Za miesiąc rusza IV liga
Wszystkie zespoły Zawiszy są już na półmetku przygotowań do rundy
wiosennej sezonu 2008/2009. Najbardziej intensywnie, jak zwykle, trenuje
pierwszy zespół, który w tygodniu ma pięć treningów, a w szósty dzień rozgrywa mecz towarzyski. Praktycznie więc zawodnicy mają tylko jeden dzień
w tygodniu bez zajęć.
Reprezentacyjny zespół Rzgowa rozegrał już cztery mecze z zespołami
występującymi w wyższej klasie rozgrywkowej, z wyjątkiem występującej
w V lidze Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Wiadomo, że w okresie przygotowawczym nie przywiązuje się zbyt dużej uwagi do wyników, ponieważ
w takich spotkaniach sprawdza się nowych zawodników oraz ustawienie
zespołu.
Biorąc pod uwagę wyniki spotkań, wyglądałoby na to, że najgorzej nasz
zespół wypadł w meczu z Wartą Sieradz, ponieważ przegraliśmy 5:1. Na
boisku wyglądało to troszkę inaczej. Z gry można było być zadowolonym, z
wyniku niestety nie. Nasi zawodnicy zaczęli popełniać błędy w obronie, gdy
na boisku przeciwnika pojawił się grający kiedyś w Zawiszy Brazylijczyk
Fabiano. Młodsi zawodnicy przestraszyli się ciemnoskórego, żywiołowego
piłkarza i dopuszczali go do sytuacji podbramkowych bądź też faulowali w
polu karnym, czego efektem były dwa rzuty karne dla przeciwników.
Kolejny sparing rozegraliśmy również z wyżej notowanym Włókniarzem
Konstantynów. W tym spotkaniu z kolei było inaczej niż z Wartą Sieradz.
Przeciwnicy nasi prowadzili grę, a my strzelaliśmy bramki. Warto wspomnieć, że honorowy gol dla Włókniarza padł 8 minut przed końcowym
gwizdkiem sędziego i to po ewidentnym błędzie naszego bramkarza, a cały
mecz zakończył się naszym zwycięstwem 2:1.
Najgorzej wypadliśmy z Piotrcovią, mimo tego, że wygraliśmy to spotkanie 1:0. Nasi zawodnicy przystąpili do gry z przekonaniem, że skoro już przeciwnik występuje w niższej lidze, to zwycięstwo należy się im już z urzędu.
Młodzi i ambitni zawodnicy z Piotrcovii kilka razy zagrozili naszej bramce i
gdyby nie dobra dyspozycja w tym dniu naszego bramkarza Kalinowskiego,
to moglibyśmy zejść z boiska pokonani.
Najbardziej wartościowy sparing rozegraliśmy z występującą w II lidze
Sandecją Nowy Sącz. Spotkanie to przegraliśmy 2:1, choć to my prowadziliśmy przez pewną część spotkania. Ozdobą tego meczu była akcja Ałaszewskiego, który uwolnił się po lewej stronie boiska spod opieki obrońców i
wyłożył piłkę do wolnego Niwińskiego, który dokonał już tylko formalności.
Przed rozpoczęciem ligi rozegramy jeszcze cztery mecze: 21 lutego o
godz. 15.00 zmierzymy się ze Stalą Niewiadów; 28 lutego o godz. 10.30 lub o
17.00 z Włókniarzem Pabianice; 7 marca o godz. 16.00 z Włókniarzem Konstantynów oraz 14 marca z MKP Boruta Zgierz. Miejsce tego ostatniego spotkania oraz godzina zależeć będzie od warunków atmosferycznych, ponieważ
w rachubę wchodzi rozegranie meczu już na murawie trawiastej.
Przypominam wszystkim kibicom, że Zarząd Klubu zgłosił na najlepszego sportowca powiatu łódzkiego – wschodniego i brzezińskiego kapitana
pierwszej drużyny Jarosława Soszyńskiego, aby oddawali głosy na naszego
zawodnika w tym plebiscycie. Formularze do głosowania są w każdym sobotnim wydaniu Expressu Ilustrowanego w dodatku „Bliżej Ciebie”.
Znamy już dni i godziny meczów pierwszej drużyny w rundzie wiosennej
na stadionie w Rzgowie i przedstawiamy je poniżej.
Bogdan Papuga - Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Krok od tragedii!
O dużym szczęściu mogą mówić dzieci z czterech szkół podstawowych i
gimnazjum z Pabianic, które wracały autobusem wieczorem w dniu 15 stycznia br. z wycieczki z Warszawy.
O godz. 20.30 w Rzgowie na wysokości posesji przy ul. Grodziskiej 96
kierowca autobusu chcąc uniknąć potrącenia kobiety, która wtargnęła nagle
na jezdnię, wpadł w poślizg i dzięki swoim umiejętnościom uniknął zderzenia z drzewami i ogrodzeniem. Autobus wpadł do rowu, na szczęście nikomu
nic się nie stało. W tym dniu wieczorem były fatalne warunki atmosferyczne,
padał gęsty śnieg.
Przestrzegamy wszystkich zmotoryzowanych korzystających z tego
odcinka drogi woj. nr 714, że jest to miejsce niebezpieczne. Jak dobrze pamiętam, zginęły tu 3 osoby. Może przydałoby się to miejsce lepiej oznakować?
Włodzimierz Kaczmarek
autor zdjęć: Witold Broniarczyk
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Wspaniały, udany kulig Zebrania w sołectwach
i mieście Rzgowie
w Rzgowie
W styczniu odbyły się we wszystkich miejscowościach naszej gminy
zebrania mieszkańców z władzami gminy. Ze strony Urzędu Miejskiego
w każdym zebraniu uczestniczyli – Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek,
Zastępca Burmistrza Jadwiga Pietrusińska, Kierownik GZWiK Konrad
Kobus, a ze strony Rady Miejskiej – Przewodniczący Marek Bartoszewski
oraz radni z właściwego okręgu wyborczego.
Wszędzie omawiane były tematy bieżące, inwestycje planowane w roku
2009 oraz plan inwestycyjny na lata następne w sołectwach i w gminie.
W Kalinie i Kalinku zebrania zdominowane zostały tematem elektrowni
wiatrowych, które ze względu na dobrą „różę wiatrów” oraz bliskość stacji
transformatorowej, tzw. RPZ-tu obok stacji uzdatniania wody w Kalinku,
mają swoją rację bytu w tych miejscowościach – o czym przekonywał przedstawiciel firmy JUWI – Prezes Jerzy Potakowski. Korzyści finansowe,
poprawa infrastruktury drogowej oraz tzw. zielona energia to korzyści dla
firmy, gminy i mieszkańców.
W Starowej Górze i Starej Gadce snuto plany rychłego ukończenia kanalizacji sanitarnej.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

IV LIGA - sezon 2008/2009 runda
wiosenna – mecze w Rzgowie
28.03.2009 – SOBOTA – GODZ. 15.00
ZAWISZA RZGÓW - KOLEJARZ ŁÓDŹ

9.05.2009 – SOBOTA – GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - KS PARADYŻ
16.05.2009 – SOBOTA - GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - POGOŃ KORAB ŁASK KOLUMNA
27.05.2009 – ŚRODA - GODZ. 17.30

18.04.2009 - SOBOTA - GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - LZS ASTRA ZDUNY

ZAWISZA RZGÓW ZKS - WŁÓKNIARZ ZELÓW

22.04.2009 - ŚRODA - GODZ. 17.15
ZAWISZA RZGÓW - ZAWISZA PAJĘCZNO

ZAWISZA RZGÓW - MKP ZGIERZ

25. 04.2009 – SOBOTA - GODZ. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - GAL GAZ GALEWICE

6.06.2009 – SOBOTA - GODZ. 17.00

13.06. 2009 - SOBOTA - GODZ. 17.30
(termin obligatoryjny)
ZAWISZA RZGÓW - UKS SMS ŁÓDŹ
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Tak określiły dzieci uczestniczące w dn. 18 stycznia br. w
śnieżnej aurze w jeździe sankami w zaprzęgu konnym Łukasza
Salskiego ze Rzgowa, holowane przez samochód terenowy –
jeep z bardzo dużymi kołami kolegi Sebastiana Klonowskiego
lub guady.
Największym wydarzeniem było to, że był jeszcze śnieg w
tym dniu, następnego była już odwilż.
Dzieci, rodzice byli zadowoleni, mimo trochę wyszczypanych przez mróz i wiatr twarzy. Kulig zakończył się ogniskiem i
pieczeniem kiełbasek.
Członkowie Orkiestry Dętej Rzgów, którzy byli organizatorami kuligu, chcą podziękować Koledze Sebastianowi Klonowskiemu i jego towarzyszy z Klubu Miłośników Samochodów
Terenowych oraz Łukaszowi Salskiemu za piękny zaprzęg
konny z saniami.
Włodzimierz Kaczmarek

Na zdjęciu: nowo wybrana sołtys sołectwa Rzgów II - p. Iwona
Gepert (stoi)

Kronika miesiąca
stycznia 2009 r.

