Kilka słów o Czyżeminku
Przy okazji regularnych spotkań Koła Gospodyń Wiejskich w Czyżeminku dowiadujemy się coraz to nowych szczegółów dotyczących naszej
wsi. Szczególnie pani Elżbieta Pertyńska zapłonęła wielką pasją w poznawaniu historii, za co mieszkańcy są bardzo wdzięczni.
Dzięki staraniom pani Elżbiety Dzień 8 Marca (Dzień Kobiet) miał
szczególną oprawę. Otóż odwiedziła nas pani Alicja Woźniak z Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Poświęciła niedzielne popołudnie w tak uroczystym dniu, aby całkowicie bezinteresownie podzielić się z
nami swoją wiedzą. Pani etnograf wygłosiła bardzo interesującą pogadankę
na temat strojów ludowych w naszym regionie. Zebranie przy skromnym
poczęstunku nabrało innego wymiaru, można było dowiedzieć się wielu ciekawostek i historyjek. Swój wykład pani muzealnik ilustrowała odpowiednimi zdjęciami.
Na pewno skorzystamy z wielu rad pani Alicji i to spotkanie nie będzie
jedynym!

zamieszkiwali sioło chłopi pańszczyźniani, którzy (jak wiadomo) nie byli
właścicielami ziemi. W 1881 r. we wsi było 40 budynków, 180 mężczyzn i
193 kobiety, zaś ornej ziemi 501 morgów. Kto pamięta, ile to jest hektarów
jeden mórg?
Po parcelacji w XIX wieku dużą część gruntów nabył przybyły spod
Zelowa Kazimierz Depcik (1888 r.). Postawił on budynek murowany. Miał
on syna Wojciecha i wnuka Kazimierza. Depcikowy ród był prężny, co widać
i teraz w nazwiskach mieszkańców.
W okresie międzywojennym Czyżeminek zamieszkiwali Polacy i
Niemcy. Po II wojnie światowej poniemieckie gospodarstwa przejęli repatrianci ze Wschodu.
Jako ciekawostkę warto dodać, że na wsi mamy cmentarz poniemiecki,
o który warto byłoby zadbać. Jest częścią trudnej historii Polski, znakiem
naszych czasów.
Materiał zebrała: Elżbieta Pertyńska
Tekst: Bogusława Szanda

Garść historii
Kiedy byłam małym dzieckiem, mama mi mówiła, że nazwa wsi Czyżeminek pochodzi od tego, iż we wsi kiedyś było dużo czyżyków. Anegdota jest
bardzo urocza, jednak nieprawdziwa.
Bardzo bardzo dawno temu, bo w XIV wieku, tam gdzie dzisiejszy Czyżeminek i okolice, były same lasy. Ludzie zaczęli wyrąbywać te lasy, aż
powstała niewielka osada na ubogich glebach. Wycinka odbywała się stopniowo. Jeszcze po dziś dzień na starych łąkach w Czyżeminku III przy okazji
orki wydobywa się potężne korzenie drzew.
Nazwa pochodzi od popularnego wśród rycerstwa średniowiecznego
imienia Czyż. To imię możemy znaleźć przekształcone w nazwisko, i kilku
znaczących Czyżów w historii naszego kraju by się znalazło.
Na początku wieś nazwano Czyżemin I, potem Czyżeminek. Najpierw

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
Pełnych nadziei na lepsze jutro Świąt Wielkiej Nocy,
radości ze spotkania z bliskimi i udanego odpoczynku
Życzą
Burmistrz Rzgowa
Jan Mielczarek		

Zastępca Burmistrza Rzgowa
Jadwiga Pietrusińska
Rada Miejska w Rzgowie

Bal karnawałowy w Kalinie
Jak co roku, w ostatnią sobotę karnawału Koło Gospodyń Wiejskich
oraz druhowie OSP zorganizowali bal karnawałowy. Doskonała zabawa
przy rytmie orkiestry trwała do białego rana.
Suto zastawione stoły oraz stół wiejski cieszyły się ogromnym powodzeniem. Było mnóstwo śmiechu i radości, gdy goście zaczęli się przebierać w maseczki karnawałowe czy też inne stroje bardziej oryginalne.
Oprócz strojów karnawałowych tradycją na naszym balu stał się czekoladowy walczyk o północy. Każdy pan musiał kupić czekoladę partnerce, z
którą tańczył, co było przyczyną wesołej zabawy.
Bal karnawałowy to doskonała zabawa, mnóstwo uśmiechu i radości
oraz okazja do spotkania się ze znajomymi. Dziękuję wszystkim miłym
gościom i zapraszamy za rok.
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Rys. Helena Przytulska
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Wielkiej Nocy,
a także cudownych, niezapomnianych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą
Życzy Kolegium Redakcyjne „Naszej Gminy”
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Gorzkowice dziękują
Na zaproszenie Wojewody Łódzkiego, Starosty Piotrkowskiego i Wójta
Gminy Gorzkowice Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Marek Bartoszewski udał się na uroczystość zorganizowaną „w podziękowaniu za
wielkie serce, wrażliwość na los potrzebujących i bezinteresowne niesienie pomocy” - tak brzmi napis na statuetce dziękczynnej, którą odebrał w
dniu 3 lutego br. Przewodniczący Rady Miejskiej podczas akademii dziękczynnej.
W wyniku ubiegłorocznych huraganów w gminie Gorzkowice zniszczeniu uległo kilkadziesiąt budynków, ale pomocy udzieliło też kilkadziesiąt
samorządów, instytucji, służb mundurowych oraz podmiotów gospodarczych. Podczas uroczystości odbył się multimedialny pokaz obiektów, które
pokazano zaraz po przejściu żywiołu oraz po ich odbudowie.
Podziwialiśmy władze samorządowe gminy Gorzkowice, które fantastycznie zagospodarowały pomoc finansową i zdołały usunąć zniszczenia w
ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Znamienne było stwierdzenie Pani Wojewody w stosunku do przedstawicieli Rzgowa – cytuję: „sami się pięknie rozwijacie i innym pomagacie”, przy rozdaniu listów gratulacyjnych. Występ
uzdolnionej recytatorsko i muzycznie młodzieży gorzkowickiej zwieńczył
całą uroczystość.
Na zdjęciu Przewodniczący M. Bartoszewski w towarzystwie Wojewody
Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Komendanta Wojewódzkiego PSP Andrzeja
Witkowskiego, Starosty Stanisława Cubały oraz Wójta Gorzkowic Alojzego
Włodarczyka.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

„Hort – Cafe”
firma z tradycjami

Idziemy z kogutkiem
przez calutką wieś
Wielkanoc kojarzy się nam z kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego jedzenia, śmigusem dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi rzeczami.
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim.
Są to święta upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim
Tygodniem. Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy
22 marca a 25 kwietnia.
Święta spędzane przy stole w rodzinnym gronie to radosne chwile, które
wspominamy przez cały rok. W dzisiejszych czasach, gdy każdy dzień mija
niezauważony, to właśnie święta sprawiają, że mamy czas, by nacieszyć się
sobą. To czas, gdy z przyjemnością odwiedzamy swoich bliskich i przyjaciół. Siedząc przy świątecznym stole, w wyjątkowym i podniosłym nastroju,
mamy okazję do spotkań, długich rozmów. Wówczas możemy się wreszcie
sobą nacieszyć.
Chłopcy, którzy przychodzili „z kogutkiem”, śpiewali: „wyniosą nam
ludzie jajka w koszyku”. Dyngus - to wykup, datek za śpiewy, wierszyki,
świąteczne życzenia. Wystrugany z drewna, przybrany piórami i wstążkami
„kogutek” ten albo „kurek” jechał na wózku otoczony koszykami pełnymi
serka, placków i oczywiście - jajek. W izbie jednak nie wystawiało się po
datki koszyka. Oznaczałoby to chciwość i brak dobrego wychowania.
W „Lany Poniedziałek” dziewczęta już od świtu dygotały z podwójnego
strachu. Przed oblaniem - ale i przed tym, że pozostaną suche - Śmigus - i to
obfity - zapewniał przecież urodę i powodzenie. Nie darmo chłopcy śpiewali:
„Obleje cię zimna woda, boś ty ładna, boś ty młoda!”.
Ale gdyby nie przyszli, inne dziewczęta śmiałyby się pewnie do Zielonych Świątek! Chłopcy jednak lubili ten obyczaj i panny wstydziły się rzadko.
A zlane „do nitki” szukały w ustach smaku puszystej, wierzbowej bazi: „Od
gardła! Od brzucha! Od wszelkiego bolenia”. I pomagało.
A czy pomaga także dzisiaj? Tego, niestety, nie wiemy. Odważni mogą
spróbować. Jednak, na wszelki wypadek, radzimy zachować umiar - zarówno
w jedzeniu, jak i w polewaniu. Dzięki temu Święta będą na pewno zdrowe i
radosne.
A właśnie takich życzy wszystkim czytelnikom Zespół Pieśni i Tańca
„Rzgowianie”, który dyngusowe tradycje przybliży mieszkańcom Rzgowa
3 maja w Parku A. Mickiewicza.

Od ponad dwóch lat w Rzgowie działa „Hort – Cafe”, cukiernia z
30-letnią tradycją, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Zakład mieści się
przy ul. Literackiej, tutaj są wypiekane słodkości, którymi zakład się szczyci.
Na Święta Wielkanocne przygotowuje tradycyjne ciasta, które od lat goszczą
na naszych stołach: mazurek, babka świąteczna, 15 rodzajów serników i ten
specjalny sernik wielkanocny, makowiec, stefanka oraz inne: comber, babka
włoska orzechowa, śliwki w truflu, wieniec wielkanocny. Zakład przyjmuje
też specjalne zamówienia okolicznościowe. Ostatnio cukiernia wykonała tort
w kształcie boiska piłkarskiego oraz wiertarki elektrycznej, pewnie dla solenizanta elektryka.
Zakład stawia na wysoką jakość wyrobów, dobierając najlepsze surowce,
i zadowolenie swoich klientów. Specjalności cukierni można kupić w Rzgowie w sklepie GS „SCH”, ul. Ogrodowa 41, oraz w Centrum Targowym
„Ptak” i Hali Targowej „Polros”.

Dzień Kobiet w Kalinie Czarownice z KGW
W niedzielę 8 marca spotkałyśmy się, jak co roku, podczas naszego
święta. Święto kobiet to jedna z okazji, by się spotkać, porozmawiać, oderwać od codzienności. Wspólne przygotowanie kolacji oraz drobne upominki
szczególnie podkreśliły to święto. Dyskusje nad smacznymi potrawami,
wymiana przepisów na ciekawe ciasta tworzyły niesamowitą atmosferę tego
wieczoru. Dzięki temu nie jest ważne, czy członkinie mają trzydzieści, czy
sześćdziesiąt lat, bo po prostu jesteśmy przyjaciółkami!
Te kilka godzin spędzonych razem łączy pokolenia, a tradycje wiejskie
dzięki temu przetrwają.
Bardzo dziękujemy Pani Burmistrz Jadwidze Pietrusinskiej za to, że
odwiedziła nas tego wieczoru i uświetniła swoją osobą tę uroczystość. Dziękuję wszystkim koleżankom za wspólnie spędzony czas oraz druhom straży
za to, że jak co roku pamiętali o nas i odwiedzili nas podczas kolacji, wręczając nam kwiaty i słodkie upominki.
Przewodnicząca KGW
Anna Pachulska

Włodzimierz Kaczmarek

Kiedy spotykają się Panie z KGW, to lotem błyskawicy leci wieść przez
Starową Górę, że odbywa się „zlot czarownic”. „Czarownice” z KGW to
wspaniałe kobiety, które potrafią ze sobą wspólnie pracować i bawić się.
To wspaniałe organizatorki i zawsze chętne do pracy: organizują różnego
rodzaju spotkania, imprezy, takie jak choinka dla dzieci, dzień dziecka dla
tych najmłodszych mieszkańców, dla starszych spotkania opłatkowe, chętne
do współpracy przy organizacji „Powitanie Lata”.
Potrafią spotkać się przy kawie i własnych wypiekach podczas Dnia
Kobiet czy z okazji Andrzejek. Organizują wycieczki krajoznawcze, zapraszając do wspólnych wyjazdów koleżanki z innych Kół Gospodyń, kiedy jest
potrzeba, łapią za ścierki i zabierają się do sprzątania lub malowania miejscowego Domu Kultury. Potrafią zadbać nie tylko o innych, ale i o siebie,
bo przecież każda „czarownica” z KGW musi być piękna, dlatego zaprosiły
profesjonalistki i zorganizowały warsztaty kosmetyczne. Jest to telegraficzny
skrót działalności „czarownic” z KGW.
Jeśli jest ktoś bardziej zainteresowany naszą działalnością, to zapraszamy
do obejrzenia naszej kroniki. Nie zraża nas nic, chociaż są tacy, którzy chcą
nas podporządkować, narzucając nam swoje plany pracy, ale my mamy swój
kalendarz prac, dzielnie się tego trzymamy i nikomu się nie damy.
Danuta Szymczak
Przyp. od Redakcji: Tak trzymać, Kochane „czarownice”! Panie z naszych
Kół Gospodyń Wiejskich to zwykle główne inicjatorki działań lokalnych,
jednoczą społeczność danego sołectwa, krzewiąc polskie obyczaje i ucząc
sąsiedzkiej życzliwości.

