INFORMATOR RZGOWSKI
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie gazowe
992
Informacje: - ogólna
913
- PKP
94-36
- PKS
631-97-06
- celna
638-82-10
Ośrodek Zdrowia
214-11-72, 214-11-73
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-19.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska MEDAX
Łódź, ul. Zielona 29
630-84-23
Apteka „Cefarm”
214-10-27
Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria”
227-84-84
Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt
214-10-58
Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
całą dobę
214-10-65
0601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka
214-10-04
Rzgów, pl. 500-lecia
Poczta Polska
214-12-00
Rzgów, ul. Łódzka 2 (godz. 8.00-15.00)
Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35/39
214-12-30
C.H. Ptak (godz. 8.00-13.00)
Posterunek Policji
214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
* dzielnicowy (Rzgów)
0603-096-016
* dzielnicowy
0603-096-014
(St. Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, Kalinko,
Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
* dzielnicowy
0605-102-151
(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
Czyżeminek I, II, III, St. Góra do nr. 40)
Komisariat Policji
61-42-560
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Ochotnicza Straż Pożarna
214-10-08
Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Banki:
- Pekao SA
214-19-32
   Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
- Bank Gospodarki Żywnościowej
227-80-20
   Rzgów, pl. 500-lecia 13a (pn-pt. 9.00-16.00)
Gimnazjum Gminne
214-13-39
Szkoła Podstawowa Rzgów
214-10-39
Szkoła Podstawowa Guzew
214-10-86
Szkoła Podstawowa Kalino
214-10-77
Przedszkole Publiczne, Rzgów
214-14-39
Biblioteka Publiczna
214-10-12
GLKS Zawisza
214-14-74
Rzgów, ul. Tuszyńska 44
Urząd Gminy
214-12-07, 214-12-10
Rzgów, pl. 500-lecia 22
e-mail: sekretariat@rzgow.pl
www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury
214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
214-21-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu
214-12-93
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy
213-06-81, 213-06-82
Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę)
215-37-10
Wodociągi - oczyszczalnia ścieków
214-11-91
Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę)
Zakład Usług Pogrzebowych
214-12-25
Rzgów, ul. Tuszyńska 34 (całą dobę)
Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji
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„Rol-Bud”

Rzgów, ul. Kusocińskiego 20

oferuje:
farby gotowe i z mieszalnika
ponad 2500 kolorów
oraz lakiery, emalie
i wszystko do remontu.
Przemaluj swój dom,
zmień wnętrze.
Przyjdź do nas
Zapraszamy!
Firma „DEDAL” Dominik Frąckowicz

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Nr 2 (179) l LUTY 2010 r.

Cena 1 zł

tel. 512 211 172 / (042) 214-14-21
ul. Grodziska 80, 95-030 Rzgów
- ELEWACJE KOMPLEKSOWO
- DOCIEPLENIA ELEWACJI
- KARTON, GIPSY
- SUFITY PODWIESZANE
- GLAZUR, TERAKOTA
- PRACE DEKARSKIE
- INNE USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

LEX-DOM
Kompleksowe Doradztwo i Obsługa
Nieruchomości
Regulacje stanów prawnych nieruchomości
Pełna obsługa przy nabywaniu nieruchomości
Pisanie pism, wniosków, odwołań itp.
Możliwość dojazdu do klienta
www.lex-dom.pl, e-mail: info@lex-dom.pl
90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93, bud. D, II p, lok. 29
pn.-pt. 17-19, sob. 10-14,
tel. (042) 230-38-30, 600-311-050

Zakończenie ferii Starowa Góra
28 lutego 2010 r.
świetlica – ul. Centralna
Organizacje społeczne działające na terenie Starowej Góry, Rada
Sołecka Starowej Góry, przy współudziale władz samorządowych Urzędu Miejskiego w Rzgowie, GLKS „Zawisza” Rzgów,
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, Automobil Klub Łódzki organizują
Turniej tenisa stołowego, szachów, warcab oraz rzutu lotką do
tarczy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i Gminy Rzgów.
10.00 – rozpoczęcie;
14.00 – zakończenie
Zapraszamy!

Rzgów – Nasza Gmina
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Spóźniony Mikołaj
Zima w tym roku zaskoczyła nie tylko drogowców,
ale i Świętego Mikołaja. Do dzieci z Huty Wiskickiej
i Tadzina dotarł dopiero 30 stycznia. Samorząd i Koło
Gospodyń Wiejskich w Hucie wykorzystały okres oczekiwania na szacownego gościa na instalację centralnego
ogrzewania w świetlicy, tak, aby wszystkim gościom
było ciepło.
Z Mikołajem przybył klaun Kuba, który zabawiał
dzieci swoimi sztuczkami. Odwiedzili nasze dzieci również strażacy z OSP Grodzisko. Zorganizowali oni dla
najmłodszych konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa pożarowego z nagrodami. W tej zabawie towarzy-

szyły dzieciom również pani wiceburmistrz J. Pietrusińska i radna R. Bagińska.
Wszystkie dzieci brały czynny udział w konkursach,
a ich roześmiane buzie dowodziły najlepiej, że zabawa
udała się wyśmienicie. Milusińscy otrzymali też słodkie
upominki od samego Mikołaja. Mamy przygotowały
poczęstunek dla wszystkich zebranych.
Serdecznie dziękujemy za pomoc państwu A. i K.
Defińskim, sołtysowi panu A. Sabeli oraz wszystkim ma
mom.
KGW Huta Wiskicka
Zdjęcia z imprezy – także na str. 11

Kronika stycznia 2010 r.
7.01. - Pogrzeb Radnego Rady Miejskiej w Rzgowie – Tadeusza Zięby.
9.01. - Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z Grodziska i okolic.
10.01. - XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzgowie.
10.01. - Noworoczne spotkanie członków Rzgowskiej Orkiestry Dętej.
10.01. - Udział chóru „Camerata” w koncercie kolęd w kościele w Pabianicach – Bugaj.
16.01. - Obchody 10-lecia firmy „Volvo” na terenie Rzgowa.
16.01. - Impreza choinkowa dla dzieci z Bronisina Dworskiego.
16.01. - Spotkanie noworoczne dzieci ze Starowej Góry.
17.01. - Przedstawienie Jasełkowe dzieci z Czyżeminka.
17.01. - Kulig dla dzieci i młodzieży – ognisko.
19.01. - Noworoczne spotkanie Emerytów i Rencistów.
20.01. - L Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie.
30.01. - Spotkanie noworoczne dzieci z Huty Wiskickiej.
31.01. - Udział chóru „Camerata” w koncercie kolęd w Aleksandrowie Ł.

Kronika policyjna
Wydarzenia na terenie miasta i gminy Rzgów w styczniu 2010 r.:
RZGÓW, ul. PABIANICKA, 02.01.2010, godz. 22:40: Mieszkaniec Rzgowa
lat 50 dokonał uszkodzenia ciała przy pomocy noża kuchennego swojego
ojca lat 82. W wyniku doznanych obrażeń poszkodowany został przewieziony do szpitala w Pabianicach z ranami ciętymi czoła, ucha i nadgarstka.
Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
04.01.2010, godz. 18:00, CZYŻEMINEK: Mieszkanka gm. Rzgów powiadomiła KP Tuszyn, że znany jej mężczyzna zamieszkały na terenie Pabianic
będąc u niej w mieszkaniu, wykorzystał jej nieuwagę i dokonał kradzieży
z wewnętrznej kieszeni kurtki, pieniędzy w kwocie 2500 zł. Postępowanie
prowadzi KP Tuszyn.
11.01.2010, godz. 15:25, RZGÓW, ul. OGRODOWA: Kierujący samochodem ciężarowym VOLKSWAGEN LT 35 nie zachował środków ostrożności
przy omijaniu zaparkowanego samochodu osobowego FIAT UNO, w którym
przebywali pasażerowie, i doprowadził do zderzenia, po czym oddalił się z
miejsca zdarzenia. Pokrzywdzony udał się za sprawcą dokonując jego zatrzymania. Skierowany na miejsce patrol Policji przeprowadził badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, z wynikami 1,02 mg/l; 1,11 mg/l.
Postępowanie prowadzi KP w Tuszynie.
10.01.2010, godz. 13:30, Starowa Góra, ul. Podłogowa: N/n sprawca po
uprzednim wybiciu szyby w budynku mieszkalnym dostał się do jego wnętrza, skąd dokonał kradzieży DVD KORR oraz artykułów spożywczych o
łącznej wartości 400 zł. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
16.01.2010, godz. 12:00, Rzgów, ul. Tuszyńska: Funkcjonariusze KP Tuszyn
oraz dzielnicowi PP Rzgów zatrzymali Elżbietę S. lat 25, która wykorzystując
nieuwagę obsługi w boksie handlowym, dokonała kradzieży z niezamkniętej
szuflady pieniędzy w kwocie 800 zł. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Rzgowie przypominają o przestrzeganiu zakazu zatrzymywania się i postoju, który obowiązuje na ul. Pabianickiej
od pl. 500-lecia do ul. Nadrzecznej, zakaz ten też dotyczy chodnika.
Wielokrotnie do Posterunku Policji zgłaszały się starsze osoby, które nie
mogły poruszać się chodnikiem w rejonie Poczty, gdyż był on zablokowany
przez parkujące tam pojazdy, parkowanie w tym miejscu jest wykroczeniem,
za które nakłada się grzywnę w postaci mandatu karnego, jest też wykroczeniem, które ma przypisane tzw. punkty karne.
W związku z okresem jesienno-zimowym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców gm. Rzgów, aby w czasie poruszania się pieszo w miejscach, gdzie nie ma chodników, korzystali z lewej strony jezdni i posiadali
przy sobie elementy odblaskowe lub źródła światła, np. włączone latarki,
osoby poruszające się na rowerach uruchomione oświetlenie stanowiące obowiązkowe wyposażenie rowerów i kamizelki odblaskowe.
Statystyki naszego rejonu potwierdzają, że główną przyczyną wypadków z
udziałem pieszych i rowerzystów jest fakt nadmiernej prędkości pojazdów, a
także to, że piesi i rowerzyści nie są dostatecznie widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego.
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.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronisinie składa serdeczne
podziękowania