Zebrania w sołectwach
i mieście Rzgowie

3.I - Wieczór opłatkowy KGW - OSP w Kalinie
10.I - Choinka dla dzieci w Starowej Górze
11.I - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
17.I - Spotkanie opłatkowe KGW i ZRKiOR w Starowej Górze
18.I - Koncert kolęd chóru „Camerata” w kościele pw. Zmartwychwstania
Pańskiego w Łodzi
21.I - Przedstawienie jasełkowe w SP w Guzewie
23.I - Konkursy i zabawa dzieci w SP w Guzewie
24.I - Choinka dla dzieci w Hucie Wiskickiej
25.I - Udział chóru „Camerata” w koncercie kolęd w Aleksandrowie Łódzkim

W Rzgowie na zebraniu, w którym uczestniczyło najmniej mieszkańców (46 osób) w historii zebrań, wybrano sołtysa dla sołectwa Rzgów II.
Została nim wybrana głosami 27 osób Pani Iwona Gepert z ul Grodziskiej
10. Nr telefonu nowej Pani sołtys to (042) 214-11-62. Pojedyncze głosy, że
dla Rzgowa nic się nie robi i że wszystko jest źle, nie zostały poparte przez
obecnych na zebraniu. Z drugiej strony, bardzo niska frekwencja dowodzi, że
mieszkańcy mają zaufanie do władzy, popierają dotychczasowe działania i
nie chcą uczestniczyć w roszczeniowym zebraniu, jakim było to w Rzgowie.
Największą frekwencją cieszyło się zebranie w Prawdzie. Uczestniczyła
w nim aż 1/4 mieszkańców, dyskutując o potrzebie chodnika przy ruchliwej
drodze przez wieś, wiejskiej świetlicy oraz poprawie stanu nawierzchni drogi
na Rydzyny do kilku posesji pod lasem. W czasie trwania zebrania była właśnie odwilż i przez to droga ta była prawie nieprzejezdna.
Kilku krzykaczy (pod wpływem %...), którzy wszystko lepiej wiedzą,
zdołało popsuć atmosferę na zebraniu w Guzewie i Gospodarzu i skłócić się
z pozostałymi uczestnikami zebrania.
W pozostałych sołectwach zebrania były bardzo merytoryczne, polegające na wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami gminy a mieszkańcami.
W Czyżeminku natomiast podziękowano władzom za chodnik i świetlicę
i delikatnie poproszono o więcej. Nie mogliśmy poznać świetlicy wiejskiej,
która dzięki wspólnemu działaniu zmieniła się nie do poznania – na plus – co
widać na załączonych zdjęciach.
Poniżej podaję procentowy udział mieszkańców w zebraniach wiejskich
w stosunku do ogólnej liczby ludności w danym sołectwie:
1. Bronisin Dworski - 8,5% (15 osób)
2. Guzew-Babichy - 8,2% (29 osób)
3. Czyżeminek - 9,9% (22 osoby)
4. Gospodarz - 8% (35 osób)
5. Grodziskom – Konstantyna - 7,2% (40 osób)
6. Huta Wiskicka – Tadzin – 11,4% (23 osoby)
7. Kalinko - 8,6% (37 osób)
8. Kalino - 13,8% (44 osoby)
9. Prawda - 24,4% (52 osoby)
10. Romanów - 16,4% (28 osób)
11. Rzgów (I i II) - 1,4% ( 46 osób)
12. Stara Gadka - 8,3% (59 osób)
13. Starowa Góra - 5% (94 osoby)
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

Kronika policyjna
W dniu 30.01.2009 r. na terenie UM Rzgów doszło do kradzieży portfela
z dokumentami i pieniędzmi na szkodę pracownika Urzędu. N/N sprawca
wykorzystał w chwili kradzieży nieuwagę osoby poszkodowanej. Czynności
w tej sprawie prowadzi KP Tuszyn.
W okresie od 14.01.2009 r. do 15.01.2009 r. n/n sprawca dokonał kradzieży
dwóch akumulatorów z ciągnika siodłowego należącego do obywatela
Rumunii, wykorzystując jego nieobecność. Do kradzieży doszło na terenie
stacji paliw przy trasie K–1 w Gadce Starej. Czynności w tej sprawie prowadzi KP Tuszyn.
W dniu 11.01.2009 r. n/n sprawca na terenie jednego z centrów targowych
w Rzgowie dokonał kradzieży portfela z dokumentami, które w chwili zdarzenia znajdowały się w kurtce poszkodowanego. Czynności w tej sprawie
prowadzi KP Tuszyn.
W dniu 9.01.2009 r. kierujący pojazdem m-ki Toyota drogą K–1 w Rzgowie
na skutek nadmiernej prędkości stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, w wyniku czego wjechał w barierki rozdzielające jezdnię. W chwili
zdarzenia wymieniony znajdował się wstanie nietrzeźwości (jeden promil).
Czynności w tej sprawie prowadzi KP Tuszyn.

DZIELNICOWI GMINY RZGÓW
mł. asp. ROBERT GRÓRECKI – MIASTO RZGÓW oraz wsie KALINKO,
KALINO i ROMANÓW.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

mł. asp. ARKADIUSZ KASZPRZAK – wsie BRONISIN DWORSKI, BABICHY, CZYŻEMINEK, GRODZISKO, STARAR GADKA, GOSPODARZ,
GUZEW, HUTA WISKICKA, KONSTATNTYNA, PRAWDA, TADZIN i
STAROWA GÓRA.
POLICJANCI PP RZGÓW I KP TUSZYN apelują do mieszkańców miasta
i gminy Rzgów, aby nie pozostawiali niezabezpieczonych drzwi wejściowych do swoich posesji. W ostatnim czasie odnotowano przypadki kradzieży
mienia z wnętrza posesji, w czasie gdy na jej terenie znajdowali się właściciele obiektu, sprawcy wykorzystali fakt niezabezpieczenia drzwi wejściowych oraz nieuwagę domowników. Do zdarzeń doszło w porze dziennej.

TELEFONY ALARMOWE:
POSTERUNEK POLICJI W RZGOWIE - 042 214 10 07
KOMISARIAT POLICJI W TUSZYNIE - 042 614 25 60
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLUSZKACH - 044 714 69 77
TELEFONY ALARMOWE BEZPŁATNE - 997 i 112 z tel. komórkowych

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie
zmarłego wieloletniego członka
Orkiestry Dętej Rzgów

