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Pozdrowienia
z upalnego Bartolomeo
Odegranie hymnu
narodowego

Składanie kwiatów
od mieszkańców
gminy Rzgów

Na zaproszenie Coupo Musicale Santa Cecylia Bartolomeo vel Cavargna,
Rzgowska Orkiestra Dęta wyruszyła do Włoch. W uroczym zakątku Alp, w
prowincji Como, w miasteczku Bartolomeo spędziliśmy trzy dni. Zostaliśmy przyjęci niezmiernie serdecznie. Młodzież szybko nawiązała kontakty,
a nawet przyjaźnie. Dużo serca okazywali nam sami mieszkańcy. Przez cały
czas pobytu spotykaliśmy się na każdym kroku z życzliwością i gościnnością.
W sobotni wieczór na pikniku zorganizowanym z okazji naszego przyjazdu Rzgowska Orkiestra Dęta dała koncert. Nasze utwory zostały przyjęte
gromkimi brawami. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Przerwała ją burza. Błyskawice i grzmoty rozlegały się echem po górach, a deszcz
i grad pędzony wichrem ścinał liście i gałęzie z drzew. Tak gwałtowne burze
występują w tym rejonie jedynie trzy razy w roku. My trafiliśmy na pierwszą
z nich. Emocje sięgały zenitu i niestraszne już było wejście pod stromą górę
do miejsca naszego zakwaterowania. Zmoczeni do suchej nitki pragnęliśmy
szybko być pod dachem.
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Przemarsz
do kościoła
w Bartolomeo

Cena 1 zł

Święto samorządu
raz jeszcze
Na sesji 9 czerwca radni młodsi stażem wręczyli swoim kolegom, Burmistrzowi i Sołtysom kwiaty w podziękowaniu za pracę w ostatnim dwudziestoleciu samorządności. Niestety wkradł się błąd. Na sali obrad cichutko
- zawsze skromny był również długoletni samorządowiec Andrzej Sabela i
to o nim „młodzi” stażem radni zapomnieli. Ale nie myli się ten, co nic nie
robi.
Pan Andrzej jest Sołtysem sołectwa Huta Wiskicka - Tadzin do dziś. Był
radnym w drugiej kadencji oraz członkiem Zarządu Gminy w drugiej i trzeciej kadencji.
W swoim środowisku społecznik Andrzej Sabela był inicjatorem budowy
dróg asfaltowych, świetlicy w Hucie Wiskickiej, która podupadała w ruinę,
oraz rozbudowy szkoły w Kalinie (Tadzinie) i sam włożył w te inwestycje
sporo wysiłku własnego i swojej rodziny. Otrzymał kwiaty i podziękowania
od władz Gminy Rzgów.
Tak trzymać Panie Andrzeju!
(mr)

Bazylika Św. Piotra
w Rzymie

Czerwone maki
– symbol
Monte Cassino
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Plac Św. Marka w Wenecji

Rzgów – Nasza Gmina

Długoletni samorządowiec Andrzej Sabela otrzymuje kwiaty

65 lat OSP Prawda

Przyjaźń na ludowo

Jan Spałka zaprosił gości na biesiadę
strażacką do sali. Na pozostałych
uczestników imprezy czekała strażacka grochówka.

Z Kroniki OSP Prawda:

W 1945 roku, po odzyskaniu
niepodległości, mieszkańcy wsi
Prawda założyli straż pożarną. Ta
niewielka niegdyś strażnica, dzięki
pracy swoich druhów, przerodziła
się we wspaniałą Straż Pożarną,
która oprócz pięknej strażnicy, liczy
obecnie 35 druhów, w tym czynnych
24 i 1 honorowego.
11 lipca 2010 roku OSP w Prawdzie obchodziła swoje 65-lecie.
Obchody rozpoczęły się od zbiórki
pododdziałów
jednostek
OSP,
zaproszonych z sąsiednich miejscowości. Mieszkańców swoją obecnością zaszczycił członek Zarządu
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i
prezes Zarządu Powiatu Łódzkiego
Wschodniego OSP, druh Stanisław
Bednarczyk. Gościli również burmistrz miasta i gminy w Rzgowie
druh Jan Mielczarek oraz wiceburmistrz Jadwiga Pietrusińska, przewodniczący Rady Gminy Marek
Bartoszewski i radny wsi Prawda
druh Wiesław Gąsiorek.
O godzinie 14 odbyła się uroczysta msza święta prowadzona przez
księdza kanonika - kapelana wojewódzkiego Strażaków brygadiera
Henryka Betleja, księdza Roberta
Nowaka - wikarego z parafii w Rzgowie i księdza Grzegorza Adamka z
parafii w Woli Zaradzyńskiej. Księża
poświęcili sztandar, ufundowany dla

OSP. Uroczyście wciągnięto polską
flagę na maszt i odśpiewano hymn.
Imprezę prowadził Wojciech Skibiński - dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Rzgowie. Po odczytaniu
krótkiej historii OSP dh Stanisław
Bednarczyk dokonał uroczystego
przekazania sztandaru dla jednostki
w Prawdzie. Odczytano akt nadania
OSP Srebrnego Medalu za Zasługi
dla Pożarnictwa. Odznaczono dh
Ryszarda Rosowskiego Złotym Znakiem Związku oraz Wiesławę Leszek
Złotym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa. W sumie dh Stanisław
Bednarczyk odznaczył 4 druhów
Srebrnymi Medalami za Zasługi dla
Pożarnictwa, a 7 druhów otrzymało
Brązowe Medale. Oprócz medali
dzielni strażacy otrzymali odznaki
„Wzorowego Strażaka”. Zarząd
Gminy Związku OSP w Rzgowie z dh Janem Mielczarkiem na
czele, przyznał kilkunastu druhom
odznaki za wysługę lat. W tym za
65 lat w służbie OSP dla Ryszarda
Rosowskiego i za 50 lat służby dla
Wiesławy Leszek. Przewodniczący
Rady Gminy Marek Bartoszewski
przekazał tablicę pamiątkową dla
OSP.
Po zakończeniu części oficjalnej
imprezy odbyła się defilada pododdziałów, ze Rzgowską Orkiestrą
Dętą na czele. Po uroczystym przejściu komendant OSP w Prawdzie

Prezes OSP Prawda Ryszard Rosowski w momencie dekoracji
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1945 r. – założenie OSP, w skład
zarządu wchodzili: Wacław Kluczak
- prezes; Witold Kowal - naczelnik;
Stefan Głaszcz - skarbnik; Józef
Szczech – gospodarz; Stanisław
Sztandor – członek; Adam Czekalski – członek.
1960 r. - uaktywniono pracę w jednostce powołując nowy zarząd:
Wacław Kluczak - prezes; Tadeusz
Popa - naczelnik; Stefan Głaszcz
- skarbnik; Ryszard Rosowski –
gospodarz; Eugeniusz Tomaszewski
- sekretarz. W tym czasie do jednostki wstąpiło 6 nowych druhów.
OSP Prawda liczyła 16 członków.
1963 r. - zarząd zakupił od Eugeniusza Kotlickiego działkę, na której
stała drewniana strażnica. Funkcję
sekretarza objęła druhna Wiesława
Leszek.
1964 r. - powstał Komitet Budowy
Strażnicy w składzie: Tadeusz Popa,
Ryszard Rosowski, Wacław Kluczak, Wiesława Leszek.
1966-1968 - wybudowano garaże i
pomieszczenia magazynowe. Druhowie wszystkie prace wykonywali
nieodpłatnie.
1968 r. - rozebrano drewnianą strażnicę i przygotowano plac pod zabudowę świetlicy.
1970 r. - dzięki elektryzacji zamontowano na strażnicy syrenę elektryczną.
1972 r. - oddano do użytku całkowity obiekt strażnicy.

1975 r. - jednostka otrzymała pierwszy sztandar, ufundowany przez
lokalną społeczność. Funkcję skarbnika objął Lucjan Leszek.
1980 r. - funkcję prezesa objął Tadeusz Popa, zaś naczelnikiem został
Kazimierz Marchewczyński.
1994 r. - skarbnikiem został Wiesław Leszek.
1997 r. - dzięki ogromnemu wsparciu
komendanta gminnego OSP - Stanisława Bednarczyka, ówczesnego
wójta gminy - Jana Mielczarka,
radnego - Józefa Marszałka oraz
dużemu zaangażowaniu druhów Ryszarda Rosowskiego i Kazimierza
Marchewczyńskiego, do jednostki
sprowadzono samochód ŻUK.
1998 r. - wykonano modernizację
strażnicy oraz wybudowano sanitariaty i szatnię.
2001 r. - zarząd powołał na funkcję
prezesa Ryszarda Rosowskiego, a
gospodarzem został Janusz Rosowski.
2006 r. - na wiceprezesa wybrano
druha Jana Spałkę.
24.03.2006 r. - z pomocą Burmistrza
Rzgowa, Komendanta Gminnego
i Radnych Gminy OSP otrzymała
wóz bojowy Magirus.
2008 r. - podjęto uchwałę o konieczności dobudowy strażnicy. Dzięki
poparciu burmistrza miasta Rzgowa
- Jana Mielczarka, wykonano plan
strażnicy i dokumentację na dobudowę. Funkcję naczelnika do czasu
wyborów objął Jan Spałka.
2010 r. - zakończono dobudowę sali
o powierzchni 80 m2 i urządzono
sanitariaty zgodnie z wymogami.
Kinga Humelt-Leszek