Żegnaj zimo!
Witaj wiosno!
Zgodnie ze staropolskim zwyczajem, by zakończyć czas zimy i
zapewnić dobrobyt w nadchodzącym roku, w rzgowskiej rzece Struga,
w sobotnie popołudnie, została spalona i utopiona Marzanna. Kolorową kukłę wykonano na zajęciach plastycznych w Gminnym Ośrodku
Kultury.
Wszystkie dzieci chcące rozwijać się plastycznie zapraszamy na
zajęcia w poniedziałki 15.30 – 17.30 i środy 15.00 – 17.00. Serdecznie
zapraszamy.

Podziękowanie
Dziękujemy za udział w uroczystości pożegnalnej
Witolda Paśnikowskiego.
Dziękujemy w szczególności rodzinie, przyjaciołom,
pracownikom hotelu Jurand i osobom, które uczestniczyły
w pogrzebie. Podziękowania kierujemy także do firmy
pogrzebowej Piotr i Paweł Bednarscy, kapłana
oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Żona, dzieci i wnuczęta
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Zabawa karnawałowa KGW Pierwszy mecz i pierwsze punkty
W dniu 14 lutego 2009 r. z inicjatywy KGW z Kalinka odbyła się zabawa
karnawałowa w Sali OSP w Kalinku. Członkinie zaprosiły delegacje Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy.
Honorowymi gośćmi byli: Zastępca Burmistrza Rzgowa Pani Jadwiga
Pietrusińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Pan Marek Bartoszewski, Pani Wiesia Pietrusińska oraz druhowie OSP z Kalinka.
Przewodnicząca Koła serdecznie przywitała przybyłych gości. Zaprosiła
do wspólnej zabawy, którą umilał zespół muzyczny „Wariette”.
Panie z Koła Gospodyń z Kalinka przygotowały pyszne potrawy, w tym
ciepłe posiłki. Uśmiechnięte i zadowolone twarze gości świadczyły o tym,
iż bardzo miło spędzili ten czas. Świadectwem dobrej zabawy było też to, że
zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Członkinie KGW z Kalinka serdecznie dziękują za przybycie wszystkich gości. Takie spotkania integracyjne są nam potrzebne, tworzą one więź
między Kołami Gospodyń i tym samym mobilizują je do dalszych wspólnych
spotkań.
Jadwiga Adamek

Od zwycięstwa nad Pilicą Przedbórz 1:0 rozpoczęła rozgrywki w rundzie
wiosennej reprezentacyjna drużyna Rzgowa. Zwycięstwo jest bardzo cenne,
ponieważ z pierwszych ośmiu drużyn w tabeli tylko Zawisza Rzgów oraz
Ceramika Opoczno zdobyły komplet punktów. Zdobyte punkty awansowały
nasz zespół na szóste miejsce w tabeli oraz zmniejszyły dystans do drużyn
nas wyprzedzających.
Do lidera Ceramiki Opoczno mamy siedem punktów straty, ale do zajmującego drugie miejsce Włókniarza Zelów już tylko pięć. Dla przypomnienia
podam, że do III ligi premiowane awansem są bezpośrednio dwa zespoły,
a trzeci będzie rozgrywał baraż z zespołem wyłonionym również z baraży
z dwóch czwartych lig z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. W chwili
obecnej do trzeciego zespołu mamy tylko trzy punkty straty, które są do odrobienia w ciągu jednej kolejki ligowej, a do zespołów z miejsca czwartego i
piątego mamy dwa punktu do odrobienia. Gdy tylko po następnych kolejkach
okaże się, że zdobycie jednego z pierwszych trzech miejsc w tabeli jest w
zasięgu naszego zespołu, to o któreś z tych miejsc powalczymy.
Wracając do spotkania z Pilicą Przedbórz, to zakładaliśmy, że remis z
tym zespołem na wyjeździe będzie dobrym wynikiem i mimo tego, że gra
naszego zespołu nie wyglądała imponująco, to jednak zdobyta już w 15 minucie spotkania przez Rafała Sulimę bramka wystarczyła na zespół gospodarzy.
Pochwała za postawę w tym spotkaniu należy się naszemu bramkarzowi
Kamilowi Kalinowskiemu, który w dwóch wydawałoby się beznadziejnych
sytuacjach zagrodził drogę piłce do siatki.
Przed nami następne spotkania, w których postaramy się o grę ładniejszą
dla oka kibica oraz o zwycięstwa.
Przed rozpoczęciem rozgrywek od ostatniego wydania „Naszej Gminy”
rozegraliśmy cztery spotkania sparingowe, odnosząc trzy zwycięstwa z
Włókniarzem Pabianice 3:2, Włókniarzem Konstantynów 3:2 oraz z MKP
Boruta Zgierz 4:1 i jeden raz zremisowaliśmy ze Stalą Niewiadów 2:2, mimo
tego, że przegrywaliśmy już 2:0.
Zespoły z Konstantynowa i Niewiadowa występują w III lidze i choć
zajmują miejsca w strefie zagrożonej spadkiem, to rezultaty osiągnięte przez
naszą drużynę należy uznać dla nas za satysfakcjonujące, bo osiągnięte
bądź co bądź z zespołami z wyższej ligi. Spotkanie z Włókniarzem Konstantynów było bardzo ważnym dla naszych trenerów Jerzego Rutkowskiego
oraz Dariusza Sowińskiego, ponieważ obaj pochodzą z Pabianic, a zespół z
Konstantynowa prowadzi również pabianiczanin Witold Obarek. Była więc
to mała rywalizacja między trenerami, z której zwycięsko wyszli trenerzy
Zawiszy.

Zarząd Zawiszy składa kibicom oraz czytelnikom
„Naszej Gminy” z okazji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
wielu radosnych doznań, wszystkiego co najlepsze w życiu
oraz wielu emocji sportowych.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

IV LIGA - sezon 2008/2009, runda wiosenna

9.05.2009 – SOBOTA – godz. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - KS PARADYŻ

21.03.2009 - SOBOTA - godz. 15.00
MKS PILICA PRZEDBÓRZ - ZAWISZA RZGÓW

13.05.2009 – ŚRODA - godz. 17.00
CZARNI RZĄŚNIA - ZAWISZA RZGÓW

28.03.2009 – SOBOTA – godz. 15.00
ZAWISZA RZGÓW - KOLEJARZ ŁÓDŹ

16.05.2009 – SOBOTA - godz. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - POGOŃ KORAB ŁASK KOLUMNA

4.04.2009 - SOBOTA – godz. 15.30
SAS VIS 2007 SKIERNIEWICE - ZAWISZA RZGÓW

23.05.2009 – SOBOTA – godz. 17.00
MKS ZJEDNOCZENI STRYKÓW ZAWISZA RZGÓW

11.04.2009 – SOBOTA - godz. 11.00
KS PELIKAN II ŁOWICZ - ZAWISZA RZGÓW

27.05.2009 – ŚRODA - godz. 17.30
ZAWISZA RZGÓW ZKS - WŁÓKNIARZ ZELÓW

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

30.05.2009 - SOBOTA - godz. 17.00
KS POGOŃ ZDUŃSKA WOLA - ZAWISZA RZGÓW

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

6.06.2009 – SOBOTA - godz. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - MKP ZGIERZ

25.04.2009 – SOBOTA - godz. 17.00
ZAWISZA RZGÓW - GAL GAZ GALEWICE

10.06.2009 – ŚRODA - godz. 17.30 (termin obligatoryjny)
ORZEŁ PARZĘCZEW - ZAWISZA RZGÓW

2.05.2009 – SOBOTA – godz. 17.00
KS CERAMIKA OPOCZNO - ZAWISZA RZGÓW
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13.06.2009 - SOBOTA - godz. 17.30 (termin obligatoryjny)
ZAWISZA RZGÓW - UKS SMS ŁÓDŹ

Rzgów – Nasza Gmina

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 4 marca 2009 r.
Po złożeniu obszernego sprawozdania z działalności międzysesyjnej przez Burmistrza Jana Mielczarka,
Prezes „Zawiszy” Rzgów Bogdan Papuga uzupełnił je
poprzez odczytanie artykułu Expressu Ilustrowanego z
rubryki „Ryżową Szczotką”, który przedrukowujemy
w całości z malutkim komentarzem Przewodniczącego
Rady na sesji „Łódź koło Rzgowa”.
„Wcale nie za górami, za lasami, ale tuż za miedzą
inny świat, na który my łodzianie możemy patrzeć z niedowierzaniem.
Co widać w Rzgowie, gdy przejeżdża się przez
miasto. Ano widać dużo dobrego, że chodniki są proste,
na ulicach nie ma dziur, brud nie zarasta miejskich
kątów. Nawet latarnie zapalają się wcześniej, żeby kierowcy mogli odróżnić przechodniów od szarego tła i
uniknąć groźnych wypadków.
Także w sporcie w Rzgowie dzieją się rzeczy, które
w Łodzi trudno sobie wyobrazić. Gmina na działalność
piłkarskiego klubu, w tym IV-ligowego zespołu Zawiszy, przeznaczyła 200 tysięcy złotych.
To tak, jakby miasto Łódź ze swojej promocyjnej
działki dało na ŁKS i Widzew po 2 miliony zł! Na to się
jednak nie zanosi. Kolejne jałowe, żenujące dyskusje o
stadionie miejskim dowodzą, że w Łodzi nikogo z rządzących sport nie obchodzi.
Żeby jeszcze bardziej popsuć nam łodzianom
nastrój i wbić nie w dumę, ale w wielką zazdrość, dodać
trzeba, że gmina dba też o stadion, na którym piłkarze
rozgrywają swoje mecze. Bez ciągłego mielenia językiem, przelewania z pustego w próżne, wielkich debat
i medialnego szumu władze robią swoje, bo uważają, że
tak trzeba i że to mieszkańcom Rzgowa się należy jak
psu zupa.
Może prezydent Jerzy Kropiwnicki zamiast być
głównym aktorem lotniczego serialu i podróżować
między Brukselą a Izraelem, powinien trochę przystopować i wybrać się w znacznie tańszą, a nie mniej, a może
bardziej pouczającą podróż samochodową do Rzgowa”.
* Przedruk z Expressu Ilustrowanego, „To nie jest
bajka”, autor: Paweł Strzelecki.

Plany przestrzenne uchwalone
Radni uchwalili trzy zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań z 2007 roku.
W Gospodarzu przy ul. Cegielnianej po jej zachodniej stronie przeznaczono tereny pod zabudowę usługową i magazynowo-składową. Stało się to na wniosek
firmy „Novet”, która się rozwija i ma się przenieść ze
Starowej Góry właśnie tutaj.
W Rzgowie tereny między Stadionem a ulicą Literacką przeznaczono na sport z myślą o powiększeniu
stadionu sportowego wraz z niezbędną zabudową i
infrastrukturą.
Również w Rzgowie tereny Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum, większość terenów po byłym GS-ie przeznaczono pod zabudowę usług oświaty, kultury, sportu
i rekreacji, z myślą o rozpoczynającej się budowie hali
sportowej, jak i w dalszej perspektywie, domu kultury,
boiska „Orlik” oraz być może kiedyś basenu.