Ojca

HENRYKA MAKIEWICZA

składają współpracownicy
z Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

składają
członkowie zespołu

Pani Marzenie Bednarczyk
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Nowe obowiązkowe ubezpieczenie w rolnictwie
Popularne powiedzenia „Licho nie śpi”, „Przezorny zawsze ubezpieczony” warto przywołać na
wstępie oraz mieć je na uwadze w trakcie czytania
niniejszej informacji.
Wiele wpływowych osób, szczerze zaangażowanych w stworzenie bardziej ustabilizowanych
warunków prowadzenia gospodarstw rolnych,
czyniło starania o przywrócenie obowiązkowych
ubezpieczeń w rolnictwie, szczególnie w odniesieniu do produkcji roślinnej, z powodu coraz
częściej pojawiających się klęskowych zjawisk
atmosferycznych, a zwłaszcza suszy. Szkody
często zagrażały funkcjonowaniu gospodarstw.
Ważny dla nas rolników jest fakt, że starania
te zakończyły się pozytywnie i co najważniejsze
uzyskany został zapis ustawowy mówiący o tym,
że do składek ubezpieczeniowych i do wypłat
odszkodowań z tytułu klęski suszy dopłaca budżet
Państwa ponad połowę.
Firmy ubezpieczeniowe broniły się przed
wprowadzeniem obowiązkowych ubezpieczeń
prawie 3 lata, negocjując warunki jego wykonywania z Ministerstwem Rolnictwa. Chodziło
głównie o to, aby uzyskać środki na dopłatę do
odszkodowań z tytułu strat suszowych oraz możliwie wysoki próg do wypłaty odszkodowań i
wprowadzenia państwowego monitoringu bilansu
wodnego dla poszczególnych gatunków roślin
uprawnych i gleb z podziałem na województwa.
Głównie z tych powodów ostateczny kształt
ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniu
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich został
przyjęty dopiero we wrześniu 2008 roku. Treść tej
ustawy pragnę przybliżyć.
Ubezpieczeniem z dopłatami z budżetu państwa objęte są:
1. uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, chmielu,
tytoniu, warzyw gruntowych, drzew, krzewów
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków
cukrowych lub roślin strączkowych od szkód
spowodowanych przez: 1/ huragan, 2/ powódź, 3/
deszcz nawalny, 4/ grad, 5/ piorun, 6/ obsunięcie
się ziemi, 7/ lawinę, 8/ suszę, 9/ ujemne skutki
przezimowania, 10/ przymrozki wiosenne.
2. bydło, konie, owce, kozy, drób lub świnie od
ryzyka szkód spowodowanych przez huragan,
powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie
się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności w następstwie w/w zdarzeń losowych.
Umowa ubezpieczenia uprawy obejmuje
zawsze plon główny. Jest zawierana na okres 12
miesięcy. Jeżeli po zawarciu przez producenta
rolnego umowy ubezpieczenia posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na innego producenta
rolnego, prawa i obowiązki wynikające z umowy
ubezpieczenia przechodzą na tego producenta.
Dopuszcza się jednak możliwość wypowiedzenia
umowy ubezpieczeniowej w ciągu 30 dni od przejęcia posiadania gospodarstwa.
Do składek ubezpieczeniowych płaconych
przez rolnika Ministerstwo Rolnictwa dopłaca
50% (ale nie mniej jak 40%), przy zastosowanej stawce ubezpieczeniowej wynoszącej - 3,5%
sumy ubezpieczenia takich upraw, jak zboża,
kukurydza, rzepak jary, ziemniaki lub buraki w
pełnym zakresie lub też – 5% sumy ubezpieczenia
dla rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek lub roślin
strączkowych.
Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej
uprawy rolnej i każdego zwierzęcia gospodarskiego, ustala producent rolny z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą
one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych przez Ministerstwo Rolnictwa.
Praktycznie przy ustalaniu sumy ubezpieczeniowej, która ma wyrównać faktycznie poniesioną
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szkodę, należy uwzględnić jakość i klasę gleby,
cenę ziarna lub innego zbioru, uzyskiwane w
ostatnich latach plony.
W ubezpieczeniu upraw zakład ubezpieczeń
odpowiada za szkody spowodowane przez:
- huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne i inne wyszczególnione na wstępie, jeżeli
szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej
– 10%;
- suszę, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą
co najmniej 25%.
Odszkodowanie może być pomniejszone o nie
więcej jak 10% wartości ustalonych szkód (udział
własny).
Zakładom ubezpieczeń, które zawarły z Ministerstwem Rolnictwa umowy na prowadzenie
ubezpieczenia obowiązkowego upraw, przysługuje dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłacanych producentom rolnym z tytułu
szkód spowodowanych przez suszę.
Dotacja przysługuje w wysokości 60% różnicy pomiędzy łączną kwotą odszkodowań wypłacanych w danym roku kalendarzowym z tytułu
szkód spowodowanych przez suszę, a kwotą uzyskanych składek za dany rok.
Pozostałe 40% kwoty wypłaconych odszkodowań, które nie znajdą zwrotu w opłaconych składkach, stanowi ryzyko, które będzie zmuszony
pokryć zakład ubezpieczeniowy. Z tego wypływa
wniosek, że powinien zrekompensować sobie w
innych rodzajach ubezpieczeń lub w najgorszym
przypadku zaciągnąć kredyt na ten cel. Jak z tego
wynika, zakłady ubezpieczeniowe narażone są też
na realne ryzyko strat.
Obowiązek ubezpieczenia (obowiązkowego)
uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku
następującego po roku, za który rolnik uzyskał
płatności bezpośrednie w okresie 12 miesięcy,
ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej
50% powierzchni upraw, podlegających ubezpieczeniu, od co najmniej jednego z ryzyk (np. tylko
od gradobicia lub suszy). Należy tutaj podkreślić, że ryzyka są wyceniane dla poszczególnych
upraw i razem dają sumę 3,5% lub 5% sumy ubezpieczeniowej.
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w
zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw
rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych
upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:
1. powódź i suszę - po upływie 30 dni od dnia
zawarcia umowy,
2. grad i przymrozki wiosenne - po upływie 14 dni
od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
3. ujemne skutki przezimowania - od dnia zawarcia
umowy ubezpieczenia, z tym że umowa powinna
być zawarta w terminie do 1 grudnia.
Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jest
zobowiązany wnieść opłatę za niedopełnienie
tego obowiązku. Wysokość opłaty stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy
zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez
NBP wg tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.
Opłata (faktycznie kara) nie jest stosowana
tylko w 2 przypadkach:
1. gdy Minister Rolnictwa nie zawarł umów z
zakładami ubezpieczeń w danym roku,
2. gdy dwa zakłady ubezpieczeniowe na piśmie
odmówiły rolnikowi zawarcia umowy na stawkach określonych w ustawie.
Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia
umowy obowiązkowego ubezpieczenia jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Do kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia oraz dochodzenia opłat jest Urząd Miejski
w Rzgowie. W tym celu dane zawarte w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności, niezbędne do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, udostępnia się organom przeprowadzającym kontrolę
(Urzędowi Miejskiemu).
W uzupełnieniu chciałbym jeszcze podać
kilka informacji.
Ubezpieczeniu podlega 50% upraw, za które
rolnik pobiera płatności bezpośrednie (nie są to
więc tylko grunty własne).
Niezawarcie przez rolnika umowy ubezpieczenia upraw nie będzie miało wpływu na prawo
ubiegania się o płatności bezpośrednie i ich wysokość.
Uprawy na polach nie są ubezpieczone od
podpaleń, które jak wiemy miały miejsce na terenie naszej gminy. Omawiane ubezpieczenie nie
obejmuje też zbiorów zgromadzonych w budynkach lub stogach.
Rolników zapewne interesuje, jakie są przykładowe koszty ubezpieczenia, które przedstawię
poniżej.
Rolnik posiadający gospodarstwo rolne o
powierzchni całkowitej upraw - 6,40 ha (zbóż)
jest zobowiązany do ubezpieczenia 50% tej
powierzchni, tj. - 3,20 ha.
Uprawia na tej powierzchni jęczmień jary.
Od tej uprawy będzie zobowiązany w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych do opłacenia wg
wyboru składek:
- wariant 1, od jednego ryzyka, gradu - 28,80 zł
- wariant 2, tylko od suszy - 168,88 zł
- wariant 3, w pełnym zakresie ustawowym 215,63 zł
Na naszym terenie ubezpieczenia będą wykonywały 2 firmy:
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Łodzi, al.
Kościuszki 57, tel. 042 6621938 / 39, Agent tel.
042 2141767, 603765052
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 67 / Armii Krajowej 18, tel. 6496929, Agent
tel. 042 2142144.
Przy wyborze firmy ubezpieczeniowej obok
stosowanej stawki ubezpieczeniowej trzeba
rozeznać, jakie inne zniżki ubezpieczeń rolnych
(budynków i OC), a także komunikacyjnych oferuje swoim stałym klientom, gdyż są często znaczące.
Do rozważenia jest moim zdaniem sprawa
zorganizowania prze Sołtysa lub Radę Sołecką
zaproszenia ubezpieczycieli do świetlicy na dany
dzień. Okazji do takich uzgodnień będzie sporo,
bowiem ŁODR w Bratoszewicach planuje szkolenia na temat zasad wzajemnej zgodności (cross
compliance) obowiązujących na szczęście w bieżącym roku tylko w zakresie obszaru A.
Reasumując, ubezpieczyć się warto, gdyż
będzie stosowane wysokie dofinansowane z
budżetu państwa i prawdopodobnie w obecnej
sytuacji kryzysowej na inną pomoc państwową w
tym zakresie liczyć nie będzie można.
W przypadku nieszczęścia otrzymuje się żywą
gotówkę, a nie kredyt, który trzeba było spłacać,
a poza tym nie warto łamać obowiązujących przepisów, ponieważ się to nie opłaci, co pokazałem
na konkretnym przykładzie, gdzie koszty ubezpieczenia mogą być także niższe od przewidzianej kary, której egzekwowanie nie jest dla nikogo
przyjemne.
Edmund Cieślik
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Wapnowanie – aktualny temat
W nowym ustroju samorządowym naszej gminy przy wsparciu finansowym ze strony Rady Gminy, a następnie Rady Miejskiej w Rzgowie regularnie w odstępach 4-letnich wykonywane były dla zainteresowanych rolników
chemiczne badania gleb. Ostatnie badanie zostało wykonane w ubiegłym
roku.
Badania gleb były prowadzone pod kątem ich odczynu (pH, kwasowości) oraz zasobności w podstawowe składniki - makroelementy niezbędne
dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, tj. w przyswajalny fosfor, potas
i magnez.
Ostatnie zbiorcze opracowania obrazujące wyniki wskazują, że 58-66%
gleb wymaga regularnego wapnowania, a w tym z udziałem wapna magnezowego 44-59%, a więc prawie wszystkie przebadane gleby.
Znajomość wyników analiz chemicznych jest bardzo ważna z wielu istotnych powodów, a jednym z nich jest fakt, iż gleby bardzo kwaśne i o bardzo
niskiej zawartości podstawowych składników uważane są za zdegradowane,
wymagające kosztownych zabiegów rekultywacyjnych. Takich gleb udokumentowanych na terenie naszej gminy jest aż 25%.
W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy do korzystania z jednego z podstawowych czynników decydujących o plonie i jego jakości, jakim jest zabieg
wapnowania. Przy obecnym drakońskim wzroście cen nawozów mineralnych
trzeba podkreślić, że jest to jedyny całkowicie polski nawóz, którego cena
utrzymuje się na prawie niezmienionym poziomie.
Dla przypomnienia podam, jakie korzyści przypisuje się temu nawozowi:
1. Poprawa odczynu gleby (odkwaszanie).
2. Lepsze (efektywniejsze) wykorzystanie nawozów mineralnych (obecnie
bardzo drogich).
3. Polepszenie struktury gleby.
4. Zwiększenie aktywności mikrobiologicznej gleby.
5. Neutralizacja toksycznych metali ciężkich, szczególnie glinu (szkodliwych
w samym środowisku glebowym, a także w roślinach stanowiących produkty
spożywcze dla ludzi i zwierząt).
6. Dostarczenie niezbędnego wapnia (Ca) i magnezu (Mg) dla roślin.
7. Przyspieszenie rozkładu resztek organicznych w glebach, co jest szczególnie ważne w ostatnich latach ze względu na cięcie słomy po zbiorze kombajnowym z przeznaczeniem na nawóz organiczny.
Pragnę w tym miejscu poinformować, że zaopatrzenie w wapno, zwłaszcza magnezowe, nie jest najlepsze, gdyż kopalnie są zdecydowanie bardziej
zainteresowane w produkcji kruszywa na drogi niż produkcją (przemiałem)
skał na cele nawozowe. W związku z tym pewne zapasy wapna posiadają

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.