Kapelanowi Powiatowemu ks. Tadeuszowi Malcowi
za przybycie i Boże Słowo na zebraniu sprawozdawczym naszej
jednostki w dniu 30 stycznia 2010.
Zarząd OSP Bronisin
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WIELKI POST

Spóźniony Mikołaj Do usłyszenia za rok
Taka myśl towarzyszy dziś kolędzie, bo okres Bożego Narodzenia definitywnie już za nami. Podobnie w chórze „Camerata” - 31 stycznia br. uczestniczyliśmy w XXIII Koncercie Kolęd, organizowanym w Parafii św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim, który był ostatnim koncertem naszego regionu zorganizowanym w sezonie kolędowym 2009/10. Jak co
roku, dopisała grupa ok. dziesięciu chórów z Łodzi, Pabianic, Konstantynowa
i Aleksandrowa Łódzkiego.
Zaprezentowaliśmy trzy kolędy: „Cicha noc...”, „O Gwiazdo Betlejemska...” i angielską pastorałkę „Mary’s Boy Child”, która mimo iż była
utworem premierowym - spodobała się najbardziej. Być może, iż sprawił to
jej żywiołowy charakter. Zatem - bardzo udana premiera! Burzę oklasków
zebrał także duet w składzie p. Małgorzata Juśkiewicz i p. Bolesław Siutowicz, który trzymał się dzielnie i śpiewał o „Gwieździe” prowadzącej wprost
do Nowonarodzonego.
„Cicha noc...” to najspokojniejsza i najbardziej tradycyjna z prezentowanych kolęd. Dało się zresztą zauważyć, iż koncert miał dosyć nostalgiczny i
melancholijny charakter, gdyż takie kolędy zaprezentowano w większości.
Jedynie kilka było bardziej żwawych; znaczna część prezentowanych utworów to także kompozycje zupełnie nieznane, wyszukane.
A jaki był powód błogiej, nieco leniwej atmosery? Wszyscy przecież zdajemy sobie sprawę z upływu czasu i przemijania. Z jednej strony wspomnienie ciepłych, przyjemnych chwil świątecznych, przepysznych poczęstunków,
których trochę szkoda; z drugiej zaś nadzieja, że kolejne Boże Narodzenie
już za niecały rok.
A na razie... czekamy na wiosnę - słońce, śpiew ptaków, zieleń roślin.
Zatem: kolędo - do usłyszenia już w grudniu!
Chórmistrz Izabela Kijanka

„Prochem jesteś i w proch się obrócisz...”
Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Jej data
zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem.
Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna.
W niedziele Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale, a w piątki - nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Post pomaga każdemu z nas – jak pisał Sługa Boży Papież Jan Paweł II –
w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga. Niech zatem Wielki Post
posłuży każdej rodzinie i każdej chrześcijańskiej wspólnocie do oddalenia
wszystkiego, co rozprasza ducha, i pogłębienia tego, co karmi duszę otwierając ją na miłość Boga i bliźniego.

Program Misji św. w parafii Rzgów w dniach 5-12 marca 2010 r.
Piątek – 5.03. – rozpoczęcie misji św.
godz. 1700 – powitanie liturgiczne Misjonarza
– przekazanie stuły – Droga Krzyżowa – prowadzi Ks. Misjonarz
godz. 1800 – Msza św. z nauką misyjną
Sobota – 6.03 – dzień modlitw za zmarłych
godz. 900 – msza św. z nauką misyjną – ogólną – na cmentarzu w Kaplicy
godz. 1130 – Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 1730 – Różaniec za zmarłych
godz. 1800 – Msza św. z nauką misyjną
Niedziela – 7.03 – Dzień Pański
godz. 700 – Msza św. z nauką misyjną – ogólną
godz. 820 – Msza św. z nauką misyjną – ogólną
godz. 1000 – Msza św. z nauką dla młodzieży
godz. 1130 – Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 1600 – Gorzkie Żale z nauką misyjną – ogólną
godz. 1700 – Msza św. z nauką dla Rodziców
Poniedziałek – 8.03 – Dzień Przebłagania
godz. 900 – Msza św. z nauką dla Młodzieży Gimnazjum
godz. 1030 – Msza św. z nauką misyjną – ogólną – nabożeństwo przebłagalne
godz. 1200 – Msza św. z nauką dla dzieci szkolnych
godz. 1800 – Msza św.
– Nabożeństwo Przebłagalne z nauką. Bierze udział cała Parafia wraz z Młodzieżą
Wtorek – 9.03 – Dzień pojednania z Bogiem i bliźnimi –
spowiedź misyjna
SPOWIEDŹ od godz. 900 – 1230 i od 1600 – 1830
godz. 900 – przygotowanie do spowiedzi Młodzieży gimnazjalnej
– spowiedź
– Msza św. z nauką
godz. 1030 – Msza św. z nauką misyjną – ogólną
godz. 1200 – przygotowanie dzieci do spowiedzi
– Spowiedź dzieci
– Msza św. z nauką dla dzieci
godz. 1800 – Msza św. z nauką misyjną – ogólną
– Nauka stanowa dla Młodzieży

Nasza recenzja
Podobna impreza
odbyła się w Grodzisku

GOK informuje
Zapraszamy na „FERIE W GOK”, Rzgów, ul. Rawska 8
– 16 lutego (wtorek), godz. 13.00 –
przedstawienie „WRÓBELEK”
– 22 lutego (poniedziałek), godz. 12.30 – „MAGIA I ILUZJA”

Środa – 10.03. – Dzień Chorych
godz. 9 – Msza św. z nauką dla Młodzieży gimnazjalnej
godz. 1000 – spowiedź chorych
godz. 1030 – Msza św. z nauką misyjną dla chorych i starszych
– udzielenie sakramentu chorych
– błogosławieństwo Lourdes
godz. 1200 – Msza św. z nauką dla dzieci szkolnych
godz. 1400 – odwiedzanie chorych w domach
godz. 1800 – Msza św. z nauką misyjną – ogólną
00

Prośba o pomoc
Z przykrością zawiadamiam, że w dniu 10.10.2009 r. ok. godz. 8:00
wybuchł pożar w budynku socjalnym przy ul. Matejki w Choszcznie. W
budynku tym zamieszkiwało 38 osób, w tym rodziny z dziećmi. Pomimo
szybkiej akcji gaśniczej obiektu nie udało się uratować, a cały dobytek mieszkańców spłonął. Niestety w pożarze zginęła jedna osoba. Doraźnie zabezpieczono poszkodowanym schronienie w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym
w Choszcznie.
Gmina stanęła przed koniecznością pilnego wybudowania budynku
socjalnego. Ufam, że Państwa samorządy w miarę możliwości wesprą nasze
działania. Żeby natychmiast przystąpić do realizacji tak kosztownej jak na
budżet Gminy inwestycji, niezbędne jest pozyskanie środków w każdej
kwocie. Licząc na zrozumienie i na samorządową solidarność, zwracam się z
apelem o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej.
Jednocześnie proszę o rozpropagowanie informacji o koncie, na które
instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat na rzecz
poszkodowanych: 31 8359 0005 0035 1580 2000 0001 z dopiskiem „Pomoc”.
Burmistrz Robert Adamczyk

