INFORMACJA dla osób korzystających z komunikacji PKS
Wyciąg z Regulaminu przewozowego
(ustalonego na podstawie przepisów prawa)
§ 10

1. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet
lub dokument uprawniający do przejazdu i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów
kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy
przewozu i nabycia uprawnienia do określonego
w nim przejazdu. Przewoźnik, który wydał bilet,
obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.
2. W bilecie na przejazd określa się wysokość
należności oraz dane niezbędne do ustalenia
zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych – także tożsamość jego posiadacza.
3. Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy,
gdy nie jest imienny, a przejazd nie został rozpoczęty.
4. Bilet uprawnia do przejazdu określonym
kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy
w podróży na przystankach pośrednich na trasie
przejazdu. Przy przejazdach z przesiadaniem
podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny
bilet.
5. Przejazd posiadaczy biletów miesięcznych
ogólnodostępnych i szkolnych innym kursem, niż
określony w bilecie, jest możliwy po wykupieniu biletu jednorazowego z zastosowaniem ulgi
komercyjnej.
6. Bilet miesięczny imienny ogólnodostępny
normalny, ulgowy lub szkolny sprzedawany jest
na maksimum trzy wybrane przez podróżnego
godziny na dojazd do miejsca docelowego i na
trzy wybrane godziny na powrót do domu.

7. Przewoźnik nie sprzedaje biletów miesięcznych normalnych, ulgowych i szkolnych na kursy
obsługiwane minibusami.
8. Bilety okresowe bez wyznaczonych godzin
przejazdu uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy zajmowaniu wolnych miejsc w
autobusie tylko przed osobami nieposiadającymi
żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu.
9. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do
dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych (dotyczy to
również imiennych biletów uprawniających do
przejazdów wielokrotnych) nie wydaje się.

Restauracja „Marie” już otwarta!
godz. 10ºº – do ostatniego klienta
Rzgów, Przejazd 1
tel./fax: 042/227-30-30
693-750-625
Restauracja zaprasza na:
• śniadania,
• kolacje,
• obiady,
• pyszną kawę expresso
Organizujemy:
- imprezy okolicznościowe, przyjęcia weselne,
komunie, chrzciny, konsolacje itp.
- catering – dostarczamy zestawy obiadowe,
posiłki regeneracyjne dla firm i osób prywatnych
Niskie ceny.

Zapraszamy!
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§ 11

1. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu w biurze Przewoźnika lub u kierowcy autobusu.
2. Sprzedaży i przedsprzedaży biletów dokonuje
się według kolejności zgłaszania się podróżnych.
Inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety ciężarne, osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne
osoby (Posłowie i Senatorowie), uprawnione na
mocy odrębnych przepisów, mogą nabyć bilet
poza kolejnością.
3. Przewoźnik wyznacza w razie potrzeby i w
miarę możliwości oddzielne kasy biletowe do
sprzedaży biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych. Warunki nabywania i korzystania z tych biletów określa taryfa.
4. Najpóźniej na 5 minut przed odjazdem autobusu
kasa biletowa może odmówić sprzedaży biletu.

5. Podróżny, który nie nabył biletu w kasie,
oraz osoba wsiadająca na przystanku, na którym
nie ma kasy, może nabyć bilet w autobusie pod
warunkiem, że są w nim jeszcze wolne miejsca,
a brak biletu zgłosić obsłudze przed wejściem lub
bezpośrednio po wejściu do autobusu.
6. Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest
żądać wydania biletu oraz sprawdzić, czy jest on
właściwy.

§ 12

1. Podróżny, który posiada bilet na przejazd, ma
prawo do:
I. przejazdu w zakresie, na jaki opiewa bilet, i w
określonym autobusie,
II. przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
a) jednego dziecka w wieku podanym w taryfie,
jeśli nie żąda dla niego osobnego miejsca,
b) rzeczy zaliczonych do bagażu ręcznego,
c) małych zwierząt (oprócz psa) i ptaków,
d) składanego wózka inwalidzkiego, jeśli jest
inwalidą poruszającym się przy jego pomocy,
III. przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie, na podstawie biletu bagażowego:
a) rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, których
ilość, waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych
rzeczy do bagażu ręcznego, oraz psa,
b) rzeczy umieszczonych w osobnym schowku
bagażowym autobusu.
2. Podróżny obowiązany jest zachować bilet na
przejazd i przewóz bagażu do czasu zakończenia
podróży oraz dbać o to, aby wsiąść do właściwego
autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.

Drodzy Pasażerowie, Urząd Miejski
w Rzgowie, w trosce o mieszkańców
naszej gminy, dofinansowuje corocznie
komunikację miejską kwotą 750 tys. zł.
Również Wy, kupując bilet, decydujecie
o dalszych losach naszej gminnej
komunikacji. Jazda bez biletów rzutuje
bowiem na rentowność kursów i w efekcie
może spowodować całkowite zawieszenie
komunikacji. Pasażerowie, jadąc na gapę,
szkodzicie sami sobie!

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Nr 10 (163) l PAŹDZIERNIK 2008 r.

Cena 1 zł

Ruszyła budowa
strażnicy

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.

Rzgów – Nasza Gmina

We wrześniu po małych trudnościach ruszyła budowa strażnicy
OSP w Starowej Górze. Zrobiono wykopy pod fundament i został
zalany betonem, na dzień dzisiejszy ruszyły prace murarskie.
Sporą cześć pracy wykonali społecznie druhowie z OSP. Zarząd
OSP Starowa Góra w imieniu wszystkich druhów składa serdeczne
podziękowanie dla Urzędu Miejskiego w Rzgowie za wykonane
plany i rozpoczęcie budowy.
O postępach prac będziemy na bieżąco informować na łamach
„Naszej Gminy”.
Zarząd OSP Starowa Góra

Kronika wrzesień 2008 r.
1.IX. Rozpoczęcie roku szkolnego
1.IX. Spotkanie kombatantów RP na 69. rocznicy wybuchu II wojny światowej
7.IX. Gminne Dożynki w Kalinie
14.IX. Występ ZPiT „Rzgowianie” na Powiatowych Dożynkach w Pruszkowie k. Warszawy
17-21.IX. Wyjazd delegacji samorządowców rzgowskich na Ukrainę – Czerniowce
25.IX. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
27.IX. Gry komputerowe w GOK
27.IX. Udział chóru „Camerata” i Pani Bronisławy Płusajskiej w I Artystycznych Spotkaniach Seniorów „Czar Jesieni” w Głownie

Z życia parafii
1 listopada: msze święte sprawowane będą w Kaplicy Cmentarnej o godz.:
7.00; 8.20; 10.00; 11.30 – uroczysta suma z procesją, poświęceniem i modlitwą w wypominkach jednorazowych za zmarłych.
2 listopada (niedziela) Dzień Wszystkich Zmarłych – msze św. o godz.: 7.00;
8.20; 10.00; 11.30; 18.00. I Niedziela m-ca – z tej racji Wystawienie Najśw.
Sakramentu i adoracja o godz. 15.00 i nabożeństwo w int. wszystkich zmarłych o godz. 17.15
11 listopada (wtorek) – Święto Odzyskania Niepodległości – msza św. w int
Ojczyzny o godz. 10.00.

Uroczystość Wszystkich Świętych
Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych uroczyście
świętuje 1 listopada Kościół katolicki. Uroczystość Wszystkich Świętych nie
jest - wbrew spotykanym niekiedy opiniom – „Świętem Zmarłych”.
W tym dniu w sposób szczególny czcimy wszystkich Świętych. Dziękujemy za to, że są dla nas wzorem do naśladowania. Święci przypominają nam,
że każdy chrześcijanin powołany jest do życia w świętości i może ją osiągnąć żyjąc według przykazań Bożych. Święci wstawiają się za nami, abyśmy
potrafili wypełniać wolę Bożą.
Od 1 listopada przez tydzień możemy uzyskać w intencji zmarłych odpust
zupełny. W tym celu należy być na cmentarzu, przystąpić do Komunii Świętej i odmówić „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Mario” i „Wierzę w Boga Ojca”.
Natomiast 2 listopada obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Zmarłych!
Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za wszystkich zmarłych, a w sposób
szczególny za tych najbliższych naszemu sercu.

