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3 Maja
z ukraińską Polonią

Na zaproszenie władz samorządowych Gminy i Miasta Rzgów w dniach 
od 30 kwietnia do 4 maja 2009 r. przebywała delegacja władz samorządo-
wych zaprzyjaźnionego regionu storożynieckiego w osobach Wiceprzewod-
niczącego Rady – Jarosława Bartosza i sołtysa wioski Stara Huta – Viktora 
Luptovicha, Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza 
w Czerniowcach w osobie Prezesa Zarządu Głównego Władysława Strutyń-
skiego, młodzieży z zespołu folklorystycznego polonijnego „Dolinianka” ze 
Starej Huty i młodzieży z Storożyńca.

Młodzież wystąpiła z pięknym programem artystycznym podczas uro-
czystości Święta 3 Maja w parku w Rzgowie oraz zaśpiewała piękną pieśń w 
kościele podczas mszy św.

Goście zostali przyjęci przez władze naszej Gminy i Miasta Rzgów. W 
trakcie spotkania omówiono program współpracy i pomocy dla strony ukra-
ińskiej. Przybysze z Ukrainy spotkali się z Zarządem Centrum Targowego 
„Ptak” oraz zrobili zakupy, zwiedzili Łódź z piękną Manufakturą oraz byli na 
wycieczce w Krakowie.

Wyjeżdżając gorąco dziękowali za bardzo miłe przyjęcie przez społecz-
ność i władze naszej gminy i miasta.

Włodzimierz Kaczmarek
Fot. T. Patora

Sokół Rzgów
najlepszy

Siatkarze rzgowskiego klubu zakończyli sezon 2008/2009 zdobywając 
złoto ekstraklasy Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Tytuł mistrza zapew-
nili sobie w ostatnim meczu drugiej rundy, dzięki wygranej z reprezentacją 
Lozametu 3:1 powiększyli przewagę punktową nad drugą w tabeli Superatą, 
przerywając siedmioletnią dominację tej drużyny. Regulamin rozgrywek 
przewidywał rozegranie dodatkowego meczu na zakończenie sezonu między 
liderem i wiceliderem, jednak czteropunktowa przewaga rzgowskiego klubu 
zapewniała mistrzostwo ŁALS niezależnie od wyniku, więc mecz ten nie 
został rozegrany.

Uroczystość zakończenia rozgrywek odbyła się 25.04.2009 r. Gościem 
specjalnym był trener „złotek” p. Andrzej Niemczyk, który wręczył naszym 
siatkarzom złote medale. Wyróżnienie dla trenera otrzymał Krzysztof Gajde-
rowicz, a skrzydłowy Sebastian Łęgocki został uhonorowany statuetką dla 
najlepszego zawodnika rzgowskiej drużyny.

Skład zespołu Sokoła Rzgów: Marcin Barski, Marcin Bednarski, Tomasz 
Borówczyński, Kazimierz Derczyński, Michał Fokczyński, Krzysztof Gajde-
rowicz, Sebastian Łęgocki, Michał Michalak, Jakub Salski, Szymon Śpionek, 
Grzegorz Paśnikowski, Karol Pietraszczyk, Damian Stolarek.

Manager: Grażyna Żabka, trener zespołu Krzysztof Gajderowicz.

Gminne zawody
strażackie

W dniu 1 maja 2009 r. przeprowadzono na stadionie w Rzgowie Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy 
Rzgów, w których wzięło udział 18 drużyn, w tym w Grupie „A” 9 drużyn, 
w Grupie „C” 3 drużyny oraz z drużyn młodzieżowych chłopców 4 osoby, a 
z dziewcząt - 2.

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Koluszkach rozkazem nr 8/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku, a 
sędzią głównym zawodów był st. kpt Marek Duda.

Zawody zostały rozegrane w następujących konkurencjach: ćwiczenie 
bojowe, sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedsta-
wia się następująco:
Grupa „A”: Klasyfikacja generalna zawodów w grupie „A” (męż-
czyźni):
1. miejsce OSP Guzew z wynikiem 109,73 pkt.
2. miejsce OSP Kalino z wynikiem 128,60 pkt.
3. miejsce OSP Stara Gadka z wynikiem 134,19 pkt.
4. miejsce OSP Kalinko z wynikiem 138,10 pkt.
5. miejsce OSP Rzgów z wynikiem 141,90 pkt.
6. miejsce OSP Grodzisko z wynikiem 147,30 pkt.
7. miejsce OSP Prawda z wynikiem 161,73 pkt.
Konkurencji nie ukończyli: OSP Bronisin oraz OSP Romanów.
Grupa „C”: Klasyfikacja generalna w grupie „C” (kobiety):
1. miejsce OSP Starowa Góra z wynikiem 132,15 pkt.
2. miejsce OSP Kalinko z wynikiem 162,54 pkt.

3. miejsce OSP Guzew z wynikiem 165,71 pkt.
Młodzieżowe Drużyny pożarnicze według regulaminu CTIF (grupa A 
chłopięca): Klasyfikacja generalna po dwóch konkurencjach:
1. miejsce OSP Kalino z wynikiem 1034,93 pkt.
2. miejsce OSP Bronisin z wynikiem 989,27 pkt.
3. miejsce OSP Starowa Góra z wynikiem 977,25 pkt.
4. miejsce OSP Kalinko z wynikiem 888,27 pkt.
Młodzieżowe Drużyny pożarnicze według regulaminu CTIF (grupa C 
dziewczęca): Klasyfikacja generalna po dwóch konkurencjach:
1. miejsce OSP Kalinko z wynikiem 985,56 pkt.
2. miejsce OSP Starowa Góra z wynikiem 926,57 pkt.

Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne prote-
sty. Nikt nie uległ wypadkom ani kontuzjom. Sędzia Główny Zawodów Pan 
Marek Duda stwierdził, że zawody zostały zorganizowane prawidłowo.
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Od wielu lat obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja towa-
rzyszy miła, świąteczna atmosfera.

Dla mieszkańców Rzgowa uroczystości rozpoczęły się barwnym koro-
wodem, który zmierzał do kościoła na mszę okolicznościową, w którym 
mogliśmy zobaczyć władze samorządowe naszego miasta i gminy, gości z 
Ukrainy, którym przewodził Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im Adama 
Mickiewicza w Czerniowcach - Władysław Strutyński, przedstawicieli orga-
nizacji społecznych, poczty sztandarowe oraz formacje Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rzgowie.

Młodzież ze Starożyńca i Starej Huty (Ukraina) uświetniła odprawianie 
mszy przez wikariusza naszej parafii czytaniem Pisma Świętego i śpiewem.

Po mszy uczestnicy obchodów podążyli do parku im. A. Mickiewicza 
w Rzgowie, a słoneczna pogoda spowodowała, że licznie zgromadzili się 
przed sceną. Po odegraniu Hymnu Państwowego zaprezentowano insceni-
zację przygotowaną przez uczniów gimnazjum w Rzgowie pod kierownic-
twem nauczycielek: Aleksandry Jaworskiej, Ewy Obiała, Beaty Weys, która 

przybliżyła realia tamtej epoki, dała możliwość zrozumienia przesłania, które 
niosła ze sobą Konstytucja. Oprócz reform zawierała ona siłę, która dała 
narodowi nadzieję na lepsze jutro.

W dalszej części artystycznej zaśpiewał Chór „Camerata”, zatańczyli 
„Krasnale”, grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Publiczność okla-
skiwała nowe repertuary zespołów ze Rzgowa w oczekiwaniu na popisy 
taneczno-wokalne ukraińskiej młodzieży.

Spontaniczne tańce i śpiewy w wykonaniu zespołu folklorystycznego 
„Dolinianka” wywoływały żywe reakcje widzów. Mieliśmy możliwość prze-
konać się, że dzieci i młodzież ukraińska jest bardzo utalentowana i należa-
łoby życzyć sobie, by do takich spotkań kulturalnych dochodziło częściej.

Wizyta gości zakończyła się wymianą prezentów, życzeniami dalszej 
współpracy i dyskoteką w Gminnym Ośrodku Kultury.

Renata Furga

Na zdjęciach prezentujemy naszych gości z Ukrainy. Fot. T. Patora.

Barwny korowód na 3 Maja

Mali artyści z Przedszkola
Wieloletnia już tradycja nakazuje, aby w kwietniu przedszkolaki z Przed-

szkola Publicznego w Rzgowie zaprezentowali swoje artystyczne zdolno-
ści w ramach Festiwalu Twórczości Dziecięcej, który w tym roku odbył się 
23 kwietnia. Przygotowania do imprezy zajęły kilka tygodni i obejmowały 
samodzielne wykonanie zaproszeń dla gości, zaprojektowanie i przygotowa-
nie strojów oraz codzienne żmudne próby i ćwiczenia. Trud jednak się opłacił 
i efekt końcowy był znakomity.

Program tegorocznego festiwalu obejmował trzy przedstawienia: Pokaz 
Mody Na Cztery Pory Roku w wykonaniu grup III i IV, spektakl Witaj Wiosno 
przygotowany przez grupy II i V oraz montaż poetycko-muzyczny Znane i 
Lubiane zaprezentowany przez grupę I.

