pojęcia „podatek należny”. Z przepisów 
o podatku VAT można wyprowadzić wniosek, iż 
odnosząc stawkę podatku do podstawy opodatko-
wania, otrzymuje się kwotę podatku należnego. 
Możemy zatem przyjąć, że jest to kwota podatku 
obciążającego obrót, uzyskiwany przez podatnika, 
zawarty w fakturach dokumentujących sprzedaż, 
w których podatnik zobowiązany jest wykazać 
kwotę podatku należnego. Faktura z wykazanym 
podatkiem trafia do nabywcy, który to podatek w 
niej wykazany, po spełnieniu określonych warun-
ków, może odliczyć od podatku należnego obcią-
żającego jego sprzedaż. Podatkiem naliczonym 
jest suma kwot podatku określonego w fakturach 
z uwzględnieniem rabatów, otrzymanych przez 
podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, a 
przy imporcie - suma kwot podatku wynikającego 
z dokumentu celnego z uwzględnieniem kwot 
wynikających z decyzji w sprawie sprostowa-
nia obliczenia podatku lub uznania nieistnienia 
obowiązku podatkowego oraz zwrotu niesłusz-
nie pobranej kwoty. Kwotę podatku naliczonego 
stanowi również kwota podatku należnego z 
tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towa-
rów, a także importu usług, z wyjątkiem podatku 
od usług: turystyki wyjazdowej, związanych ze 
sprzedażą zwolnioną od podatku, z czynnościami 
niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. 
Można przyjąć, że jest to podatek zapłacony przez 
podatnika w cenie nabywanych towarów lub też 
importowanych, potrzebnych mu do wykonywania 
działalności związanej z opodatkowaniem. Poda-
tek naliczony odliczony przez nabywcę towaru 
lub usługi jest jednocześnie podatkiem należnym 
dla dostawcy towaru lub usługi. Podatkiem do 
zapłacenia jest więc różnica pomiędzy podatkiem 
należnym (stanowiącym iloczyn kwoty obrotu i 
właściwej stawki) i podatkiem naliczonym (sta-
nowiącym sumę kwot podatku zawartego w fak-
turach i dokumentach celnych stwierdzających 
zakupy podatnika).

Obniżenie kwoty podatku należnego następuje 
także z uwzględnieniem czasu, w jakim podatnik 
otrzymał odpowiednie dokumenty. W szczególno-
ści obniżenie podatku należnego następuje co do 
zasady w rozliczeniu za miesiąc, w którym podat-

nik otrzymał fakturę lub dokument celny, albo w 
miesięcy następnym, w przypadku importu usług 
lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
prawo do obniżenia podatku powstaje w rozlicze-
niu za okres, w którym powstał obowiązek podat-
kowy. W przypadku małych podatników, którzy 
wybrali rozliczenie za pomocą metody kasowej, 
mogą oni dokonać obniżenia w rozliczeniu za 
kwartał, w którym uregulowali całą należność 
wynikającą z faktury bądź dokumentu celnego, 
jednakże nie wcześniej niż z dniem otrzymania 
wyżej wymienionych dokumentów. Jeżeli podat-
nik nie dokonał obniżenia podatku w określonych 
terminach, może to uczynić w rozliczeniu za 
następny okres rozliczeniowy, natomiast jeżeli nie 
zrobił tego w wyznaczonym terminie, może obni-
żyć kwotę podatku należnego przez dokonanie 
korekty deklaracji, jednak nie później niż w ciągu 
5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. 
Korekta może zostać dokonana w dowolnym 
momencie tego terminu, jednakże momentem 
dokonania korekty jest chwila jej złożenia. W 
przypadku podatników dokonujących proporcjo-
nalnego odliczenia podatku naliczonego, kwotę 
podatku naliczonego przypadającą do odliczenia 
ustala się w oparciu o proporcję właściwą dla roku 
podatkowego, w którym powstało prawo do odli-
czenia niezależnie od terminu faktycznego odli-
czenia.

W typowych sytuacjach kwota podatku 
należnego jest wyższa od kwoty podatku naliczo-
nego, co prowadzi do tego, że podatnik uiszcza 
organom skarbowym powstałą różnicę pomię-
dzy obydwoma kwotami podatku. Jednak nie 
zawsze tak jest, mogą wystąpić sytuacje, w któ-
rych kwota podatku naliczonego jest wyższa od 
kwoty podatku należnego. Takie sytuacje mają 
miejsce, niekiedy przy rozpoczynaniu działal-
ności gospodarczej, gdy podatnik kupuje dużo 
towaru przy jednoczesnym braku chętnych na 
niego, co w konsekwencji prowadzi do sytu-
acji odwrotnych od typowych. Również przy 
prowadzeniu działalności sezonowej oraz gdy 
sprzedaż podatnika jest opodatkowana stawkami 
obniżonymi, może wystąpić sytuacja odwrotna. 
Prowadzi to do zmiany statusu, organ skarbowy 
z wierzyciela staje się zobowiązanym podatnika, 
natomiast podatnik wierzycielem. Zmiana sta-
tusu daje podatnikowi uprawnienie do obniżenia 
kwoty podatku należnego za następne okresy lub 
do zwrotu różnicy na rachunek bankowy, decyzja 
należy do podatnika, czy zdecyduje się na obni-
żenie podatku, czy też zażąda zwrotu od organów 
skarbowych. Jeżeli zdecyduje się na przeniesienie 
nadwyżki na następne okresy, podatnik zapłaci 
mniej podatku należnego o kwotę nadwyżki, czyli 
może w ciągu miesiąca odzyskać tę nadwyżkę 
poprzez zmniejszenie kwoty podatku należnego. 
Podatnik zamiast przenosić nadwyżkę na następne 
okresy, może zażądać jej zwrotu na rachunek ban-
kowy w ustawowo określonych terminach.