Komendant Jan Spałka prowadzi defiladę
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Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” został zaproszony do Czarnogóry na spotkania folklorystyczne
przez podobną grupę działającą w
mieście Denović, a noszący nazwę
„Sloga”. Jest on i bardziej liczebny
(120 członków) i starszy, bo istnieje
od 75 lat.
W koncertach wzięły udział najstarsza grupa „Rzgowian” i dwie
najstarsze grupy „Sloga”. Nie trzeba
dodawać, że widzowie żywo reagowali na popisy taneczne młodzieży
obydwu krajów, których folklor tak
bardzo się różni. Prezentacja repertuaru nie była jedynym celem, dla
którego „Rzgowianie” pojawili się
w Montenegro. Trasa wiodąca z
Dubrovnika do Kotoru to jedna z
piękniejszych tras, jakie można sobie

wyobrazić... coś wspaniałego po
prostu... ta malownicza adriatycka
zatoka, te wysokie góry schodzące
prosto do morza, małe wysepki z
kościółkami na wodzie, no i droga
momentami biegnąca metr od tejże
wody..., a Kotor to urocze miasteczko, zwane małym Dubrownikiem. Zresztą granica z Czarnogórą
znajduje się w odległości jakieś 50
km od Dubrownika.
W tym małym, wielkości jednego dużego polskiego województwa, uroczym kraju każdy mógł znaleźć coś, co go zachwyciło. Dla jednych był to lazurowy kolor Morza
Adriatyckiego, dla drugich błysk
w oku czarnogórskich chłopców i
dziewcząt, dla następnych były ciekawe budowle sakralne - Monastyr

na wyspie św. Jerzego. Inni jeszcze
byli zauroczeni starym miastem
Dubrownika. Mistrzostwem wśród
atrakcji turystycznych okazała się
karkołomna wyprawa na szczyty
gór, z których widać było malownicze zakątki zatok: Kotorskiej, Risan,
Herceg Novi, Tivat z całą masą
wysp.
Prócz zwiedzania i spotkań integracyjnych z tamtejszymi grupami
tanecznymi odbył się też chrzest
kandydatów do ZPiT „Rzgowianie”, którzy wprawdzie zasilają już
najstarszą grupę od jakiegoś czasu,
ale oficjalnie przysięgi na wierność
GOK Rzgów nie składali. Teraz
była doskonała okazja i sprzyjające warunki. Było trochę łez, strachu, bo kandydatom postawiono

ogromne wymagania. Aby przejść
kolejne etapy pasowania na członka
Zespołu, trzeba było wykazać się
znajomością z wielu dziedzin folkloru, sprawnością fizyczną, sprytem, taktem, tolerancją i pokorą.
Zdawało się, że młodzież bawiła
się doskonale, mogąc udawać bądź
przytaszczyć jelenia przed oblicze
Dionizosa, w rolę którego wcielił
się akompaniator Zespołu Jarosław
Rychlewski. Impreza zakończyła
się wspólną kąpielą w morzu, sesją
fotograficzną i dostarczyła mieszkańcom miasteczka Melinje kolejnej
turystycznej atrakcji.
Naszym znajomym z Zespołu
„Sloga” musieliśmy obiecać, że
odwiedzimy ich i potańczymy
wspólnie w przyszłym roku. Zespół
„Rzgowianie” zaznaczył kolejne
miejsce na mapie świata, pokazując
folklor wykonywany przez piękne
dziewczęta i przystojnych chłopców
z Polski.
Instruktor Renata Furga

Pozdrowienia z upalnego Bartolomeo
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W niedzielne przedpołudnie tuż
po śniadaniu udaliśmy się do Bartolomeo, gdzie przed Urzędem Miasta
odbyła się oficjalna uroczystość
powitania naszej grupy przez Burmistrzów Bartolomeo i Cavargny oraz
Prezesa włoskiej orkiestry. Obecny
był także Prezes Federacji Zespołów
Folklorystycznych Regionu Lombardii. Po oficjalnych przemówieniach obydwie orkiestry dały popis
swoich umiejętności. Licznie zgromadzona miejscowa ludność długimi owacjami dała wyraz zachwytu.
Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali przez ulice miasta do
miejscowego kościoła na uroczystą
mszę świętą. Obydwie orkiestry na
przemian grały marsze ku radości
mieszkańców. Na placu kościelnym
orkiestry razem zagrały przepiękny
utwór marszowy, który rozbrzmiewał i niósł się echem przez całe
miasto. Po południu wszyscy z przyjemnością wysłuchaliśmy występu
orkiestry dziecięcej z prowincji
Como. Oklaskom nie było końca.
Grali świetnie!

W ramach pożegnania, niedzielny wieczór przeznaczyliśmy na
wspólną kolację, gdzie przy dźwiękach gitary i akordeonu śpiewaliśmy
wspólnie polskie i włoskie pieśni
biesiadne. Nasi włoscy przyjaciele
śpiewali po polsku „sto lat...”, a my
nauczyliśmy się melodii i kilku słów
włoskiej pieśni o przyjaźni, którą na
pożegnanie zaśpiewał zespół folklorystyczny.
W ciągu tych trzech dni pobytu
nabraliśmy przekonania, że język
nie stanowi żadnej bariery, a otwarte
serca i wspólna muzyka mogą połączyć ludzi. Odjeżdżaliśmy z Bartolomeo mając nadzieję, że w przyszłym roku nasi przyjaciele odwiedzą Rzgów i będziemy mogli znów
być razem.
Następnym
etapem
naszej
podróży był Rzym. Kiedy stanęliśmy
na placu przed Bazyliką Św. Piotra,
termometry wskazywały 45°C.
Jednak upał nie był dla nas straszny.
Mieliśmy piękny cel – oddanie
hołdu naszemu Papieżowi Janowi
Pawłowi II przy jego grobie. W
tym szczególnym dla nas miejscu,
podczas chwili zadumy pojawiły się
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w naszych oczach łzy. Te chwile na
zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Zwiedziliśmy także między
innymi: Panteon, Fontannę di Trevi.
Jadąc do Wenecji, zaplanowaliśmy również złożenie hołdu Polakom poległym pod Monte Cassino.
W galowych mundurach, przy werblach weszliśmy na wzgórze, gdzie
odegrany został hymn narodowy,
a dziewczęta z pocztu sztandarowego złożyły wiązankę kwiatów od
mieszkańców Gminy Rzgów i zapaliły znicze. Orkiestra zagrała także
kilka utworów wojskowych. Wejście
naszej orkiestry wzbudziło ogromne
zainteresowanie grup turystycznych
zwiedzających w tym czasie Monte
Cassino. Zarówno Polacy, jak i turyści z innych krajów podczas naszego
hymnu razem z nami stali na baczność. Niektórzy specjalnie czekali
na dogodny moment, żeby sfotografować nasz powrotny przemarsz. Na
twarzach wszystkich widzieliśmy
wzruszenie.
Na tym skrawku dalekiej włoskiej ziemi czuliśmy się „jak u
siebie”. Bo przecież na wzgórzu
bieli się nasz orzeł ułożony z kamie-

nia, w mogiłach spoczywają polscy
żołnierze, a nad głowami dumnie
powiewa nasza „biało-czerwona”...
Napis wyryty na placu okalającym
cmentarz brzmi: „PRZECHODNIU, POWIEDZ POLSCE, ŻEŚMY
POLEGLI WIERNI W JEJ SŁUŻBIE”. Wypełniając ostatnią wolę
poległych – opowiadamy.
Całą noc jechaliśmy do Wenecji.
Zwiedzanie zaczęliśmy od Placu Św.
Marka. Jak widać na fotografiach,
Wenecja jest piękna.
Choć nogi bolały i puchły od
chodzenia w upale i nocach przespanych w autokarze, wszyscy
stwierdziliśmy, że ważniejsze jest
to, co zobaczyliśmy i przeżyliśmy.
Wyjazd uważamy za bardzo udany.
Pragniemy serdecznie podziękować Burmistrzowi Rzgowa i Radzie
Miejskiej, Dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Kultury oraz naszym
stałym sponsorom Panom: Andrzejowi i Henrykowi Sochaczewskim
za umożliwienie nam tego wyjazdu.
Uczestnicy
Fotoreportaż – str. 16

15

Pomoc dla powodzian jest nadal potrzebna

W sobotę 3 lipca po raz kolejny
z powiatu Piotrków Trybunalski z
gmin Wolbórz, Moszczenica i Grabica za pośrednictwem Komitetu
pomocy dla powodzian z Gminy
Słubice z Teresina trafiło dziewięć
TIR-ów zboża siana i słomy do pięciu
miejscowości. Głównymi organizatorami z tych gmin są Andrzej Jaros
- Przewodniczący Rady Powiatu
Piotrków Trybunalski, Bogdan Mierzejewski Naczelnik OSP Wolbórz
oraz Pan Józef Telus i Jarosław
Woźniak z pozostałych gmin.
Organizacja rozładunku była
przeprowadzona bardzo sprawnie. Odwiedziliśmy wszystkie pięć
miejscowości. W Nowym Wiączeminie postanowiliśmy odwiedzić
przypadkowe gospodarstwo, było
to gospodarstwo Pana Lecha Smolarka. Rolnik przyjął nas bardzo
sympatycznie, zaprosił do swojego
gospodarstwa, w którym naocznie
mogliśmy zobaczyć skalę zniszczeń. Gospodarstwo 11,5 hektarowe
prowadzi sam. Ma bydło opasowe
i trzodę chlewną. Opiekuje się też
chorą matką, jak nam powiedział,
która leży w łóżku (obecnie jest u
rodziny). Przed falą powodziową
zdążył się ewakuować, chorą matkę
i zwierzęta, ale też nie brakowało
w tym dramaturgii. Cały dobytek
pozostał pod wodą, która sięgała