Sprawozdanie Przewodniczącego
Rady z działalności w okresie od
30 grudnia 2008 r. do 4 marca 2009 r.
Bardzo obszerne sprawozdanie złożyli Przewodniczący M. Bartoszewski i zastępca Krystyna Bagińska.
Uczestniczyli oni we wszystkich zebraniach wiejskich i
częściowo strażackich, w kilkunastu spotkaniach opłatkowych z różnymi grupami społecznymi, w wyjeździe
na Pomorze na fermy wiatrowe, w sprawdzeniu działania monitoringu w Rzgowie, w spotkaniach w sprawie
monitoringu wizyjnego, w Radzie Społecznej GPZ.
Przewodniczący poinformował o jego wizycie
w Gorzkowicach w podziękowaniu za pomoc finansową udzieloną przez Gminę Rzgów po przejściu trąby
powietrznej mieszkańcom Gorzkowic. Szczegóły w tym
numerze „Naszej Gminy”.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej

...przedstawił Przewodniczący Wiesław Gąsiorek,
który został przyjęty przez Radę bez uwag. A oto harmonogram pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009:

Rzgów – Nasza Gmina

„1. Komisja przewiduje średnio jedno posiedzenie miesięcznie w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komisji. Terminy posiedzeń Komisji podlegają
synchronizacji z posiedzeniami Rady Miejskiej w zakresie spraw będących przedmiotem obrad Rady. Pozostałe
terminy związane są z działalnością kontrolną Komisji i
rozpatrywaniem skarg.
2. W 2009 roku Komisja przeprowadzi następujące kontrole problemowe:
a) wykonania uchwał Rady Miejskiej przez Burmistrza
– marzec/kwiecień
b) Wykonania budżetu za 2008 rok w zakresie (– marzec/
kwiecień):
- wykonania inwestycji,
- wykorzystania dotacji,
- stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
- zaciąganych kredytów i ich wykorzystania,
- inwentaryzacji majątku Gminy
c) kontrola świetlic wiejskich – Gospodarz – kwiecień,
Starowa Góra – sierpień
d) jednostki OSP w Guzewie, Prawdzie, Starej Gadce
za lata 2006-2008 – maj-lipiec
e) kontrola działalności organizacji pozarządowej –
„Otwarte Serca” – wrzesień
3. Przeprowadzenie kontroli bieżących na zlecenie Rady
Miejskiej
4. Opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2010 –
do 15 grudnia 2009
5. Przeprowadzanie kontroli postępowań przetargowych
oraz dokumentacji przetargowej, nie rzadziej niż raz na
kwartał
6. Kontrole sprawdzające realizację zaleceń i wniosków.”

Gminna Spółka Wodna rośnie w siłę
Rada przyjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa
wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonywania zadania objętego dotacją. Zysk dla gminy
jest w tym, że Spółki Wodne są zwolnione z VAT-u.

Sprzedaż działek
Wyrażono zgodę na sprzedaż działek w przetargu
nieograniczonym w Czyżeminku – siedem działek po
około 1000 m², tzw. nauczycielskich między I i II Czyżeminkiem i w Gospodarzu jednej działki o pow. 1460
m² o nr geodezyjnym 95/75 przy ul. Łanowej.
Wyrażono zgodę na sprzedaż działki w przetargu
ograniczonym w Rzgowie z tyłu za zabudowaniami ulicy
Źródlanej. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej
i przetarg kierowany będzie do właścicieli działek Nr
436, 437 i 439 po sąsiedzku.
Nie wyrażono zgody na sprzedaż działek w Guzewie koło Pana Bilariusza. Temat miał rozpoznać radny
W. Gąsiorek do następnej sesji.

Komunalizacja mienia PWiKOŁ
Starostwo Powiatowe próbuje rozwiązać rękoma
samorządu gminnego w Rzgowie zaszłości właścicielskie przeszło 21 ha gruntów w Kalinku (dzisiejszej stacji
uzdatniania wody) i w Grodzisku blisko 40 arów, gdzie
znajdują się studnie głębinowe dla łódzkiego następcy
PWiKOŁ, czyli ZWiK-u. To właśnie Starostwo zaproponowało przejęcie tych gruntów przez gminę Rzgów i
potem dalsze jeszcze do końca niewyjaśnione postępowanie z przekazaniem tego majątku Gminie Łódź.
Radni mając na względzie dawne kłopoty z przejęciem osiedla w Kalinku i przewidując je w tym wypadku,
nie zgodzili się na taką ścieżkę komunalizacji. Uchwałę
odrzucono.

Nowe ceny za odpady
Za zrzut odpadów na gminne wysypisko śmieci obowiązuje już cena nie od m³, lecz od 1 MG (1 tony). Nowe
prawo unijne spowodowało, że zainstalowano wagę na
wysypisku i cena śmieci liczona będzie po 149,53 zł za
1 Mg (1 tonę). Do tej ceny należy doliczyć VAT 7%.

Dodatek mieszkaniowy
dla nauczycieli

Rada Miejska uchwaliła nowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
w szkołach i przedszkolu w naszej gminie. A oto one:
„§ 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1. przy jednej osobie w rodzinie – 64,00 zł,
2. przy dwóch osobach w rodzinie – 90,00 zł,
3. przy trzech osobach w rodzinie – 115,00 zł,
4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 128,00 zł.
§ 3. Do członków rodziny, o której mowa w § 2, zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1. współmałżonka,
2. rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela,
3. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku
życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 21 roku życia,
4. pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
5. dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego
źródła dochodów.
§ 4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o
których mowa w § 3, nauczyciel otrzymujący dodatek
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – organ
administracji samorządowej prowadzący szkołę. W
przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub
organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków
rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
§ 5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości
określonej w § 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
§ 6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
§ 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o
których mowa w § 5, na ich wspólny wniosek. Nauczycielski dodatek przyznaje nauczycielowi dyrektor, a
dyrektorowi – Burmistrz Rzgowa.
§ 8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
§ 9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: w
przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do
służby zawarta była umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa ta była zawarta,
4. korzystania z urlopu wychowawczego.”

Regulaminy nauczycielskie
Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz nagród nauczycielom szkół i
przedszkola został uchwalony przez Radę Miejską po
długich i ciężkich negocjacjach Urzędu Miejskiego pod
kierownictwem Zastępcy Burmistrza Jadwigi Pietrusińskiej ze związkami zawodowymi nauczycieli gminy
Rzgów. Regulamin ten zamieszczony jest w internecie
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej - http://
www.bip.rzgow.tensoft.pl/, obowiązuje od 1 stycznia
2009 r. na czas nieokreślony.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski
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Siatkarze Sokoła Rzgów walczą o złoto

Kronika miesięcy
luty – marzec 2009 r.
2.II - Udział we mszy św. w kościele parafialnym w Rgowie
3.II - Przedstawienie Teatru „Piccolo” – „Bałwankowa kraina”
5.II - Zebranie organizacji gminnej PSL
8.II - Zawody sportowo-rekreacyjne dla młodzieży szkolnej - zakończenie
ferii w Starowej Górze
8.II - Kulig saneczkowy z ogniskiem dla dzieci i młodzieży
20.II - Gimnazjalna Spartakiada Narciarska
20.II - Wizyta w Teatrze Wielkim członków Koła Emerytów i Rencistów oraz
chóru „Camerata” – opera „Eugeniusz Oniegin”
22.II - Zebranie członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
24.II - Impreza „Ostatkowa” członków chóru „Camerata”
25.II - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
26.II - Szkolenie rolników gminy Rzgów
1.III - Udział reprezentantów gminy Rzgów w Ogólnopolskim Turnieju
Tenisa Stołowego im. Ignacego Pietrusewicza
4.III - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
9.III - Spotkanie koła Kombatantów RP z okazji Dnia Kobiet
11.III - Spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów
15-18.III - Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii
21.III - Inauguracja sezonu piłkarskiego – IV liga – runda wiosenna 2009 r.

Rekrutacja do przedszkola
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Rzgowie
uprzejmie informują, że w dniach od 01.03. do 30.04. 2009 r. w placówce
wydawane i przyjmowane będą karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na
rok szkolny 2009/10 dla dzieci z roczników 2003-2006 (trzy – sześciolatków).
W roku szkolnym 2008/2009 w naszej placówce działa pięć oddziałów:
grupa „M” pracująca w oparciu o elementy pedagogiki M. Montessori, do
której uczęszczają dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnie, grupa dzieci młodszych 3-letnich,
grupa średniaków 4-5-latków oraz dwie grupy starszaków 5-6-latków.
Oprócz codziennych, systematycznie prowadzonych przez panie nauczycielki zajęć i zabaw dydaktycznych, dzieci mają możliwość uczestnictwa w
zajęciach umuzykalniających z rytmiki, w zajęciach ruchowych z gimnastyki
korekcyjnej, w spotkaniach i wyjazdach teatralnych, imprezach okolicznościowych, takich jak: Bal Jesieni, Zabawa Choinkowa, Bal Karnawałowy, w
zajęciach z j. angielskiego oraz tańca towarzyskiego. W placówce są również
prowadzone cotygodniowe zajęcia religii. Co miesiąc w przedszkolu odbywają się koncerty muzyczne w wykonaniu muzyków z Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego.
Przedszkole posiada doskonale wyposażony plac zabaw, wszystkie
sprzęty, zabawki i urządzenia znajdujące się na jego terenie posiadają wymagane atesty i spełniają normy bezpieczeństwa.
Wszystkie dzieci mają możliwość korzystania z 3 posiłków, przygotowywanych na terenie placówki, oraz 10-godzinnego pobytu w przedszkolu pod
opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
zamieszkałych na terenie gminy Rzgów do korzystania z usług naszej placówki.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

PROGRAM MANIFESTACJI PATRIOTYCZNORELIGIJNEJ PRZY MOGILE UPAMIĘTNIAJĄCEJ
MIEJSCE STRACEŃ W RZGOWSKIM LESIE
K. BABICH W DNIU 26 KWIETNIA 2009 r.

Młodzież zapobiega pożarom
W dniu 17 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Koluszkach odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przebiegające pod hasłem „Młodzież
zapobiega pożarom”.
Turniej rozgrywany był w trzech grupach wiekowych: I grupa – uczestnicy ze szkół podstawowych; II grupa – uczestnicy ze szkół gimnazjalnych;
III grupa – uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych.
Do eliminacji powiatowych przystąpiła młodzież z gmin: Rzgów, Tuszyn,
Nowosolna i Koluszki. W wyniku pisemnego testu do finału zakwalifikowały
się po trzy osoby z każdej grupy wiekowej.
Po przeprowadzeniu finałów zwycięzcami w I grupie wiekowej zostali:
I miejsce Michał Sokołowski (Szkoła Podstawowa w Różycy), II miejsce
Sylwia Urbańska (Szkoła Podstawowa w Różycy), III miejsce Ewa Broniarczyk (Szkoła Podstawowa w Rzgowie).
W II grupie wiekowej: I miejsce Bogumiła Kędzierska (Gimnazjum nr
1 w Koluszkach), II miejsce Mateusz Kuzik (Gimnazjum w Rzgowie), III
miejsce Karol Gąsiorek (Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym).
W III grupie wiekowej: I miejsce Marlena Głaszcz (gm. Rzgów), II
miejsce Katarzyna Pielużek (gm. Rzgów), III miejsce Barbara Bieniek (gm.
Rzgów).
W przerwie między eliminacjami wyświetlony został film szkoleniowy
o zachowaniach się w sytuacjach zagrożeń i bezpiecznej i sprawnej ewakuacji.
Nagrody dla finalistów ufundowało Starostwo Powiatowe powiatu łódzkiego wschodniego. Organizatorami turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu łódzkiego – wschodniego i Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom eliminacji powiatowych turnieju
wiedzy pożarniczej, a jednocześnie życzymy im zwycięstw podczas zmagań
na poziomie województwa, które to odbędą się w kwietniu na terenie powiatu
łęczyckiego.
Z-ca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. mgr inż. Marek Duda

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA 3 MAJA
W DNIU 3 MAJA 2009 r. W RZGOWIE

Godz. 14.45 – zbiórka pocztów sztandarowych, władz samorządowych,
organizacji społecznych i pozostałych uczestników przy pomniku upamiętniającym męczeńską śmierć 22 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców w 1942 r. - Babichy Las
- złożenie wiązanek kwiatów.
Godz. 15.00 – uroczysta Msza Św. ku czci pomordowanych z udziałem
Rzgowskiej Orkiestry Dętej i Chóru „Camerata”
- okolicznościowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów
Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie
- zakończenie uroczystości – podziękowania.

godz. 11.00 – zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie pocztów
sztandarowych, władz samorządowych, organizacji społecznych Gminy
Rzgów i zespołów artystycznych
godz. 11.15 – przemarsz do Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława
B.M. w Rzgowie
godz. 11.30 – uroczysta Msza. Św. z udziałem: Orkiestry Dętej, ZPiT
„Rzgowianie”, Chóru „Camerata” i gości z Ukrainy
- przemarsz do estrady w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie
- wystąpienie okolicznościowe nt. uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- część artystyczna – występy: Zespołu Folklorystycznego „Dolinianka”
ze Starej Huty z Ukrainy, Rzgowskiej Orkiestry Dętej, Chóru „Camerata”,
ZPiT „Rzgowianie”, zespołów tanecznych „Krasnale” i „Marionetki”