Ustawodawca w ustawie o podatku od towa-
rów i usług przewidział trzy terminy zwrotu kwoty 
podatku naliczonego, jest to termin 25-, 60- i 180-
dniowy, od momentu złożenia deklaracji podatko-
wej. Pierwszy z nich 60-dniowy dotyczy zwrotu 
nadwyżki, jeżeli zwrot nie przekracza wartości 
podatku naliczonego związanego z nabyciem 
środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnie podlegających amortyzacji, powiększoną 
o kwotę, stanowiącą 22% obrotu opodatkowanego 
stawkami obniżonymi, oraz na umotywowany 
wniosek podatnika. Termin 25-dniowy obowiązuje 
w sytuacji, gdy podatnik złoży wniosek wraz z 
deklaracją do urzędu skarbowego o zwrot podatku 

naliczonego, jednak pod warunkiem, że kwoty 
wynikające z faktur dokumentujących należności 
zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatni-
kowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnie-
niem przepisów prawa działalności gospodarczej 
lub z dokumentów celnych oraz decyzji, wydawa-
nych przez organy podatkowe w związku z impor-
tem towarów. Obowiązuje również, gdy podatek 
wynika z wewnątrzwspólnotowego nabycia towa-
rów, importu usług lub dostawy towarów, dla któ-
rych podatnikiem jest nabywca, a kwoty podatku 
należnego z tych transakcji wykazane zostały w 
deklaracji podatkowej. Jeżeli zasadność zwrotu 
wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik 
urzędu skarbowego może przedłożyć termin do 
czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. 
Ostatnim terminem, przewidzianym w przepisach 
ustawy o podatku od towarów i usług, jest termin 
180-dniowy. Jest on dość długim terminem, może 
również jak termin 60-dniowy zostać przedłożony 
przez organ skarbowy w celu zbadania zasadno-
ści. Może zostać skrócony do 60 dni, ale jedynie 
na wniosek podatnika, natomiast ustawowe skró-
cenie terminu do 60 i 25 dni następuje w sytuacji, 
gdy podatnik dokona bezpośredniej zapłaty za 
nabywane towary i usługi, z którymi związany 
jest podatek naliczony.

O zwrot zapłaconego w Polsce podatku przy 
nabyciu towarów, które w stanie nienaruszonym 
zostały wywiezione poza granice Unii Europej-
skiej, mogą ubiegać się osoby fizyczne niemające 
zamieszkania na terenie Unii, takimi osobami są 
podróżni. Zwrot może być dokonany najpóźniej 
w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca mie-
siąca, w którym podróżny dokonał zakupu. Pod-
stawą zwrotu jest przedstawienie przez podróż-
nego imiennego dokumentu wystawionego przez 
sprzedawcę, na którym jest potwierdzony przez 
urząd celny jego wywóz za granicę. Do obrotu ze 
sprzedaży towarów podróżnym sprzedawca sto-
suje stawkę 0%.

Zryczałtowany zwrot podatku przysługuje 
również rolnikom ryczałtowym. Wynosi on 5% 
obrotu uzyskanego ze sprzedaży produktów rol-
nych pochodzących z własnego gospodarstwa. 
Kwota podatku wykazana w fakturach wypłacana 
jest przez nabywców produktów rolnych, na nich 
ciąży obowiązek wystawienia faktury, która musi 
zawierać oświadczenie rolnika o uprawnieniu do 
ryczałtu. Rolnik nie musi prowadzić ewidencji, 
dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego, składać 
deklaracji podatkowej, jedynym jego obowiąz-
kiem jest przechowywanie wystawionej faktury 
przez nabywców przez okres 5 lat. Ponadto rolnik 
może, ale nie musi, zrezygnować z ryczałtu i 
przejść na zasady ogólne. W tej sytuacji będzie 
traktowany na równi z pozostałymi podatnikami 
podatku VAT.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy 
nowego środka transportu, gdy okoliczności nie 
wskazują na zamiar wykonywania tej czynności 
w sposób częstotliwy, zwrot podatku następuje na 
wniosek podatnika, zawarta w deklaracji podat-
kowej kwota podatku naliczonego stanowi rów-
nowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy 
nowego środka transportu, nie wyższa niż kwota 
podatku zawartego w fakturze, dokumentującej 
nabycie tego środka lub dokumencie celnym albo 
podatku zapłaconym przez tego podatnika od 
wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka. 
Zwrot kwoty podatku dokonywany jest na rachu-
nek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia 
złożenia deklaracji podatkowej wraz z dokumen-
tami.

