Centrum Medyczne Św. Jerzego zaprasza mieszkanki miasta i
gminy Rzgów na badania profilaktyczne finansowane przez NFZ:
MAMMOGRAFIA bezpłatna dla Pań w wieku 50-69 lat (roczniki
od 1941 do 1960), które nie odbywały tego typu badań w ciągu
ostatnich 2 lat, lub w roku 2009 (w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po
upływie 12 miesięcy. Na badania należy zgłosić się z Dowodem
Osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania.
Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym w dniach 27
i 28 marca 2010 r. (sobota, niedziela) przy Remizie OSP, ul. Nadrzeczna 2 w Rzgowie w godzinach: 8:30-13:00 i 14:00-19:00.

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od dnia 1 marca
2010 r. W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz.
od 8:00 do 16:00 pod numerem: (61) 844-27-27.
Dla pań, powyżej 35 roku życia, niespełniających kryteriów badań
bezpłatnych, koszt mammografii wynosi – 80 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ginekolog, onkolog).
Badania prowadzi: Centrum Medyczne Św. Jerzego, 60-476
Poznań, ul. Jasielska 14 (www.centrumswjerzy.pl).

Prasa narzędziem promocji gminy
Redakcja „Naszej Gminy” otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału
w XVI Ogólnopolskim Sejmiku Mediów Lokalnych i Samorządów w
Ustroniu w dniach 3-5 marca 2010 r. Organizatorem tego sejmiku było
Małopolskie Forum Współpracy z Polonią, a patronat sprawowali Burmistrz miasta Ustroń i Starosta Cieszyński. Patronem naukowym zaś był
Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Głównymi tematami sejmiku były zadania i możliwości mediów lokalnych i samorządów, a także promocja marki turystycznej i kulturowej regionów. Wykłady i sesje warsztatowe były bardzo pouczające i ciekawe. Najbardziej podkreślano rolę mediów lokalnych w promowaniu rozwoju gmin,
przedsiębiorczości lokalnej, osiągnięć w sporcie i kulturze. Uczestnicy sejmiku, czyli zespoły redakcyjne mediów lokalnych, wójtowie i burmistrzowie
z różnych regionów kraju, z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów
na temat „Metodyki planowania rozwoju lokalnego w gminie na lata 20102020”, a także „Modeli inwestycyjnych i inżynierii finansowania dla zadań
inwestycyjnych i społecznych w gminie, do roku 2013 oraz w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020”. Dużo dowiedzieliśmy się też na temat prawa prasowego w świetle orzeczeń Sądu Najwyż-

szego, a także metod zdobywania informacji i przetwarzania ich na materiał
prasowy. Najcenniejsza jednak była wymiana poglądów pomiędzy grupami
redakcyjnymi z całej Polski.
Mieliśmy też trochę czasu na zwiedzenie Ustronia i okolic. Ustroń należy
do najładniejszych miast w Beskidzie Śląskim, malowniczo położony w
dolinie Wisły pomiędzy Czantorią Wielką (995 m n.p.m.) i Równicą (884
m n.p.m.). To doskonałe miejsce na wypoczynek, leczenie i uprawianie
wszelkich form ruchu oraz kulturalnego spędzenia czasu wolnego. Obecnie
to uzdrowisko na skalę międzynarodową. Znajduje się tu wiele sanatoriów i
ośrodków rehabilitacyjnych, wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia, świadczące szeroki zakres zabiegów i wysoki poziom usług.
Uzdrowisko oferuje leczenie chorób układu ruchu, krążenia, dróg oddechowych i układu nerwowego. Zima tutaj jest prawdziwym rajem dla miłośników narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardu. Wiele tras dla
narciarzy, a także wyciągi przyciągają turystów. Zwiedziliśmy także sąsiednie miejscowości, jak Wisła, Istebna i Cieszyn. W pamięć zapadły nam przepiękne krajobrazy i urok naszych gór.
Redakcja NG
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Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Rzgów
oraz Naszym Czytelnikom, aby ten wyjątkowy dzień prawdziwie
nastał i na długo zagościł w Waszym życiu, opromieniowując
codzienny trud, rozwiewając wszystkie niepokoje i troski,
przynosząc nadzieję na lepsze jutro.
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Cena 1 zł

Dyrektor na zasłużonej emeryturze

Burmistrz Rzgowa, Rada Miejska w Rzgowie, Redakcja

Z ostatnim dniem lutego br. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie,
Bolesław Kazimierz Siutowicz, po czterdziestu trzech latach pracy zawodowej przeszedł na zasłużoną emeryturę. Mając 66 lat, postanowił zmierzyć
się z nowymi wyzwaniami, takimi jak jego wspaniałe wnuki.
Po ukończeniu XX LO w Łodzi zaczął pracować w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS z
siedzibą w Łodzi, pełniąc funkcję inspektora do spraw gmin, a potem jako sekretarz Rady
Wojewódzkiej Zrzeszeń LZS w Łodzi.
Od zawsze był człowiekiem wysportowanym. Trenował lekkoatletykę, grał w piłkę
nożną w LZS „Zawisza” Rzgów oraz w drugoligowym zespole tenisa stołowego. Do dziś
sprawność jego osoby przy stole tenisowym jest zadziwiająca.
Od 1992 roku bardziej znany jako Kazimierz, a nie Bolesław Siutowicz, najpierw jako
Kierownik, później jako Dyrektor, niezmiennie przez 18 lat kierował Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Rzgowie. Pomimo nienajlepszych warunków lokalowych GOK-u, pod jego kierownictwem następuje dynamiczny rozwój w wielu dziedzinach kultury, czego sztandarowym przykładem są: Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, „Marionetki”, „Krasnale”, chór
„Camerata”. Dyrektor sam zresztą wspiera chór swoim wyrazistym głosem. Współorganizuje Dni Rzgowa, Dożynki Gminne, uroczystości świąt państwowych i samorządowych
oraz kościelnych – wraz z Orkiestrą Dętą, która działa w strukturach GOK-u. Organizuje
turneé zagraniczne dla tańczącej młodzieży, aby pokazać folklor polski i po części w
podziękowaniu za całoroczne, bezinteresowne zaangażowanie młodzieży. Kazimierz
Siutowicz był niezrównanym konferansjerem wszystkich tych uroczystości i długo mu
nikt nie dorówna.
W latach 1984 do 1990 był radnym Rady Narodowej w Gminie Rzgów jako przedstawiciel Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i trzeba powiedzieć, że był jego bardzo
mocnym oparciem.
Kazimierz Siutowicz pomimo przejścia na zasłużony odpoczynek z pewnością
nudzić się nie będzie. Absorbują go bowiem nie tylko wnuki, ale i uczestnictwo w Radzie
Sportu Starostwa Powiatowego, w Radzie Sportu Gminy Rzgów (jest jej przewodniczącym), członkostwo w chórze „Camerata” oraz tenis stołowy, którego jest mistrzem w
swojej klasie wiekowej.
Dziękujemy Panie Dyrektorze i prosimy o jeszcze!
Redakcja NG

Młodzież zapobiega pożarom

Poseł w Rzgowie
W dniu 20 lutego br. na Zarządzie Powiatowym zwołanym przez
prezesa Zarządu Powiatowego PSL - Konrada Kobusa gościł poseł
Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Mieczysław Łuczak.
Spore zainteresowanie, przede wszystkim rolników, wzbudzała
osoba kierownika Powiatowej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa z siedzibą w Koluszkach – Sławomira Krusia, który
był również gościem zaproszonym.
Omówiono ciągle zmieniające się zasady dopłat bezpośrednich
do gruntów rolnych. Bardzo zdziwiła wszystkich informacja o nowej
formie dopłat bezpośrednich do ugorów, na których rosną samosiejki
drzew do 10 lat, tzw. brzózek. Widać wyraźnie, że jest to forma dopłat
dla posiadaczy wielkich obszarów, którzy na dodatek ich nie uprawiają.
Poseł Mieczysław Łuczak omówił sytuację polityczną i gospodarczą w kraju. Wysłuchał petycji samorządowców, wójtów z PSL-u
w naszym powiecie oraz Burmistrza Rzgowa Jana Mielczarka. Poseł
omówił poszczególne postulaty oraz wyjaśnił, jakie podjął działania
legislacyjne w Sejmie z własnej inicjatywy. Problem, który najbardziej podnosili samorządowcy, to magazynowanie CO2 pod ziemią
na gruntach naszych gmin, co wydaje się bardzo niebezpieczne i
wyklucza tereny gminne z dalszych inwestycji.
Poseł M. Łuczak oznajmił, że wystąpił już z interpelacją do Sejmu
w celu wykluczenia takiego wątpliwego sposobu pozbywania się
dwutlenku węgla, do czego przymusza nas Unia Europejska.
Po rzeczowej dyskusji poszczególne zarządy gminne PSL-u przedstawiły swoje działania w terenie i przygotowania do wyborów samorządowych oraz prezydenckich. Poseł Mieczysław Łuczak wyjawił,
że kandydatem na prezydenta z PSL-u może być kobieta, a w wyniku
przypadającej prezydencji Polski w Unii Europejskiej wybory do parlamentu będą przesunięte być może nawet na rok 2010.
Marek Bartoszewski
Prezes ZG PSL w Rzgowie
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W dniu 12.02.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie odbył się finał
gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.
W eliminacjach szkolnych udział wzięły 63 osoby. Do finału gminnego
zakwalifikowano 15 osób. Finał gminny był rozgrywany w trzech grupach
wiekowych: Gr. I - szkoły podstawowe. Gr. II - gimnazjum. Gr. III - szkoły
ponadpodstawowe.
Zwycięzcami w poszczególnych grupach wiekowych zostali: Gr. I:
1 miejsce - Natalia Bieniek, 2 miejsce - Karolina Bieniek (obie SP w Guzewie), 3 miejsce - Ida Zaniewska (SP w Rzgowie). Gr. II: 1 miejsce - Mateusz
Kuzik, 2 miejsce - Krystian Łuczyński, 3 miejsce - Michał Torzewski (wszyscy Gimnazjum w Rzgowie). Gr. III: 1 miejsce - Marlena Głaszcz, 2 miejsce
- Barbara Bieniek (obie LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi).
Nagrody wręczali Burmistrz Rzgowa i zarazem Prezes Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzgowie Jan Mielczarek oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej i Wiceprezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzgowie Marek Bartoszewski.
Szczególne podziękowania otrzymały dwie najstarsze uczestniczki turnieju, Marlena Głaszcz i Barbara Bieniek, za długoletni udział w turnieju i
reprezentowanie Gminy na szczeblach powiatowych i wojewódzkich. Podziękowania otrzymał również Pan Ryszard Weiss, długoletni opiekun i organizator turnieju. Finaliści eliminacji gminnych będą reprezentować gminę Rzgów
w eliminacjach powiatowych turnieju, które odbędą się w marcu.