Obok rzetelnej gry aktorskiej licznie zebrani goście mogli podziwiać 
umiejętności taneczne, wokalne oraz prezenterskie małych artystów. Nie 
zabrakło też momentów humorystycznych, takich jak pokaz strojów pla-
żowych i kąpielowych, zaprezentowanych przez młode, piękne modelki i 
modeli. Widok prężących swe muskuły starszaków w slipkach kąpielowych 
oraz rozkołysanych bioder ich koleżanek wzbudzał zarówno gromkie brawa, 
jak i salwy śmiechu ze strony publiczności.

Po występach mali artyści zajadali się zapracowanymi przez siebie słody-
czami, których nie żałowali zarówno rodzice, jak i honorowi goście przybyli 
na imprezę.

Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Rzgowie składa gorące 
podziękowania pracownikom GOK za udostępnienie podczas festiwalu 
sprzętu nagłaśniającego, Pani Burmistrz Jadwidze Piertusińskiej oraz wszyst-
kim pozostałym gościom za udział w naszej imprezie.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Rozwiązanie Konkursu 
Świątecznego

Zwycięzcą konkursu świątecznego została Pani Małgorzata Ber-
czak z Grodziska, która podała następujące ciasta pieczone na Święta 
Wielkanocne: mazurek, babka świąteczna, wieniec wielkanocny.

Fundatorem słodkiej nagrody była firma HORT–CAFE ze 
Rzgowa.

Włodzimierz Kaczmarek

Wyjazd młodzieży na Ukrainę
W dniu 26 maja br. na 8 dni wyjeżdża 50-osobowa grupa młodzieży z 

naszej Gminy do Czerniowiec – Ukraina.
Wyjazd został zorganizowany i w większości sfinansowany z programu 

Narodowego Centrum Kultury „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 
2009”. Wniosek nasz został bardzo wysoko oceniony i zaakceptowany dzięki 
dobremu programowi przez Komisję NCK, mimo bardzo dużej ich ilości 
przy zmniejszonych środkach finansowych. Młodzież spotka się z rówieśni-
kami z rejonu Czerniowiec, Storożyńca. Podczas spotkań w grupach będą 
przedstawiać kulturę i historię swoich regionów, poznawać obyczaje zacho-
wania, ucząc się języka polskiego i ukraińskiego. Najważniejszym punktem 
programu będzie porządkowanie wspólne młodzieży polskiej i ukraińskiej 
mogił polskich legionistów w Rarańczy, którzy zginęli w bitwie pod Rokitną 
w dniu 12 czerwca 1915 roku. Na tę okoliczność zostanie wmurowana tablica 
upamiętniająca to wydarzenie ufundowana przez Pana Stanisława Bednar-
czyka z Bronisina.

Miejsce pochówku naszych żołnierzy jest bardzo zaniedbane, praktycz-
nie nie widać zarysu mogił, porośnięte trawą, podpalaną przez miejscową 
ludność. Ostatnio wiadomo nam, że spłonął wiosną tego roku jeden z trzech 
drewnianych krzyży. Podczas spotkania z przedstawicielami Zarządu Towa-
rzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza na Ukrainie w Czerniow-
cach, których gościliśmy na obchodach 3-majowch w Rzgowie, informowali 
nas o braku zainteresowania ze strony polskiej grobami mimo wielu pism 
kierowanych do różnych urzędów.

Potrzeba trochę środków, bo chęć i siły ze strony polonijnej na Ukra-
inie są. W tym miejscu apelujemy: może z naszego terenu ktoś z osób, firm 
chciałby zaoferować pomoc, czekamy na każdą inicjatywę.

Organizator
Włodzimierz Kaczmarek
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Manifestacja w Babichach
„Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej” - to hasło znane jest 

chyba wszystkim Polakom. Mniemam zatem, iż wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy pamiętają o szczególnym miejscu w Babichach-Lesie (leżą-
cym na terenie gminy rzgowskiej) - Miejscu Pamięci Narodowej.

To tu, wiosną 1942 roku hitlerowcy rozstrzelali 22 Polaków - naszych 
Rodaków, którzy podczas II wojny światowej walczyli o wolność dla nas 
i bez wahania (choć pewnie nie bez żalu) poświęcili swoje życie. Bezi-
miennych, anonimowych, oderwanych od rodzin - mężów, ojców i synów 
- przywiódł tu ślepy los i oddał w ręce oprawców. Naszym zadaniem 
dziś jest czcić pamięć poległych w tamtych czasach, znać historię własnej 
ojczyzny, traktować takie tragedie jako przestrogę.

Podobnie zatem, jak w ostatnich latach - także i w tym roku w ostat-
nią niedzielę kwietnia (w br. 26 kwietnia) odbyła się Manifestacja Patrio-
tyczno-Religijna przy pomniku poległych. Obecność swoją zaznaczyły 
Poczty Sztandarowe: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, jednostek OSP z terenu gminy, Gimnazjum im. K. Jagiel-
lończyka w Rzgowie, Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie, 
Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.

Prowadzący całość dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Bolesław 
Siutowicz poinformował, iż wyjątkowymi były obchody z 27 maja 2001, 
kiedy to realizacji pomnika, wg projektu zasłużonego dla Rzgowa zna-
nego plastyka p. Jana Depczyńskiego, dokonał p. Stanisław Bednarczyk.

Uroczystość rozpoczęła się Hymnen Państwowym zagranym przez 
Orkiestrę Dętą. Następnie wiązankę kwiatów na grobie złożyli przedsta-
wiciele Władz Miasta, Związku Kombatantów oraz Spółki Leśnej.

Uroczystą mszę św. o godz. 15.00, ku czci zamordowanych celebro-
wał wikariusz parafii rzgowskiej pw. św. St. B.M. - ks. Robert Nowak.

Na jej rozpoczęcie Rzgowski Chór „Camerata” wyśpiewał modli-
twę żołnierzy Armii Krajowej - „O Panie, który jesteś w niebie...”. „Nim 
wyszedłeś dzisiaj z domu...” - to nowa pieśń, która w wykonaniu „Came-
raty” towarzyszyła złożeniu darów. Pieśnią „Pod Twą obronę...” Orkie-
stra Dęta uświetniła komunię świętą. Hymn zaś „Boże, coś Polskę...” 
wraz ze wszystkimi uczestnikami uroczystości chór „Camerata” wykonał 
na zakończenie Eucharystii.

Następnie uczniowie gimnazjum przedstawili program słowno-mu-
zyczny związany z obchodzonym wydarzeniem. Przygotowany przez 
p. Halinę Karbowniczak oraz p. Jarosława Rychlewskiego (instruktora 
GOK) był jednocześnie lekcją historii dla wszystkich obecnych.

Pod koniec manifestacji głos zabrała p. Halina Śpionek - prezes Koła 
Kombatantów RP, która podziękowała za udział w uroczystości Wła-
dzom Miasta i Gminy Rzgów, Pocztom Sztandarowym, Gronu Pedago-
gicznemu i uczniom Szkoły Podstawowej w Guzewie, druhom strażakom 
z OSP w Guzewie za przygotowanie miejsca uroczystości, Rzgowskiej 
Orkiestrze Dętej, Rzgowskiemu Chórowi „Camerata” oraz wszystkim 
uczestnikom zgromadzenia.

Przy dźwiękach Orkiestry Dętej wyprowadzono poczty sztandarowe 
i tak zakończono manifestację.

Izabela Kijanka
Fot. T. Patora

Kronika miesiąca
kwietnia 2009

 2.04 – Udział Kół Gospodyń Wiejskich z Kalina i Czyżeminka w III Powia-
towej Wystawie Stołów Wielkanocnych w Koluszkach

 2.04 – Udział chóru „Camerata” w mszy św. - rocznica śmierci JP II
 4.04 – Występ chóru „Camerata” w I Festiwalu Piosenki Zapomnianej w 

Wiśniowej Górze
 8.04 – XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
12.04 – Udział Orkiestry Dętej w Rezurekcji Wielkanocnej
23.04 – Festiwal Twórczości Dziecięcej w Przedszkolu
24.04 – Udział chóru „Camerata” w XI Przeglądzie Ruchu Artystycznego 

Seniorów w Koluszkach
24.04 – Występ ZPiT „Rzgowianie” - w Święcie Powiatu Łódzkiego Wschod-

niego w Tuszynie
25.04 – Koncert chóru „Camerata” w Święcie Ziemi w Grotnikach-Ustronie, 

gmina Zgierz
26.04 – Manifestacja Patriotyczno-Religijna: Babichy-Las
29.04 – XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
30.04 – Przyjazd Delegacji i Zespołu Folklorystycznego „Dolinianka” ze 

Starej Huty z Ukrainy

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Rzgowa (Rzgów, Plac 500-lecia 22, tel. 214-12-10, 214-13-53) 
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rzgów, położonej w miejsco-
wości Kalinko.
Lp.   Oznaczenie nieruchomości        Pow. w m²      Cena brutto do przetargu
        wg ewidencji       wg księgi                     (zł)
            gruntów           wieczystej
1.            324/1               33707               2548                       22.444,34
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%.
Na działce 324/1 brak naniesień budowlanych. W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego południowa część działki (pasmo ca 50 mb.) 
leży na terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, pozostała część 
działki - tereny upraw rolnych.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Informuje się, że nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i zobowiązań.
Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się w dniu 20 mają 2009 roku o 
godzinie 13.20 w pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny gruntu 
w kasie urzędu w terminie do dnia 13 maja 2009 roku (włącznie). Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który wygrał, zalicza się w poczet ceny nabycia 
gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Bezpłatne porady psychologiczne
w zakresie:

- uzależnień i przemocy,
- trudności wychowawczych i edukacyjnych,

- ADHD,
- depresji i nerwicy,

- zaburzeń osobowości.

