Seler korzeniowy, naciowy i listkowy
to nie tylko warzywo
Seler, należący do rodziny selerowatych, jest znany od tysięcy lat.
Już Homer w „Odysei” (850 rok
p.n.e.) wspomina o tym warzywie, a jego właściwości znane są
od czasów starożytnych. Uprawne
formy pochodzą od dzikiego błotnego, który występuje w wilgotnych rejonach w całej Europie, Azji
Mniejszej i w Himalajach.
Początkowo był używany jako
lek później ulepszany przez hodowców stawał się coraz to bardziej
znanym warzywem. Obecnie seler
jest znany, ceniony i uprawiane są
jego trzy formy:
Seler korzeniowy – najpopularniejszy u nas – jego częścią użytkową
jest mięsisty korzeń spichrzowy,
Seler naciowy – jadalne są mięsiste
ogonki liściowe,
Seler listkowy – użytkowe są cale
liście.
Seler naciowy był uprawiany
znacznie wcześniej niż korzeniowy.
Do Polski trafił z Włoch w pierwszej
połowie XVI w. Seler korzeniowy
powstał w wyniku długotrwałej
hodowli i od niedawna spełniał u nas
rolę warzywa przyprawowego.
Obecnie powierzchnia jego
uprawy wzrosła, ponieważ jest na
niego zapotrzebowanie ze strony
przetwórstwa (suszenie, mrożenie)
ze względu na właściwości dietetyczne i lecznicze selera (m.in. zapobiega miażdżycy, artretyzmowi)
powoduje wzrost jego spożycia.
Korzenie selera zawierają dużą (dwa
razy większą niż korzenie marchwi)
ilość soli mineralnych, przeważają
związki potasu, magnezu, fosforu,
żelaza, manganu. Zawartość witamin jest natomiast niewielka, w 100
g produktu znajduje się 6-10 mg
witaminy C i witamin z grupy B.
Natomiast seler naciowy ma
bogatszy skład chemiczny niż seler
korzeniowy i należy do wartościowszych i ciągle jeszcze niedoceniany
w naszym kraju, ale bardzo popularny w krajach Europy Zachodniej.
Mięsiste ogonki liściowe spożywane są na surowo, gotowane lub
duszone, odznaczają się dużą wartością odżywczą, smakową, dietetyczną i leczniczą.
Zawierają dużo witaminy C
(powyżej 20 mg w 100 g, a seler
korzeniowy, jak już wspominałam
wcześniej, zaledwie od 6 do 10 mg

w 100 g), zawiera dużo składników
mineralnych (zwłaszcza potasu i
wapnia). Znajdujące się we wszystkich częściach związki eteryczne
działają pobudzająco na trawienie i
na czynności niektórych organów,
np. nerek.
Seler dzięki zawartości 3–butyloftalidu obniża ciśnienie tętnicze
krwi oraz poziom cholesterolu (w
tym cholesterolu – LDL i trójglicerydów, chroni więc przed zawałem
i udarem mózgu. Zawiera związki,
które zapobiegają łuszczycy.
Ponadto seler naciowy jest przydatnym surowcem spożywczym i
służy do wyrobu np.: zup, koncentratów, gotowych dań, soków wielowarzywnych.
W ostatnich latach w Polsce
nastąpił wzrost spożycia warzyw i
owoców, zwiększyło się też zainteresowanie mało znanymi gatunkami.
Konsumenci w tej grupie produktów
poszukują warzyw o podwyższonej
wartości odżywczej i leczniczej.
Producenci warzyw są natomiast
zainteresowani zwiększonym asortymentem oferowanych gatunków.
Takie możliwości stwarza uprawa
niewymagającego wysokich nakładów na produkcję selera listkowego – najmniej znanej botanicznie
odmiany tego warzywa.
Nie wykształca on zgrubienia, ale
cienkie ogonki i bardzo aromatyczne
liście. Są one znakomitym dodatkiem do różnych potraw, zarówno w
stanie świeżym, jak i po wysuszeniu
(np. do zup, dań mięsnych, zapiekanek itp.). Blaszki i ogonki selera listkowego mają znacznie więcej witaminy C (powyżej 100 mg w 100 g),
betakarotenu (powyżej 3 mg w 100
g), witamin z grupy B, witaminy K
oraz potasu, wapnia i magnezu niż
seler naciowy.
Seler korzeniowy i naciowy
mają duże wymagania glebowe oraz
wodne, a także bardzo długi okres
uprawy, natomiast pierwsze zbiory
selera listkowego przeprowadza się
już po 40 dniach od daty sadzenia.
Rozsadę produkuje się tak
samo, jak jego „kuzynów”. Nasiona
wysiewa się do skrzynek (kiełkują
szybciej niż nasiona selera korzeniowego), a siewki pikuje się do wielodoniczek, w których rosną do czasu
sadzenia pod osłony lub w pole
(przez 2-4 tygodni). Ze względu na

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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chłody lub gdy rozsada rośnie zbyt
szybko, można opóźnić termin jej
sadzenia. Liście można przyciąć
na wysokość mniej więcej 6 cm i
zasilić rośliny nawozem wieloskładnikowym o zawartości około 10%
azotu, a także saletrą wapniową.
Zabieg taki sprzyja ukorzenianiu
się roślin i zagęszczaniu rozety liściowej. Rozsadę sadzi się w drugiej
połowie maja (pod osłony odpowiednio wcześniej) w rozstawie 30
x 40 cm, dzięki której rośliny mają
wzniesiony pokrój.
Seler listkowy zaleca się uprawiać w pierwszym roku po nawożeniu obornikiem. Przedwegetacyjne
nawożenie mineralne jest takie
samo, jak selera korzeniowego.
Pierwszy raz dokarmia się selery
około 4 tygodni po sadzeniu (1 kg
siarczanu amonu lub saletry amonowej na 100 m2), drugi raz w pierwszej dekadzie sierpnia. Zamiast
drugiego nawożenia doglebowego
można podać dolistnie wysokoazotowe nawozy wieloskładnikowe w
stężeniu 0,1%. Dokarmia się rośliny
po zbiorze liści, ponieważ seler listkowy ma tendencje do kumulowania azotanów - tak, jak większość
warzyw liściowych - i podobnie
jak one, nie wymaga dodatkowego
nawożenia mikroelementami. Liście
można zbierać sukcesywnie, po raz
pierwszy po 6 tygodniach od sadzenia, następnie w miarę dorastania,
zawsze przed nawożeniem. Ostateczny zbiór (przed mrozami) polega
na ścięciu całych rozet liściowych.
Na koniec chciałabym podzielić
się dwoma przepisami z udziałem
selera, które to dania bardzo mi smakują i uważam je za zdrowie i bardzo
pożywne:
Jajecznica z warzywami
- seler naciowy cała łodyżka, a jeśli
nie ma selera naciowego, można go
zastąpić łodyżką selera korzeniowego, kroimy go na drobne kawałeczki, cebula cała drobno pokro-

jona, szczypior drobno pokrojony,
natka pietruszki, pokrojona papryka
może być żółta i czerwona, ze dwa
listki bazylii, estragonu, dwa ząbki
czosnku, pieprz, sól do przyprawy,
jaja na jajecznicę.
Wszystkie warzywa, jak cebula,
papryka, ząbek czosnku i łodygę
selera, smażymy na oleju, aby
warzywa były miękkie. Następnie
do smażonych warzyw wbijamy
według uznania jaja (najlepiej nie
za dużo jaj, do 5 sztuk), mieszamy
i przyprawiamy też według uznania pieprzem, estragonem, bazylią,
natką pietruszki, szczypiorem oraz
przyprawą ziołową również według
uznania i oczywiście wszystko na
koniec solimy.
Jest to danie bardzo pożywne i
nie ciężkie pomimo jaj, a to dlatego,
że w daniu są warzywa, które powodują, że jajecznica jest dobrze przyswajana przez żołądek.
Drugie danie to sałatka, którą
też bardzo polecam, jest zdrowa i
robi się ją dość szybko:
Seler naciowy – drobno pokrojony, kukurydza z puszki, ugotowana
pierś z kurczaka (dobrze ugotować
pierś w warzywach, tj. marchew,
pietruszka, por, ziele angielskie i
pieprz), ananas z puszki, cebulka,
szczypior, natka pietruszki, majonez
+ jogurt naturalny, pieprz, sól i zioła
według uznania.
Nie podaję ilości, bo to według
uznania.
Pierś z kurczaka po ostudzeniu
kroimy na drobne kawałki, cebulę
kroimy na drobno, wszystkie składki
mieszamy i dodajemy przyprawy
według uznania.
W okresie wiosny, lata i jesieni
powinno się jeść jak najwięcej świeżych warzyw i owoców, aby dostarczyć organizmowi wycieńczonemu
przez okres zimowy jak najwięcej
witamin i soli mineralnych, a przede
wszystkim oczyścić przez to organizm z toksyn.
Teresa Agier

WŚRÓD
PAPROCI
Wiklina do domu i ogrodu
Ręcznie malowana ceramika
Wyroby z drewna
Skrzynki
Donice
Kosze kwiatowe
Zwierzaki wiklinowe
P R A W D A 37
Wt. – Sb. 10.00 – 18.00 Nd. 10.00 – 14.00
w Prawdzie w ofercie również:
DRZEWA KRZEWY ZIEMIA KORA TORF
R Z G Ó W - PLAC 500-LECIA 5
(w podwórku)
Pn.- Pt. 10.00 -17.00 Sb. 9.00-14.30
Tel. 6 9 5 – 0 6 6 – 8 2 4
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Uroczystości
w Babichach

Obchody Święta 3 Maja

Ostatnia niedziela kwietnia – w tym roku 27 kwietnia – to tradycyjnie
dzień, w którym odprawiana jest msza św. w lesie Babichy. Bo właśnie tu
znajduje się Miejsce Pamięci Narodowej – pomnik poświęcony 22 Polakom
zamordowanym przez okupanta hitlerowskiego wiosną 1942 roku.
To tu oddali hołd poległym rodakom – rodacy, czyli „my”, w postaci
wiązanek kwiatów składanych przez władze miasta, Związek Kombatantów i
Zarząd Gminnej Spółki Leśnej.
Nad grobem poległych pokłoniły się poczty sztandarowe: Związku Kombatantów, jednostek OSP oraz szkolne – Gimnazjum im. K. Jagiellończyka
w Rzgowie, Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Kalinie, Szkoły
Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie.

