Majowe uroki
Konkurs
Jubileuszowy
Z okazji jubileuszowego wydania „Naszej Gminy”
redakcja ogłasza konkurs dla naszych czytelników.
Należy odpowiedzieć na trzy podane niżej pytania:
1) Prosimy podać miesiąc i rok wydania pierwszego
numeru „NG”.
2) Kto jest wydawcą „Naszej Gminy”?
3) Z ilu członków składa się obecnie Redakcja „NG”?
Rozwiązania i swoje dane należy wpisać na kartce
pocztowej, którą wrzucić do skrzynki w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Rzgowie w terminie do 8 czerwca
2010 r. Nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny
cyfrowy.
Redakcja

W tym roku wiosna rozkwitła tak naprawdę po pierwszym majowym
deszczu. Soczyście zazieleniły się trawniki i zakwitły wiosenne kwiaty w
ogródkach.
Niby nic w tym dziwnego, bo przecież co roku jest maj i wiosna. Co roku
o tej porze kwitną kwiaty, drzewa, rosną też chwasty na zasianych warzywami i kwiatami grządkach, a my co roku złościmy się, że trzeba je pielić.
Lecz po usunięciu tych intruzów znów jest czysto i pięknie w ogródkach.
Patrząc z satysfakcją na efekty naszej pracy, nie pamiętamy już, ile trudu nas
to kosztowało.
Jan Izydor Sztaudynger w jednym ze swoich aforyzmów stwierdził, że
„Maj to nie miesiąc – to pełnia szczęścia”. Kiedy zastanowimy się, choć przez
małą chwilkę nad tymi słowami stwierdzimy, że tak właśnie jest. Cieszmy się
więc majowym szczęściem. Zapamiętajmy zapach bzu, jaśminu i kasztanów,
przecież one kwitną tylko w maju.
Pomyślmy o tym.
R. Bagińska

Straż oddała hołd
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Rzgów – Nasza Gmina

Tak wyglądała
pierwsza strona
pierwszego numeru
„Naszej Gminy”

15 lat temu grupa rzgowskich samorządowców postanowiła, że gmina Rzgów będzie miała własną gazetę. Pamiętam pierwsze spotkanie w gabinecie - wtedy jeszcze - wójta
Jana Mielczarka, kiedy zastanawialiśmy się nad tytułem,
szatą graficzną i czy ma to być miesięcznik, czy też może
dwutygodnik. Ale już wtedy wiedzieliśmy na pewno, że gazeta
ma być pismem lokalnym, takim, które uaktywni mieszkańców Rzgowa i okolic, które zwróci uwagę samorządowców
na nie zawsze dostrzegane przez nich problemy.
Od pierwszego numeru „Rzgów. Nasza Gmina” (bo taką
nazwę przyjął miesięcznik) miał przede wszystkim informować o wydarzeniach lokalnych, o sprawach gminnej społeczności. Miał sygnalizować jej potrzeby i oczekiwania.
Miał również informować o pracach urzędu, radnych i władz
gminy. Gazeta otworzyła też swoje łamy na ogłoszenia i
informacje od instytucji i czytelników.
Lokalne czasopisma to niezwykle istotny element społeczeństwa obywatelskiego. Ich oddziaływanie jest bardziej
bezpośrednie, a ich kontakt z czytelnikami bliższy i bardziej
„osobisty” niż w przypadku mediów ogólnokrajowych. Historie z sąsiedztwa, informacje o ludziach, których codziennie
mija się na ulicy, mają większe znaczenie niż sprawy dotyczące osób nieznanych.
Media lokalne szybko pojawiają się na rynku, ale i szybko
z niego znikają. „Rzgów. Nasza Gmina” trwa; od 15 lat trafia
do rąk czytelników. A ci miesięcznik oceniają różnie - raz
dobrze, innym - „tak sobie”, a nawet źle. Ale tak jest z prasą,
powinna wywoływać emocje.
Należy podziękować wszystkim, którzy tworzyli pismo,
którzy tworzą je nadal i tym, którzy tworzyć je będą w przyszłości. Bo wierzę, że „Rzgów. Nasza Gmina” przetrwa
przez kolejne lata.
jaw

Zmiana trenera
pierwszej drużyny

Kronika kwietnia 2010 r.
10.04 – udział ZPiT „Rzgowianie” w ślubie byłej członkini zespołu Katarzyny Śwituniak w Pabianicach.
11.04 – występ chóru „Camerata” – udział w mszy świętej z okazji V rocznicy śmierci JP II – msza w kościele w Rzgowie.
16.04 – uroczysta msza święta w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem – udział chóru „Camerata”.
24.04 – występ chóru „Camerata” w 3 Święcie Powiatu Łódzkiego Wschodniego – w Koluszkach.
24.04 – udział ZPiT „Rzgowianie” w ślubie Patrycji Furga i Bartka Szola –
członków zespołu.
25.04 – Manifestacja Patriotyczno-Religijna w Babichach.
27.04 – występ ZPiT „Rzgowianie” na spotkaniu PSL w Rzgowie.
28.04 – LIII Sesja Absolutoryjno-Sprawozdawcza Rady Miejskiej w Rzgowie.

Babichy – Miejscem
Pamięci Narodowej
Tradycyjnie, jak co roku, spotkaliśmy się w ostatnią niedzielę kwietnia
(w tym roku to 25.), aby uczcić pamięć 22 Polaków zamordowanych w lesie
rzgowskim wiosną 1942 roku.
Tym razem były to szczególne obchody, gdyż patrzyliśmy na to wydarzenie także przez pryzmat ofiar Katynia – prawie 22 tysięcy naszych rodaków
– polskiej inteligencji (lekarzy, nauczycieli, prawników, księży) - bestialsko
zgładzonych wiosną 1940 oraz tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem; 96 ofiar z prezydentem RP na czele.
Jak zawsze – obecne były Poczty Sztandarowe: Związku Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych RP (z jedynym już tylko przedstawicielem;
notabene - Koło Kombatantów RP w Rzgowie rozwiązało się z dniem 31
grudnia 2009 r.), jednostek OSP z terenu gminy, Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie, Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie, Szkoły
Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.
Tym razem Manifestację Patriotyczno-Religijną rozpoczęli uczniowie
SP w Kalinie, którzy pod przewodnictwem pań - Małgorzaty Sabeli, Barbary Nowak i Katarzyny Pyśniak - przedstawili montaż słowno-muzyczny.
Następnie Hymn Państwowy wykonała Orkiestra Dęta. Kwiaty przy pomniku
poległych złożyły delegacje Związku Kombatantów, Władz Miasta, SLD
oraz Spółki Leśnej.
Uroczystą eucharystię celebrował ks. Juliusz, kapelan szpitala im. M.
Kopernika w Łodzi. Na wejście pieśń „O Panie, który jesteś w niebie...” hymn żołnierzy AK wykonał chór „Camerata”. „Pan zstąpił z nieba...” to
pieśń na złożenie darów, zaś „Pod Twą obronę...” zagrała na komunię Orkiestra Dęta. Na zakończenie mszy św. wszyscy zgromadzeni, pod przewodnictwem „Cameraty”, zaśpiewali „Boże coś Polskę...”; dalszą część dograła
orkiestra.
Pod koniec uroczystości głos zabrała p. Halina Śpionek, była przewodnicząca Koła Kombatantów RP, która podziękowała wszystkim przybyłym na
manifestację. Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem Pocztów Sztandarowych przy dźwiękach Orkiestry Dętej.
PS. Warto podkreślić, iż tegoroczna manifestacja zgromadziła znacznie
większą grupę uczestników niż w latach ubiegłych – głównie młodzieży, dla
której takie wydarzenia to lekcje patriotyzmu. Uczestnictwo zatem w uroczystościach dotyczących spraw naszych rodaków (pozornie przeszłych) to
postawa godna naśladowania. A rzeczywistość nie szczędzi nam ostatnio
nauki. Bo przecież w młodych nadzieja naszego narodu!!!
Izabela Kijanka
Fot. A. Patora