tylko w okresie zimowym i wczesnowiosennym i dlatego w tym okresie
można liczyć na terminową dostawę tańszego i najlepszego wapna.
Tradycyjnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników nasza Rada
Miejska postanowiła w bieżącym roku przeznaczyć środki budżetowe dla
rolników na wapnowanie gleb. Doceniła rolę wapnowania w efektywnym
nawożeniu, jak również w korzystnym wpływie tego zabiegu na środowisko
naturalne i zdrowie mieszkańców.
Sprawami organizacyjnymi i rozliczeniowymi w Urzędzie będę zajmował się osobiście. Organizacja zadania będzie przebiegać na niżej określonych warunkach i zasadach:
1. pełna cena dostarczanego do gospodarstwa wapna magnezowego wraz z
podatkiem Vat (bez dotacji) wyniesie 64,00 zł za tonę,
2. dostawy realizowane będą w ilościach 12-15 i 30 ton każda. Po uwzględnieniu dotacji z budżetu Gminy, cena płacona przez rolnika za dostawę do
gospodarstwa wyniesie 39 zł za tonę,
3. ostateczna jej wysokość zostanie określona po zbilansowaniu zapotrzebowania,
4. warunkiem przyznania i rozliczenia dotacji będzie wysiew wapna w bieżącym roku.
5. od zainteresowanych rolników oczekujemy zgłoszenia w naszym urzędzie
w pokoju nr 02 całorocznego zapotrzebowania w terminie najpóźniej do 13
marca br. z jednoczesnym dostarczeniem w celu skserowania:
* dokumentu ze Stacji Chemiczno-Rolniczej, określającego potrzeby gospodarstwa w zakresie wapnowania (tylko w przypadku jego posiadania),
* decyzji podatkowej.
Niniejsza informacja sporządzona jest też w celu pozyskania dobrego i
tańszego wapna w okresie zimowym i wiosennym.
Reasumując, zapraszam wszystkich rolników, którzy są zainteresowani
w zakupie i zastosowaniu wapna magnezowego w 2009 roku, aby przybyli
do Urzędu Miejskiego w Rzgowie (pokój nr 02) każdego dogodnego dnia –
najpóźniej do dnia 13 marca 2009 roku.
Oczekujemy zarówno na rolników, posiadających dokument uprawniający do zakupu, jak również na tych, którzy takiego dokumentu nie posiadają,
a są zainteresowani w nabyciu wapna i deklarują wolę wykonania badań glebowych przed jego dostawą. Otrzymają potrzebną pomoc w tym zakresie.
Uprzejmie proszę o dotrzymanie ustalonego terminu zapisu zapewniającego możliwość zbilansowania potrzeb i uzyskania dotacji w podanej wysokości.
Sądzę, że na zakończenie celowe będzie zacytowanie opinii profesora
Witolda Grzebisza z Akademii Rolniczej w Poznaniu: „Rolnik, bez względu
na wielkość uprawianego areału, musi zdawać sobie sprawę z faktu, że utrzymanie optymalnego odczynu gleby w gospodarstwie jest podstawowym
warunkiem opłacalnej produkcji roślinnej”.
Zachęcam do rozważenia przedstawionej propozycji i mobilizacji również z tego powodu, że zapowiadana jest likwidacja Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska, z którego przeznaczane są środki na naszą dotację.
Edmund Cieślik

SALON URODY „MONIKA”
POLECA:

Cisza pod wiatrakami
Do 2020 roku Polska musi osiągnąć wskaźnik 30% energii odnawialnej (czyli tzw. zielonej), która nie pochodzi z węgla wytwarzającego CO2 i przyczyniającego się do globalnego ocieplenia.
Gmina Rzgów jest w o tyle dobrym położeniu, że wieją nad nami
tzw. „dobre wiatry” i w bliskim sąsiedztwie znajduje się tzw. RPZ, czyli
zbiorcza stacja transformatorowa, gdzie można doprowadzić tę zieloną energię i dalej zasilać system krajowy.
Coraz bardziej naszymi terenami (w grę wchodzi Kalino i Kalinko)
zainteresowane są firmy pragnące budować elektrownie wiatrowe
dużych rozmiarów - 2 MW, o wysokości do 150 m. Ponieważ na zebra-

Rekordzista z Kalinka!
Pan Jan Dudek z Kalinka, lat 83, od trzech tygodni nie prowadzi
swojego zaprzęgu, gdyż uszkodził nogę w kolanie. Jest to dla niego
największa kara, jaka go mogła spotkać.
Od ponad pięćdziesięciu lat regularnie w każdy piątek i sobotę
tygodnia jeździ on swoim zaprzęgiem (wóz i ukochany koń) na tzw.
handel w centrum Łodzi. Jeszcze wszyscy śpią, a zaprzęg Pana
Jana słychać przez pół Kalinka, Grodziska i Konstantyny w godzinach
między 3.00 a 4.00 rano. Czy to deszcz, czy śnieg i mróz, czy też
skwar i upał, zaprzęg z regularnością zegara jedzie do Łodzi, a później
wraca między 15.00 a 16.00 po południu.
Pana Jan handluje produktami pochodzącymi ze swojego rodzinnego gospodarstwa lub kupionymi na pobliskim targu w Tuszynie.
Dochód z tego handlu jest bardzo marny, ale te eskapady i pobyt między
ludźmi utrzymują go przy „życiu” i zdrowiu. Proszę sobie wyobrazić
Pana Jana Dudka w poczcie sztandarowym OSP w kościele - przez
całą mszę ani drgnie (niejednego młodego w takich okolicznościach
trzeba było wynosić z kościoła).

niu w Kalinie były obawy co do wpływu tych wiatraków na otoczenie,
postanowiono, że pojedziemy, podpatrzymy i porozmawiamy na te
nurtujące ludzi tematy, aby rozwiać ewentualne wątpliwości.
Burmistrz Jan Mielczarek, Przewodniczący Rady Marek Bartoszewski oraz działacz samorządowy Dariusz Krzewiński osobiście
oceniali te wiatraki na Pomorzu Kaszubskim. Po wyrobieniu sobie
pozytywnej opinii, w następnej kolejności proponujemy, by zawieźć
mieszkańców zainteresowanych wsi autokarem, żeby zdanie wyrobiła
sobie większa liczba ludności. Możemy tylko dodać, że dawno nie
widzieliśmy tyle zwierzyny łownej i ptaków, co wśród tych wież.
Prosimy o przygotowanie się do wyjazdu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

W ubiegłym roku w dniu 15 sierpnia (święto) pod wieczór załamała
się pogoda, zrobiło czarno i do samego rana nawałnice burzowe z
piorunami „grasowały” po naszym niebie. Oczywiście wyłączono prąd,
było cicho, ale nad ranem o godzinie 3.30 niezmiennie rozlegało się
„klik-klak-klak” wystukiwane przez konia Pana Jana.
Za chwilę znowu nadciągnęła nawałnica o niespotykanej sile. Byliśmy pewni, że zaprzęg Pana Dudka zawrócił. Nic bardziej mylnego! O
godzinie 15.30 Pana Jan swoim zaprzęgiem wracał z handlu uśmiechnięty pod parasolem.
Co najmniej 20 lat temu rolnicy zaprzestali wyjazdów do Łodzi
zaprzęgami ze względu na wzmożony ruch drogowy. Nasz bohater
ani myśli, jeżdżąc do śródmieścia w okolice ul. Zarzewskiej oraz Górniaka i, co najważniejsze, jest uważnym woźnicą, o czym świadczy
bezkolizyjne zachowanie się jego zaprzęgu w tak wzmożonym ruchu
drogowym.
Oby tak dalej Panie Janie! Życzymy setnych urodzin z zaprzęgiem
konnym w drodze do miasta.
Marek Bartoszewski
z sympatykami Pana Jana

- Usługi fryzjerskie damsko-męskie
- Dwie metody przedłużania i zagęszczania
włosów
- Solaria ergoline
- Spacer w podciśnieniu
- Makijaże
4 x szybciej likwiduje tkankę tłuszczową i cellulit
Fantastycznie modeluje sylwetkę
ZAPRASZAMY PANIE I PANÓW!!!
Rzgów, ul. Ogrodowa 14
tel. 501-607-296
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Muzyka zabytkowych organów
Wspólnota parafii św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Rzgowie
przeżyła wielką radość. Podczas
uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. kan. Grzegorz Klimkiewicz,
proboszcz parafii Najświętszego
Zbawiciela w Łodzi, zabrzmiały po
odrestaurowaniu zabytkowe organy
z XIX wieku.
Gruntowny remont pociągnął
za sobą ogromne koszty. Niestety,
jak mówił z żalem ks. kan. Tadeusz
Malec - proboszcz parafii w Rzgowie,
mimo trzykrotnych starań o dotację
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego żadnych funduszy nie
uzyskano. Organy udało się odrestaurować dzięki życzliwości i pomocy
materialnej parafian i burmistrza
Rzgowa p. Jana Mielczarka. Wszystkie działania podczas prac remontowych wspierał p. Wojciech Szygendowski, wojewódzki konserwator
zabytków. Uroczystego poświęcenia odrestaurowanych zabytkowych
organów dokonał ks. kan. Grzegorz
Klimkiewicz.
W homilii ks. Klimkiewicz podkreślił, że muzyka kościelna i śpiew
kościelny jest nie tylko po to, aby
oddać chwałę i cześć Bogu, ale
również po to, aby nas uduchowić
i zbliżyć do Boga. - Konieczne jest
odkrywanie na nowo i ustawiczne
przeżywanie piękna modlitwy i liturgii. Trzeba modlić się do Boga nie
tylko formułami poprawnymi teologicznie, ale również w sposób piękny
i dostojny - przypomniał słowa Jana
Pawła II. Przeżywając piękno, ubogacamy się, wznosimy ku Bogu, jednoczymy się z Nim i z Nim żyjemy w
codziennym życiu. W muzyce, grze

