Lato z komarami
Dnia 7 czerwca grupa młodsza Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
wzięła udział w II Festiwalu dziecięcych i młodzieżowych zespołów ludowych województwa łódzkiego w Proszeniu. Dziewczęta i chłopcy zatańczyli
„oberka na 8” i „kujawiaka z chustami” z akompaniamentem kapeli. Co roku
imprezie towarzyszą warsztaty taneczne prowadzone przy udziale zespołu
„Mazowsze”. W festiwalu wzięło udział 26 zespołów z województwa łódzkiego. Grupie ze Rzgowa przyznano puchar Starosty Piotrkowskiego.
17 czerwca ZPiT w całym składzie uczestniczył w imprezie podsumowującej Dni Kultury Polsko-Tureckiej, których inicjatorem i organizatorem było
Gimnazjum nr 32 z Łodzi. Występ odbył się w sali gimnastycznej i bardzo
podobał się tureckiej widowni, zwłaszcza dynamiczne tańce rzeszowskie, o
czym informowała łódzka prasa.
Grupy taneczne ze Rzgowa dwa pierwsze tygodnie wakacji spędziły na
obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Mstowie koło Chodcza, podczas
którego ćwiczyli tańce i piosenki ludowe. Dzieci były również na wycieczkach w Kłodawie (w kopalni soli), w Licheniu oraz w skansenie w Kłóbce. W
upalne dni korzystały z kąpieliska, a wieczorami toczyły bój z gigantycznymi
komarami.
GOK

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

W NUMERZE:
Pierwsza drużyna już trenuje
Tylko trzy tygodnie przerwy w treningach dał zawodnikom pierwszej drużyny trener Jerzy Rutkowski. Na treningu w dniu 9 lipca pojawiła
się większość zawodników ze składu z poprzedniego sezonu. Swoich sił w
innych klubach próbują Krystian Wielemborek, Mateusz Sowiński, Kamil
Kalinowski, Krzysztof Janowski oraz Arkadiusz Ałaszewski. Jednak do tej
pory z żadnego klubu nie wpłynęło do nas pismo z prośbą o wyrażenie zgody
na zmianę barw klubowych przez wymienionych zawodników.
Michał Szymczak zadeklarował chęć gry w piłce halowej, ale sprawa
przejścia tego zawodnika do Grembacha jest najbardziej skomplikowana w
porównaniu z wyżej wymienionymi zawodnikami. Najprawdopodobniejszy scenariusz jest taki, że Szymczak będzie musiał zrobić sobie dość długą
przerwę w grze w piłkę, aby mógł zmienić barwy klubowe, bo tak nakazują
od tego roku przepisy. Chyba że Grembach zapłaci naszemu klubowi dość
wysoki ekwiwalent za zawodnika. Od tego roku żaden zawodnik nie będzie
mógł grać równocześnie w piłkę halową i uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez związki piłkarskie. Wielu dobrych zawodników zniknie z
boisk piłkarskich i poświęci się grze w hali.
W naszym klubie pojawiło się paru nowych zawodników, ale o ich przydatności do zespołu w tej chwili trudno mówić. Wielu zawodników jeszcze
się pojawi, ponieważ okres transferowy trwa do 30 sierpnia.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy oficjalnego terminarza IV ligi, ale
ze źródeł nieoficjalnych wiadomo, że rozgrywki rozpoczną się 15/16 sierpnia, a pierwszym przeciwnikiem naszej drużyny będą Zjednoczeni Stryków.
Nie jest jeszcze znany skład IV ligi, jest prawdopodobne, że w naszej lidze
pojawi się również ŁKS Łódź.
Drugi zespół Zawiszy rozpoczyna treningi w dniu 31 lipca. Poprowadzi
je trener Robert Świerczyński, który będzie się opiekował zespołem w sezonie 2009/2010. Najpóźniej treningi rozpoczną nasi najmłodsi zawodnicy, ale
też oni najpóźniej rozpoczną rozgrywki w nowym sezonie.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów
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Powitanie Lata – Starowa Góra 2009
W dniu 21 czerwca odbył się
już po raz szósty festyn rekreacyjno-sportowy „Powitanie Lata na
Starowej Górze”. Organizatorami
imprezy byli mieszkańcy i organizacje społeczne Starowej Góry – Rada
Sołecka, ZKRiOR, KGW, OSP.
Natomiast
współorganizatorami
był Samorząd Miasta Rzgów, ZPM
„Grot”, ŁDK, GOK Rzgów, GLKS
„Zawisza” Rzgów, Automobil Klub
Łódzki, Agencja Ochrony „Edmar”.
Patronat honorowy nad imprezą
objął Burmistrz Rzgowa oraz ZPM
„Grot”.
Festyn od lat łączy i bawi pokolenia. Mimo że czerwiec kaprysił z
pogodą w pierwszym dniu lata – nie
poskąpił nam słońca. Przed festynem
w dniach 17-20 czerwca odbyły się
rozgrywki sportowe – turniej tenisa
ziemnego, siatkówki i koszykówki.
W dniu 21 czerwca piknik „Powitanie Lata” rozpoczął się meczem piłki
nożnej drużyn zgłoszonych do rozgrywek. Pierwsza część festynu w
godz. 10-14 poświęcona była dzieciom – odbyły się konkursy, zabawy.
Dużą atrakcją był pokaz kulinarny w
wykonaniu Jakuba i Piotra Kuroniów – synów Maćka Kuronia. To
wielkie grillowanie było sponsorowane przez ZPM „Grot”. Smakołyków nie było końca.
Na imprezie nie zabrakło też
spektaklu sportowego. Zawitały do
nas siatkarki Organika – Budowlani
– Łódź. Rozegrano mecz wszechczasów. Kadra siatkarska kontra
mieszkańcy Starowej Góry.
Nie zabrakło konkursów dla
dorosłych, takich jak przeciąganie

liny, cieszące się co roku ogromnym
powodzeniem. Po sportowo-kulinarnych atrakcjach prezentowały się
zespoły: wokaliści ŁDK, „Czarne
Stopy”, ZPiT „Rzgowianie”, „Krasnale”, rzgowski chór „Camerata”.
Jak co roku, Panie z KGW przygotowały loterię fantową, która
cieszy się dużym powodzeniem.
Każdy los był wygrany. Następnie
Przewodniczący Społecznego Komitetu Organizacyjnego „Powitanie
Lata” Stanisław Zaborowski powitał
mieszkańców, radnych i zaproszonych gości – Burmistrza Rzgowa
Jana Mielczarka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie
Marka Bartoszewskiego, Sekretarza
Rady Wojewódzkiej SLD Dariusza Jońskiego, właściciela firmy
ZPM „Grot” Józefa Grota, Prezesa

Przeciąganie liny

Zarządu Ochrony „Edmar” Edwarda
Tomczyka, Przewodniczącego Polskiej Lewicy Krzysztofa Jagiełło,
Dyrektora GOK Kazimierza Siutowicza, Prezesa „Zawiszy” Rzgów
Bogdana Papugę.
Zaproszeni goście i fundatorzy nagród wręczyli pamiątkowe
puchary i nagrody. Najbardziej zaangażowanym instytucjom wręczono
okolicznościowe podziękowania.
Wielką atrakcją było olbrzymie
ognisko, gdzie uczestnicy pikniku
mieli możliwość piec kiełbaski,
a wokół ogniska rozbrzmiewała
muzyka biesiadna zespołu „Quest”.
Najwytrwalsi bawili się do północy
na zabawie tanecznej.
Wyniki rywalizacji sportowych – na
str. 10.

Kronika miesiąca
czerwca 2009 r.
3.06 – XLI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
4.06 – Zakończenie roku w Przedszkolu
7.06 – Wybory do Europarlamentu
7.06 – Udział ZPiT „Rzgowianie” w Wojewódzkim Festiwalu Folklorystycznym
11.06 – Uroczystości Bożego Ciała
13.06 – Zakończenie sezonu piłkarskiego 2008/2009
17.06 – Występ ZPiT „Rzgowianie” na Dniu Polsko-Tureckim w Łodzi
19.06 – Zakończenie roku szkolnego
18-21.06 – Zawody sportowo-rekreacyjne i Festyn „Powitanie Lata” w Starowej Górze
27.06 – Walne Zebranie Spółki Wodnej