Czwartek – 11.03. – Dzień Rodziny
godz. 900 – Msza św. z nauką misyjną dla Małżonków od 30 roku małżeństwa
i osób samotnych, starszych
godz. 1130 – nabożeństwo dla małych dzieci z rodzicami
godz. 1800 – Msza św. z nauką dla małżonków i odnowienie ślubowania
(biorą udział dzieci i młodzież. Po kazaniu krótka akademia wdzięczności
dla rodziców)
Piątek – 12.03 – Dzień adoracji Krzyża
godz. 900 – Msza św. z nauką misyjną – ogólną
godz. 1700 – Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci młodzież
– poświęcenie Krzyża Misyjnego i krzyży misyjnych
– procesja z Krzyżem misyjnym niosą ojcowie, matki, młodzież i uczestniczą
dzieci
– Msza św. z nauką misyjną – ogólną
– zyskanie odpustu misyjnego i zakończenie Misji św.

Rzgów – Nasza Gmina

Winsor K.: Burzliwe życie Amber St. Clare; przeł. z ang Barbara
Korzon; wyd. 2; Katowice: „Videograf”, 2009.
Powieść „Burzliwe zycie Amber St. Clare” autorstwa Kathleen Winsor
(1919-2003) w latach czterdziestych ubiegłego stulecia wstrząsnęła ówczesną opinią publiczną. Umiejętnie łącząc fikcję i fakty historyczne autorka
stworzyła w niej prawdziwy obraz dekadenckiego życia angielskich wyższych sfer w XVIII wieku.
Bohaterką powieści jest osierocona dziewczyna, wychowywana przez
chłopską rodzinę z małej angielskiej wioski, która dzięki swej urodzie i inteligencji, a także i sprytowi, wyrachowaniu i bezwzględności, wchodzi w kręgi
londyńskiej socjety jako utrzymanka bogatych mężczyzn. W rezultacie kilku
odpowiednich mariaży zyskuje wysoki status materialny i społeczny, zostając
w końcu kochanką króla Karola II.
W 1947 r. powieść została sfilmowana przez wytwórnię 20th Century
Fox.
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Będzie mecz z Ceramiką
Nie pomogło odwołanie Ceramiki Opoczno od decyzji Wydziału Gier i
Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej nakazującej rozegranie meczu
między naszymi zespołami. Komisja Odwoławcza ŁZPN oddaliła wniosek
odwoławczy i utrzymała w mocy orzeczenie I instancji, nakazując Wydziałowi Gier i Ewidencji ŁZPN ponownie wyznaczyć datę i godzinę rozegrania meczu. Ceramika Opoczna może jeszcze w tej sprawie w ciągu 30 dni
złożyć odwołanie w trybie kasacji do Związkowego Trybunału Piłkarskiego
Polskiego Związku Piłki Nożnej za pośrednictwem Komisji Odwoławczej
ŁZPN. Wiąże się to jednak z wpłaceniem dość wysokiej kaucji na konto
PZPN. Jaką decyzję podejmie Ceramika, jeszcze nie wiadomo.
Mimo drobnych zakłóceń, spowodowanych ostrą zimą i dużymi opadami
śniegu, z przygotowań do rundy rewanżowej możemy być zadowoleni. Zostały
odwołane tylko trzy treningi na powietrzu zarówno pierwszej, jak i drugiej
drużyny. Mamy też za sobą dwa sparingi pierwszej drużyny z Włókniarzem
Konstantynów, który zremisowaliśmy 2:2, oraz z GLKS Dłutów, wygrany
przez nasz zespół 8:1. Od momentu, kiedy pierwsze zespoły naszego klubu
oraz GLKS Dłutów występowały w lidze okręgowej, minęło parę lat. Jak się
okazuje, pod względem sportowych umiejętności „uciekliśmy” zespołowi z
Dłutowa bardzo daleko, co widać było po grze i ilości strzelonych bramek
naszym przeciwnikom. Nie doszedł do skutku mecz z MKS Kutno, mimo
tego, że spotkanie to przekładaliśmy trzy razy. Szkoda, ponieważ zespół z
Kutna był naszym głównym konkurentem w walce o awans rok przed naszym
wejściem do IV ligi i dobrze by było sprawdzić, jakie postępy względem
siebie poczyniły oba zespoły.
Do ciekawego sparingu dojdzie w dniu 17 lutego, kiedy to zmierzymy się
z Omegą Kleszczów na podgrzewanej sztucznej nawierzchni w Kleszczowie.
Będzie to ciekawe spotkanie nie tylko pod względem sportowym, ale dla nas
będzie to pierwsza wizyta na pięknym obiekcie, jakim dysponuje Kleszczów.
Chęć wyjazdu na ten mecz zadeklarował Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Marek Bartoszewski, aby obejrzeć, co udało się zrobić dla sportu w tym
mieście. Może kiedyś podobny obiekt powstanie w Rzgowie !!!???
Po spotkaniu z Omegą wraz z trenerem Rutkowskim podejmiemy decyzję
o przydatności nowych zawodników trenujących z zespołem. Jeśli chodzi o
naszych zawodników, to na dzień dzisiejszy nie wiemy, co się dzieje z bramkarzem Łukaszem Komarem, po którym słuch całkowicie zaginął. Według
szczątkowych informacji, jakie do nas dochodzą, Komar wyjechał za granicę,
ale czy grać w piłkę, czy do pracy - tego już nie wiemy.
Zarząd Klubu zwraca się z prośbą do członków i sympatyków klubu oraz
mieszkańców gminy Rzgów, aby głosowali na naszych zawodników Jarosława Soszyńskiego, Marcina Rutkowskiego oraz Łukasza Komara w plebiscycie na najlepszego sportowca roku 2009 powiatu łódzkiego – wschodniego
oraz brzezińskiego, jaki jest prowadzony od 10 lat przez „Express Ilustrowany”. Kupony do głosowania znajdują się w sobotnich wydaniach gazety w
dodatku „Bliżej Ciebie”. Dla przypomnienia podam, że w poprzedniej edycji
plebiscytu najlepszym sportowcem został nasz kapitan Jarosław Soszyński i
był on pierwszym sportowcem w historii plebiscytu, który wyprzedził hokeistki na trawie z Brzezin.
Zarząd Klubu dziękuje firmie „Rinstal” Pana Roberta Bartoszewskiego
za odgarnięcie bieżni wzdłuż stadionu po opadach śniegu, jakie wystąpiły w
styczniu.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

System doradztwa
Głównym celem „systemu doradztwa” jest pomoc doradcza rolnikom w dostosowaniu gospodarstw do spełnienia wymogów wzajemnej zgodności poprzez dofinansowanie kosztów usług doradczych. Dla wielu rolników spełnienie tych wymogów jest dużym
wyzwaniem i obciążeniem, gdyż wymaga to niezbędnej wiedzy i
kosztów.
Aby w pełni sprostać wymogom (Cross compliance), każdy
rolnik powinien dostosować swoje gospodarstwo do następujących
(wynikających z zakresu dostosowań) obowiązków: ochrona środowiska naturalnego; dobra kultura rolna; identyfikacja i rejestracja zwierząt; bezpieczeństwo i higiena pracy; zdrowie publiczne;
zdrowie zwierząt i roślin; dobrostan zwierząt.
Obecnie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej obowiązuje powiązanie otrzymywania płatności bezpośrednich, płatności rolnośrodowiskowych i z tytułu ONW. Niespełnienie powyższych wymagań
będzie skutkowało zmniejszeniem należnych dopłat bezpośred-
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PODATEK ROLNY
Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn.
zm.)
Art. 6.1 Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 1 (dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków
rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia
do okręgu podatkowego) - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i
budynków) - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały
roku poprzedzającego rok podatkowy.
2. Średnią cenę skupu, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w
terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
3. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w
ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze gminy.