Strażacki Dzień Kobiet
W sobotnie popołudnie 6 marca w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bronisinie świętowano Dzień Kobiet. Organizatorami tego spotkania
byli członkowie OSP w Bronisinie, którzy zapraszając koleżanki z Koła
Gospodyń Wiejskich pragnęli udowodnić, jak bardzo doceniają pomoc
kobiet w życiu swojej jednostki i całej wsi.
Panie obdarowane zostały najserdeczniejszymi życzeniami. Nie brakło też
kwiatów i lampki wina. Zadbano, aby atmosfera była świąteczna i przyjemna.
Miłym akcentem była obecność najstarszej mieszkanki Bronisina, Pani Stanisławy Wawrzko, która jednocześnie jest też najstarszą członkinią Koła
Gospodyń Wiejskich. Jest jedną z inicjatorek tworzenia koła. To dzięki Niej
odbywały się kursy gotowania, kroju i szycia oraz wypieku ciast dla młodych
gospodyń. Bardzo starała się, aby życie kobiet na wsi mogło być lżejsze i
ciekawsze. Do tej pory jest bardzo szanowana i lubiana prze całą społeczność
Bronisina. Jej doświadczenie życiowe jest bardzo cenione przez młodsze
gospodynie.
Jak twierdzą mieszkańcy, każda okazja jest dobra, żeby móc usiąść w świetlicy przy jednym stole, wypić kawę i porozmawiać o sprawach wsi, a także
pożartować i pośmiać się razem.
Stanisław Bednarczyk

Bardzo wspaniały dzień dla kobiet
to jest 8-go marca każdego roku
I z tej okazji postanowiłem napisać symboliczny wierszyk
dla Was milutkie i sympatyczne Panie.
Oraz przypomnieć Wam kochane żoneczki, lubiane wdowy
i wszystkie urocze (zamieniające się z maleńkiego pączka
na przyciągający swym zapachem i wdziękiem kwiat)
dziewczęta, iż 8-go marca każdego roku,
Prawie każdy prawdziwy i obowiązkowy mężczyzna
na pewno o Was pamięta.

OSP Grodzisko dziękuje serdecznie wszystkim, którzy w ramach
odpisu 1% kwoty podatku wspierają naszą jednostkę.
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku w kwietniu 2007 r. uzyskała status
organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie pragnie zwrócić się z
prośbą do osób mogących wspomóc działalność OSP poprzez przekazanie 1% podatku na prowadzoną przez nas działalność statutową.
Jednostka w Grodzisku istnieje od 83 lat, należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Pragniemy nadal nieść skuteczną pomoc w
czasie zagrożeń, dlatego chcemy unowocześnić posiadany sprzęt.
Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby nam w tym pomóc, wystarczy, że w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym poda niżej wymienione dane
naszej organizacji:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODZISKU,
Grodzisko nr 47a, 95-030 Rzgów, Nr KRS 0000139560
Wszystkim osobom życzliwym naszym staraniom pragniemy serdecznie
podziękować.
Podajemy numer telefonu: 601-392-449.
Zarząd OSP Grodzisko
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Wobec tego bardzo duże grono życzliwych mężczyzn przesyła Wam
serdeczny i gorący pocałunek oraz życzy wszystkiego najlepszego.
Bardzo dużo upragnionego zdrowia, wspaniałego samopoczucia,
pięknego wiosennego uśmiechu
na co dzień, szczęścia i radości oraz samych udanych sukcesów
pod każdym względem,
a szczególnie w pieszczotliwej, gorącej i rozkosznej miłości.
Dla Was dzisiaj nasze wielkie męskie serca jako najpiękniejszy,
bez kolców różany kwiat,
Dla Was gorący serdeczny uśmiech i piosenka na cały szeroki i okrągły
oraz różnie podzielony ten świat.
Wiemy, że macie dużo wrodzonego wdzięku, uwodzicielskiego uśmiechu
i bardzo wiele zalet – ale trochę i nabytych wad.
I za to wszystko Was doceniamy (każdy na swój sposób), szanujemy,
ponieważ bez Was przestałby istnieć przepiękny, ale różnie podzielony,
zakłamany, skłócony i bezkarnie cuchnącym błotem obrzucany – ten
wspaniały na ziemskim globie, dla wszystkich tymczasowy świat.
By w codziennym życiu Waszym było dużo radości, a jak najmniej
nieuniknionego smutku i aby Wam nigdy nic nie brakowało w tym życiu,
a szczególnie do codziennego użytku.
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Gdy zdecydowałyście się ze swoim wybrankiem
na najpoważniejszy
i najwspanialszy wspólny krok w doczesnym życiu,
jakim jest małżeństwo, bardzo roztropnie i z dużą powagą go traktowały
– tak owoce tej gorliwej, uczciwej i wspólnej miłości,
aby przez całe życie,
najbardziej Was pod każdym względem satysfakcjonowały.
Aby Was bardzo kochali mężowie, synowie i te ich i wasze
najmłodsze dziatki,
a Wasi mężowie (w miarę swoich możliwości) obowiązkowo
oraz szefowie koniecznie
do Waszej dyspozycji jak najczęściej przekazywali
najokazalsze banknoty,
chociaż na te najdrobniejsze i najbardziej konieczne wydatki.
Aby w zapobiegliwościach i gorących serduszkach Waszych
była zawsze radość wszelka,
a na wspólnym i dobrze obfitym stole od czasu do czasu
koniaczku stała butelka.
Byście dla naszej wspólnej, ukochanej matki, Polskiej Ojczyzny
(oby już nigdy przenigdy przez obce mocarstwa nie była zniewolona
i brutalnie wykorzystywana)
i na każdym kroku zachowały dużo godności i czci –
tego wszystkiego życzą Wam
sympatycy na tej ziemskiej planecie – brzydkiej męskiej płci.
Bardzo dziękuję Wam najsympatyczniejsze Panie
za wnikliwe oraz skrupulatne i z przymrużeniem figlarnego oczka,
tego wierszyka wysłuchanie.
Szczęść Boże dla wszystkich
przekazuje Kombatant ZKRPiBWP
Koła w Rzgowie, Jan Gos
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CZAS WIELKIEJ NOCY
Wielkanoc – to, obok Bożego
Narodzenia,
najpiękniejszy
i najbardziej rodzinny okres
roku. Upamiętnia śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa
Chrystusa. Poprzedzający Wielkanoc
tydzień stanowi okres wspominania najważniejszych dla wiary
chrześcijańskiej wydarzeń. Najważniejszym okresem Wielkiego
Tygodnia jest Triduum Paschalne. Obejmuje ono czas od
wieczornej mszy w Wielki Czwartek i trwa do nieszporów w Niedzielę Zmartwychwstania.
Podczas soboru nicejskiego w
325 roku ustalono, że Wielkanoc
będzie się obchodzić w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni Księżyca. W związku z tym
Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypaść najwcześniej 21 marca, a najpóźniej 25
kwietnia.
Dzień Wielkiej Nocy, który Pan
uczynił, jest dniem zadziwienia.
To czas otuchy, radości i nadziei.
To czas odradzania się wiary w

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

PROGRAM
OBCHODÓW ŚWIĘTA 3 MAJA
W DNIU 3 MAJA 2010 r. W RZGOWIE
siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Jest to dzień, w którym każdy
chrześcijanin, tak jak uczniowie,
zostaje powołany, by obwieszczać zdumiewającą nowość
Ewangelii.
Niech więc święta wielkanocne
przyniosą nam radość, pokój
oraz wzajemną życzliwość. By
mogły stać się dla nas źródłem
wzmacniania ducha.