Zbliżają się żniwa!
Okres zbioru zbóż wiąże się ze wzrostem zagrożenia pożarowego na wsi.
Dlatego warto pamiętać, aby w trakcie żniw i omłotów zachować szczególną
ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, których
niewłaściwa eksploatacja może zainicjować powstanie pożaru. Należy również przestrzegać zasad składowania płodów rolnych. Podczas zbioru oraz
transportu płodów rolnych należy:
* wjeżdżając pojazdem mechanicznym do budynku stodoły zabezpieczyć
urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
* ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej
10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
* niezbędne materiały pędne przechowywać w ilości nie przekraczającej
dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w
odległości co najmniej 10 m od punktu omłotu i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
* silniki elektryczne ustawić w odległości nie mniejszej niż 5 m od materiałów palnych, pamiętając także, aby do warunków pracy dostosować odpowiedni stopień ochrony silników,
* podczas prac żniwnych omłotowych należy przestrzegać zakazu palenia
tytoniu. Należy wiedzieć, że palenie zakazane jest przy obsłudze maszyn i
urządzeń oraz w odległości nie mniejszej niż 10 m od zboża i słomy,
* sprzęt mechaniczny, taki jak kombajn, ciągnik czy prasa, powinien być
sprawny technicznie i wyposażony w sprawdzony okresowo podręczny
sprzęt gaśniczy.
Sterty lub stogi z produktami roślinnymi nie powinny przekraczać
powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. Przy ustawianiu stert, stogów i
brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
* od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m, natomiast od
budynków niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
* od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
* od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
* od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,
* między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
Wokół stert i stogów należy wykonać pas ochronny o szerokości co najmniej 2 m, który powinien być pozbawiony materiałów palnych. Pas ten
należy wykonać w odległości 3 m od ich obrysu. Produkty roślinne należy
składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku
konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo
sprawdzać ich temperaturę.
Przypominamy również, że wypalanie słomy i produktów roślinnych na
polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu
i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia
w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, jest zabronione.
Przestrzegając powyższych wskazówek i zasad, zmniejszymy ryzyko
powstania pożaru.
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. inż. Włodzimierz Zawisza

SPROSTOWANIE
Redakcja Naszej Gminy informuje, że w artykule „Ktokolwiek
jesteś...” w czerwcowym numerze Naszej Gminy wkradła się omyłka.
Na krzyżu poległych legionistów widnieje data 1915, a nie, jak podano,
1913.
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DNI RZGOWA 2009
29 sierpnia 2009 r. (sobota)
godz. 15.30 – 16.00 – koncert Rzgowskiej Orkiestry Dętej – centrum
Rzgowa
16.00 – 16.30 – przemarsz uczestników na stadion sportowy im. Henryka
Śmiechowicza w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej 56
16.30 – 18.00 – zawody sportowo-rekreacyjne LUKS „Sokół”, pokazy
szczudlarzy
17.00 – 18.15 – występy zespołów GOK w Rzgowie: ZPiT „Rzgowianie”, „Krasnale” i Chóru „Camerata”
18.15 – 18.45 – konkursy z nagrodami dla publiczności – KIA Motors
19.00 – 20.15 – Ivan Komarenko z zespołem
20.30 – 21.45 – przeboje gwiazd rocka i bluesa w wykonaniu grupy
„Drive Away”
ok. 21.15 – pokaz sztucznych ogni
21.45 – 24.00 – zabawa z zespołem „IQ”

30 sierpnia 2009 r. (niedziela)
godz. 8.00 – zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży organizowane
przez Koło Wędkarskie w Rzgowie (zbiornik wodny ul. Zielona
w Rzgowie)
13.30 – zbiórka uczestników obchodów Dni Rzgowa 2009 przed Urzędem Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia 22
14.00 – uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława
B.M. w Rzgowie
15.00 – przemarsz korowodu na stadion sportowy przy ul. Tuszyńskiej
56 w Rzgowie
* powitanie gości zgromadzonych na stadionie
* uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
* nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rzgów
* wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów wędkarskich
16.00 – 16.30 – występ ZPiT „Rzgowianie”
16.30 – 19.00 – pokazy szczudlarzy, malowanie twarzy, warsztaty i
pokazy baniek mydlanych
16.30 – 17.15 – „Melodie znane i lubiane”, wykonanie: Agnieszka Gabrysiak i Mirosław Bednarczyk przy akompaniamencie Witolda
Janiaka
17.30 – 18.30 – kabaret „Koń Polski”
18.30 – 19.00 – recital Olgi Fidrysiak
19.00 – 20.00 – występ zespołu muzycznego „Skaner”
20.00 – 22.00 – zabawa z zespołem „IQ”

Program Dożynek Gminnych
Rzgów 2009
6 września 2009 r. (niedziela)
godz. 11.00 – zbiórka uczestników Dożynek Gminnych przed Urzędem
Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 22
godz. 11.30 – msza św. w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława B.M.
w Rzgowie
godz. 12.30 – uroczysty przejazd korowodu dożynkowego do Starej
Gadki
godz. 13.30 – powitanie na placu OSP w Starej Gadce, otwarcie Dożynek
Gminnych
– wręczenie chleba przez Starostów Święta Plonów
– przekazanie wieńców dożynkowych w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Rzgów
– występ ZPiT „Rzgowianie”, Rzgowskiej Orkiestry Dętej,
Rzgowskiego Chóru „Camerata”
– zwiedzanie wystawy dożynkowej
– scenki z życia dawnej wsi
– wspólne biesiadowanie i zabawa z udziałem zespołów wokalno-instrumentalnych
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Apel młodzieży do władz Stypendium Gminy Rzgów
dla studentów

Po wizycie młodzieży ze Rzgowa i gminy na Ukrainie na przełomie maja
i czerwca br., o czym pisaliśmy w poprzednim numerze, zebrano ponad 50
podpisów pod petycją do sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika oraz Konsula Generalnego RP we
Lwowie Grzegorza Opalińskiego (tekst poniżej) w sprawie zaniedbań mogił
legionistów polskich:
Młodzież Miasta i Gminy Rzgów - uczestnicy projektu z NCK/2009
Włodzimierz Kaczmarek - organizator, ul. Grodziska 71, 95-030 Rzgów

SEKRETARZ GENERALNY – PAN ANDRZEJ PRZEWOŹNIK
RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE
PAN GRZEGORZ OPALIŃSKI
ul. Kociubińskiego11a m. 3, 79011 LWÓW
Zwracamy się z zapytaniem do Panów reprezentujących instytucje RP,
dlaczego w takim zapomnianym, zaniedbanym stanie jest miejsce mogił polskich legionistów na cmentarzu w Rarańczy - Ukraina, poległych w bitwie
pod Rokitną w 1914 r. Pierwszy raz taki stan mogliśmy zobaczyć podczas
wizyty z młodzieżą w rejonie Czerniowieckim – Ukraina w maju ubiegłego
roku w ramach projektu NCK „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży
2008”. Miejsce to było porośnięte trawą wysoką na metr i krzewami, widać
było tylko główny pomnik jako najwyższy punkt i górną część krzyży. Nie
było widać zarysu mogił, chcąc złożyć wiązankę kwiatów, młodzież musiała
nogami wydeptać trawę wokół pomnika.
Wtedy też powstała myśl o zorganizowaniu akcji uporządkowania mogił
w przyszłym roku przez naszą rzgowską młodzież. Udało nam się dzięki przyznanemu projektowi z NCK. Podczas tegorocznego pobytu w dniach 26 maja
do 3 czerwca w Czerniowcach nasza młodzież wraz z delegacją młodzieży
ukraińskiej skupionej w Domu Polskim w Czerniowcach i Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza na ile mogła - uporządkowała
miejsce mogił legionistów. Została skoszona trawa, wycięte krzewy, obok
pomnika zasadzone zostały nowe krzewy i ułożone kamienie. Z tej okazji
została wmurowana pamiątkowa tablica z czarnego marmuru, poświęcona
przez proboszcza z kościoła polskiego w Czerniowcach. Relacja z przekazania uporządkowania mogił nagrana została przez Bukowińską TV.
To, co zrobiliśmy, jest kroplą w morzu potrzeb w tym miejscu!
Zastanawia nas, dlaczego tak jest, że takie miejsce historyczne w dziejach
walk o niepodległość Polski, bitwa pod Rokitną w 1914 r. wyryte na Pomniku
Nieznanego Żołnierza w Warszawie i miejsce pochówku młodych bohaterów
polskich jest tak zaniedbane?
Informujemy o zagrożeniach dla tego miejsca. Wiosną tego roku ktoś
podpalił suchą trawę, w wyniku czego spłonął jeden z trzech krzyży drewnianych. Miejscowa ludność rozpoczęła chować członków swoich rodzin w
obrębie mogił, rozkopując nawet groby polskich legionistów. Gdy nie zareagujemy dzisiaj, jutro może być za późno.
Panowie, w waszych rękach leży los tego miejsca, my ze swojej strony
deklarujemy pomoc przy dalszych pracach porządkowania mogił. Prosimy
o wskazanie nam, gdzie możemy zwrócić się o środki na ten cel, boimy się,
że w przyszłym roku możemy nie otrzymać dotacji z NCK, bo młodzież ma
chęć uczestniczenia w takiej akcji, nie mówiąc, jaka jest to lekcja historii dla
niej.
W załączeniu przekazujemy zdjęcia z porządkowania mogił na płycie
CD.
Oczekujemy informacji o podjętych krokach.
Rzgów, dnia 17.06.2009 r.
Na tę petycję otrzymaliśmy odpowiedź z ROPWiM w Warszawie:
RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
Warszawa, 29 czerwca 2009 r.
Sz. P. Włodzimierz Kaczmarek
ul. Grodziska 71, 95-030 Rzgów
Szanowny Panie,
Uprzejmie dziękuję za poruszenie sprawy mogił polskich Legionistów
w Rarańczy. W imieniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pragnę
poinformować, iż w bieżącym roku rozpoczną się prace przygotowawcze
mające na celu kompleksowe uporządkowanie miejsc pamięci związanych
ze szlakiem bojowym II Brygady Legionów Polskich. Obejmą one również
cmentarz w Rarańczy. Ze względu na brak środków finansowych prace na
Ukrainie prowadzone są stopniowo. Dotychczas Rada OPWiM odbudowała
szereg cmentarzy legionowych na Wołyniu. Upamiętnienia miejsc związanych z walkami Legionów w Karpatach przewidziane są do realizacji w najbliższej przyszłości.
Z poważaniem
Sekretarz Andrzej Przewoźnik
Będziemy dalej informować o losach tych mogił na łamach NG.
Włodzimierz Kaczmarek
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Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, uchwalonymi przez
Radę Miejską w Rzgowie, studenci wyższych szkół publicznych i niepublicznych, będący stałymi mieszkańcami Gminy Rzgów, mogą ubiegać się o
Stypendium Gminy Rzgów.
Stypendium może zostać przyznane studentom spełniającym zarówno
kryterium socjalne, jak i kryterium wyników w nauce.
Kryterium socjalne spełnia student, w którego rodzinie miesięczny
dochód na członka rodziny nie przekracza dochodu uprawniającego do
zasiłku rodzinnego.
Kryterium wyników w nauce spełnia student:
* pierwszego roku studiów, który osiągnął średnią ocen w klasie maturalnej
minimum 4,5 i wpis na listę studentów,
* drugiego roku studiów, który osiągnął średnią ocen minimum 4,0 i terminowo zaliczył pierwszy rok studiów,
* wyższych lat studiów, który osiągnął średnią min. 4,3 i terminowo zaliczył
poprzedni rok studiów,
* przy udzielaniu stypendium mogą być dodatkowo uwzględniane szczególne
osiągnięcia naukowe uzyskane podczas studiów.
Ubiegający się o stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:
- podanie o Stypendium Gminy Rzgów z uzasadnieniem,
- własnoręcznie napisany życiorys,
- zaświadczenie o przyjęciu na studia, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w kolejnych latach nauki zaświadczenie z dziekanatu o zaliczeniu i średniej ocen za ostatni rok nauki,
- dokumenty umożliwiające obliczenie dochodu na członka rodziny, który
to dochód nie powinien przekroczyć wysokości uprawniającej do zasiłku
rodzinnego.
Przedłużenie stypendium na kolejny rok nauki wymaga ponownego złożenia podania z uaktualnionym uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami.
Liczbę i wysokość stypendiów na rok akademicki określa Burmistrz
Rzgowa wraz z Komisją Stypendialną powołaną przez Radę Gminy Rzgów.
Komisja Stypendialna w sposób szczególny zwraca uwagę na dodatkowe
osiągnięcia kandydatów na stypendystów oraz ich zaangażowanie społeczne
w życie naszej gminy.
Dokumenty dotyczące Stypendium Gminy Rzgów składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie do dnia 10 października danego roku.
Stypendia przyznawane są na rok akademicki, tj. od października do
lipca.
Stypendia są wypłacane miesięcznie w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w ostatnim tygodniu miesiąca za dany miesiąc.
Po zakończeniu semestru zimowego stypendysta obowiązany jest przedstawić zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium są podane do wiadomości
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Dodatkowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, plac 500-lecia 22, pok. nr
23 lub telefonicznie: tel. (042) 214-12-10.