Wyrazy serdecznego współczucia
rodzinie zmarłego

Stanisława Bikiewicza
długoletniego pracownika
Urzędu Miejskiego w Rzgowie
składają Burmistrz Rzgowa
Zastępca Burmistrza Rzgowa
Radni Rady Miejskiej w Rzgowie
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
zmarłego
długoletniego członka Orkiestry Dętej Rzgów

Jana Pytki
składają członkowie zespołu
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Razem łatwiej!
W 1997 roku ruszyła pierwsza w Polsce ogólnokrajowa kampania przeciwko przemocy w rodzinie. Jej celem było uświadomienie społeczeństwu,
że zjawisko przemocy nie dotyczy wyłącznie ulic. Wiele złego dzieje się w
„zaciszu” domowym. Hasło kampanii, które pojawiło się na plakatach – „Bo
zupa była za słona”, dla wielu z nas stało się synonimem zjawiska przemocy
w rodzinie.
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste (osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących), w
szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narażające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także
wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą
(ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 2, pkt 2).
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
podjęła wiele działań, aby nieść fachową i niezbędną pomoc dla ofiar przemocy domowej. Nadal jest wiele do zrobienia. Początkiem wszystkiego
jest jednak świadomość społeczna, dlatego też w 2001 roku rozpoczęła się
kolejna kampania pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”. Kampania jest
skierowana do rodziców, przedstawicieli władz lokalnych, służb i instytucji
pracujących z dziećmi. Jej celem było wyedukowanie adresatów kampanii
na temat sposobów radzenia sobie z problemem przemocy wobec dzieci oraz
sposobów pracy z dziećmi dotkniętymi przemocą. Od 1995 roku na zlecenie PARPA działa „Niebieska Linia” (0801-12-00-02) - jest to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W Pogotowiu „Niebieska
Linia” można skorzystać z konsultacji psychologicznych, prawnych, uzyskać
wsparcie psychologiczne, wiedzę na temat zjawiska przemocy w rodzinie
oraz informację o placówkach udzielających pomocy.
Przemoc domowa pojawia się w 2/3 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Co rok policja podejmuje ponad 90 tysięcy interwencji w sprawach przemocy w rodzinie, z czego ok. 70-80% jest związane z nadużywaniem alkoholu.
Najłatwiejsza do zobaczenia jest przemoc fizyczna. Zazwyczaj zostają po
niej ślady. Dużo gorzej wygląda sytuacja ofiar przemocy psychicznej. Rany
tak zadane są niewidoczne i goją się dużo dłużej, a czasem nigdy. Do przemocy psychicznej często dochodzi w tzw. „dobrych domach”, w których nie
ma problemu alkoholowego, nie ma problemów finansowych. A domownicy
żyją w ciągłym strachu o to, co dzisiaj sprowokuje złość, bolesne milczenie,
krzyk.
Ofiara przemocy domowej często zgłasza się na policję dopiero po wielu
latach milczącego cierpienia. Niestety zbyt często do interwencji policji
dochodzi dopiero, gdy jest już za późno! Ofiary przemocy zwykle winią
siebie za zachowanie swojego oprawcy, tłumaczą zachowanie sprawcy przemocy swoim „złym” zachowaniem, mają wymyślone historie tłumaczące
siniaki i stłuczenia. Gotowe są nawet składać fałszywe zeznania przed sądem,
jeśli w ogóle zdecydują się zeznawać. Wszystko ze strachu i poczucia winy.
Aby przełamać milczenie i strach, potrzeba dużo delikatności, wytrwałości
i czasu. Ważne jest także wsparcie ze strony osób otaczających na co dzień
ofiarę przemocy. Świadomość, że jest ktoś, kto otworzy w nocy drzwi swojego domu, gdy będzie trzeba uciekać, pozwala często podjąć pierwsze kroki
do przerwania przemocy. Droga do uwolnienia się od sprawcy przemocy jest
długa i ciężka. Jest wiele chwil zwątpienia w słuszność działania, dlatego
potrzebny jest szereg instytucji i przeszkolonych fachowców, których rolą
jest prowadzenie „za rękę” każdego, kto takiej pomocy potrzebuje.
Agata Nawrocka

Święto Niepodległości - 11 XI 2008 r.
godz. 9.30 – zbiórka pocztów sztandarowych i uczestników przed
Urzędem Miejskim w Rzgowie
– przemarsz do kościoła parafialnego
godz. 10.00 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny
– przemarsz na cmentarz, złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego
Żołnierza
ok. godz. 11.15 – przemarsz do strażnicy OSP w Rzgowie
– program okolicznościowy młodzieży szkolnej, rzgowskiej Orkiestry Dętej, chóru „Camerata” i Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”

Zapraszamy do udziału w uroczystościach!

Rzgów – Nasza Gmina

Na razie zgodnie z planem
Czternaście rozegranych spotkań w IV lidze ma za sobą reprezentacyjny zespół Rzgowa. Połowę tych
pojedynków rozstrzygnął na swoją
korzyść, dwa zremisował i pięć
przegrał. Przed rozpoczęciem rozgrywek zakładaliśmy, że zespół, aby
utrzymać miejsce w pierwszej części
tabeli i nie martwić się o utrzymanie
w IV lidze, musi wygrać w sezonie
2008/2009 piętnaście spotkań oraz
10 zremisować, czyli zdobyć na
zakończenie rozgrywek 55 punktów. W tej chwili zdobyte mamy 23
punkty, czyli do wykonania planu
na półmetku zdobyć jeszcze powinniśmy 5 punktów. Do zakończenia
rundy jesiennej pozostały jeszcze
trzy spotkania z teoretycznie słabszymi przeciwnikami MKP Zgierz,
Orłem Parzęczew oraz UKS SMS II
Łódź. W spotkaniach tych do zdobycia jest 9 punktów i trzeba zrobić
wszystko, aby te punkty pozostały
w Rzgowie. Jeśli tak będzie, to plan
punktów do zdobycia będzie przekroczony.
Nie zakładaliśmy natomiast
tak dużej ilości zdobytych żółtych
i czerwonych kartek przez naszych
zawodników. Ostatnie trzy spotkania
ze Zjednoczonymi Stryków, Włókniarzem Zelów oraz z Pogonią-Ekolog Zd. Wola kończyliśmy w dziesiątkę. O ile z zespołem ze Strykowa
poradziliśmy sobie strzelając trzy
bramki, gdy już byliśmy osłabieni,
to w Zelowie już było gorzej, choć
zdobycie jednego punktu było w
naszym zasięgu, ponieważ w ostatnich sekundach spotkania po strzale
z rzutu wolnego piłka uderzyła w
spojenie słupka z poprzeczką i spadła
pod nogi Wielemborka, który był
tym tak zaskoczony, że nie wiedział,
co ma z tym „prezentem” zrobić, i
zawodnicy z Zelowa wybili piłkę
oddalając remis naszego zespołu.
Gorzej już nam poszło z Pogonią
– Ekolog Zduńska Wola. Zespół ze
Zduńskiej Woli bezlitośnie wykorzystał nasze osłabienie strzelając
nam trzy bramki. Do momentu, gdy
siły były wyrównane, toczyliśmy z
Pogonią wyrównany pojedynek.
Niestety w ciężkich momentach
dla zespołu nie sprawdzają się trenerzy, którzy głośno i nie zawsze w
kulturalny sposób krytykują decyzje
sędziów, co w ostatnich dwóch spotkaniach zakończyło się usunięciem
trenerów z ławki trenerskiej. Konsekwencją takich usunięć jest zazwyczaj zakaz prowadzenia dwóch najbliższych spotkań przez ukaranych
trenerów.

W najbliższym czasie musimy
zamiast treningu przeprowadzić dyscyplinujące zawodników i trenerów
rozmowy, aby sytuacje, jakie były w
ostatnich meczach, już się więcej nie
powtórzyły.
Niespodziewanie dobrze radzą
sobie zawodnicy drugiego zespołu.
W pewnym momencie mogli nawet
objąć przodownictwo w tabeli klasy
„A”, warunkiem jednak było pokonanie lidera Burzy Pawlikowice.
Nasz zespól nie poradził jednak
sobie z Burzą i przegrał spotkanie
2:0. Zajmujemy jednak w tabeli
dobre czwarte miejsce.
Do półmetku sezonu piłkarskiego 2008/2009 zbliżają się również zespoły młodzieżowe GLKS

Płachta. Z zespołem trenują jeszcze
chłopcy z młodszych roczników, ale
ze względu na zbyt młody wiek nie
mogą brać udziału w meczach ligowych.
W rozgrywkach tej klasy zespół
odniósł 2 zwycięstwa, przegrał 6
meczów, zdobył 6 punktów, strzelił
13 bramek i zajmuje 9 miejsce w
tabeli.
Kolejnym zespołem młodzieżowym w naszym klubie jest zespół,
który startuje w klasie „DEYNA”.
Zespół ten prowadzi trener Robert
Świerczyński i składa się z zawodników urodzonych w latach 19931994. W poprzednim roku zespół
niemal przestał istnieć. Kilku chłopców zmieniło barwy klubowe, jesz-

