U roczystości
w Czyżeminku

I znowu zatrzęsła się sala w Czyżeminku w ostatnią sobotę stycznia.
Nie nie, nie ma obok Wezuwiusza ani
żadnego innego wulkanu. Po prostu
duże zgrupowanie większości dzieci
z okolicy spowodowało, iż o mało
strop nie popękał w świeżo remontowanym budynku. A z jakiej okazji
owo spotkanie? A jakże – jasełka!
Były dzieci poprzebierane za
zwierzęta, byli Trzej Królowie,
Matka Boska z Dzieciątkiem, żłób,
święty Józef, okazała szopka...
nikogo ani niczego nie brakowało.
Wszystkie aniołki z nieba się zleciały.
Z zaproszenia skorzystała –
bardzo chętnie odwiedzająca naszą
wieś – pani wiceburmistrz Jadwiga
Pietrusińska, siostra Ksawera ze
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
oraz tłum matek, ojców i dziadków
sięgający aż do wyjścia. Przedstawienie przygotowała głównie pani
Halina Depcik. Dużą pomoc okazała
Katarzyna Karpacka, która razem z
mężem Piotrem udostępniła, między
innymi, profesjonalne nagłośnienie.
Przepyszne domowe ciasta upiekły
matki dzieci.
Dzieci zaprezentowały bogaty
program. Obok obrosłego wielowiekową tradycją spektaklu były też
inne atrakcje. Odśpiewano kolędy.
Publiczność miała przygotowane
wydrukowane odpowiednie pieśni
na kartkach. Oprócz przedstawienia były słodkie życzenia i obietnice dobrych uczynków: „pomogę

mamie zmywać...”, „posprzątam
w pokoju...”, „odśnieżę ścieżki...”.
Najmłodsze pokolenie rozdało też
z okazji niedawnego Dnia Babci
i Dziadka malutkie upominki dla
seniorów.
Milusińscy otrzymali w prezencie od siostry Ksawery prezenty. Jest
już tradycją, iż siostra zbiera w ciągu
roku zabawki. Zabawki nie były
nowe, ale ile frajdy sprawiły naszym
berbeciom! Każda zabawka dostała
numer, a dzieci losowały losy. Było
sprawiedliwie, a mały dreszczyk
emocji opanował nie tylko dzieci, a
i dorosłych.
Spotkanie uświetnił też PRAWDZIWY Mikołaj. W drodze powrotnej do domu na Antarktydę zawitał z
workiem prezentów na Czyżeminek.
Każde dziecko obecne w sali dostało
paczkę słodyczy, które zafundowali
państwo Danusia i Bolesław Brzozowscy i siostra Ksawera.
Ale nie było tak łatwo otrzymać
souvenir. Trzeba było zaśpiewać
piosenkę albo powiedzieć wierszyk.
„Święty Mikołaju, proszę Ciebie tak
ogromnie, kiedy będziesz w naszym
kraju, nie zapomnij o mnie”. Wiemy
z nieoficjalnych źródeł, iż Mikołaj
na tę prośbę zareaguje pozytywnie
w przyszłym roku.
W niedzielę na drugi dzień od 15
do 20 odbyły się poprawiny. Dzieciaki
miały dyskotekę, a starsi urwanie
głowy. Ale tak już jest i trzeba z tym
się pogodzić. Do usłyszenia w przyszłym roku!
Bogusława Szanda
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Złote Gody
Dnia 2 lutego 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbyła się
uroczystość nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Swoje Złote
Gody obchodzili Państwo Jadwiga i Jan Rechcińscy ze Rzgowa. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie Jubilatom wręczył
Burmistrz Rzgowa - Jan Mielczarek.
Państwo Rechcińscy po 50 latach wspólnego życia odnowili swoją przysięgę małżeńską w obecności najbliższej rodziny - dzieci oraz wnuczków.
Burmistrz Rzgowa złożył Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia
pomyślności i szczęścia oraz wręczył dyplom i kwiaty. Dla wszystkich uczestników uroczystości była to chwila bardzo wzruszająca.
Agata Nawrocka

Ostatki
w Starowej Górze
Związek Kółek, Organizacji Rolniczych i Koło Gospodyń Wiejskich w Starowej Górze dla swoich członków i działaczy społecznych zorganizowały ostatki.
Obowiązkowe było przebranie. Zabawa trwała do 12
w nocy. Najładniejsze przebranie zaprezentowało
Koło Gospodyń Wiejskich ze Starowej Góry.
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Najlepsze życzenia
Wspaniałych Świąt Wielkanocnych,
pełnych rodzinnego ciepła i nadziei
składają
Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek
Zast. Burmistrza Jadwiga Pietrusińska
oraz Radni
z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Markiem Bartoszewskim

Gminny Zjazd Delegatów Ostatki w „Cameracie”
GZRKiOR
W środę 27 lutego w Sali OSP w Rzgowie obradowali delegaci Związku
Zawodowego, jakim jest Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych, wśród których były przedstawicielki trzynastu Kół Gospodyń
Wiejskich i sześciu Kółek Rolniczych – razem 36 delegatów, w tym tylko
dziewięciu mężczyzn.
Sprawozdanie z 4-letniej działalności składał ustępujący przewodniczący
Waldemar Latek. Mógł się pochwalić przede wszystkim działalnością
KGW w gminie, których liczebność w ostatnim okresie wzrosła do trzynastu (w Guzewie, Bronisinie Dw. i Czyżeminku). Ustępujące gminne władze
związku otrzymały absolutorium jednogłośnie.
Następnie Zjazd zmienił nazwę z Gminnego Związku na MiejskoGminny Związek RKiOR w związku z tym, że w ciągu ostatniej kadencji
Rzgów otrzymał prawa miejskie. Zjazd wybrał 19-osobową Radę, wśród
której znalazły się przewodniczące 13 KGW i 6 przedstawicieli Kółek Rolniczych.
Rada MGZRKiOR w Rzgowie wybrała spośród siebie pięcioosobowe
prezydium na następujące, oczywiście społeczne, funkcje: przewodniczący
– Zbigniew Gabara – Kalino; wiceprzewodniczący – Wiesława Pietrusińska – Stara Gadka; sekretarz – Danuta Szymczak – Starowa Góra; skarbnik – Małgorzata Ostojska – Zdyb – Bronisin Dworski; członek prezydium
– Marek Góral – Stara Gadka.
Zjazd wybrał 3-osobową Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący – Bogumił Samiec ze Starowej Góry i dwie członkinie: Weronika Uram
ze Starowej Góry i Renata Niewiadoma z Kalinka.
Delegatami na Zjazd Regionalny, w głosowaniu tajnym, zostali: Zbigniew
Gabara, Wiesława Pietrusińska, Krystyna Kwiatkowska, Danuta Szymczak.
Waldemar Latek – przewodniczący GZRKiOR w Rzgowie przez ostatnie
3 kadencje dobrowolnie nie kandydował już do władz związku – otrzymał
kwiaty i podziękowania od nowo wybranych władz.
W zjeździe gościnnie uczestniczyli i głos zabierali Przewodniczący
Regionalnego Związku KGW – Zofia Wąsicka, Burmistrz Rzgowa – Jan
Mielczanek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie – kreślący te
słowa – Marek Bartoszewski.
M.B.

W ostatkowy wtorek odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie w
„Cameracie”. Jak się okazało, chórzystki oprócz talentów wokalnych, posiadają również cenne talenty kulinarne. Hitem dnia - jak można było przewidzieć, były pieczone przez gospodynie – tradycyjne pączki.
Pomysłów i zapału do zabaw także chórzystom nie można odmówić,
gdyż większość na ten dzień zmieniła tożsamość. Można było zatańczyć
z Cyganką, co wróżyła z ręki i fusów, nader atrakcyjnym „nieznajomym”,
pomiauczeć z kotem, spisać cyrograf z diabłem, zabawić z Lalą czy Czerwonym Kapturkiem. Nad kondycją zaś uczestników zabawy czuwała dobrowolna „pomoc medyczna”.
Aby tradycji przebierańców stało się zadość, barwny korowód przedostał się do Urzędu Miejskiego, gdzie przez chwilę rozweselał zatroskanych i
obradujących nawet w Ostatki włodarzy miasta.
Sprawdziła się zatem stara prawda, iż improwizowane zabawy udają się
najlepiej. Karnawał odpłynął, a nam pozostają miłe wspomnienia.

Nauka przez zabawę
Ferie kojarzą się dzieciom ze śniegiem, jazdą na sankach, łyżwach. Niestety, w tym roku zamiast śnieżnych zabaw mieliśmy prawie wiosenne przebudzenie. Dzieci mogły skorzystać z propozycji Gminnego Ośrodka Kultury,
wśród których znalazły się cykliczne zajęcia tańca, plastyki, nauki fotografowania czy śpiewu oraz rozgrywki tenisa stołowego.
W drugim tygodniu przerwy semestralnej dzieci wzięły udział w spektaklu, który przygotowali dla nich aktorzy teatru „Piccolo” (zaproszeni przez
Ośrodek Kultury) na temat niebezpiecznych zabaw. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania aktorów dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożenia
życia, posługiwania się numerami alarmowymi. Największym jednak zainteresowaniem cieszyła się prezentacja straży przygotowana przez Ochotniczą Straż ze Rzgowa. Oprócz informacji na temat ratownictwa, dzieci mogły
przymierzyć mundur i hełm strażacki.
Wszyscy widzowie wychodzili z Ośrodka Kultury nie tylko z głową pełną
od wrażeń, ale i zasobem informacji, a także z książeczkami do kolorowania
oraz słodkimi nagrodami.
Instr. Renata Furga

Kolędy jeszcze raz...
27 stycznia już po raz kolejny Rzgowski Chór „Camerata” zaproszony został do Aleksandrowa Łódzkiego, tym razem na XXI Koncert
Kolęd i Pastorałek. Gospodarzem koncertu był Chór Parafii Archaniołów Rafała i Michała, a sam koncert odbywał się w świątyni przed
dużym, wyposażonym w szerokie stopnie ołtarzem.
W tym roku obsada chórów była dość spora (było ich dziewięć);
dla takich właśnie zespołów koncert ten jest przewidziany. Rozrzut
liczebności duży, od tych całkiem małych – kilkunastoosobowych, do
pięćdziesięcio-sześćdziesięcioosobowych. Rodzynkami i urozmaiceniem była kapela „Aleksandrowianie” oraz „Aleksandrowska Orkiestra
Dęta”, która wspomagała organizacyjnie gospodarzy koncertu, grając
kolędy na powitanie i zakończenie oraz w trakcie rotacji zespołów.
Z prawdziwym podziwem patrzyliśmy na te naprawdę duże zespoły,
bo zgromadzenie tak licznej grupy ludzi o tych samych wspólnie realizowanych pasjach i zainteresowaniach jest naprawdę imponujące.
Tylko gratulować odwagi, zapału i chęci!!! Oto wspaniałe, budujące
przykłady, jak pięknie owocuje zgodna współpraca, choć nie zawsze
jakość, potęga i racja są tam, gdzie tłum i głośno.
Wrażeń i emocji był pełen wachlarz; zdawaliśmy sobie jednak
sprawę, że to już ostatni przyczółek tych wspaniałych, rodzinnych
świąt, iż ten ciepły klimat Bożego Narodzenia powoli odpływa. Ale nie
na długo, bo wróci. Już za rok.
Koncert ten zamknął sezon kolędowy w „Cameracie”, który po raz
kolejny był obfity i udany; przyniósł wiele satysfakcji i zadowolenia.
Zatem teraz... zasłużony odpoczynek i powrót do naszych sympatycznych, systematycznych ćwiczeń, bo już w perspektywie... cdn.
Izabela Kijanka

Barwy folkloru
W swojej prawie 23-letniej działalności Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” zmieniał kilkukrotnie skład osobowy. Pierwsze występy odbywały
się na 8 par, później stopniowo napływała młodzież chętna do nauki tańca
ludowego i obecnie „Rzgowianie” liczą 32 tancerzy, wspieranych dodatkowo
14 -osobową młodszą grupą przygotowawczą i 4-osobową kapelą.
Zawsze jednak w ich repertuarze były tańce głównych i podstawowych
regionów naszego kraju, a mianowicie: tańce łowickie, rzeszowskie, krakowskie, lubelskie, góralskie, okresu księstwa warszawskiego oraz krótkie
obrazki ludowe. Każdy z regionów ma odrębny charakter tańca, kostiumy
różnią się krojem i kolorystyką, a muzyka rytmem, tempem i żywiołowością.
To, czy zespół „Rzgowianie” tańczy i śpiewa według prawideł i schematów
danego regionu, są w stanie ocenić jedynie muzykolodzy i etnochoreografowie na przeglądach i festiwalach folklorystycznych, w których co roku zespół
bierze udział.
Na początku tego roku przygotowany został kolejny układ taneczny
(tańce szlacheckie), do którego zakupiono niezwykle barwne stroje. Mazura
i poloneza w wykonaniu ZPiT „Rzgowianie” będzie można po raz pierwszy
zobaczyć w nowym ośrodku kultury w Tuszynie 12 marca podczas wystawy
stołów wielkanocnych.
Instr. Renata Furga