Podatek rolny
Okres
Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedniego (zł)
Równoważnik 2,5 q żyta (zł)

2010
34,10

2009
55,80

2008
58,29

85,25

139,50

145,73

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych
Rodzaje użytków
rolnych:
Okręgi
podatkowe
Klasy użytków
rolnych
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI

Grunty orne
I

II

III

Łąki i pastwiska
IV

I

II

III

IV

Przeliczniki
1,95
1,80
1,65

1,80
1,65
1,50

1,65
1,50
1,40

1,35
1,10

1,25
1,00

1,15
0,90

0,80
0,35
0,20

0,75
0,30
0,15

0,65
0,25
0,10

1,45 1,75
1,35 1,45
1,25
1,25
1,00
0,80
0,75
0,60
0,20 0,20
0,05 0,15

1,60
1,35

1,45 1,35
1,25 1,10

1,15

1,05 0,95

0,70

0,60 0,55

0,20
0,15

0,15 0,15
0,10 0,05

nich bądź ich wstrzymaniem. Aby dokonać oceny stanu dostosowania swych gospodarstw, rolnicy mogą korzystać z pomocy
doradców ŁODR i przy ich pomocy również ubiegać się o dofinansowanie z ARiMR na korzystanie z usług doradczych. Wszyscy ci
rolnicy, którzy zdecydują się na korzystanie z usług doradczych
przy pomocy uprawnionych podmiotów, tj. ośrodków doradztwa
rolniczego, izb rolniczych i akredytowanych prywatnych doradców,
mogą ubiegać się o zwrot 80% kwalifikowanych kosztów usług
doradczych bez podatku VAT.
Oferta doradczej usługi świadczonej przez ŁODR to koszt dla
gospodarstwa z produkcją roślinną i zwierzęcą 3050 zł brutto.
Uwzględniając zwrot 80% z ARiMR odpłatność dla rolnika stanowić będzie koszt 1050 zł brutto. Dla gospodarstw o profilu produkcji
roślinnej całkowity koszt usługi to kwota 1647 zł brutto, uwzględniając zwrot 80% z ARiMR - 545 zł brutto.
Bliższych i bardziej szczegółowych informacji o doradztwie
można uzyskać w biurze ODR Rzgów, ul. Letniskowa 6, tel.
42-227-82-01.

L Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 20 stycznia 2010 r.
Budżet na 2010 r. uchwalony
Przy dwóch głosach przeciwnych (radny Zając i radny Piekarski) głosami dwunastu pozostałych radnych uchwalony został budżet gminy w następującym
kształcie:
Dochody budżetu w łącznej wysokości 28.214.324,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 27.094.324,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.120.000,00 zł.
Wydatki budżetu w łącznej wysokości 36.730.785,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 23.989.328,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.741.457,00 zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2010:
Budowa wodociągu w ul. Staszica w Rzgowie
40.000,00
Budowa wodociągu w ul. Modrzewiowej w Starowej Górze
20.000,00
Przebudowa wodociągu w Kalinku
250.000,00
Modernizacja wodociągu w ul. Konwaliowej w Starowej Górze
20.000,00
Budowa wodociągu w ul. Kasztanowej w Starowej Górze
40.000,00
Budowa wodociągu w Romanowie
15.000,00
Budowa wodociągu w ul. Łanowej w Gospodarzu
20.000,00
Budowa wodociągu w ul. Podłogowej w Starowej Górze
60.000,00
Opracowanie dokumentacji i wykonanie trójników na modernizowanym rurociągu tranzytowym wodnym Kalinko-Chojny
182.111,00
Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy
280.000,00
Wykonanie projektu modernizacji budynku poczty
5.000,00
Projekt przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 1 z obwodnicą Rzgowa
100.000,00
Modernizacja drogi powiatowej w Kalinie
100.000,00
Budowa chodnika w Prawdzie
60.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu: „Remont drogi powiatowej nr 2941 E na odcinku ok. 1270 m - Sołectwo Grodzisko - Konstantyna - etap I”
340.000,00
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze zbiorczej przy ul. Katowickiej w Rzgowie
80.000,00
Modernizacja ul. Parterowej w Starowej Górze
200.000,00
Remont drogi gminnej Nr 106410 E we wsiach Guzew-Babichy, łączącej drogę powiatową Nr 2916 E z drogą krajową Nr 1
700.000,00
Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Klonowej w Gospodarzu
40.000,00
Budowa chodnika w ul. Długiej w Rzgowie
20.000,00
Modernizacja chodnika w Gospodarzu
20.000,00
Budowa zintegrowanego systemu E-usług publicznych Województwa Łódzkiego (WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO)
35.040,00
Pomoc finansowa dla Powiatu na inwestycje (komunikacja)
5.000,00
integracja wewnętrzn. usług telefonicznych z siecią informatyczną (wymiana centralki telefonicznej)
10.000,00
Przebudowa wejścia do kotłowni w budynku OSP w Rzgowie
20.000,00
Przebudowa strażnicy OSP w Romanowie
10.000,00
Moderniacja strażnicy OSP w Bronisinie
80.000,00
Rozbudowa budynku OSP Prawda
20.000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu ratow. gaśniczego dla OSP Grodzisko
420.000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu ratow. gaśniczego dla OSP Rzgów
100.000,00
Modernizacja budynku dawnej remizy OSP w Rzgowie
100.000,00
Rozbudowa monitoringu w Rzgowie
16.306,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego: ksera dla Gimnazjum w Rzgowie
8.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach Starowa Góra i Stara Gadka - etap 2010
1.580.000,00
Zakup ładowacza czołowego
26.000,00
Przebudowa Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie
500.000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hucie Wiskickiej
15.000,00
Budowa budynku socjalno-biurowego dla GZWIK w Rzgowie
100.000,00
Modernizacja świetlicy w Starowej Górze
50.000,00
Modernizacja świetlicy w Gospodarzu
20.000,00
Modernizacja świetlicy w Czyżeminku
30.000,00
Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej
10.000,00
Wykonanie projektu i budowa obiektu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”
540.000,00
Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej
6.454.000,00
RAZEM:
12.741.457,00
Deficyt w wysokości 8.516.461,00 zł będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 7.565.754,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 580.000,00 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie: 370.707,00 zł.
Spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 788.179,99 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie: 704.879,99 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w
kwocie: 83.300,00 zł.

CIĄG DALSZY NA STR. 4

Klemens Derach

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina

3

L Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 20 stycznia 2010 r.

Miłość w teatrze
Dnia 30.01.2010 r. grupa młodzieży z Gimnazjum, pod opieką nauczycielki języka polskiego, p. Agnieszki Ruty, wybrała się do Teatru Wielkiego
w Łodzi, na musical „Błękitny zamek”. Uczniowie mieli okazję obejrzeć
romantyczną opowieść, której główna bohaterka to 29-letnia Kanadyjka, stara
panna. Brzydka, niekochana Joanna pewnego dnia dowiaduje się o swojej
śmiertelnej chorobie i o tym, że został jej zaledwie rok życia. Postanawia ten
rok przeżyć najlepiej, jak umie, z bezbarwnej i ponurej dziewczyny staje się
piękną i przede wszystkim szczęśliwą kobietą. Rzuca wyzwanie swojemu
strachowi, przeciwstawia się rodzinie, tradycjom i konwenansom. Ucieka w
świat marzeń do swojego błękitnego zamku... Gimnazjaliści byli pod urokiem pięknej historii i towarzyszącej jej oprawy muzycznej. To już kolejny
teatralny wieczór dla uczniów gimnazjum, na pewno nie był ostatni.
Paulina Bartłomiejczyk, kl. Id

CIĄG DALSZY ZE STR. 3
Rezerwy:
- ogólna, w wysokości 230.000,00 zł,
- celowa, w wysokości 20.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki w kwocie 149.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Kwota dotacji w wysokości 1.802.786,12 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych:

Nazwa jednostki
Powiat Łódzki Wschodni - pomoc finansowa
Powiat Łódzki Wschodni - pomoc finansowa
Powiat Łódzki Wschodni - pomoc finansowa na inwestycje
Samorząd województwa: dotacja celowa na budowę zintegrow. Systemu e-Usług Publ. - Wrota
Regionu Łódzkiego
Miasto Łódź - dotacja celowa
Gmina Ksawerów - dotacja celowa
Miasto Pabianice - dotacja celowa na real. Programu: „Nie tylko podręcznik i tablica”
SPZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie - dotacja podmiotowa
GZWiK - dotacja przedmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie
Nazwa zadania
zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z
przeznaczeniem na konserwację rowów
zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu
opiekuńczo-terapeutycznego
zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu
pomocy społecznej
zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportu
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportow.: 38.000,00
prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej: 200.000,00
RAZEM: 1.802.786,12