Policja informuje
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.
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
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
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Powitanie Lata

Wręczenie podziękowań współorganizatorom imprezy

Wycieczka do Janowca
i Kazimierza Dolnego
Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinie w dn. 7 czerwca zorganizowało
wycieczkę do Janowca oraz Kazimierza Dolnego nad Wisłą.
Swą jednodniową wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania zamku w
Janowcu. Budowla ta jest częściowo odrestaurowana. Mogliśmy obejrzeć
przepiękne obrazy, porcelanę, ubrać się w stroje szlacheckie i poczuć się choć
przez chwilę panami tego zamku.
Następnie zwiedzaliśmy Kazimierz, jest to przepiękne stare miasto położone nad brzegiem Wisły. Przepiękny kościół Farny, rynek, potężne baszty i
mury obronne, a w oddali widać Górę Trzech Krzyży.
Swą krótką wycieczkę zakończyliśmy rejsem statkiem po Wiśle. Mogliśmy odpocząć i nacieszyć się przepięknym widokiem starego, lecz urokliwego miasta. Dzięki przepięknej pogodzie mieliśmy okazję obejrzeć najciekawsze miejsca tego pięknego miasta. Serdecznie polecamy!
Przewodnicząca: Anna Pachulska

Syn Macieja Kuronia idzie w ślady ojca

Zespół „Czarne stopy”
A oto wyniki rywalizacji sportowych:
Turniej tenisa ziemnego kobiet: 1. Adrianna Sobczak, 2. Magdalena Cuper,
3. Ewa Duchniewicz.
Turniej tenisa zimnego mężczyzn: 1. Jędrzej Hasiura, 2. Michał Grzelak, 3.
Mateusz Puławski.
Siatkówka kobiet drużyną: 1. Fanki Onufrego Zagłoby, 2. Miracze, 3. Paluchy.
Siatkówka mężczyzn: 1. Mateusza Puławskiego, 2. Sebastiana Służewskiego,
3. Darka Mielczarka.
Koszykówka kobiet: 1. Drużyna – Adrianny Sobczak, 2. Drużyna – Magdaleny Cuper.
Koszykówka mężczyzn: 1. Drużyna Marcina Kostrzewy, 2. Drużyna Konrada Duchniewicza, 3. Drużyna Piotra Rymszy.
Kwiat Paproci: 1. Oliwier Byczkowski – godz. znal. 6.50; 2. Klaudia Pacześniak – godz. znal. 7.15; 3. Tomasz Gajewski – godz. znal. 16.30.
Szachy: 1. Magdalena Cuper, 2. Radosław Cuper, 3. Zofia Talaga.
Jazda sprawnościowa rowerem: 1. Konrad Rygielski, 2. Radosław Rusek, 3.
Zofia Talaga.
Piłka nożna: 1. Zagłoby, 2. Ojcowie i synowie, 3. Grodzisko.
Osobami odpowiedzialnymi za rozgrywki sportowe z ramienia Komitetu
Organizacyjnego byli Sebastian Służewski, Konrad Duchniewicz, Mirosław
Cuper. Imprezę prowadzili i sprawnie zapowiadali Ela Bartosik i Sebastian
Służewski.
Stanisław Zaborowski
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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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130. rocznica śmierci
ks. Kanonika Ludwika Lewandowicza