na pierwszym piętrze do okna. Na
obecną chwilę w gospodarstwie
nadal nie ma prądu, nie ma zwierząt, które trzeba oprzątać i jeździć
do brata kilka kilometrów dalej.
Jak widać, w gospodarstwie nie ma
nawet na czym spać? Pan Lech jak
widać jest w bardzo trudnej sytuacji. Pochwalił strażaków, którzy
mu pomogli na strychu w oborze
wyrzucić zalane gnijące siano, odłożyć suche i posprzątać na dole w
stodole i oborze. Pytaliśmy, czy inni
dotarli tu z pomocą, przekazał nam,
że dostał 6 tys. zapomogi z gminy i
to wszystko. Budynki Pan Smolarek
ma ubezpieczone, ale co z tego, jak
PZU powiedziało mu, że ma 30 dni
na wycenę szkód. Dodać tu trzeba
własny komentarz, że kiedy walczy
się o klienta i zbiera składkę, wtedy
ubezpieczyciel ma dużo czasu,
aby rolnika przekonać do szybkiej
zapłaty składki ubezpieczeniowej,
można postawić tu pytanie, czy nie
należało porobić zdjęcia, tak jak zrobiliśmy to my, i wypłacić rolnikowi
30-40% zaliczki?, a później dokonać procedury i wypłacić pozostałą
część.
Przypuszczam, że takich sytuacji w Gminie Słubice jest wiele.
Przyznam się, że jako strażak z OSP
Skrzelew widziałem różne zniszczenia, ale to zrobiło na mnie duże

wrażenie. Postanowiłem, że nasza
jednostka OSP Skrzelew pomoże
posprzątać w tym gospodarstwie,
jeśli przyłączą się inni, będę bardzo
wdzięczny. Jako rolnik widziałem
zdegradowaną glebę, która wygląda
jak na jednym ze zdjęć. 30 czerwca
rozmawiałem z dyrektorem stacji
chemiczno-rolniczej o kompleksowym badaniu gleb na terenach zalanych. Pojawiają się pytania, kto za
badania zapłaci?, w moim przekonaniu nie powinno być nawet takiego
pytania, za te badania ma zapłacić
budżet państwa. Czas biegnie nieubłaganie, drugim i szybkim działanie po dokonaniu analiz glebowych,
powinno być już przygotowanie do
wapnowanie zdegradowanych gleb
z dwóch powodów - sanitarnego i
niskiego pH, za to działanie środki
powinny pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kolejnym
etapem w miarę szybkim, powinno
być obsianie tych gruntów wsiewkami, aby odbudowywać życie
biologiczne w glebie. Jak widać,
rolnikom i mieszkańcom terenów
zalanych nadal trzeba pomagać? W
tym roku rolnicy dotknięci takim
kataklizmem nie zbiorą żadnych
płodów, więc i nie będą mieli dochodów, a trzeba będzie myśleć o nakładach i kosztach, które trzeba ponieść
na jesieni i wiosnę obsiewając te
grunty.

Obecnie na Gminę Słubice
pomoc płynie dość systematycznie, ale tej pomocy potrzeba jest
na obecną chwilę, ale i na później.
Słomy, siana i sianokiszonki tym rolnikom trzeba zabezpieczyć do przyszłych zbiorów. Komitet pomocy dla
powodzian z Gminy Słubice z Teresina dostaje dużo informacji i propozycji o chęci przekazania dużej
ilości darów, ale pojawia się bardzo
wąskie gardło, jeśli chodzi o środki
transportu. Apeluję do przewoźników o włączenie się do naszej
akcji, tym bardziej, że ładunek
można zabierać w trasie powrotnej.
Jesteśmy przygotowani logistycznie
do takich działań.
Uruchomiliśmy konto BS Teresin - OSP Skrzelew „Powódź 2010
– Gmina Słubice” 45 9284 0005
0000 0228 2000 0030
Wszystkim darczyńcom i sponsorom, przedsiębiorcom i gminom,
którzy przyłączą się do naszej akcji,
teraz jak i w późniejszym czasie, już
dziś serdecznie dziękujemy. Uzyskaliśmy pozwolenie nr 11/2010
Urzędu
Marszałkowskiego
na
publiczną zbiórkę do 30 maja 2011
roku. Dlatego chcemy, aby nasze
działania były skierowane na pomoc
obecną, a także późniejszą.
Koordynator Akcji dla powodzian Gminy Słubice: Tadeusz Szymańczak, 0-502-56-94-85, szymanczak@kukurydza.home.pl, www.
kukurydza.home.pl

Pomimo wakacji i upałów Przewodniczący Rady zwołał sesję, na której
obecnych było 10 radnych. Wszyscy oczekiwali, że głównym powodem jej
zwołania będzie temat oceny wniosku radnego M. Bagińskiego, który buńczucznie zapowiadał takowy na ostatniej sesji, a mianowicie nadanie tytułu
honorowego obywatela Gminy. Jakież było zdziwienie, że taki wniosek od
wymienionego radnego nie wpłynął, a powodem zwołania sesji były zmiany
w budżecie spowodowane niekorzystnymi dla budżetu Gminy wyższymi niż
przewidywano przetargami.
Przypominam, że Honorowym Obywatelem Gminy na poprzedniej sesji
został Włodzimierz Zawisza, były komendant PSP Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. Czyżby nie było więcej osób, które zasłużyły się dla rozwoju
Gminy Rzgów. Ja sam osobiście znam kilka osób w Rzgowie, którym taki
tytuł się należy, ale ze względu na dużą skromność nie czują się tego godni.

Zmiany w budżecie

Jak powyżej wspomniałem, przetargi na inwestycje wnosiły te zmiany i
tak: Gmina Rzgów otrzymała dotacje na zagospodarowanie skweru przy ul.
Pabianickiej / Łódzkiej przeszło 26 tys. zł. Po opracowaniu dokumentacji
na wykonanie trójników na wodociągu Kalinko – Chojny pozostało przeszło
167 tys. zł. Resztę środków, bo przeszło 800 tys. zł, zagospodarowano ze
środków niewygasających już przeterminowanych, a wykonanych - zwiększono plan wydatków na: 1-12 pkt.

Zwiększenie planu wydatków:

1. „Zagospodarowanie skwerku przy zbiegu ulic Pabianickiej i Łódzkiej”:
26.324,00 zł (90004 § 4300).
2. Pomoc finansowa dla Gminy Wilków:
50.000,00 zł (85295 § 2710).
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dofinansowanie
zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej:
25.000,00 zł (75020 § 2710).
4. WPI: „Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie”:
17.790,00 zł (90004 § 6059).
5. WPI: „Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie”:
62.000,00 zł (90004 § 6050).
6. WPI: „Przebudowa wodociągu w Kalinku”:
100.000,00 zł (01010 § 6050).
7. WPI: „Wykonanie drogi Kalinko – Modlica”:
220.000,00 zł (60016 § 6050).
8. WPI: „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze zbiorczej przy ul. Katowickiej w Rzgowie”:
45.000,00 (60016 § 6050).
9. „Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie”:
20.000,00 zł (75023 § 6050).
10. „Malowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Guzewie”:
20.000,00 zł (80101 § 6050).
11. WPI: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922 E w miejscowości
Kalino”:
200.000,00 zł (60014 § 6050).
12. WPI: „Ukształtowanie terenu przy drodze Grodzisko-Konstantyna”:
20.000,00 zł (60016 § 6050).
RAZEM:
806.114,00 zł
Zmiany w budżecie przegłosowano zdecydowaną większością głosów.

Pomoc finansowa dla Starostwa

Aby mógł funkcjonować w Urzędzie w Rzgowie Wydział Komunikacji i
Spraw Obywatelskich w 2010 r., Rada Miejska przeznaczyła kwotę w sumie
50 tys. zł.
W kwocie 75 tys. dofinansowano również wydział starostwa architektoniczno-budowlany, który od wakacji będzie funkcjonował w specjalnym
dwuosobowym składzie, gdyż wydaje się decyzje budowlane o kilka razy
więcej niż w innych gminach.

Sprzedam działkę
budowlano-rekreacyjną
4 tys. m² 50 zł/m²
Gmina Rzgów, Romanów 1
Tel. 602-404-262

Pożyczka na kanalizację w Starowej Górze i Gadce Starej

Postanowiono pożyczyć z WFOŚiGW w Łodzi kwotę 372.300 zł na ten
cel i po zrealizowaniu tego etapu robót na ten rok jest szansa na umorzenie
tej kwoty o 30%.

Kredyt długoterminowy

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów postanowiono zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 7.723.018,00 zł (słownie:
siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemnaście złotych).
Jeszcze nigdy w historii Gminy nie zaciągnięto tak wysokiego kredytu.
Wynika to z sytuacji ogólnoświatowego kryzysu, który przelał się niestety na
Gminy i Rząd obciął Gminom planowane dochody.
Gmina Rzgów była na tyle w dobrej sytuacji, że do tej pory brała kredyty
w minimalnym zakresie, a po decyzji podjętej na tej sesji jeszcze pozostał
pewien zapas kredytowy, który dopuszcza prawo.

Sat-ER Andrzej Polakowski
Naprawy telewizorów i sprzętu Audio-video
Instalacje anten Tv, Sat, alarmów, kamer
Tel. 660-904-697
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Pomoc dla powodzian

Rada Miejska w Rzgowie, oceniając skutki powodzi w poszczególnych
Gminach, postanowiła udzielić pomocy finansowej Gminie Wilków koło
Kazimierza Dolnego w woj. lubelskim w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom na usuwanie szkód zniszczenia ich mienia
powstałych w wyniku dwóch fal powodziowych rzeki Wisły w 2010 r.
Pomoc skierowano do tej Gminy, gdyż spontaniczna zbiórka darów, jak
i funduszy poprzez Organizacje Społeczne, jak i mieszkańców naszej Gminy
też trafiła do Gminy Wilków, a relacje naocznych światków były katastroficzne.