Szymon Georgjew

DOKOŃCZENIE ZE STR. 10
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Podatek należny a naliczony
Podatek od wartości dodanej, z ang. Value 

added tax, normowany jest, na obszarze unijnym, 
przez wiele dyrektyw, do najważniejszych zaliczyć 
możemy pierwszą dyrektywę z 1967 r. w sprawie 
harmonizacji przepisów prawnych państw człon-
kowskich w zakresie podatku obrotowego oraz 
szóstą dyrektywę z 1977 r. w sprawie harmoni-
zacji przepisów państw członkowskich, dotyczą-
cych podatków obrotowych; wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej oraz ujednolicenia 
podstawy jego wymiaru. W Polsce podatek od 
wartości dodanej nosi nazwę podatku VAT, został 
on wprowadzony do polskiego ustawodawstwa 
ustawą z 1993 r., o podatku od towarów i usług 
oraz o podatku akcyzowym. Z chwilą wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. (UE) usta-
wodawca implementował do ustawodawstwa kra-
jowego szereg dyrektyw unijnych, regulujących 
tematykę podatku od wartości dodanej, w tym 
jedne z najważniejszych w tym zakresie, pierw-
szą i szóstą dyrektywę Rady, powołując do życia 
nową ustawę o podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowym w pełni zharmonizowaną z 
ustawodawstwem unijnym, dalej podatek VAT.

Podatek od wartości dodanej obowiązuje w 
każdym państwie unijnym. Wprowadza on do 
unijnego systemu podatkowego wielofazowy, 
obrotowy, powszechny, potrącalny oraz neu-
tralny podatek konsumpcyjny. Zasada wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej polega na 
stosowaniu do towarów lub usług powszechnego 
podatku obciążającego konsumpcję, proporcjo-
nalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od 
liczby transakcji. W praktyce oznacza to, iż każda 
faza obrotu zostanie opodatkowana podatkiem od 
wartości dodanej, obliczonym od ceny towarów 
lub usług, według właściwej stawki podatkowej, 
po odliczeniu podatku od wartości dodanej ponie-
sionego w celu nabycia towarów i usług, będących 
przedmiotem opodatkowania. Powyższy mecha-
nizm stosowany jest aż do momentu, w którym 
nie będzie już możliwości jego użycia, cały ciężar 
podatkowy spadnie na konsumentów, dlatego 
możemy mówić o jego neutralności względem 
przedsiębiorców, którzy są nim obciążeni tylko 
chwilowo do momentu zakończenia własnej fazy 
obrotu. Mechanizm wyżej wymienionego podatku 
postaram się przedstawić w dalszych rozważa-
niach.

Ustalając wartość dodaną dla wymiaru 
podatku możemy zastosować trzy metody. Pole-
gają one między innymi na – opodatkowaniu płac 
i zysków przedsiębiorcy, czyli elementów two-
rzonej nowej wartości, zsumowaniu ich w danym 
okresie we wspólną podstawę podatku, - pomniej-
szeniu wartości sprzedaży dokonanej w danym 
okresie o poniesione w tym okresie nakłady, róż-
nica stanowi podstawę wymiaru podatku, oraz 
na – obliczeniu podatku od wartości sprzedaży i 
pomniejszeniu go o podatek od nakładów, tech-
niką potrąceń, czyli obniżeniu kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego. Praktyka 
dowodzi, iż najszersze zastosowanie w systemach 
podatkowych państw w skali globalnej ma trzecia 
technika zwana „metodą fakturową”, stosowaną 
w systemie podatkowym państw Wspólnoty Euro-
pejskiej (WE).

Wyjaśniając pojęcie „faktura”, musimy odwo-
łać się do przepisów szóstej dyrektywy Rady, a 
konkretnie do art. 22(3) oraz art. 22(a), normu-
jących problematykę związaną z wystawianiem, 
przesyłaniem i przechowywaniem faktur VAT. 
Powyższe przepisy zobowiązują podatników 
do wystawiania faktur jako zasadniczych doku-
mentów, potwierdzających dokonanie transakcji. 
Określają one w szczególności dokonanie sprze-

daży, datę sprzedaży, cenę jednostkową, dane 
podatnika i nabywcy. Natomiast art. 22 (3)(b) 
wskazuje niezbędne minimum, które powinno 
być zamieszczone dla celów związanych z podat-
kiem od wartości dodanej. Rozwiązanie przyjęte 
w artykułach szóstej dyrektywy w całości zostały 
inkorporowane do polskiej ustawy o podatku od 
towarów i usług (art. 106 ust. 1).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego 
zostało uregulowane w art. 86 ust. 1 ustawy o 
podatku od towarów i usług. Według tego przepisu 
w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzy-
stywane do wykonywania czynności opodatko-
wanych, podatnikowi przysługuje prawo do obni-
żenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego. Reguluje on zagadnienie o charak-
terze fundamentalnym, w istocie kręgosłup całej 
konstrukcji podatku VAT, jakim jest konstruk-
cja podatku naliczonego. Uprawnienie z art. 86 
ustawy o podatku VAT wynika z istoty podatku od 
wartości dodanej, jak wyżej wspomniałem, oma-
wiany podatek ma obciążać konsumpcję, ma być 
neutralnym dla podatników tego podatku, a więc 
podmiotów uczestniczących w obrocie towarami i 
usługami, nie będących jednak konsumentami.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości (ETS) również wskazuje na 
ogromną wagę powyższego uprawnienia. W spra-
wie 268/83 pomiędzy D.A. Rompelman i E.A. 
Rompelman-Van Deelen a Minister van Finan-
cien (Holandia) lub C-37/95 pomiędzy Państwem 
Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV, w których 
Trybunał wskazał między innymi, iż system odli-
czeń służy całkowitemu uwolnieniu podatnika 
od obciążeń związanych z podatkiem VAT, skon-
struowany jest on w ten sposób, iż wszelka pod-
legająca temu podatkowi działalność gospodarcza 
jest opodatkowana w sposób neutralny, zatem ma 
służyć uwolnieniu przedsiębiorcy od obciążeń z 
tytułu podatku VAT zapłaconego lub należnego 
(do zapłaty) w ramach prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej.