W „Przeglądzie Katolickim” wydanym trzynastego (dwudziestego piątego)1 września 1879 roku, nr 39, ukazało
się wspomnienie pośmiertne o księdzu
kanoniku Ludwiku Lewandowiczu, autorstwa nieznanego księdza, o następującej
treści:
„W dniu 24 sierpnia2 po krótkiej i
gwałtownej chorobie, opatrzony św.
Sakramentami, zakończył doczesną pielgrzymkę śp. Ks. Ludwik Lewandowicz
proboszcz parafii Rzgów, w powiecie
Łódzkim, Dekanacie piotrkowskim położonej. Nie chcąc by pamięć zacnego i
gorliwego kapłana bez żadnego przeszła
wspomnienia, podaję krótki zarys jego
życia.
Śp. Ludwik Lewandowicz urodził się
w kaliskiej guberni w mieście Warcie 23
sierpnia 1816 roku z uczciwych, bogobojnych a niezamożnych rodziców. Ukończywszy chlubnie nauki w szkole podwydziałowej przez Kks. Bernardynów w
Warcie utrzymywanej, czując od lat młodocianych powołanie do stanu duchownego, wstąpił w 1837 r. do Seminarium
Diecezjalnego w Włocławku, i ukończywszy kurs seminaryjski w 1841 r. wyświęcony został na kapłana, otrzymał przeznaczenie na wikariusza do parafii Kurowice, w dekanacie tuszyńskim, które to
obowiązki pełnił od 2 września 1841 r. do
20 lutego 1843 r. Następnie przeniesiono
go tegoż roku na wikariusza do parafii b.
kolegiaty w Wolborzu, gdzie zostawał do
dnia 15 grudnia 1848 r. Śp. Ks. Biskup
Tomaszewski, oceniając gorliwość ks.
Lewandowicza, powierzył mu beneficjum
rzgowskie, którego sam także, przed laty
kilkunastu, nim zaszczycony został godnością biskupią, był rządcą i pasterzem.
Tutaj to otworzyło się obszerne pole do
pracy w winnicy Chrystusowej, której,
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jako gorliwy pasterz, oddał się z zapałem
i godną naśladowania gorliwością.
Lat 32 pasterskiego urzędu, wydały
obfite plony jego pracy. Lud został umoralniony, pobożny, spokojny, uległy, bo
te zasady, swoją łagodnością i ciągłą
pracą, przy taktownym postępowaniu
umiał przelać w owieczki sobie powierzone! Kochali go też parafianie jako
swego pasterza i duchownego Ojca, i tak
wielkie mieli w nim zaufanie, że często
spory i zawiłe interesa familijne, z zadowalaniem stron zwaśnionych, przez
niego były rozstrzygane. Zdrowy pogląd
na rzeczy, znajomość serc ludzkich, długoletnia praktyka i łagodność serc ludzkich, odznaczały tego kapłana.
Pracując nad umoralnieniem parafian, dbał on także o utrzymanie kościoła,
aparatów i wszelkich utensyliów [sprzętów] w należytym porządku i czystości!
Jakoż, przed laty kilku odnowiono cztery
ołtarze (z tych wielkim kosztem śp. ks.
Lewandowicza), pokryto blachą cynkową
wieże, pobito dach gontem na dublet
i smołowcem pomalowano, mur około
kościoła i skarpy na zewnątrz kościoła
wzmocniono i poprawiono.
A wreszcie na kilka zaledwie tygodni
przed niespodzianą śmiercią, własnym
kosztem odmalował ks. Lewandowicz
ambonę i stallę znajdującą się w prezbiterium; słowem zrobił wszystko, co tylko
było potrzeba, aby kościół doprowadzić
do przyzwoitego porządku. Plebanię i
zabudowania gospodarskie własnym
kosztem przestawił i odnowił.
W niesieniu pomocy duchownej
sąsiadom, zawsze skory i łatwy; nikomu
nie odmawiał w niczym, na odpusty najpierwszy przybywał, a ostatni wyjeżdżał.
Praca duchowna miłym dla niego była
zajęciem, nie uchylał się od niej nigdy.
Kochali go też nie tylko parafianie własni,
ale i ludzie z sąsiednich parafii do niego
się garnęli w różnych potrzebach, i bez
zadośćuczynienia nie odchodzili! Na
wieść tak niespodzianą o śmierci śp.
Księdza Ludwika Lewandowicza, z boleścią parafian łzy swoje łączyli i wierni
sąsiednich parafii, dniem i nocą (na co
sam patrzyłem) otaczali zwłoki jego
śmiertelne, zanosząc się od płaczu, ze
łkaniem wołali: „Szkoda naszego najdroższego, najukochańszego duchownego ojca, naszego doradcy, naszego
opiekuna.”
W stosunkach koleżeńskich miły,
uprzejmy, szczery i otwarty, co w sercu
miał to i na ustach; a swą prostodusznością zniewalał serca tych, z którymi miał
jakikolwiek stosunek. W każde serce,
które mu otwierało swoje cierpienia, umiał
on wlać balsam pociechy i nadziei!!!
Zwłokom jego towarzyszyło 20 kapłanów, nie tylko z dekanatu piotrkowskiego,

ale z łaskiego i łódzkiego; szanowany
powszechnie ks. dziekan i proboszcz
łódzki, wraz z dwoma kolegami na oddanie ostatniej religijnej posługi przybył.
Trzech kapłanów uczciło mowami pamięć
zasług zmarłego. Requiescat in pace.
X. I...”3
Mogiła ks. Ludwika Lewandowicza
jest najstarszą zachowaną na parafialnym cmentarzu (130 lat od śmierci
kanonika mija w tym roku), do niedawna
pozostawała w zapomnieniu, o czym
świadczy stan nagrobka z 2004 r. przedstawiony na zdjęciu z lewej strony.
W roku 2006 została gruntownie odrestaurowana, a na święto patrona cmentarza św. Michała Archanioła została uroczyście poświęcona przez proboszcza
Tadeusza Malca.
Odszukane przeze mnie wspomnienie, spisane ręką przyjaciela zmarłego,
przybliża nam obraz kapłana, proboszcza rzgowskiej parafii w ciężkich latach,
kiedy kraj był w kajdanach założonych
przez zaborców.
Rzgowiak
Przypisy:
1) W okresie zaboru rosyjskiego, pod
jakim między innymi terytorialnie znajdował się Rzgów, dokumenty były opatrzone
dwiema datami - pierwsza odnosiła się
do kalendarza juliańskiego, druga natomiast do kalendarza gregoriańskiego,
którym dzisiaj się posługujemy.
2) W cytowanym dokumencie jako datę
zgonu podano 24 sierpnia, na nagrobku
wyryto datę 23 sierpnia. Trudno ustalić
przyczynę rozbieżności dat, akt zejścia
prawdopodobnie by to wyjaśnił.
3) W celu łatwiejszej lektury tekst dostosowałem do zasad współczesnej ortografii.
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XLII, XLIII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 1 i 10 lipca 2009 r.
Burmistrz z referatem inwestycyjnym intensywnie pracuje nad złożeniem
wniosków aplikacyjnych o środki unijne na kanalizację w Starowej Górze i
na budowę hali sportowej w Rzgowie.
Zmiany w budżecie oraz zapisy w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym oraz Planie Rozwoju Lokalnego Gminy, które Rada podjęła na tych
sesjach, miały na celu dostosowanie budżetu gminy do warunków unijnych.
Miejmy nadzieję, że praca Burmistrza, Rady Miejskiej i urzędników miejskich nie pójdzie na marne i zostanie nagrodzona pokaźną dotacją ze środków unijnych. Z pewnością wzmocniłoby to budżet i przyspieszyło realizację
wspomnianych inwestycji.

Zmiany w budżecie
W trakcie realizacji przetargów przez gminę pozostała część z zaplanowanych pieniędzy oraz uruchomiono rezerwę ogólną na kwotę 493.701 zł.
A oto te przesunięcia:
Zwiększenie planu wydatków na następujące zadania:
1. „Zakup recyklera” (60016§ 6060):
40.000,00 zł;
2. „Wykonanie projektu modernizacji drogi w ul. Leśnej w Rzgowie (60016§
6050):
35.000,00 zł;
3. „Modernizacja strażnicy w OSP Grodzisko” (75412§ 6050): 14.000,00 zł;
4. „Wykonanie placu skatingowego w Rzgowie” (92605§ 6050): 10.000,00 zł;
5. „Projekt pod nazwą: Nie tylko podręcznik...”
wydatki inwestycyjne (80195 § 6619):
21.255,00 zł,
wydatki bieżące (80195§ 2319):
1.158,33 zł;
6. Regeneracja boiska na stadionie LZS ZAWISZA (92605§ 4300): 18.386,67 zł;
7. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie (01008§ 2830): 294.401,00 zł;
8. Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Centralnej w Starowej
Górze (01010 § 6050):
9.500,00 zł;
9. Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko:
50.000,00 zł.
Zmniejszenie planu wydatków na zadania:
1. „Budowa chodnika w Konstantynie” (60014§ 6050):
39.200,00 zł;
2. Drogi gminne - wydatki bieżące (60016§4300):
40.000,00 zł;
3. „Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Leśnej w Rzgowie” (60016§6050):
35.000,00 zł;
4. „Projekt pod nazwą: Nie tylko podręcznik...”
wydatki inwestycyjne (80195§6610):
25.600,00 zł;
5. Rolnictwo - wydatki bieżące (01095§ 4300):
294.401,00 zł;
6. Zakup urządzenia do czyszczenia kanal. dla GZWiK (90095§ 6050):
9.500,00 zł;
7. Rezerwa ogólna (75818 § 4810):
50.000,00 zł.

Poszerzenie ulicy Zagłoby
Rada Miejska wyraziła zgodę na wypłatę odszkodowania na poszerzenie
ul. Zagłoby przy ul. Zamkowej w sumie 99 m² za kwotę 4 tys. zł.

Pomoc dla powodzian
Na wniosek radnego Marka Bagińskiego Rada Miejska udzieliła Gminie
Kłodzko (woj. dolnośląskie) pomocy finansowej w wysokości 50 tys. zł z
przeznaczeniem na usuwanie skutków zniszczenia ich mienia powstałych w
wyniku fali powodziowej na terenie tamtejszej gminy.

Zwrot działek
Wyrażono zgodę na zwrot trzech działek na tzw. „przewiązce”, czyli
ulicy łączącej ul. Dachową z Futrynową, które są bez wyjazdu. Dostęp do
infrastruktury biegnącej w tej „przewiązce” (kanał deszczowy, kanalizacja
podciśnieniowa) zagwarantowany będzie notarialnie.

Szansa dla Gminnej Spółki Wodnej
Rada Miejska przyznała pomoc finansową w formie dotacji z budżetu
gminy Rzgów na rok 2009 dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 294.401
zł na bieżące utrzymanie melioracji wodnych i konserwację rowów. Kilka
miesięcy temu ustalone zostały przez Radę zasady korzystania i rozliczania z
tej dotacji. Kwota wydatków w tym roku jest trzykrotnie wyższa, więc spodziewać się powinniśmy znacznego wykonania zakresu robót.
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Honorowy Obywatel Gminy
Radni jednogłośnie nadali tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów”
Panu Adolfowi Ryszardowi Weiss ze Rzgowa. Pan Weiss jest wieloletnim,
pracowitym i oddanym działaczem OSP w Rzgowie, nauczycielem fachu
strażackiego dla wszystkich druhów w Gminie. Jest też wzorem do naśladowania dla młodzieży, wśród której organizował konkursy „Młodzież zapobiega pożarom” ze znakomitymi wynikami reprezentantów gminnych szkół
na szczeblu wojewódzkim.
Tytuł ten zostanie mu wręczony w czasie obchodów „Dni Rzgowa” na
stadionie „Zawiszy” w Rzgowie. Panie Rysiu (tak się zwracają do Niego znajomi i przyjaciele) – Gratulujemy!