Burmistrz Jan Mielczarek gratuluje awansu do IV ligi
„Zawisza” uczestniczące w rozgrywkach.
W klasie „KUCHAR” zespół
złożony z zawodników rocznik
1995/1996, prowadzony przez trenera Jana Łubisa, odniósł 3 zwycięstwa, przegrał 4 razy, zdobył 9 punktów, strzelił 21 bramek i zajmuje 8
miejsce w tabeli. W zespole występuje 18 zawodników, z których
na wyróżnienie wg trenera Łubisa
zasługuje Mateusz Pokorski, Adrian
Górski i Piotr Sarliński.
Drugim zespołem młodzieżowym, jakim się opiekuje trener
Łubis, jest zespół występujący w
klasie „GÓRSKI” grupa „D” rocznik 1998/1999. Zespół powstał w
maju tego roku. W początkowej
fazie w treningach uczestniczyło 25
chłopców.
Nie wszystkim jednak starczyło
zapału do treningów. Największe
postępy robi Bartłomiej Sztandor, Konrad Kordys oraz Damian

Rzgów – Nasza Gmina

cze kilku przestało grać w piłkę,
a ci, którzy zostali, nie uczestniczyli systematycznie w treningach.
Odbiło się to na wynikach drużyny
i z zespołu, który wygrywał ligę, stał
się drużyną, która przynosiła punkty
rywalom. Zaangażowanie trenera
Świerczyńskiego, który powrócił do
kraju i objął ponownie zespół, spowodowało, że zawodnicy zaczęli w
o wiele większym stopniu przykładać się do zajęć treningowych oraz
swoich obowiązków sportowych.
Niestety, straconego czasu oraz
potencjału ludzkiego w tak krótkim
okresie nie można szybko nadrobić. Początek sezonu nie należał do
udanych, dopiero druga część rundy
zaczęła przynosić radość ze zwycięstw.
Poniżej przedstawiamy dotychczasowe wyniki oraz krótki komentarz trenera:
* Zawisza – MKS Żychlin 0:1
Mecz przegrany na własne

życzenie, gdyż nasi zawodnicy nie
wykorzystali ośmiu sytuacji sam na
sam z bramkarzem przeciwnika!
* Start Brzeziny – Zawisza 7:4
bramki: Zapieraczyński x 4
Proste błędy spowodowały, iż
straciliśmy tyle bramek, a jeszcze
przed końcem pierwszej połowy
prowadziliśmy 3:2.
* Zawisza – Start Łódź 1:3
bramki: Roszczyk
Interesujące spotkanie, niestety
zakończone porażką.
* Zawisza - ChKS Łódź 1:5
bramki: Zapieraczyński
Całe spotkanie graliśmy w
dziesięcioosobowym składzie, co
miało niewątpliwie wpływ na wynik
meczu.
* Włókniarz Konstantynów –
Zawisza 1:1
bramki: Sądkiewicz
Najlepszym mecz jak dotychczas w tej rundzie. Gospodarze lider rozgrywek, pierwszy raz stracił
punkty i był blisko porażki.
* Zawisza – Iskra Dobroń 0:1
Kolejny pechowo przegrany
mecz, mimo dużej przewagi nie
udało się strzelić bramki.
* Victoria Grabów – Zawisza 0:3
bramki: Roszczyk x 2, Nowak M.
W pełni zasłużone zwycięstwo.
* Zawisza – MUKS Uniejów 13:0
bramki: Roszczyk x 5, Stępniewski x 4, Sądkiewicz x 2, K. Nowak,
Zapieraczyński
Przeciwnicy nie zaprezentowali
wysokich umiejętności piłkarskich.
* MKP Zgierz – Zawisza 5:5
bramki: Roszczyk x 2, Zapieraczyński x 2, Sądkiewicz
Nieudolny arbiter spotkania
podyktował przeciwko nam dwa
rzuty karne i w ten sposób zabrał
nam pewne zwycięstwo.
* Zawisza – Tuszyn 2:1
bramki: Roszczyk, Zapieraczyński
Jak przystało na mecz derbowy,
zawody były bardzo zacięte - dwie
czerwone kartki. Mimo iż większość
spotkania graliśmy w osłabionym
składzie, odnieśliśmy cenne zwycięstwo.
Kadra zespołu: Muras Kamil,
Nowak Kamil, Nowak Marcin,
Nowicki Marcin, Pasiński Adam,
Pisiałek Adrian, Przytulski Filip,
Przytulski Jakub, Roszczyk Bartłomiej, Sapała Kamil, Sadłowski Wojciech, Sądkiewicz Jakub, Stępniewski Konrad, Strzałkowski Damian,
Zapieraczyński Kamil.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów
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Nasza recenzja
Coben Harlan: „Błękitna krew”, przeł. z ang. Andrzej Grabowski. Warszawa: „Albatros”, 2007 - 318 s.
Sukces powieści „Nie mów nikomu” uczynił z Harlana Cobena megagwiazdę współczesnego thrillera. Przyrównuje się go do Agaty Christie
i Roberta Ludluma. W jego twórczości pojawiają się takie elementy, jak:
precyzyjnie skonstruowana intryga, mistrzowsko stopniowane napięcie,
fałszywe tropy, pozornie możliwe do wyjaśnienia zagadki pojawiające się
niemal na każdej stronie, zaskakujące zakończenie, którego nie jest w stanie
przewidzieć nawet najbardziej przenikliwy czytelnik.
Aż w ośmiu powieściach Cobena pojawia się Myron Bolitar – były pracownik FBI, agent sportowy i detektyw amator w jednej osobie. „Błękitna
krew” – zostaje porwany syn znanego golfisty Jacka Coldrena, podejrzenia
padają na dawnego asystenta Jacka. Tymczasem okazuje się, iż asystent
pół roku wcześniej popełnił samobójstwo. A jeśli żyje, a tylko upozorował
własną śmierć? A może ktoś sfingował porwanie? Myron Bolitar podejmuje
się odnaleźć chłopca. Jedyny trop, jakim dysponuje, to karta kredytowa zaginionego, z której ktoś ciągle korzysta. I tym razem, klucz do wszystkich zagadek kryje się w przeszłości...

Stałe zajęcia w GOK
1. Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
* grupa początkująca - środa godz. 16.00 – 17.30
* grupa zaawansowana - pon. - piątek godz. 18.00 – 20.00
2. Zespół taneczny „Krasnale”
* pon. - środa godz. 15.00 – 16.00
„Marionetki”
* piątek godz. 16.00 – 17.00
3. Rzgowska Orkiestra Dęta
* nauczanie początkowe - środa godz. 17.30 – 19.00
* próby orkiestry - piątek godz. 17.30 – 19.00
4. Rzgowski Chór „Camerata”
* wtorek - czwartek godz. 17.30 – 19.00
5. Zajęcia plastyczne
* poniedziałek godz. 15.30 – 17.30
* środa godz. 15.00 – 17.00
6. Koło fotograficzne „Blenda”
* 1 i 3 czwartek miesiąca godz. 17.00 – 19.30

Podwójny sukces
Już po raz drugi w tym roku Rzgowski Chór „Camerata” wziął udział w
przesłuchaniach o formule konkursu. Tym razem grupa pojechała do Głowna
na I Artystyczne Spotkania Seniorów „Czar Jesieni”, które odbyły się 27
września 2008.
Nadspodziewanie silna międzyregionalna obsada, nieoczekiwana nawet
przez organizatorów, nie stanowiła jednak przeszkody, aby znów mówiono,
iż „całkiem nieźle w tym Rzgowie śpiewają i do tego wyglądają!, no i jeszcze
mają drugiego Rubika!”.
Choć sam wyjazd wisiał na włosku, a my pełni byliśmy obaw - było
warto! Wykonaliśmy 3 pieśni: ludową – „Czemuś Jasieńku”, „Matko moja”
- z repertuaru m.in. Bernarda Ładysza (gdzie solo basowe wykonał dyrektor
GOK Bolesław Kazimierz Siutowicz) oraz z repertuaru Urszuli - „Konik” (w
opracowaniu na chór z akompaniamentem).

Sesja odbyła się w nowej scenerii sali obrad (jednocześnie sali
ślubów). Indywidualne nagłośnienie sali z dokładnym nagrywaniem obrad oraz nareszcie nowe, duże biurko, przy którym mogą
usiąść swobodnie trzy osoby, to nowa sceneria obrad. Wykonawca biurka Pan Mariusz Jurek – wykonawca tego obszernego
mebla sprezentował i umieścił na nim herb gminy Rzgów, który
godnie się prezentuje podczas sesji i uroczystości ślubnych.