W związku z powyższym należy wskazać na 
pogląd, że na gruncie poprzednio obowiązującej 
ustawy o podatku VAT takie rozumienie prawa do 
odliczenia nie było regułą. Często występowały 
problemy interpretacyjne prowadzące do licz-
nych sporów pomiędzy podatnikami a organami 
podatkowymi. Stanowisko w tej kwestii zajął 
również Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). 
Spory dotyczyły między innymi charakteru praw-
nego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego. Należy odpowiedzieć na 
pytanie, czy prawo do odliczenia stanowi warun-
kowy przywilej podatnika, ulgę podatkową lub 
może wynika z istoty podatku od wartości doda-
nej. Odpowiedź na to pytanie ma duże znaczenie 
zarówno dla praktyki prawnej, jak i dla zamierzeń 
ustawodawcy w celu dokonania późniejszych 
zmian. Mogłoby się wydawać, że przy naby-
ciu towarów i usług prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 
jest niczym innym jak ulgą czy też przywilejem 
podatkowym. Przeciw takim stanowiskom prze-
mawia jednak wiele argumentów, które należy 
rozważyć.

Po pierwsze nie uzasadnione jest twierdzenie, 
iż prawo podatnika do obniżenia podatku należ-
nego o podatek naliczony jest przywilejem. Wszak 
przywilej to prawo do korzystania ze szczególnych 
względów, a możliwości obniżenia podatku należ-
nego – to element koncepcji podatku od wartości 
dodanej i nie oznacza dla podatnika w tym zakre-
sie żadnych szczególnych względów. Po drugie 
w myśl Ordynacji podatkowej (OP) oraz nauki 
prawa podatkowego przez ulgę podatkową rozu-

mie się między innymi przewidziane przez prze-
pisy obniżki bądź odliczenia od kwoty podatku. 
Kolejnym argumentem godnym przytoczenia jest 
art. 3 pkt 6 OP, który z zakresu ulg podatkowych 
wyłącza obniżenie kwoty podatku należnego o 
kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu prze-
pisów o podatku od towarów i usług oraz innych 
odliczeń stanowiących element konstrukcji tego 
podatku. W związku z tym, że podatek od warto-
ści dodanej ma obciążać nie pełny obrót, a tylko 
wartość dodaną w danej fazie, jego wysokość jest 
ustalana poprzez odliczenie podatku naliczonego 
w fazach poprzednich od podatku należnego. 
„Obecnie art. 86 podatku VAT, dawniej 19 ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy-
zowym, dotyczący obniżenia podatku należnego 
o podatek naliczony przesądza o tym, iż polski 
podatek od towarów i usług jest podatkiem od 
wartości dodanej”. Jego treść jest ściśle związana 
z charakterem tego podatku, co przesądza o tym, 
że jest to najważniejsze z unormowań w zakresie 
wyżej omawianego podatku, determinujące jego 
charakter, a nie ulga podatkowa. „Zlikwidowanie 
obojętnie jakiej ulgi w podatku dochodowym od 
osób fizycznych lub prawnych, polegającej na 
dokonaniu odliczeń od podatku, nie zmieniłoby 
charakteru tego podatku, natomiast likwidacja 
prawa podatnika do obniżenia podatku należnego 
o podatek naliczony, w podatku VAT. Oznacza to, 
że podatek ten straciłby charakter podatku od war-
tości dodanej i stałby się zupełnie innym rodzajem 
podatku obrotowego”. - W. Nykiel, Kontrower-
syjna zmiana w art. 19 ustawy o podatku od towar 
i usług, „Przegląd Podatkowy”.

Również w kontekście orzecznictwa Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości oraz zasady 
neutralności, nie ulega wątpliwości fundamentalny 
charakter prawa do odliczenia, które to uprawnie-
nie oddaje istotę podatku od wartości dodanej, a 
mianowicie opodatkowanie konsumpcji, a nie 
obrotu gospodarczego. Innymi słowy przyznanie 
podatnikom prawa do odliczenia polega na unik-
nięciu kumulacji opodatkowania. Brak możliwości 
odliczenia kwot podatku oznacza, iż niepoliczony 
podatek powiększa cenę, a w efekcie również 
podstawę opodatkowania kolejnej transakcji, co 
w konsekwencji prowadzi do podwójnego opodat-
kowania. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
obniżenie podatku należnego o podatek naliczony 
nie jest odstępstwem od zasady sprawiedliwości 
podatkowej (powszechności ani równości). Nie 
jest zresztą żadnym wyjątkiem od reguły. Wręcz 
przeciwnie, jest regułą, a wyjątki od niej zostały 
przez przepisy prawa wyraźnie unormowane (art. 
88 VAT, dawniej art. 25). Prawo do odliczenia 
podatku jest tak istotne, iż ETS w orzeczeniu w 
sprawie 50/87 pomiędzy Komisją Europejską a 
Republiką Francuską wskazał, że wszelkie ogra-
niczenia muszą wynikać z przepisów wspólnoto-
wych oraz być stosowane w ten sam sposób we 
wszystkich państwach członkowskich.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego nie 
przysługuje jednak każdemu podatnikowi. Zgod-
nie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku VAT przy-
sługuje jedynie podatnikowi, o którym mowa w 
art. 15 VAT, a więc podatnikowi, który posiada 
status podatnika na skutek prowadzonej przez 
siebie działalności w zakresie, w jakim towary i 
usługi są wykorzystywane do wykonywania czyn-
ności opodatkowanych. A contario – prawo to 
nie przysługuje w stosunku do towarów i usług, 
które są wykorzystywane do czynności innych 
niż opodatkowane. Przed przejściem do dalszych 
rozważań należy zauważyć, że w przypadku prze-