Boisko czy żwirowisko
Starowa Góra jest jednym wielkim placem budowy. Przypomnę – kanalizacja na wielu ulicach, budowa nowych dróg, jak i naprawa już istniejących
– np. ul. Centralna na całej długości.
Na ulicy Żwirowej znajduje się byłe żwirowisko, na którym Burmistrz
i jego służby składują materiały budowlane potrzebne na te drogi, m.in.
destrukt z rozbieranej masy asfaltowej na ul. Centralnej. Materiały te służą
naprawie i rozbudowie dróg właśnie w Starówce.
Nie podoba to się radnemu Sławomirowi Piekarskiemu i jego dalszemu
sąsiadowi. Uważają oni, że ten destrukt i inne materiały powinno się wywozić do Kalinka obok wysypiska, a na żwirowisku powinno zostać zorganizowane boisko. Rada zauważyła, że byłoby to rażącą niegospodarnością, gdyż
te same materiały są wykorzystywane na budowę dróg w Starowej Górze.
Radny złożył skargę do Starosty Powiatowego na Burmistrza Rzgowa w
tej sprawie. Skarga została jednak odesłana zgodnie z właściwością do Rady
Miejskiej w Rzgowie. Skarga ta będzie rozpatrywana w trybie ustawowym.
Nie wiedząc jeszcze o tej skardze, Rada Miejska wyraziła na sesji XLII
swoją opinię w tej sprawie. A oto ona:
„Rada Miejska w Rzgowie opiniuje pozytywnie propozycję Burmistrza
Rzgowa czasowego wykorzystania działki gminnej o nr geodezyjnym 449
położonej przy ul. Żwirowej w Starowej Górze do składowania gminnych
materiałów budowlanych niezbędnych do naprawy dróg do czasu przeznaczenia ww. terenu na usługi sportu i rekreacji, zgodnie z postanowieniami §
21 ust. 9 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Rzgów nr XVIII/138/2000 z dnia 26
czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Starowa Góra Wschód.
Zobowiązuje się Burmistrza Rzgowa do uporządkowania i ogrodzenia
terenu położonego przy ul. Żwirowej w Starowej Górze – działka nr 449.”

Zaniedbania konserwacyjne rzeki Ner i Dobrzynki
Od kilkunastu lat te rzeki nie są konserwowane przez służby wojewódzkie, a stanowią one główne odbiorniki wód deszczowych. Szczególnie ważne
jest to w tym, bardzo deszczowym, roku. Dlatego postanowiono wystąpić z
apelem do odpowiednich służb w tej sprawie. A oto uchwała i apel:
„Uchwała Nr XLII/316/2009
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 1 lipca 2009 roku
w sprawie apelu Rady Miejskiej w Rzgowie
w przedmiocie konserwacji rzeki Ner oraz rzeki Dobrzynki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 26 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy
Rzgów Rada Miejska w Rzgowie uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje Apel kierowany do Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zarządu
Województwa Łódzkiego, Wojewody Łódzkiego oraz Posłów Ziemi Łódzkiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w
sposób zwyczajowo przyjęty.”
DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
Rada Gminy Rzgów uchwaliła
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Rzgów, podejmując uchwałę
Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30
marca 2005 r. Uchwała ta została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego Nr 143, poz.
1442 z dnia 13 maja 2005 r. oraz na
stronie www.bip.rzgow.tensoft.pl.
Stypendium szkolne może
otrzymać uczeń będący mieszkańcem Gminy Rzgów, znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności, gdy w
rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa
niż kwota, o której mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami),
wynosi ona aktualnie 351,00 zł netto
(zastrzega się, że kwota ta może
zostać zmieniona).
Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia.
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o

systemie oświaty, a także dzieciom i
młodzieży upośledzonych umysłowo
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – realizację odpowiedniego
obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. uczniom szkół niepublicznych
nieposiadających uprawnień szkół
publicznych dla dzieci i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych
- do czasu ukończenia kształcenia,
jednak nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia.
Stypendium szkolne nie przysługuje
uczniowi/słuchaczowi,
który otrzymuje inne stypendium o
charakterze socjalnym ze środków
publicznych. Wyjątkiem od zasady
jest sytuacja, gdy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych,
może otrzymać stypendium szkolne
w wysokości, która łącznie z innym
stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 1.280,00 zł,
a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich,
nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1.152,00 zł.
Stypendium szkolne może być
udzielane uczniowi w formie całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów udziału w zajęciach:
* edukacyjnych, wykraczających
poza program nauczania (wycieczki
szkolne do teatru, kina, muzeum,
zielone szkoły),
* wyrównawczych, dla uczniów z
dysleksją, logopedycznych, rehabilitacji wzroku, słuchu, terapii pedagogicznej itp.,
* edukacyjnych, realizowanych
poza szkołą (nauka języków obcych,
zajęcia muzyczne, sportowe, komputerowe).
Stypendium może też być udzielane w formie rzeczowej: zakup
podręczników, słowników, lektur,

zeszytów, długopisów, stroju gimnastycznego itp.
Można udzielić stypendium w
jednej lub kilku formach jednocześnie.
Wysokość przyznanego stypendium jest uzależniona od sytuacji
materialnej ucznia i jego rodziny,
potrzeb edukacyjnych ucznia oraz
innych okoliczności.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od
września do czerwca w danym roku
szkolnym, a w przypadku ucznia
będącego słuchaczem kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od
października do czerwca w danym
roku szkolnym.
Warunkiem ubiegania się o
przyznanie
stypendium
szkolnego jest złożenie wniosku wraz z
wymaganymi załącznikami (wzór
wniosku stanowi załącznik nr 1 do
uchwały Rady Gminy Rzgów Nr
XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca
2005 r.) do dnia 15 września danego
roku szkolnego (a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium języków
obcych i pracowników służb społecznych do dnia 15 października)
w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Rzgowie.
Wniosek może być złożony
przez rodzica, prawnego opiekuna,
pełnoletniego ucznia, dyrektora
szkoły, ośrodka czy kolegium.
Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja stypendialna, którą powołuje Burmistrz
Rzgowa na okres roku szkolnego, a
do jej zadań należy analiza i opiniowanie złożonych wniosków.
Przyznane stypendia szkolne
będą
przekazywane
rodzicom
ucznia, prawnym opiekunom ucznia
lub pełnoletniemu uczniowi na
podstawie przedłożonych faktur,
rachunków itp. z okresu, na który
będzie przyznane stypendium.
Zasiłek szkolny przysługuje
uczniowi znajdującemu się przej-

ściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
którego nie można było przewidzieć
i które skutkuje nagłym pogorszeniem się sytuacji materialnej ucznia
i jego rodziny (śmierć rodzica lub
opiekuna, pożar, powódź, długotrwała choroba, stanie się ofiarą
przestępstwa i inne).
Zasiłek może być przyznany w
formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z
procesem edukacyjnym lub pomocy
rzeczowej.
Może być przyznany raz lub
kilka razy w roku niezależnie od
otrzymanego stypendium szkolnego. Warunkiem jego uzyskania
jest złożenie wniosku (załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Rzgów Nr
XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca
2005 r.) w terminie 2 miesięcy od
daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku
w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Rzgowie. Złożone wnioski będą
rozpatrywane przez komisję stypendialną według kolejności zgłoszeń w
okresie nie dłuższym niż trzy tygodnie od daty wpływu wniosku.
Druki wniosków na rok szkolny
2009/2010 można pobierać drogą
elektroniczną lub bezpośrednio w
placówkach wymienionych poniżej:
1. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
tel. 214-12-10, www.bip.rzgow.tensoft.pl, www.rzgow.pl;
2. w Szkole Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie, ul. Szkolna 3,
95-030 Rzgów, tel. 214-10-39;
3. w Szkole Podstawowej w Guzewie, tel. 214-10-86;
4. w Szkole Podstawowej Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, tel. 21410-77;
5. w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie, ul. Szkolna 3,
95-030 Rzgów, tel. 214-13-39;
6. w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rzgowie, ul. Rawska
8, 95-030 Rzgów, tel. 214-21-12.
Wszelkie dodatkowe informacje
można uzyskać w wymienionych
wyżej instytucjach.
Jadwiga Pietrusińska

Konkurs Literacki

sie nie mogą być nigdzie dotychczas
publikowane.
7. Oceny utworów dokona jury
powołane przez organizatorów. Dla
laureatów przewidziane są nagrody
pieniężne.
8. Nadesłane prace przechodzą na
własność Miejskiego Ośrodka Kultury z zachowaniem praw autorskich
autora tekstu.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do bezpłatnej publikacji
utworów nadesłanych na konkurs.
10. Organizatorzy podejmują starania o wydanie nagrodzonych utworów w pismach kulturalno-literackich.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do przetwarzania i publikowania danych osobowych uczestników w celach związanych z realizacją konkursu.
12. Nadesłanie utworów na konkurs jest równoznaczne z uznaniem
warunków niniejszego regulaminu.
13. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30
sierpnia 2009 r. na adres: Miejski
Ośrodek Kultury; al. Tysiąclecia 37;
34-400 Nowy Targ; z dopiskiem na
kopercie: „Konkurs Literacki”.
Dodatkowych
informacji
udziela Stanisław Krzak, tel. (018)
2662132.