Wniosek gminy o środki unijne

Wniosek ten na kanalizację Starowej Góry i Starej Gadki został odrzucony ze względów formalnych. Na sesji obecna była Pani Ilona Orczykowska
– przedstawicielka firmy, która wygrała przetarg na sporządzenie wniosku
unijnego i wypowiadała się na ten temat. Tylko trzy wnioski zweryfikowano
pozytywnie i przyznano ok. 40 mln zł.
W momencie odbywania się sesji Urząd Marszałkowski jeszcze nie przekazał informacji do gmin, jakie były powody odrzucenia 43 wniosków (w
tym jednego gminy Rzgów) samorządów Województwa Łódzkiego. Uznano,
że bardzo szybkie tempo oraz zmieniające się wytyczne Urzędu Marszałkowskiego nie sprzyjały pozytywnej weryfikacji tego wniosku.
Pani Orczykowska zadeklarowała złożenie odwołania oraz dalsze prace
nad składaniem wniosku w następnych naborach ogłoszonych przez Urząd
Marszałkowski w ramach tamtego przetargu firmy.
Dziś już wiadomo, że głównym powodem odrzucenia wniosku gminy
Rzgów oraz 42 innych samorządów był brak decyzji środowiskowej, która
nie obowiązywała w tym czasie, kiedy wydawano pozwolenie na budowę
kanalizacji sanitarnej w Starowej Górze i Starej Gadce. W pierwszej transzy
Urząd Marszałkowski przyznał 40 mln zł dotacji samorządom.
W drugiej transzy ogłosił nabór wniosków i przeznaczył na nią tylko 50
mln zł, a sama gmina Rzgów wystąpiła z wnioskiem o 42 mln zł. To w końcu
są te dotacje unijne, czy ich nie ma (przyp. autora: sprawy te będą przedmiotem odrębnej sesji Rady Miejskiej)?

Budżet za I półrocze 2008 r.

To nie przypadek, iż ponownie wyśpiewaliśmy II nagrodę, pozostawiając
za sobą 24 inne zespoły. Wyprzedził nas jedynie chór z Piotrkowa Trybunalskiego. Otrzymaliśmy mnóstwo gratulacji, piękny puchar, dyplomy oraz
nagrodę pieniężną.
Ale to nie wszystko!
Przecież w naszym „kamerackim” gronie działa znana całej społeczności
rzgowskiej Honorowa Obywatelka Miasta - p. Bronisława Płusajska - pełna
humoru gawędziarka. Swym słynnym już monologiem „Jagna” krótko i
sprawnie pokonała kilkanaście konkurentek, zdobywając I nagrodę w swej
kategorii! Zatem - brawo!
Jak szczęśliwy był to dla nas dzień, można sobie wyobrazić, bo podwójny
sukces nie zdarza się przecież codziennie!
PS. Trwa jeszcze nabór śpiewających młodszych oraz starszych, którzy
wspólnie pragną dzielić nasze radości. Zapraszam we wtorki i czwartki od
godz. 17.30 do Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rawska 8. Zajęcia są BEZPŁATNE.
Izabela Kijanka

Święto nie tylko z „Cameratą”
12 października 2008 to wielka data w kalendarzu zarówno kościelnym,
jak i rzgowskim. To kolejny, VIII już Dzień Papieski ważny dla nas Polaków
- bo związany z obchodami 30. rocznicy powołania Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową (16.X.1978 r.); ważny dla nas - mieszkańców rzgowskiej parafii, bo
związany z poświęceniem odrestaurowanych, zabytkowych organów służących tutejszej, równie zabytkowej - barokowej świątyni.
Rzgowski Chór „Camerata” był jedną z grup poproszonych o współuczestnictwo w tym szczególnym święcie. Obok wspaniałego, koncertującego organisty - Michała Olszewskiego, scholi, śpiewających i recytujących dzieci, „Camerata” rozpoczęła uroczystą Eucharystię ulubioną pieśnią
naszego Papieża Polaka – „Barka”, w dalszej zaś części wykonała hymn
pochwalny „Canticorum jubilo”.
To wspaniałe przeżycie, a przede wszystkim wielki honor - wziąć udział
w tej niepowtarzalnej, jedynej w swoim rodzaju uroczystości. Teraz zaś czekamy z niecierpliwością na relację oka kamery TV TOYA, które pilnie rejestrowało przebieg naszego wspólnego przecież święta.
Dyrygent Izabela Kijanka
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XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 25 września 2008 r.

Rzgów – Nasza Gmina

DOCHODY
Planowane dochody w kwocie: 		
25.605.480,10 zł
Wykonane dochody w kwocie: 		
14.910.963,03 zł
Co stanowi: 				
58,23% planu.
Główne źródła dochodów to:
* Podatek od nieruchomości w kwocie: 	  4.570.176,54 zł
co stanowi: 30,65% dochodów.
* Subwencja z budżetu państwa w kwocie: 	  2.160.040,00 zł
co stanowi 14,49% dochodów
* Udziały w podatku od osób fizycznych
oraz karta podatkowa w kwocie: 		  2.432.202,27 zł
co stanowi: 16,31% dochodów.
* Renta planistyczna w kwocie: 		   865.533,60 zł
co stanowi: 				  5,80% dochodów
WYDATKI
Planowane wydatki w kwocie: 		
28.982.890,10 zł
Wykonane wydatki w kwocie: 		  9.790.828,02 zł
Co stanowi: 				
33,78% planu.
W tym:
Plan wydatków inwestycyjnych: 		
10.016.050,00 zł