Zebraliśmy 4.940,31 zł
Taką kwotę zebraliśmy podczas XVI Finału WOŚP w Rzgowie. Przypominamy że kwestowaliśmy dla dzieci ze schorzeniami
laryngologicznymi. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
Włodzimierz Kaczmarek
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Imprezy sportowe „Sokoła”
nie odbył się Gminny Turniej Piłki
Koszykowej. Brały w nim udział
reprezentacje dziewcząt i chłopców
ze SP w Kalinie, Guzewie i Rzgowie.
Rozgrywki dziewcząt wygrała
drużyna SP w Rzgowie w składzie:
Patrycja Marchewczyńska, Dominika Cywińska, Margarita Rechcińska, Katarzyna Pyć, Sandra Salska,
Joanna Berska, Katarzyna Bikiewicz, Martyna Barcicka i Karolina
Świderek. Drugie miejsce zajęły
dziewczęta ze SP w Guzewie, a trzecie dziewczęta z SP w Kalinie.
W grupie chłopców: I miejsce –
SP Rzgów: Adrian Górski, Piotr Sarliński, Rafał Bartłomiejczyk, Rafał
Modranka, Dominik Makiewicz,
Zarząd LUKS „Sokół” przygotował program zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i absolwentów
podczas ferii zimowych 2008.
Zajęcia szachowe prowadzone
były przez Pana Grzegorza Wojnę
dwa razy w tygodniu po 2 godziny.
W pierwszej części zajęć prowadzący rozgrywał z uczestnikami
symultanę szachową, ucząc debiutów szachowych, a w drugiej części
rozgrywane były turnieje między
uczestnikami spotkania.
Zajęcia z koszykówki prowadziła Katarzyna Salska – również
dwa razy w tygodniu po 2 godziny.
Uczestnicy doskonalili umiejętności
koszykarskie – rzuty z dwutaktu po
kozłowaniu, z podania i rzuty osobiste. Elementy obrony indywidualnej
w grach drużyn dwu-, trzyosobowych oraz w grze właściwej.
Podczas zajęć siatkarskich odbywały się turnieje mini-siatkówki
zespołów dwójkowych i trójkowych. Na ostatnich zajęciach odbył
się mecz między reprezentacją Gim-

nazjum nr 42 w Łodzi a naszą klubową reprezentacją. Mecz wygrali
zaproszeni goście wynikiem 4:1.
Zajęcia tenisa stołowego oraz
piłki nożnej chłopców i dziewcząt
przeprowadził Zdzisław Sabela. Nie
odbyły się zaplanowane zajęcia ze
sportów zimowych, głównie narciarstwa biegowego, ze względu na
brak śniegu.
Dwudziestoosobowa grupa uczniów wypoczywała na tygodniowym obozie narciarskim w Białym
Dunajcu. Uczestnicy doskonalili
swoje umiejętności na nartach
zjazdowych i snowboardzie na najlepszych stokach podhalańskich
– na stoku Harenda w Zakopanem,
na Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej i w Witowie. Zachwycił także
wszystkich wyjazd do ośrodka narciarskiego „Skicentrum Strednica
Żdiar” u podnóża Tatr Bielańskich
oraz na stok w Orawicach, gdzie
po męczących zjazdach uczestnicy
regenerowali siły w orawskich basenach termalnych.
3 marca 2008 r. w SP w Kali-

Nasza recenzja
Robert Baer: „Oblicze zła – prawda o wojnie z terroryzmem we
wspomnieniach oficera CIA”. Przeł. z ang. Grażyna Górska. Warszawa:
„Magnum” 2006; s. 295.
W pracy operacyjnej Baer zawsze balansował na granicy ryzyka, toteż
jego opowieści o niebezpieczeństwach towarzyszących zadaniom, podejmowanym niekiedy z własnej inicjatywy, np. w Libanie, Tadżykistanie czy
północnym Iraku, można by porównać z thrillerem Clancy’ego, gdyby nie
świadomość, że to wszystko wydarzyło się naprawdę...
W „Obliczu zła” autor odsłania kulisy wielu tajnych operacji CIA. Opisuje proces swojej zawodowej edukacji w Agencji. Ale pisze też o biurokracji
i grach politycznych, które doprowadziły do zmarnowania wysiłków agentów, często zdobywających informacje z narażeniem życia.
Wspomnienia jednego z najlepszych oficerów operacyjnych CIA na Bliskim Wschodzie. W czasie blisko dwudziestoletniej służby w najbardziej
zapalnych regionach świata sprawdzał każdy ślad prowadzący do ludzi
podejrzewanych o działalność terrorystyczną.
M. Olszewska
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Mateusz Pokorski, Robert Płusa i
Michał Pierzyński. II miejsce – SP
Kalino. III miejsce – SP Guzew.
Najlepsi zawodnicy turnieju to
uczniowie SP w Kalinie: Aleksandra
Mirowska, Karolina Klechta, Adrian
Mirowski i Konrad Kraszewski.
Na wyróżnienie zasługuje również postawa gospodarzy turnieju,
którzy dopingowali zawodników
podczas gier turniejowych następującymi okrzykami: „Guzew pije
mleko i rzuca za daleko, Kalino pije
colę i rzuca same gole”, „Możecie
być dobrzy w siatkówkę, możecie
być dobrzy w innej grze, lecz koszykówkę z nami nikt nie wygra! O
Nie!”.
Grażyna Żabka

XX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 13 lutego 2008 r.
Nowy inkasent

Blisko 14 lat Pan Stanisław Wawrzonek był
inkasentem należności za wodę i odprowadzane
ścieki w Rzgowie. W związku z jego przejściem
na emeryturę Rada Miejska odwołała, a na jego
miejsce powołała Pana Grzegorza Gamonia jako
inkasenta tych należności.

Zmiany w budżecie

Licząc na dofinansowanie z PFRON dla Gminnej Przychodni Zdrowia na przebudowę wejścia
dla niepełnosprawnych Radni zmniejszyli środki
na tę przebudowę o 65 tys. zł. Zadanie to ma kosztować ok. 200 tys. zł i znalazło się w budżecie na
rok bieżący ze względu na naciski Narodowego
Funduszu Zdrowia, który grozi zerwaniem umowy
z GPZ, gdy tej windy nie będzie.

Ortopeda i chirurg nadal w GPZ

Rada Miejska przyjęła program zdrowotny
w zakresie zapobiegania chorobom i urazom na
2008 r. Dzięki jego uchwaleniu i przeznaczeniu w
budżecie kwoty 26 tys. zł nadal będą funkcjonować gabinety specjalistów wymienionych w tytule
w Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie przy
ul. Ogrodowej nr 11.

Trzynastka dla Burmistrza

Należne wynagrodzenie – popularna trzynastka dla burmistrza od tego roku musi być
uchwalona przez Radę Miejską – taka jest interpretacja NSA z 2006 r. Wysokość tego wynagrodzenia wynika z ustawy z dnia 12 grudnia 1997
r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników sfery budżetowej i na jej podstawie zostało wyliczone na 9.525,42 zł brutto (netto
czyli na rękę ok. 6.100 zł).
Nie można nie wypłacić tej należności i tu
zastanawiam się, po co uchwała Rady w tej sprawie? – chyba tylko po to, żeby upublicznić zarobki
burmistrza. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Regulacje dla nauczycieli

Konkurs recytatorski
30 stycznia 2008 roku w Młodzieżowym Ośrodku Kultury w Pabianicach
odbył się rejonowy etap konkursu recytatorskiego – Wiersze o Polsce i Polakach. Do konkursu przystąpiły 42 osoby z powiatu pabianickiego, z Brójec
i Rzgowa.
Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach: poezja i poezja śpiewana.
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie reprezentowały
uczennice klas trzecich: Anna Kłosińska z interpretacją wierszy „Polska”
– Mieczysława Brauna i „Gdybym ja był Szwajcarem” Ignacego Krasickiego
oraz Justyna Gałkiewicz z utworami „Gawęda o ziemi ojczystej” Wisławy
Szymborskiej i „Ojczyzna” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Dziewczynom niestety nie udało się przejść do kolejnego etapu, ale wróciły z Pabianic z cennym doświadczeniem i uśmiechem na twarzy.
Justyna Gałkiewicz, kl. IIIc
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Radni uchwalili regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i
wypłacania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia, za godziny ponadwymiarowe, godziny
doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom
szkół i przedszkola w gminie Rzgów na rok 2008.
Ponieważ treść regulaminu to kilkanaście stron
maszynopisu, tym samym nie mógł znaleźć się
na stronach naszej gazety, ale jest umieszczony w
internecie na stonach: http://bip.rzgow.tensof.pl.

Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

Rada Miejska w Rzgowie podjęła uchwałę
o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Rzgów na 2008 r. następującej treści:
§ 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w:
* Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie,
* Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w
Rzgowie,
* Szkole Podstawowej w Guzewie,
* Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi
w Kalinie,
* Przedszkolu Publicznym w Rzgowie
i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
§ 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1. przy jednej osobie w rodzinie – 5%
2. przy dwóch osobach w rodzinie – 7%
3. przy trzech osobach w rodzinie – 9%
4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie
– 10%
minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr
200, poz. 1679, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 240, poz.
2407, zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1314, zm.
z 2006 r. Dz. U. Nr 171, poz.1227 oraz zm. z 2007
r. Dz. U. Nr 171, poz. 1209)
§ 3. Do członków rodziny, o której mowa w §
2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
1. współmałżonka,
2. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku
życia,
4. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów
wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26
roku życia,
5. dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów.
§ 4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,

Kronika miesięcy
Styczeń 2008
6.01 - Koncert chóru „Camerata” w kościele św. Wojciecha w Łodzi
6.01 - Spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich w Starowej Górze
– koncert kolęd chóru „Camerata”
7.01 - Spotkanie opłatkowe Koła Kombatantów RP
7.01 - Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu „Krasnali”
10.01 - Spotkanie noworoczne Koła Emerytów i Rencistów
12.01 - Choinka dla dzieci ze Starowej Góry
13.01 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – udział orkiestry dętej, chóru
„Camerata”, ZPiT „Rzgowianie”
13.01 - Spotkanie noworoczne członków Orkiestry Dętej
16.01 - Posiedzenie Gminnej Rady Sportu
18.01 - XIX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
18.01 - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia „Otwarte Serca”
19.01 - Zebranie Koła Polskiego Związku Gołębi Pocztowych
20.01 - Przedstawienie jasełkowe w kościele parafialnym w wykonaniu dzieci
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o których mowa w § 3, nauczyciel otrzymujący
dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – organ administracji samorządowej
prowadzący szkołę.
W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły
lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby
członków rodziny, nienależnie pobrane przez
nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
§ 5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącego także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w §
2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.
§ 6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wypłacany przez wskazanego przez niego
pracodawcę.
§ 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 5, na
ich wspólny wniosek. Nauczycielski dodatek
przyznaje nauczycielowi dyrektor, a dyrektorowi
– Burmistrz Rzgowa.
§ 8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o
jego przyznanie.
§ 9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w
okresach:
1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3. odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta była zawarta,
4. korzystania z urlopu wychowawczego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie
22-25.01 - Szkolenie rolników w ramach Izby Rolniczej
27.01 - Udział chóru „Camerata” w przeglądzie kolęd i pastorałek w Aleksandrowie Łódzkim
30.01 - Szkolenie kadr pracowników Urzędu Miejskiego
30.01 - Spotkanie Koła Emerytów i Rencistów – tłusty czwartek

Luty 2008
2.02 - Biesiada z piosenką i balem karnawałowym KGW w Starowej Górze
5.02 - Ostatki 2008 w Szkole Podstawowej Guzew
5.02 - Ostatki Chóru „Camerata”
13.02 - XX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
17.02 - Ferie zimowe na sportowo w Szkole Podstawowej Guzew
18.02 - Przedstawienie teatru „Piccolo” pt. „Niebezpieczne zabawy” oraz
prezentacja sprzętu ratowniczego przez miejscowych strażaków
24.02 - Ferie zimowe sportowo-rekreacyjne w Starowej Górze
25-27.02 - Rekolekcje w rzgowskiej parafii
27.02 - Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gminnego Związku Kółek i
Organizacji Rolniczych w Rzgowie
28-29.02 - Szkolenie rolników przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego
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WIELKANOC
Wielkanoc (Pascha) - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie
(obok Bożego Narodzenia), upamiętniające śmierć oraz zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania
najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem.
Przez wieki spierano się, kiedy powinna być obchodzona. Podczas soboru
nicejskiego w 325 r. ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Wielkanoc jest więc świętem
ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia.
Z dniem Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt
chrześcijańskich, m.in.: Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum Paschalne,
Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego i inne. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim.
Dziś obyczaje złagodniały, ale warto pamiętać, że Wielkanoc zawiera
ideę zwycięstwa dobra nad złem i odrodzenia duchowego. Tradycja uroczystego obchodzenia tych świąt przetrwała do dziś, niosąc radość i nadzieję
wiosny. Także w sercach.