Miejski Ośrodek Kultury w
Nowym Targu ogłosił XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Jerzego Leca pod patronatem
Burmistrza Miasta Nowego Targu.
Kategorie konkursu to aforyzm i
fraszka. Termin nadsyłania prac –
do 30 sierpnia 2009 r., a ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród nastąpi
w październiku 2009 r.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie
zestawu 5 aforyzmów lub 5 fraszek
w 5 egzemplarzach.
3. Zestawy fraszek lub aforyzmów
należy opatrzyć godłem.
4. Jeden autor może nadesłać jeden
zestaw fraszek i aforyzmów.
5. Do nadesłanych utworów należy
dołączyć kopertę opatrzoną godłem
zawierającą następujące informacje:
imię, nazwisko, adres.
6. Utwory biorące udział w konkur-
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Zakończenie roku szkolnego Poloneza czas zacząć...
Dnia 18 czerwca 2009 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009.
Uroczystość otworzył kabaretowy program artystyczny przygotowany
przez koło teatralne i koło muzyczne, pod kierunkiem p. M. Wieczorkiewicz
i p. B. Ways. Przygotowane przez uczniów Bajeczki dla pokręconych zostały
przygotowane i zaprezentowane w prawdziwie profesjonalny sposób.
Drugą część uroczystości stanowiło podsumowanie osiągnięć uczniów w
roku szkolnym 2008/2009 oraz przyznanie nagród i wyróżnień. Najlepszymi
uczniami w szkole zostali: Agata Jurek kl. IIIa, Piotr Sarliński kl. Ib i Martyna Barcicka kl. Ib. W rywalizacji o miano Super klasy zwyciężyła klasa Ib.
Uhonorowani srebrnymi tarczami uczniowie klas trzecich to: Agata Jurek kl.
IIIa, Kamil Krajewski kl. IIIa, Filip Zamiatnin kl. IIIa, Zuzanna Kaciupska
kl. IIIc, Ewa Krzewińska kl. IIIc, Aleksandra Podkówka kl. IIIc, Anna Pyć kl.
IIIc, Agata Madej kl. IIId i Sylwia Pędziejewska kl. IIId.
Po raz pierwszy zostały również przyznane stypendia motywacyjne za
wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe, a otrzymali je: Agata Jurek kl.
IIIa, Kamil Krajewski kl. IIIa, Filip Zamiatnin kl. IIIa, Anna Biesaga kl. IIIb,
Zuzanna Kaciupska kl. IIIc, Ewa Krzewińska kl. IIIc, Aleksandra Podkówka
kl. IIIc, Anna Pyć kl. IIIc, Agata Madej kl. IIId, Sylwia Pędziejewska kl. IIId,
Mateusz Kuzik kl. IIc, Tomasz Salski kl. IIc, Martyna Barcicka kl. Ib, Piotr
Sarliński kl. Ib, Jolanta Sztandor kl. Id.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy udanych, słonecznych, w
pełni zasłużonych wakacji.

Dnia 16 czerwca 2009 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich. Trzecioklasiści przygotowali z tej okazji przedstawienie pt. „Cykl lekcji pokazowych”,
nie zabrakło żartów oraz piosenek śpiewanych przez uczniów.
Jak na prawdziwy bal przystało, gimnazjaliści zatańczyli również poloneza. Tego dnia nastąpiło także oficjalne przekazanie sztandaru szkoły w ręce
młodszych kolegów. W roku szkolnym 2008/2009 członkami pocztu byli:
chorąży Kamil Krajewski, asysta: Małgorzata Wypchło i Alicja Sarlińska,
w przyszłym roku szkolnym ta zaszczytna funkcja przypadnie: Mateuszowi
Kuzikowi, Natalii Gorzkiewicz i Kindze Popie.
Zakończenie roku to także czas podsumowań. Najlepsi uczniowie klas
trzecich otrzymali srebrne tarcze, nagrody i dyplomy, a rodzice najlepszych listy gratulacyjne i dziękczynne. Srebrne tarcze otrzymali: Agata Jurek, Kamil
Krajewski, Filip Zamiatnin, Aleksandra Podkówka, Zuzanna Kaciupska, Ewa
Krzewińska, Anna Pyć, Sylwia Pędziejewska i Agata Madej.
Po oficjalnej części odbył się bal, na który oprócz tegorocznych absolwentów zostali zaproszeni przedstawiciele klas drugich. Wszystkim smakował poczęstunek przygotowany przez rodziców, dobrze bawiliśmy się w rytm
najpopularniejszych piosenek. Życzymy młodszym kolegom, aby ich bale
pożegnalne były tak samo udane jak nasz.
Magdalena Ogłaza, kl. IIId

XLII, XLIII sesja Rady
Miejskiej w Rzgowie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

„(...) W ostatnich latach na terenie naszej gminy stwierdzamy
bardzo niepokojącą sytuację dotyczącą dużych zaniedbań w konserwacji rzeki Ner i rzeki Dobrzynki, które są kwalifikowane jako urządzenia melioracyjne podstawowe, których utrzymanie obciąża Urząd
Marszałkowski.
Ostatnie prace konserwacyjne na rzece Dobrzynce były prowadzone w latach 90-tych ubiegłego wieku. Na rzece Ner, w niewystarczającym zakresie miały miejsce prace z tego zakresu w 2000 i 2001
roku (łączna wartość prac 20.005,74 zł).
W związku z fatalnym stanem wymienionych rzek stwierdzamy
poważne zagrożenie powodziowe w ich sąsiedztwie, a rowy i urządzenia drenarskie tracą naturalnego odbiornika wód. Grozi to powstaniem zagrożeń powodziowych, które mają obecnie miejsce w innych
rejonach kraju.
W takiej sytuacji Rada Miejska w Rzgowie, przeznaczająca
corocznie środki budżetowe na konserwację i naprawę urządzeń wodnych i melioracyjnych o charakterze podstawowym, ma uzasadnione
wątpliwości dotyczące celowości takich wydatków.
Wobec przedstawionej sytuacji oraz uwzględniając fakt braku
pozytywnego rozpatrzenia wniosków Burmistrza Rzgowa w przedmiotowej sprawie, kierowanych corocznie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi, Rada Miejska w Rzgowie apeluje o uwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym województwa na rok bieżący i
przyszły zadania obejmującego konieczne prace konserwacyjno-naprawcze na rzece Ner i rzece Dobrzynce na odcinku gminy Rzgów.”

Deszczówka w kanalizacji sanitarnej w Rzgowie

Wieści z przedszkola
IX Piknik Rodzinny
Zgodnie z majową tradycją dzieci z Przedszkola Publicznego w Rzgowie
z pomocą pań nauczycielek przygotowały dla swoich rodziców uroczystość z
okazji Ich święta. 26 maja br. wszystkie dzieci zaprosiły swoje mamy i tatusiów na IX Piknik Rodzinny. Dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej w Rzgowie impreza odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczął krótki występ przedszkolaków, które złożyły swoim Rodzicom najserdeczniejsze życzenia w formie piosenek oraz pokaz umiejętności
dzieci, uczestniczących w tym roku szkolnym w zajęciach z j. angielskiego.
Następnie Rodzice i ich pociechy zostały przez wodzirejów zaproszone
do wspólnej zabawy: zabawnych konkursów, tańców i korowodów. Nie
zabrakło też szwedzkiego stołu z łakociami, który był wprost oblegany przez
przedszkolaki i ich rodzeństwo. Rodzice otrzymali na pamiątkę uroczystości
własnoręcznie przez dzieci wykonane upominki. Znakomite humory i apetyty dopisały wszystkim uczestnikom, czego dowodem są liczne pamiątkowe
fotografie.

ciem, żalem i wzruszeniem w obecności rodziców i najbliższych dziękowali
za trud, opiekę i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Na przedszkolną
uroczystość złożyły się wiersze, piosenki, tańce i inscenizacje w wykonaniu
wszystkich starszaków oraz występ tegorocznych uczestników przedszkolnego kursu tańca towarzyskiego.
Uroczystemu pożegnaniu obok łez wzruszenia i nuty żalu towarzyszyły
pełne optymizmu uśmiechy dzieci, bowiem solidnie przygotowani do podjęcia nauki w szkole przyszli uczniowie już teraz niecierpliwie czekają na rozpoczęcie wielkiej szkolnej przygody. Na nową uczniowską drogę życia każdy
starszak otrzymał z rąk pani dyrektor dyplom ukończenia edukacji przedszkolnej, pamiątkowe tablo ze zdjęciami kolegów z grupy i wychowawczyni
oraz szkolny piórnik. Pani dyrektor żegnając się z dziećmi życzyła im wielu
sukcesów w szkole podstawowej. Podziękowała też Radzie Rodziców oraz
kierownictwu i pracownikom GOK za całoroczną współpracę.