Gminny Ośrodek Zdrowia 
przy ul. Ogrodowej, I p.

Każdy czwartek w godz. 12-16.

Prewencja w straży
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego - 

wschodniego z/s w Koluszkach wypełniając swoje ustawowe zadania prowa-
dzi szeroko zakrojone działania prewencyjne mające na celu poprawę stanu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu.

W lutym bieżącego roku kontrolami podstawowymi objęto osiem obiek-
tów przedszkolnych z terenu Gmin Koluszki i Andrespol. Celem tych kontroli 
była ocena stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych głównie w 
zakresie zapewnienia warunków ewakuacji, wyposażenia w sprzęt gaśniczy 
i urządzenia przeciwpożarowe, stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i 
instalacji użytkowych oraz organizacyjnego przygotowania obiektów do pro-
wadzenia działań ratowniczych.

Pomimo szeregu działań podejmowanych przez Państwową Straż 
Pożarną w ostatnich latach w tego rodzaju obiektach, nadal występują niepra-
widłowości wpływające niekorzystnie na stan bezpieczeństwa pożarowego, 
w tym powodującego zagrożenie życia ludzi. Ogółem w trakcie prowadzo-
nych czynności stwierdzono 58 nieprawidłowości, w tym 25 zagrażających 
zdrowiu i życiu osób przebywających w obiektach dotyczących:
- braku oświetlenia awaryjnego lub jego konserwacji,
- braku wydzieleń ewakuacyjnych klatek schodowych i piwnic,
- braku wewnętrznej sieci hydrantowej lub jej konserwacji,
- niewłaściwej wysokości lub szerokości drzwi i wyjść ewakuacyjnych oraz 
niedrożnych lub pozamykanych wyjść ewakuacyjnych.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wydano 14 decyzji 
administracyjnych oraz 1 postanowienie zawieszające prowadzone czynności 
w jednym z obiektów przedszkolnych, ze względu na wprowadzenie przez 
Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego rozwiązań zamiennych niepogar-
szających w budynku ogólnych warunków ewakuacyjnych i przeciwpoża-
rowych.

Podczas kontroli kładziono również nacisk na zaopatrzenie wodne do 
zewnętrznego gaszenia pożaru oraz organizację ćwiczeń mających na celu 
praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza

Zawody wędkarskie
Z okazji Dnia Dziecka, jak co roku, Koło Wędkarskie w Rzgowie orga-

nizuje w dniu 6 czerwca o godz. 16.00 zawody wędkarskie dla dzieci i mło-
dzieży na zbiorniku wodnym w Rzgowie, ul. Zielona.

Zawody odbędą się metodą spławikową, wszyscy uczestnicy łowią swoim 
sprzętem wędkarskim. Dla zwycięzców przewiduje się dyplomy i nagrody, a 
dla wszystkich uczestników zawodów upominki. Na koniec zawodów prze-
widziano ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Sponsorem zawodów jest Rada Miejska w Rzgowie i Zakłady Przetwór-
stwa Mięsnego „GROT” ze Starowej Góry.

Organizator:
Włodzimierz Kaczmarek

Soszyński
sportowcem roku

Duży sukces odniósł kapitan reprezentacyjnej drużyny Rzgowa JARO-
SŁAW SOSZYŃSKI zwyciężając w „PLEBISCYCIE NA NAJLEPSZEGO 
SPORTOWCA POWIATU ŁÓDZKIEGO – WSCHODNIEGO I BRZEZIŃ-
SKIEGO” organizowanym przez Exprees Ilustowany.

Sukces jest tym bardziej cenny, ponieważ jeszcze nigdy nie zwyciężył 
w nim zawodnik ze Rzgowa ani sportowiec innej dyscypliny niż hokej na 
trawie, bo do tej pory laury w plebiscycie zbierały tylko i wyłącznie zawod-
niczki z Brzezin.

Sukces Soszyńskiego jest również sukcesem całego zespołu, ponieważ 
piłka nożna jest grą zespołową i w pojedynkę trudno jest w tej dyscyplinie 
sportu cokolwiek osiągnąć. Kibice i sympatycy rzgowskiej piłki nożnej choć 
dość surowo oceniają grę naszego zespołu mimo tego, że należymy do ścisłej 
czołówki zespołów IV ligi i sezon ten jest pierwszym w tej lidze, potrafili 
dostrzec dobrą grę zespołu i docenili to głosując na kapitana Soszyńskiego, 
za co dziękujemy w imieniu Jarosława Soszyńskiego, wszystkich zawodni-
ków oraz Zarządu Klubu.

Od rozpoczęcia rundy wiosennej rozegraliśmy już osiem meczów. Zdoby-
liśmy siedemnaście punktów z dwudziestu czterech do zdobycia, co pozwo-
liło nam zmniejszyć dystans do zespołu, który zajmuje pierwsze miejsce z 
dziewięciu punktów do czterech, a do zespołu, który zajmuje drugie miejsce, 
z siedmiu do trzech. W rundzie wiosennej tylko Zjednoczeni Stryków zdobyli 
tyle punktów, co my. Nikt natomiast nie jest w stanie dorównać nam w ilości 
strzelonych bramek. Od rozpoczęcia sezonu zdobyliśmy ich siedemdziesiąt 
dwie, co daje przeciętną na jedno spotkanie 2,88 bramki.

Z dziewięciu meczów, jakie pozostały nam do rozegrania, najprawdo-
podobniej cztery zadecydują o końcowym układzie tabeli. Trzy z tych spo-
tkań z Ceramiką Paradyż, Pogoną – Ekolog Zduńska Wola oraz z Włóknia-
rzem Zelów rozegramy na naszym stadionie, co powinno być przy dopingu 
naszych kibiców takim jak w ostatnich dwóch spotkaniach naszym atutem. 
Jedno ze Zjednoczonymi Stryków na obiekcie przeciwnika. Pozostałe mecze, 
jeśli nasi zawodnicy nie zlekceważą przeciwników, powinniśmy rozstrzy-
gnąć na swoją korzyść.

Od ostatniego wydania „Naszej Gminy”, w którym podaliśmy wynik z 
Pilicą Przedbórz, pierwszy zespół wygrał jeszcze z Kolejarzem Łódź 7:1; z 
Astrą Zduny 5:1; z Zawiszą Pajęczno 7:1; z Galem Gaz Galewice 1:0. Dwa 
razy zremisowaliśmy z VIS Skierniewice 3:3 oraz Ceramiką Opoczno 0:0 i 
jeden raz przegraliśmy z Pelikanem II Łowicz 4:0. Jak na beniaminka - rezul-
taty, których nie powstydziłby się żaden inny klub występujący od dawna w 
tej klasie rozgrywkowej.

Drugi zespół choć ciągle boryka się ze skompletowaniem składu na 
mecze, cały czas znajduje się w czołówce tabeli. Zdarzają się wpadki, np. 
z Orlikiem Sobień przegraliśmy 5:0, ale zdarzyło się też, że spotkanie z 
LKS Sarnów wygraliśmy 10:0. Przy pełnym zaangażowaniu zawodników i 
sumiennym podejściu do wszystkich meczów zespół byłby w stanie powal-
czyć o pierwsze miejsce w tabeli.

O drużynach młodzieżowych „Deyna”, „Kuchar” i „Górski” wystę-
pujących w naszym klubie napiszemy w czerwcowym wydaniu „Naszej 
Gminy”.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów
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Wystawa stołów wielkanocnych
2 kwietnia 2009 r. w Koluszkach odbyła się już po raz trzeci Powiatowa 

Wystawa Stołów Wielkanocnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Wystawa jest okazją do zaprezentowania mieszkańcom naszego regionu 

tradycyjnych potraw stanowiących świadectwo naszego bogatego dziedzic-
twa kulturowego. Celem wystawy jest integracja środowiska lokalnego i kul-
tywowanie tradycji ludowych jako naszej narodowej dumy i znaku przyna-
leżności do kraju i regionu.

Organizatorami wystawy był: Powiat Łódzki Wschodni, Urząd Miejski w 
Koluszkach i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach. 
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi, Elżbieta Kusideł - kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Woźniak – z-ca dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, władze samorządowe Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, burmistrzowie, wójtowie. ŁODR reprezentował z-ca dyrek-
tora Janusz Szrama.

Galerię stołów wielkanocnych przygotowało 13 KGW z Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego: KGW Andrespol i Kraszew z gminy Andrespol, KGW 
Kurowice i Wandalin-Stefanów z gminy Brójce, KGW Będzelin, Przanowice 
i Gałkowianki, KGW Lipiny i Kalonka z gminy Nowosolna, KGW Kalino i 
Czyżeminek z gminy Rzgów, KGW Kruszów i Syski z gminy Tuszyn.