Czego boi się Ceramika?
Drogo będą kosztować Ceramikę
Opoczno ewentualne punkty zdobyte walkowerem za nieodbyte ze
względu na chorobę zawodników
naszego zespołu spotkanie z rundy
jesiennej.
Jak się okazuje, działacze z
Opoczna wykorzystują jednak ostatnią już instancję odwoławczą, jaka
im została w PZPN. Odwołanie takie
będzie kosztować Ceramikę 3.500
zł. Dodać należy, że jedna kaucja,
wpłacona przy pierwszym odwołaniu do ŁZPN, wyniosła 400 zł i nie
ma możliwości jej odzyskania. Nie
wiadomo, kiedy odwołanie zostanie
rozpatrzone przez Związkowy Trybunał Piłkarski Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Wiadomo tylko, że
rozpatrzenie i zrealizowanie decyzji musi nastąpić minimum na trzy
kolejki przed zakończeniem rozgrywek sezonu 2009/2010. Czego boi
się zespół Ceramiki? Odpowiedź jest
chyba prosta. Boi się utraty punktów
z naszym zespołem na boisku, a boi
się dlatego, że zdaje sobie sprawę,
że nasz zespół jest w stanie pokonać
lidera IV ligi po rundzie jesiennej i
mogłoby to bardzo skomplikować
plany awansu do III ligi zespołowi
z Opoczna.
W okresie od ostatniego wydania „Naszej Gminy” zespół Zawiszy
rozegrał kilka meczów sparingowych, w tym z zespołami z III ligi.
Najciekawsze i najbardziej wartościowe dla nas było spotkanie z
MKS Kutno, które po bardzo cieka-
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wej grze rozstrzygnęliśmy na swoją
korzyść 4:3. Wygrana z zespołem,
który znajduje się w czołówce tabeli
III ligi, pokazała, że trener Jerzy
Rutkowski dobrze przygotował
zespół do rundy rewanżowej.
Zmierzyliśmy się również z
Omegą Kleszczów na przepięknym
obiekcie, jaki znajduje się w tej miejscowości. Przegraliśmy to spotkanie
2:0, a obie bramki wpadły w drugiej
części, gdy trener dokonał siedmiu
zmian w porównaniu z pierwszą
połową. Na spotkanie to pojechał z
nami Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Bartoszewski, na
którym obiekty sportowe, znajdujące się w Kleszczowie, wywarły
duże wrażenie.
Kolejnym naszym przeciwnikiem był Start Brzeziny, z którego w
latach poprzednich zawsze braliśmy
przykład, a zespół ten był dla nas pod
względem sportowym praktycznie
nie do osiągnięcia. Parę lat jednak
sprawiło, że w tej chwili to my jesteśmy nie do osiągnięcia dla Startu, i
choć wygraliśmy to spotkanie tylko
1:0, to przeciwnik praktycznie nie
stworzył sobie sytuacji do strzelenia
bramki, a my swoje seryjnie marnowaliśmy.
Ostatnim przeciwnikiem był
zespół Pogoni Zduńska Wola, który
występuje w III lidze. Spotkanie to
zakończyło się remisem 3:3, choć
w ostatnich pięciu minutach strzeliliśmy jeszcze dwie bramki, których
nie uznał sędzia, a według nie tylko

Godz. 11.00 – zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie pocztów
sztandarowych, władz samorządowych, organizacji społecznych Gminy
Rzgów i zespołów artystycznych
Godz. 11.15 – przemarsz do Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława
BM w Rzgowie
Godz. 11.30 – uroczysta Msza. Św. z udziałem: Orkiestry Dętej, ZPiT
„Rzgowianie”, Chóru „Camerata”
– przemarsz do estrady w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie
– wystąpienie okolicznościowe nt. uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– część artystyczna – występy: Rzgowskiej Orkiestry Dętej, Chóru
„Camerata”, ZPiT „Rzgowianie”, zespołu tanecznego „Krasnale”

Zapraszamy do udziału w uroczystościach
naszych kibiców zdobyte zostały w
prawidłowy sposób (sędzią był kierownik drużyny ze Zduńskiej Woli).
Przed rozpoczęciem rozgrywek rozegramy jeszcze jeden mecz
sparingowy z PTC Pabianice, a o
pierwsze punkty zagramy 20 marca
o godz. 15.00 ze Zjednoczonymi
Stryków w Strykowie.
Jeśli chodzi o skład osobowy
zespołu, to do największych roszad
doszło na pozycji bramkarza.
Łukasz Komar, który był pierwszym
bramkarzem w pierwszej rundzie,
wyjechał do pracy w Holandii i nie
będzie grał w najbliższym czasie w
piłkę. Drugi bramkarz, Jakub Stawiany, dostał propozycję gry w II-ligowym (odpowiednik naszej I ligi)
zespole z Czech i z tej propozycji
skorzystał. Lukę po tych ubytkach
mamy już zapełnioną bramkarzem z
UKS SMS Mateuszem Kępką, który
będzie walczył o miano pierwszego
bramkarza z Marcinem Siudakiem.
Mamy też nowego zawodnika w
obronie Dawida Andrzejczaka,
który przyszedł do nas z Kolejarza
Łódź i grał będzie na środku w parze
z Marcinem Rutkowskim. Naszym
zawodnikiem jest też już Adrian
Janiec ze Stali Niewiadów, który grał
w naszym klubie jako junior i gdy
występowaliśmy w V lidze. Jesteśmy również zainteresowani pozyskaniem z Widzewa Łódź mogącego
grać w obronie i pomocy Radosława
Kuca. Rozmowy w jego sprawie są
na ukończeniu. Zgłosił się również
do nas napastnik Adrian Płuciennik,
który występował w ataku w Zawiszy Pajęczno. Ma on jednak duże
braki w przygotowaniu fizycznym
w porównaniu z naszymi zawod-

nikami. Należy jednak do zawodników, których „szuka piłka”, co
widać było w meczu sparingowym
z Pogonią Zduńska Wola, i jeszcze
go nie skreślamy. Wszystko zależeć
będzie od tego, jakie warunki odejścia postawi Zawisza Pajęczno.
Od połowy lutego pojawiły się
zakłócenia w przygotowaniu do
rundy rewanżowej naszych najmłodszych drużyn „Michałowicz” i
dwóch drużyn „Górski” z powodu
niedopuszczenia do użytkowania
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rzgowie. W chwili obecnej nie ma możliwości załatwienia
innej sali. Najmłodsi zawodnicy trenują obecnie raz w tygodniu w środę
w Szkole Podstawowej w Guzewie
i w miarę możliwości na stadionie.
Z utęsknieniem czekamy wszyscy,
aby rozpocząć normalne treningi na
powietrzu, niestety zima nie chce
odpuścić i wszystko wskazuje na
to, że jeszcze minimum do połowy
marca wszystkie zespoły przygotowywać się będą w halach bądź
salach gimnastycznych.
O przygotowaniach do sezonu
pozostałych drużyn naszego klubu
napiszemy w następnym numerze
gazety.
Ponieważ obecne wydanie jest ostatnim przed kwietniowymi świętami,
Zarząd Zawiszy składa kibicom
oraz czytelnikom „Naszej Gminy”
z okazji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH wielu radosnych doznań,
wszystkiego co najlepsze w życiu
oraz wielu emocji sportowych.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów
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F-16 bez tajemnic
dla... ministrantów!
Ksiądz proboszcz Tadeusz Malec
zaproponował
ministrantom
wyjazd do 10 Eskadry Lotnictwa
Taktycznego w Łasku. Propozycję
przyjęliśmy z entuzjazmem, ale
nie przypuszczaliśmy, że będzie to
takie ogromne przeżycie.
Po przybyciu do jednostki uroczyście przywitał nas major, co
uważam za ogromne wyróżnienie.
Zostaliśmy zaproszeni do sali tradycji, gdzie poznaliśmy historię
tej jednostki. Udokumentowaniem
przekazu słownego były niezliczone
ilości dyplomów, orderów, odznak,
zdjęć i poczet zasłużonych pilotów.
Pełni niesamowitych informacji
udaliśmy się autokarem sił powietrznych na lotnisko. Z ogromną ciekawością oglądaliśmy odrestaurowane
samoloty (w tym śmigłowiec),
prezentowane na płycie lotniska.
Do niektórych mogliśmy wsiąść i
poczuć się jak piloci. Do dziś szumi
nam w uszach i odczuwamy start
samolotu F-16, który z przerażającym impetem i szybkością zniknął
nam z oczu. Pozostał tylko ogon
białego dymu.
Cały pobyt w jednostce mieliśmy
świetnie zorganizowany. Podzieleni
na dwie grupy trafiliśmy do symulatora lotu i symulatora katapulty
samolotu F-16. Obsługą zajął się
pilot, zaś instruktorzy opisywali cały
lot. Wrażenia są ogromne, ponieważ
jest to odzwierciedlenie lotu samolotem F-16.