Konstytucja 3-Majowa została ustanowiona w celu zlikwidowania wad
systemu politycznego. Po utracie niepodległości przez 123 lata przypominała
o walce. I choć obowiązywała tylko przez rok, to Polacy uznają ją jako ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Od
1990 roku Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych
polskich świąt.
W Rzgowie rozpoczęto je mszą świętą odprawioną przez ks. wikariusza w tutejszej parafii, który powitał: Władze Samorządowe Miasta i Gminy,
Poczty Sztandarowe: kombatantów, Zarządu Gminnego PSL, jednostek OSP,
gimnazjum im. Kazimierza Jagielończyka, SP im. Jana Długosza w Rzgowie,
SP im. Św. Jadwigi w Kalinie, Członków zespołów artystycznych GOK oraz
wszystkich zgromadzonych na mszy świętej, podczas której w intencji ojczyzny przedstawiciele władz Miasta złożyli wiązanki kwiatów na ołtarzu Matki
Boskiej Królowej Polski.
Udział w mszy uświetniły śpiewem i graniem formacje Gminnego
Ośrodka Kultury: ZPiT „Rzgowianie”, Chór „Camerata” i Orkiestra Dęta.
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Kronika miesiąca:
Kwiecień 2008
6.04 - Udział chóru „Camerata” we Mszy Św. – III rocznica śmierci Papieża
8.04 - Występ chóru „Camerata” na X Przeglądzie Artystycznym Seniorów
w MDK w Koluszkach
14.04 - Gminne Spotkanie Szkolne w SP Kalino
20.04 - Powiatowy Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Grodzisku
24.04 - XXII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - absolutorium dla Burmistrza
Rzgowa
24.04 - Festiwal Bajek w Przedszkolu
27.04 - Manifestacja Patriotyczno-Religijna Babichy - Las

Kronika policyjna
Wydarzenia, Gmina Rzgów, kwiecień 2008:
1.04.2008 godz. 11:20, TADZIN, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. TADZIN: Funkcjonariusze SRD KPP Łódź Wschód zatrzymali Pawła B., l. - 39 pow., który
będąc w stanie nietrzeźwości (I - 1.50 mg/l, II - 1.52 mg/l) kierował rowerem
po drodze publicznej. Postępowanie w trybie przyspieszonym prowadzi KP
w Tuszynie.
3.04.2008 godz. 02:00, LD RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. K1 skrzyżowanie ulic: PABIANICKA: Arkadiusz G., l. 31, kierujący sam. cięż. Man wraz
z przyczepą z nieustalonych przyczyn uderzył w tył oczekującego na zmianę
świateł przed skrzyżowaniem sam. cięż. MAN wraz z przyczepą kierowany
przez Grzegorza Z., powodując wypadek drogowy. W wyniku zderzenia obrażeń kończyn dolnych doznał kierowca Arkadiusz G. i został przewieziony do
Szpitala im. Kopernika w Łodzi, gdzie pobrano mu krew na zawartość alkoholu w krwi. Kierowcę Grzegorza Z. poddano badaniu za pomocą urządzenia
Alcometr, wynik trzeźwy. Sam. cięż MAN wraz z przyczepą zholowano i
zabezpieczono na parkingu strzeżonym w Tuszynie do oględzin. Na miejscu
wykonano wstępne czynności procesowe z udziałem technika krym. KMP
Łódź. Dalsze czynności w sprawie prowadzi KP Tuszyn.
4.04.2008 godz. 08:40, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. RZEMIEŚLNICZA:
Nieustalony sprawca, wykorzystując nieuwagę Bożeny M., z wewnętrznej
kieszeni kurtki dokonał kradzieży na jej szkodę: portfela wraz z pieniędzmi
w kw. 2030 zł, dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego od
sam. Fiat Sienna, kartami do bankomatów, dowodem wpłaty OC. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
3.04.2008 godz. 18:40, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. PL. 500-LECIA:
Wojciech P. powiadomił, że n/n sprawcy uszkodzili roletę antywłamaniową
oraz wybili szybę w oknie kiosku handlowego, jednak z wnętrza kiosku nic
nie skradziono. Wartość strat zgłaszający oszacował na kwotę 1400 zł. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
4.04.2008 godz. 06:10, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. RZEMIEŚLNICZA:
Marcin M. złożył zawiadomienie o przestępstwie, z treści którego wynika,
iż nieustalony sprawca po uprzednim otworzeniu dopasowanym kluczem
pojemników z pieniędzmi w automacie do gier dostał się do jego wnętrza, a
następnie skradł pieniądze w kwocie 1027 zł na szkodę firmy. Postępowanie
prowadzi KP Tuszyn.
5.04.2008 godz. 10:10, KALINO, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. 714 kilometr: 6.1:
Sylwester J., lat 34, kierował samochodem m-ki Mazda 626, nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z samochodem m-ki
Skoda Felicja, kierowanym przez Pawła K. Paweł K. został przewieziony
do Szpitala Miejskiego w Pabianicach z urazem klatki piersiowej i lewego
barku. Postępowanie prowadzi KPP w Koluszkach.
7.04.2008 godz. 10:00, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. WĄSKA: Funkcjonariusze KP Tuszyn zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem m-ki
VW Passat Jakuba K., lat. 26, z wynikami badań na alkometrze (I - 0,61 mg/l,
II - 0,68 mg/l). Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
14.11.2007 godz. 00:00, STAROWA GÓRA, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. CENTRALNA: Dorota B. powiadomiła, że Marek K. dokonał przywłaszczenia
przesyłki pocztowej z zawartością rzeczy i pamiątek po zmarłym mężu
mającą wartość sentymentalną. Dalsze czynności w sprawie prowadzi KP
Tuszyn.
13.04.2008 godz. 22:15, STAROWA GÓRA, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul.
OKIENNA: Dyżurny PSP w Koluszkach powiadomił o pożarze domku letniskowego. Na miejscu ustalono, że spaleniu uległ drewniany domek letniskowy znajdujący się na ogrodzonej posesji. Dowodzący akcją gaśniczą, jako
prawdopodobną przyczynę powstania pożaru podał zwarcie instalacji elektrycznej. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
14.04.2008 godz. 08:05, RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. GRODZISKA:
Funkcjonariusze WRD KWP Łódź w toku kontroli drogowej samochodu mki Opel Kadet ujawnili, że kierujący tym pojazdem Paweł J., l. - 63, znajduje
się w stanie po spożyciu alkoholu. Badanie alkosensorem wykazało 0,13 mg/l
i 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto kierowca nie posiadał prawa jazdy. W trakcie kontroli bagażu f-sze ujawnili również i zabezpieczyli 395 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Postępowanie
prowadzi KP w Tuszynie.
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Z życia parafii
6 czerwca w Piątek – od 9.00 – kapłan odwiedza chorych – o 17.00 – spowiedź pierwszopiątkowa.
13 czerwca w Piątek – po mszy św. – nabożeństwo czerwcowe, – nabożeństwo fatimskie.
Nabożeństwa czerwcowe: - w dni powszednie po mszy św. wieczornej; - w
soboty, niedziele i święta o godz. 17.00.
6 lipca w Niedzielę – o godz. 15.00 – Wystawienie i Adoracja Najświętszego
Sakramentu z racji I Niedzieli miesiąca.
Msze święte w okresie wakacyjnym odprawiane są w Kościele Parafialnym
w godz.: 8.20; 10.00; 11.30; 18.00.
W czasie wakacji w parafii dyżuruje jeden ksiądz, dlatego z Sakramentu
Pojednania – Spowiedzi św. można skorzystać na 15 min. przed mszą św.
Kancelaria Parafialna w czasie wakacji czynna:
Wtorek 9.00-10.00; 16.00-17.00
Czwartek 16.00-17.00
Sobota 9.00-10.00

Wakacje z Bogiem
W świecie, w którym żyjemy, wzmocnienie ciała i ducha jest niemal niezbędne, zwłaszcza tam, gdzie warunki życia i jego nierzadko szaleńcze tempo
pozostawiają mało miejsca na wyciszenie, refleksję, odprężający kontakt z
przyrodą. Wakacje to również dni, kiedy można poświęcić więcej czasu modlitwie i rozważaniom nad głębokim sensem życia, który wśród wielu osób się
rozmywa i zatraca.
Czas wakacji to także wyjątkowa okazja, by kontemplować sugestywne
piękno przyrody, wspaniałą „księgę” dostępną dla wszystkich. W kontakcie
z przyrodą człowiek widzi siebie we właściwych proporcjach, odkrywa, że
jest stworzeniem, małym, a zarazem wyjątkowym. Przynaglany pytaniem
o sens, które nurtuje ludzkie serce, dostrzega on w otaczającym go świecie
ślad dobra, piękna i Bożej Opatrzności i niemal spontanicznie otwiera się na
uwielbienie i modlitwę.
Niech więc upragniony wakacyjny czas zaobfituje dla każdego z nas,
byśmy umieli posilić nie tylko zmęczone ciało, ale i ducha.