organowej należy widzieć integralny
element liturgii, a nie tylko dekorację
czy ozdobę, której łatwo można się
pozbyć. Żyć pięknem kościoła, tzn.
uczestniczyć w życiu kościoła również przez liturgię, śpiew i piękną
grę na organach. Koncert w wykonaniu Michała Olszewskiego z Kielc,
którego zgromadzeni wysłuchali po
zakończeniu Mszy św., był wspaniałym akcentem uroczystości.
Generalne
odrestaurowanie
zabytkowych organów to jedno z
wielu przedsięwzięć, jakich podjęto
się w ostatnich czasach w pięknym
kościele.
Zabytkowa rzgowska świątynia
wymaga konserwacji. Każdy z księży
proboszczów tego pięknego zabytku
sakralnego starał się poddawać go
remontom i pracom konserwacyjnym.
Również ks. kan. Tadeusz Malec,
obecnie pełniący funkcję gospodarza
parafii, dokłada wszelkich starań w
odnowienie kościoła i jego pięknego
wnętrza. Odrestaurowano chrzcielnicę, ornat z XVII wieku, część naczyń
liturgicznych, poddano konserwacji dokument potwierdzający historyczne znaczenie Rzgowa - sygnowany przez Jana III Sobieskiego.
Od 28 sierpnia 2004 r. z nominacji abp. Władysława Ziółka posługę
duszpasterską w parafii sprawują ks.
kan. Tadeusz Malec - proboszcz i ks.
Robert Nowak. W parafii rzgowskiej
działają: Żywa Róża, Rycerstwo Niepokalanej, oaza, grupa modlitewnopokutna, Akcja Katolicka. Pod opieką
Jana Adamkiewicza (organisty), Elżbiety Wiry (katechetki) i ks. Roberta
Nowaka (opieka duchowa) od 2005
r. śpiewa 60-osobowa schola. Ta

młoda utalentowana grupa odniosła
już wiele sukcesów. Na XIX Ogólnopolskim i XI Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni
Religijnej zajęła I miejsce w kategorii chórów wielogłosowych. Aktywny
udział w uroczystościach parafialnych
bierze również chór „Camerata” pod
dyrekcją Izabeli Kijanki oraz Orkiestra Dęta, która w 2007 r. obchodziła
100-lecie.
W życiu parafii pięknie też zaznaczają swoją obecność (w wieku od 7
do 12 lat) członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych pod opieką s.
Marianny Marii Mościckiej. Dzieci
poprzez śpiew, taniec, modlitwę czytanie Słowa Bożego integrują się jako
parafianie.
Patrząc
na
zaangażowanie
parafian w życie kościoła, remonty
świątyni i upiększanie jej otoczenia
Ksiądz Proboszcz powinien cieszyć
się sukcesami duszpasterskimi, ale
jednak jest coś, co go bardzo smuci.
Wspólnotę parafialną stanowi 5 tys.
wiernych, ale do kościoła przychodzi około jedna czwarta. Frekwencja
jest większa na pasterce, rezurekcji
czy uroczystościach Bożego Ciała.
Pocieszające jest to, że więcej ludzi
przystępuje do spowiedzi i Komunii
św.
Po czterech latach gospodarowania w Rzgowie ks. kan. Tadeusz
Malec bardzo wysoko ocenia pracę
ze wspólnotą parafialną, dzięki której
wiele można osiągnąć na chwałę
Boga i dzięki której wiele inicjatyw
może być zrealizowanych.
Jadwiga Kamińska
Zdjęcia: Marek Kamiński

Spotkanie opłatkowe

...na sportowo

Dnia 17.01.2009 w Domu Kultury w Starowej Górze odbyło się spotkanie
opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy - wraz z zaproszonymi gośćmi: Księdzem Proboszczem z parafii św. Wojciecha w Łodzi,
Wiceburmistrz Panią Jadwigą Pietrusińską, Przewodniczącym Rady Miasta
Rzgowa Panem Markiem Bartoszewskim, przedstawicielami Kółek Rolniczych, przedstawicielami OSP ze Starowej Góry, przedstawicielami GOK w
Rzgowie i chóru „Camerata”.
Licznie zgromadzeni goście wysłuchali modlitwy i życzenia Księdza
Proboszcza, koncert kolęd w wykonaniu chóru „Camerata” oraz życzenia
noworoczne od przybyłych gości, było też wspólne śpiewanie kolęd.
Dalsza część spotkania miała charakter biesiadny i tu inicjatywę przejęli
przedstawiciele GOK, wszyscy z ochotą włączyli się do wspólnego śpiewania polskich niezapomnianych piosenek biesiadnych. Spotkanie upłynęło w
bardzo miłej i radosnej atmosferze i trwało do późnych godzin nocnych.
Nieczęsto mamy okazję spotykać się w tak licznym gronie. Inicjatorkami
tego spotkania była Gminna Rada Kobiet, bardzo szybko Panie zdecydowały,
że to ma być wspólne Gminne spotkanie. Członkinie KGW Starowa Góra
zajęły się organizacją i robieniem pierogów, a Panie z Kół Gospodyń podzieliły między sobą, jakie potrawy i ciasta przygotują na to spotkanie, dowodzi
to jak bardzo jesteśmy spragnieni takich integracyjnych spotkań i podtrzymywania naszej polskiej tradycji.
Mam nadzieję, że nie było to jedyne takie spotkanie. Znając zapał Pań z
Kół Gospodyń, jestem pewna, że na tym nie poprzestaniemy.
Serdecznie dziękuję za wkład pracy wniesiony przez Panie ze wszystkich
Kół Gospodyń Wiejskich oraz podziękowanie dla Pana Zbigniewa Gabary,
który włączył się w pomoc tego spotkania, serdeczne podziękowania dla
chóru „Camerata”, na który zawsze możemy liczyć podczas spotkań opłatkowych, oraz podziękowanie dla GOK w Rzgowie za wspaniałą biesiadę.
Danuta Szymczak

Nasza recenzja
Larecki Jan: „Krystyna Skarbek – agentka o wielu twarzach”, Warszawa:
Książka i Wiedza, 2008, s. 291.
Jan Larecki, emerytowany oficer wywiadu i kontrwywiadu, opublikował
m.in. „Słownik szpiega”, „Angielsko-polski słownik terminologii służb specjalnych”, „W kręgu tajemnic wywiadu” i kilka jeszcze innych. Jest autorem
wielu artykułów o tematyce szpiegowskiej i historycznej.
„Krystyna Skarbek...” - hrabianka Krystyna Skarbek (1908-1952) tajna
agentka w czasie II wojny światowej pracowała dla brytyjskich służb specjalnych pod pseudonimem Christine Granville. Przez lata w Polsce zapomniana
lub może przemilczana.
Autor bardzo dociekliwie szukał wszelkich śladów, jakie pozostały o Krystynie. W swej książce rozwiewa wiele mitów narosłych wokół jej postaci i
operacji, w których brała udział. Na podstawie materiałów bibliograficznych
i archiwalnych weryfikuje dane dotyczące jej życia i dokonań wojennych
oraz stara się wyjaśnić i zrozumieć motywy jej działania.
Była kobietą niezwykłą – ładna, odważna, miała swoje zasady, według
których postępowała. Wywierała duży wpływ na ludzi. Lubiła ryzyko i niebezpieczne sytuacje. Przeznaczenie obdarzyło ją niezwykle barwnym życiem
i... tragiczną śmiercią.
M. Olszewska
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Ferie 2009...

Rzgów – Nasza Gmina

W dniu 8.02 br. na zakończenie ferii zimowych w Domu Kultury w Starowej Górze odbyły się zawody sportowo-rekreacyjne. Organizatorem imprezy
był Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz organizacje społeczne działające w Starowej Górze, przy współudziale: Urzędu Miejskiego,
Gminnego Ośrodka Kultury, GLKS „Zawisza”, Automobil Klubu Łódzkiego,
Koła SLD.
Wyniki sportowo- rekreacyjne:
Tenis stołowy – dziewcząt: 1. Magda Reszka, 2. Kinga Rusek, 3. Magda
Cuper.
Tenis stołowy – chłopców małych: 1. Kamil Kardas, 2. Radosław Rusek, 3.
Miłosz Pióro
Tenis stołowy – chłopców starszych: 1. Michał Kordyl, 2. Damian Buchalski,
3. Wojciech Szymczak.
Szachy: 1. Magda Cuper, 2. Michał Kordyl, 3. Kasia Szymczak.
Warcaby: 1. Karol Jędrzejewski, 2. Magda Cuper, 3. Wojciech Szymczak.
Mini bilard – dziewcząt: 1. Wiktoria Paluch, 2. Magda Reszka, 3. Jola
Zaniewska.
Bilard chłopców: 1. Karol Jędrzejewski, 2. Damian Buchalski, 3. Radosław
Rusek.
Rzut lotką do tarczy: 1. Kasia Szymczak, 2. Kamil Kordas, 3. Damian
Buchalski.
Rzut piłeczką do kosza – dziewcząt: 1. Anna Gorzkiewicz, 2. Wiktoria
Paluch.
Rzut piłeczką do kosza – chłopców: 1. Karol Jędrzejewski, 2. Wojciech
Szymczak, 3. Damian Buchalski.
Konkurs z przepisów ruchu drogowego:
Motorower powyżej 14 lat: 1. Damian Buchalski, 2. Kinga Rusek, 3. Wojciech Szymczak.
Rower do 14 lat: 1. Magda Cuper, 2. Kasia Szymczak, 3. Miłosz Pióro.
Dla trzech najlepszych zawodników wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez ZRKiOR i GOK w Rzgowie. Imprezie towarzyszył poczęstunek
dla wszystkich uczestników przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich.
Powyższe zawody i moment wręczania nagród filmował Oddział Telewizji Polskiej, którego relacja pojawiła się w Łódzkich Wiadomościach Dnia.
Organizator:
Stanisław Zaborowski