Ruch w nieruchomościach gminnych

- Wyrażono zgodę na zakup działki Nr 206/1 o pow. 18 m² w Gospodarzu
przy ul. Lipowej na poszerzenie ulicy od Pani Lidii i Mariusza Jurek.
- Wyrażono zgodę na zakup działki od Sióstr Felicjanek w Rzgowie o pow.
7.623 m² za kwotę 171.998,00 zł (22,60 za 1 m²) na powiększenie terenów
szkolnych.
- Nie wyrażono zgody na zakup działki przy ul. Szkolnej o pow. 1.180 m²
od Pana Adama Krajewskiego z przeznaczeniem pod inwestycję hali sportowej i domu kultury. Radni uznali, że kwota 200 zł/1 m² jest wygórowana
i w żaden sposób nie koreluje z jej przeznaczeniem. Sugerowano procedurę
wywłaszczenia na cel publiczny.
- Wyrażono wstępną zgodę na zakup prawa użytkownika wieczystego
działek należących do Pana Krzysztofa Topczewskiego z przeznaczeniem
pod budowę domu kultury. Działki te znajdują się po wschodniej stronie
ulicy Szkolnej i stanowią część byłego GS-u z naniesieniami byłych magazynów nawozowych (naprzeciwko znajduje się obecnie skup złomu). Ogólna
powierzchnia tych działek to 2.624 m².
W pierwszym głosowaniu radni nie poparli propozycji Burmistrza wykupu
tych terenów, sugerując procedurę wywłaszczenia pod cel publiczny, ale po
interwencji Burmistrza Jana Mielczarka radni Piotr Hajduk i Andrzej
Zygmunt zgłosili wniosek o reasumpcję głosowania. Wniosek przegłosowano na tak po uwzględnieniu sugestii, że jest to tylko użytkowanie wieczyste, a nie własność i cena tej nieruchomości musi być adekwatna do jej
statusu, uwzględniając budynki na niej znajdujące się wg odrębnej wyceny.
- Wyrażono zgodę na sprzedaż działki przeznaczonej na drogę dojazdową o
pow. 168 m² do działki znajdującej się za siedliskiem, którą nabył właściciel
siedliska i straciła ona charakter drogi.
- Wyrażono zgodę na sprzedaż działki rolnej w Kalinku o pow. 11.804 m²,
gdyż po zmianie właściciela tej nieruchomości będzie możliwa likwidacja i
sprzedaż działki przeznaczonej jako dojazd do niej.

Wymagania dla przedsiębiorców wywozowych

Ustawa nałożyła obowiązek na Rady Gmin uchwalenia wymagań, jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie szamb i transport nieczystości na terenie
Gminy Rzgów. Szczegóły w internecie na stronach http://www.bip.rzgow.
tensoft.pl.
W punkcie „Komunikaty” Przewodniczący Rady poinformował o niekorzystnej decyzji Zarządu Województwa dla Gminy Rzgów, która będąc
na dwu pierwszych miejscach w puli rezerwowej z wnioskami o dofinansowanie unijne kanalizacji ciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce
nie otrzymała dofinansowania ze środków, które pozostały po korzystnych
przetargach. Dofinansowano natomiast z trzeciego miejsca Gminę Zelów w
wysokości blisko 30 mln zł. Wnioski Rzgowa opiewają na kwotę 32 mln zł
i byłoby po „herbacie” w ciągu dwóch lat z kanalizacją w Starówce i Gadce.
Niestety „łaska pańska na pstrym koniu jeździ” i tym razem ominęła Rzgów.
A może za słabo pukaliśmy do tych drzwi, może trzeba było je wyważyć!
Wziął się za to Burmistrz Jan Mielczarek u samego Marszałka Sejmiku.
Zobaczymy, co z tego wyniknie!?
Do tej pory blisko 6 mln zł na Halę Sportową i 420 tys. zł na rewitalizację
parku w Rzgowie to jedyne środki unijne wywalczone przy pomocy radnego
Konrada Kobusa. W takim układzie końca kanalizacji podciśnieniowej nie
widać, a czekają inne wioski naszej Gminy na tę inwestycję ekologiczną. Być
może jest jakieś racjonalne wytłumaczenie decyzji „Marszałkowa”, tylko
nas te decyzje nie zadowalają. Po co Marszałek publikuje rankingi Sejmiku w
ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”? Dlaczego niekorzystne dla
Gminy Rzgów decyzje Zarządu Wojewódzkiego są ukrywane i niepublikowane w oficjalnych biuletynach „Marszałkowa”? Burmistrzu Mielczarku,
staniemy do walki razem z Tobą w słusznej sprawie naszej Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
20 czerwca 2010 r. – I tura
Frekwencja
Lp.
1
2

Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania
Liczba wyborców, którym wydano
karty do głosowania
Procent

OKW
Nr 1
Rzgów I

OKW
Nr 2
Rzgów II

OKW
Nr 3
Stara
Gadka

OKW
Nr 4
Starowa
Góra

OKW
Nr 5
Guzew

OKW
Nr 6
Kalino

OKW
Nr 7
Grodzisko

Ogółem

1717

960

596

1579

1034

1054

461

7401

1080
62,90%

620
64,58%

378
63,42%

961
60,86%

593
57,35%

585
55,50%

286
62,04%

4503
60,84%

W pierwszej turze wyborów w gminie Rzgów ilością głosów prowadził Jarosław Kaczyński. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów
ważnych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OKW
Nr 1
10
512
374
39
10
1
84
17
17
2
1066

Jurek Marek
Kaczyński Jarosław Aleksander
Komorowski Bronisław Maria
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
Lepper Andrzej Zbigniew
Morawiecki Kornel Andrzej
Napieralski Grzegorz Bernard
Olechowski Andrzej Marian
Pawlak Waldemar
Ziętek Bogusław Zbigniew
Razem

OKW
Nr 2
3
270
240
19
4
0
62
9
8
1
616

OKW
Nr 3
2
199
86
17
6
2
50
6
9
0
377

OKW
Nr 4
3
362
379
39
15
1
129
11
15
2
956

OKW
Nr 5
1
292
159
18
9
1
78
11
18
2
589

OKW
Nr 6
2
333
137
12
26
1
44
7
19
0
581

OKW
Nr 7
2
121
66
7
6
0
43
6
32
1
284

Ogółem
23
2089
1441
151
76
6
490
67
118
8
4469

W skali ogólnopolskiej prowadził Bronisław Komorowski - 41,54% głosów, przed Jarosławem Kaczyńskim - 36,46%, Grzegorzem Napieralskim - 13,68%,
Januszem Korwin-Mikke - 2,48%, Waldemarem Pawlakiem - 1,75%, Andrzejem Olechowskim - 1,44%, Andrzejem Lepperem - 1,28%, Markiem Jurkiem 1,06%, Bogusławem Ziętkiem - 0,18% i Kornelem Morawieckim - 0,13%.
Frekwencja wyniosła 54,94%.

4 lipca 2010 r. – II tura
Frekwencja
Lp.
1
2

Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania
Liczba wyborców, którym wydano
karty do głosowania
Procent

OKW
Nr 1
Rzgów I

OKW
Nr 2
Rzgów II

OKW
Nr 3
Stara
Gadka

OKW
Nr 4
Starowa
Góra

OKW
Nr 5
Guzew

OKW
Nr 6
Kalino

OKW
Nr 7
Grodzisko

Ogółem

1715

944

583

1545

1040

1046

459

7332

1091
63,62%

610
64,62%

365
62,61%

890
57,61%

621
59,71%

596
56,98%

279
60,78%

4452
60,72%

W drugiej turze wyborów prezydenckich w dniu 4 lipca 2010 r. w gminie Rzgów wybory wygrał Jarosław Kaczyński zdobywając 2596 głosów, co stanowi
58,31%, a Bronisław Komorowski 1802 głosy, co stanowi 40,48%. A oto jak głosowano w poszczególnych okręgach wyborczych:
Lp.
1.
2

Imię i nazwisko kandydata
Kaczyński Jarosław Aleksander
Komorowski Bronisław Maria

OKW
Nr 1
617
456

OKW
Nr 2
315
287

OKW
Nr 3
259
105

OKW
Nr 4
444
437

OKW
Nr 5
363
249

OKW
Nr 6
430
163

OKW
Nr 7
168
105

Ogółem
2596
1802

W skali całego kraju wygrał Bronisław Komorowski - 53,01%. Jarosław Kaczyński otrzymał 46,99% głosów.
Frekwencja wyniosła 55,31%.
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KGW powodzianom
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Naszej Gminy zorganizowały akcję
pomocy dla powodzian z własnych skromnych środków i ze zbiórki wśród
mieszkańców. Akcja była przemyślana, rzeczowa i skonsultowana z Radną
Panią Celiną Gizą, a pomoc będzie przeznaczona dla wsi Zarudki, gm.
Wilków.
Przekazana pomoc opiewała na kwotę ponad 13.000 zł, były to dary rzeczowe: garnki, radia, żelazka, ręczniki, czajniki (tradycyjne i elektryczne),
kołdry, koce, pościele i wiele innych potrzebnych rzeczy do codziennego
użytku.
10.07.2010 skoro świt wyruszyliśmy do Zarudek, kiedy dotarliśmy na
miejsce, ogarnął nas wielki smutek i uczucie nieopisanego współczucia na
widok ogromu zniszczenia, jakiego dokonała woda, ścisnęło nas w gardłach,
spociły się oczy, nie sposób opowiedzieć, a tym bardziej opisać ludzkiej tragedii: zniszczone domy, sady, uprawy chmielu.
Sołtys Zarudek Pan Wojciech Kuś poinformował mieszkańców o naszym
przybyciu, szybko rozdałyśmy przywiezione przez nas „dary”, które okazały
się bardzo przydatne, a za które dziękowali nam obdarowani mieszkańcy.
Widząc ogrom zniszczenia i jak wielkie są potrzeby pomoc nasza to tylko
kropla w oceanie.
Pan Sołtys z żoną zaprosili nas na kawę i opowiedzieli nam o morderczej
walce obrony wałów przeciwpowodziowych. Po krótkiej rozmowie i szybkiej kawie Pani Celina pokazała nam inne wsie w tej gminie zalane przez
powódź, między innymi zniszczony kościół, na murach którego był wyryty
napis informujący o ostatniej tak wielkiej powodzi w roku 1833.
Zaprosiła nas do swojego domu, pustego i bardzo zniszczonego, w
którym woda sięgała po dach. Smutek nasz pogłębił się i nie umieliśmy znaleźć odpowiednich słów, by cokolwiek móc powiedzieć, zresztą czy nasze
słowa coś by zmieniły?