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jana Prusia
długoletniego pracownika Urzędu Miejskiego
w Rzgowie
Najbliższej Rodzinie wyrazy współczucia
i słowa otuchy składają:
Burmistrz Rzgowa, Zastępca Burmistrza
Rzgowa, Rada Miejska w Rzgowie
wraz z Przewodniczącym
oraz koledzy i koleżanki
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Wyrazy współczucia z powodu śmierci

Kol. Jana Prusia
wieloletniego Członka Zarządu Gminnego
Polskiego Stronnictwa Ludowego
Najbliższej Rodzinie zmarłego
składa
Zarząd Gminny z PSL w Rzgowie
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IV Liga coraz bliżej Rzgowa Napoleon sobie a droga sobie
Wydaje się, że już nic nie jest w stanie zagrodzić drogi do IV ligi reprezentacyjnej drużynie Rzgowa. Na osiem rozegranych od ostatniego wydania
„Naszej Gminy” spotkań nasz zespół wygrał sześć, jedno zremisował i jedno
przegrał.
Przyznać trzeba, że jedynej porażki w tej rundzie nasz zespół doznał z
przeciwnikiem, z którym przegrać nie powinien, bo z MKS II Kutno 2:1 na
boisku przeciwnika. Nie byliśmy w tym spotkaniu zespołem gorszym, ale
stworzone przez siebie sytuacje strzeleckie wykorzystał zespół gospodarzy, a
naszym zawodnikom strzelanie bramek w tym dniu przychodziło z wielkim
trudem. Remis uzyskaliśmy z zespołem Widzewa II Łódź. W tym spotkaniu mógł paść każdy wynik. Padł wynik remisowy 1:1, który w zasadzie nie
krzywdzi żadnej z drużyn.
Pozostałe spotkania Zawisza rozstrzygał na swoją korzyść. Z Włókniarzem II Konstantynów nasz zespół wygrał 6:0; z Kolejarzem Łódź 1:0; z
Orłem Łódź 4:0; ze Startem Łódź 1:0; z Sokołem II Aleksandrów 11:0 oraz z
LKS Rosanów 3:0. W sumie w ośmiu rozegranych spotkaniach zdobyliśmy
28 bramek, tracąc tylko 3.
Do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze siedem spotkań. Aby być
pewnym awansu, musimy zdobyć jeszcze dziewięć punktów (pod warunkiem, że drugi zespół w tabeli wygra wszystkie swoje spotkania), co nie
powinno być w przypadku naszego zespołu wielkim problemem.
Drugi zespół zaskakuje kibiców swoimi wynikami. W jednym spotkaniu
potrafi przegrać 3:1 z ostatnim w tabeli Sazanem Pęczniew, by w następnym
pokonać 2:1 wicelidera tabeli Iskrę Dobroń. Cel, jaki został przed tym zespołem postawiony, czyli utrzymanie się w klasie „A”, został już dawno osiągnięty. Na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek II zespół Zawiszy
zajmuje ósme miejsce z realnymi szansami na zajęcie miejsca szóstego.
Zespół „Michałowicz” po powrocie z zagranicy trenera Roberta Świerczyńskiego jest powoli odbudowywany i mimo tego, że przed rozpoczęciem
rozgrywek opuściło go kilku zawodników, to w chwili obecnej zespół ten stać
na podjęcie równorzędnej walki z rówieśnikami z innych drużyn. Największy
sukces odniósł zespół w Finale Powiatowego Zrzeszenia LZS Łódź – Wschód
„Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując w nim pierwsze miejsce przed zespołami
z Brójec i Andrespola. W turnieju międzypowiatowym, który odbył się w
dniu 8 maja w Białej Rawskiej, już nie poszło tak dobrze, bo nasz zespół zajął
w nim trzecie miejsce.
Zespoły „Górski”, którymi opiekuje się trener Łubis, walczą ze zmiennym szczęściem. Zespół walczący w grupie „B” po gorszym początku rundy
wiosennej zaczął odnosić zwycięstwa, a w ostatnim meczu rozgromił Iskrę
Dobroń 11:3. W tej rundzie nie odniósł jeszcze zwycięstwa najmłodszy zespół
występujący w grupie „C”. Pamiętać jednak należy, że zespół ten występuje
w rozgrywkach pierwszy rok i trzeba mieć nadzieję, że w następnej edycji
rozgrywek będzie już tylko lepiej.
Wszystko wskazuje na to, że w tym roku zostanie przeprowadzony
remont nawierzchni płyty boiska oraz modernizacja stadionu, ponieważ
władze Rzgowa przeznaczyły na ten cel 270 tys. zł. W chwili obecnej trwają
procedury, które mają wyłonić wykonawcę zaplanowanych robót.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Trakt Napoleoński wydeptany podczas Kampanii moskiewskiej przez
wojska napoleońskie od Rzgowa w kierunku Romanowa nijak się ma do
granic własności. Próba wybudowania drogi od Grodziska do Kalinka Morgi
mogła się zakończyć fiaskiem, gdyż na 300-metrowym odcinku miało być aż
8 ostrych zakrętów.
Dzięki zrozumieniu potrzeby budowy tej drogi przez właścicieli sąsiadujących działek, którzy oddali swe grunty na jej wyprostowanie, właśnie
ruszyła jej budowa.
Tutaj zdjęcie z zakazem ruchu.
M. Bartoszewski

Komunikat Zarządu GLKS „Zawisza”
Zarząd GLKS „Zawisza” informuje, iż w dniu 10 czerwca (wtorek) o
godz. 17.45 w pierwszym terminie lub o godz. 18.00 w drugim terminie w
remizie OSP w Rzgowie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków i sympatyków klubu.

Rzgowska Delegacja PSL na Wojewódzkim Święcie Ludowym w
Burzeninie, pow. sieradzki (pośrodku: poseł Mieczysław Łuczak)

Piłkarska Kadra Czeka
W dniu 6 maja na stadionie GLKS „Zawisza” w Rzgowie rozegrany
został Powiatowy Turniej „Piłkarska Kadra Czeka” rocznik 1992 i młodsi z
udziałem trzech reprezentacji gmin: Brójce, Andrespol, Rzgów.
Wyniki spotkań: Rzgów – Brójce 0:2 (0:0); Brójce – Andrespol 1:3 (0:2);
Rzgów – Andrespol 4:1 (2:0).
Tabela końcowa turnieju:
1. Rzgów GLKS „Zawisza”		
1 zw.
bramki 4:3
2. Brójce LKS „Miazga”		
1 zw.
bramki 3:3
3. Andrespol „Andrespolia”		
1 zw.
bramki 4:5
Nasza drużyna otrzymała puchar Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego, którego wręczenia dokonał wicestarosta Marek Jarzębski.
GLKS „Zawisza” reprezentowali zawodnicy: Patryk Burzyński, Adrian
Pisiałek, Jakub Przytulski, Marcin Nowicki, Kamil Muras, Dariusz Malinowski, Kamil Nowak, Adrian Banach, Damian Strzałkowski, Konrad Stępniewski, Kamil Sapała, Wojciech Sadłowski, Witold Zdyb, Marcin Bagiński,
Adam Pasiński.
W dniu 8 maja br. w Białej Rawskiej odbył się turniej międzypowiatowy
z udziałem drużyn z powiatów: Rawa Mazowiecka, Opoczno, Łódź-Wschód.
W tym turnieju nasz zespół zajął III miejsce ulegając drużynom z Białej Rawskiej i Żarnowa.
Kazimierz Siutowicz

Rzgów – Nasza Gmina

Występ Chóru „Camerata” w Babichach
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Dzień Strażaka
w Starej Gadce
Druhowie z OSP Stara Gadka obchody Dnia Strażaka w dniu 4 maja br.
rozpoczęli Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pod wezwaniem
Św. Józefa w Łodzi - Rudzie. Ksiądz Piotr Skóra wygłosił homilię, w której
wyraził wdzięczność Strażakom za ich służbę. Powiedział, że postawa Strażaków jest bardzo ważna i cenna, zwłaszcza obecnie, gdy w społeczeństwie
nie ma miejsca na bezinteresowność i poświęcenie.
Po Mszy Św. Druhowie uroczyście przemaszerowali na Cmentarz parafialny, gdzie pod Kopcem Tadeusza Kościuszki złożyli wieniec, by w ten
sposób uczcić zmarłych Kolegów. Następnie udali się na poczęstunek, który
został przygotowany wspólnie z KGW Stara Gadka.
Zofia Gruszka

„Rzgowianie” w Burzeninie
Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Sieradzu Zespół Pieśni i Tańca
„Rzgowianie” uczestniczył w Święcie Ludowym, które odbyło się na stadionie w Strumianach, gmina Burzenin. Zespół zatańczył tańce rzeszowskie,
krakowskie, „oberek na osiem”. Występy taneczne przeplatane były ludowymi przyśpiewkami, a zgromadzona na stadionie publiczność gromkimi
brawami nagrodziła występy. Sądząc po zainteresowaniu fotoreporterów
lokalnych gazet, grupa taneczna ze Rzgowa podobała się.
Instruktorzy GOK