Kronika policyjna
14.09.2008 RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. RZEMIEŚLNICZA. N/n
sprawca dokonał kradzieży portfela wraz z zawartością w postaci dowodu
osobistego, prawa jazdy, książeczki wojskowej, dowodu rejestracyjnego od
samochodu Skoda Fabia bdb., karty bankowej, legitymacji studenckiej oraz
pieniędzy w kwocie 230 zł na szkodę Adama M. Łączna wartość strat 430 zł.
Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
13.09.2008 RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. NASIENNA. N/n sprawca
po wybiciu bocznej szyby w pojeździe m-ki Mercedes Benz dostał się do
środka, a następnie dokonał kradzieży nawigacji GPS „MIO” bdb. na szkodę
Bogusława D. Wartość strat zgłaszający oszacował na kwotę 1300 zł. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
17.09.2008 RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. RUDZKA. Marek K. (zam.
Elbląg) powiadomił, że n/n sprawca po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach
kierowcy sam. Renault Master dokonał z wnętrza kradzieży maszyn budowlanych, wartości ogólnej ok. 22,000 zł na szkodę zgłaszającego, także w tym
samym miejscu ujawniono fakt włamania do sam Renault Megane po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach tylnych, a następnie n/n sprawca dokonał
kradzieży z wnętrza odzieży, obuwia wartości ogólnej ok. 2500 zł na szkodę
Franciszka L. (zam. Francja). Na miejscu wykonano wstępne czynności procesowe. Dalsze czynności w sprawie KP Tuszyn.
19.09.2008 RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE). Anna G. powiadomiła, że n/n
kobieta prawdopodobnie narodowości romskiej podczas pobytu w domu
mieszkalnym na zaproszenie syna, wykorzystała sen domowników i z wnętrza domu dokonała kradzieży 6 zegarków m-ki Doxa, Paliot, Grovana,
Tissot, Adriatuca, 2 telefonów kom. Nokia, biżuterii ze złota, tj. 5 szt. kolii,
2 szt. bransoletek, broszkę, 9 szt. kolczyków, 3 szt. wisiorków, 8 szt. pier-
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Wykonanie wydatków inwestycyjnych: 	  1.716.791,46 zł
co stanowi: 				
17,14 % planu.
Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,53% ogółu wydatków budżetowych.
Najwięcej wydatkowano z budżetu na oświatę.
Wydatki wyniosły 2.904.340,66 zł, co stanowi 29,66%. W tym wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły kwotę: 93.684,00 zł.
Natomiast subwencja oświatowa z Ministerstwa Finansów wyniosła
2.160.040,00 zł.
Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na
30.06.2008 r. w wysokości 3.019.678,00 zł.
Określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Rzgów oraz przystąpienie do przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy w celu wyrażenia opinii o projekcie
statutów jednostek pomocniczych.
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzona ustawą z
dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz. 984 z późniejszymi zmianami), wprowadziła jednoosobowy organ wykonawczy gminy – wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Obowiązujące dotychczas statuty sołectw nadane sołectwom
uchwałą Nr 40/90 Rady Gminy Rzgów dnia 28 grudnia 1990 r. w treści swych
postanowień zawierają zapisy przywołujące były Zarząd Miasta i Gminy jako
organ wykonawczy gminy uprawniony do np. zwołania zebrania wiejskiego,
zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję. Ponadto,
treść statutu wymagała doprecyzowania niektórych jego postanowień bądź
uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący,
np. wybory uzupełniające organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
Przepis art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na radę gminy
obowiązek określenia statutu jednostki pomocniczej, po przeprowadzeniu
konsultacji z jej mieszkańcami.
Stąd, Rada Miejska w Rzgowie przyjęła dwie uchwały poprzedzające
przyjęcie nowych statutów sołectw – uchwałę, w której określono ramowe
zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w różnych sprawach ważnych dla gminy oraz uchwałę, w której Rada stwierdza, iż przystępuje się
do przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektów statutów sołectw.
Konsultacje te będą mieć charakter ogólnogminny. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach będą osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy
Rzgów, które w dniu rozpoczęcia konsultacji będą miały ukończone 18 lat.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 1 grudnia 2008 roku do
31 stycznia 2009 roku, w Urzędzie Miejskim w Rzgowie przy pl. 500-lecia
22, w Biurze Rady Miejskiej w Rzgowie. Uczestnictwo w konsultacjach
polegać będzie na pisemnym wnoszeniu uwag i poprawek do projektów statutów, w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Rzgowie w dniach 1
grudnia 2008 r.-31 stycznia 2009 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00
do 15.00 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz od 9.00 do 17.00 we
wtorki. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Rzgowa do powołania zespołu
ds. konsultacji oraz określenia regulaminu jego działania. Szczegółowe informacje na temat konsultacji oraz projekty statutów będą dostępne w Biurze
Rady Miejskiej (pok. 37) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.
bip.rzgow.tensoft.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (tablice w sołectwach).
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
ścionków, łańcuszek, pieniądze w kwocie 30 Euro; biżuterii ze srebra, tj. 2
szt. łańcuszków, 3 szt. bransoletek, 3 szt. kolii, broszka. Pokrzywdzona wartość biżuterii ze złota oszacowała na kwotę ok. 50000 zł, wartość biżuterii
ze srebra na kwotę ok. 20000 zł. Łączna suma strat spowodowana kradzieżą
wg pokrzywdzonej wyniosła ok. 83000 zł. Na miejscu wykonano wstępne
czynności procesowe. Dalsze czynności KP Tuszyn.
21.09.2008 RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. RZEMIEŚLNICZA. Nieznany sprawca, z niezamkniętej szafki, dokonał kradzieży portfela z zawartością dowodu osobistego, prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego samochodu Opel Corsa oraz pieniędzy w kwocie 150 zł.
29.09.2008 RZGÓW, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. CT PTAK BOKS NR 21
PASAŻ ZACH. Funkcjonariusze PP Rzgów zatrzymali Andrzeja S., lat 48,
który używając wobec Doroty B., lat 29, przemocy w postaci kilkukrotnych
uderzeń pięścią w głowę, klatkę piersiową, ramiona, ręce, a także kopiąc po
nogach, okolice pośladków i pasa doprowadził ją do stanu bezbronności, po
czym skradł jej złotą biżuterię o łącznej wartości około 7.000 zł. Postępowanie prowadzi KP w Tuszynie.
29.09.2008 GADKA STARA, (WOJ. ŁÓDZKIE) ul. CZARTORYSKIEGO. Trzech nieznanych sprawców przy wykorzystaniu przedmiotu
przypominającego swym wyglądem pistolet usiłowało dokonać rozboju na
Sławomirze B. lat 48, na widok nadjeżdżającego autobusu sprawcy zbiegli.
Zgłaszający nie utracił żadnych przedmiotów w wyniku przestępstwa oraz
nie doznał obrażeń. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wszystkich chętnych pragnący
związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w Policji prosi o kontakt
pod adresem: Wydział Kadr i Szkolenia, 91-048 Łódź, ul. Lutomierska
108/112, tel. 042/665-30-16, 042/665-13-65, 042/665-13-69, adresy internetowe: www.lodzka.policja.gov.pol, sekcjadoboru.kwp@lodzka.policja.
gov.pl
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Delegacja samorządowców na Ukrainie
17 września późnym wieczorem wyruszyła na
Ukrainę delegacja samorządowców i sponsorów
ze Rzgowa. Samorząd reprezentowali: Burmistrz
Rzgowa – Jan Mielczarek, Przewodniczący Rady
Miejskiej – Marek Bartoszewski, Wiceprzewodniczący – Regina Bagińska i Stanisław Bednarczyk
oraz Przewodniczący poszczególnych Komisji
Rady Miejskiej - Stanisław Gierasiński, Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów,
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych –
Marek Skalski oraz Kierownik Rzgowskiej Orkiestry Dętej – Włodzimierz Kaczmarek. Celem
wyjazdu było wypracowanie porozumienia o
wzajemnej współpracy i wymianie doświadczeń
w dziedzinach kultury, nauki i sportu pomiędzy
Gminą Rzgów i Starostwem Powiatowym Storożyniec, na terenie którego zamieszkuje największa liczba Polaków.
Nasi sponsorzy jechali z pomocą finansową
dla polskiej szkoły w Starej Hucie. Sama Gmina
Rzgów nie miała bowiem prawnych możliwości
wykorzystania środków publicznych na wspomnianą pomoc. Szkoła wybudowana została w
1903 roku i wymaga ocieplenia oraz nowej elewacji zewnętrznej. W szkole uczy się 130 dzieci, w
tym 90 dzieci pochodzenia polskiego. Uczą się w
niej także dzieci rumuńskie i ukraińskie. Władze
Storożyńca w bieżącym roku sfinansowały
wymianę okien i dachu na budynku szkolnym.
Brak funduszy spowodował przerwanie remontu,
dlatego też nasi biznesmeni, odpowiadając na
apel, postanowili sfinansować pozostałe prace

remontowe. Ponadto szkoła otrzymała komputer
nowej generacji z pełnym wyposażeniem, piłki
do gry w siatkówkę i koszykówkę, skakanki oraz
zestawy do gry w tenisa stołowego. Natomiast
każde dziecko uczące się w tej szkole dostało
paczkę ze słodyczami, maskotkami i artykułami
piśmiennymi.
Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne nie
kryło radości i zadowolenia, serdecznie dziękując za okazaną pomoc. Dzieci natomiast wyraziły
swoje podziękowanie, dając dla naszej delegacji
koncert polskich piosenek. Wśród śpiewających
po polsku były również dzieci rumuńskie i ukraińskie.
Należy powiedzieć z całą stanowczością, że na
Ukrainie nie ma podziału na poszczególne narodowości. Wszystkie mniejszości narodowościowe
współpracują ze sobą, tworząc jedno środowisko
i jedną rodzinę. Delegacja nasza została oficjalnie
przyjęta przez Władze Powiatowe Storożyńca,
gdzie przez moment mogliśmy uczestniczyć w
obradach Rady Powiatu.
Ukraina jest pięknym krajem, pełnym możliwości. Jednak brak funduszy na rozwój infrastruktury powoduje zastój w gospodarce i turystyce.
Dlatego też władze administracyjne zabiegają o
inwestorów zagranicznych. Duży kapitał zagraniczny mógłby w bardzo krótkim czasie poprawić
chociażby atrakcyjność turystyczną tego regionu.
Wszystkich urzekło miasto Czerniowce. Jest to
miasto wojewódzkie obchodzące swoje 600-lecie.
Jest jednym z ważniejszych ośrodków nauki, kul-

tury oraz turystyki Ukrainy. Piękne stare kamieniczki są zadbane, a ich elewacje mienią się kolorami wiosny i jesieni. Uliczki pnące się w górę, to
znów opadające w dół tworzą wspaniały bajkowy
krajobraz. Uroku panoramie tego miasta dodaje
rzeka Prut, która wije się niby leniwie, ale - jak
mówią mieszkańcy - potrafi być bardzo groźna.
W mieście tym bardzo prężnie działają towarzystwa narodowo-kulturowe: polskie, rumuńskie,
niemiecko-austriackie, żydowskie, ormiańskie,
białoruskie i rosyjskie.
Mieliśmy zaszczyt gościć w siedzibie Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza przy ul. Olgi Kobylańskiej, potocznie zwanego Domem Polskim. Występy zespołu „ECHO
PRUTU” zachwyciły nas. Członkami tego zespołu
są nie tylko Polacy, ale i Rumuni, Ukraińcy oraz
Ormianie. Polskie utwory wykonywane są w tych
językach. Są oni wielką, zgodną rodziną. Prezesem TKP im. A. Mickiewicza jest p. Władysław
Strutyński. To on pokazał nam Chocim, Kamieniec Podolski i całe Czerniowce. Jest członkiem
Rady Redakcyjnej wydającej „Gazetę Polską” na
Ukrainie. Jednym słowem, dusza człowiek.
Poza tym zwiedzając Lwów odwiedziliśmy
Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie delegacja nasza złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów.
Wrażenia z tego wyjazdu na zawsze pozostaną
w naszej pamięci. Żal było wracać.
Krystyna Bagińska