Następnie pułkownik przedstawił w postaci prezentacji multimedialnej ciekawostki o F-16 i rakietach. Opowiedział o swoich lotach,
zaprezentował film o F-16 i o lotnikach służących w 10 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Mieliśmy okazję z bliska podziwiać F-16.
Robi ogromne wrażenie i kto wie,
czy któryś z nas nie zamieni komży
na mundur lotnika.
Jak wspomniałem, bardzo o nas
dbano, czego potwierdzeniem jest
podróż autokarem do lasu na wojskową grochówkę, herbatę i pieczone w ognisku kiełbaski. O tym,
że wspaniale nas traktowano, niech
świadczy fakt, że sam major usiadł
z nami do posiłku. Grochówka była
wyśmienita.
Na pamiątkę pobytu w gościnnej jednostce w Łasku otrzymaliśmy
zdjęcia samolotu F-16 i podkładki
pod myszkę do komputera, wydaną
przez MON. Pełen wrażeń dzień
zakończyliśmy podziękowaniami
i pożegnaniem z zaproszeniem na
następną wizytę.
Za zorganizowanie niezapomnianej wyprawy dziękujemy ks.
Proboszczowi T. Malcowi i tym,
dzięki którym dotarliśmy do Łasku:
p. J. Hejwowskiemu, P. Rodkiewiczowi, E. Kulantemu, M. Bednarczykowi, S. Cholasiowi oraz
wszystkim osobom z jednostki za
przemiłe przyjęcie. Uff – długo nie
zapomnimy tej wizyty. Dziękujemy.
Mateusz Kuzik

Kronika policyjna
Wydarzenia na terenie miasta i gminy Rzgów w lutym 2010 r.:
Stara Gadka, 2.02.2010, godz. 20.10: Dwóch nieletnich w wieku 17 l. dokonało rozboju na mieszkańcu Starej Gadki, usiłując skraść torebkę, w której
znajdowało się 40 zł. Osoba, która wystąpiła w obronie tego mieszkańca,
została również pobita. Interweniujący patrol z KP Tuszyn dokonał zatrzymania wymienionych nieletnich, którzy - jak się później okazało - byli również
sprawcami szeregu włamań na terenie Rzgowa. Wobec zatrzymanych został
zastosowany areszt tymczasowy, dochodzenie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pabianicach.
Kalinko, 5.02.2010, godz. 7.20: Dzielnicowi z Posterunku Policji w Rzgowie
ponownie dokonali zatrzymania nietrzeźwego rowerzysty, który w wydychanym powietrzu miał 1.6 promila alkoholu. Osoba ta poruszała się na rowerze
pomimo sądowego zakazu.
Guzew, 6.02.2010, godz. 20.00: N/n sprawca w czasie zabawy karnawałowej,
wykorzystując nieuwagę uczestników zabawy, dokonał kradzieży portfela z
zawartością pieniędzy w kwocie 450 zł, dokumentów oraz kart bankomatowych. Portfel ten znajdował się w damskiej torebce.
Rzgów, 24.02.2010, godz. 12.00: Dzielnicowi z Posterunku Policji w Rzgowie podczas patrolu Rzgowa ujawnili wyroby tytoniowe bez polskich znaków
akcyzy, które były przenoszone przez mieszkańca gminy. Wyroby te zostały
odebrane i zabezpieczone, natomiast wobec tej osoby zostaną wyciągnięte
konsekwencje karno-skarbowe.
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.
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: Posterunek Policji w Rzgowie 42/214-10-07; Komisariat Policji w Tuszynie (całodobowy) 42/614-25-60; Komenda Powiatowa
Policji w Koluszkach 44/714-69-77; telefony alarmowe bezpłatne 997 i 112
z tel. komórkowych.

„Rol-Bud”

Rzgów, ul. Kusocińskiego 20

oferuje:
Konkurs świąteczny
W związku z nachodzącymi Świętami Wielkanocnymi Redakcja NG
ogłasza konkurs. Należy odpowiedzieć na dwa pytania:
1) Jak nazywa poranna niedzielna msza wielkanocna?
2) Jak potocznie mówi się o drugim dniu świąt wielkanocnych?
Odpowiedzi wraz z podaniem swoich danych należy wpisać na karcie
pocztowej i wrzucić do skrzynki w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Rzgowie, do godz. 15 dnia 1 kwietnia 2010 r.
Nagrodą konkursu będę wyroby cukiernicze Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego Mariana Gołębiewskiego ze Rzgowa, ul. Górna 2. Zakład istnieje od 1932 r. Produkty tej firmy można kupić na terenie naszej Gminy
w sklepach GS SCH w Rzgowie, ul. Ogrodowa 41, i Starowa Góra, ul.
Centralna 40; Alina Dziuda w Rzgowie, pl. 500-lecia; Dorota Nowak w
Rzgowie, ul. Nadrzeczna.
WK
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farby gotowe i z mieszalnika
ponad 2500 kolorów
oraz lakiery, emalie
i wszystko do remontu.
Przemaluj swój dom,
zmień wnętrze.
Przyjdź do nas
Zapraszamy!
3

Co słychać w Kalinie?

Zebranie sprawozdawcze
w OSP Stara Gadka
W dniu 20 lutego 2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Stara
Gadka. W zebraniu uczestniczyli członkowie OSP oraz mieszkańcy
Starej Gadki.
Zebranie otworzył Prezes Józef Śmiechowicz, który powitał zaproszonych gości w składzie: Marek Duda - Komendant Powiatowy PSP, Ryszard
Weiss – Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP w Rzgowie, Stanisław Bednarczyk - Prezes Zarządu Powiatowego OSP oraz Komendant Gminny OSP i
pozostałych przybyłych gości.
Sprawozdanie z działalności jednostki odczytał Komendant Ignacy
Gruszka, a sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Jerzy Hajduk. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jednostki odczytał przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Waldemar Deląg, który wnioskował o udzielenie absolutorium
Zarządowi OSP w Starej Gadce. Druhowie jednogłośnie poparli wniosek.
Brygadier Marek Duda przedstawił statystykę wyjazdów OSP, życząc
jednocześnie druhom szczęśliwych powrotów z akcji. W imieniu Burmistrza Jana Mielczarka za działalność ratowniczo-gaśniczą w Gminie Rzgów
podziękował strażakom druh Stanisław Bednarczyk. Prezes Ryszard Weiss
mówił z kolei o pozyskaniu młodzieży do jednostki OSP. Druhowie otrzymali
też podziękowanie za współpracę od st. bryg. Włodzimierza Zawiszy.
Na zakończenie zebrania Prezes OSP w Starej Gadce Józef Śmiechowicz
zaprosił zebranych na poczęstunek strażacki.
Piotr Hajduk

Dnia 5 lutego wraz z naszymi kolegami ze straży wybrałyśmy się do kina
Silver Screen w Łodzi na film pt. „Ciacho”. Tym sposobem oderwałyśmy
się nieco od codziennych obowiązków, bo przecież kto powiedział, że tylko
młodzież chadza do kina. Nasz wieczór upłynął w miłej atmosferze i z uśmiechem wróciłyśmy do domu.

Walentynkowy bal karnawałowy

Nowy Sekretarz Miasta
Urząd Miejski uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Rzgów, że z
dniem 1 marca 2010 r. na stanowisku Sekretarza Miasta w drodze awansu
wewnętrznego została zatrudniona Pani mgr Krystyna Motycka, dotychczasowy Kierownik Referatu Ogólnego, na podstawie ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), która to
ustawa nałożyła wymóg zatrudnienia sekretarza.
Pani Krystyna Motycka od ponad 28 lat jest związana z urzędem, ponieważ pracuje w nim od 1.10.1982 r., a z samą Gminą od dziecka, ponieważ
urodziła się w Grodzisku i tu spędziła dzieciństwo, obecnie mieszka w Łodzi.
Z wykształcenia jest mgr prawa. Wszyscy Państwo ją znacie, ponieważ pracę
zawodową w naszym urzędzie rozpoczynała na stanowisku referenta prawnego, potem była zatrudniona na stanowisku inspektora d/s komunikacji, od
1985 r. na stanowisku Kierownika Referatu Społeczno-Administracyjnego, a
od 1990 r. na stanowisku Kierownika Referatu Ogólnego – do chwili obecnej. Od 1998 r. pełni funkcję pełnomocnika d/s wszystkich wyborów. Do
zadań Sekretarza należy realizacja zadań z zakresu zapewnienia właściwej
organizacji pracy urzędu oraz polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Jest
bezpartyjna.