Z życia parafii
24-27 lutego – Rekolekcje Wielkopostne.
24 i 25 lutego – Spowiedź św.
16 marca – Niedziela Palmowa – o godz. 11.30 poświęcenie palm – jeśli
będzie pogoda, odbędzie się procesja wokół świątyni.
20 marca – Wielki Czwartek – msza św. o godz. 17.00.
21 marca – Wielki Piątek – o godz. 17.00 Liturgia Męki i śmierci Pana Jezusa;
po nabożeństwie Droga Krzyżowa ulicami Rzgowa. Przypominamy, że w
Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
22 marca – Wielka Sobota – święcenie pokarmów w Kościele co godzinę od
godz. 9.00 do 16.00; święcenie pokarmów na punktach jak co roku od godz.
9.00;
– Liturgia Wigilii Zmartwychwstania o godz. 18.00 – przychodzimy do Kościoła ze świecami;
23 marca – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – procesja rezurekcyjna
o godz. 6.00; msze św. o: 8.20; 10.00; 11.30; 18.00.
24 marca – Poniedziałek Wielkanocny – msze św.: 7.00; 8.20; 10.00; 11.30;
18.00.
Jako duszpasterze parafii pw. św. Stanisława B. i M. w Rzgowie składamy
wszystkim naszym drogim Parafianom serdeczne życzenia: dużo radości,
Chrześcijańskiego, paschalnego optymizmu, abyście wnosili Chrystusowy
ład i radość w swe życie i w wasze codzienne środowiska. Wasza radość
niech zastanowi i zawstydzi tych, którzy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć,
że Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata i jedynym ratunkiem świata
ginącego na naszych oczach w oparach cywilizacji śmierci. Z wiarą i radością wołajmy nie tylko w kościele: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu Chryste, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia
w chwale!”. Niech ta wspaniała prawda ma coraz wyraźniejszy wpływ na
nasze codzienne postawy życiowe. Alleluja!
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Rzgowie
uprzejmie zawiadamiają, że od dnia 1.03.2008 r. są wydawane karty
przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2008/2009. Wypełnione
karty będą przyjmowane do dnia 30.04. br. W maju po zebraniu Komisji
Kwalifikacyjnej zostanie wywieszona w placówce lista przyjęć dzieci.
Jednocześnie przypominamy, że od czterech lat dzieci sześcioletnie są
objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
W roku szkolnym 2007/2008 w naszej placówce działają cztery oddziały:
grupa „M” pracująca w oparciu o elementy pedagogiki M. Montessori,
do której uczęszczają dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnie, grupa dzieci młodszych
3-4-letnich oraz dwie grupy starszaków 5-6-latków.
Obok systematycznie prowadzonych przez panie nauczycielki zajęć i
zabaw dydaktycznych, dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach
umuzykalniających z rytmiki, w zajęciach ruchowych z gimnastyki
korekcyjnej, w spotkaniach teatralnych, imprezach okolicznościowych,
takich jak: Bal Jesieni, Zabawa Choinkowa, Bal Karnawałowy, w zajęciach z j. angielskiego oraz tańca towarzyskiego. W placówce są również prowadzone zajęcia religii. Co miesiąc w przedszkolu odbywają się
koncerty muzyczne w wykonaniu muzyków z Łódzkiego Towarzystwa
Muzycznego. Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy Rzgów do korzystania z usług
naszej placówki.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka
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W każdym roku 8 marca „Dzień Kobiet”
Ja tak naprędce, na kolanie,
pragnąłem napisać symboliczny wierszyk
dla Was milutkie i sympatyczne Panie.
Oraz przypomnieć Wam kochane żoneczki,
lubiane wdowy i wspaniałe wszystkie dziewczyny,
iż 8-go marca każdego roku jest Wasze wielkie święto,
nawet takie jak imieniny.
I wprost się zapytam, a jeżeli otrzymam pozwolenie,
to ten wierszyk zaraz tu odczytam.
A ten wierszyk to nie będzie długo mówiony, tylko krótko czytany,
aby podkreślić, iż w Polsce analfabetyzm już jest zlikwidowany.
Czy można?
Ooo - Daje się odczuć, iż otrzymałem pozwolenie
na moje okolicznościowe wystąpienie.
Wobec tego duże grono mężczyzn, życzy Wam wszystkiego najlepszego.
Bardzo dużo upragnionego zdrowia, wspaniałego samopoczucia, szczęścia,
uśmiechu na co dzień i słodyczy, prawie cała męska brać Wam tego życzy.
Dla Was dzisiaj nasze wielkie męskie serca i najpiękniejszy kwiat,
Dla Was gorący serdeczny uśmiech i piosenka, jak szeroki i okrągły świat.
A czasem zamiast symbolicznego, krótkotrwałego kwiatka,
lepiej przygruchajcie sobie
(ale to już każda wg własnych potrzeb i na własną spracowaną rączkę)
miłego, opiekuńczego (może być nawet z wąsikiem),
dziarskiego i sympatycznego dziadka.
Wiemy, że macie dużo wrodzonego wdzięku, uwodzicielskiego uśmiechu
i bardzo wiele zalet - ale trochę i nabytych wad.
I za to wszystko Was doceniamy, szanujemy,
ponieważ bez was przestałby istnieć
przepiękny, ale różnie podzielony, zakłamany, skłócony
i bezkarnie cuchnącym błotem obrzucany ten wspaniały na ziemskim globie, dla wszystkich tymczasowy świat.
By w codziennym życiu Waszym było dużo radości,
a jak najmniej nieuniknionego smutku
i aby Wam nigdy nic nie brakowało w tym życiu,
a szczególnie do codziennego użytku.
Gdy zdecydowałyście się ze swoim wybrankiem
na najpoważniejszy i najwspanialszy
wspólny krok w życiu, jakim jest małżeństwo,
bardzo roztropnie i z dużą powagą go traktowały tak owoce tej gorliwej, uczciwej i wspólnej miłości, aby przez całe życie,
najbardziej Was pod każdym względem satysfakcjonowały.
Aby Was bardzo kochali mężowie, synowie
i te ich i wasze najmłodsze dziatki,
a Wasi mężowie (w miarę swoich możliwości)
obowiązkowo oraz szefowie koniecznie
do Waszej dyspozycji prawie codziennie przekazywali
najokazalszy banknot,
chociaż na te najdrobniejsze wydatki.
Aby w zapobiegliwościach waszych była zawsze radość wszelka,
a na wspólnym stole od czasu do czasu, koniaczku stała butelka.
Byście dla naszej wspólnej, ukochanej matki, Polskiej Ojczyzny,
(oby nigdy więcej przez obce mocarstwa nie była zniewolona
i brutalnie wykorzystywana)
- i na każdym kroku, zachowały dużo godności i czci tego wszystkiego życzą Wam
sympatycy na tej ziemskiej planecie - brzydkiej męskiej płci.
Bardzo dziękuję Wam życzliwi Panowie za pozwolenie,
na moje symboliczne i skromne wystąpienie.
A Wam najsympatyczniejsze Panie za wnikliwe oraz skrupulatne
i z przymrużeniem figlarnego oczka, tego wierszyka wysłuchanie.
Przygotował i przedstawił
Kombatant ZKRPiBWP w Rzgowie
Jan Gos

POLSAD Jacek Korczak
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A
zaprasza od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00
Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy,
maszyny rolnicze itd.
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Przygotowania do rundy rewanżowej
Reprezentacyjny zespół Zawiszy jest już po pięciu spotkaniach
sparingowych, w których odniósł
dwa zwycięstwa, dwa razy zremisował i jeden raz przegrał.
Najbardziej wartościowe były
mecze z zespołami III ligi. Pierwsze z tych spotkań rozegraliśmy
z Sokołem Syguła Aleksandrów.
Przegraliśmy je 3:0, ale nie wstydzimy się tego wyniku, ponieważ
zespół nasz rozegrał dobre spotkanie i żeby nie fatalna skuteczność naszych napastników, to
wynik mógł być inny.
Skuteczność była też mankamentem w pozostałych spotkaniach, między innymi z Sandecją
Nowy Sącz – dziesiątym zespołem III ligi, z którym zremisowaliśmy 0:0, ale stworzyliśmy kilka
dogodnych sytuacji do zdobycia
bramek. Najlepszą zmarnował
w ostatnich minutach spotkania
Soszyński, który dostał idealne
podanie od Aceli i miał tylko
przed sobą pustą bramkę, ale
trafił w poprzeczkę.
Słaba skuteczność była też
przyczyną remisu ze Zjednoczonymi Stryków 2:2, gdzie powtórzyła się sytuacja z meczu z
Sandecją, tylko że tym razem do
pustej bramki w ostatnich sekundach spotkania nie trafił Bolonek.
Słabo też wypadli napastnicy w
meczu z MKS 2000 Tuszyn i choć
spotkanie to wygraliśmy 3:0, to
największe pretensje można
mieć do skuteczności, bo wynik

powinien być o kilka bramek
wyższy. Warto wspomnieć, że
w tym spotkaniu nie wykorzystał
rzutu karnego Soszyński, co z 11
metrów zdarzało mu się rzadko.
Ostatnie spotkanie rozegraliśmy z MKP Zgierz. Tutaj z kolei
napastnicy popisali się skutecznością, jakiej życzymy im w rozgrywkach rundy wiosennej. W sparingu
tym zdeklasowaliśmy IV-ligowych
rywali, pokonując ich aż 9:1.
W zespole naszym sprawdzani są dwaj nowi zawodnicy:
bramkarz Kamil Kalinowski z
Concordii Piotrków Trybunalski
oraz pomocnik Michał Bogdan
z PTC Pabianice. Obaj są młodzieżowcami. Bliżej reprezentowania barw naszego klubu jest
zawodnik z Piotrkowa. Jesteśmy
już po rozmowach i pod koniec
lutego, po powrocie z urlopu Prezesa Concordii, Kamil powinien
być już naszym zawodnikiem.
Gorzej przedstawia się sytuacja
z Michałem Bogdanem, ponieważ działacze PTC Pabianice
nie są zainteresowani pozbyciem
się swojego zawodnika, choć w
końcówce rundy jesiennej siedział on na ławce rezerwowych,
i w związku z tym niezbyt poważnie podchodzą do wstępnych
rozmów, jakie próbował z nimi
przeprowadzić trener naszego
zespołu Jerzy Rutkowski oraz
ojciec zawodnika.
Znane już są zasady awansu
do IV ligi. Wiadomo, że z V ligi

Sport szkolny
Na zakończenie pierwszego semestru uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie rozegrali kolejne spotkania w
ramach ligi piłki nożnej oraz ligi piłki siatkowej.
Nasza reprezentacja rozegrała u siebie turniej piłki siatkowej, w
którym oprócz gospodarzy uczestniczyły zespoły: SP Tuszyn oraz SP
Tuszyn-Las. Po zaciętej walce i wszystkich wygranych meczach zajęliśmy pierwsze miejsce w turnieju. Skład naszej reprezentacji: Mateusz
Pokorski, Adrian Górski, Dominik Makiewicz, Rafał Bartłomiejczyk,
Michał Pierzyński, Piotr Sarliński, Patryk Michalski, Dominik Rusak.
Natomiast podczas turnieju piłki nożnej musieliśmy rozegrać aż
pięć spotkań. A oto wyniki spotkań: Rzgów – Proszenie 6:0 (bramki:
A. Górski – 2, M. Pokorski – 2, D. Makiewicz – 1, P. Michalski – 1);
Rzgów – Srock 3:2 (bramki: M. Pokorski – 2, A. Górski – 1); Rzgów
– Komorniki 2:1 (bramki: A. Górski – 2); Rzgów – Wodzin 4:0 (bramki:
M. Pokorski – 3, P. Michalski – 1); Rzgów – Golesze 5:0 (bramki: M.
Pokorski – 2, D. Makiewicz – 1, M. Pierzyński – 1, A. Górski – 1).
Królem strzelców został oczywiście Mateusz Pokorski – 9 bramek.
Skład naszej reprezentacji: Rafał Bartłomiejczyk, Bartek Pelczyk,
Patryk Wdowiak, Michał Goss, Dominik Makiewicz, Patryk Michalski,
Michał Pierzyński, Piotr Sarliński, Mateusz Pokorski, Adrian Górski.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wymienionym i tradycyjnie
życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Krzysztof Chrzanowski
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z każdego okręgu awansują po
dwie drużyny. Jeśli po barażach i
spadku z IV ligi (spadają trzy drużyny) w IV lidze pozostanie nieparzysta liczba drużyn, to wtedy
trzecie zespoły z ligi V z każdego
okręgu grać będą o to jedno miejsce baraże.
Pozostałe nasze zespoły
również rozgrywają mecze towarzyskie oraz uczestniczą w turniejach halowych. Od początku
lutego nastąpiły zmiany trenerów w drużynach. I tak trenerem
II zespołu jest znany w Rzgowie Dariusz Sowiński. Powrócił
również do trenowania swojej

drużyny Robert Świerczyński.
Mamy nadzieję, że zawodnicy z
drużyny „Michałowicz”, których
trener Świerczyński prowadził od
jej powstania, przypomną sobie,
jak gra się w piłkę i jeszcze nie
raz przysporzą radości klubowi
oraz swojemu trenerowi.
Znany jest terminarz I drużyny, który przedstawiamy już
teraz naszym kibicom, aby mogli
sobie rozplanować dni, w których
będziemy rozgrywać mecze,
żeby dopingować nasz reprezentacyjny zespół.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