Zapraszamy do udziału w uroczystości

Zapraszamy do udziału w uroczystości
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Do zakończenia siatkarskiego sezonu 2008/2009 pozostały
trzy mecze, jednak już teraz można mówić o dużym sukcesie
drużyny Sokoła. Bez wątpienia do tak udanego występu przyczynił się tegoroczny hit transferowy. Dzięki wysiłkom menadżera drużyny pani Grażyny Żabki i przy pomocy trenera
Krzysztofa Gajderowicza udało się pozyskać dla rzgowskiego
klubu najbardziej doświadczonego wystawiającego Łódzkiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki, Michała Fokczyńskiego. Trzeba
wspomnieć, że pan Michał w ubiegłych latach kilkukrotnie
występował w barwach Sokoła, m.in. pomagając naszej drużynie zająć trzecie miejsce w mistrzostwach województwa drużyn
LZS. Tym razem na dobre zadomowił się w Rzgowie.
W maju 2007 roku powstała inicjatywa zreformowania rozgrywek Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki pod względem
organizacyjnym. Patronat nad ligą objął Prezydent Miasta
Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Nawiązana została ścisła współpraca
z łódzkimi mediami - w TV TOYA, w Dzienniku Łódzkim oraz
na portalu Strefa Siatkówki regularnie ukazują się informacje
o rozgrywkach. Zawodnicy siatkarskiej reprezentacji Rzgowa
notują coraz lepsze wyniki, jako wicemistrzowie ubiegłego
sezonu teraz walczą o wygraną. Występy w Łódzkiej Amatorskiej Lidze Siatkówki zespół Sokoła rozpoczął od wygranej z
beniaminkiem ekstraklasy, energetykami z PGE ŁZE 3:1. Spotkanie drugiej kolejki zakończyło się podziałem punktów z drużyną TKKF Dzikusy, 3:2 zwyciężyła drużyna z Łodzi. W następnych meczach siatkarze Sokoła prezentowali już znacznie
lepszą postawę. Kolejno rozegrali spotkania z drużyną Popularnych, z beniaminkami Dywilanem oraz Lamią ElmaRK, PAO
oraz z najsilniejszą z dotychczasowych przeciwników, drużyną
Biogened-Dermedic. Wszystkie mecze zakończyły się zwycięstwem drużyny Sokoła Rzgów 3:1. Dwóch ostatnich przeciwników rundy pierwszej, aleksandrowską drużynę Lozametu oraz
obrońcę tytułu Superatę, nasi siatkarze zwyciężyli 3:2. Druga
runda rozpoczęła się w dniu 14.02.2009 od pechowej przegranej z Lamią ElmaRK 0:3, zespół Superaty dzięki wygranej nad
PAO odrobił trzy punkty. W następnych spotkaniach rzgowska
drużyna odnosiła zwycięstwa nad drużynami Popularnych 3:0,
Dywilanem 3:1, PGE ŁZE 3:1 i PAO 3:2, co pozwoliło Sokołowi
objąć samodzielne prowadzenie w ekstraklasie z czteropunktową przewagą nad drugą w tabeli Superatą. Choć do zakończenia drugiej rundy brakuje trzech spotkań, zmieniony w tym
roku regulamin przewiduje rozegranie dodatkowego meczu
na zakończenie sezonu między drużyną lidera i wicelidera.
Wszystko wskazuje, że będzie to spotkanie Sokół Rzgów –
Superata, najprawdopodobniej dopiero po tym meczu dowiemy
się, kto będzie mistrzem sezonu 2008/2009.
Siatkarze Sokoła Rzgów brali także udział w turniejach. Na
Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości o puchar
Burmistrza Aleksandrowa pojechali bronić tytułu mistrza, zdobytego w dwóch poprzednich edycjach. Niestety, tym razem

POLSAD Jacek Korczak
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A
zaprasza od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00
Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy,
maszyny rolnicze itd.
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naszym siatkarzom nie sprzyjało szczęście, choć nie przegrali
żadnego spotkania, to nie udało im się wyjść z grupy i ostatecznie uplasowali się w strefie 5-8. Znacznie lepszy wynik uzyskali
w VIII Turnieju Memoriałowym im. Marka Antosika w Sulejowie, gdzie pokonali drużynę LUMKS Kasztelan Rozprza 3:0, a
drużynę gospodarza UKS FUKS Sulejów 3:1 i zajęli I miejsce.
Znawcy siatkówki powinni znać te nazwy, obie drużyny rywalizują ze sobą o awans z 1 grupy województwa łódzkiego zawodowej trzeciej ligi siatkówki.
Skład zespołu Sokoła Rzgów: Barski Marcin, Bednarski
Marcin, Borówczyński Tomasz, Derczyński Kazimierz, Fokczyński Michał, Gajderowicz Krzysztof, Łęgocki Sebastian,
Michalak Michał, Salski Jakub, Śpionek Szymon, Paśnikowski
Grzegorz, Pietraszczyk Karol, Stolarek Damian. Menadżer:
Grażyna Żabka. Trener zespołu: Krzysztof Gajderowicz.
Tabela Ekstraklasy Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki po
15 kolejkach:
1. LUKS Sokół		
15
36
2. Superata		
15
32
3. TKKF Dzikusy
15
27
4. Biogened		
15
25
5. Lozamet		
15
24
6. PGE ŁZE S.A.
15
22
7. PAO		
15
22
8. Lamia ElmaRK
15
17
9. Popularni		
14	  8
10. Dywilan		
14	  7

SALON URODY „MONIKA”
POLECA:
- 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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OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 46 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów położonych
w miejscowościach Rzgów i Kalinko przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargów:
Lp. Oznacz. nieruchomości Pow. w m2 Cena br. do przetargu Położenie
wg ewidencji wg księgi
(zł)
gruntów wieczystej
1.
438
27250
823
47 381,14
Rzgów
2.
324/1
33707
2548
22 444,34
Kalinko
Informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości
22%.
Działka 438 położona jest przy cieku „Struga”, nie ma styczności z drogą
publiczną. Na działce brak naniesień budowlanych.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północna część działki (pasmo ca 50 mb.) jest przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową, dopuszczalne pod zabudowę usługową. Pozostała
część działki (pasmo ca 20 mb.) znajduje się w strefie ochrony ekspozycji
Rzgowa, jako historycznego układu urbanistycznego, gdzie dopuszcza się
formy zainwestowania nienaruszające walorów przyrodniczych.
Na działce o nr 324/1 brak naniesień budowlanych. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego południowa część działki (pasmo ca 50
mb.) leży na terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, pozostała
część działki - tereny upraw polowych.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się, że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie
o zakup wyszczególnionych nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi przetargi na sprzedaż tych nieruchomości.
Rzgów, dn. 2009-03-05
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 46 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów położonej w mieście Rzgów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego:
Lp Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji wg księgi
gruntów
wieczystej
1.

99

11577

Pow. w m2

9694

Cena netto do przetargu
(zł)
1 094 550,00

Informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu
nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
Działka nr 99 leży w jednostce planistycznej „10SG”, dla której ustalono
jako przeznaczenie podstawowe: wielofunkcyjna strefa aktywności gospodarczej pod zabudowę przemysłową - przemysł lekki nieuciążliwy, bazy,
składy i magazyny, hurtownie, usługi komercyjne itd. z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: parkingi
i dojazdowe drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych. Obsługa komunikacyjna działek z wyznaczonych
w planie dróg. Zabudowa może być realizowana w odległości 5 mb. od linii
rozgraniczającej dróg.
Na działce brak naniesień budowlanych.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się, że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie
o zakup wyszczególnionej nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi przetarg na sprzedaż tej nieruchomości.
Rzgów, dn. 2009-03-18
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OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późn. zm.) Burmistrz
Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz poniższych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rzgów, położonych w
miejscowościach Czyżeminek i Gospodarz, przeznaczonych do sprzedaży w
drodze przetargów:
Lp. Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji wg KW
gruntów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

96/1
96/2
96/3
96/4
96/5
96/7
96/8
95/75

33992
33992
33992
33992
33992
33992
33992
26151

Pow. w m2 Cena do przetargu brutto
(zł)
1250
1045
1035
1024
1014
884
1315
1460

79 864,86
66 766,94
66 127,66
65 424,94
64 785,66
56 479,90
84 017,74
97 075,40

Informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości
22%.
Na działkach położonych w miejscowości Czyżeminek brak naniesień
budowlanych. Na działce 96/4 przy granicy z działką 96/5 znajduje się odcinek rowu melioracyjnego, a także 242 m2 terenu zadrzewionego. Na działce
96/5 znajduje się fragment rowu o pow. 92 m2, a także 527 m2 terenu zadrzewionego. Na działce 96/7 znajduje się wschodnia część rowu melioracyjnego
o pow. 44 m2, a zachodnia jego część o pow. 37 m2 jest położona na działce
sąsiedniej o nr 96/8.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki o nr 96/1 - 5
i 5-8, położone w miejscowości Czyżeminek, przeznaczone są pod zabudowę
zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne – pod
zabudowę usługową o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki.
Zakaz lokalizacji zabudowy inwentarskiej powyżej 50 DJP.
Lokalizacja zabudowy wg następujących zasad:
* przednia nieprzekraczalna linia zabudowy 5 metrów od linii rozgraniczającej drogi (7,5 metra od środka drogi),
* wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do dwóch kondygnacji,
w tym poddasze użytkowe,
* wysokość budynków gospodarczych – jedna kondygnacja,
* intensywność zabudowy do 0,5 (stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni terenu działki budowlanej).
Adaptacja istniejących rowów melioracyjnych wraz ze strefą ochronną.
Na działce o nr 95/75 położonej w Gospodarzu nie znajdują się żadne naniesienia budowlane. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Dopuszczalna jest
zabudowa usługowa.
Z pełnym zakresem ustaleń w/p planów zagospodarowania przestrzennego
zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 i 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się, że osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Rzgowie
o zakup wyszczególnionych nieruchomości w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego ogłoszenia.
Po upływie ustawowego terminu ogłoszenia Burmistrz Rzgowa ogłosi przetargi na sprzedaż tych nieruchomości.
Rzgów, dn. 2009-03-05

Konkurs Świąteczny
Redakcja „NG” ogłasza konkurs świąteczny. Prosimy o podanie nazw 3 tradycyjnych ciast przygotowywanych na Święta
Wielkanocne. Pomoc w rozwiązaniu konkursu uzyskasz czytając
uważnie to wydanie „NG”.
Rozwiązanie konkursu świątecznego prosimy wpisać na kartkach pocztowych i wrzucić do skrzynki w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Rzgowie do dnia 9 kwietnia 2009 r.
Sponsorem konkursu świątecznego jest Firma „Hort – Cafe”
Sp. J. ze Rzgowa, która zwycięzcy konkursu przekaże swoje firmowe słodkości.
WK
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Kronika policyjna
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wszystkich chętnych pragnących
związać swoją przyszłość 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.pl, sekcjadoboru.kwp@lodzka.
policja.gov.pl
Wydarzenia na terenie miasta i gminy Rzgów w lutym i marcu 2009 r.:
W dniu 13.03.2009 r. patrol dzielnicowych PP Rzgów zatrzymał do kontroli
jadącego środkiem jezdni miejscowości Gospodarz rowerzystę, jak się później okazało wymieniony uczestnik ruchu miał w wydychanym powietrzu
trzy promile alkoholu. Osoba ta została zatrzymana w celu wykonania z nią
czynności procesowych przed skierowaniem sprawy do Sądu w trybie przyspieszonym.
W nocy 23.02.2009 r. n/n sprawcy po uprzednim zdemontowaniu dokonali
kradzieży altany drewnianej ogrodowej. Do zdarzenia doszło na terenie miejscowości Romanów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KP Tuszyn.
W dniu 06.03.2009 r. na terenie hal targowych w Rzgowie osoby narodowości najprawdopodobniej romskiej usiłowali dokonać kradzieży pieniędzy
znajdujących się w torbie umieszczonej w biurku jednego z boksów, wykorzystując nieuwagę personelu. Do przywłaszczenia pieniędzy jednak nie
doszło, gdyż wymienieni na widok goniącego ich właściciela odrzucili skradzione mienie.
W dniu 06.03.2009 r. patrol PP Rzgów około godz. 14.00 na pl. 500-lecia
dokonał zatrzymania 60-letniego kierowcy samochodu m-ki Opel, który w
wydychanym powietrzu miał trzy promile alkoholu. Postępowanie w trybie
przyspieszonym zostało skierowane do Sądu Rejonowego w Pabianicach.
W dniu 01.03.2009 r. dzielnicowi PP Rzgów dokonali zatrzymania trzech
mieszkańców Rzgowa, którzy to zostali wskazani jako sprawcy rozboju na
samotnym mieszkańcu Kalina. Wobec wymienionych Prokuratura Rejonowa
w Pabianicach zastosowała dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
DZIELNICOWI GMINY RZGÓW
mł. asp. ROBERT GRÓRECKI – MIASTO RZGÓW oraz wsie KALINKO,
KALINO i ROMANÓW.
mł. asp. ARKADIUSZ KASPRZAK – wsie BRONISIN DWORSKI, BABICHY, CZYŻEMINEK, GRODZISKO, STARA 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 okresie czasu 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.
W ostatnim okresie czasu nasiliło się też zjawisko kradzieży z włamaniem
do budynków będących w budowie. Sprawcy dokonują tam kradzieży armatury grzewczej oraz narzędzi do prac wykończeniowych. Wobec czego zwracamy się z apelem, aby w każdym przypadku spostrzeżenia podejrzanych
osób lub pojazdów w rejonie tego typu budynków informowano Policję POD
PODANE NIŻEJ NUMERY TELEFONÓW:
TELEFONY ALARMOWE
POSTERUNEK POLICJI W RZGOWIE 042 214 10 07
KOMISARIAT POLICJI W TUSZYNIE CAŁODOBOWY 042 614 25 60
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KOLUSZKACH 044 714 69 77
TELEFONY ALARMOWE BEZPŁATNE 997 i 112 z tel. komórkowych