Widzieliśmy spokojną Wisłę i nie mogliśmy uwierzyć jak wody „królowej rzek” mogły być tak okrutne w stosunku do ludzi tam mieszkających.
Wracaliśmy do domu w milczeniu, jak się okazało myśleliśmy o tym samym
- o wielkiej tragedii, jaka dotknęła Gminę Wilków.
Chciałabym bardzo podziękować wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich za sprawne przeprowadzoną zbiórkę potrzebnych rzeczy, serdeczne
podziękowania dla OSP Grodzisko za włączenie się do naszej akcji, podziękowania dla OSP Starowa Góra i Stara Gadka za użyczenie nam samochodów
i kierowców, podziękowania dla mieszkańców z naszej gminy za dorzucenie
„grosika” do naszej akcji pomocy powodzianom.
Danuta Szymczak

Zagrożenie pożarowe na wsi Pierwsza drużyna już trenuje
Okres żniw wiąże się ze wzrostem zagrożenia pożarowego na wsi. Dlatego podczas eksploatacji wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń należy
pamiętać o tym, aby:
- zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem
iskier,
- ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej
10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
- niezbędne materiały pędne przechowywać w minimalnych ilościach, w
zamkniętych i nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m
od punktu omłotu i palnych płodów rolnych,
- silniki elektryczne ustawiać w odległości nie mniejszej niż 5 m od materiałów palnych.
Poza tym podczas prac żniwnych omłotowych należy przestrzegać
ZAKAZU PALENIA TYTONIU.
Sterty lub stogi z palnymi produktami roślinnymi nie powinny przekraczać 1000 m² powierzchni lub kubatury 5000 m³.
Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej
następujące odległości:
* 30 m od budynków wykonanych z materiałów palnych, dróg publicznych i
torów kolejowych oraz urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego
napięcia, a także między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy
pożarowe,
* 20 m od budynków niepalnych i pokryciu trudno zapalnym,
* 100 m od lasów i terenów zadrzewionych.
Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów
palnych.
Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich
samozapalenie.
W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych
należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
Wypalanie słomy i produktów roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert
lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a
także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, NIE JEST
DOPUSZCZALNE.
Pomimo zmniejszającej się ilości interwencji jednostek straży pożarnej
do zdarzeń na terenach wiejskich, prosimy o rozwagę i zastosowanie się do
w/w zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych. Chwila
nieuwagi może kosztować Cię utratę zdrowia lub Twoich bliskich. Niewłaściwie postępując możesz przyczynić się do zniszczenia mienia nie tylko
swojego, ale również innych.
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W poniedziałek 12 lipca po zaledwie 16 dniach od zakończenia rozgrywek w sezonie 2009/2010 zawodnicy pierwszego zespołu wznowili przygotowania do kolejnego sezonu. Nowym trenerem został Wojciech Robaszek,
który w poprzednim sezonie prowadził zespół Omegi Kleszczów. Dotychczasowy trener Dariusz Sowiński zajmie się szkoleniem naszych najmłodszych
zawodników z klasy „Górski”. Do chwili spotkania Zarządu Klubu w pełnym
składzie pełnił będzie również funkcję kierownika pierwszego zespołu.
Na treningu w dniu 12.07. pojawiło się w klubie wielu nowych zawodników. Wielu też zawodników, którzy reprezentowali klub w poprzednim
sezonie, z różnych przyczyn grać już u nas nie będzie. O umiejętnościach
„nowych” będziemy mogli się przekonać po rozegraniu kilku meczów kontrolnych. Do chwili obecnej rozegraliśmy dwa takie spotkania, w których
zmierzyliśmy się z zespołami młodzieżowej ekstraklasy Widzewa i GKS
Bełchatów. Z Widzewem wygraliśmy 3:2, a z GKS Bełchatów 6:0.
Znany jest już termin rozpoczęcia nowego sezonu IV ligi. Pierwsze spotkanie rozegramy w dniu 14 sierpnia o godz. 15.00 na rzgowskim stadionie.
Drugi zespół nie rozpoczął jeszcze przygotowań. Pierwsze zajęcia planowane są na dzień 2 sierpnia, a rozpoczęcie rozgrywek na dzień 28/29 sierpnia. Zespół Roberta Świerczyńskiego pierwszy mecz rozegra na wyjeździe z
Orlikiem Sobień mimo tego, że spotkanie powinno się odbyć w Rzgowie, ale
z uwagi na odbywające się w tym samym czasie na stadionie „Dni Rzgowa”
mecz zostanie rozegrany u przeciwnika.
Młodzieżowy zespół Zawiszy, który w poprzednim sezonie występował
w klasie „Michałowicz” i zajął w swojej grupie rozgrywkowej I miejsce i w
tym sezonie będzie występował w lidze wojewódzkiej „Deyna”, od 24 lipca
przebywa na obozie sportowym. Trzeba w tym miejscu odnotować fakt, że
zespół ten jest pierwszym zespołem młodzieżowym naszego klubu, który
awansował do ligi wojewódzkiej.
W skład tego zespołu wchodzili następujący zawodnicy: Bartłomiejczyk
Rafał, Gąsiorek Rafał, Górski Adrian, Juśkiewicz Witold, Jędrzejewski Karol,
Łuczyński Krystian, Madej Adrian, Makiewicz Dominik, Makowski Sebastian, Michalski Patryk, Musidlak Paweł, Pierzyński Michał, Płachta Mateusz, Płusa Robert, Pokorski Mateusz, Rusek Radosław, Sadowski Michał,
Sarliński Piotr, Urbański Krzysztof oraz Wdowiak Patryk. Trenerem zespołu
jest Jan Łubis. Gratulujemy trenerowi i zawodnikom i życzymy samych
wygranych meczów w nowej lidze.
Szkoda tylko, że jeden z w/w zawodników po tym sukcesie zapałał miłością do innego klubu i opuszcza kolegów, z którymi wywalczył awans. Pozostałe dwa zespoły młodzieżowe naszego klubu, które występować będą w
klasie „Górski”, wznowią zajęcia w pierwszej połowie sierpnia.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów
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Non stop w kadrze

Pobyt Zespołu „Rzgowianie”
na festiwalu w Warnie w 2003 roku
zaowocował po latach zaproszeniem
na podobny festiwal do RABATU stolicy Maroka.
Już sama myśl o tym, że
14-osobowa grupa młodzieży poleci
samolotem do Afryki była ekscytująca. A to, co spotkało nas na miejscu,
przeszło najśmielsze oczekiwania.
Na lotnisku w Casablance czekała
na „Rzgowian” delegacja dyplomatów z ambasady RP w Maroku i
przedstawiciele Ministerstwa Kultury Królestwa Maroka. Już wtedy
poczuliśmy się wyjątkowo, a to
dopiero początek przygód. EL HASSANI MOHAMMED - dyrektor
koncernu OCP - kopalnie i fabryki
fosforytów - zabrał nas firmowym
autokarem w głąb czarnego lądu, do
miasta KHOURIBGA, gdzie następnego dnia zwiedzaliśmy świątynie,
oglądaliśmy wystawy, a wieczorem
mieszkańcy miasta przyszli licznie
do teatru, by obejrzeć 45-minutowy
spektakl w wykonaniu Zespołu
Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Na
blok programowy składały się tańce

lubelskie, krakowskie, oberek na 6
par i koniecznie piosenki, które były
przerywnikiem dla przebierającej się
młodzieży do kolejnego układu. W
finale marokańska widownia pomagała w refrenach polskich piosenek,
a najbardziej przypadła im do gustu
„kukułeczka”. Po występie tłumy
widzów wtłoczyły się na scenę, by
nie tyle zrobić zdjęcia, ile pomacać
nas i nasze stroje. Dzieciaki bełkoczące coś po arabsku przedrzeźniały
raz po raz polskie wyrażenia typu:
jak się masz? Na pytanie ile masz
lat - odpowiadały(przedrzeźniały):
„ile masz lat”. Sesja fotograficzna
trwała 2 godziny, a kolacja, na
której podsumowano nasz pobyt
w tym niezwykle sympatycznym
miejscu, trwała do późna w nocy.
Czuliśmy się jak gwiazdy, kamera
nas nie odstępowała. Jak się później
okazało, dostaliśmy kopię naszego
występu w Khouribgi na CD.
O tym, jak jesteśmy inni i czym
się różnimy od mieszkańców Afryki,
można było już dostrzec z okien
autokaru. Inna przyroda, inne stroje,
inny kolor skóry, inne potrawy, inne

pismo. W miastach, gdzie miała
wystąpić polska młodzież, wisiały
banery ze śmiesznymi znaczkami,
które podobno oznajmiały miejsca
koncertów „Rzgowian”.
Następnego
dnia
autokar
zawiózł nas do stolicy, gdzie przygotowania do festiwalu trwały pełną
parą. Każdego dnia przed południem
zaplanowano dla nas i innych grup
z całego świata zwiedzanie Rabatu.
Zobaczyliśmy między innymi mauzoleum Mohammeda V i Hassana
II, ruiny pierwszego zamku, Międzynarodową Bibliotekę, dwie
dzielnice stolicy oraz wielkie targowisko MEDINA. Udało nam się
także pojechać dwa razy na plażę do
miasteczka TEMARA, bo plaża w
Rabacie jest brzydka.
Przemieszczaliśmy się po mieście w jednym autokarze z młodzieżą
z SUDANU, AZERBEJDŻANU,
TUNEZJI i WŁOCH, ROSJI i w
takim też zestawieniu etnicznym
jeździliśmy na występy, każdego
dnia od 17.00 do późnych godzin
nocnych. Byliśmy nie tylko artystami, ale i widzami. Wymienione
państwa nie były jedynymi, jakie
brały udział w festiwalu. W paradzie, która rozpoczęła festiwal, było
ok. 60 grup z całego świata, „Rzgowianie” byli jednak najliczniejsi,
najbardziej kolorowi, rozśpiewani i
uśmiechnięci. Nic więc dziwnego,
że większość kamer i obiektywów
foto było skierowanych na polską
młodzież. Najsłynniejsze egipskie
aktorki i modelki, zaproszone do
loży VIP, raz po raz pozowały do
zdjęć na tle Polaków. Naszą grupę
błyskawicznie na tę okoliczność
uczono pozdrowień po arabsku,
byśmy mogli sprawnie popisywać
się przed kamerami.
Sceny do występów były przygotowane w różnych miejscach w
stolicy: Ogrody Hassana II, teatry,