XXII Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie, w dniu 24 kwietnia 2008 r.
Jest to najważniejsza dla Burmistrza Rzgowa
i jego pracowników w Urzędzie sesja, podsumowująca ich działanie w roku budżetowym 2007
przede wszystkim pod kątem zgodności wykonania budżetu z uchwałą budżetową podjętą przez
Radę Miejską na rok 2007.
Przed podjęciem uchwały wysłuchano informacji na temat realizacji programu współpracy
Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi
w 2007 r., którą przedstawiła V-ce Burmistrz
Jadwiga Pietrusińska.
Uczestnicy sesji wysłuchali 15 sprawozdań
merytoryczno-finansowych z działalności za rok
2007 zakładów, placówek oświatowych, klubów
sportowych, organizacji pozarządowych i instytucji gminnych działających na rzecz społeczeństwa
lokalnego, które są całkowicie lub w części zasilane z budżetu gminy. Radni zadawali pytania i
rozważali celowość wydatków.
Następnie Burmistrz Jan Mielczarek omówił
sprawozdanie z wykonania budżetu. Plan dochodów po zmianach w ciągu roku 2007 wynosił
2.316.682,21 zł i został wykonany w 114,5%, co
stanowi ostatecznie dochód gminy za rok ubiegły
w kwocie 26.698.026,36 zł. Plan wydatków wynosił po zmianach 24.372.755,21 zł, a wykonany
został w 92,69%, co stanowi ostatecznie wydatki
gminy za ubiegły rok w kwocie 22.589.893,83
zł. Rok 2007 zamknął się nadwyżką w kwocie
4.108.132,53 zł, którą Rada Miejska rozdysponowała po części już w bieżącym roku.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
zaopiniowała złożone sprawozdanie finansowe
Burmistrza Rzgowa za rok 2007. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie
Wiesław Gąsiorek omówił protokół z kontroli
sprawozdania finansowego i w imieniu Komisji
wystąpił o udzielenie absolutorium dla Burmistrza
Rzgowa.
W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych
- dwóch było nieobecnych (radny M. Kamiński i
M. Bagiński).
Za udzieleniem absolutorium było 12 radnych,
przeciw głosował 1 radny – Sławomir Piekarski.

Zmiany w budżecie:
Wspomniana nadwyżka budżetowa, rezygnacja z wykupu działki pod poszerzenie Stadionu
oraz dodatkowe dochody ze sprzedaży gruntów i
opłaty targowej były przyczynkiem do dofinansowania inwestycji już zaplanowanych na ten rok,
jak również nowych niedużych zadań, w sumie w
kwocie 2 mln 787 tys. zł. Skierowane one zostały
w miażdżącej wysokości na Rzgów i trochę na
Starową Górę. A oto te wydatki:
1. Rozbudowa budynku UM w Rzgowie - 500.000 zł.
2. Przebudowa stacji „trafo” w Rzgowie - 160.000 zł.
3. Wykonanie koncepcji modernizacji stadionu
LZS w Rzgowie - 10.000 zł.
4. Przebudowa stadionu LZS w Rzgowie - 270.000 zł.
5. Przebudowa ul. Piaskowej w Starowej Górze
- 250.000 zł.
6. Przebudowa drogi w Konstantynie (ul. Konspiracji) - 90.000 zł.
7. Przebudowa ul. Bema w Rzgowie - 180.000 zł.
8. Budowa chodnika w ul. Rudzkiej w Rzgowie
- 350.000 zł.
9. Budowa chodnika w ul. Łódzkiej w Rzgowie
- 40.000 zł.
10. Budowa chodnika w Babichach - 20.000 zł.
11. Budowa chodnika w Czyżeminku - 20.000 zł.
12. Budowa chodnika w Gospodarzu - 20.000 zł.
13. Utwardzenie placu przy świetlicy w Hucie
Wiskidzkiej - 10.000 zł.
14. Wykonanie odwodnienia w ul. Cmentarnej i
ul. Brzozowej w Rzgowie - 25.000 zł.
15. Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Stadionowej w Rzgowie - 480.000 zł.
16. Budowa wodociągu w ul. Jana Pawła II w Starowej Górze - 50.000 zł.
17. Wymiana zaworów wodociągowych w ul.
Szczytowej w Starowej Górze - 50.000 zł.
18. Wykonanie planu szczegółowego zagospodarowania wsi Stara Gadka i Gospodarz (obszar nr
11) - 40.000 zł.
19. Wymiana posadzki w klasach SP w Guzewie
- 10.000 zł.
20. Dotacja do zakupu samochodu rozpoznawczoratowniczego dla PSP w Koluszkach - 22.000 zł.
21. Zakup wideokolposkopu dla szpitala CZMP w
Łodzi - 20.000 zł.

22. Zakup rębaka do gałęzi - 20.000 zł.
23. Wykonanie placu i zakup sprzętu skatingowego w Rzgowie - 40.000 zł.
24. Modernizacja świetlicy w Czyżeminku 10.000 zł.
25. Malowanie strażnicy OSP w Bronisinie 8.000 zł.
26. Modernizacja c.o. w pomieszczeniach OSP w
Rzgowie - 7.000 zł.
27. Wykonanie systemu klimatyzacji w OSP
Kalinko - 40.000 zł.
28. Środki na sfinansowanie utworzenia dodatkowej klasy w Przedszkolu w Rzgowie - 35.000 zł.
29. Wykonanie projektu budynku socjalno-biurowego dla GZWiK w Rzgowie - 10.000 zł.

Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
Rada Miejska podjęła we wsi Bronisin Dworski (tereny za sołtysem w kierunku P.P. Oleksiewiczów) w celu wybudowania drogi koniecznej
do tych siedlisk.
Przystąpiono również do zmiany w planie
na terenach Starej Gadki i Gospodarza i Rzgowa
między ulicami Nasienną, Kombajnową i Czartoryskiego celem uszczegółowienia częściowo
budownictwa mieszkaniowego na działkach przy
ul. Nasiennej, umiejscowienia linii przesyłowych
i głównej stacji energetycznej oraz funkcji usługowych i mieszkalnych między ul. Kombajnową
i Czartoryskiego.

Wykup gruntów pod drogi:
Podjęto uchwały w sprawie wykupu gruntów
pod drogi na ich poszerzenie w Starej Gadce na
ul. Śniadeckiego i ul. Usługową oraz w Starowej
Górze na ul. Gruntową.
Zdecydowano się wykupić grunty od Państwa
Kocembów w Starej Gadce na przedłużenie ulicy
Laskowej do ul. Śniadeckiego, gdyż część tej
ulicy była całkowicie prywatna i faktycznie jeżdżono po prywatnych gruntach.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Płatności bezpośrednie na 2008 rok w Gminie Rzgów
Wyjazd młodzieży
na Ukrainę
W dniach od 29 maja do 5 czerwca br. będzie przebywała na Ukrainie
50-osobowa grupa młodzieży ze Rzgowa w ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.
Młodzież wyjeżdża na zaproszenie Domu Polskiego Towarzystwa Kultury
Polskiej im Adama Mickiewicza w Czerniowcach. Będzie to rewizyta, w
ubiegłym roku gościliśmy w Rzgowie młodzież z Czerniowców.
Wyjazd ma na celu poszerzenie istniejącej współpracy kulturalnej,
poznanie się młodzieży, zachowań, tradycji, historii, wspólnej nauki języka
polskiego i ukraińskiego. Wyjazd finansowany jest głównie ze środków
Narodowego Centrum Kultury w Warszawie i Centrum Targowego „Ptak”
w Rzgowie.
Włodzimierz Kaczmarek
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Zawody Wędkarskie dla dzieci
Koło Wędkarskie w Rzgowie z okazji Dnia Dziecka organizuje w dniu 7
czerwca o godz. 16.00 Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży na zbiorniku wodnym w Rzgowie, ul. Zielona.
Uczestnicy zawodów korzystają ze swojego sprzętu wędkarskiego.
Zawody rozegrane zostaną metodą spławikową.
Dla wszystkich uczestników zawodów przewidziane są nagrody, upominki i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Fundatorem nagród jest Rada Miasta
i Gminy Rzgów oraz ZPM „GROT”.
Organizator Zawodów: Włodzimierz Kaczmarek

Rzgów – Nasza Gmina

Wprowadzony po raz kolejny na ten rok
zmiany w treści wniosków o płatności bezpośrednie spowodowały, że rolnicy nadal byli zmuszeni
do poszukiwania pomocy przy ich sporządzaniu.
Okazało się po raz kolejny, że nie wystarczają
obszerne instrukcje sporządzone przez Agencję,
pisane językiem niezrozumiałym dla rolników.
Wychodząc naprzeciw potrzebom, Urząd
Miejski w Rzgowie, wzorem ubiegłych lat, zatrudnił Panią Bronisławę Walak do udzielenia pomocy
rolnikom przy wypełnianiu tegorocznych wniosków. Z takiej pomocy skorzystało w Urzędzie
250 rolników. Stałą pomoc świadczył także Pan
Klemens Derach, pracownik Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, pracujący w naszej gminie.
Dla rolników najbardziej niezrozumiała była
konieczność zapisywania dwukrotnie tej samej
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powierzchni uprawy w części VII wniosku.
Dotyczy to sytuacji, gdy np. na całej działce o
powierzchni 1 ha była uprawiana pszenica ozima.
Prawidłowo należało zapisać tę powierzchnię najpierw jako JPO, a następnie jako UPO i nadać dwa
symbole A i A1 oraz jeszcze nanieść na mapce
czerwonym długopisem wpis „pszenica”.
Pracownik udzielający pomocy podsumowując tegoroczną pracę stwierdził, że najwięcej
trudności rolnikom sprawia prawidłowy zapis
we wniosku trwałych użytków zielonych (łąk i
pastwisk) i zasiewów traw na gruntach ornych. Nie
mogą też rolnicy zrozumieć, kiedy przysługuje im
„płatność zwierzęca” i do jakiej powierzchni. Faktycznie występuje tutaj paradoks, który trudno jest
pojąć nie tylko rolnikom. Płatność ta przysługuje
osobom, które posiadały inwentarz w okresie od
1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2006 roku. Ta