...w Gminnym Ośrodku Kultury
Przedstawienie „Bajkowa kraina” w wykonaniu teatru „Piccolo” było
przeznaczone, jak się okazuje, nie tylko dla dzieci. W asyście opiekunów
maluchy stawiły się 5 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury i wzięły udział
w przedstawieniu. Liczne konkursy z nagrodami pochłonęły i zajęły uwagę i
dostarczyły mnóstwa emocji.
Do każdego przedstawienia państwo Wdowiak przygotowują bogatą scenografię, ciekawe kostiumy i pouczające teksty. Chodziło o to, by wywołać
uśmiech na twarzach naszych podopiecznych. Myślę że misja wypełniona.
Instruktor Renata Furga
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Kolędowanie to już tradycja
Tradycją już się stało, iż chór „Camerata” w okresie poświątecznym koncertuje z kolędami - utworami najbardziej chyba lubianymi ze wszystkich. To
one - radosne i skoczne - czy też smutne i melancholijne - weselą i wzruszają,
towarzyszą świętom i podtrzymują ich ciepły, rodzinny klimat.
W tym roku pobiliśmy swoisty rekord, gdyż w czasie nieco ponad trzech
tygodni zaśpiewaliśmy 5 koncertów.
Pierwszy z nich odbył się 11 stycznia w tutejszej parafii, gdzie wraz
z innymi zespołami ze Rzgowa oraz całą Polską wspieraliśmy fundację J.
Owsiaka podczas 17 już Finału WOŚP.
17 stycznia zaprezentowaliśmy się w Starowej Górze na zaproszenie
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Związku Kółek Rolniczych. Tam odbyło się
tradycyjne spotkanie opłatkowe połączone z biesiadą o już karnawałowym
charakterze.
18 stycznia koncertowaliśmy w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w
Łodzi - Chojny-Zatorze, gdzie pojechaliśmy na zaproszenie księdza proboszcza tamtejszej parafii. Uświetniliśmy mszę św. o godz. 10.30, po czym wykonaliśmy jeszcze kilka kolęd.
Publiczność tłumnie zgromadzona i wyraźnie spragniona występów artystycznych nagradzała nas każdorazowo gromkimi brawami. Pod koniec zaś
miała miejsce owacja na stojąco, no i oczywiście bis - którego domagali się
parafianie. Choć ziąb straszliwy, a mróz na dworze siarczysty - atmosfera
koncertu była gorąca, my śpiewaliśmy z ogromną przyjemnością, a wszystkim dopisywały dobre humory.
A i repertuar tegoroczny napawał satysfakcją i rozbudzał pozytywne
emocje. Hitem stała się światowej sławy kolęda „Adeste fideles...” - którą
przygotowaliśmy specjalnie na ten sezon; inne prezentowane w tym okresie
utwory to m.in. „Bracia, patrzcie jeno...”, „O gwiazdo betlejemska...”, „Kołysanka Maryi Panny”, „Przybieżeli do Betlejem...”, „Ach ubogi żłobie...”, „We
wish you a Merry Christmas...”.
Tak jak nie zawiedli wszyscy chórzyści, tak samo dzielnie trzymały się
nasze solistki - p. Małgorzata Juśkiewicz (sopran) oraz p. Mirosława Kantorska (alt).
Sukces ten uskrzydlił nas bardzo na następny - jeden z najważniejszych
koncertów w całym sezonie. To XXII już z kolei Koncert Kolęd i Pastorałek
w Aleksandrowie Łódzkim organizowany przez parafię pw. Św. Archaniołów
Rafała i Michała w ostatnią niedzielę stycznia (w tym roku to 25). My pojechaliśmy tam po raz czwarty. Spośród ośmiu innych chórów zaprezentowaliśmy się (pisząc nieskromnie) chyba najlepiej. Gratulacje spływały do nas
bezpośrednio tego samego dnia, podczas poczęstunku.
To miło, że na cudzym terenie zbieramy tak wspaniałe recenzje; czujemy
się zatem dowartościowani, ale też zobowiązani na następne lata.
Ostatnim występem sezonu kolędowego był udział w mszy św. (na specjalną prośbę) podczas święta Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego w parafii
św. Stanisława B.M. w Rzgowie. „Adeste fideles...” i „Ach ubogi żłobie...”
ustąpiły miejsca pieśni „Matko nasza...”, bo właśnie ten dzień kończy okres
Świąt Bożego Narodzenia, który żegnamy ze smutkiem mając świadomość
przemijania, ale też z nadzieją, iż przy następnej choince znów zabrzmi „Dzisiaj w Betlejem...”.
Z podziękowaniami i gratulacjami dla wszystkich członków „Cameraty”:
dyrygent Izabela Kijanka

Kronika zdarzeń OSP Rzgów
STYCZEŃ
14.01.09 Godz. 11.00: Pożar stolarni w Konstantynie. Przyczyny pożaru w
trakcie ustalania.
15.01.09 Rzgów, ul. Grodziska. Około godz. 20.50 doszło do poważnej kolizji
autokaru przewożącego młodzież. Kierowca autokaru marki VOLVO chcąc
uniknąć potrącenia pieszego, który wtargnął na jezdnię, zjechał na pobocze
ocierając się o drzewo i znalazł się w rowie.
20.01.09 Rzgów trasa K-1 (ulica Katowicka) Na pasie w kierunku Piotrkowa. Niegroźna kolizja ciągnika siodłowego marki VOLVO FH z Renault
Megane.
29.01.09 Rzgów, ul. Południowa. Godz. 8.30: Pożar w budynku mieszkalnym. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.
30.01.09 Godz. 8.20: Droga między Guzewem a Prawdą. Kierująca Oplem
Corsa straciła panowanie nad pojazdem podczas przejazdu przez most. Auto
kilkakrotnie dachowało. Prowadząca trafiła do szpitala.
SEKRETARZ OSP RZGÓW
Dariusz WANKIEWICZ
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Mikołaj trafił i do nas

Dnia 24 stycznia w Hucie Wiskickiej odbyła się zabawa karnawałowa dla
dzieci z Huty Wiskickiej i Tadzina. W imprezie wzięło udział 44 dzieci oraz
rodzice i dziadkowie.
Zaproszony zespół „Damatus” zabawiał dzieci organizując przedstawienia, w których dzieci grały główne role. Konkursy z drobnymi nagrodami
oraz tańce i zabawy z Mikołajem. Był tez konkurs tańca dla rodziców, a dzieciaki jako poważne jury wybrały zwycięzcę.
Po wspólnym tańcu dzieci z rodzicami i babciami św. Mikołaj rozdał
dzieciom słodkie prezenty przygotowane przez KGW Huta Wiskicka. Potem
wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, były ciasta domowej
roboty, słodycze i owoce.
Nasze sołectwo jest nieduże, toteż dzieci w nim nie ma za wiele, ale
patrząc na te uradowane maluchy myślimy, że zabawa była udana. Dziękujemy za współpracę i wsparcie naszemu sołtysowi p. A. Sabeli i mamom z
Tadzina.
KGW Huta Wiskicka