domy kultury i w sąsiedztwie włoskiego cyrku.
Bardzo dbano o nasze bezpieczeństwo! Przydzielony na rezydenta-animatora: Wifaka Mohifa,
który dobrze sobie radził z polską
młodzieżą po angielsku. Uczył nas
na plaży arabskich i francuskich piosenek oraz tańców. Przez cały czas
był też z nami pracownik ambasady
Pani BEATA BURCHERT-PERLIŃSKA, która była współtwórcą
projektu festiwalu.
To tylko 10 dni, a zżyliśmy
się z ludźmi, którzy razem z nami
doświadczali tej egzotycznej przygody do tego stopnia, że łzy na kolacji pożegnalnej lały się strumieniami.
Może to początek jakichś przyjaźni,
może miłości, a może dodatkowa
motywacja, by jeszcze intensywniej
uczyć się języków obcych?
Oprócz cudownych wspomnień
zawozimy do naszej Ojczyzny
gorące pozdrowienia od Pani KINGI
WIECZOREK, która tańczyła w
pierwszym składzie „Rzgowian”, a
teraz mieszka z rodziną w Mohammedii, koło Casablanki, i także oglądała nasze występy w Maroko.
Międzynarodowe
deklaracje, wymiany prezentów, tort – to
wszystko zorganizowano dla nas
Polaków o dzień wcześniej, bo przecież festiwal kończył się dla wszystkich uczestników 26 czerwca. Mimo
że opuszczaliśmy cudowny hotel
Balima o 5.00 rano, to przyjaciele
z różnych stron świata wstali, by
uściskać nas raz jeszcze, bo przecież kontakt na FACEBOOK to nie
to samo, co uścisk czarnych dłoni
Sudańczyka!
My musieliśmy wrócić do Polski
25 czerwca, bo tego dnia udało nam
się kupić bilet na lot z Casablanki do
Polski i też dlatego, że „Rzgowianie”
powinni spakować stroje na spotkania folklorystyczne do Czarnogóry.
Renata Furga

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
Rada Gminy Rzgów uchwaliła
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Rzgów, podejmując uchwałę
Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30
marca 2005 r. Uchwała ta została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego Nr 143, poz.
1442 z dnia 13 maja 2005 r. oraz na
stronie www.bip.rzgow.tensoft.pl.
Stypendium szkolne może
otrzymać uczeń będący mieszkańcem Gminy Rzgów, znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności, gdy w
rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także
gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu
na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa
niż kwota, o której mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami),
wynosi ona aktualnie 351,00 zł netto
(zastrzega się, że kwota ta może
zostać zmieniona).
Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia.
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o
systemie oświaty, a także dzieciom i
młodzieży upośledzonych umysłowo

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

POLSAD Jacek Korczak
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A
zaprasza od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00
Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy,
maszyny rolnicze itd.
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Wysokość przyznanego stypendium jest uzależniona od sytuacji
materialnej ucznia i jego rodziny,
potrzeb edukacyjnych ucznia oraz
innych okoliczności.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od
września do czerwca w danym roku
szkolnym, a w przypadku ucznia
będącego słuchaczem kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od
października do czerwca w danym
roku szkolnym.
Warunkiem ubiegania się o
przyznanie
stypendium
szkolnego jest złożenie wniosku wraz z
wymaganymi załącznikami (wzór
wniosku stanowi załącznik nr 1 do
uchwały Rady Gminy Rzgów Nr
XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca
2005 r.) do dnia 15 września danego
roku szkolnego (a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium języków
obcych i pracowników służb społecznych do dnia 15 października)
w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Rzgowie.
Wniosek może być złożony
przez rodzica, prawnego opiekuna,
pełnoletniego ucznia, dyrektora
szkoły, ośrodka czy kolegium.
Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja stypendialna, którą powołuje Burmistrz
Rzgowa na okres roku szkolnego, a
do jej zadań należy analiza i opiniowanie złożonych wniosków.
Przyznane stypendia szkolne
będą
przekazywane
rodzicom
ucznia, prawnym opiekunom ucznia
lub pełnoletniemu uczniowi na
podstawie przedłożonych faktur,
rachunków itp. z okresu, na który
będzie przyznane stypendium.
Zasiłek szkolny przysługuje
uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
którego nie można było przewidzieć

i które skutkuje nagłym pogorszeniem się sytuacji materialnej ucznia
i jego rodziny (śmierć rodzica lub
opiekuna, pożar, powódź, długotrwała choroba, stanie się ofiarą
przestępstwa i inne).
Zasiłek może być przyznany w
formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z
procesem edukacyjnym lub pomocy
rzeczowej.
Może być przyznany raz lub
kilka razy w roku niezależnie od
otrzymanego stypendium szkolnego. Warunkiem jego uzyskania
jest złożenie wniosku (załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Rzgów Nr
XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca
2005 r.) w terminie 2 miesięcy od
daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku
w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Rzgowie. Złożone wnioski będą
rozpatrywane przez komisję stypendialną według kolejności zgłoszeń w
okresie nie dłuższym niż trzy tygodnie od daty wpływu wniosku.
Druki wniosków na rok szkolny
2010/2011 można pobierać drogą
elektroniczną lub bezpośrednio w
placówkach wymienionych poniżej:
1. Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,
tel. 214-12-10, www.bip.rzgow.tensoft.pl, www.rzgow.pl,
2. w Szkole Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie, ul. Szkolna 3,
95-030 Rzgów, tel. 214-10-39,
3. w Szkole Podstawowej w Guzewie, tel. 214-10-86,
4. w Szkole Podstawowej im. Św.
Królowej Jadwigi w Kalinie, tel.
214-10-77,
5. w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie, ul. Szkolna 3,
95-030 Rzgów, tel. 214-13-39,
6. w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rzgowie, ul. Rawska
8, 95-030 Rzgów, tel. 214-21-12.
Wszelkie dodatkowe informacje
można uzyskać w wymienionych
wyżej instytucjach.
Jadwiga Pietrusińska

„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!
5

Powszechny Spis Rolny
Informujemy
mieszkańców
Gminy Rzgów, iż w okresie od
dnia 1 września 2010 r. do dnia 31
października 2010 r., według stanu
na dzień 30 czerwca 2010 r., godz.
24.00, przeprowadza się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Powszechny Spis Rolny 2010 r.,
mający na celu zebranie danych o
gospodarstwach rolnych.
Podstawy prawne: Ustawa z
dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2010 roku (Dz.U.
2009 Nr 126, poz. 1040); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie
gospodarstw rolnych (Dz.U. 2009
Nr 195, poz. 1506); Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 24 listopada
2009 r. w sprawie wynagrodzenia
za wykonywanie prac związanych
z powszechnym spisem rolnym w
2010 r. (Dz.U. 2009 Nr 205, poz.
1582); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w
sprawie szczegółowych warunków i
sposobu rozpowszechniania audycji
propagujących idee powszechnego
spisu rolnego w 2010 r. (Dz.U. 2010
Nr 68, poz. 437); Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struk-

tury gospodarstw rolnych i badania
metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
571/88.

Co będzie objęte spisem

* ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego – uwzględniająca
cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego
(m.in. informacje o użytkowniku
gospodarstwa, opisanie struktury
własnościowej użytków rolnych,
działalności rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej w gospodarstwie
rolnym),
*
użytkowanie
gruntów
i
powierzchnia zasiewów – informacje o ogólnej powierzchni gruntów
gospodarstwa, w podziale na kategorie użytkowania oraz powierzchni
zasiewów poszczególnych upraw
rolnych,
* zwierzęta gospodarskie – stan
liczebności i struktura pogłowia
zwierząt gospodarskich poszczególnych gatunków,
* ciągniki, maszyny rolnicze i
urządzenia – dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych, w
podziale na klasy mocy silnika oraz
liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,
* zużycie nawozów – dane w czystym składniku o ilości stosowanego
nawożenia mineralnego, wapnio-

wego oraz nawożenia organicznego
pochodzenia zwierzęcego,
* pracujących w gospodarstwie
rolnym – informacje o wielkości i
strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie
osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),
* struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem
gospodarstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla
rolnictwa – informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej
działalności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej,
pracy najemnej, emerytur i rent oraz
innych źródeł niezarobkowych poza
emeryturą i rent, o fakcie korzystania przez gospodarstwo z płatności
do gruntów ornych i programów
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich,
* metody produkcji rolniczej
(wpływ rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje o metodach
uprawy gleby, zabezpieczania gleby
przed wypłukiwanie składników
pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania
zwierząt gospodarskich.
Obchód przedspisowy rozpoczyna się 9 sierpnia i trwa do 23
sierpnia 2010 r. Ma on na celu:
1) zapoznanie się rachmistrza z

terenem, na którym przeprowadzać
będzie spis,
2) zweryfikować istnienie gospodarstwa rolnego,
3) DORĘCZENIE UŻYTKOWNIKOWI GOSPODARSTWA ROLNEGO LISTU PREZESA GUS
informującego o zasadach, znaczeniu
i zakresie tematycznym spisu oraz o
bezwzględnym zachowaniu tajemnicy statystycznej co do wszystkich
danych zebranych podczas spisu.
Powszechny spis rolny oraz
badania metod produkcji rolnej
zostaną przeprowadzone w dniach
1 września – 31 października 2010
r. wg stanu na 30 czerwca 2010,
godz. 24.00, są to trzy metody przeprowadzenia spisu rolnego:
I. samopis internetowy (CAII) –
termin 1 września 2010 r. do 17 października 2010 r.
II. spis realizowany przez ankieterów statystycznych (CATI), termin
8 września 2010 r. - 31 października
2010 r.
III. spis realizowany przez rachmistrzów spisowych (CAPI) u użytkowników gruntów rolnych od 8
września 2010 r. do 31 października
2010 r.
IV. spis kontrolny – ankieterzy statystyczni od 3 listopada 2010 r. do 10
listopada 2010 r.
Powszechny Spis Rolny 2010
r. będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej, w tym
samym terminie i w tym samym
zakresie tematycznym, co w innych
państwach członkowskich UE.
Teresa Agier