LIGA OKRĘGOWA ŁÓDZKA
Sezon 2007 / 2008
runda wiosenna
26.03. 2008 - ŚRODA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - NER PODDĘBICE
30.03. 2008 – NIEDZIELA – GODZ. 16.00 – boisko Gra
Lech Jordanów
LKS POLONIA ANDRZEJÓW - ZAWISZA RZGÓW
5.04.2008 - SOBOTA – GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - WŁÓKNIARZ II KONSTANTYNÓW
13.04. 2008 – NIEDZIELA - GODZ. 17.00
MKS II KUTNO - ZAWISZA RZGÓW
19.04. 2008 - SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - KOLEJARZ ŁÓDŹ
23.04. 2007 - ŚRODA - GODZ. 17.00
ORZEŁ ŁÓDŹ - ZAWISZA RZGÓW
26. 04. 2008 – SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - KS WIDZEW ŁÓDŹ S.A.
30.04. 2008 – ŚRODA – GODZ. 16.00
START ŁÓDŹ - ZAWISZA RZGÓW
3.05.2008 – SOBOTA – GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - TS SOKÓŁ II ALEKSANDRÓW
10.05. 2008 – SOBOTA - GODZ. 15.00
LKS ROSANÓW - ZAWISZA RZGÓW
17.05. 2008 – SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - PTC PABIANICE
21.05.2008 – ŚRODA – GODZ. 16.00
LKS RÓŻYCA - ZAWISZA RZGÓW
24.05.2008 – SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - MKS 2000 TUSZYN
31.05. 2008 - SOBOTA GODZ. 17.00
WŁÓKNIARZ TK PABIANICE - ZAWISZA RZGÓW
8.06.2008 – NIEDZIELA - GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - START BRZEZINY
11.06.2008 – ŚRODA - GODZ. 17.30 – termin obligatoryjny
ZAWISZA RZGÓW - MALINA PIĄTEK
14.06. 2008 - SOBOTA GODZ. 17.00 – termin obligatoryjny
TUR OZORKÓW - ZAWISZA RZGÓW
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Chemiczne badanie gleb
i wapnowanie
W nowych warunkach ustrojowych, dzięki
wsparciu finansowemu ze strony Rady Gminy w
Rzgowie, regularnie w okresach 4-letnich wykonywane były dla zainteresowanych rolników chemiczne badania gleb. Mieliśmy z tego też względu
prawo do podjęcia starań, aby Urząd Wojewódzki
w Łodzi zgodził się przeznaczyć dla rolników z
naszej gminy środki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Ochrony Gruntów Rolnych. W
1992 roku nasz ponowiony wniosek w tej sprawie został rozpatrzony pozytywnie i tylko nasza
gmina w okresie 2 lat otrzymywała dotację do
wapnowania obejmującą 50% ceny wapna i 50%
kosztów usług.
Po reformie administracyjnej kraju, gdy
powstał Urząd Marszałkowski w Łodzi, środki
z tego funduszu przeszły w gestię tego urzędu i
zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym
gminom w całym powiększonym województwie.
Były już w znacznie niższych i limitowanych
kwotach, przyznawane po wniesieniu wniosku i na
podstawie podpisanych umów. Oczywiście nadal
korzystaliśmy z tej formy wsparcia rolników do
2005 roku. W latach otrzymywania dotacji Rada
Gminy w Rzgowie wyrażała zgodę na kredytowanie zakupu tego wapna w części ze środków
gminnych, w tym celu, aby nabywcy wapna przy
odbiorze płacili cenę pomniejszoną o przewidywaną dotację - aby nie musieli oczekiwać pół roku
na wypłatę należności po dopełnieniu wszystkich
wymaganych procedur i złożeniu dokumentów.
Od 2006 roku Urząd Marszałkowski w Łodzi
zaprzestał dotowania tego zadania. Wtedy Rada
Gminy w Rzgowie, a następnie Rada Miejska w
Rzgowie, dotowała to zadanie w całości ze środków gminnych w zakresie zakupu wapna przy
jednoczesnym zastosowaniu warunkowej dotacji
już w dniu nabycia tego nawozu. Kontynuując tę
chlubną tradycję i wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom rolników Rada Miejska w Rzgowie w
bieżącym roku przeznaczyła także środki na chemiczne badanie gleb i wapnowanie.
Badania gleb będą prowadzone pod kątem
ich odczynu (pH) oraz zasobności w podstawowe
składniki - makroelementy niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, tj. w przyswajalny fosfor, potas i magnez. Znajomość wyników
tych badań jest ważna, gdyż gleby bardzo kwaśne
o bardzo niskiej zawartości podstawowych składników uważane są za zdegradowane, wymagające
długotrwałych, kosztownych zabiegów rekultywacyjnych. Takich gleb udokumentowanych na
terenie naszej gminy jest 25%. Regularnego wapnowania wg analiz wymaga 58%-66%, w tym z
udziałem wapna magnezowego 44-59% użytków
rolnych. Znajomość wyników pozwala rolnikom
uregulować odczyn gleb i zbilansować składniki
pokarmowe (nawożenie) na poziomie optymalnym dla uzyskania zdrowych produktów pochodzenia rolniczego. Taki kierunek postępowania,
w konsekwencji zmierzający do ochrony środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców, jest
zbieżny z przepisami krajowymi i polityką rolną
Unii Europejskiej.
Kończy się okres ważności badań chemicznych gleb wykonanych w 2004 roku u zaintere-
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sowanych rolników. Z uwagi na rysujące się duże
możliwości uzyskania dotacji (do 40% ceny) do
zakupu wapna przeznaczonego do wapnowania
pól należy bardzo się spieszyć z wykonaniem
nowych badań, które będą ważne przez następne
4 lata.
Doceniając wagę ekonomiczną, a także ekologiczną i zdrowotną zadania Urząd Miejski w
Rzgowie podpisał umowę ze Stacją ChemicznoRolniczą Odziałem w Łodzi, ul Zbocze 16a (tel.
679-30-01), w sprawie dofinansowania badań
chemicznych gleb na terenie całej gminy. Na taką
pomoc dla rolników zgodę wyraziła Rada Miejska w Rzgowie w ramach uchwały budżetowej. W
związku z tym odpłatność dla rolnika wyniesie 5
zł od jednej próbki glebowej, którą trzeba będzie
uiścić w dniu dostarczenia.
Z uwagi na większe możliwości pozyskania w krótkim termie dobrego i tańszego wapna
w okresie zimy i wiosny, a uwzględniając także
nietypowy przebieg pogody i mniejszy zakres
obowiązków proponuję przystąpienie do prac niezwłocznie (od zaraz).
Próby glebowe należy pobrać ze wszystkich
użytkowanych działek (własnych i dzierżawionych) do torebek foliowych w ilościach ok. 0,5
kg każda i oznaczyć (opisać) je numerem ewidencyjnym działki (dostępnych na wnioskach o
płatności). Należy pobierać jedną lub też więcej
z pola w zależności od rodzaju występującej na
nich gleby (piaszczysta, gliniasta, organiczna). W
przypadku pól o jednorodnym składzie mechanicznym dopuszcza się 1 próbkę na 2 hektary. Na
zbiorczą z pola powinno się składać kilkanaście
cząstkowych pobranych z warstwy ornej.
Próby glebowe powinny oczekiwać w gospodarstwie na termin ich opisania i odbioru przez
agrochemika ze Stacji Chemiczno-Rolniczej w
Łodzi.
Przy opisywaniu dostarczonych próbek rolnik
będzie proszony o określenie obok numeru działki
także jej powierzchni i uprawy, a także powierzchni
gospodarstwa i przebadanej powierzchni gruntów
ornych i użytków zielonych. Z formularzami z
tego zakresu zainteresowani mogą zapoznać się u
każdego sołtysa.
Po odbiorze prób glebowych w ciągu 4-6
tygodni rolnicy otrzymają:
1. wyniki badań chemicznych poszczególnych
próbek,
2. Dokument o nazwie „Dawki CaO wyliczone
na podstawie wyników badań zakwaszenia gleb”,
który będzie upoważniał da zakupu dotowanego
wapna przez następne 4 lata.
W związku z planowanymi pracami uprzejmie
proszę też o utrzymywanie kontaktu z sołtysem,
który będzie na bieżąco informowany o nowych
ustaleniach organizacyjnych.
Reasumując: zachęcam rolników do mobilizacji w celu skorzystania z przygotowywanej
pomocy organizacyjnej i finansowej.
Wielu rolników nie wykorzystało jeszcze
określonego po badaniach w 2004 roku limitu
zakupu wapna nawozowego i może tego dokonać w ostatnim okresie ważności posiadanego
zaświadczenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników nasza Rada Miejska postanowiła w bieżącym
roku przeznaczyć środki dla rolników tradycyjnie
na wapnowanie, a także na chemiczne badanie
gleb. Doceniła rolę wapnowania w efektywnym
nawożeniu, jak również w korzystnym wpływie
tego zabiegu na środowisko naturalne i zdrowie
mieszkańców.
Pragnę poinformować, że zaopatrzenie rolnictwa w wapno nawozowe staje się coraz trudniejsze, gdyż kopalnie są zdecydowanie bardziej
zainteresowane w produkcji kruszywa na drogi
niż produkcją (przemiałem) wapna na cele nawozowe. W związku z tym posiadają pewne zapasy
wapna tylko w okresie zimowym i wczesnowiosennym i dlatego tylko w tym okresie można
liczyć na terminową dostawę tańszego i odpowiedniego wapna.
Sprawami organizacyjnymi i rozliczeniowymi
w bieżącym roku tradycyjnie będzie się zajmował
Edmund Cieślik - kierownik referatu rolnictwa i
gospodarki gruntami. Organizacja zadania będzie
przebiegać na niżej określonych warunkach i
zasadach:
1. pełna cena dostarczanego do gospodarstwa
wapna wraz z podatkiem vat (bez dotacji) wyniesie 59,00 zł za tonę,
2. dostawy realizowane będą w ilościach 15 i 30
ton każda w cenie do zapłaty w gospodarstwie, po
uwzględnieniu dotacji z budżetu Gminy, w wysokości 36-41 zł za tonę,
3. ostateczna jej wysokość w podanym zakresie
cenowym zostanie określona po zbilansowaniu
zapotrzebowania,
4. warunkiem przyznania i rozliczenia dotacji
będzie wysiew wapna w bieżącym roku,
5. od zainteresowanych rolników oczekujemy
zgłoszenia w naszym urzędzie w pokoju nr 02
całorocznego zapotrzebowania w terminie najpóźniej do 25 marca br. z jednoczesnym dostarczeniem w celu skserowania:
* dokumentu ze Stacji Chemiczno Rolniczej określającego potrzeby gospodarstwa w zakresie wapnowania (tylko w przypadku jego posiadania),
* decyzji podatkowej.
Sumując, pragnę podkreślić, że oczekujemy
zarówno na rolników posiadających dokument
upoważniający do zakupu, jak również na tych,
którzy takiego nie posiadają, a są zainteresowani
zakupem wapna i deklarują wolę dostarczenia
prób glebowych do analiz chemicznych w roku
bieżącym. Niniejsza informacja sporządzona jest
też w celu, jak już wcześniej podano, pozyskania
dobrego i tańszego wapna w okresie zimowym i
wiosennym.
Reasumując zapraszam wszystkich rolników,
którzy są zainteresowani w zakupie i zastosowaniu wapna magnezowego w 2008 roku, aby przybyli do Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pokój nr
02) każdego dogodnego dnia – najpóźniej do 15
marca 2008 roku.
Uprzejmie proszę o dotrzymanie ustalonego
terminu zapisu zapewniającego możliwość uzyskania dotacji w podanej wysokości.
Edmund Cieślik
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Ochotnicze Straże –
nadal ochotnicze
W styczniu i lutym br. we wszystkich jednostkach OSP w gm. Rzgów
odbyły się zebrania sprawozdawcze. Nie nastąpiły żadne zmiany w zarządach OSP. Wszystkie zarządy jednostek przedstawiały na walnych zgromadzeniach swoje osiągnięcia za rok ubiegły i plany działania na rok bieżący.
Wszystkie zarządy 11 jednostek OSP w Gminie otrzymały absolutorium.
Wszystkie jednostki w gminie Rzgów uchwaliły następującej treści
uchwałę: „Walne zgromadzenie Członków OSP w (tu występuje nazwa jednostki) ustala niepobieranie od Urzędu Miejskiego w Rzgowie ekwiwalentu
pieniężnego przez członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Uchwałę motywujemy tym, że jesteśmy stowarzyszeniem
ochotników i zgodnie z zapisem na naszych sztandarach: ‘Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek’ udział w akcjach traktujemy jako dar serca dla osób
potrzebujących pomocy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008
r. i obowiązuje do dnia jej odwołania”.
Jedynie w jednostce OSP w Rzgowie uchwała nie została przegłosowana
jednogłośnie.
Zdecydowana większość druhów uważa, że w przypadku gminy Rzgów,
gdzie do akcji „rwą” się wszystkie 11 jednostki OSP, taka odpłatność nie
może mieć miejsca i przyczyniłaby się do wzmożenia niecnych działań niektórych pseudostrażaków w naszej gminie.
Zarząd Gminny OSP