Witaj Majowa
Jutrzenko
Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju
1791 roku i była to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona konstytucja. Dzień ten został uznany świętem już 5
maja 1791 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3
maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia
29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990, kiedy to, 6 kwietnia, Sejm ponownie
przywrócił to święto.
Uroczyste obchody Święta 3 Maja w Rzgowie rozpoczęły się mszą
świętą o godz. 11.30 w kościele pw. Św. Stanisława BM, którą celebrował ks. proboszcz Tadeusz Malec. Podczas mszy pieśni kościelne śpiewali „Rzgowianie”, chór „Camerata” oraz grała Orkiestra Dęta, a przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty na ołtarzu Matki Boskiej
Królowej Polski.
Po mszy wszyscy uczestnicy przeszli pod scenę w parku im. A.
Mickiewicza, gdzie hymnem państwowym w wykonaniu orkiestry oraz
rysem historycznym przygotowanym przez uczniów SP w Rzgowie rozpoczęła się część artystyczna.
Po uroczystym wyprowadzeniu Pocztów Sztandarowych – chór
„Camerata” zaśpiewał 3 pieśni: „Gaude Mater Polonia”, „Madrygał” oraz
„Witaj Maj 3 Maj”. Zgromadzona licznie publiczność mogła też obejrzeć
popisy wokalne sióstr: Magdy i Wiktorii Prądzyńskich, występy taneczne
dziecięcego zespołu „Krasnale”, Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie –
grupy młodszej w suicie krakowskiej oraz grupy reprezentacyjnej w tańcach rzeszowskich.
Instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie na łamach
gazety „Nasza Gmina” dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do
uczczenia 219. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
p.o. dyrektora
Jarosław Rychlewski
Fot. A. Patora

Po słabych wynikach, jakie osiąga nasz reprezentacyjny zespół w rundzie
wiosennej, trener Jerzy Rutkowski wziął za nie odpowiedzialność na siebie i
po remisowym meczu z Kolejarzem Łódź złożył rezygnację ze swojej funkcji. Nowym trenerem został znany wszystkim kibicom piłki nożnej Marek
Chojnacki, który od miesiąca był w naszym klubie konsultantem i pomagał
trenerowi Rutkowskiemu w prowadzeniu zespołu. Asystentem trenera Chojnackiego pozostał Dariusz Sowiński.
Wielką niewiadomą jest, dlaczego zespół osiąga słabsze od naszych
oczekiwań wyniki. Wydaje się, że zima była przepracowana w sposób prawidłowy, do zespołu dołączyli nowi zawodnicy, którzy powinni być wzmocnieniem. Odbyliśmy odpowiednią ilość meczów sparingowych, w których
spisywaliśmy się na miarę oczekiwań. Gra zespołu była na poziomie, jakiego
oczekiwaliśmy.
Po rozpoczęciu rozgrywek nie poznawaliśmy swoich zawodników. Praktycznie dwóch, co najwyżej trzech gra tak, jak w latach poprzednich. Pozostali są o wiele słabsi, bezradni i zagubieni na boisku. Mamy nadzieję, że
trener Chojnacki znajdzie przyczynę i zespół jeszcze zagra na poziomie, do
jakiego nas przyzwyczaił. Ale czy to nie będzie za późno na osiągnięcie celu,
jaki sobie postawiliśmy? Słabym pocieszeniem jest też to, że przewodzące po
rundzie jesiennej zespoły spisują się równie słabo jak my. Ceramika Opoczno
oraz Zjednoczeniu Stryków straciły wydawać by się mogło pewne punkty i
przodownictwo w tabeli.
Pierwszy mecz pod opieką nowego trenera z Ceramiką Paradyż nie zmienił oblicza zespołu. Po dziesięciu minutach przegrywaliśmy 2:0, a zawodnicy prezentowali się gorzej niż nasza młodzież występująca w klasie „A”.
Gdy w 45 minucie zespół z Paradyża strzelił trzeciego gola, wydawało się,
że możemy wyjechać z dużym bagażem bramek, bo zespół prezentował się
bardzo słabo. Udało się jednak nam strzelić dwie bramki, jedną po rzucie
karnym za faul na Soszyńskim (sam poszkodowany wykonywał jedenastkę),
a drugą w zamieszaniu podbramkowym w doliczonym czasie gry zdobył
Gałecki. Bramki te nie wynikały jednak z lepszej gry naszego zespołu, lecz z
tego, że przeciwnicy opadli z sił.
W meczach rozegranych od ostatniego wydania „Naszej Gminy” odnieśliśmy trzy zwycięstwa (z Mazovią Rawa Mazowiecka 1:0; z Widzewem II
Łódź 1:0 oraz z WKS Wieluń 3:1). Zwycięstwa te wynikały jednak nie z
oszałamiającej gry naszego zespołu, ale ze słabej gry przeciwników. Szczytem naszej nieudolności był jednak mecz z Kolejarzem Łódź, który zremisowaliśmy 0:0, choć od 20 minuty graliśmy w przewadze jednego zawodnika,
mieliśmy dwa rzuty karne, których nie wykorzystaliśmy, trzy poprzeczki, w
tym dwie od wewnętrznej strony bramki, oraz dwa słupki.
Czeka nas teraz tygodniowa przerwa. Być może trenerowi Markowi
Chojnackiemu uda się przez ten czas poukładać zespół od nowa i zaczniemy
osiągać rezultaty na miarę naszych możliwości.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

„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!
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Pomiary geodezyjne
na terenie miasta Rzgowa
Na zlecenie Starosty Łódzkiego Wschodniego rozpoczęły się pomiary
geodezyjne na terenie miasta Rzgowa. Pomiary te potrwają do końca października 2010 r. Wykonują je geodeci z Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Łodzi z ul. Pogonowskiego 18/20. Pomiary te
mają na celu aktualizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków
dla miasta Rzgowa.
Poniżej informacja przesłana przez Starostę Łódzkiego Wschodniego o
rozpoczęciu prac pomiarowych.
W okresie od dnia 25.03.2010 do dnia 29.10.2010 r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi, przy ul. Pogonowskiego 18/20, będzie wykonywało prace geodezyjno-kartograficzne wg przedstawionego poniżej zakresu:
1. porządkowanie i aktualizacja danych ewidencji gruntów,
2. pozyskanie danych źródłowych ewidencji budynków i lokali,
3. aktualizacja zbiorów ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych
opisowych,
4. aktualizacja istniejącej mapy numerycznej dla potrzeb ewidencji,
5. aktualizacja mapy zasadniczej,
6. aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
7. opracowanie operatu ewidencyjnego,
8. udział w procesie wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów do wglądu
zainteresowanych podmiotów, rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń oraz wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.
Po przeprowadzeniu prac geodezyjnych wykonany projekt operatu opisowo-kartograficznego zostanie na okres 15 dni roboczych wyłożony do
wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Ewidencji gruntów, pl. 500-lecia 22, Rzgów.
O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego poinformuję odrębnym ogłoszeniem w prasie o zasięgu krajowym oraz
poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi i w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w terminie 14
dni przed dniem wyłożenia projektu operatu.
W okresie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do
wglądu każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może zgłaszać uwagi do tych danych upoważnionemu pracownikowi
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pracownik ten rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do
tego projektu, poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia
oraz dokona stosownego wpisu w protokole.
Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego
stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym ukaże
się w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego.
W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie, może zgłaszać
zarzuty do tych danych.
W drodze decyzji administracyjnej zostanie podjęte rozstrzygnięcie
o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów. Zarzuty zgłoszone po upływie
30-dniowego terminu do ich zgłaszania będą traktowane jako wnioski o
zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków i będą rozpatrywane
zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Starosta Łódzki Wschodni
Piotr Busiakiewicz