Stoły uginały się pod ilością i różnorodnością potraw. Można było zoba-
czyć wiejskie kiełbasy, szynki, pieczone mięsa, jajka, świąteczne wypieki: 
baby, mazurki, torty oraz regionalne nalewki, a to wszystko w scenerii baran-
ków, zajączków i woni wiosennych kwiatów.

Oprócz bogactwa stołów można było podziwiać twórczość ludową 
powiatu reprezentowaną przez Jadwigę Bukowską – gm. Brójce, Stanisławę 
Kupa – gm. Brójce, Grupę Wsparcia Kobiet – gm. Nowosolna, „Gałko-
wianki” – gm. Koluszki i Marię Depcik – gm. Rzgów. Prezentowano prze-
piękne kurpiowskie palmy, kwiaty z bibuły, pająki, wielkanocne ozdoby, 
haftowane świąteczne karki i serwetki.

Swój dorobek artystyczny zaprezentowali: Zespół Pieśni i Tańca „ 
Koluszkowianie”, Zespół Akordeonistów z Andrespola i Zespół Śpiewaczy 
„ Gałkowianki”.

Koła gospodyń, twórcy ludowi i zespoły artystyczne zostali nagrodzeni 
nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Łódzkiego Wschod-
niego i Zarząd Powiatu, burmistrza miasta Koluszki, burmistrza miasta 
Rzgów, burmistrza miasta Tuszyn, wójta gminy Brójce, wójta gminy Nowo-
solna, wójta gminy Andrespol oraz dyplomami wojewody łódzkiego, starosty 
i dyrekcji Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Pracownicy Rejonu Łódzkiego Wschodniego byli bardzo zaangażowani 
w organizację i sprawną obsługę imprezy.

Ewa Gładysz, kierownik Rejonu Łódzkiego Wschodniego
ŁODR zs. w Bratoszewicach

Gorąca wiosna w „Cameracie”
Wiosna tego roku to szczególnie intensywny czas, a dosłownie - rozśpie-

wany- w Rzgowskim Chórze „Camerata”.
Już 2 kwietnia uczestniczyliśmy w mszy św. o godz. 18.00 w kościele 

pw. św. St. B.M. w Rzgowie, podczas której wspominaliśmy zmarłego przed 
czterema laty naszego kochanego papieża i wspaniałego Rodaka - Jana Pawła 
II. Wykonaliśmy ulubioną pieśń papieża „Barkę”, a także premierową - „Nim 
wyszedłeś dzisiaj z domu...” oraz „Abba Ojcze”.

4 kwietnia to dzień, w którym odbywał się po raz pierwszy „Festiwal 
Piosenki Zapomnianej” - Wiśniowa Góra 2009. Jego celem jest ocalenie od 
zapomnienia nieco zakurzonych, dobrze znanych utworów lub też prezenta-
cja starych utworów pisanych „do szuflady”.

Pomiędzy dwudziestoma siedmioma reprezentantami znalazł się także 
chór „Camerata”, którego śpiew bardzo się podobał. „Camerata” wykonała 
„Pieśń poranną” St. Moniuszki, „Burzę” F. Schuberta oraz z pieśni Troszla 
- „Skrzypki”. Spotkanie okraszone poczęstunkiem przebiegało w miłej, przy-
jacielskiej atmosferze.

24 kwietnia w Koluszkach odbył się XI Przegląd Amatorskiego Ruchu 
Seniora, w którym „Camerata” brała udział po raz drugi. Pomiędzy trzydzie-
stoma kilkoma wykonawcami bardzo rozbudowanej i zróżnicowanej katego-
rii „zespoły” chórzyści zaprezentowali trzy utwory: „Czemuś Jasieńku...”, 
„Skrzypki” i „Konik”.

Pani Bronisława Płusajska zakwalifikowana jako solistka (?) chóru 
„Camerata” - otrzymała wyróżnienie za monolog „Jagna”.

Już następnego dnia, bo 25 kwietnia pojechaliśmy do Grotnik - Ustro-
nia na obchody Święta Ziemi. Zaproszenie wystosowała lokalna społeczność 
oraz GOK w Dzierżąznej.

Ponieważ ekologia, ochrona przyrody i dbałość o naszą planetę bliska jest 
każdemu z nas, przyjęliśmy zaproszenie. To pierwszy występ Rzgowskiego 
Chóru „Camerata” na ziemi zgierskiej. Chór zaprezentował dziesięć utwo-
rów, m.in. „Skrzypki”, „Marianna”, „Czerwony Pas”, „Ukraina”, „Konik”. 
Koncert bardzo się podobał, wywołał burzę oklasków, a zakończył miłym 
spotkaniem i skromnym poczęstunkiem.

Manifestacja Patriotyczno-Religijna w Babichach-Lesie - to uroczystość, 
w której „Camerata” tradycyjnie już bierze udział pod koniec kwietnia każ-
dego roku. W bieżącym roku był to 26 dzień miesiąca i jak zawsze - oddawa-
liśmy hołd tym, którzy walczyli o naszą wolność i złożyli swe życie w ręce 
oprawców. To właśnie śmierć tych dwudziestu dwóch zamordowanych w 
1942 roku nie pozwala nam zapomnieć o historii. To właśnie dla nich „Came-
rata” zaśpiewała pieśń żołnierzy Armii Krajowej „O Panie, który jesteś w 
niebie...”, „Nim wyszedłeś dzisiaj z domu...” oraz „Boże, coś Polskę...”.

Uwieńczeniem wiosennych występów było Święto Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. „Camerata” rozpoczęła mszę św. o godz. 11.30 w kościele 
pw. św. St. B.M. w Rzgowie dawną pieśnią polską (choć po łacinie) peł-
niącą niegdyś rolę hymnu - „Gaude Mater Polonia...”, czyli „Ciesz się Matko 
Polsko...”. To utwór wspaniały i dumny (dla nas premierowy), wykonywany 
podczas uroczystości i podniosłych momentów. Na estradzie w parku im. 
A. Mickiewicza chór wykonał trzy pieśni: „Święta miłości kochanej Ojczy-
zny...”, „Witaj majowa jutrzenko...” oraz „Oda do radości...” z IV części IX 
symfonii L. van Beethovena do słów F. Schillera. Utwór ten - prezentowany 
przez chór po raz pierwszy - jest hymnem Unii Europejskiej, do której 5-lecie 
przynależności obchodziliśmy 1 maja.

Jak widać, wiosna w „Cameracie” - gorąca; ten mały „muzyczny mara-
ton” nieco nas zmęczył. Jednak ciągła aktywność powoduje, iż mamy powody 
do zadowolenia i satysfakcji. Przed nami krótki odpoczynek, ale już nieba-
wem zapraszamy na kolejne występy. W planach - „Powitanie Lata” już 21 
czerwca w Starowej Górze. Do zobaczenia!

Z pozdrowieniami
chórmistrz Izabela Kijanka

XXXVIII Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 8 kwietnia 2009 r.

Szczęśliwa trzynastka
Tradycją już jest, że podczas tej sesji 

sprawozdania składają wszystkie szkoły, 
instytucje, zakłady budżetowe oraz sto-
warzyszenia, które choćby symboliczną 
złotówką wspomagane były z budżetu 
gminy. Tak było i na tej sesji. Rzeczowe i 
finansowe sprawozdania pokazały ogrom 
dziedzin życia, nad którymi czuwa Urząd 
Miejski i kieruje Burmistrz.

Następnie sprawozdanie z wyko-
nania budżetu złożył Burmistrz Jan 
Mielczarek, który przedstawił dochody 
budżetu po zmianach dokonanych 
przez Radę Miejską – wyniosły one 
29.035.419,72 zł, co stanowi 106,04% 
planu rocznego. Wydatki budżetowe 
wyniosły 27.079.284,30 zł, co stanowi 
89,10% planu, z tego wydatki inwesty-
cyjne wykonano w 93,8% planu rocz-
nego - na ogólną kwotę 9.921.002,37 zł.

Nadwyżka budżetowa wyniosła w 
2008 r. 1.956.135,42 zł. W trakcie roku 
zaciągnięto pożyczkę długoterminową 
na budowę kanalizacji w Starowej Górze 

i Starej Gadce z WFOŚiGW na kwotę 
833.000 zł (pożyczka jest w części refun-
dowana).

Wszystkie pozycje inwestycyjne 
zostały zrealizowane, choć kilka z nich 
przeniesiono do wydatków niewygasa-
jących na początek roku bieżącego, ale 
na dzień sesji wszystkie zostały zreali-
zowane.

Regionalna Izba Obrachunkowa 
zaopiniowała pozytywnie sprawozda-
nie Burmistrza Rzgowa z wykonania 
budżetu gminy Rzgów za rok 2008.

Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej Wiesław Gąsiorek przedłożył spra-
wozdanie Komisji Rewizyjnej, która 
dokonała oceny wykonania budżetu 
Gminy Rzgów za 2008 r. i wystąpiła o 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Rzgowa. RIO w swojej uchwale nie 
zgłosiła zastrzeżeń do wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie 
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Rzgowa za wykonanie budżetu roku 
2008.