DOKOŃCZENIE NA STR. 11

W ramach Dnia Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej w Guzewie 
odwiedzili Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Łodzi przy ulicy Straża-
ckiej 1/3. Tam brali udział w zajęciach zorganizowanych przez panów 
strażaków z II zmiany: st. ogn. Jarosława Głaszcza, st. ogn. Jerzego 
Murasa, asp. Dariusza Golińskiego, mł. asp. Krzysztofa Kurowskiego 
i mł. asp. Piotra Miazka.

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem poznawały tajniki wiedzy 
pożarniczej. Dzięki wspaniałej prezentacji sprzętu ratowniczego, 
wozów strażackich wraz z wyposażeniem, mundurów i ubrań specjal-
nych dzieci zdobyły wiele cennych informacji. Zobaczyły również, jak 
wygląda alarmowy wyjazd do akcji. Miały niecodzienną okazję prze-
jechać się wozem strażackim na sygnałach, lać wodę z szybkiego 
natarcia, a przede wszystkim wjechać w koszu drabiny na wysokość 
kilku pięter.

Były to niezapomniane chwile, które dostarczyły uczniom wiele 
radości, a także pozwoliły niektórym pokonać strach. Najlepszą opinią 
niech będą słowa Piotrka Rydygiera z kl. III: „W straży najbardziej 
podobało mi się lanie wodą i podnoszenie nas dźwigiem. Kiedy trzy-
małem węża, woda tak szybko leciała, że coś dziwnego pchało mnie 
do tyłu. Natomiast, gdy wsiadłem do kosza, dźwig uniósł nas do góry i 
czułem, że coś ściska mój brzuch. Było po prostu super”.

Następnie klasy 0-III wyruszyły do Kinderplanety mieszczącej się 
w Manufakturze. Sala zabaw spełniła oczekiwania maluchów. Mogły 
wspinać się po drabinkach, zjeżdżać w rurze, strzelać piankowymi kul-
kami, skakać na trampolinie, jeździć pociągiem, a także motocyklami i 
samochodami. Wspaniała zabawa trwała półtorej godziny, przerywana 
wybuchami śmiechu i okrzykami zachwytu.

Uczniowie klas IV-VI udali się do Ogrodu Botanicznego, gdzie brali 
udział w zajęciach warsztatowo-terenowych. Pan przewodnik oprowa-
dzał uczniów po ogrodzie i interesująco opowiadał o zbiorach. Uczest-
nicy poznali różnorodność roślin wodnych, bogatą kolekcję ziół oraz 
roślin wysokogórskich, a także niezwykłe rośliny japońskie. Były to 
pouczające i ciekawe zajęcia.

Joanna Kurowska

Uczymy się i bawimyNajlepsi uczniowie SP Kalino

Od lewej: Aleksandra Mirowska (kl. V) - 5,2; Natalia Biesaga (kl. V) - 5,2; 
Adrian Samiec - 5,44; Aleksandra Pytka (kl. IV) - 5,11; Dagmara Chmielew-
ska (kl. IV) - 5,33.
Klasy V - 4,04; klasy IV - 3,74; klasy VI - 3,62.

Najlepsi w SP w Rzgowie
A oto najlepsi uczniowie klas szóstych i ich średnie ocen:
Klasa VIa: Mateusz Kuzik – 5,4; Kinga Popa – 5,33; Aleksandra Madej – 5,3; 
Natalia Gorzkiewicz – 5,3; Adrianna Stachurska – 5,2; Michał Wójcik – 5,0; 
Agata Wojcieszek – 5,0; Hubert Rechciński – 4,9; Michał Rodkiewicz – 4,9; 
Dominika Binkiewicz – 4,9.
Klasa VIb: Ewa Karga – 5,4; Maja Konecka – 5,1; Adrian Pisiałek – 5,0; 
Karolina Strzelecka – 5,0; Monika Sykuła – 4,8; Przemysław Świercz – 4,8.

Klasa VIb

Klasa VIa
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Stypendium dla studentów
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, uchwalonymi przez Radę 
Miejską w Rzgowie, studenci wyższych szkół publicznych i niepublicznych, 
będący stałymi mieszkańcami Gminy Rzgów, mogą ubiegać się o Stypen-
dium Gminy Rzgów.
Stypendium może zostać przyznane studentom spełniającym zarówno kryte-
rium socjalne, jak i kryterium wyników w nauce.
Kryterium socjalne spełnia student, w którego rodzinie miesięczny dochód na 
członka rodziny nie przekracza dochodu uprawniającego do zasiłku rodzin-
nego.
Kryterium wyników w nauce spełnia student:
* Pierwszego roku studiów, który osiągnął średnią ocen w klasie maturalnej 
minimum 4,5 i wpis na listę studentów,
* Drugiego roku studiów, który osiągnął średnią ocen minimum 4,0 i termi-
nowo zaliczył pierwszy rok studiów,
* Wyższych lat studiów, który osiągnął średnią min. 4,3 i terminowo zaliczył 
poprzedni rok studiów,
* Przy udzielaniu stypendium mogą być dodatkowo uwzględniane szcze-
gólne osiągnięcia naukowe uzyskane podczas studiów.
Ubiegający się o stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:

- własnoręcznie napisany życiorys, podanie o Stypendium Gminy Rzgów z 
uzasadnieniem,
- zaświadczenie o przyjęciu na studia, świadectwo ukończenia szkoły ponad-
gimnazjalnej, w kolejnych latach nauki zaświadczenie z dziekanatu o zalicze-
niu i średniej ocen za ostatni rok nauki,
- dokumenty umożliwiające obliczenie dochodu na członka rodziny, który 
to dochód nie powinien przekroczyć wysokości uprawniającej do zasiłku 
rodzinnego.
Przedłużenie stypendium na kolejny rok nauki wymaga ponownego złożenia 
podania z uaktualnionym uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami.
Liczbę i wysokość stypendiów na rok akademicki określa Burmistrz Rzgowa 
wraz z Komisją Stypendialną powołaną przez Radę Gminy Rzgów.
Wnioski o Stypendium Gminy Rzgów składa się w Sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie do dnia 10 października danego roku.
Stypendia przyznawane są na rok akademicki, tj. od października do lipca.
Stypendia są wypłacane miesięcznie w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
w ostatnim tygodniu miesiąca za dany miesiąc.
Po zakończeniu semestru zimowego stypendysta obowiązany jest przedsta-
wić zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium są podane do wiadomości 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, pok. 23 
lub telefonicznie tel. (042) 214-12-10.

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o syste-

mie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Rada 
Gminy Rzgów uchwaliła regulamin udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów, 
podejmując uchwałę Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca 2005 r. Uchwała 
ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego Nr 143, 
poz. 1442 z dnia 13 maja 2005 r. oraz na stronie www.bip.rzgow.tensoft.pl.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń będący mieszkańcem Gminy 
Rzgów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej wystę-
puje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wie-
lodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca 
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o 
której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) wynosi ona aktualnie 
351,00 zł netto.

Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół pub-
licznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kole-
giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężo-
nymi niepełnosprawnościami – realizację odpowiedniego obowiązku szkol-
nego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicz-
nych dla dzieci i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku 
nauki.
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich 
kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie 
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzy-
muje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. 
Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, gdy uczeń, który otrzymuje inne sty-
pendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać 
stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o cha-
rakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 
1.280,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczyciel-
skich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 
1.152,00 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie całkowitego 
lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach:
* edukacyjnych, wykraczających poza program nauczania (wycieczki szkolne 
do teatru, kina, muzeum, zielone szkoły),
* wyrównawczych, dla uczniów z dysleksją, logopedycznych, rehabilitacji 
wzroku, słuchu, terapii pedagogicznej itp.,
* edukacyjnych, realizowanych poza szkołą (nauka języków obcych, zajęcia 
muzyczne, sportowe, komputerowe).

Stypendium może też być udzielane w formie rzeczowej: zakup podręcz-
ników, słowników, lektur, zeszytów, długopisów, stroju gimnastycznego itp.

Można udzielić stypendium w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Wysokość przyznanego stypendium jest uzależniona od sytuacji mate-

rialnej ucznia i jego rodziny, potrzeb edukacyjnych ucznia oraz innych oko-
liczności.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od wrześ-
nia do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego 
słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków 
obcych i kolegium pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż 
od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest zło-
żenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z dnia 
30 marca 2005 r.) do dnia 15 września danego roku szkolnego (a w przypadku 
słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków 
obcych i pracowników służb społecznych do dnia 15 października) w sekre-
tariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Wniosek może być złożony przez rodzica, prawnego opiekuna, pełnolet-
niego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka czy kolegium.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja stypendialna, którą 
powołuje Burmistrz Rzgowa na okres roku szkolnego, a do jej zadań należy 
analiza i opiniowanie złożonych wniosków.

Przyznane stypendia szkolne będą przekazywane rodzicom ucznia, praw-
nym opiekunom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi na podstawie przedłożo-
nych faktur, rachunków itp.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w 
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którego nie można 
było przewidzieć i które skutkuje nagłym pogorszeniem się sytuacji mate-
rialnej ucznia i jego rodziny (śmierć rodzica lub opiekuna, pożar, powódź, 
długotrwała choroba, stanie się ofiarą przestępstwa i inne).

Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokry-
cie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej.

Może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzyma-
nego stypendium szkolnego. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie wnio-
sku (załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z 
dnia 30 marca 2005 r.) w terminie 2 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez komisję stypendialną 
według kolejności zgłoszeń w okresie nie dłuższym niż trzy tygodnie od daty 
wpływu wniosku.