płatność nie należy się tym osobom, które po tym
terminie podjęły się chowu bydła, owiec, kóz lub
koni. Jeżeli natomiast zlikwidowali hodowle tych
zwierząt po 31 marca 2006 r., to mogą nadal ubiegać się o tę zwiększoną płatność.
Rolnicy mieli też problem ze zrozumieniem
treści otrzymanych z ARiMR danych w karcie
informacyjnej. Duże niezadowolenie budziły
wezwania do Agencji w Koluszkach z błahych
powodów, np. nie postawiono krzyżyka w kratce
rodzaju płatności, nie podano ilości załączników
(mapek), brak podpisu na załączniku graficznym.
Sumując, należy się cieszyć tylko z tego
powodu, że wprowadzona została w bieżącym
roku nowa płatność do owoców miękkich, tj.
truskawek i malin. Życie rolników byłoby dużo
łatwiejsze, gdyby treść wniosków nie ulegała dalszej zmianie do 2013 roku.
Edmund Cieślik
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Uroczystości w Babichach Obchody Święta 3 Maja
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Tegoroczną mszę św. odprawił ksiądz Eugeniusz Grabowski, który jednocześnie wygłosił wspaniałą, pouczającą, patriotyczną homilię. Zapewne
wyrażała ona myśli zgromadzonych, gdyż wywołała burzę oklasków.
Eucharystię uświetnił Rzgowski Chór „Camerata”, który wykonał pieśni
żołnierzy Armii Krajowej, „O Panie, który jesteś w niebie...”, „Ave Maria”, a
także – przy wtórze wiernych hymn „Boże coś Polskę”.
Obecność swą zaznaczyła także jak zwykle niezawodna Orkiestra Dęta.
Hymnem Państwowym rozpoczęła uroczystość i grając jeszcze kilkakrotnie
– zakończyła manifestację. Zanim jednak to nastąpiło, wysłuchaliśmy programu słowno-muzycznego przedstawionego przez uczniów Gimnazjum, w
którym to przypomniane zostały niektóre wydarzenia i fakty z historii Polski.
Część literacką przygotowały panie: Agnieszka Pokorska-Salska i Agnieszka
Ruta. Muzyką zaś opatrzyła p. Beata Ways.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała przewodnicząca Związku Kombatantów p. Halina Śpionek. Serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom manifestacji za przybycie, udział w obchodach oraz pamięć.
My zaś dziękujemy za wspaniałą lekcję historii, tej nie tak wcale odległej, jak i tej najnowszej, która powstaje tuż, tuż, obok nas. Bo już tylko
dla nielicznych wydarzenia tamtych lat są wciąż świeże i żywe. Częstokroć
tragiczne, okrutne i koszmarne. Które tak bardzo pomieszały losy naszych
ojców, dziadków, wreszcie pradziadków. Zrujnowały ich wspaniałe plany,
gdy zaczęła się wojna.
Bo chyba nie ma w Polsce rodziny, w której nie ucierpiałby ktoś bliski.
Ale czy my dziś o nich pamiętamy? Bo dopóki żyje w nas pamięć o tych,
którzy przelali krew za naszą wolność, znamy i czujemy swoją tożsamość,
jesteśmy dumnymi Polakami. Dlaczego zatem nasuwa się pytanie: „czy
naprawdę doceniamy dziś życie w wolnej Polsce?”.
Instr. Izabela Kijanka

Po mszy wszyscy uczestnicy przemaszerowali do parku im. Adama
Mickiewicza. Doniosłego charakteru tej uroczystości dodała orkiestra dęta,
która odegrała hymn Polski, a zaraz po niej Magdalena Ogłaza i Kamil Muras
przedstawili rys historyczny uchwalenia Konstytucji.
Repertuar chóru „Camerata” również był ściśle związany z 3-Majowym
świętem. Zaśpiewał on piosenki: „Święta Miłości Kochanej Ojczyzny” (premiera), „Witaj Majowa Jutrzenko” i „ Bo tylko w Rzgowie”.
Zgromadzona tego dnia publiczność mogła też oglądać popisy grup
tanecznych GOK: „Krasnale” , „Marionetki” oraz ZPiT „Rzgowianie” w premierowym pokazie tańców szlacheckich.
Instruktorzy GOK

PS. A może warto dla pamięci umieścić przy trasie strzałkę z informację: DO
MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie - historia
„Książka i możliwość czytania
To jeden z największych cudów
Ludzkiej cywilizacji”
– Maria Dąbrowska
O historii Rzgowa można już
mówić od XIV wieku, gdyż w tym
czasie Rzgów otrzymał prawa miejskie i różne ciekawsze wydarzenia
zostały odnotowane w kronikach i
zapiskach; np. Mateusz ze Rzgowa
był organistą w Krakowie.
Jeśli chodzi natomiast o historię
biblioteki, to właściwie zaczyna się
dopiero w XX wieku.
Przed I wojną światową obywatele rzgowscy o szerszych zainteresowaniach intelektualnych, którzy
posiadali pewne zbiory biblioteczne,
wypożyczali książki w kręgu najbliższych i zaufanych osób; takich jak
np.: ksiądz Stanisław Żak – wielki
patriota i polityk, Franciszek Plichowski – nauczyciel, Grzegorz
Kamiński – sędzia Sądu Grodzkiego
oraz inni. Doceniając najwyższe
wartości narodowe, konspiracyjnie propagowali książkę w każdej
chwili, narażając się na represje ze
strony zaborców.
W tych czasach do najbardziej
pozytywnych i służących do dyskusji
w ścisłym gronie były takie pozycje,
jak: „Pan Tadeusz”, „Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej”, „Dzieje
Polski”. Oprócz w/w książek w
tym okresie były czytane powieści Żeromskiego, Kraszewskiego,
Prusa, Rodziewiczówny, Sienkiewicza – a szczególnie Trylogia była tą
pozycją, która nieprzerwanie była w
ciągłym obiegu.
W roku 1903 ksiądz Paweł
Załuska – proboszcz parafii rzgowskiej zakupił około 600 woluminów, poszerzając tym samym swój
prywatny księgozbiór, i był już
gotów założyć Bibliotekę Parafialną. Wypożyczanie odbywało się
wówczas na zebraniach kółek religijnych, na które przychodziła duża
część mieszkańców Rzgowa.
Ksiądz Załuska potrafił zachęcić ludność do czytania i dyskusji o
problemach zawartych w przeczytanej literaturze. Dlatego też Biblioteka
Parafialna zdobywała wciąż nowych
czytelników, a ich ilość była dość
liczna. Jednak była to placówka,
która nie działała systematycznie, a
wielu ludzi nie wiedziało, że mogą
z tej biblioteki korzystać bez zobowiązań i innych uwarunkowań.
W latach 30-tych na starostę
powiatu łódzkiego wybrany został
były nauczyciel Remiszewski, a
funkcję sekretarza powiatowego
pełnił Antoni Brzeziński; obydwaj
wykształceni, o szerokim horyzoncie myślowym – mając we krwi
ambicje przekazywania dóbr kulturalnych ogółowi, pokusili się o podniesienie poziomu intelektualnego
społeczeństwa powiatu łódzkiego
poprzez czytelnictwo.
Efektem ich zamierzeń były tzw.
„biblioteki ruchome” lub zwane też
„bibliotekami walizkowymi”, gdyż
książki zgromadzone w walizkach
(30-40 egzemplarzy) wędrowały po
wsiach.

Wymienione osoby wraz z
innymi urzędnikami powiatu popierającymi rozwój kultury dążyli też,
aby w gminach powstały biblioteki.
Gminy otrzymały wówczas polecenie wyszukiwania lokali na księgozbiór i wypożyczalnię. Dzięki
mądrym przedsięwzięciom Remiszewskiego i Brzezińskiego Rzgów
otrzymał wówczas 700 książek, a
gmina wynajęła dla biblioteki lokal
znajdujący się na Nowym Rynku.
Nowo zorganizowana placówka czytelnicza przyjęła nazwę „Biblioteka
Powszechna Sejmikowa” – udostępniała ona swoje zbiory bezpłatnie i
wszystkim, którzy chcieli zostać jej
czytelnikami.
Niezależnie od „Biblioteki Sejmikowej” w dalszym ciągu utrzymywała się „Biblioteka Parafialna”
oraz niewielka biblioteka szkolna, a
także biblioteka techniczna będąca
własnością straży ogniowej.
Taki stan utrzymał się do wybuchu II wojny światowej. Z chwilą

teki Gminnej. Były wówczas 384
woluminy i 63 osoby wypożyczające. Biblioteka Gminna zaczyna
się powiększać o różnego rodzaju
literaturę. Książki od 1946 roku są
kupowane za fundusze z Inspektoratu Szkolnego.
Od 1948 roku opiekę nad
„Biblioteką Gminną” przejmuje
Powiatowa Biblioteka w Łodzi,
natomiast bibliotekę szkolną powierzono Inspektoratowi Oświaty. W
tym roku biblioteka organizuje
punkty biblioteczne. W latach 19491950 komplety książek do punktów
przysyła Komitet Upowszechniania Kultury tzw. „KUK”. Do 1953
roku zorganizowano 9 punktów
bibliotecznych we wsiach: Gadka
Stara, Kalinko, Romanów, Modlica,
Prawda, Czyżeminek, Rydzynki,
Gospodarz i Starowa Góra.
W 1956 roku biblioteka przenosi się do nowego budynku, potem
jeszcze kilka razy występuje zmiana
pomieszczeń przeznaczonych na