GZWiK w Rzgowie podczas opadów nie jest w stanie opanować
sytuacji, gdyż ilość ścieków wzrasta wtedy kilkakrotnie. Stąd też
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie wystosował
komunikat następującej treści:
„Gminny Zakład Wodociągów i kanalizacji w Rzgowie na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz.U. 06.123.858)
mówiącego o zakazie wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, informuje: pracownicy Zakładu od miesiąca lipca
2009 poddadzą kontroli sieć kanalizacyjną na terenie Rzgowa w celu
wykrycia nielegalnych przyłączy wód opadowych do kanalizacji
sanitarnej.
Po stwierdzeniu występowania na terenie danej nieruchomości
nielegalnego przyłącza wód opadowych do kanalizacji sanitarnej
właściciel otrzyma wezwanie do jego likwidacji.
W przypadku niezastosowania się do wezwania, zostaną wszczęte
sankcje zgodnie z ustawą, włącznie z rozwiązaniem umowy na odbiór
ścieków i odcięciem przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.”
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Zjazd Gminnej
Spółki Wodnej
27 czerwca br. w siedzibie GOK-u w Rzgowie odbył się Zjazd
Gminnej Spółki Wodnej za lata 2004-2008. W zjeździe uczestniczyło
kilkunastu delegatów z całej gminy reprezentujących rolników, którym
usługi melioracyjne wykonuje Spółka Wodna w Gminie Rzgów.
Goście zaproszeni to kierownik Biura Wojewódzkiego Zarządu
Spółek Wodnych – Ryszard Tyszkiewicz oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie – Marek Bartoszewski.
Sprawozdanie z działalności spółki za okres sprawozdawczy złożył
jej Przewodniczący Czesław Zaborowski. Spółka wykonała usługi
napraw melioracji oraz renowacji wielu rowów melioracyjnych. I tak: w
2004 roku – za 72 tys. zł - 3,5 tys. zł straty; w 2005 roku – za 95 tys.
zł - 3,5 tys. zł zysku; w 2006 r. – za 79 tys. zł – 10 tys. zł straty; w 2007
r. – za 85 tys. zł – 0 zł zysku; w 2008 r. – za 150 tys. zł – wypracowując
wreszcie zysk w wysokości 14 tys. zł.
Na ten rezultat złożyło się kilka okoliczności, a więc: dobra ściągalność składki od rolników i posiadaczy ziemskich – bo około 22 tys.
zł (do tej pory składki były o przeszło połowę niższe). Zaowocowało to
dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 43 tys. zł, ale właśnie pod warunkiem dobrej opłacalności składek.
Na resztę przerobu Spółki Wodnej składały się zlecenia z Urzędu
Miejskiego w Rzgowie. Wykonywanie tych usług przez Spółkę jest
korzystne, gdyż nie płaci ona podatku VAT do pewnego pułapu dotacji.
Po dyskusji, w której oceniono pozytywnie działalność Zarządu
Spółki Wodnej, udzielono jednogłośnie Zarządowi Spółki Wodnej
absolutorium. Następnie odbyły się wybory na nową kadencję. Został
wybrany nowy Zarząd Spółki w osobach: Przewodniczący – Czesław
Zaborowski; Z-ca Przewodniczącego – Karol Płusa; Sekretarz – Wiesława Leszek; Członkowie – Edmund Cieślik i Zdzisław Wróblewski.
Zarząd wybrano w niezmienionym składzie, a Komisję Rewizyjną
wybrano w następującym składzie: Przewodniczący – Jan Strycharski; Członkowie – Wojciech Gałkiewicz i Andrzej Prądzyński.
Przewodniczący – prowadzący zjazd Wojciech Gałkiewicz podsumował wnioski Komisji Zjazdowych, które brzmią następująco:
1. Spowodować maksymalną ściągalność składek członkowskich.
2. Odnowić park maszynowy, czyli zakupić tzw. „Pelikana”.
3. Zatrudnić melioranta w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszewski zauważył, że
dwa ostatnie punkty odnoszą się nie do Zarządu Spółki, lecz do Rady
i Burmistrza i obiecał, że je tam przedłoży, jednocześnie informując o
szykującej się poważnej kwocie na urządzenia melioracyjne i odmulanie rowów, którą Spółka Wodna otrzymałaby w 2009 r. przede wszystkim z korzyścią dla naszych pól i rolników. I w tej pozytywnej atmosferze z dobrą perspektywą na następne lata Zjazd został zakończony.
Marek Bartoszewski

Przed

i

po konserwacji

Dzień Dziecka
1.06.2009 r. w Dniu Dziecka wszystkie przedszkolaki pojechały na
wycieczkę do Kinder Planeta w Łodzi. Pięknie urządzony, ogromny plac
zabaw dostarczył dzieciom mnóstwa atrakcji i dobrej zabawy. Przedszkolaki otrzymały też małe słodkie upominki. Po powrocie uśmiechnięte, choć
bardzo zmęczone z wypiekami na twarzach dzieliły się wrażeniami z oczekującymi na nich rodzicami.

„Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole...”
I znów, jak co roku, w czerwcu w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie
pożegnaliśmy dzieci, kończące swój pierwszy etap edukacji. 4 czerwca po
raz ostatni jako przedszkolaki nasi wychowankowie z ogromnym przeję-
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Wyniki sprawdzianu dla VI klas
Dnia 2 kwietnia 2009 r. w SP w Rzgowie został przeprowadzony sprawdzian dla uczniów klas szóstych. Wzięło w nim udział 44 uczniów. Zestaw
zawierał 26 zadań, w tym 20 zamkniętych oraz 6 otwartych. Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności pogrupowane w pięć kategorii: czytanie,
pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie z
informacji. Analiza wyników sprawdzianu pozwoliła na ustalenie, w jakim
stopniu uczeń osiągnął umiejętności opisane w standardach wymagań. To
właśnie one wyznaczają zakres sprawdzianu, opisują efekty kształcenia.
Wyniki ze sprawdzianu są bardzo zadowalające. Na 44 uczniów piszących sprawdzian 9 osób uzyskało powyżej 30 pkt/40 pkt do zdobycia. Pozostali uczniowie zdobyli z testu sprawdzającego ponad połowę możliwych do
zdobycia punktów (23 osoby). Tylko 1 osoba zdobyła mniej punktów (różnice w granicach 1-3 punktów). Średni wynik za test naszej szkoły mieści
się w przedziale punktowym wyżej średnim i wynosi 22,95, co w porównaniu z wynikami całego kraju jest bardzo zadowalające. Wyniki z egzaminu
w porównaniu z wynikami szkół w kraju są wysokie. Obrazują rzeczywisty
poziom wiedzy uczniów, efektywność metod nauczania i wykorzystywanych
do tego celu podręczników i pomocy naukowych, a także efektywność pracy
nauczycieli, są także odpowiedzią na pytanie, na ile wiedza i umiejętności
uczniów odpowiadają krajowym standardom wymagań egzaminacyjnych.
Beata Dobosz

Najlepsi w nauce
w SP w Rzgowie
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań wyników w nauce. Najlepsi
uczniowie naszej szkoły, jak co roku, otrzymali nagrody oraz świadectwa z
wyróżnieniem. Uczniowie klas I-III zostali ocenieni oceną opisową. Klasy
starsze otrzymały cenzurki z ocenami.
Klasy IV-VI brały udział we współzawodnictwie międzyklasowym w
nauce. Oto średnie ocen poszczególnych klas: Klasa IVa – średnia ocen 4,13;
Klasa IVb – średnia ocen 4,30; Klasa IVc – średnia ocen 4,17; Klasa IVa –
średnia ocen 4,32; Klasa IVb – średnia ocen 3,93; Klasa VIa – średnia ocen
4,27; Klasa VIb – średnia ocen 4,17. Średnia szkoły wyniosła 4,19. Wśród
klas IV-VI pierwsze miejsce w nauce zajęła klasa Va, II miejsce – klasa IVb,
III miejsce – klasa VIa.
W roku szkolnym 2008/2009 20 uczniów klas IV-VI uzyskało średnią
powyżej 5,0. Uczniowie ci oprócz nagród i świadectw z wyróżnieniem otrzymali stypendia motywacyjne. Najwyższą średnią ocen uzyskały uczennice
klasy VIa Ewa Broniarczyk oraz Jolanta Cichewicz – 5,91, II miejsce - Ida
Zaniewska – 5,63, III miejsce zajęła Anna Siutowicz – średnia 5,55.
A oto najlepsi uczniowie klas IV-VI, którzy otrzymali świadectwa z
wyróżnieniem:
Klasa IVa: Ida Zaniewska 5,63, Aleksandra Stasiczka 5,36, Krzysztof Karga
5,10, Justyna Niewiadomska 5,00, Katarzyna Szymczak 4,81.
Klasa IVb: Paulina Kośka 5,27, Julia Świtała 5,00, Małgorzata Świtała 4,91,
Izabela Demirok 4,90, Aleksandra Górska 4,81.
Klasa IVc: Marta Zielińska 5,27, Justyna Żytkiewicz 5,18, Bartosz Zając
5,09, Piotr Cholaś 5,00, Angelika Koziarska 4,91, Weronika Konopka 4,81.
Klasa IVa: Anna Siutowicz 5,55, Martyna Sumera 5,36, Sabina Kubasa 5,27,
Oliwia Paśnikowska 5,00, Agnieszka Marchewczyńska 4,91, Aleksandra
Zielska 4,82, Klaudia Muras 4,82, Kajetan Dziuda 4,82.
Klasa IVb: Tomasz Kałuziński 5,18, Patrycja Klepacz 5,18, Sylwia Skrobiszewska 4,91, Marta Pietrzyk 4,82, Sylwia Skoneczna 4,82.
Klasa VIa: Ewa Broniarczyk 5,91, Jolanta Cichewicz 5,91, Aleksandra Sztandor 5,30, Konrad Pach 5,18, Aneta Rechcińska 5,00, Natalia Zasępa 5,00,
Mateusz Skiba 4,82.
Klasa VIb: Natalia Napieraj 5,27, Przemysław Rodkiewicz 5,18, Marta Wojcieszek 5,10, Paulina Bartłomiejczyk 5,09, Kamila Bednarska 5,00, Ewelina Franczak 5,00, Izabela Pycio 5,00, Michał Goss 4,91, Marceli Wypchło
4,82.
Łącznie 45 uczniów okazało się najlepszymi w nauce, z czego 16 to
absolwenci naszej szkoły. Warto również podkreślić, że wielu z nich brało
udział w konkursach przedmiotowych, niejednokrotnie zdobywając trofea.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Klasa VIb