Podział nadwyżki budżetowej
Blisko 4,5 mln zł ze środków nadwyżki budżetowej Rada Miejska w Rzgowie 

podzieliła zgodnie z wnioskiem Burmistrza Jana Mielczarka. Połowa kwoty została 
zaplanowana na inwestycje w Rzgowie - przede wszystkim na doprowadzenie miasta 
i jego centrum do wizerunku miast unijnych. Wcześniej plany te blokowała trwająca 
rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Oczywistą przeszkodą w realizacji nowej 
wizji miasta będzie „zabytkowy” (!?) budynek starej strażnicy, który żadną miarą nie 
pasuje do tej koncepcji i straszy w centrum Rzgowa. Ma on jednak swoich fanów, 
również w siedzibie Konserwatora Zabytków. Około 800 tys. zł trafi na pozostałe 
miejscowości gminy, a około 1,5 mln zł na potrzeby ogólnogminne. Poniżej podajemy 
szczegółowy podział nadwyżki:
INWESTYCJE OGÓLNOGMINNE
1. Spłata zadłużenia WFOŚiGW w Łodzi -  463.780,00
2. Zakup autobusu szkolnego -  400.000,00
3. Zwrot środków alkoholowych z 2008 r. -  33.788,74
5. Zwrot środków z PFRON z 2008 r. za windę przy GPZ -  843,00
6. Rozliczenie końcowe z realizacji zadania „Rozbudowa Budynku UM w Rzgowie” z firmą IMPROFEX 
-  245.000,00
7. Zakup ureterorenoskopu dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala w Tuszynie -
  25.000,00
8. Zakup walca drogowego do naprawy dróg -  40.000,00
9. Zakup recyklera do naprawy dróg -  40.000,00
10. Zakup ciągnika rolniczego dla Oczyszczalni Ścieków w Rzgowie -  60.000,00
11. Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji -  60.000,00
 (ze środków ZWiK-u)
12. Współpraca samorządowa Polsko-Ukraińska (Storożyniec) -  25.000,00
13. Przebudowa instalacji sanitarnej w Przedszkolu w Rzgowie -  60.000,00
14. Pokrycie papą budynku Gimnazjum w Rzgowie -  35.000,00
15. Wykup działki pod wysypisko odpadów -  57.739,55

1.486.151,29
MIASTO RZGÓW:
1. Przebudowa parku im. Adama Mickiewicza -  400.000,00
2. Budowa parkingu przy UM w Rzgowie -  100.000,00
3. Przebudowa chodnika w ul. Przejazd w Rzgowie -  35.000,00
4. Przebudowa placu przy ul. Łódzkiej/ul. Pabianickiej -  130.000,00
5. Oświetlenie parkingu przy ul. Łódzkiej -  70.000,00
6. Budowa skateparku w Rzgowie -  350.000,00
7. Wymiana bram garażowych w budynku OSP w Rzgowie -  45.000,00
8. Modernizacja pomieszczeń kotłowni w budynku OSP w Rzgowie -  15.000,00
9. Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Kamiennej -  70.000,00
10. Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Leśnej -  35.000,00
11. Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Rudzkiej -  350.000,00
12. Oskarpowanie rowu przy ul. Rudzkiej -  80.000,00
13. Przebudowa chodnika - Pl. 500-lecia -  3.000,00
14. Przebudowa chodnika w ul. Długiej -  3.000,00
15. Przebudowa chodnika w ul. Nowej -  4.000,00
16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellończyka -  35.000,00
17. Budowa studzienki wodomierzowej na stadionie GLKS „Zawisza” Rzgów -  30.000,00
18. Budowa chodnika na stadionie GLKS „Zawisza” Rzgów -  20.000,00
19. Wykonanie oświetlenia w ul. Zachodniej, Kiepury, Brzozowej -  50.000,00
20. Budowa chodnika w ul. Tuszyńskiej -  150.000,00
21. Przebudowa drogi w ul. Krzywej -  60.000,00
22. Budowa tablic „Miasto Rzgów wita” -  40.000,00

2.075.000,00
STAROWA GÓRA:
1. Zaprojektowanie i budowa ul. Gontowej w St. Górze: -  50.000,00 zł,
2. Wykonanie projektu wodociągu w ul. Podłogowej w St. Górze: -  5.000,00 zł,
3. Wykonanie wodociągu w ul. Jana Pawła II w St. Górze: -  40.000,00 zł,
4. Wykonanie projektu przebudowy ul. Parterowej w St. Górze: -  20.000,00 zł,
5. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Żwirowej w St. Górze: -  5.000,00 zł,
6. Wykonanie projektu budowy kanalizacji w ul. Piętrowej w St. Górze: -  20.000,00 zł.
STARA GADKA:
1. Utwardzenie placu przy OSP w Starej Gadce: -  30.000,00 zł,
2. Remont instalacji elektrycznej dla budynku OSP Stara Gadka: -  11.000,00 zł
GOSPODARZ:
1. Remont świetlicy w Gospodarzu (instalacja elektryczna): -  30.000,00 zł.

CZYŻEMINEK:
1. Zakup wiaty przystankowej: -  8.000,00 zł.
PRAWDA:
1. Rozbudowa budynku OSP Prawda: -  100.000,00 zł.
2. Zakup wiaty przystankowej: -  8.000,00 zł.
GUZEW-BABICHY:
1. Modernizacja budynku OSP w Guzewie: -  20.000,00 zł,
2. Budowa chodnika w Babichach: -  50.000,00 zł
GRODZISKO-KONSTANTYNA:
1. Wykup działek w Konstantynie: -  100.000,00 zł
KALINO:
1. Budowa chodnika w Kalinie: -  80.000,00 zł
KALINKO:
1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Kalinku: -  40.000,00 zł,
2. Pokrycie papą dachu na budynku OSP w Kalinku: -  20.000,00 zł,
3. Budowa wodociągu w Kalinku: -  120.000,00 zł
ROMANÓW:
1. Docieplenie i otynkowanie budynku OSP w Romanowie: -  20.000,00 zł
HUTA WISKICKA-TADZIN:
1. Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu w Hucie Wiskickiej: -  30.000,00 zł
BRONISIN DWORSKI:
1. Przebudowa drogi powiatowej w Bronisinie: -  50.000,00 zł

Poszerzenie granic miasta Rzgowa
Po kilkunastu latach podjęty został wniosek mieszkańców części Gospodarza - 

tzw. czworaków i kilku domów sąsiednich, którzy zostali odcięci od reszty Gospodarza 
płotem Polrosu – nowego właściciela dawnego Państwowego Gospodarstwa Ogrod-
niczego. Terytorialnie mieszkańcy ul. Nasiennej należą do Gospodarza, a faktycznie 
dojazd do ich posesji jest możliwy od strony Rzgowa. I tu zaczynają się koszmary, typu 
błądzące pogotowie, policja, niedoręczane przesyłki, problem ze znalezieniem adresu 
itp. Podobna sytuacja ma miejsce za ostatnią posesją Państwa Klink na ul. Grodziskiej 
w Rzgowie. Praktycznie mieszkają oni w Rzgowie, a faktycznie na terenie Grodziska.

Przy okazji postanowiono wyregulować granicę miasta Rzgowa z Gospodarzem, 
przesuwając ją do ul. Guzewskiej i części ul. Cegielnianej w Gospodarzu.

Szczegóły planowanych zmian można obejrzeć w internecie w załącznikach gra-
ficznych nr 1-3 do uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie nr XXXIX/273/2009 z dnia 
29 kwietnia 2009 r. pod adresem http://www.bip.rzgow.tensoft.pl/ w zakładce „Prawo 
lokalne” -› „Uchwały Rady”.

Procedura zmiany obrębu geodezyjnego miasta przewiduje konsultacje społeczne 
- w tym wypadku z mieszkańcami Rzgowa, Gospodarza i sołectwa Grodzisko-Kon-
stantyna w formie wypełnienia list z podpisami. Będą je przeprowadzać osoby upoważ-
nione przez Burmistrza Rzgowa. Dopiero później może ruszyć cała machina zmiany 
granic miejscowości wymienionych, oparta o ministerstwa w Warszawie i wcale tania 
ona nie będzie. Determinacja inicjatorów zmian jest jednak ogromna.

Nowa ulica w Gospodarzu
„Zbożowa” – taką nazwę otrzymała ulica długości 71 mb., łącząca ulicę Młyńską i 

Łanową. Żboże, łan i młyn – to dobre skojarzenia i tym myśleniem kierowała się Rada 
nadając nową nazwę.

Granice obwodów szkół
Zaktualizowano obwody szkół podstawowych biorąc za podstawę nowe nazwy 

ulic, które powstały od 16 marca 2000 r. do dziś. A oto one:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie. Do obwodu szkoły włączone 
są następujące miejscowości: Gospodarz z wyłączeniem ulic Guzewskiej, Lipowej, 
Klonowej, Dębowej, Cegielnianej, Kaczeńcowej, Różanej, Kwiatowej, Liliowej; Gro-
dzisko, Konstantyna, Rzgów z wyłączeniem ulicy Guzewskiej, Starowa Góra, Stara 
Gadka.
2) Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie. Do obwodu szkoły włą-
czone są następujące miejscowości: Kalino, Kalinko, Romanów, Huta Wiskicka, Bro-
nisin Dworski, Tadzin.
3) Szkoła Podstawowa w Guzewie. Do obwodu szkoły włączone są następujące miej-
scowości: Rzgów - ul. Guzewska, Gospodarz – ul. Guzewska, Lipowa, Klonowa, 
Dębowa, Cegielniana, Kaczeńcowa, Różana, Kwiatowa, Liliowa, Guzew, Babichy, 
Prawda, Czyżeminek.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 21 kwietnia 2009 r.