Druki wniosków na rok szkolny 2007/2008 można pobierać drogą elek-
troniczną lub bezpośrednio w placówkach wymienionych poniżej:
1. Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, tel. 214-
12-10, www.bip.rzgow.tensoft.pl, www.rzgow.pl,
2. w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-
030 Rzgów, tel. 214-10-39,
3. w Szkole Podstawowej w Guzewie, tel. 214-10-86,
4. w Szkole Podstawowej Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, tel. 214-10-77,
5. w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 
Rzgów, tel. 214-13-39,
6. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-
030 Rzgów, tel. 214-21-12.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w wymienionych wyżej 
instytucjach.                                                                 Jadwiga Pietrusińska

Choroba Aujeszky’ego u świń
Zagrożenie epidemiologiczne 

i ekonomiczne
Choroba Aujeszky’ego jest wirusową zakaźną, zaraźliwą chorobą świń 

oraz wielu innych gatunków zwierząt gospodarskich i wolno żyjących. Cho-
roba występuje na całym świecie, najczęściej w chłodnych i wilgotnych 
porach roku.

Do typowych zmian klinicznych u świń zaliczyć należy: wzrost tempe-
ratury ciała, brak koordynacji ruchów, zaburzenia w behawioryzmie, drżenia 
mięśni i bezgłos. Śmiertelność 1-2-tygodniowych prosiąt może dochodzić do 
100%. U starszych świń objawy są podobne, lecz mniej ostre, a śmiertelność 
waha się w granicach 3-5% lub mniej. U loch mogą wystąpić poronienia.

U dzikich zwierząt choroba występuje głównie z objawami nerwowymi 
i kończy się nagłą śmiercią, natomiast u kotów powoduje bardzo silny świąd 
ciała, prowadząc m.in. do powstawania głębokich i nieuleczalnych samooka-
leczeń, w konsekwencji prowadząc zawsze do śmierci kota. Wirus jest całko-
wicie niegroźny dla ludzi!!!

W ostatnich dwunastu latach, we wszystkich rozwiniętych krajach świata, 
obserwuje się wzrost liczby przypadków choroby Aujeszky’ego. Duże straty 
w hodowli trzody chlewnej, jakie powoduje ta choroba, zmusiły wiele państw 
Europy, a także USA i Kanady do wprowadzenia programów jej zwalczania. 
Wśród państw Unii Europejskiej są już takie, które uzyskały status kraju wol-
nego od tej choroby (Wielka Brytania, Dania, a ostatnio Niemcy), większość 
aktualnie realizuje programy walki z tą chorobą i są również takie, które jesz-
cze profilaktycznie nic nie zrobiły (Rumunia i Polska).

Taki stan rzeczy, jaki jest aktualnie Polsce, niesie ze sobą dwojakiego 
rodzaju zagrożenia:
- po pierwsze sprzyja rozprzestrzenianiu się choroby,
- po drugie, i to jest bardzo poważne zagrożenie, w konsekwencji doprowa-
dzi do ograniczenia lub zaprzestania handlu żywymi zwierzętami i mięsem 
wieprzowym z krajami wolnymi od tej choroby bądź realizującym program 
jej zwalczania.

To byłaby prawdziwa katastrofa dla polskich producentów trzody chlew-
nej. Dlatego tak ważne jest, by Polska przystąpiła do realizacji opracowanego 
już programu zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń.

Pierwsze kroki zostały już poczynione 30 kwietnia 2007 r. Program ten 
został przyjęty uchwałą Rady Ministrów i przesłany do Komisji Europejskiej 
w celu zatwierdzenia i uzyskania współfinansowania jego realizacji. Program 
ma trwać 5-7 lat i w tym czasie musi być przebadany wg odpowiednich har-
monogramów pewien procent zwierząt we wszystkich gospodarstwach, które 
mają 2 i więcej świń. Następnie ustala się dalsze postępowanie.

Realizacja tego programu jest dużym wysiłkiem finansowym dla Państwa 
oraz organizacyjnym dla hodowców i służby weterynaryjnej, jednak koniecz-
nym, jeśli chcemy w dalszym ciągu rozwijać hodowlę trzody chlewnej i być 
czołowym eksporterem tego mięsa w Europie.                   Adam Krajewski

Straż apeluje i ostrzega
W ostatnim okresie Straż Pożarna odnotowuje zwiększoną ilość inter-

wencji, polegających na wypompowaniu wody z zalanych piwnic oraz usu-
waniu skutków wichur.

Interwencje te są skutkiem zwiększonej ilość opadów powodujących 
lokalne podtopienia piwnic oraz pomieszczeń, usytuowanych poniżej 
poziomu terenu. Woda jest żywiołem, który w jednej chwili może zniszczyć 
wiele istnień oraz dorobek wieloletniej pracy ludzkiej. Zły stan urządzeń, słu-
żących do odprowadzania wód opadowych, lub ich brak jest przyczyną zalań 
czy podtopień domów, dróg, obiektów użyteczności publicznej i innych.

Burzom towarzyszy często silny i porywisty wiatr, który przyczynia się 
do uszkodzeń budynków, drzewostanu, a także wyrządza szkody w energe-
tyce.

Apelujemy, aby podczas tego typu anomalii pogodowych w mieszkaniach 
zamknąć wszystkie okna i drzwi. Ponadto na balkonach, tarasach i podwór-
kach zabezpieczyć znajdujące się tam przedmioty przed przemieszczaniem 
ich przez wiatr. Wskazane jest całkowite odłączenie sprzętu elektrycznego 
z sieci energetycznej, bowiem pioruny często uderzają w przewody napo-
wietrzne lub stacje transformatorowe. Burzę najlepiej przeczekać w domu. 
Jeżeli natomiast zastanie nas na otwartej przestrzeni, to dla własnego bez-
pieczeństwa nie należy chować się pod pojedynczymi, wysokimi drzewami, 
tablicami reklamowymi, słupami i liniami energetycznymi. W sytuacji, gdy 
przeczekujemy burzę pod budynkiem, należy uważać, by nie oprzeć się o 
instalację odgromową. Nie powinno się rozmawiać przez telefon komór-
kowy, a najlepiej go wyłączyć.