Nasza recenzja
Pestka Wojciech: Do zobaczenia w piekle. Kresowa apokalipsa: Ukraina,
Polska, Białoruś, Łotwa; Warszawa: „Prószyński i spółka”, 2009
Książka Wojciecha Pestki to zbiór opowieści o mieszkańcach Kresów
skazanych na życie wygnańców, zmuszonych do wyrzeczenia się języka i
wiary. Bohaterami reportaży są ludzie wyrwani z objęć śmierci, będący do
dziś zakładnikami Historii, m.in.: Alfred Schreyer - jeden z ostatnich żyjących uczniów Brunona Schulza; Irena Sandecka - ucząca potajemnie dzieci
języka polskiego, autorka „Elementarza Krzemienieckiego”; Stanisław Vincenz - miłośnik i znawca Huculszczyzny i Pokucia oraz łotewski poeta Knuts
Skujenieks – jeden z najwybitniejszych poetów łotewskich, odznaczony
orderem de Isabella Catolica.
Wojciech Pestka (ur. 1951), matematyk z wykształcenia, a z zamiłowania
poeta, reportażysta, prozaik, tłumacz. Spędził wiele lat na wędrówkach po
Polsce, szukając swojego miejsca. Pracował naukowo, bywał informatykiem,
ogrodnikiem. Słowem niespokojna dusza, która ukojenie znalazła na polskiej
wsi w końcu lat siedemdziesiątych. Obecnie pisarz współpracuje z miesięcznikiem „Twórczość” i „Odra”. Jego wiersze i opowiadania tłumaczono na
język łotewski, białoruski i ukraiński.
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„Camerata”
na III Święcie Powiatu

Gimnazjaliści w Młodzieżowej
Drużynie Pożarniczej
4 maja 2010 r. w Rzgowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka.
W obchodach uczestniczyli członkowie OSP oraz sympatycy jednostki.
Wszyscy młodzi strażacy składają podziękowania prezesowi jednostki, druhowi Wojciechowi Gałkiewiczowi, oraz komendantowi Adamowi Góreckiemu, którzy zaakceptowali utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
na czele z druhem Danielem Topolskim. Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcą wstąpić w szeregi naszej drużyny.
Adrian Sońta i Patryk Matejas, kl. IIId
Fot. OSP Rzgów

24 kwietnia 2010 r. Rzgowski Chór „Camerata” uczestniczył w III
Święcie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach. Był to dzień
podsumowań, dzień występów artystycznych w amfiteatrze miejskiego
parku.
Święto Powiatu to impreza – jak nazwa wskazuje, o zasięgu powiatowym. Trwająca już od początku miesiąca, związana była z kilkoma
miejscowościami, formami i wydarzeniami: przeglądami (teatralnymi,
muzycznymi), konkursami (dla dzieci i młodzieży), wystawami (m.in.
Stołów Wielkanocnych) itp.
W ramach święta współpracowało ze sobą wiele instytucji: policja,
szkoły, ośrodki kultury, parafie etc. Celem Święta Powiatowego jest integracja środowiska na tym niemałym przecież obszarze skupiającym 6
gmin: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn, Rzgów.
„Camerata” jako przedstawiciel gminy rzgowskiej zaprezentowała
5 utworów: „Choć burza huczy”, „Marianna”, „Przylecieli sokołowie”,
„Czerwony pas”, „Czemuś Jasieńku”, „Bo tylko w Rzgowie”. Koncertowaliśmy obok kilku innych zacnych wykonawców - reprezentantów
gmin w powiecie. Gwiazdami wieczoru byli jednak Samokhin Band oraz
The Bootels.
Pogoda dopisała, poczęstunek z kociołka (i nie tylko) - smaczny;
gdzie zatem odbędzie się kolejne, IV Święto Powiatu? Oto jest pytanie.
Chórmistrz Izabela Kijanka

Zawody Wędkarskie
na Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka Koło Wędkarskie ze Rzgowa, organizuje w dniu 5
maja 2010 r. o godz. 16 zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na zbiorniku wodnym w Rzgowie, ul. Zielona.
Zawody odbędą się metodą spławikową, każdy uczestnik zgłasza się ze
swoim sprzętem wędkarskim. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i
nagrody, dla pozostałych uczestników zawodów nagrody pocieszenia. Na
koniec zawodów przewidziane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Organizator: Włodzimierz Kaczmarek

Rzgowska młodzież na Ukrainie
W dniu 20 maja br. ponad 40-osobowa grupa młodzieży ze Rzgowa i
Gminy Rzgów wyjeżdża na 5 dni do Czerniowiec na Ukrainie. Głównym
celem wyjazdu jest porządkowanie mogił polskich żołnierzy na cmentarzu w
Rarańczy, poległych w bitwie pod Rokitną. Na wyjazd dostaliśmy dofinansowanie z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, za przychylnością jej byłego tragicznie zmarłego w katastrofie pod Smoleńskiem
Sekretarza – Andrzeja Przewoźnika.
W prace porządkowe ma się włączyć młodzież z miejscowej szkoły w
Rarańczy i Domu Polskiego w Czerniowcach.
Organizator: Włodzimierz Kaczmarek

Prywatny gabinet kardiologiczny
dr n. med. Grażyna Dąbrowska
– konsultacje
– diagnostyka
– EKG
– holter, holter ciśnieniowy i echo serca

LIII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 28 kwietnia 2010 r.
Sesja absolutoryjna
Jest to najważniejsza sesja w roku
dla Burmistrza, na której przedkłada
on radnym sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni.
Wpierw zanim to nastąpiło 16 jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń
oraz zakładów budżetowych, które
w całości lub choć w niewielkiej
części korzystają z budżetu gminy,
złożyło sprawozdania z działalności
merytoryczno-finansowej. Trwało
to kilka godzin i tylko nieliczne,
sporadyczne pytania zadawali radni
składającym sprawozdania szefom
tychże podmiotów.
Następnie Burmistrz Jan Mielczarek omówił sprawozdanie na
sesji wcześniej rozdane radnym i
złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w celu kontroli.
RIO zaopiniowało pozytywnie
sprawozdanie Burmistrza Rzgowa
z wykonania budżetu za rok 2009
motywując, że:
Prognozowane dochody zostały
wykonane w kwocie 31.685.580,37
zł, co stanowi 105,11% planu ustalonego przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 32.183.341,98 zł
– tj. w 88,98% w stosunku do planu,
z czego wydatki bieżące wykonano
w 83,03%, a wydatki majątkowe
w 98,80%.Wielkości wykonanego
budżetu wskazują na jego prawidłową realizację. Wykazane w sprawozdaniu statystycznym Rb Z (sprawozdanie o stanie zobowiązań).
Zadłużenie Gminy Rzgów z
tytułu zaciągniętych na koniec
okresu sprawozdawczego pożyczek
w kwocie 2.020.500 zł stanowi
6,38% wykonanych dochodów, a
więc mieści się w 60-procentowym
dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia.
Następnie
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wiesław Gąsiorek przedstawił uczestnikom sesji protokół z
kontroli wykonania budżetu przez
Burmistrza, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości, i wystąpił

o udzielenie absolutorium za rok
2009 Burmistrzowi Janowi Mielczarkowi.
Następnie przedstawiono opinię
RIO, która nie zgłosiła zastrzeżeń
do wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rzgowa. Podsumowując
dokonaną ocenę wykonania budżetu
w roku 2009 Komisja Rewizyjna
ustaliła, że dochody budżetu zostały
prawidłowo zrealizowane.
W odniesieniu do wydatków
Komisja wykazała, że wykonano je
w ramach planu ustalonego przez
Radę i w toku badania realizacji
wydatków nie stwierdzono przekroczeń.
Następnym punktem sesji była
dyskusja, czyli debata absolutoryjna.
...Cisza. Nikt nie zabrał głosu.
Nastąpiło głosowanie:
Obecnych na sesji było 12 radnych. Za absolutorium zagłosowało dziewięciu radnych, mianowicie: Krystyna Regina Bagińska,
Marek Bartoszewski, Mariusz
Czarnocki, Wiesław Gąsiorek, Stanisław Gierasiński, Piotr Hajduk,
Jan Owczarek, Stanisław Zając i
Andrzej Zygmunt.
Pomimo braku jakichkolwiek
zastrzeżeń w debacie przeciwko
udzieleniu absolutorium głosowało
trzech radnych – Marek Bagiński,
Mateusz Kamiński i Sławomir Piekarski.
Było to dwudzieste udzielone
absolutorium w Gminie Rzgów w
dwudziestoletnim
sprawowaniu
tej funkcji przez Jana Mielczarka powiedział Przewodniczący Rady
wręczając mu kwiaty z tej okazji.