Witaj w Betlejem
W dniu 18 stycznia – tradycyjnie – odbyły się jasełka w Czyżeminku,
pod znaczącym tytułem: Witaj w Betlejem. Ostatnio na wsi organizowane są
co i rusz różne spotkania – w głównej mierze – integracyjne, dlatego słowo
„witaj” i jego różne odmiany, jak na przykład witajcie, są szczególnie często
używane.
Tym razem cała społeczność sołecka oczekiwała na przybycie na ten
padół łez – malutkiego Syna Bożego. Oczywiście nie dosłownie. Uświęcone
wielowiekową tradycją ludowe spektakle przedstawiające to znaczące zdarzenie ma swoje „żelazne” punkty. Musi być szopka, najlepiej z autentycznym
siankiem, muszą być pastuszkowie, zwierzęta i oczywiście postaci główne,
jak Trzej Królowie, Matka Boska z Józefem, a w żłóbku – malutki Jezusek.
I tak też było tym razem. W postaci wcieliły się pociechy, a w role widzów
– a jakże – rodzice i dziadkowie. Nad całością czuwała główna reżyserka –
Pani Halina Depcik. Nie obyło się też bez obecności naszego księdza proboszcza Grzegorza Adamka, siostry Ksawery oraz pani katechetki Joanny.
Dzieci, które chciały wziąć udział w inscenizacji, a którym zabrakło roli –
zmieniły się w prześliczne aniołki i otoczyły malutkie dzieciątko, jakby chcąc
ogrzać go swoimi oddechami.
Po przedstawieniu zawitał w nasze skromne progi brodaty, odziany w
czerwone pantalony i czerwoną kurkę, kto? nie zgadniecie... no właśnie:
Święty Mikołaj. Mikołaj wmaszerował na salę z wielkim workiem prezentów. Otrzymał gromki aplauz, niemal tak wielki, jak nasi milusińscy po jasełkach. Dzieci dostały słodycze, ufundowane przez dobre dusze, oraz zabawki,
które w ciągu roku zebrała siostra Ksawera.
Aby było sprawiedliwie – nasi najmłodsi losowali prezenty. Podniecenie
towarzyszące temu zdarzeniu oraz radość dzieci gwarantuje, że w następnym
roku zobaczymy znowu Świętego Mikołaja. Jakżeby on mógł opuścić takie
prześwietne miejsce!
Nagłośnienie zapewnił Piotr Karwacki, wyglądało to naprawdę profesjonalnie i – co najważniejsze – brzmiało dobrze.
I tym pozytywnym akcentem i z pozdrowieniami Szczęść Boże
zakończmy.
Bogusława Szanda
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2008 W OSP RZGÓW
Minął kolejny rok służby nad bezpieczeństwem mieszkańców Rzgowa. Działalność jednostki nie ograniczała się wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa, lecz również do nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami OSP oraz tradycyjnie
brała udział w życiu kulturalnym miasta Rzgowa. Począwszy
od organizacji konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, jednostka brała udział w kolejnych imprezach, takich jak DZIEŃ
DZIECKA, gdzie zorganizowano, jak rokrocznie, pokazy dla
młodzieży. Braliśmy czynny udział nad bezpieczeństwem rozgrywanych meczów IV-ligowych Zawiszy RZGÓW na terenie
obiektu ZAWISZY. Czuwaliśmy również nad bezpieczeństwem
bawiących się mieszkańców Rzgowa podczas obchodów DNI
RZGOWA.
Nasz udział w życiu kulturalnym w ubiegłym roku przekroczył
granice Rzgowa. Delegacja OSP Rzgów (na zaproszenie prezesa WZOSP) brała udział w Biesiadzie Strażackiej ŁOWICZ
2008. Podczas pobytu nawiązano kontakty partnerskie z jednostkami z polski i zagranicy, czego następstwem był udział
delegacji w składzie: Adam GÓRECKI, Marek KAŁUZIŃSKI,
Dariusz WANKIEWICZ, Andrzej BAGIŃSKI oraz Zenon STRYCHARSKI w uroczystościach 90. rocznicy powstania OSP
Kościelisko koło Zakopanego.
Nasza jednostka miała zaszczyt po raz pierwszy brać udział
w uroczystościach powstania góralskiej jednostki OSP naszych
przyjaciół. Pobyt w tak urokliwej okolicy wywarł na nas ogromne
wrażenie oraz uznanie dla strażaków, którzy pracują w bardzo
niesprzyjających warunkach z uwagi na ukształtowanie terenu.
Miejscowa jednostka współpracuje z „GOPR” oraz Strażą Graniczną.
Oprócz wyjazdów i udziału w ważnych uroczystościach
strażackich oraz czuwania nad bezpieczeństwem mieszkańców, staramy się rozwijać naszą jednostkę. Dzięki naszym staraniom i Urzędu Miasta ruszyły niewielkie inwestycje na terenie
naszej jednostki. Potrzeby są znacznie większe, lecz możliwości nieco mniejsze. Dobudowano wreszcie wyjście awaryjne w
stanie surowym oraz ruszyły prace nad modernizacją kotłowni i
kuchni. Modernizacji wymaga jeszcze kilka rzeczy.
Najpotrzebniejsze to m.in. wymiana bram garażowych (nieszczelność naraża nas na duże straty ciepła) oraz posadzki
garaży. Naszym marzeniem jest również wymiana pojazdu
RATOWNICTWA DROGOWEGO z uwagi na swój wiek i niewystarczające osiągi na obecne czasy. Nadmienić muszę, iż
pojazd taki jest naprawdę niezbędny z powodu dużej ilości
wypadków i kolizji drogowych na naszym terenie. Niestety,

Delegacja OSP RZGÓW podczas uroczystości w Kościelisku
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pomimo wielkich starań nadal nasza jednostka jest w tyle listy
jednostek w gminie, pod względem inwestycji. Być może ten
2009 r. przyniesie lepsze czasy dla nas strażaków, czego i również życzę Wam drodzy czytelnicy.
W ubiegłym moim artykule pisałem o publikacji cyklu artykułów na temat rysu historycznego jednostki. Niestety z pewnych
przyczyn technicznych publikacja się nieco przesunie. Chciałbym również poinformować wszystkich członków OSP oraz
sympatyków straży w Rzgowie, iż walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się dnia 7 marca 2009 o godz. 17.00 w sali OSP.
Na koniec chciałbym podziękować zarządowi OSP Rzgów,
Spółce Leśnej oraz Radzie Sołeckiej za wszelką pomoc i wysiłek na rzecz jednostki, dzięki którym mieszkańcy mogą czuć
się bezpieczni.
Wielki szacunek należy się również naszym druhom, którzy
poświęcając swój czas spieszą z pomocą. Nasza jednostka
w ubiegłym roku brała udział w 101 akcjach. 28 interwencji to
pożary, 69 interwencji ratownictwa drogowego (wypadki i kolizje), 4 alarmy fałszywe. A oto lista najaktywniejszych druhów
z tzw. „grupy wyjazdowej” w 2008 roku, którzy spieszyli z
pomocą:
1. Marek Kałuziński (Gospodarz) - 80 akcji
2. Karol Bikiewicz - 71 akcji
3. Andrzej Babiński – 57 akcji
4. Marcin Janczyk - 57 akcji
5. Adam Górecki (komendant) - 54 akcji
6. Jarek Stefański - 51 akcji
7. Darek Wankiewicz (sekretarz) - 28 akcji
8. Jacek Baranek - 27 akcji
9. Marcin Gabara - 27 akcji
10. Irek Wawrzko - 23 akcje
11. Jurek Krajewski - 20 akcji
12. Daniel Topolski - 16 akcji
13. Zbigniew Bikiewicz (z-ca komendanta) - 12 akcji
14. Krzysztof Bagiński - 11 akcji
15. Paweł Kociołek - 11 akcji
16. Stanisław Gajdzicki (przew. kom. rewizyjnej) - 10 akcji
Szczególne podziękowania również, jak w ubiegłym roku,
dla młodego pokolenia strażaków, którzy w wielkim stopniu
przyczyniają się do działania jednostki, a są nimi: Mateusz
Kuzik, Michał Bartłomiejczyk, Tomek Siemiński, Jacek Gałkiewicz, Mateusz Topolski.

Komendant OSP RZGÓW Adam GÓRECKI, wiceprezes Zenon
STRYCHARSKI wraz z wicewojewodą łódzkim Krystyną OZGĄ,
podczas wręczania upominku i życzeń prezes OSP Kościelisko
Helenie RUCULI
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Zyzio Kujon

Czy wiesz, co kupujesz?

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie to szkoła, w której
od zawsze stawia się na rozwój fizyczny. Zajęcia sportowe, te w ramach lekcji
i te pozalekcyjne, cieszą się ogromną popularnością. Uczniowie w ramach
zajęć korzystają z nauki pływania pod czujnym okiem instruktorów, biorą
udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, mają również możliwość
uczestniczenia w rajdach pieszych.
Ale to jeszcze nie koniec, w tym roku zima sprawiła wszystkim ogromną
niespodziankę i zasypała Rzgów śniegiem, co doskonale wykorzystała
nauczycielka wychowania fizycznego, p. Grażyna Żabka. W ramach zajęć
lekcyjnych zorganizowała naukę jazdy na nartach biegowych. Pomysł spotkał się z ogromną aprobatą uczennic gimnazjum. Oby biały puch utrzymał
się jak najdłużej, żeby tak atrakcyjnych i wyjątkowych lekcji było więcej.

Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Próba generalna
gimnazjalistów
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie pisali
21, 22 i 23 stycznia br. próbny egzamin gimnazjalny. Egzamin składał się z
trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka angielskiego.
Pierwszą częścią, z jaką przyszło się zmierzyć gimnazjalistom, był sprawdzian z przedmiotów humanistycznych. Test nosił tytuł „Ciągle pada...”,
pytania były bardzo przekrojowe i dotyczyły zagadnień od starożytności
do czasów współczesnych. Oczywiście nie zabrakło analizy tekstów czy
zadań związanych z redagowaniem krótkich i dłuższych prac pisemnych. W
tym roku piszących test spotkała mała niespodzianka. Ostatnie, 38 zadanie
było jak zawsze najdłuższą formą wypowiedzi, tym razem osoby tworzące
test postanowiły trochę „nastraszyć” uczniów, dając za zadanie napisanie
rozprawki na temat „Ten bohater wpadł z deszczu pod rynnę”. Było to dla
wielu niesamowicie skomplikowane zagadnienie, ponieważ rozprawka to
jedna z najtrudniejszych form wypowiedzi, przy pisaniu której należy bardzo
się wysilić i oczywiście pisać zgodnie z zasadami kompozycyjnymi oraz
poprawnie językowo.
Druga część, matematyczno-przyrodnicza, nie była łatwa. Na samym
początku testu autorzy przygotowali zadania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem i odczytywania informacji z tabel i wykresów. Wraz
z rozwiązywaniem i udzielaniem odpowiedzi na kolejne pytania należało
wykonywać już większe obliczenia, nie tylko z matematyki, ale również z
chemii i fizyki. Oczywiście poza wymienionymi przedmiotami nie zabrakło
zagadnień z biologii i geografii. Z tej części uczniowie odpowiedzieli łącznie
na 35 pytań. Zastanawiające były pytania związane z walutami. Czy jest to
powiązane z kryzysem gospodarczym?
W tym roku gimnazjaliści mieli dodatkowy dzień pracy. Oprócz dwóch
pierwszych części, które były obecne odkąd gimnazjaliści przystępują do
egzaminu, dołączono sprawdzian z języka obcego, w przypadku naszego
Gimnazjum był to język angielski. Egzamin ten obejmował następujące standardy: odbiór tekstu czytanego i słuchanego oraz tzw. reagowanie językowe.
Egzamin z języka obcego trwał 90 minut, a nie 120 minut, jak w przypadku
części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Gimnazjaliści w naszej
szkole mieli już jeden egzamin próbny z języka angielskiego, przygotowany
przez okręgowe komisje egzaminacyjne, przeprowadzony w całym kraju 21
października 2008 roku.
Na pewno były to wyczerpujące i stresujące trzy dni dla uczniów klas
trzecich Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Zastanawiające jest, która część testu wypadła najlepiej. Wyniki powinny być opracowane i przekazane uczniom w najbliższym czasie, a także zaprezentowane i
szeroko omówione na tradycyjnym już, organizowanym po raz trzeci spotkaniu z rodzicami trzecioklasistów, które odbędzie się w marcu. Po ich zanalizowaniu okaże się, czego należy się jeszcze nauczyć i co powtórzyć przed
prawdziwym egzaminem gimnazjalnym, który już niedługo. Za niecałe trzy
miesiące 22, 23 i 24 kwietnia gimnazjalistom przyjdzie się zmierzyć z tym,
już prawdziwym testem, który - miejmy nadzieję - pomoże dostać im się do
wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych.
Jakub Bednarski, kl. IIId
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W-F na nartach!!!