wkroczenia armii niemieckiej na
nasze tereny książki znajdujące się
w „Bibliotece Sejmikowej” przeniesione zostały do szkoły, natomiast
egzemplarze będące w wypożyczeniu pozostały u czytelników.
Książki zaś stanowiące majątek
„Biblioteki Parafialnej” ówczesny
ksiądz Wacław Borowski (późniejszy więzień obozu w Dachau) rozdał
po 3, 4 egzemplarze mieszkańcom
Rzgowa, sądząc, że łatwiej ocaleją
przed zniszczeniem. I tak też się
stało... Książki rozdane w prywatne
ręce ocalały i po wyzwoleniu wróciły do biblioteki, natomiast książki
z „Biblioteki Sejmikowej” w styczniu 1940 roku zostały spalone przez
Niemców na dziedzińcu szkoły (ul.
Rawska), którą okupanci zamienili
na magazyn zbożowy.
Po wyzwoleniu wydano odezwę
do mieszkańców Rzgowa o zwrot
książek, które były u różnych osób, i
tą drogą wróciło około 200 pozycji.
Następnie, były dyrektor Manufaktury Widzewskiej Oskar Klikar ofiarował gminie ponad 100 książek.
Można powiedzieć, że z tych to
książek w czerwcu 1945 roku zaczął
powstawać księgozbiór Biblio-

bibliotekę – ostatecznie Gminna
Biblioteka Publiczna w 1993 roku
została przeniesiona do budynku
Szkoły Podstawowej najpierw na II
piętro, później na parter, gdzie działa
do chwili obecnej.
W bibliotece prowadzono szeroko rozumianą pracę kulturalnooświatową; współpracowano z
różnymi instytucjami i stowarzyszeniami. Działalność kulturalna
prowadzona przez bibliotekę ma na
celu wzrost i upowszechnianie czytelnictwa na terenie gminy. Prowadzone były i są nadal różne formy
tej działalności, które służą reklamie
biblioteki i jej zbiorów w środowisku, na rzecz którego biblioteka pracuje.
Biblioteka w swej pracy akcentuje różnego rodzaju rocznice i
wydarzenia państwowe oraz literackie. Należy nadmienić, iż kilkadziesiąt lat wstecz gościły w naszej
bibliotece takie osoby, jak Pani
Seweryna Szmaglewska - pisarka,
która opowiadała o swoim życiu w
niewoli w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Birkenau; byli
literaci i gawędziarze, jak: Koprowski, Jażdżyński, Huszcza, Szuster.
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Biblioteka brała udział w
ówczesnych konkursach „Złoty
kłos”, czy „Bliżej Książki Technicznej”. W tych czasach liczba czytelników w stosunku do mieszkańców
stanowiła 10%.
Jeśli chodzi o późniejsze i
obecne formy działalności biblioteki, są to:
Wystawki książek (okolicznościowe i tematyczne) związane z różnorodnymi obchodami i wydarzeniami, wystawki ciekawych pozycji
z księgozbioru podręcznego, a także
literatury dla dorosłych i dzieci.
Eksponowana jest tzw. „Książka
Miesiąca” oraz „Nowości Biblioteczne”.
Przygotowywane są taż gazetki
ścienne i plakaty. Odbywają się
w bibliotece lekcje biblioteczne
– z przysposobienia bibliotecznego
i tematyczne, przyjmowane są też
w bibliotece wycieczki do biblioteki najczęściej klas pierwszych i
„0”. Prowadzone są różnego rodzaju
zajęcia z dziećmi.
Na prawidłową działalność
informacyjną duży wpływ mają
katalogi – w naszej bibliotece prowadzone są: katalog alfabetyczny,
rzeczowy, katalogi dla dzieci, katalog księgozbioru podręcznego oraz
gatunków powieści. Są też kartoteki
– zagadnieniowa, tekstowa i regionalna. Są udzielane odpowiedzi (w
oparciu o posiadane informatory)
na zadawane tematy przez czytelników, np. „Dawna Łódź”, „Dzieje
Rzgowa”, „Ekologia”, „Victoria
Wiedeńska”, „Unia Europejska”,
„Sekty”, „Ochrona Środowiska”.
Biblioteka prowadzi też różne inne
zajęcia z dziećmi.
Jeśli chodzi o inne zagadnienia i
sprawy, to chcę nadmienić, iż nasza
biblioteka współpracowała z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej i
odwiedzali nas wówczas różni prelegenci, np. Andrzej Waldek – kapitan żeglugi, lekarze, prawnicy. Byli
też Alina Kulikówna i Sabina Taborska, które kilkakrotnie bawiły dzieci
swoimi występami; Piotr i Włodzimierz Wdowiakowie; aktor Teatru
Nowego Krzysztof Kaczmarek i inni,
także pisarze, tacy jak: Jerzy Urbankiewicz, Tadeusz Gicgier, Henryk
Czarnecki, Edward Kopczyński, M.
J. Kononowicz, Honorata Chróścielewska i Mirosław Kuźniak. Odbyło
się też spotkanie z Janiną Papuzińską – autorką książek dla dzieci.
Biblioteka brała udział w konkursach wojewódzkich – konkurs
recytatorski poświęcony Józefowi
Piłsudskiemu, konkurs „polecam
– nie polecam” oraz w tym roku
konkurs rysunkowy „100-lecie urodzin Astrid Lindgren” – gdzie otrzymaliśmy 1 super wyróżnienie i 4
wyróżnienia.
Obecnie czynimy przygotowania do spotkania z Panią Barbarą
Kaszyńską – autorką książek dla
dzieci oraz pięknej poezji dla dorosłych.
Mirosława Olszewska
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Witaj majowa jutrzenko... Turniej wiedzy pożarniczej
W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, po uroczystej mszy świętej,
w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza w Rzgowie odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia z 1791 roku.
Krótki zarys historii Polski z czasów obrad Sejmu Wielkiego przybliżyli zgromadzonym uczniowie klasy IId: Magdalena Ogłaza i Kamil Muras.
Uroczystym wspomnieniom podniosły ton nadał Polonez 3 Maja, który był
muzycznym tłem historycznych wspomnień.
Patryk Kluczak, kl. IIId

W dniu 28 kwietnia bieżącego roku na zaniku w Uniejowie odbył się
finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przebiegający pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Turniej rozgrywany był w trzech grupach wiekowych: I grupa - Szkoły
Podstawowe, II grupa - Szkoły Gimnazjalne, III grupa - Szkoły Ponadgimnazjalne. Nasz powiat na szczeblu wojewódzkim reprezentowali: Mariusz
Olczyk ze Szkoły Podstawowej w Różycy, Bogumiła Kędzierska z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Anna Wojna z Liceum Ogólnokształcącego w
Tuszynie.
Po eliminacjach pisemnych szczebla wojewódzkiego dwóch zawodników z naszego powiatu zakwalifikowało się do ścisłego finału - eliminacji
ustnych (określanych mianem rozgrywek finałowych danego szczebla). W
eliminacjach ustnych wystartowało 5 zawodników w każdej grupie wiekowej, rywalizowali z sobą odpowiadając na pytania ustne. Nasi finaliści wykazali się niebagatelną wiedzą i umiejętnościami zajmując IV miejsca podczas
turnieju w I i II grupie wiekowej.
Eliminacje wojewódzkie poprzedzone zostały eliminacjami na szczeblu
powiatowym, które odbyły się w marcu w siedzibie tut. Komendy. Wzięli w
nich udział uczestnicy reprezentujący gminy Nowosolna, Koluszki, Rzgów
oraz Tuszyn.
Serdecznie gratulujemy tak dobrych osiągnięć uczestnikom wojewódzkich eliminacji turnieju wiedzy pożarniczej, a jednocześnie życzymy im zwycięstw podczas kolejnych konkursów w latach następnych.
Komendant Powiatowy PSP
st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza

Pomoc psychologiczna

Festiwal Twórczości
w Przedszkolu

Powiatowy Zjazd
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Na zjazd jako zaproszeni goście
przybyli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL poseł Stanisław Witaszczyk, Przewodniczący Regionalnego
Związku Kółek i Organizacji Rolni-

Prezes Zarządu Powiatowego
PSL-u, pełniący funkcję przez około
8 lat, złożył sprawozdanie z działalności za okres ostatniej kadencji.
Nadmienił, że był to okres bardzo
pracowity i burzliwy w strukturach
PSL-u. Wybory do europarlamentu
w 2004 roku, w których wszyscy
PSL-owcy popierali prezesa Janusza
Wojciechowskiego, wybory do parlamentu w 2005 r., w których prezes
Marek Bartoszewski sam kandydował na posła, wybory do samorządu
w 2006 r., w których PSL w powiecie
zdobył 4 mandaty radnych powiatowych – wśród nich z gminy Rzgów
radnym został kol. Konrad Kobus.
Rok 2007 to znowu przyspieszone
wybory parlamentarne, w których
uczestniczy Konrad Kobus uzyskując blisko 700 głosów, co jest bardzo
dobrym wynikiem na młodego człowieka w Rzgowie.

czych w Łodzi – Krzysztof Banasiak
oraz delegacje zaprzyjaźnionych
powiatów - powiatu brzezińskiego
na czele z Prezesem Powiatowym,
a jednocześnie Starostą Powiatu
Brzezińskiego Edmundem Koteckim, delegacja powiatu zgierskiego
na czele z Prezesem Grzegorzem
Pabiańczykiem oraz przedstawiciel
Zarządu Miejskiego w Łodzi Henryk
Leonarcik.
Miłym akcentem było uhonorowanie odznaczeniem PSL-u „Złotą
Koniczynką” zasłużonych kolegów
z różnych gmin: Marka Ciepluchę
z Brójec, Pawła Pietrasa z Tuszyna,
Jana Domagałę z Nowosolnej,
Zenona Wawrzyniaka ze Rzgowa.
Na prowadzących zjazd wybrani
zostali Przewodniczący – Władysław Glubowski - wójt Brójec, na
zastępcę Jerzy Kabat – wójt gminy
Lipce Reymontowskie, na sekretarza Bogusław Szubert – były Wicestarosta Powiatu.