Strażnica - „zabytek”?
czy straszydło!
Do Rady i Burmistrza wpłynął
wniosek z inicjatywy mieszkańców
poparty kilkuset głosami zmierzający do całkowitej rozbiórki dawnej
remizy. We wniosku wyrażono oburzenie brzydotą i kiepskim stanem
technicznym proponowanych przez

Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków do odtworzenia dwu
walących się ścian. Mieszkańcy są
również zdeterminowani kosztami,
jakie trzeba przewidzieć na renowację tego rzekomego ,,zabytku”, bo
jest to kwota przeszło 400 tys. zł.
W związku z powyższym Rada
Miejska uchwaliła co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę podjęcia działań
zmierzających do całkowitej rozbiórki dawnej remizy OSP w Rzgowie, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Rzgowa z dnia 27 kwietnia
2010 r.
§ 2. Działania związane z rozbiórką
obiektu należy poprzedzić uzgodnieniami z Łódzkim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Reasumując, Rada Miejska
popiera inicjatywę mieszkańców
Rzgowa zmierzającą do całkowitej
rozbiórki dawnej remizy OSP.

Zmiany w budżecie
Brakującą kwotę 150 tys. zł na
budowę kanalizacji sanitarnej w Starowej Górze i Starej Gadce pokryto
zaoszczędzonymi środkami po przetargu na drogę powiatową w Gro-

dzisku w kwocie 113.486 zł, dobrze
wpływającymi podatkami od czynności cywilno-prawnych od osób
fizycznych w kwocie 36.514 zł.

Pożyczka na kanalizację
Postanowiono zaciągnąć pożyczkę na kanalizację podciśnieniową
z WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej) w wysokości 580 tys. zł.
Pożyczka taka jest w części umarzana, dlatego opłaca się ją brać.

Odszkodowanie za drogę
Rada Miejska uchwaliła wypłatę
odszkodowania za grunty przejęte na
poszerzenie drogi pomiędzy Guzewem a Czyżeminkiem I za łączną
kwotę 35.000 zł. Jest to łączna
powierzchnia dwu działek 1954 m²,
co daje kwotę jednostkową za 1 m²
- 17,91 zł.
Pan Krzysztof Wieczorkowski
jest przykładem obywatelskiego
podejścia do problemu wykupu
powierzchni pod drogi, gdyż cena
ta jest rozsądna, a droga generalnie
będzie służyć korzystającym z niej
mieszkańcom, a nie Burmistrzowi
czy radnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Zapisy codziennie w rejestracji
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
– ul. Ogrodowa 11; tel. 42-214-11-72

Kupię stary dom w Rzgowie
lub okolicy.
tel. 601-319-260
10
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Wojewódzki Zarząd PSL w Rzgowie
W dniu 27 kwietnia w gościnnych progach „Edenu” w Rzgowie obradował Wojewódzki Zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego na zaproszenie Prezesa Zarządu Powiatowego PSL - Konrada Kobusa.
Zarząd obradował pod przewodnictwem posła Mieczysława Łuczaka,
który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi.
Gośćmi Zarządu byli Wicewojewoda Krystyna Ozga, marszałkowie sejmiku – Artur Bagieński i Dariusz Klimczak oraz jego przewodniczący
Marek Mazur, którzy złożyli sprawozdania z działalności i podejmowanych
decyzji w tych instytucjach. Prezes AR i MR w Łodzi Zygmunt Kocimowski
oraz dyrektor KRUS-u Elżbieta Nawrocka przedstawili sytuację w rolnictwie
łódzkim w podległych im dziedzinach działania.
Obecni byli prezesi zarządów powiatowych PSL województwa łódzkiego, starostowie, burmistrzowie i ludowcy naszego powiatu - w sumie
ok. 120 osób. Przedstawiono przygotowania do wyborów samorządowych i
prezydenckich po katastrofie lotniczej i w tym momencie uczczono pamięć
wszystkich ofiar tej katastrofy. Wręczono najwyższe odznaczenie ruchu
ludowego - „Medal Wincentego Witosa” zasłużonemu długoletniemu działaczowi PSL - kol. Józefowi Marszałkowi z Prawdy.
Ponieważ w tych obradach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych całego województwa, postanowiono
zaprezentować w celach promocyjnych dorobek GOK-u - Zespół Pieśni i
Tańca „Rzgowianie”. Kilkunastoma tańcami „Rzgowianie” zrobili furorę
wśród gości. Zaimponowała młodzieńczość i temperament do tego stopnia,
że Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rzgowie brakło wizytówek rozdawanych wszystkim zauroczonym ich występami. Na koniec poczęstowano
wszystkich smacznym obiadem z kuchni „Edenu” oraz tradycyjnymi swoj-

skimi wyrobami wędliniarskimi ze Rzgowa, które smakowały wszystkim
wybornie.
Dobre wrażenie gościny w Rzgowie wywarte na tak znakomitych
gościach było jednym z celów działaczy ludowych naszej gminy.
Zarząd PSL w Rzgowie

OBWIESZCZENIE Burmistrza Rzgowa
z dnia 11 maja 2010 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Działając na podstawie art. 22 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 1, art. 24a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (tj. z 2010 r.
Dz. U. Nr 72, poz. 467), uchwały Nr 8/98 Zarządu Gminy Rzgów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania, ich granic i numerów
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rzgów, uchwały Nr XXXIX/323/2002 Rady Gminy Rzgów z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie
zmiany granic obwodów głosowania (Dz. U.W.Ł. z 2002 r., Nr 200, poz. 2873), oraz uchwały Nr LIII/409/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania warunków geograficzno-przestrzennych i uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania (Dz. U.W.Ł Nr 134, poz.
1055) – podaję do publicznej wiadomości:
§ 1. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów w wyborach Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
BURMISTRZ RZGOWA JAN MIELCZAREK
Nr obwodu
głosowania
1