Wprawdzie dzień przed walentynkami, ale we wspaniałych nastrojach zakończyliśmy tegoroczny KARNAWAŁ. Wspólnie z naszymi druhami przygotowałyśmy bal, na którym nie zabrakło legendarnego Elvisa Presleya. Wszystkim uczestnikom dopisywał humor, a wspólna zabawa trwała do białego
rana.
Zarząd KGW Kalino
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Rolnictwo precyzyjne
Coraz częściej słyszy się o pojęciu „rolnictwo precyzyjne”. Co to jest?!
Rolnictwo precyzyjne to termin określający, mówiąc ogólnie, gospodarowanie z zastosowaniem wspomagania komputerowego (precyzyjnego – dokładnego), a jego koncepcją jest
uzyskanie większych plonów, lepszej jakości,
obniżenie kosztów produkcji, a także ochrona
ograniczenia skażenia środowiska.
Rolnictwo precyzyjne rozwija się w bardzo
szybkim tempie. Każdy kolejny rok przynosi znaczący postęp w tej dziedzinie zarówno w Polsce,
jak i na całym świecie.
Obecnie niewiele jest gospodarstw, które nie
skorzystały z dotacji unijnych w postaci dopłat
bezpośrednich lub różnego rodzaju programów
operacyjnych, dzięki którym dokonano inwestycji
nie tylko unowocześniających park maszynowy,
lecz całkowicie zmieniających technologię produkcji.
Wprowadzenie zasad precyzyjnego rolnictwa polega na odpowiedniej organizacji i wykorzystaniu ogólno dostępnych zdobyczy techniki
rolniczej. Jednym z kluczowych osiągnięć technologicznych jest wprowadzenie rolnictwa precyzyjnego, w tym, najbardziej popularnego spośród
systemów, automatycznego sterowania maszyny
w oparciu o sygnał GPS.
Firma John Deere już w latach 90-tych, czyli
w okresie, kiedy pełne możliwości systemu GPS
nie były dostępne dla użytku cywilnego, wprowadził na rynek pierwsze technologie rolnictwa
precyzyjnego.
Dziś bogaty wachlarz systemów i rozwiązań służy rolnikom w dokładnym prowadzeniu
maszyny, pozyskiwaniu danych o plonie i polu
oraz ich przetwarzaniu.
Co to jest GPS?
GPS to Global Positioning System, czyli
nazwa systemu określania pozycji w czasie rzeczywistym na podstawie sygnału odbieranego z
satelitów. GPS swoją popularność zdobył dzięki
nawigacjom samochodowym, będącym jednym z
wielu jego zastosowań. System GPS oparty jest na
odbiorze sygnału przez antenę z satelity oraz stacji
naziemnych, na podstawie którego jest określana
pozycja odbiornika. W zależności od producenta
i segmentu kupujących, do którego skierowane
są poszczególne modele, oferowane odbiorniki
posiadają szereg innych funkcji dodatkowych.
Ta technologia znalazła szereg rozwiązań w
rolnictwie precyzyjnym: pomiary GPS, wyznaczanie działek przy użyciu RTK, nawigowanie
i precyzyjne prowadzenie maszyn, precyzyjna
aplikacja nawozów i oprysków. Typowy zestaw
do nawigacji na podstawie obioru sygnału GPS
składa się z 3 podstawowych elementów: odbiornika, komputera (PDA-PocketPC lub Palm, PC,
SmartPhone, urządzenia dedykowane, jak X20
czy PCS-100) i oprogramowania.
Rolnictwo precyzyjne opiera się na kilku podstawowych zagadnieniach, które wymagają zebrania danych, przetwarzania i zastosowania ich
poprzez zintegrowanie z maszynami rolniczymi.
Przedstawię tylko w skrócie podstawowe zagadnienia stosowane w rolnictwie precyzyjnym.
Podstawowe zagadnienia stosowane w rolnictwie precyzyjnym to:
1. Zebranie dokładnych informacji na temat gruntów (głównie przy użyciu technologii właśnie
GPS):
- powierzchni pola,
- współrzędnych pola,
- stworzenie mapy plonów, poprzez określenie
zróżnicowania plonów na polu, zawartości składników mineralnych w glebie.
W pierwszej kolejności należy dokonać
dokładnego pomiaru powierzchni upraw, a
następnie zbadać glebę pod kątem zasobności.
Taki pomiar i pobranie prób glebowych powinno
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być wykonane przez specjalistyczną firmę z użyciem technologii GPS. Tylko w ten sposób można
po zbadaniu próbek wykonać mapę zasobności,
niezbędną do dalszych działań. Mapy takie będą
w dalszej części użyte do planowania nawożenia,
a mapa powierzchni – do rzetelnego wypełnienia
wniosku o dopłaty bez ryzyka kary za podanie
zbyt dużej powierzchni i strat związanych z deklaracją mniejszych działek. Wykonywanie badań
gleby zalecane jest przez Kodeks Dobrej Praktyki
Rolniczej.
Zalety:
- dokładna powierzchnia do IACS,
- izoliniowa mapa ukazuje zmienność i zasobność
składników w ramach całego gospodarstwa,
- podczas kolejnego badania próby pobierane w
tych samych miejscach, według tego samego
schematu,
- możliwe staje się dokładne zaplanowanie nawożenia i sporządzenia bilansu nawozowego,
- doskonałe narzędzie planowania zasiewów
odmian dostosowanych do zasobności,
- znaczne zracjonalizowanie nawożenia.
2. Przetworzenie zebranych danych za pomocą
komputera i specjalnego oprogramowania.
3. Wprowadzenie zebranych danych do specjalnych urządzeń sterujących praca maszyn rolniczych.
4. Wykonanie prac za pomocą maszyn rolniczych
przy użyciu technologii VRA (Variable Rate Aplication), czyli technologii zmiennego dawkowania
nawozu, wykorzystującej mapy plonów.
Gdy już posiadamy izoliniowe mapy zasobności, możemy planować ilość nawozów osobno
dla każdej strefy zasobności. Będzie to oznaczało,
że musimy aplikować nawozy w określonej ilości
nawet dla kilku stref w obrębie jednego pola.
Można zrobić to na kilka sposobów: zwiększając dawkę ręcznie, wiedząc „mniej-więcej” gdzie
się znajdujemy. Jeśli nie ma możliwości zmiany
dawki, możemy jeździć wolniej lub szybciej. Oba
te sposoby są kłopotliwe i za mało precyzyjne.
Inne rozwiązanie – zastosowanie systemu
Multi GPS-VRA. System taki składa się z komputera polowego z GPS i oprogramowaniem, który
sprzężony jest z komputerem komputera rozsiewacza. Do systemu VRA wprowadzamy wcześniej przygotowaną na komputerze stacjonarnym
mapę aplikacyjną z przydzielonymi odpowiednio
dawkami. W czasie zabiegu GPS podaje dokładne
położenie na polu, dzięki temu System VRA
przekazuje informację o dawce przydzielonej dla
tego miejsca do komputera rozsiewacza. Nawóz
automatycznie zostaje wysiany w zaplanowanych
ilościach.
Zalety:
- oszczędności nawozów sięgające kilkudziesięciu procent!
- automatyczny wysiew bez ingerencji operatora,
- dawkowanie nawozu dopasowane do zasobności
gleb i potrzeb roślin,
- bardziej wyrównany plon, wyższa jakość,
- mniejsza chemizacja, nie dopuszczamy do przenawożenia pól,
- możliwość precyzyjnego wysiewu wapna.
Maszyny z komputerami
Obecnie powszechnie dostępne są rozsiewacze i opryskiwacze wyposażone w różnego
rodzaju komputery. W jaki sposób oszczędzamy
używając sprzętu z komputerami:
- bardzo prosta i szybka kalibracja maszyny, jedna
„próba kręcona” wystarczy, aby aplikować środki
chemiczne w dokładnie wskazanej dawce,
- możliwość zmiany dawki w czasie zabiegu,
- komputer „pilnuje”, aby dawki nawozów aplikowane były z uwzględnieniem różnych prędkości. Jeżeli jedziemy wolniej niż powinniśmy,
komputer zmniejsza dawkę, wynikiem czego jest
równomierne pokrycie środkiem chemicznym bez
przedawkowania.