Kwota dotacji (w złotych)
podmiotowe
przedmiotowe
celowe
643.630,00
149.503,00
624.653,12
340.000,00
90.000,00
5.000,00
35.040,00
7.000,00
143.000,00
4.613,12
33.500,00
149.503,00
455.000,00
155.130,00
0,00

0,00

385.000,00
90.000,00
30.000,00
27.000,00
238.000,00

643.630,00

149.503,00

1.009.653,12

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem poniżej:
w tym:
Nazwa projektu

„Budowa
Zintegrowanego
Systemu e-Usług Publicznych
Województwa Łódzkiego (Wrota
Regionu Łódzkiego)*
Nie tylko podręcznik i tablica –
wykorzystanie
nowoczesnych
technologii informatycznych w
kształceniu młodzieży ze szkół
różnych szczebli w ramach
działania
V.3
Infrastruktura
Edukacyjna
Regionalnego
Programu Operacyjnego**
„Podniesienie poziomu jakości
nauczania języka angielskiego
w
szkołach
podstawowych
województwa łódzkiego”***

Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
projektu
Wo j e w ó d z t w o
Łódzkie – Leder,
Gmina Rzgów partner
(udział
partnera)
Urząd
Miejski
w
Pabianicach
– Leder, Gmina
Rzgów - partner
(udział partnera)

F u n d a c j a
Edukacyjna
4h - instytucja
wdrażająca, Gmina
Rzgów – uczestnik

Okres
realizacji

20092010

Łączne
nakłady
finansowe
w zł

2009 rok

2010 rok

ze środze środków
ze środków
ków
ze środze środze środków budżetu
budżetu
ków krajobudżetu
ków krajokrajowych Unii EuroUnii EuroUnii Eurowych
wych
pejskiej
pejskiej
pejskiej

39.360,00

0,00

39.360,00

0,00

4.320,00

0,00

35.040,00

20092010

23.026,45

0,00

23.026,45

0,00

22.413,33

0,00

613,12

20092010

1.980,00

0,00

1.980,00

0,00

180,00

0,00

1.800,00
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Sztuka filmowania
Dnia 26.02.2010 r. na zaproszenie opiekuna koła informatycznego, na
zajęcia koła informatycznego przybył pan Bogdan Stalka z MBA STUDIO.
Radość tym większa, bo dzięki kolejnym 4-godzinnym zajęciom dowiedzieliśmy się, jak filmuje się ruch i jak w dzisiejszych czasach robi się efekty
filmowe. Ktoś by mógł powiedzieć, przecież jest strona www.spryciarze.pl,
i miałby sporo racji wskazując na pomysły tam zamieszczone, ale praktyka
zajęć w ramach koła informatycznego pokazała, że to nie to samo. Co innego
oglądać, jak robią to inni, a co innego samemu przygotować w konkretnych
warunkach plan, dostosować światło, pokierować pracą zespołu, nakręcić,
potem wgrać do komputera, a następnie odpowiednio obrobić. O trickach
przy samym montażu w „Pinacclu 10, 12 czy 14” albo „Ulead video studio
11” też można by było mówić. My kolejny raz jesteśmy zaskoczeni, że wiele
rzeczy robi się w tak prosty sposób. Z drugiej zaś strony, zrozumiałe, że tak
właśnie jest. Koszty produkcji, a co za tym idzie biletów na filmy, byłyby
dużo większe, niż są teraz, gdyby tak np. scenę rozwalającego się budynku
naprawdę zrobić przez realne zburzenie go w rzeczywistości. Może to i pewnego rodzaju oszustwo, ale i też magia..., z zielonym materiałem w tle.
To, co dla nas jest najważniejsze, to pomysły, które wynieśliśmy z zajęć.
Kolejny raz dzięki praktycznemu działaniu pod okiem fachowca, wskazówkom i samej realizacji nasze głowy zaroiły się od pomysłów. Znów okazuje
się, że nieważne, czym robimy film, ale jak przedstawiamy rzeczywistość.
Pomysł, pomysł i jeszcze raz pomysł - to jest klucz do sukcesu. Wszystko
jedno, czy to będzie dobry teledysk, film krótkometrażowy czy reportaż.
Takich zajęć, jak te ze sztuki filmowania, nie było dotychczas w szkole.
Dzięki zaangażowaniu pani Beaty Ways mieliśmy kolejne bezpłatne zajęcia
ze sztuki filmowania. Kolejny raz składamy podziękowania MBA Studio i
panu Bogdanowi Stalce za przyjazd do naszej szkoły i poprowadzenie zajęć.
Dziękujemy wszystkim, którzy nie dają nam szansy na nudę i pobudzają
naszą wyobraźnię do działania.
Michał z klasy IIIA & Krystian z klasy IIA, koło informatyczne
* * *
Nareszcie nadeszła biała, szalona, nieokiełznana zima. Szczypie w nosy,
w uszy, sypie śniegiem, gdzie popadnie i ile wlezie. Sporo z nią zamieszania,
szczególnie, gdy spóźniamy się do szkoły i tłumaczymy się gęsto za problemy
na drodze. Radość wielka, gdy zakładamy narty i zamiast na sali gimnastycznej, brykamy szusować na śniegu. Nosy zmarznięte, policzki czerwone, ręce
z kulkami śniegu gotowe do wojny śnieżnej, aparaty paparazzi gotowe, by
uchwycić to wszystko, ach... prawda, że ciekawie?
Czegóż więcej potrzeba? Narty lub kijki Nordic-walking i naprzód na
bielutki puch!
W imieniu fotoreporterów: Kuba Frandzel, klasa Id
Fot. Beata Ways

Zimowa spartakiada
Dnia 2 lutego 2010 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie na ósmej godzinie lekcyjnej odbyła się zimowa spartakiada, której
organizatorką była pani Grażyna Żabka, nauczycielka wychowania fizycznego w gimnazjum. W przygotowaniach i prowadzeniu imprezy pomagali p.
Daniel Bródka i p. Agnieszka Ruta, a p. Beata Ways zajęła się nagłośnieniem
i dokumentacją fotograficzną. Udział w tym przedsięwzięciu wzięli uczniowie klas 1-3. Uczestnicy mogli wystartować w następujących dyscyplinach:
bieg z nartą w ręku, bieg na nartach na dystansie 600 i 1000 metrów, rzut
śnieżką do celu, najśmieszniejszy zjazd oraz śnieżny tor przeszkód.
W biegu na nartach na dystansie 1000 metrów wygrała Natalia Zasępa z
kl. Ib, w kategorii sprint wygrała Joanna Kopczyńska z Id, w rzucie śnieżką
do celu pierwsze miejsce otrzymał Mateusz Pokorski z IIc i Donata Stolecka
również z kl. IIc. W biegu z nartą w ręku zwyciężył Tomek Salski z klasy IIIc,
natomiast tor przeszkód najszybciej pokonał Hubert Rechciński również z
IIIc. W konkurencji na najbardziej pomysłowy zjazd wyróżniły się Dagmara
Chmielewska i Paulina Kozłowska z klasy Id.
Po udanej, sportowej rywalizacji organizator spartakiady zaprosił uczestników na słodki poczęstunek i gorącą herbatę. Zimowa spartakiada wszystkim się bardzo podobała i nie możemy już doczekać się następnej.
Natalia Napieraj, kl. Id

Próba generalna
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 27,
28 i 29 stycznia 2010 r. przystąpili do próbnego egzaminu gimnazjalnego. W
części humanistycznej gimnazjaliści zmagali się z poezją, analizowali wiersze i sprawdzana była ich wiedza z zakresu teorii literatury oraz gramatyki.
Drugiego dnia egzaminu, w części matematyczno-przyrodniczej, uczniowie
przede wszystkim liczyli układy równań, figury przestrzenne, długość i szerokość geograficzną oraz prawo załamania światła - to zadania, z którymi
dzielnie zmagali się uczniowie. Trzeci dzień testu to część językowa w Rzgowie, był to egzamin z języka angielskiego. Wszystkim piszącym towarzyszył
egzaminacyjny stres, ale jak się okazało - nie taki diabeł straszny. Teraz z
niecierpliwością czekamy na wyniki testu kompetencji.
Agnieszka Ruta, nauczyciel języka polskiego