2

3

4

5
6
7

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Rzgów: ul. ul. Długa cz. wschodnia od ul. Tuszyńskiej (od nr 11 do nr 44), Dolna, gen. Sikorskiego, Gliniana, Górna, Szkoła Podstawowa
Graniczna, Grodziska, Józefa Bema, Kamienna, Kazimierza Jagiellończyka, Krótka, Księdza Załuski, Literacka, Rzgów, ul. Szkolna 3
Łąkowa, Łódzka cz. wschodnia (numery parzyste), Mikołaja Kopernika, mjr Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, tel. 42-227-83-99
Ogrodowa, Plac 500-lecia cz. wschodnia (od nr 6 do nr 20), Polna, Południowa, prof. Łowmiańskiego, Przejazd,
Rawska, Słoneczna, Smugowa, Szkolna, Tuszyńska cz. wschodnia (numery parzyste), Tylna, Ustronna, Wąska, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta, Wiosenna, Wschodnia, Wysoka, Zielona, Żołnierzy Września.
Rzgów: ul. ul. Brzozowa, Cmentarna, Długa cz. zachodnia (od nr 1 do nr 10), Guzewska, Henryka Dąbrowskiego, Szkoła Podstawowa
Ignacego Krasickiego, Jana Kiepury, Janusza Kusocińskiego, Katowicka, Krzywa, Leśna, Letniskowa, Łódzka cz. Rzgów, ul. Szkolna 3
zachodnia (numery nieparzyste), Mała, Mickiewicza, Mikołaja Reja, Nasienna, Pabianicka, Pasterniki, Plac 500- (lokal przystosowany
lecia strona zachodnia (od nr 1 do nr 5 włącznie), Przyrzeczna, Rudzka, Rzemieślnicza, Sporna, Stadionowa, Sta- dla osób
nisława Staszica, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Stroma, Tuszyńska cz. zachodnia (numery nieparzyste), Wąwo- niepełnosprawnych)
zowa, Zachodnia, Zaratajka, Źródlana.
tel. 42-227-83-99
Stara Gadka: ul. ul.Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucerniana, Nowa, Ogrodnicza, Ogrodników, Sala Świetlicowa
Rzemieślnicza, Szparagowa,Ślusarska, Śniadeckiego, Uczniowska, Usługowa, Zastawna, Zaułek, Zdrojowa.
Stara Gadka, ul. Adama
Czartoryskiego 23
tel. 42-214-12-33
Starowa Góra: ul. ul. Bolesława Chrobrego, Brzozowa, Centralna, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Świetlica
Gerbery, Gontowa, Graniczna, Gruntowa, Hetmańska, Inspektowa, Irysowa, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Starowa Góra
Jaśminowa, Kaflowa, Kanałowa Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Konwaliowa, Królowej Jadwigi, ul. Centralna 100a
Kuchenna, Kwiatowa, Litewska, Łokietka, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, tel. 42-214-17-90
Okienna, Parterowa, Perłowa, Piaskowa, Piecowa, Piętrowa, Podłogowa, Południowa, Progowa, Rolnicza, Sałatowa,
Słomiana, Sołecka, Sosnowa, Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Szklana, Szklarniowa, Ścienna,
Śniadeckiego, Topolowa, Tunelowa, Warzywna, Wiekowa, Władysława Jagiełły, Wójtowska, Zagłoby, Zakładowa,
Zamkowa, Ziołowa, Zygmunta Wazy, Żwirowa.
Babichy, Czyżeminek, Czyżeminek ul. Dojazdowa, Gospodarz, Gospodarz ul. Cegielniana, Dębowa, Guzewska, Szkoła Podstawowa
Klonowa, Kwiatowa, Liliowa, Lipowa, Młyńska, Nasienna, Nowa, Różana, Spacerowa, Zbożowa, Guzew, Prawda, Guzew 21c
Prawda ul. Jagodowa, Podleśna.
tel. 42-214-10-86
Bronisin Dworski, Huta Wiskicka, Kalino, Kalinko, Romanów, Romanów ul. Przyszkolna, Tadzin.
Szkoła Podstawowa
w Kalinie;
tel. 42-214-10-77
Grodzisko, Konstantyna.
Ochotnicza Straż
Pożarna, Grodzisko 47a
tel. 42-227-81-98
Granice obwodu głosowania

Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w godzinach od 6.00 do 20.00.

„Niebieska Linia” pomaga
ofiarom przemocy
Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji?
Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy
wybrać numer 0-801-12-00-02 (płatny pierwszy impuls), by skontaktować
się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w
zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy.
„Niebieska Linia” już od 15 lat działa na zlecenie Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Każdy przypadek traktowany
jest indywidualnie - mówi Katarzyna Łukowska, wicedyrektor Agencji. Z
pomocy specjalistów dyżurujących przy telefonie korzysta ponad 10 tys.
osób rocznie. Telefoniści „Niebieskiej Linii” udzielili do tej pory ponad 150
tysięcy konsultacji.
Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo długo podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy dla
siebie i dzieci. Zwykle decyduje się na to po ostrej przemocy skierowanej na
nią samą lub na dziecko.
Według badań co trzeci Polak (36%) przyznaje, że przynajmniej raz
doświadczył którejkolwiek z form przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doświadczyło przemocy więcej niż raz, natomiast co dziewiąty (11%)
doświadczał jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie Ministerstwa
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Pracy i Polityki Społecznej). - Bardzo trudno pokonać wstyd i powiedzieć:
potrzebuję pomocy - mówi Wanda Paszkiewicz, psycholog i szefowa „Niebieskiej Linii”. - Jesteśmy po to, by podać rękę ludziom, którym zawalił się
świat - dodaje Paszkiewicz. - Pokazujemy, że można uwolnić się od przemocy, odzyskać godność i powiedzieć jasno: za przemoc odpowiada ten, kto
krzywdzi, a nie ofiara.
Badanie przeprowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku wykazało, że zdecydowana większość
(ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie miała związek z alkoholem. - Pomaganie ofiarom przemocy to element systemu rozwiązywania problemów alkoholowych i rzeczywistego wspierania rodziny
w kryzysie - mówi Katarzyna Łukowska. - Zachęcamy samorządy lokalne
do tworzenia własnych działań pomocowych. Gminy tworzą punkty konsultacyjne, ośrodki interwencji kryzysowej i specjalistyczne ośrodki dla ofiar
przemocy. - Często pracownicy „Niebieskiej Linii” wskazują dzwoniącym do
nas osobom właśnie takie placówki położone najbliżej miejsca zamieszkania
- dodaje Wanda Paszkiewicz.
W kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy bardzo ważne jest
psychologiczne wsparcie. Nasi psychologowie życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie - mówi
szefowa „Niebieskiej Linii”. Z jakimi jeszcze problemami zwracają się
klienci „Niebieskiej Linii”? Poszukują również informacji prawnych. Często
złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur, takich jak alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej.
W gminie Rzgów ofiary przemocy mogą zgłaszać się do Agaty
Nawrockiej, tel. 42-214-11-30.

Rzgów – Nasza Gmina

Informacja Burmistrza Rzgowa
o glosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:
1) w dniu pierwszego głosowania (tzw. I tura wyborów),
2) w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), jeżeli będzie ono przeprowadzone,
3) w dniu pierwszego i ponownego głosowania.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
– wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu
rentowego, tj. orzeczenie o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
ustawy wymienionej w pkt. 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt. 1,
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje
zasiłek pielęgnacyjny
oraz
– wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba:
– wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania
lub
– posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej
właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta
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Rzeczypospolitej.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od
dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w
stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed burmistrzem lub innym pracownikiem Urzędu Miejskiego upoważnionym przez Burmistrza Rzgowa, w której
jest wpisany do rejestru wyborców.
Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj.
od dnia 10 czerwca 2010 r.
Wyborca, który w dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, w dniu ponownego głosowania
składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca
2010 r.
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik Nr 1
do niniejszej informacji.
Do wniosku należy dołączyć:
– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji;
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej
gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Wyborcy Gminy Rzgów zainteresowani ustanowieniem pełnomocnika do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą pobierać wnioski
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pokojach nr 32, 33, 34 i 35 codziennie w godzinach pracy Urzędu od dnia 26 kwietnia
2010 r.
Uwaga: sporządzenie aktu pełnomocnictwa wolne jest od opłaty.
Burmistrz Jan Mielczarek

9

Lekcja patriotyzmu
Wydarzenia obecne w mediach po 10 kwietnia 2010 r. sprawiły, że „Kwiecień - miesiącem Pamięci Narodowej” w Szkole Podstawowej im. J. Długosza
w Rzgowie był nie tylko refleksją nad przeszłością, ale i teraźniejszość odcisnęła swoje piętno. Uczniowie żyli doniesieniami z prasy i telewizji, chcieli
wiedzieć więcej o sytuacji Polaków sprzed 70 lat, poznać szczegóły mordu
katyńskiego. Czuli, że współuczestniczą w historycznych wydarzeniach. Nie
były to już suche fakty, postaci, daty, ale chwile, które kiedyś znajdą się na
kartach podręczników.
W dniu 16 kwietnia uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Rzgowie oraz klasa Ic Gimnazjum złożyli hołd 22 Polakom rozstrzelanym w roku
1942, w lesie pod Babichami. Zapoznali się z relacją naocznych świadków,
którzy odnaleźli mogiłę. Następnie wraz z pozostałymi uczniami szkół gminy
Rzgów: SP im. J. Długosza w Rzgowie, SP im. Królowej Jadwigi w Kalinie,
SP im. K. Makuszyńskiego w Guzewie oraz Gimnazjum im. K. Jagiellończyka uczestniczyli we mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Uczennice klasy VIa ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie zaprezentowały okolicznościowy montaż muzyczno-słowny, swoim wystąpieniem wzbogacili
uroczystość również uczniowie ze szkoły w Kalinie, zaś oprawę muzyczną
zapewniła gimnazjalna schola.
Tydzień później 25 kwietnia poczty sztandarowe wraz z delegacjami ze
szkół brały udział w manifestacji patriotycznej w Babichach. Temat Patriotyzm, Polska, Ojczyzna przewijał się nieustannie w Szkole im. J. Długosza,
w ostatnim tygodniu kwietnia. W piątek trzydziestego uczniowie klas V oraz
VI przedstawili scenki obrazujące uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz jej znaczenie. Entuzjastyczne wykonanie piosenki „Kocham Cię Polsko” zakończyło
szkolne obchody. Jednak nie patriotyczną postawę wyrażoną w uczestniczeniu w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji. Nie zabrakło na
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mszy świętej i na scenie mieszczącej się w parku pocztów sztandarowych oraz
dzieci i młodzieży. Nie tylko w roli widzów, ale i uczestników. Uczennice klasy
VIa w krótkiej prezentacji określiły, czym jest patriotyzm i znaczenie konstytucji. Inni śpiewem i tańcem wzbogacili to święto narodowe.
Relacja: Agnieszka Pokorska-Salska
Foto: Agnieszka i Krzysztof Salscy