Prezes Bartoszewski określił,
że sterował Powiatowym PSL-em
„w prawo”, aby wyciągnąć PSL z
lewicy i przy pomocy Prezesa Krajowego PSL-u Janusza Wojciechowskiego to mu się udało. Dziś PSL
skręciło mocno „w prawo” i jest w
koalicji z Platformą Obywatelską
- czy słusznie - pokaże czas - bo program PSL-u jest bliższy PIS-owi, a
maksyma PSL-u do tej pory mówiła
o wyższości pracy nad kapitałem,
co w tej koalicji będzie trudne do
utrzymania.
Po złożeniu sprawozdania przez
Prezesa i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej PSL-u Bolesława Siutowicza Zjazd udzielił skwitowania
ustępującym władzom jednogłośnie.
Po absolutorium nastąpił wybór Prezesa Powiatowego PSL-u.
Prezes Marek Bartoszewski
definitywnie rezygnuje podając jako
kontrkandydata wcześniej już zgłoszonego przez Powiatową Komisję

W dniu 20 kwietnia 2008 r.
w Sali OSP w Grodzisku odbył się zjazd delegatów PSL
wszystkich gmin powiatu
łódzkiego wschodniego.
Organizacja Powiatowa PSL-u,
licząca 204 członków, wybrała 59
delegatów na Zjazd Powiatowy na
poszczególnych zjazdach gminnych,
a więc: w gminie Rzgów - 16 delegatów; w gminie Koluszki - 15 delegatów; w gminie Tuszyn - 11 delegatów; w gminie Brójce - 7 delegatów;
w gminie Nowosolna - 6 delegatów;
w gminie Andrespol - 4 delegatów.
W zjeździe uczestniczyło 54 delegatów.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Ogrodowej w każdy czwartek
w godz. 12:30-16:30 odbywają się bezpłatne spotkania zainteresowanych
osób z psychologami – specjalistami w dziedzinie uzależnień i przemocy. Do
punktu konsultacyjnego, od wielu już lat, zgłasza się kilkadziesiąt osób, które
czują potrzebę rozmowy i skorzystania z pomocy psychologa.
Wśród osób, które skorzystały z pomocy, są osoby uzależnione i ich
rodziny, w tym także dzieci. Z konsultacji korzystają także rodziny, w których
pojawiły się problemy wychowawcze i edukacyjne oraz podejrzenie zespołu
ADHD u dziecka. Pomoc psychologiczna skierowana jest także do osób,
które mają kryzys emocjonalny i nerwice.
W okresie wakacyjnym, tj. od 3.07.2008 r. do 28.08.2008 r. punkt konsultacyjny będzie czynny w godzinach 13-16 w każdy czwartek. Serdecznie
zachęcamy do korzystania z pomocy.

Zapraszamy Cię
do naszej świetlicy!!!
Czekamy na Ciebie codziennie, od wtorku do piątku,
w godzinach od 15.00 do 18.00.

Tegoroczny Festiwal Twórczości Dziecięcej w Przedszkolu Publicznym
w Rzgowie, odbywający się tradycyjnie w kwietniu, przybrał nieco inną
formę. Występy małych artystów składały się z dwóch części.
W pierwszej maluchy z grupy II zaprezentowały bajkę pt. „Eko-kapturek”. Śmiechu było co niemiara, tym bardziej, że w postać wilka wcieliła
się sama wychowawczyni pani Iwonka, zastępując chorego małego aktora.
Starszaki zaprezentowały swe umiejętności taneczne w stylu country i rap
oraz w piosence ilustrowanej ruchem „Przyjaciele”.
Druga część to zorganizowany po raz pierwszy w historii naszej placówki
Mini playback show. Lista występujących wokalistów była tak długa, jak różnorodny był prezentowany przez nich repertuar. Tak więc komisja jury, w
skład której wchodzili: przedstawiciel Urzędu Gminy, Rady Rodziców oraz
pani rytmiczka, miała niezwykle trudne zadanie przy wyborze zwycięzców.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Natalka K. z grupy IV za wykonanie
piosenki Natalii Kukulskiej, drugie miejsce zajął Krystian S. również z grupy
IV za piosenkę zespołu Feel, a trzecie miejsce zdobyła Laura B. z grupy I za
piosenkę pt. Kaczka Dziwaczka.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka
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Oferujemy:
- zajęcia plastyczne, sportowe i inne,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- udział w imprezach okolicznościowych,
- rajdy, wycieczki i spacery.
Zapewniamy:
- poczucie bezpieczeństwa,
- fachową opiekę,
- miłą atmosferę,
- wiele atrakcji i radości,
- pomoc w wielkich i małych kłopotach.
Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.
Świetlica znajduje się w Rzgowie, przy ulicy Letniskowej 6.
Możesz też do nas zadzwonić – (042) 214-23-92.
Przyjdź do nas, a przekonasz się, że warto!!!
Wychowawcy ze świetlicy
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Wyborczą - kandydata na Prezesa
kol. Konrada Kobusa, kol. Bogusława Szuberta. Głosowanie tajne
wyłoniło głosami 39:15 prezesa.
Prezesem Powiatowym PSL-u w
Powiecie Łódzkim Wschodnim
został Konrad Kobus ze Rzgowa.
Zjazd wybrał 20 członków
Zarządu Powiatowego PSL, w nim
znaleźli się czterej przedstawiciele
gminy Rzgów: Konrad Kobus – jako
Prezes oraz członkowie: Marek
Bartoszewski, Jan Mielczarek, Zbigniew Gabara.
V-ce Prezesami Zarządu Powiatowego zostali – Jerzy Kabat
– Koluszki, Bogusław Szubert
– Nowosolna, sekretarzem – Alicja
Lauk – Koluszki, skarbnikiem
– Paweł Pietras - Tuszyn. Wybrano
5-osobową Komisję Rewizyjną, a
jej przewodniczącym został Jacek
Sadowski – Brójce.
Delegatami na Zjazd Wojewódzki PSL zostali: Prezes Konrad
Kobus, V-ce Prezes Jerzy Kabat
- Koluszki, Tomasz Bystroński –
Nowosolna, Paweł Pietras – Tuszyn,
Marek Bartoszewski - Rzgów, Wła-

dysław Glubowski - Brójce, Jakub
Olbert – Andrespol, Feliks Bińkowski - Koluszki. Delegatem na
Kongres PSL-u w Warszawie został
Prezes Powiatowy Konrad Kobus.
W trakcie obrad Zjazdu wywiązała się żywa dyskusja na tematy
społeczne, gospodarcze i polityczne
kraju, na które odpowiadał w swym
przeszło godzinnym wystąpieniu
poseł Stanisław Witaszczyk.
Na zakończenie Zjazdu nowo
wybrany Prezes Powiatowy nakreślił kierunki działania powiatowej
organizacji PSL w celu bliższej
współpracy z młodzieżą i pozyskania prężnych ludzi w swoje szeregi.
Zjazd zakończył swoje obrady
przegłosowaniem kilkunastu wniosków. Jednym z głównych były
wnioski o: uproszczenie wniosków
rolników o dopłaty bezpośrednie,
niewprowadzanie podatku katastralnego, zróżnicowanie składki
KRUS-u zależnie od dochodów, tak
aby nie była większym obciążeniem
finansowym dla rolników małych
gospodarstw.
Kronikarz Zjazdu
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Egzamin w Rzgowie

Piosenka przewodnikiem
po kartach historii

Konkurs plastyczny „Pisanki,
kraszanki, jajka malowane”

29 kwietnia 2008 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie odbył się uroczysty apel, który dotyczył obchodów Kwietnia Miesiąca Pamięci Narodowej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Członkowie Koła Dziennikarskiego oraz uczniowie klasy IIIc i IId pod
opieką pani Agnieszki Ruty i pani Agnieszki Pokorskiej-Salskiej przygotowali program artystyczny, który miał charakter harcerskiej gawędy.
Gimnazjaliści przywołali wydarzenia od 966 do 1989 roku. We wspomnieniach z chlubnych dziejów naszego narodu pojawili się wielcy Polacy,
a mottem uroczystości stały się słowa Jana Pawła II: „Jestem synem narodu,
który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą”.
Gimnazjaliści zaskoczyli odbiorców formą przekazu faktów historycznych, była to bowiem opowieść przy ognisku, a także wykonaniem poloneza
„Pożegnanie ojczyzny”. Uczniowie gimnazjum z uwagą wysłuchali programu artystycznego i na zakończenie wszyscy zaśpiewali refren piosenki
„Żeby Polska była Polską”.
Krzysztof Skrobiszewski, kl. IIId