- możliwość zastosowania zmiennego dawkowania nawozów - największe oszczędności!
„Precyzyjne Rolnictwo” –
to dalsze oszczędności
Poprzez odpowiednie wykorzystanie technik
związanych z systemem GPS możemy zredukować część kosztów i poprawić efekty uzyskiwane
dzięki indywidualnemu traktowaniu specyficznych
wycinków powierzchni wewnątrz jednego pola.
Generalnie efektywność wykorzystania technik
„Precyzyjnego rolnictwa” jest proporcjonalna do
wielkości pól i całkowitej powierzchni, na której
jest wykorzystywana. Tak więc im większe pole,
tym większa zmienność warunków do uprawy i
tym większe efekty z wykorzystania „Precyzyjnego Rolnictwa”. Oszczędności na nawozach są
bardzo zróżnicowane i zależą głównie od tego,
w jaki sposób do tej pory było wykorzystywane
i nawożone pole.
Należy to pamiętać, aby badania gleby były
zrobione możliwe najprecyzyjniej, gdyż opierając się na nieprecyzyjnych informacjach możemy
popełnić więcej błędów niż bez systemu zmiennego dawkowania nawozów.
W tym miejscu muszę powiedzieć o wykorzystywaniu słomy w spalarniach i w piecach na
słomę, a w szczególności o spalaniu słomy na
polu, co jest bardzo szkodliwe dla środowiska, a
w szczególności gleby, która jest żywym organizmem. Samą chemią i pierwiastkami nie zastąpi
się materii organicznej, więc wypalając ścierniska
niszczymy żywe organizmy i budujemy step na
naszych polach. A wartość ze sprzedanej słomy,
czy też ze spalonej jest mniejsza niż zakup składników pokarmowych, które musimy wnieść do
gleby, aby zrównoważyć ubytek.
System GPS może być również wykorzystywany do nawigacji po pasach równoległych, z
czym najczęściej się u nas w kraju kojarzy. Uzyskiwane dokładności prowadzenia maszyn mogą
być różne w zależności od tego, jak zaawansowany system nawigacji wykorzystujemy.
Jeszcze jednym efektem wykorzystania technik „Precyzyjnego Rolnictwa” jest dokładna
wiedza, co się działo na polu i w jaki sposób były
wykonywane wszelkie zabiegi z wykorzystaniem
GPS, a nie wszystkie urządzenia oferowane na
rynku pozwalają na zapis wykonanych prac przy
ich udziale, co pozbawia nas bezcennych informacji do analizy poprzedniego roku w celu wykorzystania tych informacji do precyzyjnego planu na
kolejny rok.
Reasumując, podstawą przechodzenia na produkcję precyzyjną będzie przekazanie do odpowiedniej stacji chemiczno-rolniczej możliwie
dużej liczby próbek glebowych do sporządzenia
precyzyjnej mapy (komputerowej), żyzności,
zasobności, odczynu glebowego i innych właściwości każdej z 4- – 6-arowej części pola lub trwałego użytku zielonego (TUZ).
Wykorzystując zainstalowane na ciągnikach
i kombajnach urządzenia do przestrzennej lokalizacji przemieszczeń (GPS), można za pomocą
odpowiednich programów precyzyjne aplikować
nawozy, środki ochrony roślin oraz notować uzyskiwane plony roślin.
Jak przewidują autorzy programu „rolnictwa
precyzyjnego”, może być ono wprowadzone w
wysoko produkcyjnych rozwojowych gospodarstwach rodzinnych (30-40 ha), korzystających z
wzajemnych usług, gdyż trudno jest prognozować, czy uzyskane oszczędności materiałowe (np.
agrochemikaliów) i energetyczne (uprawy bezorkowe, narzędzia wieloczynnościowe) zrekompensują wyższe koszty eksploatacji drogich maszyn i
ich informatycznego oprogramowania.
Mam nadzieję, że choć w krótkim zakresie
przedstawiłam podstawowe zasady „Rolnictwa
Precyzyjnego”.
Teresa Agier
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Podziękowanie

Co słychać w KGW Starowa Góra
Dawno na łamach NG nie informowałyśmy, co się dzieje w KGW Starowa Góra.
Otóż jak co roku, Nowy Rok rozpoczęłyśmy przygotowaniem spotkania
opłatkowego. Zorganizowałyśmy zabawę choinkową dla dzieci i jak zawsze
frekwencja była duża, bo ponad 100 dzieci wzięło udział w imprezie choinkowej. Następna delegacja naszego koła wzięła udział w pięknym jubileuszu,
bo 40-leciu pracy społecznej KGW Pani Wiesławy Pietrusińskiej w Starej
Gadce.
Koniec karnawału w Ostatki Panie w wymyślonych przez siebie strojach, kontynuując tradycję ludową, przeszły przez Starową Górę, mile witane
przez mieszkańców. Przechadzkę naszą zakończyłyśmy na gorącej herbacie
w Gospodzie. Zorganizowałyśmy sobie Dzień Kobiet przy kawie i cieście,
mogłyśmy sobie pogadać o wszystkim i o niczym.
A co przed nami? Na pewno wycieczka do Pragi, zorganizowanie Dnia
Dziecka, przygotowanie się do Powitania Lata i najważniejsze - współudział
w organizacji Dożynek Gminnych, które w tym roku odbędą się w Starowej
Górze.
Danuta Szymczak, Przewodnicząca KGW Starowa Góra

Kancelaria Prawnicza
Rzgów, ul. Grodziska 34
42/214-10-51; 504-857-290
czynna od pon. do sob. 10.00-18.00
Możliwość dojazdu do klienta
Prowadzi sprawy: rozwodowe, spadkowe,
karne, zasiedzenia, podziały majątku,
odszkodowawcze, rodzinne i inne.
Pisanie pism, wniosków, pozwów,
aktów oskarżenia, apelacji itp.
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Serdeczne podziękowania składam wszystkim uczestnikom biorącym udział w manifestacjach patriotyczno-religijnych:
- Dziękuję naszym księżom za mszę świętą i homilię: Tadeuszowi Malcowi – proboszczowi naszej parafii w Rzgowie pod wezwaniem Św.
Stanisława Męczennika. Księdzu Robertowi Nowakowi – naszemu
wikaremu, za uczestnictwo w naszym Kole.
- Księdzu Eugeniuszowi Grabowskiemu za odprawioną mszę świętą
polową i wygłoszoną homilię, przy pomniku zamordowanych w 1942 r.
22 Polaków w lesie Babichy.
- Dziękuję Panu inż. Janowi Mielczarkowi – burmistrzowi naszego
miasta i gminy Rzgów za wspieranie naszego Koła.
- Pani Jadwidze Piertrusińskiej – wiceburmistrz, która była zawsze z
nami i przy nas. Za autokary do Częstochowy na Dzień Kombatanta,
za wiązanki kwiatów na mogiły nieznanych żołnierzy.
- Całej Radzie Miejskiej za współudział w uroczystościach państwowych.
Naszym Kombatantom i Podopiecznym za przyjazne stosunki w Kole,
pocztom sztandarowym - mandatariuszom.
- Panu Piotrowi Busiakiewiczowi – ówczesnemu Staroście Powiatu
Łódzkiego-Wschodniego, za uczestnictwo w obchodach 40-lecia
naszego Koła i obdarowanie młodzieży szkolnej książkami.
- Panu Mieczysławowi Kowalczykowi – emerytowanemu podpułkownikowi w stanie spoczynku, który uczestniczył w naszym 40-leciu.
- Pni Aleksandrze Kubickiej z Sejmiku Wojewódzkiego za pomoc i
wsparcie w uroczystościach 40-lecia.
- Panu B. Kazimierzowi Siutowiczowi – Dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Kultury w Rzgowie, za sponsorowanie herbatki na 1 września, Dzień Kobiet, opłatek, niezapomniane 40-lecie istnienia naszego
Koła w Rzgowie.
- Zarządowi Spółki Leśnej, Panu Stanisławowi Drożdżeckiemu, za
udział w uroczystościach państwowych i kwiaty na groby nieznanych
żołnierzy w lesie Babichy.
- Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej miasta i gminy Rzgów.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Guzewie za przygotowanie miejsca
pamięci zamordowanych w 1942 r. 22 Polaków w lesie Babichy.
- Orkiestrze Dętej, która swą grą nadawała powagę chwili.
- Dziękuje chórowi „Camerata” za wzbogacenie uroczystości swoimi
występami.
- Pani Monice Łobodzie – Dyrektor Gimnazjum w Rzgowie im. Kazimierza Jagiellończyka.
- Pani Iwonie Skalskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza.
- Panu Dyrektorowi Tomaszowi Drabczyńskiemu za utrzymanie
porządku wokół pomnika Babichy – Las oraz za przygotowanie części
artystycznej.
- Pani Teresie Głąb – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kalinie im. Św.
Królowej Jadwigi.
- Dziękuję Pedagogom za wkład pracy w przygotowaniu części artystycznych.
- Młodzieży szkolnej gimnazjum i szkół podstawowych w gminie.
- Młodzieżowym pocztom sztandarowym za udział we wszystkich uroczystościach państwowych.
- Panu Jerzemu Krajewskiemu za uczestnictwo ze sztandarem podczas uroczystości państwowych.
Dziękuję wszystkim patriotom, sympatykom, uczestnikom manifestacji, którzy byli z nami we wszystkich uroczystościach Narodu Polskiego. Dziękuję za wszystko w czteroipółletniej kadencji mojego prezesowania.
H. Śpionek