Uczeń z gitarą
Od 1 lutego 2010 r. w naszej szkole odbywają się warsztaty muzyczne.
Nauczyciel muzyki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, rozpoczął 6-tygodniowe warsztaty, w czasie których uczy podstaw gry na gitarze.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania, a podczas nich można było zapoznać
się z różnymi rodzajami gitar, poznać najprostszy sposób piórkowania i
bicia na dwóch podstawowych chwytach i co najważniejsze - wiedzieć, jak
poradzić sobie z rozstrojonym instrumentem. Ku zaskoczeniu pani Beaty
Ways, zebrała się tak liczna grupa, że 18 osób podzielono na dwie mniejsze.
„Atmosfera jest sympatyczna i bezstresowa, coraz bardziej mi się podoba ten
instrument”, mówi pani Agnieszka Ruta i tak jak uczniowie z niecierpliwością czeka na następne zajęcia. Warsztaty odbywają się w poniedziałki w sali
muzycznej szkoły podstawowej, od godziny 14.00 do 16.00. W warsztatach
może uczestniczyć każdy, kto posiada własny instrument, trochę wolnego
czasu i odrobinę chęci.
Gabriela Światała i Natalia Piech, kl. IIa
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Obchody Dnia Patrona
W tym roku obchody Dnia
Patrona przebiegały pod hasłem
„Miejsca bliskie naszemu patronowi – bliskie nam”. Uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w
konkursie plastycznym pod takim
właśnie tytułem. Ich prace zostały
zaprezentowane na wystawie
urządzonej w szkole pod hasłem
„Tydzień z Patronem”. W tym też
tygodniu uczniowie klas IV-VI
wzięli udział w konkursie poprawnej polszczyzny „O gęsie pióro
Jana Długosza”.
W konkursie plastycznym
pierwsze miejsce zajęła praca
Idy Zaniewskiej z klasy Va, drugie
miejsce praca Marty Karaban z
klasy VIb, a trzecie miejsce praca
Klaudii Muras z klasy VIa.
W konkursie „O gęsie pióro
Jana
Długosza”
największą
wiedzą o naszym języku wykazała się reprezentacja uczniów z
klasy VIb (Sylwia Skrobiszewska,
Patrycja Klepacz i Tomek Kałuziński). Drugie miejsce zajęła
drużyna z klasy Vc (Marta Zielińska, Justyna Żytkiewicz i Bartosz
Zając), a trzecie miejsce drużyna
z klasy VIa (Sabina Kubasa,
Klaudia Muras, Ania Siutowicz).
Dzień 4 lutego był w naszej
szkole niezwykłym świętem. To
dzień upamiętniający naszego
patrona – Jana Długosza.
Nauczyciele sprawili nam
tego dnia miłą niespodziankę
– nie mieliśmy lekcji. Przyszliśmy do szkoły na godzinę 8:30
– tak jak zawsze. Na pierwszej
godzinie we wszystkich klasach
odbyły się lekcje poświęcone
życiu i twórczości Jana Długosza. Następnie udaliśmy się na
salę gimnastyczną, gdzie odbył
się apel ku pamięci wielkiego
polskiego kronikarza.
Przedstawienie opowiadało
o grupie rzgowskich uczniów,
którzy ruszyli śladami patrona.
Po Krakowie, Wiślicy, Brzeźnicy

i Sandomierzu oprowadzał ich
przewodnik, w którego rolę wcielił
się uczeń klasy VIb, Tomek Kałuziński. Na moment zatrzymaliśmy się w Brzeźnicy, gdzie znajduje się pomnika Jana Długosza
oraz szkoła, która nosi jego imię.
Może w przyszłości warto byłoby
się tam wybrać bądź poznać
uczniów z Brzeźnicy?
Krótka scenka, przygotowana przez uczniów klasy IVb
(Sarę Pikalę, Julkę Waprzko,
Natalię Gabrysiak oraz Michała
Śniadego), opowiadała o Janie
Długoszu (w jego rolę wcielił się
uczeń klasy Vb, Joachim Skiba),
który schodzi z pomnika, idzie po
gazety do kiosku, zdumiony czyta
o najnowszych wydarzeniach:
„Obama Nobla odbiera...”, „Nad
Rospudą obronna bariera...”,
„Premier w sieci słał życzenia...”,
„Sukcesy
odnosi
rzgowskie
pacholę...”, „Konkurs talentów w
Długoszowej szkole...” i mówi, że
jest dumny z osiągnięć naszych
uczniów. Prosi panią dyrektor o
wyróżnienie tych klas i uczniów,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki
w nauce.
Wszyscy uczniowie klas IV-VI
brali udział we współzawodnictwie w nauce. Nasze „kujony”
to: Ida Zaniewska z klasy Va
ze średnią ocen 5,50, Tomasz
Kałuziński z klasy VIb ze średnią
ocen 5,44, Michał Śniady z klasy
IVb ze średnią ocen 5,36. Klasą
o najwyższej średniej okazała
się klasa IVb ze średnią 4,23.
Następne miejsca zajęły klasy
Vb - 4,18 oraz VIa ze średnią
4,09.
W trakcie przedstawienia
odbyły się konkursy międzyklasowe na najciekawszego sobowtóra Jana Długosza oraz najciekawszą rymowankę sławiącą
naszego patrona. W konkursie
na najlepszego sobowtóra zwyciężyła klasa VIa, drugie miejsce

Rekrutacja na rok szkolny
2010/11
Przedszkole Publiczne w Rzgowie zaprasza wszystkie dzieci w wieku od
trzech do sześciu lat do przyłączenia się do naszej przedszkolnej społeczności
w nowym roku szkolnym 2010/11.
Nasza placówka zapewnia swoim podopiecznym troskliwą i fachową
opiekę, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doskonale przygotowany
personel pedagogiczny oraz całodzienne, obejmujące trzy posiłki wyżywienie. Wszystkie dzieci mogą korzystać z szeregu zajęć dodatkowych, takich
jak gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski oraz systematycznie
uczestniczyć w koncertach muzyków Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego
i przedstawieniach teatralnych. W przedszkolu już od kilku lat istnieje grupa,
w której zajęcia prowadzone są w oparciu o elementy pedagogiki M. Montessori.
Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie się do
placówki w dniach od 1 marca do 30 kwietnia 2010 r. w celu wypełnienia
i złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. W maju po zebraniu Komisji Kwalifikacyjnej zostanie wywieszona w placówce lista dzieci
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zajęła klasa VIb, a trzecie klasa
IVb. Najciekawszą rymowankę
ułożyła klasa Ia, drugie miejsce
zajęła klasa IIb, a trzecie IIa.
Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na drugą edycję
naszego szkolnego konkursu
„Mam talent”, w którym nasze
koleżanki i koledzy pokazali swoje
drugie oblicze. Były występy
wokalne i taneczne. Zobaczyliśmy magiczne sztuczki, popisy
gimnastyczne i zdumiewający
występ naśladowców kabaretu
„Ani, mru, mru”. Pierwsze miejsce
bezdyskusyjnie zajęły Aleksandra Stasiczka i Karolina Lipiec z
klasy Va – wcieliły się w postacie
z kabaretu „Ani mru mru”. Zaprezentowały skecz „Król i wieśniak”.
Drugie miejsce zajął Pawełek
Adamus z klasy Ib, który zaprezentował się w niezwykłym tańcu
do piosenki „Wyginam śmiało
ciało”. Na trzecim miejscu znalazł się zespół Abba z klasy IVb
(Julka Waprzko, Kuba Waprzko,
Natalia Gabrysiak i Piotr Zdyb).
Wyróżnienia otrzymali Łukasz
Modranka z klasy IIIa, Ola i Ala
Baranowskie, Agata Broniarczyk
i Marcel Bednarczyk z klasy IIIb,
Ida Zaniewska z klasy Va, Zuzia
Zawiejska i Martynka Pawłowska
z klasy IIb oraz Sara Pikala, Julka
Łowcewicz i Damian Głogowski z
klasy IVb.