W dniu 7.04.2008 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w
Kalinie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”.
Tematem konkursu było wykonanie pisanki lub dekoracji świątecznej
z wykorzystaniem wydmuszek. Pomysłodawczynią była p. Barbara Nowak
– nauczyciel muzyki i plastyki w Kalinie, a do organizacji konkursu włączyli
się również inni nauczyciele: p. Małgorzata Sabela, p. Elżbieta Kowalik, p.
Grażyna Marianowska, p. Renata Madej, p. Jarosław Marianowski.
Konkurs skierowany był do szkół podstawowych okręgu łódzkiego
wschodniego. Nadesłano 88 prac z 8 szkół podstawowych (z Woli Rakowej,
Kruszowa, Kurowic, Bukowca, Rzgowa, Tuszyna, Guzewa, Kalina). Prace
zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0-III i IV-VI) oraz
w dwóch kategoriach plastycznych (prace płaskie i prace przestrzenne).
Na uroczystość wręczenia nagród, którą prowadziła p. dyr. Szkoły Podstawowej w Kalinie Teresa Głąb, została zaproszona p. Eugenia Jakubowicz
– „przyjaciel” szkoły, a zarazem sponsor wszystkich nagród. To dzięki naszej
„Dobrej Wróżce” uczestnicy konkursu „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”
otrzymali zestawy 7 kredek pastelowych, pędzli, farb witrażowych, długopisów żelowych, ołówków, albumy na zdjęcia.
Oto lista nagrodzonych i wyróżnionych:
Prace płaskie kl. I-III: 1. Natalia Bieniek – SP Guzew, 2. Julia Turek – SP
Kurowice, 2. Urszula Nebelska – SP Bukowiec, 3. Łukasz Muras – SP Wola
Rakowa. Wyróżnienia: Rafał Socha – SP Kruszów, Dawid Pach – SP Wola
Rakowa, Weronika Mariasik ‑ SP Wola Rakowa.
Prace płaskie kl. IV-VI: 1. Anna Komorowska – SP Tuszyn, 1. Klaudia Adamczyk – SP Kalino, 2. Sebastian Traczyk – SP Tuszyn, 2. Karolina
Sabela – SP Kalino, 3. Damian Mozer – SP Kalino. Wyróżnienia: Dagmara
Chmielewska – SP Kalino, Aleksandra Pytka – SP Kalino, Ewelina Niewiadoma – SP Kalino.
Prace przestrzenne kl. I-III: 1. Weronika Jardzioch - SP Wola Rakowa,
1. Krystian Kwiatos – SP Kalino, 2. Michał Śniady – SP Rzgów, 2. Piotr
Kosowski – Wola Rakowa, 3. Dominika Galanciak – SP Bukowiec, 3. Marysia Koza – SP Bukowiec, 3. Aleksander Kurowski – SP Guzew. Wyróżnienia:
Milena Mosińska – SP Guzew, Martyna Jaszczuk – SP Wola Rakowa, Maksymilian Wojtala – SP Kalino, Patryk Juszczak – SP Kalino, Piotr Zdyb – SP
Rzgów, Agnieszka Jach SP Kalino.
Prace przestrzenne kl. IV-VI: 1. Kacper Ciszewski – SP Kurowice, 1.
Natalia Pachulska – SP Kalino, 2. Anna Woźna – SP Kurowice, 2. Marta
Sabela – SP Guzew, 3. Aleksandra Jarzębowska – SP Kruszów, 3. Patrycja
Kudra – SP Kruszów. Wyróżnienia: Sylwia Wieczorek – SP Tuszyn, Marta
Sapał – SP Kurowice, Maciej Gabrych – SP Guzew, Monika Niewiadoma
– SP Bukowiec, Piotr Biesaga – SP Kalino, Natalia Biesaga – SP Kalino.
Pozostałym uczniom wręczono podziękowania za udział. Również
nauczyciele zostali uhonorowani podziękowaniami za przygotowanie uczniów do konkursu. Wszyscy zaproszeni goście obejrzeli fragment „Misterium Paschalnego”, przygotowanego przez p. Monikę Gębicką (nauczyciela
religii) i p Barbarę Nowak oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kalinie.
Po rozdaniu nagród uczniowie i nauczyciele zostali zaproszeni na poczęstunek (również zasponsorowany przez p. E. Jakubowicz), a także na wystawę
wszystkich prac plastycznych nadesłanych na konkurs.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych
sukcesów. Zapraszamy również do wzięcia udziału w innych konkursach
organizowanych przez naszą szkołę.
Barbara Nowak, nauczyciel muzyki i plastyki

Kwiecień Miesiącem
Pamięci Narodowej
Kwiecień to szczególny miesiąc dla wszystkich Polaków, to czas, kiedy
wspominamy dzieje naszej ojczyzny. Z tej okazji dnia 26 kwietnia 2008 roku
mieszkańcy gminy Rzgów zebrali się przy mogile 22 ofiar zamordowanych
w czasie drugiej wojny światowej w Babichach. Po mszy celebrowanej przez
księdza Grabowskiego młodzież z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka przypomniała historię Polski w programie słowno-muzycznym przygotowanym przez panią Agnieszkę Rutę i Angieszkę Pokorską-Salską.
Zuzanna Kaciupska, kl. IIc

Dnia 22 i 23 kwietnia 2008 roku cała Polska żyła egzaminem gimnazjalnym. Do testu przystąpili uczniowie klas trzecich w całym kraju. W Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie test pisało 77 uczniów, w
trzech wcześniej przygotowanych salach.
Pierwszego dnia gimnazjaliści zmagali się z częścią humanistyczną. Dużo
kontrowersji wzbudziła praca pisemna, w której proszono o napisanie charakterystyki jednego z bohaterów utworu „Kamienie na szaniec” lub „Syzyfowe
prace”. Wielu uczniów w całym kraju nie poradziło sobie z tym zadaniem, a
Jagiellończycy? Opinie są różne, wszystko okaże się dopiero w maju.
Drugiego dnia gimnazjaliści pisali część matematyczno-przyrodniczą.
W tegorocznym teście dominowały zadania z biologii oraz chemii. Autorzy
testu, ku uciesze zdających, ograniczyli ilość zadań z fizyki do minimum.
Rzgowscy gimnazjaliści uznali, że tegoroczny test nie był trudny i z
wielką nadzieją czekają na wyniki. Miejmy nadzieję, że każdy uczeń naszej
szkoły uzyska odpowiednią ilość punków, aby kontynuować naukę w wymarzonej szkole.
Krzysztof Skrobiszewski, kl. IIId
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Przygody Koziołka Matołka
W środę, 19 marca, przy udziale zaproszonych gości w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie uroczyście zakończyła się IV edycja
konkursu czytelniczego dla klas I-III pt. „Przygody Koziołka Matołka”.
Goście obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości
Kornela Makuszyńskiego i przedstawienie przygotowane przez klasę IIb pt.
„Dalsze przygody Koziołka Matołka”. Młodzi aktorzy w pięknych regionalnych strojach, tańcząc i śpiewając przemierzyli wraz koziołkiem Tatry, Wisłę
i Kraków. Dzieci nagrodziły ich i laureatów konkursu oklaskami.
Po bardzo wyrównanym starciu I miejsce zajęła klasa III Kalino
– Agnieszka Fryczka, Martyna Łęgocka, Emilian Gałązka, II miejsce (ex
aequo) klasa IIb - Sara Pikala, Michał Śniady, Piotr Zdyb; klasa IIIa – Ida
Zaniewska, Ola Stasiczka, Konrad Kordys, a wyróżnienia klasa Ia – Patrycja
Muras, Marcin Jurek, Mateusz Rusinkiewicz oraz klasa IIa – Jan Niepsuj,
Hubert Pawłowski, Miłosz Tomaszewski.
W tym roku, jak i w ubiegłym, obok konkursu czytelniczego został ogłoszony również konkurs plastyczny. Uczniowie mogli tworzyć prace w trzech
kategoriach: rysunek, forma przestrzenna i collage.
Pierwsze miejsca zdobyli: Klaudia Majdzińska w kategorii prace przestrzenne; Marta Przytulska, Małgosia Świtała w kategorii collage oraz Julia
Waprzko i Ida Zaniewska w kategorii rysunek. Na miejscu II usytuowali się:
Piotr Nowak, Kasia Szymczak, Klaudia Kłys i Hubert Pawłowski. III miejsca
zajęli: Agnieszka Fryczka, Adam Otocki, Weronika Konopka i Piotr Zdyb.
Wyróżniono prace Patrycji Ciosek, Sary Pikali, Kamili Kopczyńskiej, Natalii
Gajdy, Mateusza Łęgockiego, Dominika Kureli i Mateusza Mierzyńskiego.
Wszyscy uczestnicy, jak co roku, zadziwili jury swoją wiedzą, oczytaniem i zdolnościami plastycznymi. Komisja przyznała wiele nagród ex aequo.
Laureatów nagrodzono dyplomami i upominkami. Za rok V edycja konkursu
- zapraszamy.
Agnieszka Kosińska
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HUMO R : )
DIALOGI... ;)
- pogięło cię??? - pyta wykrzyknik
pytajnika
- nie bądź dla mnie taka szorstka! marchewka do tarki
- niezła z ciebie laska! - cynamon do
wanilii
- nie mogę ci się oprzeć...! - opiłek
do magnesu :)

ZAGADKI???
:) z czego składa się łyżka???
- z drążka prowadzącego do komory
zupnej

SŁOWNIK
COINNEGOZNACZĄCY :)
* niedobitek - gwóźdź
* wyjątek - łup kieszonkowca
* ryjówka - maseczka upiększająca
* Przychodzi trzy dziesiąte baby do
lekarza.
- A gdzie reszta ??? pyta doktor.
- Zero siedem zgłoś się!!!

BAJECZKI O...
* szedł facet przez las i... zdębiał ;)
* szedł krawiec ulicą i zaszył się w
ciemnościach.
* wszedł facet na balkon, a tam
wióry lecą.
Spojrzał w górę, a tam sąsiad...
struga wariata :)
Agata Sądkiewicz, kl. IIIc
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