Sezon biegowy rozpoczęty
Sport to zdrowie. Zgodnie z tym powiedzeniem co roku już wczesną
wiosną rozpoczynamy starty w imprezach sportowych organizowanych w
województwie łódzkim. Propagatorką sportu w naszej gminie jest p. Grażyna Żabka. I tak pod jej opieką 22.04.2010 r. wyjechaliśmy na Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w
ramach ogólnopolskich „Dni Olimpijczyka” w Wolborzu. Celem tej imprezy
była popularyzacja biegów przełajowych oraz dbałość o zdrowie i sprawność
fizyczną wśród dzieci i młodzieży.
O wysokim poziomie sportowców może świadczyć fakt, iż startowali tam
zawodnicy na co dzień trenujący w klubach. Mimo silnej obsady, nasi biegacze zajęli premiowane miejsca: IV – Tomek Niciński; V – Marcin Bartoszek. Pozostali zawodnicy widoczni na zdjęciu uplasowali się na dalszych
miejscach, ale nie zniechęcili się i myślą już o następnym starcie.
Pogoda tego dnia nie dopisała, ale dobrze przygotowana impreza i miła
atmosfera sprawiły, że wróciliśmy usatysfakcjonowani. Gratulujemy i życzymy
powodzenia w następnych startach.
Mateusz Kuzik, uczeń kl. IIIc
Fot. Grażyna Żabka
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Czym są odnawialne źródła
energii? Dlaczego warto w
nie inwestować?

Powszechna jest świadomość
problemu uzależnienia od surowców kopalnych, które wcześniej czy
później się wyczerpią, a w miarę
ich zużywania będą drożeć (na
skutek normalnych procesów rynkowych podaży i popytu). Obecnie
funkcjonujące w Polsce elektrownie opierają się przede wszystkim
na wykorzystaniu węgla, z którym
wiążą się restrykcyjne normy unijne
oraz światowe dotyczące ograniczeń
emisji CO2.
Inwestycje w budowę elektrowni, które wykorzystują siłę
wiatru, promieni słońca, potencjał
biomasy lub energię wody, stanowią obiekt naszych zainteresowań.
Szkoda, że w Polsce na dużą skalę
nie można jeszcze korzystać z wód
geotermalnych, ponieważ te instalacje są najdroższe, a zarazem najmniej opłacalne (w większości przypadków straty temperatury są tak
duże, że woda musi być dogrzewana
palnikami gazowymi).
Skoro z upływem lat i tak mają
rosnąć koszty energii, to może warto
zastanowić się, jak płacić najmniej,
jednocześnie otrzymując jak najwięcej. Unia Europejska, wychodząc naprzeciw światowym tendencjom, przygotowała projekt 3x20
zakładający, że do 2020 roku będzie
zredukowana emisja CO2 o 20%
oraz że produkcja energii ze źródeł
odnawialnych wzrośnie do 20%.
Wymaganie to jest duże, ale
należy się zastanowić, czy warto mu
sprostać? Ceny surowców kopalnych na całym świecie z powodu ich
systematycznego zużywania rosną.
Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie
dla środowiska naturalnego przynosi eksploatacja złóż ropy (ostatnia
katastrofa u wybrzeży Stanów Zjednoczonych), czy zanieczyszczeń,
jakie trafiają do atmosfery w wyniku
spalania węgla (część ekspertów
twierdzi nawet, że nie dwutlenek
węgla jest niebezpieczny dla zmian
klimatycznych, a wszystkie inne
związki trafiające do powietrza w
wyniku spalania surowców kopalnych).
Pewnym jest, że zastosowanie
energii odnawialnej redukuje emisję
gazów cieplarnianych i inne negatywne skutki zmian klimatycznych.

Ale jakie może mieć to znaczenie
dla zwykłego obywatela naszego
kraju?
Nie udawajmy - przede wszystkim liczy się pieniądz i oszczędności. Skoro w chwili obecnej dzięki
Funduszom Europejskim możemy
inwestować w te elektrownie, które
zagwarantują nam w przyszłości
tańszą energię, to dlaczego mamy z
tego nie skorzystać?
Korzyści finansowe odczuwają
następujące grupy:
+ wszyscy odbiorcy energii dzięki
systemowi zielonych certyfikatów
dotowanych przez UE będą mieli
tańszą energię;
+ gminy, na terenie których znajdą
się nowe elektrownie, uzyskają
zastrzyk finansowy w postaci podatków, które przeznaczą na inwestycje,
służące wszystkim mieszkańcom;
+ właściciele ziemi, na której staną
elektrownie, uzyskają dochody z
tytułu opłat dzierżawy.
Czy jednak „Zielona energia” nie
działa negatywnie na naturę albo
ludzi?
Dla firm, które poważnie zajmują
się OZE, oczywistym jest, że żadna
instalowana przez nich elektrownia
nie może oddziaływać negatywnie
na środowisko ani na mieszkających
w pobliżu ludzi. Obowiązki, jakie
nałożone są na inwestorów w zakresie przeprowadzania badań środowiskowych (szczególnie w odniesieniu
do zwierząt), wykluczają wszelkie
negatywne oddziaływanie na przyrodę. Technologie stosowane współcześnie gwarantują bezpieczeństwo
i komfort użytkowania instalacji
OZE.
Różnice pomiędzy współczesnymi turbinami wiatrowymi a tymi
sprzed kilku czy kilkunastu lat dotyczą nie tylko ilości produkowanej
energii, ale przede wszystkim stabilności ich pracy oraz ich bezgłośności. Normy, które obowiązują w
Polsce, jeżeli chodzi o dopuszczalną
emisję hałasu turbiny wiatrowej,
określają odległości, w jakich mogą
one stać od zabudowań mieszkalnych. Każda osoba, która była kiedykolwiek tuż pod nowoczesną turbiną, potwierdzi, że dźwięk rotora
jest naprawdę cichy.
Zatem zielona energia jest ekologiczna, bo nie może w żaden
sposób szkodzić środowisku naturalnemu ani ludziom.
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Skąd strach?
Często ludzie dyskredytujący
energie odnawialne po prostu boją
się tego, co jest dla nich nowe i
nieznane. Czasami grupy przeciwników takiej energetyki podpierają
się „autorytetami naukowymi”, przy
tym zapominają podać informację, z
którą kopalnią węgla jest związany
dany „obiektywny naukowiec”.
Prawdziwi naukowcy podkreślają jednak, że trzeba stawiać na
rozwój, a nie na ślepe trwanie w
istniejącym stanie rzeczy. Musimy
pamiętać, że zużycie energii wraz z
rozwojem naszego kraju nie będzie
malało. Zużycie energii będzie
rosło, pomimo promocji efektywności energetycznej, czyli po prostu
oszczędzania energii (samochody
spalające mniej paliwa, lampy led
zamiast żarówek czy domy, które
tracą mniej ciepła).
Energetyka w naszym kraju,
tak jak na całym świecie, musi
rozwijać się z uwzględnieniem
wszystkich jej sektorów. Bardzo
potrzebna jest modernizacja i mądre
wykorzystywanie wciąż pozostających w użyciu kopalni węglowych.
Nieodzowne jest także wykorzystywanie gazu ziemnego, w tym wielką
szansą dla naszego kraju są złoża
gazu łupkowego (które na nowo są
w naszym kraju odkrywane). W perspektywie 20-30 lat w Polsce będzie
także musiała powstać elektrownia
atomowa.
Jednak naszym bieżącym zadaniem jest wesprzeć w Polsce Odnawialne Źródła Energii, które na
chwilę obecną stanowią najtańsze
i najlepsze rozwiązanie dla umocnienia naszej pozycji w Europie i na
świecie. Jeżeli nie osiągniemy oczekiwań wyznaczonych do roku 2020,
to dotkną nas sankcje karne. Pieniądze, które można zainwestować
w rozwój kraju, będziemy musieli
oddać, płacąc haracz za zbyt wysoką
emisję CO2.