W oczekiwaniu na wyniki
konkursów obejrzeliśmy występ
taneczny uczennic z klasy VB (Oli
Górskiej, Pauli Marchewczyńskiej, Julki Świtały i Oliwii Sudry).
Tym razem dziewczyny pokazały
swoje umiejętności w cha-chy.
Obejrzeliśmy też reklamy, których
autorami są uczniowie klasy VIB,
Sylwia Skrobiszewska, Klaudia
Krawczyk i Damian Jardzioch.
I tak zakończył się apel.
Od razu udaliśmy się do klas,
gdzie czekała na nas słodka
niespodzianka - torty w kształcie budynku naszej szkoły, ufundowane przez Radę Rodziców.
Następnie przyszedł czas na
zabawę karnawałową, której inicjatorem był Samorząd Uczniowski. Przebiegała ona pod hasłem
zbliżających się „przebierańców”, stąd po sali gimnastycznej
pląsały księżniczki, zwierzątka,
czarownice, kowboje, postacie z
bajek. Nie omieszkały się również przebrać nauczycielki. W
trakcie zabawy rozdane zostały
także walentynki. To były najbardziej szalone godziny spędzone
w naszej szkole.
Szkoda, że taki dzień jest tylko
raz do roku... Mamy nadzieję, że
nasz patron jest z nas dumny...
Łowcy newsów z klasy VIb
Fot. Krzysztof Salski

przyjętych do przedszkola. Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym, zamieszkałych na terenie gminy i miasta Rzgów, do korzystania z usług naszej placówki.
Jednocześnie przypominamy, że w roku szkolnym 20010/11 wszystkie
dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczną wcześniejszej edukacji szkolnej, są
objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Dzień Babci i Dziadka
Dnia 22.01.2010 r. w Szkole Podstawowej w Rzgowie obchodziliśmy
Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie klas Ia, Ib i IIIa wraz z wychowawcami
zadbali o to, aby ten dzień był wyjątkowy.
Dzieci w wierszach i piosenkach przypomniały, jak ważna jest w ich
życiu Babcia i Dziadek. Na koniec wszyscy zatańczyli Macarenę.
Rodzice nie zapomnieli o słodkim poczęstunku, a wnukowie o złożeniu
serdecznych życzeń i wręczeniu własnoręcznie przygotowanych upominków.
Małgorzata Popa
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L Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 20 stycznia 2010 r.
DOKOŃCZENIE ZE STR. 4
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 r. zgodnie z załącznikiem poniżej:
Wyszczególnienie

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Dochody bieżące:
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami
Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów
zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
RAZEM:

Rozdział
wydatki bieżące;
(zadania statutowe)
90095

01095

90002
90004

Dochody w zł

Wydatki w zł

108.227,00
108.227,00
85.000,00

–
–
–

23.227,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–

36.000,00
36.000,00
16.000,00
20.000,00
72.227,00
52.227,00
52.227,00
20.000,00
20.000,00

108.227,00

108.227,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego (GZWiK w Rzgowie) w wysokości:
1) przychody - 2.080.369,00 zł,
2) wydatki - 2.080.369,00 zł.
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.516.461,00 zł,
3) koszty obsługi kredytów i pożyczek w kwocie 2.100.000,00 zł,
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 788.179,99 zł.
Rada Miejska upoważniła też Burmistrza Rzgowa do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących za wyjątkiem płac,
6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią w tym budżecie blisko 35% ogółu wydatków. Jest to dużo, choć pierwszy raz w historii Gminy kosztem tak
zaplanowanych wielkich kredytów i pożyczek – na kwotę blisko 9 mln zł. Kryzys krajowy „dopadł” w tym roku również gminy. Zmniejszone podatki z
urzędów skarbowych, zwiększona tzw. opłata janosikowa na biedne gminy, brak zainteresowania kupnem działek gminnych pod inwestycje oraz słabsze
przychody gminy w ubiegłym roku spowodowały wielkie uszczuplenie środków budżetowych na ten rok – to główne przyczyny takiego niezrównoważenia
dochodów w stosunku do oczekiwanych wydatków, w szczególności inwestycyjnych.
Pomimo zaciągnięcia tak wysokich kredytów niektóre sołectwa, takie jak Romanów, Huta Wiskicka-Tadzin, Czyżeminek, otrzymały tylko śladowe ilości
środków na inwestycje. Niezadowolenie radnych za Starowej Góry ze względu na niedoszacowanie inwestycji kanalizacji sanitarnej wydaje się zrozumiałe,
choć z drugiej strony wypłata odszkodowań za drogi w Starowej Górze kosztuje sporo, a podobne roszczeniowe postawy rozprzestrzeniają się na inne
miejscowości.
Dość znaczące kwoty otrzymały drogi biegnące przez Grodzisko, Guzew i Babichy, lecz to inwestycje dla budżetu gminnego opłacalne, gdyż większą część
środków na te inwestycje dokłada budżet krajowy (tzw. schetynówki).
OSP Grodzisko, które czekało w kolejce na wymianę 30-letniego wozu bojowego, otrzymało z budżetu 420 tys. zł, z tym jednak, że prawie pewne jest, iż po
pozyskaniu wszystkich możliwych dotacji auto warte około 700 tys. zł może Gminę kosztować poniżej 200 tys. zł.
Największą pozycję w budżecie stanowi hala sportowa, której koszt ogólny to 17 mln zł. Rada Miejska przydzieliła blisko 6,5 mln zł, a do tej pory prace
trwające przy budowie hali pochłonęły 4,5 mln zł. Wiadomość z ostatniej chwili: Dzięki staraniom Burmistrza Jana Mielczarka oraz radnego powiatowego
i Prezesa Zarządu Powiatowego PSL - Konrada Kobusa otrzymaliśmy dofinansowanie na ten cel z Unii Europejskiej – blisko 6 mln zł! Jest nadzieja na
rychłe ukończenie budowy.
Podczas L sesji Rada Miejska przydzieliła również środki niezbędne do funkcjonowania w 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie Wydziału
Komunikacji oraz Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi, co od lat ułatwia naszym mieszkańcom załatwianie spraw związanych choćby z
pozyskiwaniem pozwoleń na budowę i rejestracją pojazdów.
Przedłużono ulicę Jagiellończyka oraz Żołnierzy Września w Rzgowie na kolejne, wydzielone działki.
Przyjęto również do realizacji w roku 2010 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów” oraz „Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii”, jak również program zdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom i urazom - ten ostatni realizowany przez Gminną
Przychodnię Zdrowia w Rzgowie od kilku już lat.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Zebranie sprawozdawcze Słaby wynik WOŚP w Rzgowie
OSP Rzgów
W dniu 6 lutego 2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Rzgów.
W zebraniu uczestniczyli członkowie OSP, radni i sympatycy jednostki.
Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach reprezentował mł. kpt. Paweł Malinowski. Podczas spotkania sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes jednostki druh Wojciech Gałkiewicz.
Swoje sprawozdania złożyli również Komendant Adam Górecki, który
przybliżył działania bojowe jednostki w minionym roku, skarbnik jednostki
Andrzej Gałkiewicz oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Rzgów
Stanisław Gajdzicki. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie Zarządowi OSP Rzgów absolutorium za rok 2009. Druhowie jednogłośnie poparli
wniosek komisji.
Przyjęte na spotkaniu uchwały dotyczyły zakupu samochodu ratownictwa technicznego, zabezpieczenia fundamentów strażnicy od strony wschodniej oraz odwodnienia wejścia do pomieszczeń kotłowni, naboru nowych
członków do jednostki, wymiany poszycia dachowego z eternitu na poszycie z papy termozgrzewalnej na budynku od strony podwórka, docieplenia
budynków strażnicy.
Po zebraniu odbył się poczęstunek strażacki dla zaproszonych gości oraz
członków jednostki.
Redakcja NG

Zła pogoda nie była sprzymierzeńcem XVIII Finału WOŚP w Rzgowie.
Udało nam się zebrać kwotę 3400 zł, co jest mniejszą kwotą do ubiegłego
roku 4152 zł. W sumie liczy się udział w tej szczytnej akcji.
Wszystkim ofiarodawcom jeszcze raz dziękujemy.
Włodzimierz Kaczmarek

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

Reakcja władz ukraińskich
W wyniku podjętych działań z naszej strony dostaliśmy kolejną odpowiedź od Konsula Generalnego RP we Lwowie, w sprawie ochrony miejsc
pochówku żołnierzy polskich na cmentarzu w Rarańczy – Ukraina.
Poniżej drukujemy list od Konsula.
Włodzimierz Kaczmarek