Z-ca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Marek Duda

Nasza recenzja
Strong Terence: „Zimny poniedziałek”, przeł. z ang. Tadeusz 
Bereza, Warszawa: „Amber”, 2006, 381 s.
Strong T. - brytyjski autor literackich thrillerów XXI wieku, jego powie-
ści imponują świetną znajomością współczesnych realiów. Najnow-
sza powieść „Zimny poniedziałek” ujawnia międzynarodowy spisek 
początku XXI wieku, ciemne machinacje nowej dyplomacji.
Ed Coltrane, ekskomandos SAS, nie może pogodzić się ze śmiercią 
żony, tłumaczki ONZ, zamordowanej przed pięcioma latami w Bośni. 
Myśli tylko o zemście. Nagle dowiaduje się, że morderca jest w Lon-
dynie... jako gość Jej Królewskiej Mości... ale to dopiero początek 
odsłaniania szokującej prawdy: o nowej Europie, nowej mafii i nowych 
tajnych służbach nowego supermocarstwa.
Prowokacyjna wizja zjednoczonej Europy - emocje sięgające zenitu.

opr. M. Olszewska

Z życia klas pierwszych
Dnia 4 czerwca wybraliśmy się do Straży Pożarnej w Łodzi, gdyż 

chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda praca strażaka. Panowie pokazali 
nam sprzęt, który służy do ratowania ludzi, i opowiedzieli o swojej 
pracy.

Dnia 5 czerwca rano wyruszyliśmy na wycieczkę do Warszawy. W 
stolicy zobaczyliśmy lotnisko Okęcie, Pałac Kultury i Nauki, Starówkę. 
Dzięki wizycie w Zamku Królewskim poczuliśmy się gośćmi króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego. Wycieczka była bardzo udana.

Dnia 21 czerwca przyszliśmy do szkoły wraz z rodzicami, aby ode-
brać pierwsze świadectwa. Przygotowaliśmy też krótką inscenizację, 
której celem było przypomnienie zasad bezpiecznego odpoczynku.

Małgorzata Popa i Agnieszka Kosińska
wychowawczynie klas pierwszych

Szkoły Podstawowej w Rzgowie im. Jana Długosza

Udana wycieczka
Na początku czerwca odbyła się trzydniowa wycieczka uczniów Szkoły 

Podstawowej w Guzewie do Załęcza Wielkiego. Uczestnikami wycieczki 
byli uczniowie klas IV, V i VI wraz z opiekunkami: p. Grażyną Ratajską i 
Urszulą Sabelą.

Dzieci zamieszkały w pięknie położonym ośrodku, znajdującym się na 
terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, w zakolach rzeki Warty. 
Opiekunowie dbali o zapewnienie wielu atrakcji swoim podopiecznym i 
wspaniale organizowali harmonogram wycieczki, o czym świadczyły zado-
wolone miny jej uczestników.

Podczas pobytu w Załęczu uczniowie brali udział w wycieczce rowe-
rowej oraz uczestniczyli w przeprawie promowej przez Wartę. Największe 
emocje wzbudziła jednak nocna zabawa w „podchody”, wspólne ognisko 
oraz konkursy karaoke. Dzieci z powodzeniem startowały w zorganizowa-
nych przez ośrodek konkursach dotyczących znajomości Ziemi Łódzkiej oraz 
znajomości przepisów ruchu drogowego. Najlepsi uczestnicy obu konkursów 
otrzymali nagrody rzeczowe.

Czas szybko minął w wesołej atmosferze - wszyscy wrócili wypoczęci i 
zadowoleni.

Ze słońcem w chowanego
W dniach 25.06-8.07.2007 r. grupa „Krasnale” i „Marionetki” przeby-

wała na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Odargowie. Miejsce na 
obozowisko było znakomite, ale z kąpieli w Morzu Bałtyckim udało się sko-
rzystać tylko odpornym na zimno. Słońce też skąpiło nam swoich promieni, 
więc skupiliśmy się na tańcu i zwiedzaniu wszystkich okolicznych zabytków 
na Kaszubach.

Dzieci mogły zobaczyć fokarium w Helu, skansen w Nadolu, groty w 
Mechowie, okręty w Gdyni, podziwiać najdłuższą deskę świata, „dom do 
góry nogami” w Szymbarku, mogły też porównać plaże w Dębkach, Helu, 
Chałupach i nad Jeziorem Żarnowieckim. Całe zaś Kaszuby doskonale widać 
było z wieży widokowej „kaszubskie oko” w Gniewinie. Tam też znajdował 
się basen kryty, który rekompensował braki kąpieli w morzu.

Choć pogoda nas nie rozpieszczała, to dzieci bawiły się doskonale. Może 
nie pochwalą się opalenizną znad Bałtyku, to z pewnością będą bogatsi o 
wrażenia i wspomnienia z wycieczek oraz znajomość kilkunastu piosenek 
poznanych na obozie, a przygotowane układy taneczne będzie można zoba-
czyć na Dniach Rzgowa.

Instruktorzy GOK