Poloneza czas zacząć
Dnia 22 czerwca 2010 roku w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich. Trzecioklasiści, pod kierunkiem pani Dagmary Wieczorek-Mierzyńskiej, przygotowali z tej okazji program artystyczny, parodię programu Mam talent, w
którym to swoje aktorskie talenty prezentowali najstarsi gimnazjaliści, wcielając się w role nauczycieli i innych pracowników szkoły. Serca publiczności
podbiła Katarzyna Kacperska, Violetta Ciupa i Magda Szczech w interpretacji piosenki Mój jest ten kawałek podłogi z repertuaru zespołu Mr. Zoob.
Jak na prawdziwy bal przystało, gimnazjaliści zatańczyli również poloneza. Piękny układ do muzyki z filmu Pan Tadeusz, w choreografii pani Beaty
Ways, zachwycił zgromadzonych.
Tego dnia nastąpiło także oficjalne przekazanie sztandaru szkoły w ręce
młodszych kolegów. W roku szkolnym 2009/2010 członkami pocztu byli:
chorąży Mateusz Kuzik i asysta, Natalia Gorzkiewicz i Kinga Popa. W
przyszłym roku szkolnym te zaszczytne funkcje przypadną: Piotrowi Sarlińskiemu, Margaricie Rechcińskiej i Katarzynie Michalskiej.
Zakończenie roku to także czas podsumowań. Najlepsi uczniowie klas
trzecich otrzymali srebrne tarcze, nagrody i dyplomy, a rodzice listy gratulacyjne.
Po oficjalnej części odbył się tradycyjnie bal pożegnalny. Wszystkim smakował poczęstunek przygotowany przez rodziców, a zabawa była naprawdę
udana.
Koło dziennikarskie
Fot. Agnieszka Ruta

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2010/2011
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. (Dz.U.
Nr 95, poz. 612) określa szczegółowe warunki udzielania pomocy
uczniom w 2010 r. – „Wyprawka
szkolna” oraz wypłaty uczniom
zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, ustanowionym uchwałą
nr 76/2010 Rady Ministrów z dnia
28 maja 2010 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w
2010 r. - „Wyprawka szkolna” oraz
wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.
„Wyprawka szkolna” to program, który ma wpłynąć na wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów.
Pomoc ta będzie możliwa poprzez
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających
w roku szkolnym 2010/2011 naukę
w klasach:
- I – III szkoły podstawowej
- I – III ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia
- II gimnazjum
- II ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia
- II ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych
- V ogólnokształcącej szkoły baletowej.
O pomoc finansową na zakup
podręczników mogą ubiegać się
uczniowie pochodzący z rodzin:
1) spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
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społecznej (dalej ustawa o pomocy
społecznej), czyli 351 zł;
2)
niespełniających
kryterium
dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej (np. ubóstwa, bezdomności, sieroctwa, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby,
przemocy w rodzinie, zdarzenia
losowego i sytuacji kryzysowej) na
podstawie decyzji dyrektora szkoły,
do której uczęszcza uczeń;
3) dodatkowo pomoc otrzymują
uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim oraz uczniowie z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich
jest niepełnosprawność wymieniona
wyżej, jeżeli posiadają orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego.
Rodzice ucznia lub prawni
opiekunowie, ale także nauczyciel,
pracownik socjalny muszą złożyć
wniosek o dofinansowanie do
dyrektora szkoły, do której uczeń
będzie uczęszczał w roku szkolnym
2010/2011. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości
dochodów.
W szkołach prowadzonych przez
Gminę Rzgów wnioski składa się w
terminie do dnia 31 lipca 2010.
W uzasadnionych przypadkach
wniosek może być złożony w terminie do 10 września 2010 r.
Zadaniem gminy będzie dokonanie proporcjonalnego podziału środków na zgłoszone przez dyrektorów
szkół zapotrzebowanie.

Dyrektor szkoły sporządza listę
uczniów uprawionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją właściwemu wójtowi gminy, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta.
Również do obowiązków dyrektora szkoły będzie należał zwrot
kosztów zakupu podręczników
rodzicom lub opiekunom uczniów
po przedłożeniu dowodu zakupu
podręczników.
Wysokość dofinansowania dla
różnych grup uczniów wyniesie od
170 zł do 370 zł
(np. klasy I-III szkoły podstawowej
– 170 zł,
klasy II gimnazjum – 310 zł;
uczniowie posiadający orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego:
klasy I-III szkoły podstawowej 170 zł,
klasy IV-VI szkoły podstawowej
200 zł,
klasy I-III gimnazjum 310 zł)
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT, wystawiona
imiennie na ucznia, rodzica prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub

Niezwykli goście
w przedszkolu

oświadczenie o zakupie podręczników, potwierdzenie zakupu powinno
zawierać:
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę, do której uczeń będzie
uczęszczał,
- adres szkoły,
- wykaz zakupionych podręczników,
kwotę zakupu,
- datę zakupu,
- czytelny podpis podmiotu, który
dokonał zakupu.
W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty
zakupu podręczników zwracane
są po przedłożeniu potwierdzenia
zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu, np. przez
nauczyciela. Podmiot dokonujący
zakupu podręczników wystawia
potwierdzenie zakupu na podstawie
faktury VAT oraz listy uczniów, dla
których zakupiono podręczniki.
Dodatkowe informacje można
uzyskać w szkołach, w GOPS w
Rzgowie lub w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie, p. 27.
Zastępca Burmistrza Rzgowa
Jadwiga Pietrusińska

16.06.2010 r. do naszego przedszkola zawitali niezwykli goście: strażacy
z OSP z Aleksandowa Łódzkiego i ich znakomicie wyszkoleni czworonożni
pomocnicy z drużyny ratowniczej. Specjalnie przeszkolone do odszukiwania
zaginionych osób psy dały pokaz swoich umiejętności i sprawności fizycznej,
skacząc przez przeszkody i wyszukując dzieci ukryte przez przewodników
w specjalnych pojemnikach. Przedszkolaki miały też okazję do pogłaskania
łagodnych czworonogów oraz zostały zapoznane z zasadami postępowania
podczas spotkania z agresywnym psem.
Rada Pedagogiczna oraz wszystkie przedszkolaki dziękują za przemiłe
spotkanie drh Marlenie Czapli, drh Bogdanowi Wiśniewskiemu, drh Markowi Słowińskiemu, dowódcy st. kap. Marcina Płoticy oraz bryg. Makaremu
Szulcowi za ofiarowanie dzieciom pamiątkowych dyplomów.
Jak co roku, w czerwcu w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie pożegnaliśmy dzieci, kończące swój pierwszy etap edukacji. 17 czerwca po raz ostatni
jako przedszkolaki nasi wychowankowie z ogromnym przejęciem, żalem i
wzruszeniem w obecności rodziców i najbliższych dziękowali za trud, opiekę
i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Na przedszkolną uroczystość
złożyły się wiersze, piosenki, tańce i inscenizacje w wykonaniu wszystkich
starszaków oraz występ dzieci uczęszczających na zajęcia z j. angielskiego.
Uroczystemu pożegnaniu obok łez wzruszenia i nuty żalu towarzyszyły
pełne optymizmu uśmiechy dzieci, bowiem solidnie przygotowani do podjęcia nauki w szkole przyszli uczniowie już teraz niecierpliwie czekają na rozpoczęcie wielkiej szkolnej przygody. Na nową uczniowską drogę życia każdy
starszak otrzymał z rąk pani dyrektor dyplom ukończenia edukacji przedszkolnej, pamiątkowe tablo ze zdjęciami kolegów z grupy i wychowawczyni
oraz książeczkę z bajkami dla dzieci. Pani dyrektor żegnając się z dziećmi
życzyła im wielu sukcesów w szkole podstawowej. Podziękowała też Radzie
Rodziców, pani rytmiczce Iwonie Sobańskiej oraz kierownictwu i pracownikom GOK za całoroczną współpracę.
Przed naszymi wychowankami nowe szkolne wyzwania, ale przedtem
upragnione, zasłużone wakacje!
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Dla mikroprzedsiębiorców
Od dnia 21 września 2010 r. do dnia 24 listopada 2010 r. Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ul. Roosevelta 15, przyjmuje wnioski o dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł na
zakupy inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców.
Informacje udzielane są w pok. nr 4 przez Pana Marka Derskiego oraz
w punkcie informacyjnym tel. (42) 230-15-55.