Straż apeluje i ostrzega
Sezon jesiennego ogrzewania mieszkań to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. W tym czasie statystyki Państwowej Straży
Pożarnej wskazują na zwiększającą się liczbę pożarów oraz liczbę
ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych, co roku ilość strażackich
interwencji rośnie.
Pragniemy więc przypomnieć i uczulić Państwa w temacie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Należy do nich okresowy (nie rzadziej niż raz do roku) przegląd oraz czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, których nieprawidłowe działanie
może doprowadzić do śmiertelnych zatruć niewyczuwalnym tlenkiem
węgla, tzw. czadem, lub gazem. Ponadto nie należy składować materiałów palnych i łatwo zapalnych na poddaszach w bezpośrednim
sąsiedztwie przewodu kominowego oraz w pobliżu paleniska. Popiół z
paleniska należy wysypywać w miejsca, w których nie ma materiałów
palnych.
Trzeba również corocznie przeprowadzać oględziny instalacji
gazowych. Zaleca się używanie urządzeń gazowych, które posiadają
atesty i dopuszczenia do eksploatacji. Nie należy przechowywać w
mieszkaniu więcej niż dwóch wolno stojących butli z gazem propan
butan. Zabrania się użytkowania i magazynowania butli w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu terenu, bowiem gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i zalęgając w niższych partiach
budynku może tworzyć mieszaniny wybuchowe.
Problemem może być także niewłaściwa eksploatacja instalacji
elektrycznej, gdyż podłączenie dużej liczby urządzeń zasilanych z
sieci może doprowadzić do jej przeciążenia, zwarcia, a w następstwie
do pożaru.
W związku z powyższym w okresach min. co 5 lat konieczna jest
kontrola instalacji elektrycznej oraz odgromowej, jeżeli takowa znajduje się na budynku, a w przypadku jakichkolwiek przeróbek i napraw
każdorazowo po ich zakończeniu. Poza tym nie wolno ustawiać urządzeń grzewczych w pobliżu mebli, firan i na łatwopalnej podłodze, a
także pamiętać o wyłączaniu ich na noc i przed wyjściem z domu.
O powyższych zaleceniach porosimy powiadomić również swoich
sąsiadów, aby stosowali się do przepisów przeciwpożarowych i ich
nie lekceważyli oraz w odpowiednim czasie usuwali zauważone w
budynku, mieszkaniu usterki.

Ogłoszenie sądowe
Sąd Rejonowy w Pabianicach - Sekcja Wykonania i Egzekucji Należności Sądowych informuje, że prawomocnym wyrokiem z
dnia 27 marca 2008 roku sygn. akt VI K 116/08 Wojciech GOS, syn
Stanisława i Henryki z domu Pytka, urodz. 7 listopada 1959 roku
w Pabianicach uznany został winnym tego, że w dniu 3 stycznia
2008 roku w miejscowości Grodzisko, gmina Rzgów, województwo
łódzkie, wbrew treści art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy prawa o ruchu drogowym kierował samochodem marki Fiat 126p o nr rej. ELW M920
w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości (1,44 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu) oraz wbrew orzeczonemu przez
Sąd Rejonowy w Pabianicach, wyrokami z dnia 4 czerwca 2007 r.,
sygn. akt VIK 168/07 i z dnia 11 lipca 2007 r. sygn. akt VIK 379/07,
zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, czym
wypełnił znamiona czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a 1
kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2kk.
Sąd skazał Wojciecha Gos na podstawie art. 244 kk w zw. z art.
11 § 3 kk na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.
Jako środek karny orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowego na okres 10 (dziesięciu) lat
oraz podanie treści wyroku do publicznej wiadomości.

ZAPROSZENIE
NA BAL SYLWESTROWY
W GRODZISKU
Wyśmienita tradycyjna polska kuchnia,
profesjonalny zespół muzyczny
oraz świetny pokaz ogni sztucznych
po północy
to atuty Zabawy Sylwestrowej
na salach balowych OSP Grodzisko
Bilety w cenie 280 zł od pary do nabycia
u Państwa Małgorzaty i Marka Berczak,
Grodzisko 45, tel. (042) 214-26-54
Transport-Przeprowadzki
tanio i solidnie !!! 24h

506-333-148 lub 506-333-126
dojazd i konsultacja gratis,
wywóz gruzo-śmieci
sprzątanie piwnic, garaży,
wywóz niepotrzebnych rzeczy
przycinanie, wycinanie
i wywóz drzew

Dodatkowe podziękowania
Sponsorom Dożynek 2008
Państwu Ilonie i Sławomirowi Ziemak
oraz
Państwu Krystynie i Henrykowi Pach
składają Organizatorzy
Serdeczne kondolencje
Pani Marioli Mikołajczyk
Dyrektorowi Przedszkola w Rzgowie
z powodu śmierci Ojca
składa Burmistrz Rzgowa
Zastępca Burmistrza Rzgowa
oraz Rada Miejska w Rzgowie
Wyrazy współczucia
Pani Marioli Mikołajczyk
Dyrektorowi Przedszkola w Rzgowie
z powodu śmierci Ojca
składają koleżanki z pracy
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Konferencja o językach
W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków uczestniczyłam w
konferencji wojewódzkiej, zorganizowanej w dniu 26 września br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie pod hasłem „Dzień Europejczyka - Europejski Dzień Języków Obcych”.
Konferencję rozpoczęła swoim krótkim wystąpieniem Wojewoda Łódzki,
pani Jolanta Chełmińska, która serdecznie wszystkich powitała, przedstawiła
cele konferencji oraz podkreśliła ważność znajomości języków obcych w
obecnym świecie, w czasach szeroko pojętej globalizacji.
Przybyło naprawdę wielu dostojnych gości: Marszałek Województwa
Łódzkiego - pan Włodzimierz Fisiak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Łodzi - pani Violetta Krawczyk, Dyrektor Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli - pan Mariusz Mielczarek, Łódzki Kurator
Oświaty - pani Wiesława Zewald, rektorzy wyższych uczelni, posłowie, senatorzy, pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi i instytucji
wspierających naukę języków obcych oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół.
Po przemówieniach mieliśmy przyjemność podziwiać występ artystów
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli, którzy
tematycznie zaśpiewali psalmy średniowieczne w językach europejskich: po
angielsku, niemiecku, francusku, włosku, hiszpańsku i rumuńsku.
Bardzo ciekawe było wystąpienie pani dr Anny Bronżewskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, do której miałam przyjemność uczęszczać na wykłady i
ćwiczenia z literatury niemieckiej podczas moich studiów. Pani dr Bronżewska, reprezentująca w tym dniu przede wszystkim Centrum Egzaminacyjne
Instytutu Goethego, przedstawiła Europejski System Opisu Kształcenia Językowego i odniosła go do nauki szkolnej i możliwości praktycznego przygotowania uczniów do takiego poziomu wiedzy, aby mogli zdawać egzaminy
państwowe z języków obcych.
W równie interesujący sposób pani Ewa Ciemnicka, konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w
Łodzi, opowiedziała o celach i strukturze tak modnego obecnie Portfolio
Językowego. Były także występy uczniów i nauczycieli ze szkół, w których
praktykowane jest nauczanie języków mniej lub bardziej popularnych, jak
np. język chiński, oraz ze szkól z nauczaniem dwujęzycznym.
W przerwie mieliśmy możliwość zapoznania się z ofertą łódzkich szkół,
w których praktykowane jest nauczanie bilingwalne, oraz innych, mniej popularnych języków obcych. Uczniowie przygotowali stoiska z informacjami o
swoich szkołach, wystąpili w strojach charakterystycznych dla krajów, których języków się uczą, a także przygotowali wspaniały poczęstunek potraw
z obcych krajów.
Cała konferencja przebiegała w naprawdę miłej i przyjaznej atmosferze. Dała mi ona możliwość poznania jeszcze większych możliwości w
nauczaniu języków obcych. W dzisiejszych czasach tak wielkich możliwości
podróżowania i podejmowania pracy za granicą nauka języków obcych jest
bardzo ważna. To dobrze, że organizuje się takie konferencje, że języki obce
mają swoje święto, bo uświadamia nam to, że nasz piękny ojczysty język
nie wystarczy, aby komfortowo czuć się w naszym kraju, w którym mieszka
też wielu wspaniałych obcokrajowców, oraz za granicą, gdzie często przebywamy - z wizytą, w pracy lub chociażby na urlopie. Dzięki językom obcym
stwarzamy sobie szansę poznania wspaniałych ludzi, krajów, literatury,
sztuki, historii, muzyki.
Nauczycielka języka niemieckiego
w gimnazjum w Rzgowie
mgr Agnieszka Franczak

Wieści z przedszkolnego
podwórka
Wrzesień już za nami. Część dzieci z oporami i niepokojem, inne z niecierpliwością i radością przekroczyły 1 września progi naszego przedszkola.
Największy stres towarzyszył rodzicom i maluchom, które po raz pierwszy
zagościły w naszej placówce. W trudnych chwilach rozstania pomagały
nauczycielki, uśmiechem, spokojem i serdecznością starając się ułatwić ten
moment, trudny zarówno dla rodziców, jak i ich dzieci.
Pierwsze dni upływały na integracji dzieci i nauczycielek. Dzieci zawierały nowe przyjaźnie, poznawały zasady współżycia w grupie rówieśniczej,
reguły bezpiecznej i zgodnej zabawy.
We wszystkich grupach odbyły się zebrania informacyjne dla rodziców,
którzy zostali zapoznani z regulaminem i statutem placówki, ofertą edukacyjną oraz zajęciami dodatkowymi dla dzieci w roku szkolnym 2008/2009.
W związku z dużym zapotrzebowaniem miejsc w przedszkolu od września
został uruchomiony piąty oddział przedszkolny dla 25 dzieci.