Turniej o Bezpieczeństwie

Już wakacje
Dnia 19 czerwca 2009 r. nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego
2008/2009. W tym dniu zostały podsumowane osiągnięcia, starania, wysiłki
uczniów oraz konkursy klasowe, których regulamin Samorząd Uczniowski
przedstawił we wrześniu 2008 r.
Wśród klas, które w roku szkolnym 2008/2009 uzyskały najwyższe średnie, I miejsce zajęła klasa Va - średnia klasy 4,32; II miejsce zajęła klasa IVb
- średnia 4,30; III miejsce zajęła klasa VIa – średnia 4,27.
W konkursie rocznym na ucznia, który w roku szkolnym 2008/2009 uzyskał najwyższą średnią, I miejsce ze średnią 5,91 zajęły uczennice klasy VIa
Ewa Broniarczyk oraz Jolanta Cichewicz; II miejsce ze średnią 5,64 zajęła
uczennica klasy IVa Ida Zaniewska; III miejsce ze średnią 5,55 zajęła uczennica klasy Va Anna Siutowicz.
W konkursie „Kronika klasowa” I miejsce zajęła klasa IVa; II miejsce
klasa Va; III miejsce klasa IIIa.
W konkursie „Najpiękniejsza gazetka klasowa” I miejsce zajęła klasa Vb;
II miejsce klasa IVa; III miejsce klasa IVb.
Wszyscy uczniowie otrzymali atrakcyjne dyplomy.
Beata Dobosz

Od lewej: A. Pytka, E. Gałązka, D. Chmielewska, N. Pachulska
Uroczystość zakończenia roku
szkolnego 2008/2009 w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi
w Kalinie uświetniła swoją obecnością Wizytator Kuratorium Oświaty
w Łodzi pani Bożena Kędzierska, która wręczyła świadectwa i
nagrody tegorocznym absolwentom
oraz najlepszemu uczniowi Emilianowi Gałązce.
Klasyfikacja końcoworoczna:
I - Emilian Gałązka - 5,60 - kl. IV;
II - Dagmara Chmielewska - 5,55 kl. VI; III - Aleksandra Pytka - 5,36
- kl. VI; Natalia Pachulska i Piotr
Biesaga - 5,09 - kl. V; Robert Sabela
- 5,00 - kl. IV.
Jarosław Marianowski

Gmina – nasza mała Ojczyzna

Piotr Biesaga

Dnia 15.06.2009 klasy pierwsze Gimnazjum uczestniczyły w wycieczce
tematycznej pt. „Gmina – nasza mała Ojczyzna”, w ramach przedmiotu
Wiedza o Społeczeństwie. To kolejna wizyta, a jednocześnie poszerzanie
działań szkoły na rzecz środowiska lokalnego.
Dzięki kompetencji p. Agaty Nawrockiej i p. Zbigniewa Snelewskiego
kolejna grupa młodzieży mogła skonfrontować wiedzę książkową z praktyką,
poznając strukturę władz gminy i jej zadania. Młodzież dowiedziała się również, jak wygląda budżet gminy, jakie są wydatki, inwestycje. Po rozbudowie
Urzędu Miasta uczniowie dowiedzieli się, gdzie i jakie sprawy można załatwić na miejscu, a z jakimi udać się do Łodzi.
Młodzież była zadowolona z wycieczki przedmiotowej. Największą
radość przyniosła ta część, która mówiła o inwestycjach sportowo-rekreacyjnych. Z radością uczniowie przyjęli fakt rozpoczęcia prac przy budowie kompleksu sportowo-kulturalnego. Miastu i mieszkańcom jest on bardzo
potrzebny. Mamy nadzieję, że kryzys i nieprzewidziane sytuacje nie spowolnią rozpoczętych prac.
Joanna Berska, kl. Ib

Turniej Trójinformatyczny
W pracowni informatycznej SP Rzgów odbył się VII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TRÓJINFORMATYCZNY – 2009 dla uczniów szkół
podstawowych Gminy Rzgów o Nagrodę Burmistrza Rzgowa.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyr. I. Skalska. Następnie
przystąpiono do rozgrywania konkurencji turniejowych. Drużyny rozwiązywały testy oraz zadania praktyczne na stanowiskach komputerowych. W
przypadku równej sumy punktów o kolejności decydują punkty za zadania
testowe, gdy i one są równe – dogrywka. W przerwie zawodnicy posilali się
napojami i słodyczami ufundowanymi przez firmę „SKLEPIK SZKOLNY”
– Pani Henryki Łuczyńskiej.
Po sprawdzeniu prac i zliczeniu punktów podsumowano turniej.
W kategorii klas VI. I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2009
otrzymała drużyna z klasy VI z SP Guzew w składzie: Bartosz Głaszcz,
Rafał Pędziejewski, Cezary Sztandor. II miejsce zajęła drużyna chłopców z
klasy VIb SP Rzgów w składzie: Przemek Rodkiewicz, Michał Goss, Marcel
Wypchło. III miejsce zajęła drużyna dziewcząt z klasy VIa SP Rzgów w składzie: Ewa Broniarczyk, Paulina Mierzyńska, Jola Cichewicz.
W kategorii klas V. I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2009
otrzymała drużyna z klasy V SP Guzew w składzie: Karolina Bieniek, Eryk
Garstka, Wiktoria Pawlak. II miejsce zajęła drużyna z klasy dziewcząt Va z
SP Rzgów w składzie: Ania Siutowicz, Sabina Kubasa, Oliwia Paśnikowska.
III miejsce zajęła drużyna z klasy V z SP Kalino w składzie: Damian Krzykowski, Bartek Łuczak, Adrian Kauc.
Nagrodę Burmistrza Rzgowa, przenośny sprzęt nagłaśniający, otrzymała
Szkoła Podstawowa w Guzewie. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody w postaci: klawiatur, myszy, pendrive. Sponsorami nagród byli:
Firma „HAZET” – Państwa Z. H. Gorzkiewicz, Firma „SAI-POL” – Państwa
W. K. Ostojskich i Firma „Erlast” Pana Zbigniewa Czajki.
Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i sponsorom za pomoc w
organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Myślę, że za rok spotkamy się na VIII
edycji Turnieju.
Jarosław Marianowski
nauczyciel informatyki SP Kalino

Klasa VIa

Dnia 25 marca w SP Rzgów przeprowadzone zostały eliminacje gminne
do turnieju o ruchu rowerowym dla uczniów klas VI posiadających kartę
rowerową. Poszczególne szkoły z naszej gminy wytypowały po jednej drużynie 3-osobowej. Zawodnicy wykonywali zadania samodzielnie. Do klasyfikacji ogólnej zdobyte punkty sumowały się. Najwięcej punktów (57 na
75 możliwych) zdobyła drużyna z SP Rzgów w składzie: P. Wiśniewski, M.
Podkówka, M. Czubalski. Drugie miejsce, 54 punkty, drużyna z SP Kalino w
składzie: P. Gajda, A. Gębic, D. Pytka. Trzecie miejsce, 53 punkty, drużyna z
SP Guzew w składzie: W. Depcik, R. Pędziejewski, B. Głaszcz. Maksymalną
ilość punktów (20) zdobył M. Podkówka z SP Rzgów. Drużyna ze Rzgowa
pojedzie na eliminacje powiatowe do Koluszek. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody dla wszystkich zawodników ufundowane zostały
przez Urząd Miejski w Rzgowie. Dziękujemy Pani H. Łuczyńskiej za poczęstunek.
Jarosław Marianowski
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