Jubileusz 40-lecia Przewodniczącej
Wiesławy Pietrusińskiej

W dniu 13 lutego 2010 r. w
Starej Gadce odbyła się uroczystość
jubileuszu 40-lecia pracy społecznej przewodniczącej KGW w Starej
Gadce Wiesławy Pietrusińskiej.
Byli zaproszeni na ten jubileusz
bardzo dostojni goście, tj. Burmistrz
Rzgowa Jan Mielczarek, Zastępca
Burmistrza Jadwiga Pietrusińska,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Prezes Zarządu Powiatowego
OSP oraz Komendant Gminny OSP
- Stanisław Bednarczyk, władze
Regionalnego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych na
czele z przewodniczącym Krzysztofem Banasiakiem, przewodniczący
Miejsko-Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Zbigniew Gabara, radny
Starej Gadki – Piotr Hajduk, sołtys
– Zofia Gruszka, zarząd OSP w
Starej Gadce na czele z prezesem
Józefem Śmiechowiczem i naczelnikiem Ignacym Gruszką, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z
terenu naszej gminy oraz najbliższa
rodzina jubilatki.
Była to dla nas, tak jak i dla Niej
bardzo ważna uroczystość, bowiem
jest to „40 lat pracy – ale jakiej? –
pracy społecznej”, za którą nikt nie
płaci w pieniążkach, najwyżej w słowach podzięki, uznania czy jakiegoś
medalu. Jest to 40 lat wyrzeczeń i
poświęcania każdej wolnej chwili.
Jest ona bowiem szefową wielopokoleniową, jest jak matka, która
wychowała wiele pokoleń, dowo-

dziła ona już naszymi matkami,
dowodzi nami, a teraz i naszymi
dziećmi. Koleżanka Wiesia na rzecz
pracy w kole oddała całe swoje
serce – całą siebie. Dzięki naszej
przewodniczącej Koło Gospodyń
stanowi rzeczywistą siłę społeczną,
wspomagane przez Ochotniczą Straż
Pożarną integruje społeczność miejscową, której przybliża problemy
gminy, regionu i kraju, tworzy życie
kulturalne w Starej Gadce. W uznaniu zasług za pracę społeczną przewodnicząca Wiesława Pietrusińska
została wyróżniona KRZYŻEM
KORONNYM za duże zaangażowanie i działalność społeczną na
rzecz kół gospodyń wiejskich gminy
i powiatu, nadanym przez Zarząd
Powiatowy OSP RP Powiat łódzki
–wschodni. W 2000 roku Pani Wiesława Pietrusińska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Jubileusz był dla Wiesi ogromnym przeżyciem i wzruszeniem,
została naszą honorową przewodniczącą, a swoje pożegnanie z
funkcją przewodniczącej Koła w
Starej Gadce zawarła w słowach:
cyt.: „Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim za gratulacje i życzenia
kierowane bezpośrednio do mnie
oraz członkiń naszego KGW w
Starej Gadce.
Szczególne podziękowania składam Panu Krzysztofowi Banasiakowi – Przewodniczącemu Regionalnego Związku Rolników, Kółek

Komunikat
Związek Kombatantów RPiBWP Koło w Rzgowie zawiadamia o samorozwiązaniu Związku Kombatantów RPiBWP
Koła w Rzgowie z dniem 30 grudnia 2009 r. Powód – brak
chętnych na prezesa.
Przydzieleni jesteśmy do Związku Kombatantów RPiBWP
w Łodzi przy Zarządzie Wojewódzkim. Adres Koła: Łódź,
ul. Skłodowskiej-Curie 18, Związek Kombatantów RPiBWP
„Weteran”, parter, pok. nr 7, Łódź-Śródmieście.
Zarząd
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i Organizacji Rolniczych w Łodzi,
Pani Zofii Wąsickiej – Wiceprzewodniczącej RZRKiOR i Przewodniczącej Regionalnej Rady Kół
Gospodyń Wiejskich w Łodzi – Pani
Wiesławie Walczak – Wiceprzewodniczącej RZRKiOR w Łodzi oraz
pozostałym członkom prezydium
Regionalnego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w
Łodzi za wieloletnią pomoc związku
w załatwianiu bieżących spraw, za
to, że działalność naszego koła była
doceniana, czego dowodem było
powierzanie nam współorganizacji
imprez o zasięgu RZR w Łodzi. Prezesie – dziękuję Panu za wszystko.
Nasza działalność znalazła
uznanie i przychylność władz samorządowo administracyjnych miasta i
gminy Rzgów. Za okazaną pomoc i
życzliwość bardzo dziękuję. Podziękowania dla Rady Miejskiej w Rzgowie i pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie przekazuję Panu
Janowi Mielczarkowi, Burmistrzowi

ta dobra współpraca trwała jak najdłużej i dawała duże zadowolenie.
Dziękuję.
Najserdeczniejsze
podziękowania kieruję pod adresem swoich
koleżanek z KGW w Starej Gadce,
bo one często bez zbędnych słów
podejmowały
trudne
zadania.
Zawsze mogłam na nie liczyć. W
naszym gronie panowała wspaniała
atmosfera. Koło dla mnie było druga
rodziną, a ten piękny budynek z
salami był moim drugim domem.
Tutaj spędziłam najprzyjemniejsze
chwile... Kocham Was! Dziękuję za
wszystko.
Z uwagi na stan mojego zdrowia
nie mogę dalej pełnić funkcji przewodniczącej Koła. Ze swej strony
oferuję wszelką pomoc nowej przewodniczącej. Życzę jej, aby tak jak
ja w swoim działaniu kierowała się
hasłem:
a) nie oglądaj się wstecz,
b) nie bój się trudności,
c) i nigdy się nie poddawaj.

Rzgowa. Chcę podkreślić, że Pan
Jan Mielczarek na przestrzeni wielu
lat swojej pracy zawodowej i społecznej zdobył zaufanie i szacunek
członkiń kół gospodyń wiejskich. Za
okazaną pomoc jesteśmy wdzięczni
i serdecznie Panu dziękujemy.
Załatwiając różne problemy
naszych członkiń, spotkałam się
z życzliwością i pomocą różnych
instytucji, organizacji, KGW Stara
Gadka oraz osób prywatnych. Bardzo
serdecznie dziękuję. Osobiście dziękuję za naszą bardzo dobrą współpracę Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starej Gadce. Podziękowania dla
druhów strażaków składam na ręce
Prezesa P. Leszka Śmiechowicza i
Komendanta P. Ignacego Gruszki.
Panu Zbyszkowi Gabarze - Przewodniczącemu Miejsko-Gminnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzgowie dziękuję za bardzo dobrą współpracę z
kołami gospodyń wiejskich.
Dziękuję bardzo wszystkim
członkiniom kół gospodyń wiejskich z tereny Gminy Rzgów.
Dzięki ich dobrej pracy mogłyśmy
podejmować zadania dla dobra całej
gminy. Życzę Wam Koleżanki, aby

Moje wystąpienie zakończę
pięknym mottem Einsteina, który
powiedział tak: „tylko życie poświęcone innym – warte jest przeżycia”.
Te mądre słowa utkwiły mi w sercu
i ciągle sobie powtarzam: „Tylko
życie poświęcone innym warte jest
przeżycia”.
Pani Wiesława Pietrusińska była
Przewodniczącą KGW w Starej
Gadce 40 lat, w Zarządzie Regionalnego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Łodzi
pracuje 35 lat, Przewodniczącą
Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Rzgowie jest 32 lata.
W dniu 14 lutego 2010 r. odbyło
się zebranie KGW w Starej Gadce,
na którym wybrano nowy Zarząd:
Przewodnicząca – Ewa Socha,
Wiceprzewodnicząca
Iwona
Chachuła, Skarbnik – Katarzyna
Gabara, Sekretarz – Ewa Rakowska. Członkinie zarządu: Urszula
Biniek, Wanda Jałocha, Bogusława
Jakubiec. Wybrano również komisję
rewizyjną: Przewodnicząca - Anna
Chachuła, Członkinie - Anna Deląg
i Anna Plewińska.
Zarząd KGW w Starej Gadce
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

Koncert zimowej piosenki
4 marca 2010 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka odbył się
Koncert Zimowej Piosenki, w ramach obchodów 10. rocznicy utworzenia
gimnazjum w Rzgowie. Inicjatorką koncertu była pani Beata Ways, która
wraz z kołem muzycznym, informatycznym i teatralnym przygotowała interpretacje zimowych obrazków w polskich piosenkach. Koncert został zadedykowany wszystkim darczyńcom i tym, którzy ofiarnie i niestrudzenie wspierają gimnazjum w codziennej pracy.
Koncert obfitował w atrakcje, uczniowie i zaproszeni goście usłyszeli
zimowe piosenki w wykonaniu uczniów szkoły, absolwentki, Olgi Fidrysiak,
a nawet nauczycielek, p. Beaty Ways i Agnieszki Ruty, obejrzeli scenkę kabaretową w wykonaniu Adriana Samca i Mateusza Kuzika, a także podziwiali
w tanecznych popisach Tomka Salskiego i Justynę Zapieraczyńską, którzy
zatańczyli dla wszystkich walca angielskiego. W trakcie koncertu pojawił się
również akcent związany z Dniem Kobiet – koło informatyczne przygotowało prezentację multimedialną z życzeniami dla wszystkich pań.
Zakończenie było również wyjątkowe, wszyscy artyści pożegnali widzów
i odchodzącą już zimę – suitą „Wiosenny deszcz”, do której akompaniament
wykonali sami uczniowie, klaszcząc, pstrykając i tupiąc.
Koło dziennikarskie
Fot. Agnieszka Ruta