Kornel Makuszyński
patronem szkoły w Guzewie
Ustawa o systemie oświaty oraz ramowy statut szkoły publicznej
dają możliwość realizacji zadania, jakim jest nadanie imienia placówce
szkolnej. W poszukiwaniu tożsamości szkoły, jej własnego oblicza,
jednym z priorytetów okazał się wybór patrona szkoły. Prace nad ceremoniałem stanowią nie tylko wzorzec wychowawczy dla młodzieży,
ale uczą również poszanowania dla tradycji.
Kandydatów na patrona naszej szkoły było trzech: Wanda Chotomska, Jan Brzechwa i Kornel Makuszyński. W czerwcu 2009 r. odbyło
się głosowanie, w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzicami, osoby
zaprzyjaźnione i odwiedzające szkołę, personel, Rada Rodziców oraz
Rada Pedagogiczna. W wyniku głosowania Wanda Chotomska otrzymała 5 głosów, Jan Brzechwa zdobył 14 głosów, a zwycięzcą z 50
głosami okazał się pisarz ze słońcem w herbie – Kornel Makuszyński.
30 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Rzgowie poparła nasze starania i
Uchwałą nr XLIX/373/2009 nadała naszej szkole imię Kornela Makuszyńskiego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w
Guzewie zasługują na to, by mieć w zasięgu ręki wspaniały autorytet, który z jednej strony charakteryzowałby się konsekwencją działania, a z drugiej umiejętnością czerpania radości z codziennego życia.
Naszym pragnieniem jest, by pisarz stał się wzorem dla naszych
uczniów, wzbudzał ich podziw i szacunek.
Agnieszka Juraszek

Karnawał w przedszkolu
Akcja „Bezpieczne Ferie 2010”
zorganizowana przez strażaków
Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie informuje
o możliwości skorzystania z odpłatnych badań diagnostycznych:
- Badanie organizmu tomografem komputerowym
Wymagane skierowanie, badanie w 50% sponsorowane
Termin: 15.03.2010 r.
- Badanie całego kręgosłupa
Cena: 30 zł, Termin: 22.02.2010 r.
- Testy alergiczne
Cena: 45 zł, Termin: 22.02.2010 r.
Dodatkowe informacje i zapisy w rejestracji – tel. 42-214-11-72.
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Już za pasem ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas
relaksu w domu i na świeżym powietrzu, a także odpoczynku od obowiązków
szkolnych i nauki. Dla ich opiekunów ten wolny czas wiąże się ze szczególną
opieką i wzmożonym zainteresowaniem poczynań swoich podopiecznych.
Dlatego też, jak co roku, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Koluszkach pod hasłem „Bezpieczne Ferie 2010” przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą szkolną pogadanki, które między innymi dotyczyły omówienia podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, w tym
bezpiecznych zachowań podczas zabaw w plenerze i w domu. Starano się
uzmysłowić, jak wiele niebezpieczeństw czyha w trakcie zabaw na lodowiskach, ślizgawkach, jazdy na sankach oraz innych zabaw. Omawiano również
schematy właściwych zachowań w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń.
Zajęcia przeprowadzono w pięciu placówkach szkolnych z terenu
naszego powiatu i uczestniczyło w nich ogółem 774 uczniów. Celem akcji
było uświadomienie dzieciom i młodzieży, jakie niebezpieczne skutki niosą
za sobą nieprzemyślane zachowania podczas zabaw.
Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą pożądany skutek i tegoroczne ferie zimowe upłyną bez tragicznych zdarzeń. Apelujemy także do
rodziców i opiekunów o troskę i zapewnienie odpowiedniej opieki nad
dziećmi.
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Początek roku 2010 w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie jak zawsze
obfituje w uroczystości i imprezy karnawałowe.
22 stycznia nasza placówka była miejscem uroczystego spotkania najmłodszych z najstarszymi, czyli wnucząt z ich Babciami i Dziadkami. Okazją
ku temu stały się obchody Dnia Babci i Dziadka. To jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu przedszkola. Dzięki uprzejmości pani dyrektor
Iwony Skalskiej dzieci i ich bardzo licznie przybyli goście spotkali się w
przestronnej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzgowie. Uroczystość poprowadził wodzirej pan Maciek. Nie zabrakło serdecznych życzeń
wyśpiewanych i wyrecytowanych przez wnuki we wzruszających piosenkach
i wierszach. Zabawne konkursy, tańce i korowody z udziałem szacownych,
ale pełnych werwy gości i ich ukochanych wnuków zapewniły znakomity
nastrój i zabawę. Wszystkie Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani przez
swoje pociechy własnoręcznie przez nie wykonanymi, pamiątkowymi upominkami. Całą imprezę dodatkowo osłodziły stoły z łakociami, szczególnie
chętnie oblegane przez małych gospodarzy.
5 lutego 2010 r. w naszej placówce odbył się huczny karnawałowy bal
przebierańców. Zabawa udała się wyśmienicie. Jak co roku, wśród przedszkolaków nie zabrakło kowbojów, żołnierzy, księżniczek i czarodziejek oraz
wielu, wielu innych postaci z ulubionych bajek. W przepięknie i baśniowo
udekorowanej, dzięki pomocy i uprzejmości jednej z mam pani Stryjewskiej, sali rozpoczął się bal. Imprezę poprowadził wodzirej Maciek z pomocą
klauna, zachęcając gorąco wszystkich do udziału we wspólnych tańcach,
konkursach i korowodach, do których zapraszały dodatkowo rozkołysane
dyskotekowe i latynoskie rytmy. Po wyczerpujących pląsach rozbawione,
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Śpiewać każdy może
Styczeń był rozśpiewanym miesiącem w Szkole Podstawowej w Rzgowie. Nauczycielki języka angielskiego, pani Magda Rosińska, Anna Kret i
Adriana Gawryszczak, zorganizowały Międzyszkolny Konkurs Zimowej
Piosenki Angielskiej, na który zostały zaproszone okoliczne szkoły. Mimo
zawiei i zamieci zimowych dotarli na finał przedstawiciele trzech szkół: z
Ksawerowa, Kalina i Kurowic.
Uczniowie klas IV-VI chętnie brali udział w tym muzycznym przedsięwzięciu i naprawdę solidnie się przygotowali. Niemalże każdy występ
wzbogacony był w układ choreograficzny i obowiązkową świąteczną oprawę
plastyczną. Na scenie pojawiły się więc śnieżynki, Mikołajki czy renifery.
Szkolę Podstawową w Rzgowie reprezentowały Natalia Gabrysiak i Julia
Łowcewicz z kl. IVb, Paulina Kośka i Oliwia Sudra wraz z zespołem z kl.
Vb, Aleksandra Stasiczka, Katarzyna Szymczak i Ida Zaniewska z zespołem
z kl. Va, Anna Siutowicz i Justyna Ziemak z kl. VIa.
Po godzinie dobrej zabawy jury złożone z przedstawicieli trzech szkół
wyłoniło zwycięzców. Bezkonkurencyjna okazała się Paulina Suchcicka,
uczennica Szkoły Podstawowej z Ksawerowa, piosenka „Christmas song”
w jej wykonaniu zachwyciła nie tylko jury, ale także publiczność. Drugie
miejsce zajął Robert Jastrzębski ze Szkoły Podstawowej z Kurowic, a trzecie
miejsce zajęli gospodarze, czyli Paulina Kośka i Oliwia Sudra.
Warto było stanąć w szranki muzyczne, bowiem na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, ufundowane przez dyrekcję Szkoły Podstawowej
w Rzgowie, Centrum Handlowe Ptak, a także przez wydawnictwa Pearson Education Longman i Oxford University Press, przez przedsiębiorców
branży chemicznej - państwa Gorzkiewiczów. Po uroczystości wszyscy
goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez zakład
cukierniczy pana Mysłowskiego oraz państwa Brzozowskich, przedsiębiorców branży spożywczej.
Wszystkim sponsorom organizatorzy bardzo dziękują za wsparcie. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć dzięki pracy pani Agnieszki PokorskiejSalskiej.
Magda Rosińska, Anna Kret, Adriana Gawryszczak

choć zmęczone maluchy pozowały do pamiątkowych fotografii. Szalona,
karnawałowa zabawa trwała aż półtorej godziny i zakończyła ją dopiero nieuchronnie zbliżająca się pora obiadu. Już po obiedzie przedszkolaki odpoczywały po udanej imprezie, wymieniając wrażenia z balu i malując ilustracje
najbarwniejszych postaci karnawałowej zabawy.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka
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