Co na to gmina?
Większość projektów ekologicznych realizowanych przez samorządy dotyczy gospodarki wodnościekowej. Niektóre gminy robią
jednak dużo więcej ponad to, co
muszą. Zależy to w dużej mierze od
nastawienia przedstawicieli władzy
– sołtysów, burmistrzów, prezydentów. Część z nich decyduje się na
bardziej innowacyjne rozwiązania.
Widać to szczególnie w przypadku
małych jednostek samorządu terytorialnego. Analizując korzyści,
jakie płyną dla JST, coraz częściej
podkreślane są obok aspektów ekologicznych czy finansowych także te
marketingowo-komunikacyjne.
Gminy chcą być postrzegane
jako prężnie zajmujące się rozwiązywaniem problemów energetycznych.
Podkreślana jest lokalna determinacja i inicjatywa oraz nowe aspekty
turystyczne, o których wcześniej
nikt by nie pomyślał. Łącząc tradycję i nowoczesność, gminy zyskują
nie tylko w oczach ludności w nich
zamieszkującej, ale przede wszystkim w skali ogólnopolskiej.
Nie bójmy się pytać.
Kto pyta, nie błądzi, jak mawia
stara maksyma. Inna zaś powiada, że
kto stoi w miejscu, tak naprawdę się
cofa, więc nie bójmy się odnawialnych źródeł energii, pytajmy o nie i
otwórzmy się na nie jako na szansę,
aby w przyszłości korzystać z prawdziwych oszczędności czy to w skali
mikro, kiedy solar zamontowany
na dachu ogrzeje nam centralną
wodę użytkową w domu, czy w
skali makro, kiedy farma wiatrowa
zagwarantuje nam rozwój całej
gminy i tańsze opłaty za energię.
W razie jakichkolwiek pytań
proszę o kontakt przez stronę www.
skorpii.pl lub na adres mail potakowski@gmail.com
Paweł Potakowski
– SKORPII SP. Z O.O.

Usługowy
Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki
i
Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów
w zakresie:
m czyszczenia przewodów kominowych
m odbiorów technicznych budynków
m usuwania usterek zgodnie z obowiązującymi
przepisami
tel. (042) 646-05-63 oraz 695-931-495
Oferta ważna do czasu publicznego
odwołania w „Naszej Gminie”.
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Koło geograficzne
o katastrofach lotniczych
Natalia Gorzkiewicz z kl. IIIb i Anna Majer z IIIa przygotowały prezentację multimedialną o przyczynach wypadków samolotowych. Uczennice
i opiekun koła geograficznego - pan Mariusz Bojanowski odpowiadali na
nurtujące słuchaczy pytania. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli obejrzeć
filmy przedstawiające nieudane lądowania, wodowania, uderzenia pioruna
w samolot i zderzenia z ptakami. Autorki prezentacji przypomniały również
największe polskie katastrofy samolotowe: w Smoleńsku 2010 r., w Mirosławcu 2008 r., w Lesie Kabackim 1987 r.
Przyczyn katastrof jest bardzo wiele, ale to nie znaczy, że mamy się ich
bać. Większość wypadków zdarza się podczas jazdy samochodem. Na zakończenie pojawiły się wskazówki dotyczące bezpiecznego latania: najbezpieczniej siedzi się przy przejściu z przodu samolotu, przy oknie bezpiecznie nie
jest!
Paulina Kozłowska, kl. Id

Egzamin gimnazjalny za nami
W ostatnich dniach kwietnia uczniowie klas trzecich Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie byli sprawdzani ze swojej wiedzy na
egzaminie gimnazjalnym. W tym roku, już po raz drugi, test trwał nie dwa
dni, jak to miało miejsce od momentu jego wprowadzenia, a trzy. Trzecioklasiści sprawdzali swoje umiejętności w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego, w naszym gimnazjum
był to język angielski.
We wtorek, 27 kwietnia, miała miejsce pierwsza część egzaminu, gimnazjaliści byli wtedy sprawdzani z wiedzy z przedmiotów humanistycznych.
Na teście jak zwykle uczniowie spotkali się z analizą tekstów, wykazać mogli
się również własną twórczością. Oprócz umiejętności czytania ze zrozumieniem, sprawdzono również, jak uczniowie radzą sobie z interpretacją obrazu
Gustave’a Doré’a „Sąd Salomon”. Egzaminatorzy, również w tym roku, nie
zapytali bezpośrednio o żadną z lektur omawianych w gimnazjum, co, jak
przyznają sami uczniowie, było plusem dla nich. Jak co roku, do napisania
były dwie prace pisemne, krótsza i dłuższa. Ta część składała się łącznie z
29 zadań.
Pierwsza praca, z którą przyszło się zmierzyć gimnazjalistom, to krótkie
streszczenie tekstu I, czyli fragmentu z Biblii. Należy tutaj zaznaczyć, że w
całej Polsce były problemy z tym zadaniem.
Druga, dłuższa forma to rozprawka. Tegoroczny temat to: „Czy wybór
przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją?”. Uczniowie mając
do wykorzystania prawie dwie strony musieli zapisać przynajmniej połowę
wyznaczonego miejsca, aby ich praca została sprawdzona.
Jak zwykle, trzecioklasiści mieli do czynienia z kilkoma tekstami, z zadaniami zamkniętymi oraz otwartymi. Ich interpretacja nie sprawiała problemów i gimnazjaliści odpowiadali na nie bez większych kłopotów. Nie zabrakło pytań z historii, jedno z nich brzmiało: „Jakim Krzyżacy byli zakonem?”
- odpowiedź oczywiście brzmi: rycerskim.
Następnego dnia, w czwartek, 28 kwietnia br. uczniowie klas trzecich
pisali test z części matematyczno-przyrodniczej. Jednak, jak to bywa w tej
części, przydała się również umiejętność odczytywania tabel, map i wykresów.
W tym roku na pewno zaskoczeniem było zadanie za 4 punkty z fizyki,
które wcześniej raczej się nie zdarzało. Również więcej zadań w tym roku
pojawiło się z chemii i biologii. W pytaniach z geografii przydała się umiejętność określania współrzędnych geograficznych.
Ostatnia część, która odbyła się w piątek, 29 kwietnia, sprawdzała znajomość języka obcego, w naszej szkole języka angielskiego. Tegoroczni trzecioklasiści byli „królikami doświadczalnymi” pod tym względem, ale słysząc
opinie uczniów po teście, łatwo było zgadnąć, że są zadowoleni. Bardzo interesujące jest to, że na teście były tylko pytania typu „A, B, C” lub „prawda,
fałsz”. Ta część w odróżnieniu od poprzednich trwała zaledwie 90 minut, a
nie 120 i uczniowie zmierzyli się tutaj również z odbiorem tekstu słuchanego, a nie tylko czytanego. Przypomnijmy, że pierwszy próbny test z języka
angielskiego odbył się 21 października 2008 roku.
Ogólne nastroje uczniów po egzaminie nie były złe, a nawet można
powiedzieć, że dobre. Trzy dni egzaminów na pewno wyczerpały zapasy sił
wielu trzecioklasistów, ale nic na marne. Teraz gimnazjalistom zostało uczenie się, aby na koniec roku mieć jak najlepsze oceny i bez problemu dostać
się do wybranej, a przez wielu wymarzonej szkoły. Wyniki testów będą znane
w połowie czerwca.
Przypomnijmy, że uczniowie mogli wybrać podczas rekrutacji, której
wstępny etap zakończył się wraz z końcem kwietnia, jedynie trzy szkoły, w
tym nieograniczoną w nich ilość klas (ograniczenie to tylko ilość klas w danej
szkole). Przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej zależy od uzyskanych przez
ucznia ocen z wybranych przedmiotów i wyniku egzaminu oraz od dodatkowych osiągnięć odnotowanych na świadectwie. Część z języka obcego nie
liczy się podczas rekrutacji, a jedynie może pomóc szkołom w przydzieleniu
ucznia do odpowiedniej grupy językowej.
Violetta Ciupa, IIId
Fot. Agnieszka Ruta