WALNE W OSP
Tak stereotypowo nazywa się coroczne zebranie sprawozdawcze jednostek OSP. Raz na pięć lat jest to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które
wypada w 2002 roku.
Zebrania Walne odbyły się we wszystkich jednostkach. Ostatnie 21 marca
w Grodzisku, które jako jedyna ma status organizacji publicznej. Dzięki temu
z odpisów 1% od podatku w 2007 roku otrzymała około 1500 zł od podatników, którym to serdecznie dziękujemy i choć to „kropla w morzu” na nowy
wóz bojowy (stary przekroczył juz tzw. lata Chrystusowe), na który liczą strażacy z Grodziska w przyszłym roku – to już zadatek na nowy wóz jest. W
ostatnim czasie w samym sołectwie Grodzisko-Konstantyna miały miejsce
trzy poważne pożary w firmach zatrudniających w sumie kilkadziesiąt osób
i gdyby nie natychmiastowa akcja OSP z Grodziska i sąsiednich jednostek –
straty mogły być kilkadziesiąt razy większe.
Zmiany personalne nastąpiły tylko w jednostkach OSP Kalinko – zrezygnował urzędujący do dwóch lat Prezes Paweł Madej. Walne OSP Kalinka
wybrało nowego Prezesa Samca. Każda taka zmiana wiąże się ze zmianą w
Krajowym Rejestrze Sądowym, która musi być dokonana w ciągu miesiąca
od zebrania i oczywiście za odpowiednią zapłatą.
OSP Kalino mocno przygotowywało się do obchodów 90-lecia, które
odbędzie się w dniu 5 lipca 2009 r., jednocześnie mając nadzieję na środki
pomocowe z Zarządu Głównego OSP i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na nowy wóz bojowy, na który Rada Miejska w Rzgowie w tym
roku przeznaczyła tylko 130 tys. zł.
W jednostkach OSP w Starowej Górze trwają przygotowania do budowy
nowych garaży, a w Rzgowie, Starej Gadce, Guzewie i Romanowie do realizacji remontów ze środków gminnych.
Największa uroczystość odbyła się na walnym OSP w Gospodarzu. Druhowie w szybkim tempie wykorzystali 20 tys. zł przeznaczone przez gminę
na zakup samochodu ratowniczego, dołożyli drugie tyle i kupili „Renaulta”
busa, dostosowują go do wymogów straży (alarmy, koguty). Poświęcenie
nowego wozu nastąpiło przez proboszcza Grzegorza Adamka z Woli Zaradzyńskiej już podczas tego zebrania. Przeszło 40 druhów uczestniczyło w
zebraniu OSP w Gospodarzu i wszyscy garnęli się do nowego samochodu,
co widać na zdjęciach.
Vice Prezes ZGOSP w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie,
ul. Ogrodowa 11a
czynna od godz. 8.00-18.00
tel.: (042) 214-11-72; 214-11-73
Rejestracja telefoniczna wizyt od godz. 8.30.
W dni powszednie po godz. 18.00 oraz w dni
wolne od pracy opiekę medyczną sprawuje nocna
i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska
„MEDAX”, Łódź, ul. Felińskiego 7.
Wizyty domowe zamawiać pod nr tel.:
(042) 630-84-23.
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

Walentynki w gimnazjum
Walentynki to święto zakochanych, obchodzone 14 lutego. Zastąpiło
ono naszą polską Noc Kupały. Początki Walentynek sięgają średniowiecznej
Anglii. Patron tego święta – święty Walenty - był rzymskim biskupem, który
uzdrawiał chorych na padaczkę.
Z okazji Walentynek w naszym gimnazjum zorganizowano Pocztę
Walentynkową. Do specjalnie przygotowanej skrzynki można było wrzucać
listy i karteczki z życzeniami, a nawet drobne upominki. Wszyscy chętnie
skorzystali z tej okazji. Koło dziennikarskie pod opieką p. Agnieszki Ruty
ogłosiło również konkurs na DWUWERS WALENTYNKOWY. Nagrodą
była podwójna ocena z j. polskiego. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 16
lutego, a jego laureatką została Marta Gałkiewicz z klasy Id. A oto nagrodzona praca:
Wielki pluszak czy bukiet kwiatów
Nie zastąpi stu buziaków.
Marta Gałkiewicz, kl. Id

Perypetie miłosne
bohaterów lektur szkolnych
10 marca 2009 roku, z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn, w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Uczniowie klasy IIIa oraz członkowie koła teatralnego
i chóru szkolnego pod kierunkiem p. Beaty Ways i p. Marii Wieczorkiewicz
przenieśli gimnazjalistów w świat lektur szkolnych, do którego wkradł się
mały bałagan. Całe zamieszanie spowodował niesforny Hermes.
Sprawa wyglądała dość poważnie, ponieważ znane wszystkim gimnazjalistom zakochane pary zostały rozdzielone. Na szczęście w porę przybył
Amor i uporządkował powstałe zamieszanie, żeby znowu na karty lektur
mogli wrócić: Danuśka i Zbyszko, Tristan i Izolda, Romeo i Julia. Oprawę
muzyczną przedstawienia stanowiły znane i lubiane przeboje ABBY.
Z okazji Dnia Kobiet niespodziankę dla uczniów szkoły przygotowali
również członkowie koła geograficznego pod kierunkiem p. Mariusza Bojanowskiego. Gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną
- Wizerunek współczesnej Polki. Prezentację prowadziły Magdalena Ogłaza
z klasy IIId i Anna Biesaga z IIIb.

Ostatki w gimnazjum
24.02.2009 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie uczniowie pożegnali karnawał. Jak co roku, ogłoszony
został konkurs na najliczniej przebraną klasę, nagrodą w konkursie
był jeden dzień bez pytania. W ostatkowej rywalizacji zwyciężyła
klasa IIIb. Wszyscy starali się, jak mogli, a przebrania były przeróżne: czarownice i diabły, kowboje i klowni, czerwony kapturek
i druhowie strażacy, najczęściej jednak na szkolnych korytarzach
można było spotkać chłopców przebranych w damskie ciuszki, nasi
chłopcy bardzo chcieli się przekonać, co to znaczy być prawdziwą
kobietą, czy im się to udało? Oceńcie sami.
Te ostatki były wyjątkowe. Szkoda, że są tylko raz w roku.
Katarzyna Kacperska, kl. IId