Podczas dyskusji nad budżetem za 
rok 2008 praktycznie nie zgłoszono uwag 
do złożonego przez Burmistrza sprawoz-
dania, a jednak podczas głosowania za 
udzieleniem absolutorium (obecni byli 
wszyscy radni) trzynastu było „za” 
udzieleniem absolutorium, a dwóch rad-
nych zagłosowało „przeciw”: Marek 
Bagiński i Mateusz Kamiński. Ciekawe, 
co radni mieli do ukrycia głosując prze-
ciw absolutorium dla Burmistrza, skoro 
nie wyjaśnili tego na forum sesyjnym.

Współpraca z Bukowiną
na Ukrainie

Bukowina to przepiękny region wie-
lonarodowościowy Ukrainy w południo-
wo-zachodniej jej części w Karpatach, 
lecz mało doinwestowany. Rada postano-
wiła rozpocząć współpracę społeczności 
lokalnej Gminy Rzgów ze społecznością 
lokalną miasta Storożyniec. Powiat sto-
rożyniecki leży na Bukowinie i w jego 
skład wchodzi m.in. Stara Huta, w której 
mieści się polska szkoła. Celem współ-
pracy będzie wypracowanie wspólnych 
mechanizmów, które będą maksymalizo-
wały korzyści płynące ze współpracy dla 
obu społeczności lokalnych. Współpraca 

związana będzie z wymianą doświadczeń 
samorządowych, kulturalnych i spor-
towych oraz nawiązaniem kontaktów 
biznesowych, która ma doprowadzić do 
jak najefektywniejszego wykorzystania 
szans, jakie stwarza bliskie sąsiedztwo 
geograficzne oraz wspólne dziedzictwo 
kulturowe i historyczne.

Przyjęto następujące priorytety we 
wzajemnej współpracy: Prowadzenie 
wspólnej polityki informacyjnej dotyczą-
cej współpracy samorządowej, wymiany 
doświadczeń, wymiany kulturalnej i 
sportowej, wymiany młodzieży oraz 
zacieśniania współpracy biznesowej. 
Efektem tej uchwały był przyjazd Dele-
gacji Ukraińskiej do Rzgowa na przeło-
mie kwietnia i maja br.

Pożyczka na kanalizację
Kwotę 1.360.000 zł postanowiono 

pożyczyć w WFOŚiGW w Łodzi na 
sfinansowanie brakującej w budżecie 
kwoty na kanalizację podciśnieniową w 
Starowej Górze i Starej Gadce. Pożyczka 
ta jest w części umarzalna po wykona-
niu inwestycji i osiągnięciu tzw. efektu 
ekologicznego, czyli po włączeniu się do 
kanalizacji zaplanowanych gospodarstw 
indywidualnych.
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INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

w sprawie obwodów głosowania i ich granic oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Działając na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. 
zm.) - podaję do publicznej wiadomości:

§ 1. Informację o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzą-
dzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.                                                                                                                                                       Burmistrz Jan Mielczarek

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Rzgów: ul. ul. Bema, Broniewskiego, Długa (od nr 11 do nr 44), Dolna, Gliniana, Górna, Graniczna, 
Grodziska, Kazimierza Jagiellończyka, Kamienna, Kopernika, Krótka, Ks. Załuski, Literacka, Łąkowa, 
Łódzka (numery parzyste), Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Plac 500-lecia (od nr 6 do 20), Polna, Połu-
dniowa, prof. Łowmiańskiego, Przejazd, Rawska, Reymonta, Sikorskiego, Słoneczna, Smugowa, Suchar-
skiego, Szkolna, Tuszyńska (numery parzyste), Tylna, Ustronna, Wąska, Wiosenna, Wschodnia, Wysoka, 
Zielona, Żołnierzy Września.

Szkoła Podstawowa
Rzgów, ul. Szkolna 3

tel. 042-227-83-99

2

Rzgów: ul. ul. Brzozowa, Buczka, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długa (od nr 1 do nr 10), Guzewska, Igna-
cego Krasickiego, Jana Kiepury, Katowicka, Krasickiego, Krzywa, Kusocińskiego, Leśna, Letniskowa, 
Łódzka (numery nieparzyste), Mała, Mickiewicza, Nasienna, Pabianicka, Plac 500-lecia (od nr 1 do nr 5 
włącznie), Przyrzeczna, Reja, Rudzka, Rzemieślnicza, Stadionowa, Stawowa, Stroma, Tuszyńska (numery 
nieparzyste), Wąwozowa, Zachodnia, Źródlana, Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa
Rzgów, ul. Szkolna 3

tel. 042-227-83-99
(lokal przystosowany 

dla osób niepełnosprawnych)

3 Stara Gadka

Sala Świetlicowa
Stara Gadka

ul. Czartoryskiego 23
tel. 042-227-82-00

4 Starowa Góra

Dom Kultury
Starowa Góra

ul. Centralna 100a
tel. 042-214-12-09

5 Babichy, Czyżeminek, Gospodarz, Guzew, Prawda
Szkoła Podstawowa

Guzew 21c
tel. 042-214-10-86

6 Bronisin Dworski, Huta Wiskicka, Kalino, Kalinko, Romanów, Tadzin
Szkoła Podstawowa

w Kalinie
tel. 042-214-10-77

7 Grodzisko, Konstantyna
Ochotnicza Straż Pożarna

Grodzisko 47a
tel . 042-227-81-98

Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w godzinach od 8.00 do 22.00.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Rzgowa (Rzgów, Plac 500-lecia 22, tel. 2141353, 2141210) 
ogłasza przetargi nieograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości nie-
zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rzgów, położonych w 
miejscowościach Czyżeminek i Gospodarz.

Lp.   Oznaczenie nieruchomości              Pow. w m2           Cena do przetargu
         wg ewidencji      wg KW                                                   brutto (zł)
             gruntów

1.             96/1              33992                      1250                      79.864,86
2.             96/2              33992                      1045                      66.766,94
3.             96/3              33992                      1035                      66.127,66
4.             96/4              33992                      1024                      65.424,94
5.             96/5              33992                      1014                      64.785,66
6.             96/7              33992                        884                      56.479,90
7.             96/8              33992                      1315                      84.017,74
8.             95/75            26151                      1460                      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 ogło-
szeniu 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 odci-
nek 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 zadrze-
wionego. 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 przeznaczona 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 rozgraniczają-
cej drogi gminnej (granica działki), od istniejącego rowu - 4 m,
* 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 zabu-
dowy 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 nanie-
sienia budowlane. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Dopuszczalna jest 
zabudowa usługowa. Z pełnym zakresem ustaleń w/p planów zagospodaro-
wania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 
02 i 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się, że nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetargi nieograniczone ustne odbędą się w dniu 20 maja 2009 roku o 
godzinie 12.00 w pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny 
gruntu w kasie urzędu w terminie do 13 maja 2009 roku (włącznie). Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się w poczet ceny 
nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Gimnazjaliści w Berlinie
Dnia 7 kwietnia 2009 roku o 

godzinie 8.00 w stronę zachod-
niej granicy wyruszyła wycieczka 
szkolna do Berlina połączona z 
warsztatami języka niemieckiego. 
Opiekunami wycieczki i zarazem 
organizatorami byli: p. Agnieszka 
Franczak, p. Emilia Nowacka i p. 
Mariusz Bojanowski. Jako pilot 
towarzyszyła im również p. Kamila 
Cybulska z biura podróży Pano-
rama. Uczestnikami wycieczki byli 
uczniowie Gimnazjum im. Kazimie-
rza Jagiellończyka w Rzgowie.

Po kilkugodzinnej, ale przyjem-
nej podróży dotarliśmy szczęśliwie 
i bez przeszkód do celu – dzielnicy 
Marzahn w Berlinie, gdzie mieści 
się Haus Pro-Social – miejsce 
naszego zakwaterowania. Po małym 
zamieszaniu związanym z rozdawa-
niem kluczy do pokoi i wnoszeniem 
bagaży, mogliśmy spokojnie rozej-
rzeć się po hotelu, który na pierwszy 
rzut oka zrobił na nas dobre wraże-
nie. Na drugi i trzeci rzut oka, także 
wszystko bardzo nam się podobało, 
więc po dłuższej chwili poświęconej 
na odpoczynek i rozpakowywanie 
się, zadowoleni zeszliśmy na posi-
łek.

Po kolacji zebraliśmy się przed 
budynkiem i odliczywszy się, udali-
śmy się na spacer w kierunku Gärten 
der Welt – Ogrodów Świata. Jest to 
bardzo piękny zakątek, oddający 
wiernie wygląd ogrodów z różnych 
zakątków świata, Japonii czy Chin. 
Najlepszą zabawę mieliśmy chodząc 
po prawdziwym, roślinnym labiryn-
cie. Nawet nasi opiekunowie skusili 
się i zagłębili w wąskie, kręte alejki. 
Z Ogrodów Świata wyszliśmy 
dopiero, gdy zrobiło się ciemno. 