Opłatek u strażaków
Dnia 23.12 .2007 r. druhowie z jednostki OSP Starowa Góra spotkali się
na opłatku. Druhny przygotowały kolację wigilijną, druhowie zadbali o świąteczny wystrój sali. Były życzenia, łamanie się opłatkiem i miła atmosfera.
Spotkanie to było szczególne ze względu na obecność druhów: Grzegorza
Trzuskowskiego i Sylwestra Kardasa, którzy czasowo przebywają za granicą,
lecz zawsze ilekroć odwiedzają Starową Górę, nie zapominają o kolegach
i swojej jednostce OSP, zawsze obdarowują jednostkę drobnym sprzętem
strażackim, tym razem podarowali zakupiony zagranicą agregat z lampami
halogenowymi.
Dziękujemy w imieniu wszystkich strażaków:
Zarząd OSP Starowa Góra

Podsumowanie akcji
„Bezpieczne Ferie”
Dobiegła właśnie końca, zapoczątkowana na przełomie stycznia i lutego
bieżącego roku akcja zorganizowana przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Koluszkach oraz Komendę Powiatową Policji w Koluszkach pod hasłem „Bezpieczne Ferie”.
W ramach tej akcji strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej powiatu łódzkiego - wschodniego z/s. w Koluszkach oraz funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili w szkołach oraz
Miejskich Ośrodkach Kultury na terenie naszego powiatu zajęcia dydaktyczne z młodzieżą szkolną.
Zajęcia dotyczyły bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży spędzających czas w domu oraz podczas wypoczynku na wolnym powietrzu. Przeprowadzone zajęcia dotyczyły przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego, właściwego zachowania się w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń,
zapobiegania wypadkom: utonięć, urazów, zabaw z niebezpiecznymi przedmiotami i innych mogących mieć miejsce w najbliższym otoczeniu dziecka.
Celem naszej akcji było m.in. wykluczenie lub ograniczenie tego typu
zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży. Podczas spotkań wykorzystano filmy
poglądowe oraz ciekawy sprzęt będący na wyposażeniu służb mundurowych.
Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą oczekiwany skutek i tegoroczne ferie zimowe upłyną bez tragicznych w skutkach wypadków i zdarzeń.
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza
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Zebranie OSP
w Starej Gadce
Dnia 16.02.2008 r. w OSP Stara Gadka odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności jednostki za rok 2007. Swoją obecnością zebranie uświetnili Kapitan Sławomir Michalak z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w
Koluszkach oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Pan Marek
Bartoszewski.
Naczelnik, Sekretarz oraz Skarbnik przedstawili swoje sprawozdania.
Powołano Komisje Uchwał i Wniosków. Komisja Rewizyjna wnioskowała
o udzielenie Zarządowi absolutorium za realizację założonych działań oraz
Skarbnikowi Jerzemu Hajdukowi za prowadzenie w sposób rzetelny książki
przychodów i rozchodów.
Naczelnik Ignacy Gruszka przedstawił sprawozdanie, w którym opisał
działalność Jednostki w roku ubiegłym. Na szesnaście wyjazdów do akcji
ratowniczo-gaśniczych składały się: 3 wyjazdy do wypadków samochodowych, 1 alarm fałszywy, 11 wyjazdów do pożarów, wypompowywania wody
oraz powalonych drzew.
Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. To praca na
rzecz wspólnego dobra, dlatego podczas zebrania przyjęto uchwałę, w której
Strażacy zrzekli się pobierania honorarium.
Druhowie poza zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, wykonują
różne prace na rzecz społeczeństwa. Biorą czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach, uroczystościach państwowych i kościelnych.
By uczcić pamięć tych, którzy za Nasz Kraj Przelali Krew, Strażacy z
Całej Naszej Gminy rokrocznie biorą udział w Uroczystej Mszy Świętej w
miejscu Pamięci Narodowej w lesie pod Babichami. Druhowie ze Starej
Gadki podtrzymując wieloletnią tradycję, wystawili także w tym roku wartę
przy Grobie Pańskim w Kościele Parafialnym w Łodzi-Rudzie.
Na uwagę zasługuje fakt, iż Strażacy współpracują z Kołem Gospodyń
Wiejskich, a wspólna praca przynosi efekty. Sala OSP świetnie prosperuje i
jest miejscem hucznych zabaw i wesel.
B. Gruszka

OSP GRODZISKO
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku pragnie poinformować, że
w kwietniu 2007 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie nasze pragnie zwrócić się z prośbą do osób
mogących wspomóc działalność OSP poprzez przekazanie 1%
podatku na prowadzoną przez nas działalność statutową.
Jednostka nasza istnieje od 80 lat, należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Pragniemy nadal nieść skuteczną pomoc
w czasie zagrożeń, dlatego chcemy unowocześnić posiadany
przez nas sprzęt.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nam w tym pomóc, wystarczy, że w
składanym przez siebie zeznaniu podatkowym poda niżej wymienione dane naszej organizacji:
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku; Grodzisko nr 47a; 95-030
Rzgów; Numer KRS 0000139560.
Wszystkim życzliwym naszym staraniom pragniemy serdecznie
podziękować.
Zarząd OSP Grodzisko
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Rolnicy do konkursu!

Grodzisko - największe
śmieciowisko
Od trzech lat wieś Grodzisko zamienia się w ogromne śmieciowisko.
Jest to przerażające, ale prawdziwe. Dzieje się tak za sprawą paru mieszkańców wyżej wymienionej wsi. Za uzyskanie korzyści materialnych godzą się
na gromadzenie na swoich posesjach śmieci różnego rodzaju. Nasz Urząd
Gminy wraz z radnymi wie o tym procederze już od samego początku, ale
bagatelizuje zagrożenie dla środowiska. Na dzień dzisiejszy taka ilość już
zalegających śmieci grozi rozprzestrzenianiem się różnego rodzaju epidemii
oraz plagą gryzoni. Problem ten powinien zaniepokoić wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Jeżeli „nie daj Boże” znajdą się naśladowcy z innych sąsiednich wsi,
to nasza Gmina może stracić opinię dobrze prosperującej i gospodarnej, a
zyskać miano najbardziej zaśmieconej okolicy Łodzi.
Mamy nadzieję, że kiedy artykuł ten ukaże się na łamach gazety gminnej,
pobudzi odpowiednie służby do działania.
Grupa mieszkańców wsi Grodzisko

* * *

W sprawie składowania na działkach stanowiących prywatną własność
na terenie miejscowości Grodzisko gruzu, ziemi i innych odpadów toczyło
się kilka postępowań administracyjnych z udziałem Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
Policji. Autorzy artykułu nie zawsze byli stroną w postępowaniu, a więc nie
znają szczegółów wszystkich jego etapów.
Urząd Miejski nie jest uprawniony do publikacji danych osobowych oraz
wyników poszczególnych postępowań administracyjnych.
Ostatnie postępowanie wszczęte zostało w dniu 31.01.2008 r. na podstawie przepisów Ustawy o odpadach i zmierzało będzie do wydania decyzji
nakazującej uprzątnięcie terenu.
Przepisy Ustawy o odpadach oraz Kodeksu Karnego umożliwiają nałożenie kary aresztu dla osób (nielegalnie) składujących odpady w sposób mogący
zagrozić życiu i zdrowiu wielu osób oraz spowodować zniszczenia w świecie
roślinnym lub zwierzęcym o znacznych rozmiarach.
W. Małecki

Od radnego
I tyle oficjalnego stanowiska urzędników gminnych, na które pozwala
im prawo.
Postępowania administracyjne się toczą powoli, ponieważ taka jest procedura, a sprawca całego tego bałaganu Tomasz W. z Grodziska wykorzystuje nie do końca skuteczne prawo i pozwala wozić popołudniami i w dni
wolne od pracy nadal te odpady. Wykorzystują to skrupulatnie przewoźnicy
z Łodzi, bo bliżej, bo taniej i rozjeżdżają polne drogi, omijając zaniepokojonych mieszkańców i uczuloną na tę sprawę policję.
Niepokojącym jest to, że z rzekomego łatwego zarobku zaczynają korzystać inni właściciele działek i zamiast lasu w Grodzisku (bo taki jest plan
zagospodarowania z możliwością korzyści finansowych za jego pielęgnację)
powstaje krajobraz „księżycowy” i rumowisko. Kilka lat temu Pan Tomasz
W. i jego rodzina zostali przeze mnie poinformowani i przestrzeżeni, że jeśli
nie ukrócą tego procederu, to czeka ich rodzinę sprawa sądowa, a w konsekwencji bankructwo, eksmisja i długoletnie więzienie, bo tak zdewastowany
majątek wraz z zabudowaniami nie pokryje kosztów przywrócenia działek do
stanu pierwotnego. Prędzej czy później takie postępowanie czeka wszystkich
uprawiających ten niedozwolony proceder składowania odpadów na swoich
działkach.
Ostatnio odbyła się wizja lokalna z udziałem zirytowanych okolicznych
sąsiadów, rady sołeckiej, sołtysa, radnego, urzędników miejskich i właściciela zdewastowanych gruntów. Stwierdzono, że odpady nadal zalegają i nie
są usuwane, jak zapewnia Tomasz W.
Nie pomogła nawet dotkliwa kara nałożona przez służby powiatowe.
Szkoda, że tak niewiele daje rozmowa między ludźmi i góry nie bierze rozsądek nad doraźnymi korzyściami finansowymi. W tym przypadku rozpoczęło
się już tzw. „odliczanie” i machina administracyjna ruszyła pełną parą, oby z
pozytywnym skutkiem dla środowiska i zainteresowanych.
radny Marek Bartoszewski
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Szósty Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
już trwa. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających
osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa
Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz
poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, a także
producenci maszyn i urządzeń rolniczych - o ile zadeklarują swój
udział w organizacji Konkursu.
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, prowadzące
produkcyjną działalność rolniczą. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do Konkursu, w najbliższej placówce
terenowej lub oddziale regionalnym KRUS - osobiście, za pośrednictwem poczty lub innych osób - w nieprzekraczalnym terminie do
końca kwietnia 2008 r. Druk zgłoszenia do udziału w Konkursie
dostępny jest w placówkach i oddziałach KRUS, na stronie internetowej KRUS (adres strony: www.krus.gov.pl) oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów Konkursu. Jedynym ograniczeniem
udziału w Konkursie jest warunek, że przez trzy lata nie mogą w nim
uczestniczyć zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poprzednich konkursach regionalnych i wojewódzkich.
Samo zgłoszenie nie gwarantuje sukcesu. Każde zgłoszone
gospodarstwo będzie wizytowane przez komisję konkursową. Będą
oceniane te elementy środowiska pracy rolniczej i wyposażenia gospodarstwa, które decydują o bezpieczeństwie - głównie ład i porządek w
obrębie podwórza, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, a
w nich jakość używanych schodów, drabin oraz instalacji i urządzeń
elektrycznych.
Maszyny i urządzenia powinny posiadać stosowne osłony, podpory oraz zabezpieczenia – elementy te decydują niejednokrotnie o
życiu osób pracujących, dlatego ważne jest, czy zostały one prawidłowo zamontowane. Podczas wykonywania wielu prac niezbędne są
środki ochrony osobistej: okulary, maski, kombinezony itp. – to też
jeden z ocenianych elementów. Przy obsłudze zwierząt dochodzi do
wielu obrażeń - dlatego warunki obsługi i bytowania zwierząt nie będą
pominięte przy ocenie gospodarstwa.
Zauważyliśmy podczas pięciu poprzednich Konkursów, że sąsiedzi
uczestników, ci rozsądniejsi, wprowadzają podpatrzone udogodnienia
we własnych gospodarstwach i to oni mają możliwość sprawdzenia
efektów swojej pracy, biorąc udział w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Laureaci finału Konkursu etapu regionalnego, wojewódzkiego i
krajowego będą mieli możliwość wspólnego spotkania, na uroczystej
gali, podczas której zostaną wręczone nagrody, dyplomy i wyróżnienia.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Konkursie. Dokładne informacje na temat udziału w konkursie uzyskać
można we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS. OR KRUS
w Łodzi: tel. (042) 630-06-49.
Jarosław Tomczak
st. inspektor ds. prewencji

OGŁOSZENIE

Czy jeszcze nie zdecydowaliście komu przekazać 1% swoje podatku?
Miło nam poinformować, że przekazując 1% podatku wspieracie
inicjatywy edukacyjne służące uczniom naszego gimnazjum.
W tym roku nie trzeba iść do banku ani na pocztę, żeby zrobić przelew!
Wystarczy dobrze wypełnić PIT - Urząd Skarbowy sam prześle
pieniądze.
Poniżej przykład jak wypełnić PIT, na przykładzie PIT-28.

Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie, 178600051078

W polu 135 (PIT-28, pozycje tego pola w innych PIT’ach poniżej) należy
wpisać Nazwę gimnazjum oraz jej 12-cyfrowy Numer Identyfikacyjny
Partnera.
* Tu ma się znaleźć 1% Twojego podatku, podana kwota na rysunku
jest przykładowa!
Jeśli PIT został z powyższymi adnotacjami wypełniony i przekazany
do Urzędu Skarbowego, prosimy również przekazać Poświadczenie
przekazania 1% podatku do sekretariatu naszego gimnazjum.
Wzór poświadczenia i więcej informacji na: www.ps.org.pl ,
www.gimnazjum.rzgow.pl - strona główna
Wszystkim przekazującym już w tej chwili dziękujemy.
Społeczność Gimnazjum
im. K. Jagiellończyka w Rzgowie

List do redakcji
W związku z artykułem „Rzgowska szopka”, zamieszczonym w styczniowym numerze, drukujemy informację przekazaną nam przez grupę parafian, która napisała do redakcji list w tej sprawie:
„(...) Otóż szopka przed naszą świątynią budowana jest od około dziewięciu lat. Pomysłodawcą, projektantem i wykonawcą wraz z parafianami był
ksiądz Adam Stańdo. To dzięki niemu u nas powstała ta piękna tradycja i Bóg
zapłać Mu za to. Jego szopki były oryginalne, miały swój klimat i w tamtym
czasie należały do nielicznych. Nie powinniśmy o tym zapominać. Chwała
obecnym kapłanom za kontynuację, ale to nie oni ani górale pierwszy raz
wpadli na pomysł i budowę. (...) Tamta szopka wzbudzała zainteresowanie
nie tylko, że była rzadkością, ale formą przypominającą czasy Pana Jezusa. A
także zwierzęta, będące w zagrodzie, były czymś wyjątkowym i wymagającym pracy. Nie zapominajmy o tym, bo to źle świadczy o nas”.

Burmistrz Rzgowa informuje, że po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, pełniącej jednocześnie funkcję zespołu opiniującego dla zadania z
zakresu pomocy społecznej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Rzgowa
Nr 50/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w
Rzgowie Nr XV/94/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w celu przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań w 2008 roku z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, dokonano następującego wyboru podmiotów realizujących wymienione zadania i przydzielenia kwot dotacji na 2008 rok:
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” - przydzielona kwota
dotacji na rok 2008 - 169.000,00 zł na realizację zadania w formie wsparcia
A. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
1. prowadzenie 5 drużyn sportowych piłki nożnej na terenie Gminy Rzgów
w różnych grupach wiekowych, dla grup wiekowych powyżej 21 roku życia
można będzie przeznaczyć do 50% przyznanej dotacji na dofinansowanie
realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie i uczestnictwo w
lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, organizowanie
obozów sportowych i zgrupowań, utrzymanie bazy sportowej - kwota dotacji
169.000,00 zł.
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” - przydzielona kwota
dotacji na rok 2008 - 38.000,00 zł na realizację zadania w formie wsparcia:
A. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
3. organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki, koszykówki,
lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, szachów oraz zajęć rekreacyjnoturystycznych na terenie Gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa
sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, organizowanie i udział w
obozach i zgrupowaniach sportowych.
3. Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych
Sióstr Felicjanek w Rzgowie - przydzielona kwota dotacji na rok 2008
- 27.000,00 zł na realizację zadania w formie dofinansowania:
B. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób
- dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe potrzeb
osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rzgów.
4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Otwarte Serca” - przydzielona
kwota dotacji na rok 2008 - 20.000,00 zł na realizację zadania w formie
powierzenia:
C. z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rzgów w budynku przy ul. Letniskowej 6,
dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach, organizowanie
wolnego czasu dzieciom i młodzieży (rajdy, wycieczki, imprezy sportowe i
kulturalne).
Burmistrz Rzgowa dokonał powyższego wyboru biorąc pod uwagę opinię
Komisji Konkursowej, spełnienie warunków konkursu przez wymienione
wyżej organizacje oraz pozytywną ocenę wieloletniej działalności tych organizacji na terenie gminy Rzgów.
Rzgów, dnia 31 stycznia 2008 roku
Podpisał: Burmistrz Rzgowa

Wyrazy współczucia z powodu śmierci

żony
Honorowemu Obywatelowi Gminy Rzgów

Józefowi Marszałkowi
składają
Burmistrz Rzgowa, Zastępca Burmistrza
Rada Miejska w Rzgowie wraz z Przewodniczącym

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina

W centrum Rzgowa
lokal do wynajęcia
pl. 500-lecia 5
tel. 601-36-38-75
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Wielkanocna nadzieja
Śmierć na krzyżu
w Jerozolimie
Znakiem wiary chrześcijańskiej jest krzyż
Chrystusa. Fundamentalnym faktem tej wiary
jest zdarzenie niezwykłe: Jezus z Nazaretu pod
rzymskim namiestnikiem Poncjuszem Piłatem
został ukrzyżowany. Według historyków stało się
to chyba 7 kwietnia 30 roku. Jak mogło do tego
dojść?
Można doszukiwać się przyczyn w pierwszym rzędzie w ówczesnych stosunkach i w konflikcie interesów; sięgnięcie jednak do głębszych
pokładów całej tej sprawy i zrozumienie jej istoty
ukazuje jasno prawdę: do tego dojść „musiało”.
Nowy Testament mówi o Boskim zrządzeniu:
Jezus musiał cierpieć i umrzeć. Nie znaczy to
jednak, że tamte ziemskie motywy nie odegrały
pierwszoplanowej roli. Zarówno dla władz żydowskich pod przewodem arcykapłana Kajfasza, jak i
dla rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata były
one ważnym motorem do działania.
Jezus, zdążając do Jerozolimy, miał pełną
świadomość, że idzie naprzeciw swojej śmierci.

Jezus odrzucony
We własnym narodzie Jezusa były dwie grupy
przewodzące, które Go odrzuciły: saduceusze i
faryzeusze.
Saduceusze odrzucali Jezusa ze względów
praktycznych i politycznych. Mieli w swoich
rękach resztki władzy, której im jeszcze rzymskie
władze okupacyjne nie odebrały, obawiali się, że
ją utracą (do tej grupy należał arcykapłan Kajfasz). I postanowili Go zabić.
Faryzeusze odrzucali Jezusa ze względów
religijnych. Widzieli w Nim kogoś, kto znosił religię Mojżesza i ojców, kto w ich oczach był gorszącym przyjacielem celników i jawnogrzesznic.
Gorszyli się również Jego wolnym od rygorów
traktowaniem praw uświęconych tradycją oraz
Jego miłosierdziem, z jakim jednał grzeszników
z Bogiem. Nie mogli znieść tego, że uzdrawiał w
szabat, że pozwalał swoim uczniom w to święto
zrywać kłosy i jeść ziarna zbóż. Zgładzenie Jezusa
uważali za akt pobożności, nie chcieli uwierzyć, że
elastyczność, z jaką Jezus podchodził do ich zapatrywań, płynęła z Jego zjednoczenia z Bogiem,
którego nazywał swoim Ojcem.
Gdy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, rzesze
ludzi manifestowały swoją radość i uwielbienie.
Lud wiązał z Nim wszystkie nadzieje, witano Go
jako Mesjasza: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!” (Mt 21,9).
A przed Piłatem inny tłum, podjudzony przez
Wysoką Radę, wołał: „Na krzyż z Nim!” (Mt
27,22).

Jezus skazany
Jezus został pojmany w nocy w ogrodzie Getsemani u stóp Góry Oliwnej. Judasz, jeden z dwunastu uczniów Pana, zdradziwszy miejsce, gdzie
można Go znaleźć, zaprowadził tam strażników.
Jezusa zaprowadzono przed Wysoką Radę i
poddano przesłuchaniu. Wyrok śmierci z góry był
ukartowany, usiłowano znaleźć jakieś uzasadnienie, to się jednak nie udało, mimo że powołano
wielu świadków, by zeznawali przeciw Niemu.
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Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł
do Niego: „Nic nie odpowiadasz na to, co oni
zeznają przeciwko Tobie?” Lecz Jezus milczał.
A najwyższy kapłan rzekł do Niego: „Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boży?” Jezus mu odpowiedział: „Tak, ja Nim jestem. Ale powiadam wam:
Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego
po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na
obłokach niebieskich”. Wtedy najwyższy kapłan
rozdarł swoje szaty i rzekł: „Zbluźnił. Na cóż nam
jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście
bluźnierstwo. Co wam się zdaje?” Oni odpowiedzieli: „Winien jest śmierci”. (Mt 26,62-66)
Po wydaniu wyroku słudzy Wielkiej Rady
znęcali się nad Jezusem i szydzili z Niego. Rankiem zaprowadzono Go do namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata, gdyż tylko Rzymianom
przysługiwało prawo skazywania na śmierć. Ale
Piłat - zimny i bezwzględny polityk, znienawidzony przez Żydów - wzbraniał się początkowo
przed skazaniem Jezusa. Ostatecznie pozostawił
Żydom wybór, czy przed zbliżającym się świętem
- według panującego zwyczaju - zwolnić znanego
wszystkim złoczyńcę Barabasza czy też Jezusa.
Lud wybrał Barabasza i Piłat uległ presji Wysokiej Rady i tłumu, wypuścił Barabasza na wolność, a Jezusa kazał ubiczować i ukrzyżować. A
potem umył ręce, mniemając, że tym symbolicznym gestem oczyści się w oczach narodu z winy.
Biblia wymienia dwóch reprezentantów
władz, którzy ponoszą przede wszystkim odpowiedzialność za wyrok śmierci: najwyższego
kapłana Kajfasza i namiestnika Piłata. Można się
w tym dopatrywać pewnej symboliki: Jezus umarł
za naród (Kajfasz) i za całą ludzkość (Piłat).

Jezus ukrzyżowany
Nie znajdujemy w Ewangeliach dokładnego
przebiegu ukrzyżowania Jezusa. Ta okrutna egzekucja była wówczas powszechnie znana. Tę najhaniebniejszą i najokrutniejszą karę śmierci przejęli
Rzymianie ze Wschodu, z Persji. Spotykała ona
tylko zbrodniarzy, ludzi nikczemnych i jeńców
wojennych, ale nigdy obywateli rzymskich. Skazanych przed ukrzyżowaniem zazwyczaj poddawano biczowaniu, które w wielu wypadkach
kończyło się śmiercią na skutek utraty krwi. Po
ubiczowaniu skazany musiał na miejsce stracenia
zanieść krzyż, właściwie tylko poprzeczną belkę,
pal był już wbity w ziemię na miejscu egzekucji.
W drodze na krzyż skazaniec wystawiony był
na pośmiewisko, wyzwiska, przekleństwa, bicie
gawiedzi. Poza miastem przybijano go gwoździami do belki poprzecznej, wciągano na krzyż
i tam na górze zwykle umieszczano go w pozycji
siedzącej na paliku, ażeby przedłużyć cierpienia.
Agonia niekiedy trwała kilka dni. Skazany na
ukrzyżowanie uchodził w oczach Żydów za przeklętego i opuszczonego przez Boga.
Jezus został wyprowadzony w piątek przed
południem na Górę Golgota (Miejsce Trupiej
Głowy) niedaleko za miastem i tam został ukrzyżowany.
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz
On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili
między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co
który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy
Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego
winy, tak ułożony: „Król Żydowski”. Razem z
Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego

po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak
wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców
został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok,
przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: „Ej,
Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go
odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego
siebie!”
Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w
Piśmie drwili między sobą i mówili: „Innych
wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz,
król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli”. (Mk 15,23-32a)
Wcześnie po południu, tego samego dnia,
Jezus umarł na krzyżu. W tym momencie na całej
ziemi zapanowała ciemność. (Por. Mk 15,33)
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego
i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria
Magdalena. (J 19,25)

Jezus żyje
„Sprawa Jezusa” nie zakończyła się w Wielki
Piątek, jak tego oczekiwała Wysoka Rada. Od
Wielkanocy uczniowie żyli w mocnym przekonaniu, że Jezus żyje, że jest naszym Panem i Zbawicielem i posyła ich do wszystkich narodów z
nowiną o swoim Zmartwychwstaniu. W imię tego
przekonania Apostołowie znosili prześladowania, a nawet szli na śmierć. Do dziś wielkanocna
nowina jest głoszona wszystkim ludom.
Wszystkie cztery Ewangelie informują zgodnie o odkryciu pustego Grobu w wielkanocny
ranek, o tym, jak po raz pierwszy ukazał się Pan
Marii Magdalenie i niewiastom, a w końcu o ostatnim ukazaniu się uczniom. I wszystkie podkreślają
z naciskiem, że uczniowie z ociąganiem uwierzyli
w realność faktu Zmartwychwstania. Dopiero po
spotkaniu ze Zmartwychwstałym Chrystusem
zrozumieli, że Grób naprawdę jest pusty.
Jezus objawił się im jako żyjący, zmartwychwstały, wywyższony Pan. I tylko dlatego pojęli
fakt pustego Grobu i przyjęli od Zmartwychwstałego Jego polecenia i Jego moc.
Pismo święte mówi, że Bóg Ojciec wskrzesił
swego Syna. Chce przez to przypomnieć, że Jezus
był posłany przez Boga, swego Ojca, i że Ojciec nie
pozostawił swego Syna martwym. Bóg wypełnia
swoją historię zbawienia przez wskrzeszenie
swojego Syna. Ale Pismo święte mówi także,
że Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. Chce
przez to udowodnić, że Jezus miał Boską moc
i Boże posłanie; miał moc swoje życie stracić
i miał też moc je odzyskać. Jezus objawia
swoją Boską chwałę w całej wspaniałości przez
Zmartwychwstanie.
Życie chrześcijanina jest w całości zakotwiczone w mocy, która idzie z krzyża i Zmartwychwstania Pana. Tylko ta moc pozwala mu wypełnić
Chrystusowe przykazanie miłości i zamknięte w
nim wszystkie inne przykazania i zalecenia Boże.
Radosna nowina o zbawczym zwycięstwie Chrystusa nad wszystkimi mocami, które się sprzeciwiają Bogu, powinna być dla wyznawcy Chrystusa treścią każdego dnia, rozjaśniać i kształtować jego życie. Każdy chrześcijanin słowem i
czynem powinien dawać świadectwo tej nowinie.
Życiem swoim powinien głosić: Jezus żyje, a z
Nim żyjemy i my także. On jest naszym Panem
i Bogiem.