To trzeba obejrzeć
W dniu 9 marca 2009 roku trzecie klasy Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie pod opieką nauczycielki religii p. Elżbiety Wiry
pojechały do kina Silver Screen na film pt. „Popiełuszko. Wolność jest w
nas”.
Film opowiada o życiu i pracy księdza Jerzego Popiełuszki, który ze
skromnego chłopaka z podlaskiej wsi stał się duchowym przewodnikiem
narodu oraz symbolem odwagi w walce o wolność i prawdę. Opisuje on
życie księdza, jak też jego śmierć. Reżyserem i autorem scenariusza do tego
wzruszającego obrazu jest Rafał Wieczyński, główną rolę zaś zagrał Adam
Woronowicz.
Młodzież i nauczyciele obecni na projekcji byli bardzo poruszeni sposobem przedstawienie faktów z najnowszej historii Polski, była to szczególna
lekcja historii i patriotyzmu. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tej produkcji.
Julia Władyczuk,
Justyna Wróbel z kl. IIIb
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Sześciolatki w szkole
Ministerstwo Edukacji Narodowej jako swój priorytet uznało obniżenie
wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego od 6 roku życia i upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Od września 2009 roku przez najbliższe 3
lata rodzice 6-latków będą mogli ubiegać się o przyjęcie maluchów do podstawówki. Szkoły je przyjmą, jeśli będą do tego przygotowane, a dziecko
uprzednio uczęszczało do przedszkola lub ma opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obowiązkowo wszystkie 6-latki do podstawówki
mają pójść dopiero od 2012 roku. Na życzenie rodziców gmina będzie miała
obowiązek zabezpieczyć pięciolatkom możliwość uczestniczenia w edukacji
przedszkolnej. Od 2010 roku edukacja przedszkolna pięciolatków będzie zaś
obowiązkowa. Teraz jest szansa, aby wszystkie 5-latki w grupie przedszkolnej nabywały umiejętności pracy w grupie, poznały obowiązujące normy
społeczne oraz podstawy savoir vivre.
Działania te zbliżają nas do standardów realizowanych w innych krajach
Unii Europejskiej, ale nie zasypią przepaści dzielącej małych Polaków od ich
rówieśników we Francji, Holandii, Czechach i innych krajach europejskich.
W dalszym ciągu Polska pozostanie krajem o najniższym wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Europie.
Ideą wprowadzenia tzw. „zerówek” do przedszkoli było wyrównywanie
szans, tak aby dzieci, które nie uczęszczały do przedszkoli, mogły nabyć
gotowość do nauki czytania i pisania. Zauważono jednak, że w klasie I dzieci
przerabiają ten sam materiał, z którym zapoznały się w oddziale „0”. Jedyną
nowością było wprowadzenie dwuznaków (dz, dż, sz, cz, dź) oraz głosek
miękkich (ś, ć, ń, ź). Skierowanie sześciolatków z obowiązujących zerówek
do klas pierwszych w szkołach zostało połączone z przeniesieniem do szkoły
przedszkolnego standardu opieki nad nimi. Zmieniono również podstawę
programową, która jest przystosowana do możliwości percepcyjnych dzieci.
Można zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście dzieci sześcio- i siedmioletnie tak bardzo różnią się między sobą.
Rozwój dziecka i jego dojrzewanie biologiczne jest procesem ciągłym.
W którym od czasu do czasu „zdarzają się” tzw. skoki rozwojowe, związane
głównie z działaniem układu hormonalnego. Właśnie w okresie 5-, 6-tego
roku życia dokonuje się jeden z tych skoków. Następują wtedy liczne zmiany
rozwojowe w zakresie rozwoju ciała i zmiany w dojrzewaniu i funkcjonowaniu układu nerwowego.
Zmiany rozwojowe w zakresie rozwoju ciała polegają na tym, że:
- rosną stopy dziecka,
- wydłużają się i twardnieją kości kończyn,
- rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka – ruchy dłoni stają się
bardziej płynne, ręce mniej męczą się przy rysowaniu i pisaniu, lepszy jest
poziom rysunku, ładniejsze „szlaczki”,
- obserwuje się różnicowanie zainteresowań.
Zmiany w dojrzewaniu i funkcjonowaniu układu nerwowego charakteryzują się tym, że:
- zwiększa się ilość połączeń nerwowych i poprawia się przewodnictwo nerwowe – dzięki czemu bardziej zróżnicowane są reakcje na bodźce, szybszy
czas reakcji,
- poprawia się znacząco funkcjonowanie zmysłów – polepsza się ostrość
wzroku, zdolność odróżniania odcieni barw, dzieci lepiej odbierają dźwięki,
zapachy, smaki i inne bodźce z otoczenia,
- dojrzewa kora mózgowa – dziecko lepiej i dłużej skupia uwagę, mniej
męczy się, zaczyna panować nad swoimi emocjami i ich ekspresją, zaczyna
mieć poczucie obowiązku,
- dojrzewają okolice ruchowe kory mózgowej – poprawia się płynność i koordynacja ruchów, także ruchów rąk,
- dojrzewają struktury kory odpowiedzialne za czynności szkolne – poprawia
się wzrokowe i słuchowe spostrzeganie analityczno-syntetyczne,
- dojrzewają struktury odpowiedzialne za procesy myślowe.
Ponieważ takie istotne zmiany odbywają się w tym okresie, ważne jest,
aby wyrównywanie szans wszystkich dzieci odbywało się już w wieku 5 lat.
Wg założeń nowej podstawy programowej nauka odbywać się będzie
poprzez zabawę w bogatym otoczeniu dydaktyczno-wychowawczym.
Nasza gmina przygotowuje się do przyjęcia dzieci 6-letnich do szkoły.
Wychodząc naprzeciw obawom rodziców, chcąc je rozproszyć i zniwelować,
w założeniu jest powstanie klas złożonych tylko z dzieci sześcioletnich. Nie
będzie mieszania roczników. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rzgowie oraz
organ prowadzący - Gmina Rzgów dokładają wszelkich starań, aby dzieci
6-letnie rozpoczęły naukę w swojej grupie wiekowej w klasie do tego przystosowanej, by zaoszczędzić powtarzania tego samego programu najpierw w
przedszkolu, a potem w szkole.
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Los Jasia – krakowskiego żaka,
czyli słów kilka o obchodach Dnia Patrona
w rzgowskiej podstawówce
Czy to możliwe, że znany nam wszystkim - Jan Długosz - nauczyciel,
wychowawca, kronikarz dyplomata miał kiedyś naście lat - tak jak uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzgowie? Choć to bardzo trudne zadanie dla
wyobraźni, piąto- i szóstoklasistom się udało!
Dnia 22 stycznia odbył się Dzień Patrona. Poprzedzony tygodniem Długosza wprowadził uczniów w magiczną średniowieczną atmosferę. Po korytarzach i salach rozbrzmiewały tajemnicze słowa: żak, kanclerz, beamus,
otrzęsiny. Atmosferę podgrzewały informacje o konkursach związanych z
patronem oraz pierwsza edycja szkolnego konkursu „Mam talent”.
Wszyscy podziwiali i porównywali plakaty o życiu i twórczości Jana
Długosza, wykonane przez klasy I-VI. Jury, ze względu na oryginalność i
pomysłowość prac, nie potrafiło wskazać zwycięzcy. I miejsce zajęły klasy
IVa i VIa, drugie wspólnie klasy Ib oraz IIIa, a trzecie VIb i Va.
W szkole swoje talenty artystyczne pokazali również plastycy. W konkursie „Cudze chwalicie, swego nie znacie – piękno mojego regionu pędzlem
malowane” najpopularniejszym motywem stał się nasz najcenniejszy zabytek
– kościół parafialny, przedstawiony zarówno przez zwycięzczynię konkursu
– I. Zaniewską z klasy IVa, jak i M. Karaban z klasy Vb, która zajęła drugie
miejsce. Trzecie natomiast przypadło uczennicy klasy Ib – S. Sądkiewicz.
Tymczasem w świąteczne – czwartkowe przedpołudnie przed oczyma
uczniów rozegrać się miały scenki z życia dwunastoletniego żaka – rzuconego w świat studentów Akademii Krakowskiej. Pożegnany przez ojca i
zaopatrzony w niewielki prowiant i list polecający, udał się w długą drogę
do stolicy. W wielkim mieście jednak trudno znaleźć ulicę Gołębią i bursę
dla ubogich. Miał szczęście, na swej drodze spotkał rówieśników, ale, niestety, nie przyjaciół. Zamiast pomocy stał się obiektem kpin, bo złośliwi
żacy kazali mu wdrapać się na wieżę Kościoła Mariackiego i wybrać sobie
jedno z gołębich gniazd. Kiedy zmęczony dotarł w końcu do bursy, zgłodniali studenci bez ogródek objedli biednego Janka ze wszystkich przywiezionych zapasów. Całe szczęście, że znalazł oparcie w Bolku, kuzynie, pod
opiekę którego został oddany. Młodzian zaprowadził Janka do krawca, gdzie
kupili strój studenta, potem zaopatrzył go w bielutkie kartki, pióra i kałamarz. Nawet wspierał chłopca w czasie wizyty u rektora, ale ciągle powtarzał
małemu Jankowi słowo - otrzęsiny.
I nadszedł ten dzień, gdy Janko wrócił z collegium. Otoczony został przez
studentów. Zaczął się pierwszy egzamin z czytania pomazanej kartki, pisania
na rozpadającej się tabliczce, liczenia gwiazd przez lunetę z rękawa kaftana.
Na tym nie koniec, z oślimi rogami, jako beam, czyli kloc drewna był wałkowany, okładany drewnianymi łyżkami, polewany wodą, aż wreszcie Bolko
ogłosił: „Nie ma już symbolu głupoty! Wiwat! Witamy studenta Królewskiej
Akademii! Oby wszystkie egzaminy zdał tak pomyślnie, jak ten dzisiejszy.”
No cóż, mimo iż przez cały czas towarzyszył nam dorosły Długosz, nie
pisnął ani słowem, jak czuł się w czasie otrzęsin. Nie omieszkał natomiast
zachwycać się wybitnie utalentowanymi uczniami naszej szkoły, którzy
zmierzyli się w konkursie „Mam talent”. Rywalizacja była wyjątkowa, bo
i dyscyplin bardzo wiele. Sprawdziło się prawdziwe, stare powiedzenie, iż
ostatni będą pierwszymi, bo zwycięzcą okazał się J. Skiba z klasy IVb –
człowiek-guma, którego akrobacje wzbudziły podziw i niedowierzanie, że
ma on taką samą budowę, jak i inni. Jury bardzo do serca przypadła także
Z. Zawiejska z kl. Ib, która na oczach publiczności narysowała prześliczną
papugę i została współzwycięzczynią. Drugie miejsce zajęli: właścicielka
niebieskiego pasa – kyu – w karate I. Zaniewska z klasy IVa oraz miłośnicy
tańca towarzyskiego P. Marchewczyńska i B. Derczyński z klasy IVb. Natomiast trzecie miejsce przypadło tancerkom z zespołu „Robots girl”: K. Majdzińskiej i J. Świtale z klasy IVa oraz piosenkarkom A. Marchewczyńskiej
i O. Paśnikowskiej z klasy Va, które zaśpiewały utwór Blue Cafe „Czas nie
będzie na nas czekał”.
Oczywiście, lista osób, które wykazały się talentem i zasłużyły na wyróżnienie, była znacznie dłuższa. Nie można zapomnieć o popisach tanecznych:
breakdance D. Ratajczyka, M. Mierzyńskiego, D. Majka z klasy IVb, miłośniczek „Crazy frog” uczennic z klasy I – N. Kubasy, W. Stachurskiej, S.
Sądkiewicz, Z. Kmieć, K. Leśniewskiej czy zwolenniczek tańca współczesnego A. Stasiczki i K. Lipiec z klasy IVa. Talenty śpiewacze demonstrowały
także Doda, czyli N. Siutowicz z klasy IIIb oraz J. Ziemak z klasy Va. Grą na
keyboardzie urzekały A. Siutowicz klasa Va – „Dla Elizy” oraz K. Leśniewska „Kurki trzy”. Nie można zapomnieć o uświetnieniu konkursu popisami
muzycznymi S. Makiewicza z klasy VIa.
Dzień Patrona zakończyła zabawa karnawałowa i świadomość, że już za
chwilę po ciężkiej półrocznej pracy będzie czas na odpoczynek. Następnego
dnia uczniowie wybiegli ze szkoły z radosnym okrzykiem: ferie! Myślę, że za
dwa tygodnie z równym entuzjazmem powitają swoją szkołę.
M. Baranowska,
A. Pokorskla-Salska
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W trakcie wędrówki doszliśmy do miejsca, gdzie rozegrała się wspomniana bitwa, w której zginęła Maria Piotrowiczowa, a jej mąż Konstanty
Piotrowicz został ciężko ranny i zmarł trzy dni później w Łodzi. Oboje są
pochowani w Łodzi na cmentarzu przy Ogrodowej. Również w bitwie tej
zginęło 63 powstańców, a następnie zostali pochowani we wspólnej mogile
na cmentarzu miejscowym w Dobrej.
Po dojściu do Dobrej poszliśmy na cmentarz. Zatrzymaliśmy się przy
zbiorowej mogile poległych powstańców z 1863 r., zapaliliśmy znicze, chwilą
ciszy oddaliśmy im hołd.
Następnie wróciliśmy do domu, przekonani, że spełniliśmy dobrze swój
obowiązek wobec tych, którzy oddali swe życie walcząc o wolność naszej
ojczyzny.
Uczestnicy Rajdu do Dobrej

Gimnazjaliści w Londynie

Nasza recenzja
Rajd szlakiem
powstania styczniowego
W pierwszą niedzielę marca kilkunastoosobowa grupa uczniów z kl.
IV-VI SP im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie wzięła udział w kolejnym rajdzie również organizowanym przez PTTK. Jego celem było uczczenie kolejnej rocznicy bitwy powstania styczniowego pod Dobrą, która miała miejsce
24.02.1863 r.
Była to dla naszych uczniów z klasy V doskonała okazja przypomnienia i
utrwalenia wiadomości o walce Polaków o wolność w XIX wieku.
Tego dnia pogoda sprzyjała wędrowaniu, było słonecznie i w miarę ciepło.
Trasa rajdu wynosiła 9 km i wiodła w większości przez lasy. Z Domieszkowa
ruszyliśmy w kierunku Dobrej idąc przez Ługi i Orzechówek.

Relacje i refleksje
...z przebiegu odbytego spotkania w dniu 11 lutego 2009 r. w Łodzi, ul. Skłodowskiej 18, z kol. Eugeniuszem Wawrzyniakiem i Kazimierzem Matłowskim, delegowanych przez prezesa naszego Koła ZKROiBWP w Rzgowie,
Panią Halinę Śpionek.
Obrady odbyły się od godz. 11.00 do 14.00 przeważnie o podłożu ubolewania braku pieniędzy na wszystko, co jest potrzebne do kontynuowania
koniecznych prac w zespołach naszych członków – kombatantów.
I o dziwo, na potrzeby partii różnego rodzaju, to dotacje od podatników
całego kraju są dość pokaźne. Partie, które zamiast niezwłocznie jednomyślnie łączyć naród w całość dla dobra kraju, to egoistycznie dzielą i rozdrabniają go, a tym samym robiąc słabym i chorym narodem, który przed wyborami na każdą, nawet nierealną do spełnienia obietnicę dają się nabrać.
W latach 1979 do 1990 (udokumentowana) na każde Koło kombatanckie
w każdym roku co kwartał otrzymywaliśmy odpowiednią pulę limitu funduszowego do dyspozycji, aby obiektywnie i odpowiednio merytorycznie rozdysponować dla najbardziej potrzebujących. Oczywiście każdorazowo pokonując kilkadziesiąt kilometrów środkami pojazdów naszych społeczników,
aby do każdego obdarowanego i wielu innych dotrzeć będących wówczas w
dużej potrzebie.
Obecnie to ta już bardzo niewielka grupa jeszcze żyjących kombatantów
mających sporo ponad 80 lat każdy, którzy z bronią w ręku wówczas walcząc bezpośrednio z wrogiem albo w przeróżnych bardzo niebezpiecznych
okolicznościach zabezpieczali i utrwalali to wszystko, co poprzednicy ich
wywalczyli, a tym samym dla naszej ojczyzny zdruzgotali swoje cenne zdrowie i gotowi byli w każdej chwili własne życie oddać za nią. Teraz muszą się
kajać o względy dla siebie. Czasem nawet w uroczystych okazjach chwilowo
zapomina się o ich żmudnych pracach dla dobra innych. A młodzi przygotowujący się do obronności dla dobra ojczyzny patrzą na to, jak są traktowani
kombatanci, i wyciągają wnioski na przyszłość.
Albo druzgocący przykład z dalekiego od nas Iraku i innych kontynentów
świata. Gdy nasze wojsko po wykonaniu zleconego zadania zamiast wracać
do swojego spokojnego (w mocno skłóconej ojczyźnie) domu, to zbryzgani
swoją własną krwią (a bywa, że i nawet w częściach) przywożeni są w
trumnach do swoich żon i dzieci, a może tylko do rodziców i dziadków na
pożegnanie, aby pochowali ich godnie w ojczystej, polskiej ziemi, ale już na
wieczne spoczywanie.
Czy następny wstrząsający przykład, gdy nasi żołnierze wypełniający
wojenno-wojskowe obowiązki zlecone w czyjejś sprawie w Iraku, ciągle i to
znienacka po cywilnemu jako partyzanci w podstępny sposób byli napadani
(a wiemy, że to jest dużo gorsze od walk w okopach z umundurowanymi),
więc wreszcie postanowili po żołniersku się bronić i wykonywać rozkazy.
I oczywiście za tą konieczną obronę własną powrócili do swojego kraju,
ale w kajdanach i pod eskortą do więzienia (ponoć do końca życia mają tam
przebywać) - czy to jest zachęcające dla pozostałych?
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Obermeier Siegfried: „Salomon i królowa Saby”. Przeł. z niem.
Monika Łesyszak. Warszawa: „Pax”, 2008 - 438 s.
Siegfried Obermeier – współczesny pisarz niemiecki, autor wydawanych
także w Łodzi. W powieściach historycznych przedstawia fascynujący zbeletryzowany – choć oparty na najnowszych odkryciach archeologicznych w
Jemenie – opis odnotowanego w Starym Testamencie pobytu królowej Saby
u sławnego i mądrego króla Salomona.
Oto czasy i miejsce biblijne: Bliski Wschód na tysiąc lat przed Chrystusem. Na Zachodzie Egipt za panowania faraona Osorkona Starszego i Siamona, a na Półwyspie Arabskim rosnące w siłę królestwo Saby, na dalekiej
północy natomiast potężne państwo Dawida i Salomona. Na tym tle rozgrywają się ludzkie losy i dramaty, kłębią się wielkie namiętności i rozterki.
Daje o sobie znać żądza władzy i bogactwa, zdrady, ale i poświęcenia. Wśród
bohaterów są: władcy, kapłani i zwyczajni śmiertelnicy.
Zmarły (czy też zamordowany) w 1975 r. ostatni cesarz Etiopii, dawniej
zwanej Abisynią, uważał się za 225 potomka Salomona i królowej Saby.
Mirosława Olszewska