Pierwszy dzień w Berlinie był więc 
bardzo udany.

Następnego dnia już od rana cze-
kały nas niezliczone atrakcje. Zaraz 
po śniadaniu ruszyliśmy na podbój 
Berlina turystycznego. Zaczęliśmy 
od stacji kolejowej na Aleksander-
platz i słynnej wieży telewizyjnej, 
z której rozpościera się wspaniały 
widok na panoramę miasta.

Potem przyszła kolej na inne 
miejsca i zabytki: spacer pod Katedrę 
Berlińską, przejście Placem Pocz-
damskim, podziwianie ruin muru 
berlińskiego, wizyta pod Bramą 
Brandenburską, przejazd Aleją 
pod Lipami i oglądnie wystaw w 
Muzeum Pergamońskim na wyspie 
Muzeów.

Gdy zmęczeni, ale pełni wrażeń 
wróciliśmy na obiad do hotelu, oka-
zało się, że to nie koniec wrażeń. 
Pod wieczór wybraliśmy się na 
stację metra i pojechaliśmy zwie-
dzać Berlin nocą. Wysiedliśmy na 
Berlin Hauptbahnhof, głównym 
dworcu kolejowym Berlina, który 
został otwarty całkiem niedawno, 
bo w 2006 roku. Potem poszliśmy 
w kierunku Reichstagu, siedziby 
niemieckiego Bundestagu. Weszli-
śmy na górę, tam, gdzie znajduje 
się słynna kopuła i podziwialiśmy 
piękny Berlin nocą.

Ostatni dzień, czwartek, upłynął 
nam pod znakiem Tropical Islands. 
Tropical Islands leżą przy autostra-
dzie A 13 (Berlin-Drezno), ok. 35 
km na południe od Berlina. Zaraz po 
śniadaniu znieśliśmy nasze bagaże 
i ruszyliśmy. Z daleka można było 
zobaczyć halę, w której Tropical 
Islands zostały zrobione. Jest to 
największa wolno stojąca hala w 

Europie i pierwotnie miała służyć do 
budowy sterowców.

W środku przywitała nas tem-
peratura ok. 25 stopni Celsjusza i 
bajeczna, egzotyczna roślinność. Po 
krótkim zwiedzaniu wyspy mogli-
śmy, każdy na własną rękę, sko-
rzystać z atrakcji: basenów z ciepłą 
wodą, sztucznych plaży, czterech 
wielkich zjeżdżalni i sauny paro-

wej. Zabawa na wyspach trwała cały 
dzień i dopiero około godziny 19.00 
opuściliśmy ten tropikalny raj, zmę-
czeni, ale bardzo zadowoleni.

Do Rzgowa dotarliśmy około 
godziny trzeciej nad ranem. Podzię-
kowaliśmy kierowcy i pani prze-
wodnik i zgodnie uznaliśmy, że 
wycieczka była w pełni udana.

Wiosenne biegi
Dnia 28 kwietnia 2009 siedemnaścioro biegaczy z Gimnazjum im Kazi-

mierza Jagiellończyka w Rzgowie wzięło udział w Wojewódzkich Wiosen-
nych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS w ramach ogólnopolskich Dni 
Olimpijczyka. Do Wolborza gimnazjaliści i absolwent gimnazjum Marcin 
Bartoszek, wybrali się pod opieką pana Daniela Bródki.

Do rywalizacji stanęło wielu uczestników, w dwóch kategoriach – dziew-
częta/kobiety i chłopcy/mężczyźni, a także w kilku kategoriach wiekowych. 
Gimnazjaliści rywalizowali na dwóch dystansach, dziewczęta 600 metrów, a 
chłopcy 800 metrów. Najlepsi wśród Jagiellończyków byli: Natalia Piech kl. 
Ia miejsce 13, Adrian Górski kl. Id miejsce 13, Ada Stachurska kl. IIa miejsce 
20, a także absolwent Marcin Bartoszek miejsce 5. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy.

Natalia Biesaga, kl. Id
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Spotkanie z absolwentami
Dnia 24.03.2009 o godzinie 16:00 dobyło się w murach naszej szkoły, 

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, spotkanie absolwen-
tów z obecnymi uczniami klas trzecich. Zapewne wielu z naszych byłych 
wychowanków zadało sobie nie raz pytanie: „Czy gdybym mógł cofnąć czas, 
to wybrałbym tę szkołę, klasę, do której obecnie uczęszczam?”.

Obserwując problemy, z jakimi borykają się uczniowie szkół średnich, 
którzy źle wybrali placówkę czy profil klasy, w stosunku do swoich moż-
liwości, poziomu i planów na przyszłość, postanowiliśmy pomóc w doko-
naniu właściwego wyboru uczniom obecnych klas trzecich gimnazjum. Z 
przykrością muszę stwierdzić, że na spotkaniu licznie stawili się absolwenci, 
natomiast zawiedli ci, dla których organizowaliśmy to całe przedsięwzięcie, 
czyli uczniowie najstarszych klas w szkole. Potwierdza to tylko nasze przy-
puszczenia, odnośnie braku zrozumienia powagi sytuacji, jaka wiąże się z 
wyborem szkoły i dalszej nauki.

Jeżeli jednak przynajmniej kilka osób skorzystało z informacji prze-
kazanych na spotkaniu i wyciągnęło stosowne wnioski na przyszłość, to 
warto było je zorganizować i zapewne w przyszłym roku będziemy chcieli 
je powtórzyć. Informacje, które przekazali absolwenci w czasie spotkania, 
były zgodne z naszymi oczekiwaniami, były krótkie, rzeczowe, wynikały z 
własnych doświadczeń i nie przypominały bełkotu reklamowego szkół śred-
nich.

Wielkie dzięki dla obecnych na spotkaniu absolwentów. Dziękuję, że 
mnie nie zawiedliście i mogę na was liczyć.

Mariusz Bojanowski, nauczyciel geografii

Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie proszą wszystkie osoby, szczególnie rodziny, znajomych, sąsia-
dów, mieszkańców Rzgowa i okolicznych wsi, o pomoc w odtworzeniu 
zapomnianej historii zapomnianych bohaterów, którzy zginęli w czasie 
drugiej wojny światowej. Nazwiska ofiar hitleryzmu widnieją na tablicy 
pamiątkowej w kościele w Rzgowie. Zróbmy chociaż mały krok, aby 
młodzi o nich nie zapomnieli i szczycili się przeszłością swoich dziadów.
Wszelkie informacje prosimy zgłaszać do sekretariatu Gimnazjum lub 
bezpośrednio do nauczyciela geografii - Mariusza Bojanowskiego. Za 
okazaną pomoc z góry serdecznie dziękujemy.

Witaj majowa jutrzenko
29 kwietnia 2009 roku w Gimnazjum w Rzgowie odbył się apel z okazji 

218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość upamiętniającą to 
wyjątkowe, na skalę światową, wydarzenie przygotowały panie A. Jaworska i 
E. Obiała wraz z grupa uczniów z klas Ia i IIIb. Uczniowie przedstawili krótki 
rys historyczny, a oprawę muzyczną stanowił Polonez 3 Maja.

Uczniowie gimnazjum zaprezentowali się również podczas gminnych 
uroczystości rocznicowych, w Parku Miejskim w Rzgowie, w niedzielę 3 
maja. Gimnazjaliści mieli okazję wystąpić obok Chóru „Camerata”, Orkie-
stry Dętej, Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” oraz zespołu tanecznego z 
Ukrainy.

Krzysztof Stępień, kl. IIIc

Wspomnień czas...
Kwiecień to szczególny miesiąc dla wszystkich Polaków, to czas, kiedy 

wspominamy dzieje naszej ojczyzny. Dnia 27 kwietnia 2009 roku, w Gim-
nazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie odbył się uroczysty apel, 
który dotyczył obchodów Kwietnia Miesiąca Pamięci Narodowej. Program 
artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Haliny Karbowniczak i pani 
Marioli Gałkiewicz, a zaprezentowany przez uczniów klas Ib, IId, IIIc i IIId, 
wprowadził gimnazjalistów we wspomnieniowy nastrój. Krótki, lecz jakże 
wymowny występ uczniów opierał się na aforyzmach myślicieli różnych 
epok, które dotyczyły wolności. Zostały przytoczone słowa Jana Pawła II, 
Tadeusza Kotarbińskiego, Anny Pogonowskiej, Napoleona Bonaparte i Hen-
ryka Rzewuskiego. Tłem muzycznym wspomnieniowego apelu były utwory: 
„A mury runą...”, „Po partyzancie dziewczyna płacze” i „Żeby Polska była 
Polską”, wykonane przy akompaniamencie pana Jarosława Rychlewskiego, 
pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie.

Dzień wcześniej uczniowie Gimnazjum wzięli udział w gminnych obcho-
dach, przy mogile 22 ofiar zamordowanych w czasie drugiej wojny świa-
towej, w Babichach. Po mszy świętej sprawowanej przez księdza Roberta 
Nowaka zaprezentowali program artystyczny.