Skargi na Burmistrza – odrzucone
Obydwie skargi na działalność
Burmistrza Rzgowa wpłynęły do
Wojewody Łódzkiego, a wojewoda
odesłał je (wg właściwości) do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.
Pierwsza skarga dotyczy w
istocie sporu o odwodnienie działek
prywatnych (budynki bardzo nisko
posadowione i bez pozwolenia na
budowę) zalewanych przez wody
z działki, na której funkcjonuje
hydrofornia w Woli Rakowej, gm.
Brójce. Właścicielem działki pod
hydrofornią jest Gmina Brójce – a
przedstawicielem gminy jest Wójt
Gminy Brójce, który nie może orzekać we własnej sprawie – tak stanowią przepisy i dlatego samorządowe
Kolegium Odwoławcze wyznaczyło
Burmistrza Rzgowa do wydawania
decyzji w tej sprawie.

„Cygan zawinił –
kowala powiesili”!
Burmistrz Rzgowa przy pomocy
swoich służb rozpoznał spraw i
wydał odpowiednie decyzje, których w odpowiednim czasie nie zrealizował wójt Brójec, gdyż sprawa
jest bardzo skomplikowana i kosztowna, gdyż dotyczy przebudowy
rowu odwadniającego biegnącego
po kilkudziesięciu prywatnych
działkach osób niezainteresowanych
rozwiązaniem tego konfliktu. Ponieważ Wójt Gminy Brójce Władysław
Glubowski osobiście udowodnił, że
próbował wykonać decyzję Burmistrza Rzgowa Jana Mielczarka, ale
przyczyny obiektywne mu to uniemożliwiły, lecz Burmistrz Mielczanek ponaglał gminę Brójce w tym
temacie.

Biorąc całość pod uwagę, Rada
Miejska uznała skargę za niezasadną, choć niejednogłośnie. Niektórzy radni uznali, że konflikt trwa
za długo, bo już szósty rok, i postępów w rozwiązaniu tego sporu nie
widać.
A oto uzasadnienie do uchwały:
W dniu 12 lutego 2008 r. na
posiedzeniu wspólnym Komisji
Rady Miejskiej w Rzgowie radni
zapoznali się ze skargą Państwa J.
A. Klepacz oraz Z. Kaniorskiego z
dnia 24 stycznia 2008 r. na działalność Burmistrza Rzgowa.
Po analizie materiałów sprawie
stwierdzono:
Skarga dotyczy w istocie kwestii niewykonania przez Gminę
Brójce decyzji Burmistrza Rzgowa,
zobowiązującej
do
opracowania projektu odwodnienia terenu i
przywrócenia stanu poprzedniego
rowów odwodnieniowych (decyzja z dnia 2 lutego 2007 r., nr BT
7335/006/2006/2007).
Decyzja ta ma charakter częściowy i została wydana w celu
umożliwienia wydania racjonalnej
decyzji ostatecznej. Decyzja ta nie
była zaskarżona przez żadną ze stron
i przewidywała termin jej wykonania, który jednak nie został przez
Gminę Brójce zachowany. Burmistrz Rzgowa wobec opóźnienia
monitował Gminę Brójce.
Obecnie Gmina Brójce wnosi
o udzielenie dodatkowego terminu
i sprawa ta będzie przedmiotem
postępowania w trybie art. 154 § 1
K.p.a.
Skarga Pani Jolanty Siotor dotyczyła pełnomocnictwa, w którym
Pan Henryk Wacław S. ustanowił
w/w J. Siotor pełnomocnikiem.

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
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Powódka skarży i dziwi się na fakt,
że kserokopia pełnomocnictwa znalazła się w rękach urzędników gminnych – niepoświadczona przez nią
za zgodność z oryginałem i że na
jego podstawie otrzymała wezwanie
do uregulowania należności podatkowych.
Radni wysłuchali wyjaśnień
odpowiednich urzędników i podjęli
uchwałę, w której uznają skargę za
nieuzasadnioną, motywując uchwałę
w sposób następujący:
Uzasadnienie do Uchwały Nr
XX/120/08 Rady Miejskiej w
Rzgowie z dnia 13 lutego 2008 r.
Na posiedzeniu wspólnym
Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 12 lutego 2008 r. radni zapoznali się ze skargą Pani Ewy Jolanty
Siotor z dnia 14 stycznia 2008 r. Na
posiedzeniu ustalono, że:
Skarżąca nie kwestionuje faktu,
że jest pełnomocnikiem Pana Henryka Wacława Siotora, zam. w
Rzgowie – podatnika posiadającego grunty rolne na terenie Gminy
Rzgów.
Regułą jest składanie pełnomocnictwa w formie pisemnej, a w przypadku ustnego zgłoszenia wymagane jest sporządzenie z tej czynności protokołu. Zastrzeżone formy
udzielenia pełnomocnictwa świadczą o tym, że organ posiadający w
aktach dokumenty o ustanowieniu
pełnomocnika nie może pominąć
jego udziału w sprawie, a pisemna
forma ma ponadto znaczenie dla
bezspornego ustalenia zakresu pełnomocnictwa.
W postępowaniu podatkowym
w rozpatrywanej sprawie przed
organem pierwszej instancji nie
doszło do naruszenia uprawnień
strony przez pominięcie udziału
pełnomocnika. Aczkolwiek forma
załączonego do akt pełnomocnictwa
(kserokopia niepoświadczona urzędowo) mogła budzić wątpliwości
organu, to jednak organ nie wzywał
strony do usunięcia braków formalnych pełnomocnictwa, do czego
miałby prawo w świetle przepisu
art. 137 §2 Ordynacji podatkowej.
Z treści art. 137 § 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60
z późn. zm.) jednoznacznie wynika,
że dołączenie do akt oryginału lub
urzędowo poświadczonego odpisu
pełnomocnictwa jest obowiązkiem
pełnomocnika.
Wyrok WSA z dnia 21.05.2004
r. I S.A./Wr 1649/02 ONSA i WA
2005/1/5
W świetle znajdującej się w
aktach sprawy notatki służbowej z
dnia 24.01.2008 r. ustalono, że pełnomocnictwo skarżącej doręczone

zostało organowi podatkowemu
drogą pocztową. Dopiero od chwili
doręczenia pełnomocnictwa Pełnomocniczka była zawiadamiana o
wszystkich czynnościach wzywana
do udziału w nich, gdyż to zapewniało prawidłowy udział strony w
postępowaniu. Przy formie doręczenia pełnomocnictwa drogą pocztową
trudno jest wskazać, czy pełnomocnictwo przesłała osobiście Skarżąca,
czy w jej imieniu inna osoba.
Udzielenie pełnomocnictwa jest
dwustronną czynnością prawną i
dla swej ważności wymaga zgody
obu stron. Organy podatkowe nie
są uprawnione do oceny, czy pełnomocnik nie przekroczył zakresu
swych uprawnień, wynikających
ze stosunku łączącego go z mocodawcą, ani do oceny, czy udzielone
pełnomocnictwo nie było dotknięte
wadą oświadczenia woli. Ocena taka
należy do sądu powszechnego.
Wyrok NSA z dnia 15.10.2003 r. I
SA/Łd/714/02
W toku postępowania ustalono
również, że nie zostały naruszone
dobra osobiste skarżącej, a złożone
pełnomocnictwo służyło wyłącznie
do celów postępowania podatkowego. W tym zakresie nie naruszono
przepisów ustawy z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych (tj.
z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.).
Bez wątpienia jest, że organy
administracji publicznej obowiązane są stosownie do postanowień
przepisu art. 35 i nast. K.p.a. do
załatwienia spraw bez zbędnej
zwłoki. Stosownie do postanowień
art. 35 § 3 K.p.a. załatwienie sprawy
wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później, niż w ciągu miesiąca, a sprawy
szczególnie skomplikowanej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania,
zaś w postępowaniu odwoławczym
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Sprawa przekroczenia terminów jest bezprzedmiotowa, gdyż wszystkie okoliczności
i wątpliwości zostały Skarżącej na
bieżąco wyjaśnione. Niemniej, na
marginesie sprawy należy podnieść,
iż do terminów załatwiania spraw
zastosowanie ma przepis art. 37 § 1
K.p.a., gdzie strona ma możliwość
złożenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie do organu
administracji publicznej wyższego
stopnia.
Reasumując, skarga pani Ewy
Jolanty Siotor na działalność Burmistrza Rzgowa, przekazana przez
Wojewodę Łódzkiego do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Rzgowie
w trybie art. 229 pk. 3 K.p.a., jest
nieuzasadniona.
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Olimpijskie zmagania

Konkurs, konkurs, konkurs...

Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie brali
udział w licznych olimpiadach przedmiotowych, które na etapie szkolnym
rozpoczęły się w listopadzie 2007 roku. Do konkursów przystąpiło wielu
gimnazjalistów w różnych dziedzinach.
Swoją wiedzę i umiejętności sprawdzało: z języka polskiego 25 osób, z
języka angielskiego 9, z języka niemieckiego 4 osoby, z historii 9, z biologii
8, z chemii 4 osoby, z geografii 12 osób i z matematyki 10 osób. Zadania egzaminacyjne nie należały do łatwych i tylko nieliczni pokonali etap szkolny.
Najlepsi, zakwalifikowani do etapów rejonowych olimpijczycy to: Olga
Fidrysiak (biologia, chemia i geografia), Róża Bednarska (biologia), Marlena
Głaszcz (matematyka i chemia), Barbara Biniek (chemia) i Małgorzata Sujta
(chemia i geografia), Marzena Depcik (geografia), Ewa Pawlik (geografia),
Anna Pyć (geografia), Agata Jurek (język polski) i Agata Madej (geografia i
chemia). Gratulujemy i czekamy na wyniki etapu regionalnego.
Patryk Kluczak, kl. IIId

W ramach edukacyjnego programu EkoCyklu Organizacji Odzysku S.A.
„Wydobywamy zieleń z odpadów” odbył się ogólnopolski konkurs wiedzy o
odpadach. W etapie szkolnym uczestniczyło 17 uczniów gimnazjum. Agata
Madej i Sylwia Pędziejewska zakwalifikowały się do II etapu. Dziewczęta
znalazły się w gronie 20 finalistów. Dnia 14 listopada wzięły udział w etapie
ogólnopolskim. Zdobyły cenne nagrody: odtwarzacze MP3, płyty, dyplomy
oraz uczestniczyły w wycieczce do jedynej w Polsce spalarni odpadów komunalnych ZUSOK.
W wojewódzkim konkursie fotograficznym pt. „Razem Bezpieczniej”,
organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, uczestniczyło
6 uczniów gimnazjum, należących do młodzieżowych drużyn OSP: W. Szymczak, D. Buchalski, E. Krzewińska, J. Kłosińska, J. Wróbel, J. Władyczuk.
Ewa Krzewińska znalazła się w gronie laureatów konkursu. Dn. 12.10.2007
r. wzięła udział w podsumowaniu konkursu. Otrzymała dyplom oraz odtwarzacz MP3.
Uczennice klas III: Klaudia Topczewska, Kasia Adamus, Klaudia Strycharska, Patrycja Makowska, Małgosia Sujta i Justyna Gałkiewicz uczestniczyły w wojewódzkim konkursie pt. „Ekologiczne wieści”, organizowanym
przez TVP3. Efektem były prace promujące kampanie ekologiczne.
Wszyscy uczniowie klasy IIId wykonali cykl grafik na ogólnopolski konkurs „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”, organizowany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Otrzymają pamiątkowy dyplom „Opiekuna Zabytków”.
Emilia Nowacka