Jak minęły ferie w Kalinie

Ferie z Dell Computer

Druga połowa lutego to początek późnych, ale jakże upragnionych ferii
zimowych dla uczniów naszego województwa. W tym roku większość zajęć
zaplanowanych dla naszych wychowanków odbywała się poza placówką.
Chcieliśmy bowiem, aby tegoroczne nasze propozycje zajęć zachęcały
uczniów do aktywnego udziału w nich. Zajęcia odbywały się co drugi dzień,
w niektórych z nich uczestniczyły również dzieci ze SP w Rzgowie.
W pierwszy poniedziałek ferii pod okiem nauczyciela wychowania
fizycznego na sali gimnastycznej nasi uczniowie oraz absolwenci spędzali
swój wolny czas na zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
W środę zaś nasi uczniowie, wspólnie ze swoimi rówieśnikami ze SP
w Rzgowie, pojechali na jednodniową wycieczkę do Łowicza, Nieborowa
i Sromowa. Jej celem było poznanie dziejów jednego z najstarszych miast
Polski, obejrzenie zabytków przypominających czasy świetności tego miasta
w dawnych wiekach. W Łowiczu był i Tadeusz Kościuszko, i Wielki Cesarz
Francuzów Napoleon Bonaparte. Tu uczył się także Józef Chełmoński, jeden
z wielkich polskich malarzy. W Nieborowie zwiedzaliśmy rezydencję książęcą Radziwiłłów, będącą w ich posiadaniu w latach 1774-1945, czyli prawie
170 lat.
Natomiast w Sromowie obejrzeliśmy Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich, założone w 1972 r. Eksponaty tego muzeum związane są z kulturą ludową Ziemi Łowickiej, mieszczą się w czterech budynkach. Można
tu zobaczyć zespoły ruchome rzeźb przedstawiających: wesele łowickie,
procesje Bożego Ciała, a także wycinanki, stroje ludowe, unikatowy zbiór
wiejskich pojazdów, narzędzia rolnicze czy wystrój chaty chłopskiej.
Wyjazd ten był finansowany przez Urząd Miejski w Rzgowie w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Rzgów na rok 2010.
W piątek był wspólny wyjazd dzieci z Kalina i ze Rzgowa na basen do
Tuszyna. Dzieci spędziły tam dwie godziny pływając i bawiąc się w wodzie.
Drugi tydzień ferii rozpoczął się od wspólnego wyjazdu dzieci ze Rzgowa
i z Kalina na głośny film pt. „Awatar” do kina Silver Screen w Łodzi.
A w czwartek nasi najlepsi uczniowie SP w Kalinie w nagrodę za dobre
wyniki w nauce pojechali na jednodniową wycieczkę do Łowicza, Nieborowa i Sromowa. Sponsorem tej wycieczki było Koło Gospodyń Wiejskich
z Kalina, której przewodniczącą jest Pani Anna Pachulska, pracownik naszej
szkoły. Jest ona bardzo oddana dzieciom naszej placówki. Trasa wycieczki
była taka sama, jak w pierwszym tygodniu ferii.
W piątek, ostatni dzień ferii chętne dzieci pojechały na basen do
Tuszyna.
Tegoroczne ferie to przykład dobrej współpracy ze SP w Rzgowie, integracji uczniów naszej gminy oraz zapewnienie naszym wychowankom różnorodnych form spędzania wolnego czasu w okresie ferii.
Dyrektor SP w Kalinie

W pierwszym dniu ferii uczniowie z klas V i VI wzięli udział w
wycieczce do fabryki DELL COMPUTER w Łodzi na Olechowie.
Po przybyciu na miejsce, autobusem szkolnym, zostaliśmy przyjęci przez pracowników zajmujących się obsługą gości zwiedzających
fabrykę. Następnie zostaliśmy wyposażeni w słuchawki bezprzewodowe
i w dwóch grupach udaliśmy się na zwiedzanie zakładu. Przewodnicy
oprowadzili nas po linii montażu komputerów. Cały proces zaczyna się
od rozładunku części poprzez montaż podzespołów aż do miejsca pakowania i wysyłki komputerów. Zaciekawieni uczniowie zadawali dużo
pytań. Z hali montażowej udaliśmy się do pomieszczenia, w którym prezentowana jest oferta sprzętowa. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję
zapoznać się z nowoczesnym sprzętem komputerowym.
Wizyta w fabryce dostarczyła nam wielu wrażeń. Wycieczkę zorganizował Pan J. Marianowski, a w opiece wspierały go Panie B. Dobosz i
A. Suskiewicz.
J. Marianowski

Poczta walentynkowa 
Chociaż Walentynki wypadają w kalendarzu 14 lutego, uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie postanowili święto zakochanych uczcić dwa dni wcześniej, ponieważ w tym roku imieniny Walentego
wypadły w niedzielę i w dodatku w czasie ferii. Z okazji święta zakochanych
zorganizowano w szkole Pocztę Walentynkową, za pośrednictwem której
każdy mógł swojej sympatii przesłać liścik z życzeniami. Korespondencja
została doręczona przez wyjątkowych, uskrzydlonych posłańców 12 lutego.
Koło dziennikarskie
Fot. Robert Płusa

Gimnazjaliści w przebraniu
11 lutego, w Tłusty Czwartek, na korytarzach naszego gimnazjum
pojawili się uczniowie w przebraniach. Ogłoszony przez Samorząd konkurs na przebraną tematycznie klasę cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza że nagrodą były pączki dla zwycięzców. Pomysłów było
wiele, ale nagrodzono dwie klasy – IIIa, która wystąpiła w strojach gothic
metal’owców, oraz ex aequo klasę IIId w iście diabelskich strojach. Za
pomysły i karnawałowy humor brawa dla wszystkich przebierańców.
Koło dziennikarskie
Fot. Agnieszka Ruta

Zimowiska w Białym Dunajcu
Ferie zimowe przywitały nas śniegiem i mrozem, czyli warunki dla
narciarzy i snowboardzistów wymarzone, dlatego już pierwszego dnia,
obładowani zimowym sprzętem, z przesympatycznymi opiekunami p. G.
Żabką i p. A. Rutą, wyruszyliśmy autokarem do jednej z najpiękniejszych
zimowych miejscowości Podhala, Białego Dunajca. Pensjonat Szarotka,
piękne pokoje, świetlica i przepyszne posiłki sprawiły, że mieliśmy
świetne samopoczucie. Pogoda i doskonale przygotowane stoki w Białym
Dunajcu, Witowie, Białce Tatrzańskiej i Jurgowie pozwalały większość
dnia spędzać na stoku i szusować pod czujnym okiem instruktora.
Oprócz sportowych atrakcji, uczestnicy zimowisk skorzystali z oferty
Term Podhalańskich, gdzie w temperaturze 38ºC zażywali kąpieli pod
gołym niebem, mieli możliwość odwiedzić stolicę polskich Tatr oraz
w przerwie między zimowymi atrakcjami grać w tenisa stołowego czy
rzutki.
Biały Dunajec pożegnaliśmy, ale tylko do następnych ferii. Wszystkim mówię do zobaczenia za rok.
Mateusz Kuzik, uczeń kl. IIIc
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
Fot. Bartek Malec

Ferie w GOK
Dwa ostatnie tygodnie lutego to okres ferii zimowych – zatem czas wolny
od zajęć szkolnych. Z tą myślą Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie przygotował program dla najmłodszych widzów.
16 lutego - we wtorek zaprezentowała się grupa teatralna z Krakowa,
która wystawiła spektakl pt. „Wróbelek”. Zabawne teksty o „Elemelku” okraszone były wesołymi piosenkami, a mali widzowie rwali się wręcz do udziału
w tej interaktywnej zabawie.
22 lutego - w kolejny poniedziałek odbyło się spotkanie z „Jurem” Jerzym Strzeleckim – specjalistą od magii i iluzji. Starszy pan – w sposób
bardzo łatwy nawiązał nić porozumienia z najmłodszymi, zresztą kto byłby
niezadowolony, gdyby widział, jak mleko płonie, a potem zamienia się w
cukierki? I to prawdziwe! A to wszystko przy dźwiękach piły przeciąganej
smyczkiem – widok dziś niecodzienny, rzadko spotykany.
Szkoda tylko, że zainteresowanie dzieci było niewielkie. Na szczęście –
tym, którzy przyszli (także dorosłym), bardzo się podobało.
Instruktor a.r.a. Izabela Kijanka

Nasza recenzja
Forsyth F., Fałszerze, przeł. [z ang.] Zdzisław Kusiak. Warszawa:
„Amber”. 399 s.
Frederick Forsyth – światowej sławy pisarz powieści sensacyjnych urodził się w 1938 r. w hrabstwie Kent. Pracował w wielu krajach Europy, był tez
korespondentem wojennym w Afryce. Zarówno informacje, jak i doświadczenia nabyte w wojsku i w pracy wykorzystywał w swoich licznych powieściach.
Tytułowy fałszerz – sam McCready to postać otoczona legendą w świecie
brytyjskiego wywiadu. Przez siedem lat kierowania nim przeprowadził nie
tylko wiele niebezpiecznych misji, ale i narobił sobie wrogów „na górze”.
Teraz z kolei oni właśnie mają uznać, czy wraz z końcem zimnej wojny Sam
może się jeszcze przydać, czy też odesłać należy go na zasłużona emeryturę.
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