Nauczycielka Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie,
pani Emilia Nowacka, wraz ze swoją klasą Id i kołem chemiczno-ekologicznym, zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Nauczycieli Szkół
Podstawowych i Gimnazjów pt. „Czy wiesz co kupujesz?”. Organizatorem
konkursu był „Głos Nauczycielski”, „Tesco” i „Federacja Konsumentów”.
Konkurs polegał na przygotowaniu autorskich scenariuszy i przeprowadzeniu ciekawych zajęć lekcyjnych, dotyczących świadomej konsumpcji.
Lekcja, która zyskała uznanie jury, była lekcją otwartą dla rodziców. W
zaaranżowanym studiu telewizyjnym odbył się program pt. „Studio Id prezentuje – Czy wiesz co kupujesz?”, którego dominującym tematem był Sprawiedliwy Handel (Fair Trade). Oprócz tego grupa teatralna świetnie odegrała
scenki dotyczące praw konsumenta, przeprowadzono konkurs między rodzicami i uczniami na temat tych praw. Nagrodami były czekolady ze znakiem
Fair Trade.
Nagrodzony nauczyciel wraz z uczniami, dyrekcją gimnazjum i przedstawicielem władz miasta zostali zaproszeni na uroczystą Galę Finałową
do Centrum Zabaw Hula-Kula w Warszawie. Dnia 16 stycznia 2009 roku
uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w wielkim finale. Tam, w obecności przedstawicieli organizatorów konkursu, odbyło się wręczenie nagród
dla szkoły, która otrzymały zestawy piłek, słowników oraz multimedialne
programy edukacyjne. Uczniowie otrzymali odtwarzacze mp3, a nauczyciel
kino domowe.
Podczas Gali Prezes Federacji Konsumentów – pani Małgorzata Niepokulczycka zwróciła się do uczniów, przekonując ich, jak ważna jest umiejętność dokonywania właściwych wyborów. Dyplomy wręczył laureatom
Redaktor Naczelny „Głosu Nauczycielskiego” – pan Jakub Rzekanowski.
Galę prowadzili: przedstawiciel „Tesco” - Dorota Karwala oraz dziennikarz
„Głosu Nauczycielskiego” – Maciej Kułak. Organizatorka konkursu pani
Anna Wojciechowska podkreśliła, że pani Emilia Nowacka również w pierwszej edycji zajęła II miejsce i zapraszała do udziału w III edycji konkursu.
„Czy wiesz, co kupujesz?” organizowany jest od września 2007 roku. Do
tej pory wzięło w nim udział ponad 4000 uczniów. Pierwsza edycja została
wyróżniona w ramach Najlepszej Kampanii Konsumenckiej 2007 roku, a
nagrodę wręczyła organizatorom sama Viviane Reding - Komisarz UE ds.
Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów.
Po części oficjalnej młodzież miała możliwość posilenia się i rozegrania
partii w kręgle. Była świetna zabawa, po której czekała jeszcze jedna niespodzianka - zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagrodzeni uczniowie wrócili z wycieczki pełni wrażeń i bogatsi w nowe doświadczenia.
Emilia Nowacka, nauczyciel chemii
w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie

Pomoc dla futrzanych
ulubieńców
Zima to wyjątkowo trudny okres dla wszystkich zwierząt. Z tego powodu
uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie postanowili pomóc swoim futrzanym ulubieńcom. Pod przewodnictwem sekcji profilaktycznej zbierali karmę, koce i inne potrzebne artykuły dla psów i kotów
z łódzkiego schroniska dla zwierząt.
W akcję włączyło się wiele osób. Najbardziej zaangażowani otrzymali
nagrodę w postaci dodatkowych punktów z zachowania. Dzięki młodzieży
gimnazjum tegoroczna zima będzie dla bezdomnych zwierząt lżejsza i mniej
mroźna niż te poprzednie.
Jeśli tak jak uczniowie gimnazjum chcecie pomóc, przywieźcie jedzenie
i stare koce do łódzkiego schroniska na ulicy Marmurowej 4.
Sekcja profilaktyczna
w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie

Rzgów – Nasza Gmina

Nie ma jak u Babci
i Dziadka

21 stycznia uczniowie klas 0-IV Szkoły Podstawowej w Guzewie zaprosili BABCIE i DZIADKÓW na uroczystość z okazji ich święta. Licznie przybyłym gościom dzieci zaprezentowały wspaniałą część artystyczną. Przedstawienie rozpoczęło się dość nietypowo, ponieważ wystawione zostały
„Jasełka” przygotowane przez trzecioklasistów. Dziadkowie włączyli się
do wspólnego kolędowania, śpiewali pastorałki i niejednokrotnie wycierali
ukradkiem łzy wzruszenia.
Następnie uczniowie klasy drugiej wcielili się w role „Dwunastu Sylwestrowych Braci” i podsuwali dziadkom pomysły, co mogliby robić, aby czas
płynął im miło i przyjemnie przez cały rok. Luty radził:
„Dziadku, Babciu nie bójcie się chłodu.
Kupcie łyżwy, narty, sanki
I po sportowym dniu
Ulepcie z wnukami bałwanki”.
Najmłodsi, czyli klasy 0 i I, zaprezentowali się recytując swoim ukochanym babciom i dziadkom wiersze i śpiewając piosenki. Widownię szczególnie poruszył gorący rock’n’roll w wykonaniu babć i wnuków.
Natomiast uczniowie klasy IV przekazali dziadkom wspaniałe życzenia,
prosząc, by jak najdłużej dawali miłość i radość wnukom oraz cieszyli się
nieustającym zdrowiem. Po występach goście zostali zaproszeni na kawę i
herbatę oraz słodki poczęstunek.
Tegoroczny Dzień Babci i Dziadka upłynął w atmosferze radości i serdeczności. Mamy nadzieję, że na długo zapadnie w pamięci naszych miłych
GOŚCI.

Zabawy nastał czas
23 stycznia w Szkole Podstawowej w Guzewie odbyła się ZABAWA
CHOINKOWA. Tradycyjnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zebrali się,
by podziwiać występy młodych gwiazd w „Mini playback show”. Układy
taneczne, stroje i zaangażowanie artystów wzbudziły aplauz wśród publiczności.
I miejsce zajęły: Natalia Bieniek, Weronika Pierzchała, Milena Mosińska
z klasy III; II miejsce: Małgorzata Pacześniak, Maria Rydygier z klasy VI;
III miejsce: Klaudia Nadrowska, Anna Rydygier, Karolina Oleksik, Dawid
Kotusiewicz z klasy IV. Szczególne wyróżnienie zdobyła Klaudia Nadrowska, która z ogromnym wdziękiem i finezją wcieliła się w postać piosenkarki
Britney Spears.
Kolejną atrakcją zabawy było przybycie harcerzy z 77 Pabianickiej
Drużyny Harcerskiej o wdzięcznej nazwie „Bomba”. Druhny i druhowie
przygotowali mnóstwo konkursów i pląsów, włączając do zabawy nie tylko
uczniów, ale również rodziców i nauczycieli. Wszyscy bawili się wspaniale i
można powiedzieć, że karnawałowe szaleństwo ogarnęło całą salę.
Rodzice dbali, by dzieci były w dobrej kondycji, i przygotowali dla
swoich pociech owoce, słodki poczęstunek i napoje. Uczniowie w radosnych
nastrojach udali się do domów, by przez dwa tygodnie korzystać z uroków
ferii zimowych.
Szczególne podziękowania kierujemy dla pana dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w Rzgowie Bolesława Siutowicza za okazaną życzliwość
i udostępnienie aparatury nagłaśniającej oraz pomoc w prawidłowym nagłośnieniu imprez szkolnych.

Rzgów – Nasza Gmina

Rekordowy wynik WOŚP
Jak podawały media, w XVII Finale WOŚP zebrano rekordową sumę
środków na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. Miło nam donieść,
że też dołożyliśmy małą cegiełkę do tej akcji. W wyniku przeprowadzonej
zbiórki w dniu 11 stycznia br. w Rzgowie udało nam się zebrać kwotę: 4152
zł i 10 euro.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom z Gimnazjum nr
44 w Łodzi, którzy od lat pomagają nam w kolejnych finałach WOŚP.
Włodzimierz Kaczmarek
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