8

Biegi Ogólnopolskie – Wolbórz

Początek roku szkolnego
na Ukrainie

4 października 2008 r. odbyły się w Wolborzu XIII Ogólnopolskie
Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura.
W imprezie wzięło udział ponad 500 biegaczy z siedmiu województw.
Klub Uczniowski „Sokół” reprezentowało 25 uczniów startujących w siedmiu kategoriach wiekowych, uzyskując następujące miejsca:
Dziewczęta - 600 m (29 startujących): 27 m. – Oliwia Paśnikowska, 28 m. –
Martyna Sumera.
Dziewczęta – 1.000 m (51 startujących): 34 m. – Joanna Berska, 38 m. –
Natalia Piech, 42 m. – Karolina Klechta, 44 m. – Karolina Ratajczyk, 45 m.
– Katarzyna Michalska, 46 m. – Katarzyna Pyć, 47 m. – Gabriela Świtała.
Chłopcy – 1.500 m (34 startujących): 29 m. – Krystian Łuczyński, 30 m. –
Adrian Madej, 34 m. – Mateusz Sas.
Dziewczęta – 1.500 m (47 startujących): 35 m. – Anna Pyć, 37 m. – Anna
Biesaga, 42 m. – Magdalena Ogłaza.
Chłopcy – 2.000 m (69 startujących): 57 m. – Mateusz Kuzik.
Dziewczęta – 2.000 m (21 startujących): 13 m. – Anna Nicińska.
Chłopcy – 3.000 m (45 startujących): 9 m. – Tomasz Niciński.
W klasyfikacji zespołowej wypadliśmy następująco: 21 m. – w punktacji
klubów (54 biorące udział), 24 m. – w punktacji gmin (41 biorących udział),
6 m. (Rzgów łącznie z Koluszkami) - w punktacji powiatów (23 biorące
udział).
Miejsca uzyskane przez naszych młodych biegaczy są dość odległe,
jednak postawa sportowa podczas biegu, wola walki i wiara w to, że w
następnym biegu będzie lepiej, zasługują na pochwałę i wyróżnienie.
Na szczególne podziękowanie zasługuje wzorowa postawa Anny i Tomasza Nicińskich, którzy od czterech lat reprezentują klub, szkołę, Gminę i
Miasto Rzgów w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich – zawsze zajmując miejsca na podium.
Młodzież zainteresowaną uprawianiem biegów i lekkoatletyki zapraszam
na zajęcia sportowe prowadzone we wtorek i piątek w godzinach od 15:00 do
16:30 przez p. Daniela Bródkę – wychowanka i zawodnika AZS w Łodzi oraz
instruktora lekkiej atletyki.
Grażyna Żabka

Miło nam donieść, że dn. 1.09.2008 r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego w szkole polskiej w Starej Hucie - Ukraina rozdano artykuły szkolne
przekazane przez nowożeńców ze Rzgowa, którzy zamiast kwiatów poprosili
gości o zakup artykułów szkolnych (pisaliśmy o tym w NG). Artykułów było
tyle, że każdy ze 108 uczniów tej szkoły otrzymał zestaw przyborów szkolnych.

Zachęcamy inne pary do naśladowania i przekazania takich prezentów dla potrzebujących dzieci.
Włodzimierz Kaczmarek

Nasi wychowankowie, obok zajęć inspirowanych przez nauczycielki
i swobodnej zabawy, biorą udział w zajęciach rytmiki, religii, gimnastyki
korekcyjnej, języka angielskiego oraz zajęciach tanecznych. Nasi wychowankowie uczestniczą również w comiesięcznych spotkaniach z muzykami
łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, którzy podczas koncertów zapoznają
dzieci z muzyką klasyczną i rozrywkową, przybliżają wygląd i brzmienie
wybranych instrumentów muzycznych, a przede wszystkim dostarczają dzieciom ogromną porcję rozrywki kulturalnej.
7 października 2008 r. w naszym przedszkolu gościli aktorzy agencji
artystycznej „GAMA”, którzy zaprezentowali naszym milusińskim przedstawienie pt. „JA I TY”, traktujące o tolerancji i poszanowaniu odrębności każdego dziecka. Po tych wesołych chwilach przyszedł czas na najważniejszy
moment uroczystości.
Wszyskie nowo przyjęte dzieci, w galowych strojach, złożyły uroczystą
obietnicę bycia PRZEDSZKOLAKIEM NA MEDAL, po czym pani dyrektor
przystąpiła do uroczystego pasowania dzieciaków. Zamiast miecza na ramieniu każdego nowo przyjętego dziecka spoczął wielki złoty ołówek. Dodatkiem do pasowania były pamiątkowe dyplomy oraz dla wszystkich przedszkolaków pyszne cukierki.
Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Rzgowie
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Harcerze w Rzgowie Jaka to melodia?

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Wrzesień w szkole w Kalinie
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie
rozpoczęli rok szkolny 2008/2009 atrakcyjnymi wycieczkami. Już 15 września pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci, pod opieką p. Małgorzaty Sabeli,
p. Grażyny Marianowskiej, p. Sylwii Kuta i p. Barbary Nowak, pojechała na
Festiwal Archeologiczny do Biskupina. Spotkała się z archeologami, zobaczyła, jak przed wiekami żyli nasi przodkowie. Pełne wrażeń dzieciaki na
pewno łatwiej opanują teraz materiał na lekcjach historii.
Najmłodsi uczniowie wyruszyli na wycieczkę trochę bliżej - do łódzkiego
Ogrodu Botanicznego. W żywej lekcji przyrody „Znaki jesieni” uczestniczyły
dzieci z klas 0-I pod opieką swoich wychowawców p. Elżbiety Kowalik i
p. Renaty Madej. Natomiast klasa II i III uczestniczyły w lekcji „Jesień w
przyrodzie”. Towarzyszyły im panie Sylwia Kuta i Małgorzata Sabela. Dzieci
rozpoznawały owoce dębu, magnolii, kasztanowca oraz podziwiały jesienne
ziemowity.
Uczniowie klas V-VI pojechali na lekcję muzealną do Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Tematem zajęć była historia Łodzi przemysłowej.
Z okazji Światowego Dnia Turystyki dwudziestoosobowa grupa uczniów
klas IV-VI uczestniczyła w sobotnim rajdzie Łagiewniki – „Zielone Płuca
Łodzi”. Pogoda nam dopisała. Dzieci nie tylko spacerowały po jesiennym
lesie, ale również zwiedziły barokowy klasztor ojców franciszkanów i zabytkowe leśne kapliczki.
Ciekawa impreza odbyła się w szkole. Uczniowie klasy II zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Po przedstawieniu na temat korzyści
płynących z czytania, przygotowanym przez starszych kolegów, nasi czytelnicy zostali obdarowani dyplomami i zakładkami do książek.
Przed nami kolejne imprezy turystyczne, kulturalne wzbogacające wiedzę
naszych uczniów. Wrażeniami z tych imprez będziemy się dzielić na łamach
kolejnej prasy.
Teresa Głąb, SP w Kalinie

Wybory do samorządu
W Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, jak co roku,
odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci na przewodniczącego samorządu szkolnego mogli zgłaszać się już od połowy września do
jednej z opiekunek: p. Elżbiety Wiry lub p. Sylwii Kryczki.
Uczniowie, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu,
mieli do wyboru cztery sekcje:
- sekcja naukowa, zajmująca się pomaganiem uczniom z problemami w
nauce pod opieką p. Edyty Waprzko,
- sekcja charytatywno-profilaktyczna, organizująca zbiórki i wyjazdy
w celach charytatywnych, m.in. do Domu Dziecka, pod opieką p. Edyty
Waprzko,
- sekcja gospodarcza, która opiekuje się sklepikiem samorządowym pod
opieką p. Elżbiety Wiry,
- sekcja ekologiczna pod opieką p. Emilii Nowackiej.
Wybory na Przewodniczącego SU odbyły się w piątek 26.09.08 r. Kandydaci, a właściwie dwie kandydatki, zgłosiły się dwa tygodnie wcześniej, a od
poniedziałku 22.09.08 r. rozpoczęły kampanię wyborczą.
Podczas demokratycznego głosowania, decyzją uczniów, liczbą stu dziewięciu głosów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została uczennica klasy IIIc Ewa Krzewińska, zastępcą została uczennica klasy IIIa Agata
Jurek z liczbą trzydziestu ośmiu głosów. Oddano też trzydzieści sześć głosów
nieważnych.
Kampania wyborcza zakończona, teraz wszystkich, którzy znaleźli się w
Samorządzie Uczniowskim, czeka rok wytężonej pracy.
Agata Jurek, kl. IIIa
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Absolwenci i zagadka kryminalna
Grupa absolwentów Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie wraz z nauczycielką języka polskiego, panią Agnieszką Rutą, wybrała
się na spektakl pt. „Szalone nożyczki”. Spektakl odbył się 20 września 2008
roku o godz. 19.00 w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Przedstawienie to jest
zwariowaną komedia kryminalną z udziałem publiczności.
W salonie fryzjerskim popełniono zbrodnię. Policja rozpoczyna śledztwo, w którym głównym świadkiem jest... publiczność! Na tym właśnie
polega niezwykłość tego przedstawienia, które cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. To oni wskazują zabójcę, dzięki czemu za każdym
razem spektakl może mieć inne zakończenie.
Aktywność młodych ludzi w obcowaniu ze sztuką naprawdę cieszy.
Miejmy nadzieję, że takich spotkań absolwentów z nauczycielami będzie
więcej.
Absolwent Gimnazjum
im. K. Jagiellończyka w Rzgowie
Krzysztof Skrobiszewski