Wiosenne popołudnie
na sportowo
29 kwietnia 2010 r. klasa Id wraz z wychowawcą panem Mariuszem
Bojanowskim i panią Agnieszką Rutą rozegrała mecz piłki nożnej. Klasowa
rywalizacja połączona była z ogniskiem. Przeciw sobie stanęły dwie drużyny:
drużyna dziewcząt i drużyna chłopców. Rywalizacja była ostra, nie obyło się
bez kontuzji, fauli i innych strat, ale humor nie opuszczał uczestników do
końca. Spotkanie wygrała drużyna dziewcząt pod wodzą wychowawcy.
Po meczu odpoczywaliśmy przy ognisku, zajadając pieczone kiełbaski,
czas umilała nam Ola Pytka grą na gitarze. Impreza trwała do godziny 20.00,
bawiliśmy się świetnie. Jak widać, można spędzić wolny czas aktywnie, w
miłej atmosferze i towarzystwie niekoniecznie przed komputerem.
Maciej Podkówka, kl. Id
Fot. Ola Pytka
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Rzgów biega na medal
Pasją absolwenta gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie - Marcina Bartoszka jest bieganie, którym zaraża innych i to
z dobrym skutkiem. 3 maja 2010 r. zachęcił nas do udziału w III Biegu
Parafialnym. Organizatorem była Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP
Królowej Polski przy ul. Zgierskiej w Łodzi.
Trasa biegu, ulicami osiedla Radogoszcz Zachód, dla dzieci liczyła
1100 m, a dla młodzieży i dorosłych 5000 m. Bieg prowadziły i zamykały
osoby na motocyklach. Wszyscy byliśmy zweryfikowani w Biurze Biegu
i otrzymaliśmy numery startowe. Biegło ok. 150 osób. Pomiar czasu
na mecie był dokonywany przez sędziów Wojewódzkiego Kolegium
Sędziów Lekkiej Atletyki w Łodzi. Na mecie czekały na nas pyszne ciasto,
jogurty, woda mineralna i dyplom dla każdego uczestnika. Startowaliśmy
w kategorii młodzieży 14-18 lat i dorosłych. Zawodnicy ze Rzgowa zdobyli dwa złote medale!!! Ania Nicińska - również nasza absolwentka,
w kategorii dorosłych i Marcin Bartoszek w kategorii młodzieży. Brązowym medalistą też w tej kategorii został Mateusz Kuzik - uczeń naszego
gimnazjum. Startująca w kategorii dorosłych Monika Kuzik ucieszyła
się z ukończenia biegu na tak długim dystansie.
Ania i Marcin zostali nagrodzeni telefonami komórkowymi, a Mateusz piłką i czapką. Mobilizacją do udziału w następnym biegu był puchar
przechodni, który otrzymała Ania Nicińska, zachęcający dorosłych do
startu.
Dobre przygotowanie i zabezpieczenie przez policję trasy biegu, duży
doping kibiców zachęcają do startu w przyszłym roku. Bieganie jest najprostszą formą rekreacji, do której wszystkich namawiamy. Biegajmy!
Mateusz Kuzik, kl. IIIc

Zwycięstwo gimnazjum
w Coca-Cola Cup 2010
Tradycją w naszej szkole są starty piłkarzy w eliminacjach Coca-Cola
Cup. Pod opieką nauczyciela w-f p. Jacka Kacprzaka 30.04.2010 r. pojechaliśmy do Wiśniowej Góry rozegrać dwa mecze o awans do II rundy eliminacyjnej Coca-Cola Cup 2010. Mimo silnej obsady przeciwnych drużyn
i zaskoczeniu niektórych, osiągnęliśmy niewątpliwy sukces, wygrywając tę
rundę. Pokonaliśmy Wiśniową Górę 5:1, a w drugim meczu Gimnazjum nr 2
w Tuszynie wynikiem 5:2.
To były trudne mecze, ale ogromna mobilizacja piłkarzy i dobra atmosfera w drużynie pozwoliły wyjść z grupy zwycięsko. Teraz czekają nas niezwykłe zmagania, bo w II rundzie trafiliśmy na Gimnazjum SMS Łódź, które
w rankingu najlepszych strzelców w Polsce jest na II miejscu. Ale nie boimy
się, tylko mobilizujemy do ostrej walki. Tak bojowo nastawieni są grający w
drużynie Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie: Damian Sztandor,
Hubert Rechciński, Adrian Górski, Mateusz Pokorski, Krystian Łuczyński, Dominik Rusak, Sebastian Makowski, Patryk Michalski, Michał Pierzyński oraz bramkarze: Mateusz Kuzik, Rafał Bartłomiejczyk i Adrian
Madej.
Trzymajcie za nas kciuki, damy z siebie wszystko!
Mateusz Kuzik, kl. IIIc
Fot. Bartek Michaś

PAMIĘTAMY!

TENIS STOŁOWY
4 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie został
rozegrany turniej tenisa stołowego, w którym udział wzięli uczniowie
tutejszej podstawówki. Przy stołach zmierzyli się: najlepsze uczennice
oraz najlepsi uczniowie z poszczególnych klas (czwartych, piątych i szóstych).
Zarówno dziewczęta, jak również chłopcy walczyli o każdy punkt,
ale ostatecznie na najwyższych miejscach podium stanęli: uczennica oraz
uczeń najstarszej klasy naszej szkoły. A oto końcowe wyniki:
* w kategorii dziewcząt: trzecie miejsce – Weronika Konopka (kl. 5),
drugie miejsce – Paulina Kośka (kl. 5), pierwsze miejsce – Sabina
Kubasa (kl. 6).
* w kategorii chłopców: trzecie miejsce – Przemek Koszowski (kl.
4), drugie miejsce – Kuba Tłokiński (kl. 6), pierwsze miejsce – Kuba
Dunaj (kl. 6).
Najlepsi tenisiści naszej szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody. Serdecznie gratulujemy wszystkim wymienionym i życzymy
dalszych sukcesów sportowych.
Krzysztof Chrzanowski
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Dnia 16 kwietnia 2010 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie w dużej sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel upamiętniający
kwiecień jako Miesiąc Pamięci Narodowej. Podczas uroczystości pokazano
prezentacje multimedialne przygotowane przez trzecioklasistów. Pierwszą
przygotowali Michał Rodkiewicz i Daniel Maciejewski z klasy IIIa, pod kierunkiem pani Aleksandry Jaworskiej, a drugą Natalia Gorzkiewicz z klasy
IIIb, pod opieką pana Mariusza Bojanowskiego. Prezentacje odwoływały się
do tragicznych w dziejach narodu polskiego wydarzeń, do zbrodni katyńskiej
sprzed 70 lat oraz katastrofy prezydenckiego samolotu.
Po apelu wszyscy uczniowie udali się na uroczystą mszę świętą w hołdzie
ofiar mordu katyńskiego i śmierci najważniejszych osób w państwie.
Natalia Napieraj, kl. Id
Fot. Agnieszka Ruta
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