A więc tym, którzy zastosowali w tym przypadku metodę stalinowską
wydając takie wyroki, należy przypomnieć bardzo ważną historyczną datę
17 września 1939 r., gdy bez wypowiadania wojny, najlepsi i najwybitniejsi
synowie Polski z premedytacją zostali bestialsko zamordowani i to tylko dlatego, że byli Polakami. A mordercy (nawet jako Słowianie) do tej perfidnej
zbrodni do tej pory nie ponieśli żadnej konsekwencji (ponoć nawet nie chcą
się przyznać).
Albo mordercy naszych najbardziej zasłużonych dla Polski członków
„Armii Krajowej”, którzy po kapitulacji Warszawy w 1939 r. nie złożyli broni
i walczyli dalej na różnych kontynentach świata nie tylko o sprawy Polski,
aż do zakończenia II wojny światowej i dalej. I następnie jako już niby w
wolnym kraju, musieli się mocno ukrywać przed polskimi sprzedawczykami
UB-kami czy SB-kami – co otrzymują teraz wysokie pobory finansowe w
nagrodę za mordowanie AK-owców, ks. Jerzego Popiełuszki i wielu, wielu
patriotów polskich.
A co dotyczy finansów, to w Parlamencie najpierw należy szukać oszczędności zmniejszając ilość posłów i senatorów przynajmniej o około 20%, a
pozostałym obniżyć ich pobory, ponieważ stanowczo są za duże w stosunku
do obecnego kryzysu w Polsce.
Wymiar sprawiedliwości w masowych środkach przekazu narzekają na
brak więzień – odwrotnie, więźniów – jest ich stanowczo za dużo. Natomiast
koniecznie należy stwarzać skoszarowane miejsca pracy, a nie więzienia, aby
delikwent mógł odpracowywać za swój pobyt w nim i za koszty i skutki swojego przewinienia odpracować w całości, zamiast w więzieniu się nudzić lub
dokształcać.
Koniecznie nakręcać filmy dokumentalne z przebiegu od 1940 r. wywłaszczania i wysiedlania Polaków z ich własności podczas okupacji niemieckiej i
zdając ich na pastwę losu, aż do 1945 r. Aby Niemcom zamknąć usta, że ich
wypędzono. To oni pokazali tę haniebną metodę i niech się wstydzą za to, co
robili z Polakami podczas ich okupacji, jak Polaków upadlano i prześladowano na każdym kroku. A do tych filmów dokumentalnych nie potrzeba dużo
innych statystów, ponieważ są jeszcze żyjący, którzy w szczegółach bardzo
wiele mogą w tym temacie prawdziwej katorgi powiedzieć i zamiast bzdurnych reklam te filmy emitować w telewizji oraz różnych okolicznościach,
itd.
Więc my, jako wiarygodni kombatanci w większym czy mniejszym
stopniu w zależności od danych nam okoliczności, czujący się współrodzicami w na nowo odrodzonej ojczyźnie, jesteśmy zobligowani do mówienia
donośnym, wielkim głosem i do dużego czuwania i doradzania w sprawach
naszego kraju, aby wreszcie zaprzestano w całości go rozgrabiać. I lekkomyślnie trwonić, bo następne pokolenia, historia i ojczyzna nam Wam tego
nigdy, przenigdy nie wybaczy!
Przygotował i przedstawił:
Kombatant ZKRPiBWP
Koło w Rzgowie
Jan Gos

Rzgów – Nasza Gmina

Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie odbyli
wycieczkę do stolicy Wielkiej Brytanii – Londynu, która była połączona z
warsztatami językowymi. Była to pierwsza taka wyprawa zorganizowana dla
młodzieży uczącej się w naszej szkole, miejmy nadzieję, że nie ostatnia.
Wycieczka odbyła się w ostatnim tygodniu lutego 2009 roku. Uczniowie przez ten czas mieli okazję poznać najciekawsze miejsca, które można
podziwiać w Londynie. W wyjeździe uczestniczyło 13 uczniów i 1 opiekun,
którym była pani Agnieszka Grobelna, nauczycielka języka angielskiego
gimnazjum w Rzgowie.
Uczestnicy wycieczki mieszkali w domach angielskich rodzin, gdzie
mieli okazję bezpośredniego kontaktu z „żywym” językiem w rozmowach z
rodowitymi Brytyjczykami.
W Londynie nie brakuje Polaków, jak się okazało wycieczkowicze mogli
porozmawiać, w sklepach czy kawiarniach, z naszymi rodakami, którzy na
stałe mieszkają na Wyspach. Pogoda nie powitała naszej grupy zbyt przyjaźnie, pierwszego dnia było mokro i zimno, ale z każdą godziną aura była
coraz lepsza. Pod koniec wycieczki nasza „delegacja” przywdziała wiosenne
stroje.
Uczniowie, aby znaleźć się w Wielkiej Brytanii, musieli przebyć drogę
autokarem do Francji. Następnie z portu Calais promem przepłynęli Kanał La
Manche do brytyjskiego Dover, gdzie nad ranem powitały ich widoki słynnych białych, kredowych wzgórz, tzw. „White Cliffs of Dover”. Wycieczkowicze poruszali się w Londynie nie tylko pieszo, ale również pociągiem i
czerwonym autobusem, który jest jedną z wielu wizytówek stolicy Anglii.
Jedną z wielu atrakcji zapewnionych uczestnikom wycieczki była przejażdżka sławną kolejką „London Eye”. Jest to koło obserwacyjne z kapsu-

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie,
ul. Szkolna 3
zatrudni
pracownika na stanowisku bibliotekarza
z przygotowaniem pedagogicznym
tel. (042) 214-10-12

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych grono pedagogiczne,
uczniowie oraz wszyscy pracownicy
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie składają mieszkańcom
Miasta i Gminy Rzgów oraz przyjaciołom
szkoły życzenia ciepłych, pełnych
radosnej nadziei Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
Rzgów – Nasza Gmina

łami dla pragnących podziwiać panoramę Londynu, które usytuowane jest
na jednym z brzegów Tamizy i zostało wzniesione z okazji wejścia w trzecie
tysiąclecie. Obserwując z niego Londyn, uczniowie mieli okazję zobaczyć
nietypowe wydarzenie. Zakochani w sobie ludzie górując nad stolicą Anglii
zaręczyli się w... wagoniku.
Jadąc do Londynu ma się zamiar zobaczyć nie tylko budowle, poznać
kulturę i język, ale również zobaczyć głowę państwa, którą jest obecnie
królowa Elżbieta II. Młodzież wraz z opiekunem miała szansę ją zobaczyć
przejeżdżającą w samochodzie. Tego dnia odsłaniała pomnik swojej zmarłej
kilka lat temu matki, Elżbiety Bowes-Lyon. Należy wspomnieć, że w Anglii
głowa państwa jest również najwyższym zwierzchnikiem tamtego Kościoła.
Do rozłamu w nim doszło w XVI wieku, kiedy Henryk VIII, chcąc unieważnić małżeństwo, nie uzyskał zgody od papieża.
Zwiedzając Londyn uczestnicy mogli zobaczyć m.in. siedzibę brytyjskiego Parlamentu, opactwo westminsterskie Westminster Abbey (jedna z
największych katedr angielskich), słynny zegar Big Ben, Buckingham Palace
(rezydencja brytyjskich monarchów) oraz National Gallery - Galerię Narodową, gdzie między innymi można podziwiać osławione „Słoneczniki” Van
Gogha. Uczniów nie ominęło zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych, British Museum, Natural History Museum czy Science Museum. Wycieczkowicze oprócz zwiedzania mieli również chwilę czasu dla siebie, wtedy zabrano
ich na Oxford Street, gdzie mogli zrobić zakupy.
Kiedy jest się w Londynie, nie powinno się przegapić możliwości bycia
na południku „0”, który przebiega przez jedną z dzielnic stolicy – Greenwich,
i od którego mierzy się czas na Ziemi. Uczestnicy wycieczki dotarli tam
wspomnianym już wcześniej czerwonym autobusem. Przyjemnością było
stanąć jedną nogą na wschodniej półkuli, a drugą na zachodniej. W ostatnim
dniu pobytu w Wielkiej Brytanii grupa osób z naszego Gimnazjum pojechała
do Canterbury, które słynie z XI-wiecznej katedry, głównego Kościoła Anglikańskiego.
Jakub Bednarski, kl. IIId

NASZE SUKCESY
Konkurs biologiczny
W grudniu odbyły się eliminacje szkolne Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, w którym wzięło udział 12 uczniów Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie. Do etapu rejonowego, który odbył się 9 lutego
2009 roku w XXV LO w Łodzi, zakwalifikowali się: Agata Jurek, Kamil
Krajewski, Filip Zamiatnin.
Nauczyciel biologii, Mariola Gałkiewicz

Konkurs matematyczny
W dniu 7 listopada 2008 r. grupa 33 uczniów naszego gimnazjum wzięła
udział w konkursie matematycznym „Test Matematyka Plus”. Przedstawicielem tego konkursu w Polsce jest wydawnictwo polskie Media Amer w
Warszawie i ono też jest fundatorem nagród motywacyjnych.
Najwyższy wynik w szkole uzyskała Sylwia Pędziejewska z klasy IIId.
Otrzymała też tytuł Laureata V stopnia, ponieważ zdobyła 80 punktów na
100 możliwych. Konkurs ten dla gimnazjalistów odbywał się w trzech kategoriach, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik.
W kategorii klas trzecich I miejsce zdobyła właśnie Sylwia Pędziejewska,
II - Agata Madej, a III - Filip Zamiatnin. W kategorii klas drugich I miejsce
zdobył Adrian Samiec, II - Natalia Gorzkiewicz, a III ex aequo - Ewa Karga i
Michał Rodkiewicz. W kategorii klas pierwszych natomiast I miejsce przypadło Karolinie Ratajczyk, II - Piotrowi Sarlińskiemu, a III - Katarzynie Pyć.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Ewa Krzewińska, kl. IIIc
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Próbny sprawdzian
szóstoklasistów