Europejski Dzień Języków Obcych
25 września 2008 roku w gimnazjum w Rzgowie po raz pierwszy obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych, którego organizacją zajęły się
panie Agnieszka Franczak i Agnieszka Grobelna. Podczas obchodów wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego i quizu językowego,
pierwsze miejsce w obu konkursach zajęła Aleksandra Madej z klasy IIb.
Po wręczeniu nagród i dyplomów uczniowie gimnazjum mieli okazję obejrzeć niezwykle interesującą prezentację multimedialną dotyczącą języków
obcych, którą przedstawił uczeń klasy IIIa, Kamil Krajewski.
W czasie uroczystego apelu odbył się również finał teleturnieju „Jaka to
melodia?”, do którego eliminacje przeprowadzono kilka dni wcześniej. Spośród 16 uczestników zostali wybrani najlepsi: Kinga Popa kl. IIb, Krystian
Sitek kl. IIIa, Natalia Gorzkiewicz kl. IIb oraz Filip Zamiatnin kl. IIIa. W
zaciętej rywalizacji zwyciężyła Kinga Popa z klasy IIb. Rozśpiewany Dzień
Języków Obcych zamknął występ Agaty Jurek, która zaśpiewała piosenkę
Steve’a Bartona „Got ist tot” – Tanz der Vampire.
Mamy nadzieję, że z każdym rokiem Europejski Dzień Języków Obcych
będzie obchodzony w naszej szkole z coraz większym przekonaniem i zaangażowaniem.
Małgorzata Wypchło, kl. IIIa

W dniach 5-7 września w Łowiczu obchodziła swoje święto
Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego. Impreza obfitowała w najróżniejsze atrakcje. Tematem obchodów święta był
ogień, więc na uroczystym rozpoczęciu nie mogło braknąć tego
żywiołu. Pokaz ogniobrania przygotowała grupa Piromantum. Harcerki z hufca Pabianice zadziwiły publiczność tańcem współczesnym.
Następnego dnia mieszkańcy Łowicza mogli podziwiać 1451
harcerzy biorących udział w defiladzie przez miasto, która zakończyła się apelem na Starym Rynku. Wśród zajęć przygotowanych
na ten dzień znalazły się m.in.: zawody łucznicze, przejażdżka
quadami, paintball oraz mecz piłki nożnej harcerze kontra przedstawiciele miasta Łowicz. Wieczorem wszyscy stawili się na błoniach na koncercie grupy Mechanicy Szanty.
Ostatniego dnia uroczystości harcerze udali się na specjalnie
dla nich przygotowaną niedzielną mszę, a następnie przeszli na
Stary Rynek, gdzie bili rekord Guinessa układając z 850 harcerzy
największą żywą lilijkę. Święto zakończył krąg pożegnalny.
Niestety, w Rzgowie nie działa żadna drużyna harcerska, ale
grupa zapaleńców: Sebastian i Dominik Bluszcz, Zuzanna Kaciupska, Aleksandra i Maciej Podkówka oraz Anna Pyć uczęszczają na
zbiórki 79 Pabianickiej Drużyny Harcerskiej Wilki i swoją obecnością uświetnili tę uroczystość doskonale się bawiąc.
Ola Podkówka, IIIc

Najlepiej myśli się
z pełnym brzuszkiem ;)
W naszym gimnazjum można naprawdę dobrze zjeść. Od
połowy września wydawane są ciepłe posiłki. Obiady w cenie 5,20
zł składają się z dwóch dań i kompotu, posiłki są bardzo smaczne
i pożywne, aż ślinka cieknie. W naszym gimnazjum funkcjonują
również dwa sklepiki. W sklepiku na parterze można kupić kanapki,
zapiekanki, a nawet pizzę oraz słodycze i napoje, tak chętnie spożywane po męczących zajęciach w-fu, zaś w sklepiku prowadzonym przez samorząd uczniowski można kupić smaczne, słodkie
bułki i pączki. Tak więc w naszej szkole nikt nie chodzi głodny.
Katarzyna Kacperska, kl. IId

Dnia 19 września 2008 r. odbył się w naszym gimnazjum konkurs pt.
„Jaka to melodia?”. Prowadzącymi były uczennice klasy IIIc – Aleksandra
Podkówka oraz Zuzanna Kaciupska. Udział w rywalizacji wzięli: Tomasz
Kamiński, Michał Rodkiewicz (IIa), Michał Wójcik, Kinga Popa, Michał
Nebelski, Natalia Gorzkiewicz, Adam Bednarski (IIb), Krzysztof Jędrzejczyk
(IId), Krystian Sitek, Filip Zamiatnin (IIIa) oraz Marcin Bikiewicz (IIIc).
Zawodnicy musieli odgadnąć wykonawcę i tytuł piosenki na podstawie prezentowanych fragmentów. W konkursie wykorzystano następujące
utwory: 1. Timbaland – Apologie; 2. Feel – Pokonaj Siebie; 3. Madonna –
Give It To Me lub Hard Candy; 4. John Lennon – Imagine; 5. 2+1 – Windą
do nieba.
W rundzie pierwszej odpadli: Marcin Bikiewicz, Michał Wójcik i Tomek
Kamiński. W rundzie do odgadnięcia były następujące utwory: 1. Nelly Furtado – Say It Right; 2. Avril Lavigne – Girlfriend; 3. Perfekt – Autobiografia;
4. The Beattles – Help; 5. Rihanna – Umbrelka.
Do finału, który odbył się 25 września 2008 roku, zakwalifikowali się
Kinga Popa, Natalia Gorzkiewicz, Krystian Sitek oraz Filip Zamiatnin.
Kamil Muras, kl. IIId

Sport w gimnazjum
W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie gimnazjum mają
możliwość nauki pływania, pod czujnym okiem nauczycieli w-fu oraz
instruktorów pływackich. Zajęcia odbywają się na pływalni Oceanik w
Tuszynie. Gimnazjaliści chętnie uczestniczą w zajęciach i doskonalą swoje
umiejętności pływackie, a po wyczerpujących lekcjach mogą zrelaksować się
w jacuzzi.
W Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, również po
lekcjach, odbywają się różne zajęcia sportowe, przeznaczone zarówno dla
uczniów, jak i absolwentów naszej szkoły. Zajęcia z siatkówki dla chłopców
klas I, II, III oraz absolwentów prowadzi p. Gajderowicz, zajęcia z lekkoatletyki p. D. Bródka, kółkiem szachowym kieruje p. G. Wojny, a opiekunem
siatkówki klas I, II, III dziewcząt oraz sekcji narciarskiej i szkolnego koła
turystycznego PTSM jest p. G. Żabka. Zachęcamy wszystkich do udziału w
zajęciach.
Julia Władyczuk i Justyna Wróbel, kl. IIIb

Konkurs na plakat
26 września został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Dniem
Języków Obcych. Po raz pierwszy obchodzono go w roku 2001, który był
Europejskim Rokiem Języków. W tym roku w Krakowie na Starym Rynku
odbyły się główne obchody w Polsce.
W naszej szkole 25 września po raz pierwszy zorganizowano Europejski
Dzień Języków Obcych. Przygotowania odbyły się wcześniej w formie eliminacji do konkursu „Jaka to melodia” oraz konkursu na plakat propagujący
naukę języków obcych. Dnia 18 września 2008 roku jury w składzie: Monika
Łoboda, Agnieszka Franczak, Agnieszka Grobelna oraz Gabriela MałochaChodorek zebrało się, aby wyłonić zwycięzcę konkursu plastycznego. I miejsce zajęła Aleksandra Madej z klasy IIb, a wyróżnienia otrzymali : K. Kajszczak, K. Strzelecka (IIc) oraz M. Gabrych (Ib).
Kamil Muras, kl. IIId

Poszukuję opiekunki
do małego dziecka w Rzgowie
604-904-525
Rzgów – Nasza Gmina
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