31 stycznia, czyli „tłusty czwartek” w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie przebiegał w atmosferze tańca i dobrej zabawy. Od rana
dzieci paradowały po szkolnych korytarzach w barwnych strojach, przygotowanych specjalnie na karnawałową zabawę.
W samo południe wszyscy uczniowie klas 1-3 „wjechali” na salę gimnastyczną w rytmie piosenki o pociągu. Oczywiście nie zabrakło najnowszych
hitów, śpiewanych i tańczonych przez uczniów oraz nauczycieli. Ale oprócz
takich piosenek, jak np. „Kanikuły”, wszyscy świetnie bawili się także przy
„Kaczuszkach” i w rytmie kankana.
Uczniowie klas 4-6 bawili się również wyśmienicie, chociaż było chyba
bardziej „dyskotekowo”. Odbyły się liczne konkursy, m.in. taniec z balonikami, trzymanymi między głowami, a następnie między brzuchami tańczących. Wybrane pary starały się, aby baloniki nie spadły na podłogę.
W konkursie na najbardziej rozśpiewaną klasę 1 miejsce zajęła klasa 6A,
2 miejsce – 5B, 3 miejsce – 2A. W konkursie na najbardziej roztańczoną klasę
1 miejsce przypadło klasie 3B, 2 miejsce – 6A, 3 miejsce – 6B. A oto wyniki
konkursu na najciekawsze przebranie: 1 miejsce – Ola Stasiczka 3A, 2 miejsce – Dobromiła Krajewska 3C, 3 miejsce – Kasia Pyć 6B, 4 miejsce – Sabina
Kubasa i Martyna Sumera 4A, 5 miejsce – Dominika Cywińska 6B.
A następna zabawa karnawałowa już za rok! Krzysztof Chrzanowski

Wizyta w Domu Dziecka

Podsumowanie semestru

Dnia 29 lutego 2008 roku przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie oraz sekcja profilaktyczno-charytatywna z Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie z opiekunami panią Edytą Waprzko i panią Anną Pikalą wybrali się do Domu Dziecka w Porszewicach.
Wizytę w placówce poprzedziło zbieranie darów, zarówno w Szkołach
Podstawowych z terenu gminy, jak i w Gimnazjum. Uczniowie wszystkich
szkół jak zwykle nie zawiedli, przynosząc ubrania, artykuły chemiczne i spożywcze. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Tadeusza Malca i księdza
wikariusza Roberta Nowaka gimnazjaliści mogli zorganizować zbiórkę pieniędzy w kościele.
Za zebrane pieniądze został zakupiony sprzęt elektroniczny – wieża
SONY, odtwarzacze MP3 i MP4 oraz artykuły kosmetyczne. Jak co roku,
akcję wspomogli państwo Gorzkiewiczowie – właściciele sklepu HAZET,
przekazując przydatne rzeczy. Opiekunowie Domu Dziecka przyjęli uczniów
z wielką życzliwością i chętnie oprowadzili po placówce. Cała akcja przebiegła dobrze, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zebrać
jeszcze więcej. Najważniejsze jest pomaganie innym!
Sekcja profilaktyczno-charytatywna
Magdalena Ogłaza

Pierwszy semestr roku szkolnego 2007/2008 został zamknięty. Uczniowie gimnazjum przez długie pięć miesięcy walczyli o jak najwyższe oceny z
przedmiotów i zachowania. Najlepsze wyniki uzyskała uczennica klasy IIIa
Małgorzata Sujta ze średnią 5,46, drugie miejsce zajęła Agata Jurek z IIa
ze średnią 5,33, a trzecie Agata Madej z IId - średnia 5,22. W konkursie na
superklasę zwyciężyła Id,w tej rywalizacji brano pod uwagę przede wszystkim oceny z zachowania. Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów w
drugim semestrze.
Zuzanna Kaciupska, kl. IIc

Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Poznaj swoje korzenie

4 marca 2008 r., jeszcze nie wiosna (choć przy tegorocznej zimie), a już
pierwsze jaskółki można było obserwować. Choć nie na świeżym powietrzu,
ale przy uchylonych oknach 10 uczniów Gimnazjum im. K. Jagiellończyka
w Rzgowie mogło brać udział w pierwszym tego typu przedsięwzięciu (jedna
jaskółka wiosny nie czyni), tj. e-egzaminie.
W tym dniu w ok. 400 szkołach z całej Polski (w tym 40 w woj. łódzkim)
po 10-20 uczniów klas III mogło sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę w
części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, przygotowanego przez WSHE w Łodzi i WSiP. Podczas 120-minutowego e-egzaminu
wszelkie czynności egzaminacyjne odbywały się przy pomocy komputera i
internetu.
Dla uczestników to całkiem nowe doświadczenie, ale i okazja do sprawdzenia się przed prawdziwym egzaminem, który już w kwietniu. Animowane
zadania nie spowodowały problemów, a raczej ułatwiły i uatrakcyjniły sam
przebieg e-egzaminu. Z niecierpliwością oczekujemy wyników (dostępne po
24-48 godzinach), miejmy nadzieję, że nie gorszych niż zwykle.
Czy e-egzaminy zagoszczą na dobre? Jeśli chodzi o gimnazjum, to raczej
nie (zbyt szeroki zakres sprawdzanych umiejętności, zwłaszcza w części
humanistycznej), ale na pewno będą cieszyły się coraz większa popularnością, chociażby właśnie ze względu na czas oczekiwania na wyniki i atrakcyjność dla ucznia.
e-egzaminowani z Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie

30 stycznia 2008 roku uczniowie gimnazjum wyruszyli w I Rajd pod
hasłem „Poznaj swoje korzenie”. Wyprawę zorganizowała pani Grażyna
Żabka, a nad prawidłowym przebiegiem wycieczki czuwali przewodnicy z
PTTK.
W rajdzie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich pod opieką
p. Grażyny Żabki, p. Agnieszki Pokorskiej-Salskiej i p. Agnieszki Ruty.
Każdy uczestnik otrzymał mapę terenu oraz symboliczne plakietki rajdu.
Trasa przebiegała spod budynku gimnazjum na Plac 500-lecia i teren kościoła, następnie ulicami Łódzką, Kopernika, Wschodnią do Nadrzecznej i
powrót do szkoły.
Z powodu złych warunków atmosferycznych trasę skrócono o wyprawę
na Cmentarz Wojenny. Rajd przebiegał w sympatycznej atmosferze, chociaż
trasa wcale nie była łatwa, miłym akcentem na koniec był mały poczęstunek
przygotowany przez organizatorów – pyszne pączki.
Magdalena Ogłaza, kl. IId

Podziękowanie
Dyrekcja Gimnazjum im. K. Jagiellończyka oraz pedagog szkolny składają
serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi Tadeuszowi Malcowi i
Księdzu Wikariuszowi Robertowi Nowakowi za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Porszewicach.
Dziękujemy również wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie naszej
akcji, która pozwoliła na zakup sprzętu elektronicznego dobrej klasy.
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Gimnazjaliści w przebraniu
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie w
tradycyjny sposób pożegnali krótki w tym roku karnawał. 5 lutego na korytarzach szkolnych można było spotkać czarownice i czarodziejki, bokserów,
zakonnice i hydraulików. Psotne diabły przemykały się tu i ówdzie, a klown
dbał o dobry humor przebierańców. Porządku zaś pilnowali mundurowi. Były
również akcenty orientalne, prawdziwe damy i wesoła, rudowłosa Pipi. Gimnazjaliści pożegnali karnawał na popołudniowej dyskotece zorganizowanej
przez Samorząd Uczniowski.
Sławomir Budziejewski, kl. IIIc

Ferie zimowe w Mieście i Gminie Rzgów 2008
Wyniki konkursu z przepisów ruchu drogowego: 1. Emilia Szymczak; 2.
Adam Wróblewski; 3. Kasia Szymczak.
S. Zaborowski

Rzgów – Nasza Gmina

Próba generalna
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 7 i 8
lutego 2008 roku zmierzyli się z próbnym egzaminem gimnazjalnym.
W części humanistycznej gimnazjaliści zmagali się z „Historią uprawy
róż”. Pytania były różnorodne, od historii starożytnej i analizy tekstu literackiego, po wiedzę z zakresy malarstwa i architektury – w części testowej, a w
części opisowej do napisania była charakterystyka.
Drugiego dnia egzaminu, w części matematyczno-przyrodniczej, uczniowie przede wszystkim liczyli. Autorzy testu przygotowali szereg zadań
dotyczących podróżowania, były zatem autokary, pociągi i inne atrakcje turystyczne. Wszystkim piszącym towarzyszył egzaminacyjny stres, ale jak się
okazało - nie taki diabeł straszny...
Agnieszka Ruta

Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów gimnazjum w Rzgowie prowadził
w tym roku ojciec Tomasz Lisiecki – dominikanin. W kazaniach skierowanych do młodzieży skupił się na opisie i analizie znaczenia Całunu Turyńskiego. W prostych słowach przedstawił cierpienie Chrystusa.
Zaskoczeniem dla wszystkich zgromadzonych w świątyni było to, że
ojciec Tomasz nawiązał dialog z wiernymi, a samo kazanie miało formę
rozmowy i opowiadania ilustrowanego przykładami z życia codziennego.
Ostatnia nauka rekolekcyjna poświęcona była sakramentowi pokuty i jego
znaczeniu w życiu każdego katolika.
Za słowa wypowiedziane do zgromadzonych uczniów, ciekawy sposób
przekazywania prawd wiary uczniowie gimnazjum na ręce ojca Lisieckiego
złożyli podziękowania i symboliczny bukiet kwiatów.
Magdalena Ogłaza, kl. IId

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
grono pedagogiczne, uczniowie oraz wszyscy
pracownicy Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie, składają mieszkańcom gminy Rzgów
i przyjaciołom szkoły życzenia ciepłych, pełnych
radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego oraz najmilszych spotkań
w gronie przyjaciół i rodziny.

Rzgów – Nasza Gmina

Wieczór w teatrze
30 stycznia 2008 roku członkowie kółka dziennikarskiego z Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, wraz z opiekunem, wybrali się do
Teatru Wielkiego w Łodzi. Jagiellończycy obejrzeli musical w trzech aktach
– „Błękitny zamek” na motywach powieści Lucy Maud Montgomery.
Romantyczna opowieść o losach młodej kobiety, dla której nie liczyły się
zaszczyty, tytuły i pieniądze, tylko prawdziwa miłość, zachwyciły oglądających. Gra aktorów, śpiew, taniec oraz muzyka w wykonaniu orkiestry Teatru
Wielkiego oczarowały widzów, zwłaszcza tych najmłodszych. Gimnazjaliści w dobrych humorach wrócili do domów, chociaż spektakl skończył się
późnym wieczorem.
Kasia Miśkiewicz, kl. IIIc

Walentynkowe śpiewanie
5 lutego 2008 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w
Tuszynie odbył się konkurs piosenki angielskiej dla gimnazjalistów – Valenite
Love Song. Do rywalizacji stanęło dziesięć drużyn, w tym również soliści.
Gimnazjum w Rzgowie reprezentowała uczennica klasy IIIc Justyna Gałkiewicz, która oczarowała jury piosenką Mandy Moore „Cry” i zdobyła II
miejsce. Justyna otrzymała w nagrodę zestaw kosmetyków i słodyczy ufundowanych przez sponsora konkursu, firmę Oeparol z Tuszyna, pamiątkowy
kubek z logo szkoły, dyplom oraz nagrody dla szkoły – mapę Australii i
książki.
Laureatce konkursu oraz pani Agnieszce Grobelnej, która czuwała nad
przygotowaniami, gratulujemy!!!
Agnieszka Ruta

SZKOŁA NA WESOŁO
- Zwolnienie od rodziców:
Proszę zwolnić syna z pisania klasówki, ponieważ boli go noga.
- Usprawiedliwienie:
Już byłem w szkole, kiedy wielka
trąba powietrzna zniosła mnie kilometr za miasto.
- Uwaga z dzienniczka:
Na lekcji polskiego zamiast czytać,
rapował Pana Tadeusza.
- Powiedzonka nauczycieli:
A gdzie ty byłeś, kiedy cię nie było?

DZIWNE PYTANIA
Jak się nazywa mały Turek?
- Miniaturek.
Dlaczego miś uszatek śpi na podłodze?
- Bo klapnięte łóżko ma!!!
Co to jest: leży na trawie i nie
dycha?
- Dwie dychy.

Co to jest: ma 48 główek i nie
myśli?
- Pudełko zapałek :-)
Jak się nazywa żona popa?
- Poparzona!!!
Jak się nazywa syn optyka?
- Synoptyk.
Jaki zwierzęta słuchają Hip-Hopu?
- Hipopotamy :-)

HUMOR
Rozmawiają dwa pająki:
- Co robisz?
- Gram w motylki.
- A skąd je masz?
- Ściągnąłem z sieci.
Bandyta włamuje się do domu
bogaczy.
Właśnie otwiera sejf, gdy nadchodzi
żona biznesmena.
- No to jak? - pyta cicho kobieta Albo krzyczę wniebogłosy i budzę
męża, albo dzielimy się po połowie.
Agata Sądkiewicz, kl. IIIc
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