Kamil Muras, kl. IIId

Turniej piłki ręcznej
Dnia 17 marca 2009 r. odbył się mecz piłki ręcznej. Rywalizowały ze 

sobą cztery klasy: 1a, 1b, 1c, 1d. Pierwszy mecz rozegrała klasa Ia i Ib. Po 
zaciętej walce wygrała klasa 1b. Zdumiewająco zagrały dziewczęta z klasy Ib 
i Ia: Joanna Berska, Kasia Pyć, Dominika Cywińska oraz Margarita Rechciń-
ska, Karolina Klachta i Sylwia Pytka. Kolejne mecze rozegrały klasy Ia, Ic i 
Id, a najlepszy wynik osiągnęły uczennice Id.

Rozgrywki nadal trwają, zatem kibicujemy wszystkim młodym zawod-
niczkom. Organizatorem szkolnego turnieju piłki ręcznej jest nauczycielka 
w-f, pani Grażyna Żabka.                                       Karolina Świderek, kl. Ib

Wiosenny rajd
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie dnia 

27 marca 2009 roku wyruszyli na rajd pieszy pod hasłem Szukamy Wiosny. 
Trasa rajdu wiodła od szkoły, ulicami Szkolną, Literacką, Kamienną, aż do 
Babich. Po drodze uczestnicy zatrzymali się nad rzeką, żeby ostatecznie poże-
gnać zimę, spalić i utopić jej symbol, czyli Marzannę. Po wiosennym rytuale 
uczniowie wyruszyli w dalszą drogę, ale niestety po paru minutach pogoda 
znacznie się pogorszyła i zaczęło padać. Trasa została skrócona i uczestnicy 
rajdu musieli wrócić do szkoły.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali opiekunowie: p. Grażyna Żabka, 
p. Agnieszka Ruta i p. M. Wieczorkiewicz. Tegoroczny rajd był ,,mokry”, ale 
mamy nadzieje, że w przyszłym roku będzie słoneczny i już teraz zapraszamy 
wszystkich chętnych gimnazjalistów.                            Joanna Berska, kl Ib

W drugiej połowie kwietnia 
uczniowie klas trzecich Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w 
Rzgowie byli sprawdzani ze swojej 
wiedzy na egzaminie gimnazjalnym. 
W tym roku, pierwszy raz test trwał 
nie dwa dni, jak to miało miejsce od 
momentu jego wprowadzenia, a trzy. 
Trzecioklasiści sprawdzali swoje 
umiejętności w części humanistycz-
nej, matematyczno-przyrodniczej 
oraz pierwszy raz z języka obcego 
nowożytnego, w naszym Gimna-
zjum jest to język angielski.

W środę, 22 kwietnia, miała 
miejsce pierwsza część egzaminu, 
gimnazjaliści byli wtedy spraw-
dzani z wiedzy z przedmiotów 
humanistycznych. Test zatytuło-
wano: „Podróż niejedno ma imię”. 
Na teście jak zwykle trzecioklasiści 
spotkali się z analizą tekstów, wyka-
zać mogli się również własną twór-
czością. Oprócz wiedzy literackiej, 
sprawdzono również, jak uczniowie 
radzą sobie z interpretacją obrazu 
Jana Vermeera „Geograf”. Egzami-
natorzy po ubiegłorocznej wpadce, 
o której było głośno w całej Polsce, 
w tym roku nie zapytali bezpośred-
nio o żadną z lektur omawianych w 
gimnazjum, co jak przyznają sami 
uczniowie, było korzystniejsze. Jak 
co roku, do napisania były dwie 
prace pisemne, krótsza i dłuższa. 
Ta część składała się łącznie z 29 
zadań.

Pierwsza praca, z którą przy-
szło się zmierzyć gimnazjalistom, 

to podanie, w którym osoba pisząca, 
jako przedstawiciel samorządu 
szkolnego, miała wystąpić do dyrek-
tora szkoły o zgodę na przeprowa-
dzenie zbiórki pieniędzy na rzecz 
Fundacji Dziecięca Fantazja. Należy 
tutaj zaznaczyć, że w całej Polsce 
były problemy z tym zadaniem. 
Centralna Komisja Egzaminacyjna 
zastanawiała się, czy nie anulo-
wać tego zagadnienia ze względu 
na to, że wielu uczniów podpisało 
się swoim prawdziwym imieniem 
i nazwiskiem, a jest to zdradzanie 
swoich danych osobowych. CKE 
ogłosiła, że podanie będzie spraw-
dzane, a uczniowie nadal mogą 
liczyć na 6 punktów za to zadanie.

Druga, dłuższa forma to roz-
prawka. Tegoroczny temat to: 
„Wyprawa, wędrówka, tułaczka... 
– podróż niejedno ma imię”. Wcze-
śniej wspomnieliśmy, że egzami-
natorzy nie nawiązali w teście bez-
pośrednio do wiadomości z lektur, 
jednak w tym zadaniu można było 
wykorzystać informacje zdobyte 
podczas analizy i interpretacji lektur 
szkolnych. Tezę trzeba było uzasad-
nić co najmniej trzema argumen-
tami, z czego jeden miał pochodzić 
z tekstów zawartych w teście, a dwa 
kolejne z literatury lub historii albo 
obu tych dziedzin. Uczniowie mając 
do wykorzystania prawie dwie 
strony, musieli zapisać przynajmniej 
połowę wyznaczonego miejsca, aby 
ich praca została sprawdzona.

Jak zwykle trzecioklasiści mieli 

do czynienia z kilkoma tekstami i z 
zadaniami zamkniętymi oraz otwar-
tymi. Ich interpretacja nie sprawiała 
problemów i gimnazjaliści odpowia-
dali na nie bez większych kłopotów. 
Nie zabrakło pytań z historii, jedno 
z nich to: „Powstanie listopadowe 
wybuchło w roku...”, odpowiedź 
oczywiście brzmi: w 1830.

Następnego dnia, w czwartek, 
23 kwietnia br., uczniowie klas 
trzecich pisali test z części matema-
tyczno-przyrodniczej. Również tutaj 
gimnazjaliści zmierzyli się z czyta-
niem ze zrozumieniem. Jednak, jak 
to bywa w tej części, przydała się 
również umiejętność odczytywania 
tabel, map i wykresów.

W tym roku na pewno zasko-
czeniem było zadanie za 4 punkty z 
fizyki, które wcześniej raczej się nie 
zdarzało. Również więcej zadań w 
tym roku pojawiło się z chemii i bio-
logii. Problem piszącym mogło spra-
wić zadanie, w którym należało obli-
czyć powierzchnię dwóch dachów i 
wybrać ten, który ma większą. Wielu 
uczniów w Polsce „poległo” w tym 
miejscu, ponieważ jako część dachu 
zaliczało również ściany budynku... 
W pytaniach z geografii przydała się 
znajomość kierunków, umiejętność 
określania współrzędnych geogra-
ficznych i przeliczania czasu.

Ostatnia część, która odbyła 
się w piątek, 24 kwietnia, spraw-
dzała znajomość języka obcego, w 
naszej szkole języka angielskiego. 
Był to pierwszy taki test, jaki prze-
prowadzono. Tegoroczni trzecio-
klasiści byli „królikami doświad-
czalnymi” pod tym względem, ale 
słysząc opinie uczniów po teście 

łatwo było zgadnąć, że są zadowo-
leni. Bardzo interesujące jest to, że 
na teście były tylko pytania typu 
„A, B, C” lub „Prawda, Fałsz”. Ta 
część w odróżnieniu od poprzednich 
trwała zaledwie 90 minut, a nie 120 
i uczniowie spotykają się tutaj rów-
nież z odbiorem tekstu słuchanego, a 
nie tylko czytanego. Przypomnijmy, 
że pierwszy próbny test z j. angiel-
skiego odbył się 21 października 
2008 roku, a następny 23 stycznia 
2009 roku.

Ogólne nastroje uczniów po 
egzaminie nie były złe, a nawet 
można powiedzieć, że dobre. Ozna-
czać to może jedynie, że w tym roku 
wyniki będą dobre. Trzy dni egza-
minów na pewno wyczerpały zapasy 
sił wielu trzecioklasistów, ale nic na 
marne. Teraz gimnazjalistom zostało 
uczenie się, aby na koniec roku mieć 
jak najlepsze oceny i bez problemu 
dostać się do wybranej, a przez wielu 
wymarzonej szkoły. Wyniki testów 
będą znane w połowie czerwca.

Przypomnijmy, że uczniowie 
mogli wybrać podczas rekrutacji, 
której wstępny etap zakończył się 
wraz z końcem kwietnia, jedynie 
trzy szkoły, w tym nieograniczoną w 
nich ilość klas (ograniczenie to tylko 
ilość klas w danej szkole). Przyjęcie 
do szkoły ponadgimnazjalnej zależy 
od uzyskanych przez ucznia ocen z 
wybranych przedmiotów i wyniku 
egzaminu oraz od dodatkowych 
osiągnięć odnotowanych na świa-
dectwie. Część z języka obcego nie 
liczy się podczas rekrutacji, a jedy-
nie może pomóc szkołom w przy-
dzieleniu ucznia do odpowiedniej 
grupy.     Jakub Bednarski, kl. IIId

Egzamin gimnazjalny już za nami