Narty i zabawa to fajna sprawa
Dnia 20 lutego 2009 roku o godzinie 13.10, na boisku szkolnym Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, odbyła się Spartakiada
Zimowa, zorganizowana przez nauczycielkę wychowania fizycznego, p. Grażynę Żabkę.
Uczestnikami byli uczniowie naszego gimnazjum, którzy rywalizowali
w rozmaitych konkurencjach, m.in.: bieg narciarski, bieg z nartą w ręku, rzut
śnieżkami do celu, śnieżny tor przeszkód. A to wyniki rywalizacji:
Bieg narciarski: klasy I: dziewczęta: 1. Katarzyna Pyć; 2. Joanna Berska;
3. Natalia Piech; chłopcy: 1. Krystian Łuczyński; 2. Sebastian Makowski; 3.
Mateusz Pokorski
klasy II i III: dziewczęta: 1. Natalia Gorzkiewicz; 2. Anna Pyć; 3. Aleksandra
Podkówka; chłopcy: 1. Damian Sztandor; 2. Piotr Stankiewicz; 3. Michał
Rodkiewicz
Bieg z nartą w ręku: dziewczęta: 1. Jola Sztandor; 2. Marta Gałkiewicz;
chłopcy: 1. Damian Sztandor; 2. Hubert Rechciński; 3. Adrian Górski
Rzuty śnieżkami do celu: klasy I: dziewczęta: 1. Karolina Świderek; 2.
Sandra Salska; 3. Katarzyna Gorzkiewicz i Dominik Cywińska; chłopcy: 1.
Mateusz Pokorski; 2. Sebastian Makowski; 3. Adrian Górski.
Klasy II i III: chłopcy: 1. Adrian Berczak; 2. Damian Sztandor; 3. Hubert
Rechciński.
Śnieżny tor przeszkód: klasy I: dziewczęta: 1. Katarzyna Pyć; 2. Dominika
Cywińska; chłopcy: 1. Mateusz Pokorski; 2. Rafał Modranka; 3. Michał Pierzyński.
Klasy II i III: chłopcy: 1. Damian Sztandor; 2. Hubert Rechciński; 3. Adrian
Berczak.
Impreza sportowa udała się, a wszystko dzięki miłej atmosferze, sprzyjającym warunkom atmosferycznym i zaangażowaniu uczniów. Miejmy
nadzieję na równie udaną zabawę za rok.
Krzysztof Stępień, kl. IIIc

Co słonko widziało
Dobiegła końca V edycja konkursu czytelniczego dla klas I-III. W tym
roku szkolnym o miano najlepszych walczyły Szkoły Podstawowe z Kalina,
Tuszyna i Rzgowa.
„Co słonko widziało” to tytuł zbioru wierszy pani Marii Konopnickiej.
Dzieci poznały aż 15 utworów, m.in. „Stefek Burczymucha”, „Muchy samochwały”, „Zła zima” oraz biografię pisarki. W półfinałach wzięło udział 12
drużyn, do finału dostało się 5. Najlepsi z najlepszych 27 lutego spotkali się w
finale. Jak zwykle poziom ich wiedzy był bardzo wysoki, rywalizacja wyrównana, a różnice pomiędzy drużynami niewielkie.
Wyróżnienie zdobył zespół klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej w Tuszynie
w składzie: Katarzyna Woźniak, Adam Kalisz i Kamil Kaczyński oraz klasy
IIIa ze szkoły w Rzgowie – Karolina Świercz, Jan Niepsuj i Hubert Pawłowski. III miejsce wywalczyła klasa IIb ze Rzgowa – Karolina Zdyb, Aleksandra
Baranowska i Alicja Baranowska, II miejsce uczniowie klasy III z Kalina –
Natalia Owczarek, Krystian Bloch i Kacper Stawiany. W brawurowy sposób,
z maksymalną ilością punktów, zwyciężyła klasa IIIb ze Rzgowa – Andrzej
Napieraj, Michał Śniady i Piotr Zdyb. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Organizator – Agnieszka Kosińska

Bal karnawałowy 2009
W czwartek 19 lutego 2009 r. w Szkole Podstawowej w Rzgowie odbył
się Bal Karnawałowy dla klas I-III. Wczesnym rankiem szkolne korytarze
przemierzały barwne postacie bajkowe i filmowe: Księżniczki, Królewicze,
Rycerze, Wróżki, przeróżne zwierzęta oraz istoty nie z tej ziemi. Wszystkie
stroje zachwycały kolorystyką i pomysłowością.
Całą zabawę prowadziło dwóch wodzirejów – Dalmatyńczyk i Czarodziej. Przy porywającej muzyce dzieci bawiły się świetnie, tworząc kolorowe
korowody, tańcząc parami i w kółku. Taneczne popisy przeplatane były różnymi konkursami dla uczniów, takimi jak: wyścigi z kapeluszami, opowieści
improwizowane ruchem, najdłuższy okrzyk...
W konkursie również nauczyciele zaprezentowali swoje umiejętności
tańcząc kankana, „Jezioro Łabędzie” i naśladując Michaela Jacksona.
Tego dnia nikt nie był smutny, a w zabawie dzieci wyrażały swoje emocje
i uczucia. To był niezapomniany i ekscytujący dzień!!!
Organizatorzy: Mały Samorząd Uczniowski
Żanetta Nędzi i Małgorzata Popa

Brawo Jarek!

Najbliższe imprezy
okolicznościowo-kulturalne

W dniu 1 marca br. w Szkole Podstawowej w Skoszewach, gm. Nowosolna, rozegrany został II Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza, zasłużonego działacza sportowego Zrzeszenia LZS – zmarłego 14.11.2006 r.
W turnieju tym reprezentacja naszej gminy składała się z 3 zawodniczek
i 6 zawodników.
Zwycięzcą turnieju w kategorii seniorów został nasz zawodnik Jarosław
Bartłomiejczyk, który pokonał czołowych zawodników II ligi naszego województwa. W nagrodę otrzymał puchar oraz nagrodę rzeczową.
Pozostali zawodnicy sklasyfikowani zostali w pierwszej: 8, 16 i 32 turnieju.
Grający zawodnik: K.S.

2.IV. - Koluszki MOK – III Powiatowa Wystawa Stołów Wielkanocnych.
4.IV - GOK Wiśniowa Góra – I Festiwal Piosenki Zapomnianej.
5.IV - Kościół w Rzgowie – Udział chóru „Camerata” w mszy św. - IV rocznica śmierci Papieża.
24.IV - MOK Koluszki – XI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora.
24.IV. - MOK Tuszyn – Obchody Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
26.IV. - Babichy Las – Manifestacja patriotyczno-religijna.
2.V. - MOK Brzeziny – Jarmark Brzeziński.
3.V. - Rzgów – Obchody Święta 3 Maja.
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Biała koszula, krawat, czarna spódniczka... Sprawdzian? Tak, ale na
szczęście próbny. Stres był, ale nie aż tak wielki.
4 marca br. uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w
Rzgowie pisali próbny sprawdzian szóstoklasisty. Był on opracowany przez
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON i Gazetę Wyborczą.
Sprawdzian to znakomita szansa dla uczniów, by zweryfikować swoją
wiedzę oraz przekonać się, co muszą jeszcze powtórzyć przed egzaminem,
który czeka na nich już w kwietniu.
„Wiatr” – taki tytuł nosił tegoroczny sprawdzian próbny. Składał się z 27
zadań. Badał umiejętności uczniów w zakresie: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.
W zakresie języka polskiego uczniowie musieli wykazać się umiejętnością odczytywania informacji zawartych w micie, rozpoznawania środków
artystycznych w utworze poetyckim, wskazywania źródła informacji, rozumienia znaczenia podanych związków frazeologicznych. Forma wypowiedzi
pisemnej – napisanie listu – też nie okazała się trudna.
Zadania przyrodnicze sprawdzały umiejętność odczytywania danych z
mapy, określania, z jakich kierunków wieje wiatr, wykorzystywania w praktyce wiedzy o zjawisku przyrodniczym – wietrze.
Zadania matematyczne dotyczyły rozpoznawania figur geometrycznych,
określania miary kątów, obliczania pola trójkąta, pola powierzchni prostokąta, odczytywania danych z tabeli.
Z pewnością ta godzina była bardzo wyczerpująca i stresująca dla szóstoklasistów. Ciekawe, jakie będą wyniki. Uczniowie twierdzili, że test nie
był trudny. A za miesiąc – 2 kwietnia – prawdziwy sprawdzian! Jak sobie
poradzimy? (to się okaże).

Sprawdzian w ocenie uczniów
Kilka dni przed wyznaczoną datą pisania próbnego egzaminu szóstoklasistów nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie tak emocjonujący dzień.
Kiedy rano założyłem galowy strój, dotarło do mnie, że to już dziś. Do szkoły
szedłem z mocniej niż zwykle bijącym sercem. W rozmowie ze spotkanymi
kolegami wyczuwałem dreszczyk emocji, co było dowodem na to, że oni
czują się podobnie. Zostaliśmy podzieleni tak, by w każdej klasie na jedną
ławkę przypadał jeden uczeń. Ja pisałem w sali matematycznej.
Weszliśmy do klas, gdzie czekali nauczyciele. Wytłumaczyli nam
wszystko i rozpoczęliśmy. Po godzinie wszystkie arkusze oddaliśmy wychowawcom danej klasy i szczęśliwi wyszliśmy z założeniem, że dobrze nam
poszło.
Sprawdzian był łatwy, a emocje towarzyszące mi podczas tego doświadczenia będą niezapomniane przez długi czas. Ciekawe, jak to będzie drugiego
kwietnia, kiedy będziemy pisać prawdziwy egzamin.
Przemysław Rodkiewicz

Karnawał w przedszkolu
Od początku roku 2009 wiele się działo w Przedszkolu Publicznym w
Rzgowie. Już w drugim tygodniu stycznia przedszkolaki ze wszystkich grup
pojechały do łódzkiego Teatru Arlekin na przedstawienie pt. „Kot w butach”.
Mimo że treść popularnej bajki znana jest wszystkim dzieciom, wspaniałe
dekoracje i gra aktorska sprawiły, że maluchy wywiozły z teatru wielkie, niezapomniane przeżycia. Znalazły one odzwierciedlenie w przepięknych, kolorowych pracach plastycznych, wykonanych przez przedszkolaki po powrocie
do przedszkola.
20 stycznia odbyła się jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu
przedszkola - Dzień Babci i Dziadka. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Iwony
Skalskiej dzieci i ich bardzo licznie przybyli goście spotkali się w przestronnej
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzgowie. Uroczystość poprowadził wodzirej pan Maciek. Nie zabrakło serdecznych życzeń wyśpiewanych
przez wnuki we wzruszających piosenkach, zabawnych konkursów, tańców i
korowodów oraz prezentów samodzielnie wykonanych przez przedszkolaki
dla każdej babci i dziadka. Całą imprezę dodatkowo osłodziły stoły z łakociami, szczególnie chętnie oblegane przez małych gospodarzy.
Ostatnią imprezą karnawału w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie był
Karnawałowy Bal Przebierańców. Już w przeddzień zabawy starszaki z zapałem pomagały paniom nauczycielkom w dekorowaniu sali, dmuchając balony
i rozwijając serpentyny. Nazajutrz wszystkie dzieci w niezwykle atrakcyjnych, kolorowych strojach, o które zadbali niezawodni Rodzice, bawiły się
znakomicie w towarzystwie swoich pań w takt dziecięcych i dyskotekowych
przebojów. Szalona, karnawałowa zabawa trwała aż półtorej godziny i zakończyła ją dopiero nieuchronnie zbliżająca się pora obiadu. Tak przedszkolaki
bez żalu pożegnały karnawał 2009 wierząc, że następny na pewno nie będzie
gorszy.

W dniu 4 marca szóstoklasiści pisali próbny egzamin, który mimo że to
tylko próba, okazał się ogromnym przeżyciem. Cała procedura odbywała się
tak, jak to będzie miało miejsce 2 kwietnia podczas pisania właściwego egzaminu. Test okazał się łatwy, z czego wszyscy się ucieszyli.
Po napisaniu szczęśliwi podzieliliśmy się wrażeniami i rozeszliśmy się
do klas na lekcje. Pomimo dużego stresu test poszedł nam nieźle. Na napisanie mieliśmy 60 minut, to wystarczająco dużo czasu na pokazanie naszych
umiejętności. Większość była zadowolona, aczkolwiek nie wszyscy.
Izabela Pycio

Ferie zimowe w szkole
W okresie ferii zimowych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie licznie uczestniczyli w zajęciach sportowych, zorganizowanych w naszej szkole. Odbyły się turnieje halowej piłki nożnej, piłki ręcznej,
piłki koszykowej oraz siatkowej. Uczniowie mieli też możliwość sprawdzenia swych umiejętności podczas turnieju tenisa stołowego oraz unihokeja. Po
raz kolejny najlepsi uczniowie potwierdzili swoją wysoką formę. Tradycyjnie, jak co roku, w zajęciach brali udział uczniowie rzgowskiej podstawówki,
gimnazjum, a także licealiści oraz gościnnie uczniowie innych szkół. Oprócz
sportowej rywalizacji uczniowie mogli się lepiej poznać, zaprzyjaźnić i rozwijać wspólne zainteresowania. Przy tej okazji przypominam wszystkim
uczniom o dodatkowych zajęciach sportowych, organizowanych w naszej
szkole. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa i doskonalenia sportowych
umiejętności.
Krzysztof Chrzanowski

Rzgów – Nasza Gmina
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