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina
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Czas podsumowań
w Gimnazjum
Rok szkolny 2009/2010 dobiegł końca, czas zatem, aby podsumować
osiągnięcia uczniów Gimnazjum. Był to rok pracowity dla wszystkich, obfitujący w liczne konkursy, zawody i zwykłą, codzienną rywalizację. Najlepsi
uczniowie, jak co roku, zostali nagrodzeni świadectwami z wyróżnieniem,
uczniowie klas trzecich odebrali srebrne tarcze, a ci najlepsi z najlepszych,
otrzymali stypendia motywacyjne. Odbył się również coroczny konkurs na
superklasę i najlepszego gimnazjalistę. A oto wyniki klasyfikacji:
Srebrne tarcze otrzymali: Ewa Karga, Agata Wojcieszek, Natalia Gorzkiewicz, Kinga Popa, Adrian Samiec, Mateusz Kuzik i Weronika Fraszczyk.
Stypendia motywacyjne odebrali: Ewa Broniarczyk, Jolanta Cichewicz, Paulina Bartłomiejczyk, Natalia Napieraj, Piotr Sarliński, Martyna Barcicka,
Kamil Hajduk, Jolanta Sztandor, Ewa Karga, Agata Wojcieszek, Natalia
Gorzkiewicz, Kinga Popa, Adrian Samiec i Mateusz Kuzik. Przyznano jedno
stypendium sportowe dla uczennicy klasy Ib, Natalii Zasępy.

Powitanie Lata – Starowa Góra 2010

Konkurs na najlepszą superklasę wygrała IIId, a najlepszym gimnazjalistą został Piotr Sarliński z klasy IIb. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.
Koło dziennikarskie. Fot. Beata Ways

Początek wakacji na sportowo
25 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek, uczniowie odebrali świadectwa
i pożegnali szkołę na całe dwa miesiące. Uczniowie klasy Id postanowili
na sportowo przywitać wakacje, chociaż pogoda wcale nie była wakacyjna.
Tradycyjnie już, pan M. Bojanowski i pani Agnieszka Ruta zmobilizowali
swoich wychowanków do bezpiecznej, sportowej aktywności i grillowania.
Uczniowie Id i opiekunowie zmierzyli się z tenisem stołowym, kometką,
tenisem ziemnym, ale najważniejszą atrakcją popołudnia okazał się mecz
piłki nożnej rozegrany na mokrej murawie, więc nie obyło się bez wywrotek niczym na lodowisku. Humory dopisywały, kontuzje zagoją się szybko,
a wspomnienia pozostaną. Wszystkim gimnazjalistom życzymy udanych,
aktywnych wakacji.
Koło dziennikarskie. Fot. Agnieszka Ruta

Pływacy na medal
15 czerwca odbyły się Gimnazjalne Mistrzostwa w Pływaniu Klas Trzecich. Do zawodów zgłosiło się czternastu najlepiej pływających uczniów.
Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
styl klasyczny – 50 metrów dziewczęta: 1. Natalia Gorzkiewicz, 2. Kamila
Górska, 3. Lidia Biesaga
styl klasyczny – 50 metrów chłopcy: 1. Daniel Maciejewski, 2. Michał
Wójcik, 3. Adam Bednarski
styl przemienny – 100 metrów dziewczęta: 1. Kamila Górska, 2. Violetta
Ciupa, 3. Justyna Zapieraczyńska
styl przemienny – 100 metrów chłopcy: 1. Tomasz Salski, 2. Kamil Bednarski, 3. Hubert Rechciński
styl grzbietowy – 50 metrów dziewczęta: 1. Kamila Górska, 2. Natalia Gorzkiewicz, 3. Violetta Ciupa
styl grzbietowy – 50 metrów chłopcy: 1. Adam Bednarski, 2. Michał Wójcik,
3. Tomasz Salski

W dniu 26 Czerwca 2010
roku odbyła się siódma już edycja
„Powitania Lata” – Starowa Góra
2010. Organizatorami festynu byli
mieszkańcy, Rada Sołecka i organizacje społeczne Starowej Góry.
Współorganizatorami był Samorząd
Miasta Rzgów, Agencja Ochrony
„EDMAR”, Gminy Ośrodek Kultury
Rzgów. Patronat medialny objęła
TVP Łódź i Radio Łódź. Głównym
sponsorem tegorocznego pikniku
był Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„GROT”.
Festyn od lat łączy smakiem
i zabawą pokolenia. W dniach od
24-26 czerwca 2010 roku odbyły
się rozgrywki sportowe - turnieje:
tenisa ziemnego, szachów siatkówki
i piłki nożnej. W dniu 26 czerwca
piknik Powitania Lata rozpoczął się
meczami piłki nożnej: o III i I miejsce, za które była nagroda - Puchar
Burmistrza Miasta Rzgowa. Następnie zaprezentowała się Konfraternia
Rycerska SUA SPONTE, która zorganizowała różne atrakcje dla dzieci
i dorosłych. W tym samym czasie
dla wszystkich chętnych ruszyła
auto szkoła „CROSS”, gdzie pod
okiem doświadczonych instruktorów można było spróbować swoich

sił za kierownicą samochodu.
Ponadto firma „MOTO-RAF”,
sprzedająca motory, skutery i quady,
oferowała wszystkim chętnym przejażdżki skuterem. Wszyscy, którzy
mieli ochotę na spokojniejszą jazdę,
mogli pojeździć bryczką. Atrakcjom
nie było końca.
Motto imprezy brzmiało: „26
czerwca to sobota, przyjdź na kompleks boisk obok zakładu GROTA”.
To był festyn doskonały przez brać
Starowej Góry zorganizowany. Jadło
smaczne, grilowane, przez Jana i
Jakuba Kuroniów przygotowane.
Dla wszystkich przybyłych te rarytasy, nie zabrakło tez pieczonej w
ognisku kiełbasy. „A w kociołkach
bigos grzano: w słowach wydać
trudno/ Bigosu smak przedziwny,
kolor i woń cudną” - pisał nasz
wieszcz Adam Mickiewicz – Pan
Tadeusz – Księga IV „Dyplomatyka
i łowy”.
U nas na festynie w kociołkach
kuchni polowej bigos i flaki serwowane przez panie z KGW i druhów
OSP – Starowa Góra! Każdy mógł
spróbować i wejść w smak romantyzmu z firmą „GROT”. Gdyby jednak
ktoś chciał się przenieść w średniowiecze, mógł wstąpić do wioski

rycerskiej, gdzie czekały wspaniałe
pokazy i opowieści. Jeśli uczestnicy
pikniku wybrali czasy teraźniejsze,
mogli wziąć udział w loterii fantowej zorganizowanej przez KGW
– każdy los wygrywał. Wśród upominków rzeczowych były także do
wylosowania losy na usługi kosmetyczne, sponsorowane przez „Studio
Perfekt” pani Doroty Chwiałkowskiej, mające swoją siedzibę w
CZMP, oraz fryzjerskie ufundowane
przez zakład fryzjerski pani Iwony
Grochowskiej, mieszczący się w
Starowej Górze.
Cały czas o humory dzieci dbali
dwaj klauni. Przez imprezę przewinął się akcent sportowy. Zawitały do
nas siatkarki Organika Budowlani
Łódź. Nasze siatkarki rozdawały
koszulki z autografami. Był też
konkurs z nagrodami, prowadzony
przez Małgorzatę Niemczyk o tematyce - polska siatkówka. Jak co roku,
ogromnym powodzeniem cieszył się
konkurs przeciągania liny.
Po sportowo-kulinarnych atrakcjach zaprezentowały się zespoły:
zespół tańca nowoczesnego „NEX”,
„Czarne Stopy”, nowy łódzki kabaret „AKUKU”, Konfraternia Rycerska „SUA SPONTE”. Gościnnie
wystąpił duet fortepianowy Zosia
Starosta i Ania Walczak (obie po lat
10), mieszkanki naszej gminy, które
zagrały „Polka Piccikato” – Johanna
Straussa.
Odbył się również konkurs dla
dzieci i dorosłych „Mikrofon dla
Wszystkich”. Chętni mogli zaprezentować swoje zdolności artystyczne. Wszystkie dzieci biorące
udział zostały nagrodzone upominkami zorganizowanymi przez ZPM
– „GROT” oraz słodyczami przygotowanymi przez panie z KGW.
W konkursie dla dorosłych były do
zdobycia dwie nagrody w postaci
bonów ufundowane przez: ZPM –
„GROT” (na zakupy w sklepach
patronackich firmy) oraz „Studio

Perfekt” (na usługi kosmetycznofryzjerskie).
W imieniu społecznego komitetu organizacyjnego Powitanie Lata
2010 – Elżbieta Bartosik powitała
mieszkańców, radnych i zaproszonych gości: Burmistrza Rzgowa
Jadwigę Pietrusińską, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie
Marka Bartoszewskiego, Radnego
Andrzeja Zygmunta, Sołtysa Starowej Góry Izabelę Buchalską, Prezesa Zarządu Ochrony „EDMAR”
Edwarda Tomczyka, Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w
Rzgowie Wojciecha Skibińskiego,
Sponsora – właściciela Zakładu
Przetwórstwa Mięsnego „GROT”
Józefa Grota.
Zaproszeni goście i przedstawiciele organizacji społecznych wręczyli nagrody dla najlepszych uczestników poszczególnych dyscyplin
sportowych. Najwytrwalsi bawili się
do późna na zabawie tanecznej przy
muzyce zespołu „QUEST”. W trakcie zabawy odbył się Fireshow w
wykonaniu Stowarzyszenia GIT.
A o to wyniki rywalizacji sportowych:
Turniej tenisa ziemnego dziewcząt:
1. Marzena Bieniak, 2. Magdalena
Cuper, 3 Kamila Libertowska.
Turniej tenisa ziemnego chłopcy: 1.
Arkadiusz Siuto, 2. Mateusz Puławski, 3. Damian Król.
Siatkówka drużyny mieszane: 1.
„No name”, 2. „Kropla Beskidu”, 3.
ST: 1.
Szachy: 1. Radosław Cuper, 2. Magdalena Cuper, 3. Damian Król.
Piłka nożna: 1. „Starówka”, 2. Drużyna firmy „GROT”, 3. „Rzgowianie”.
Osobami
odpowiedzialnymi
za rozgrywki sportowe z ramienia komitetu organizacyjnego byli:
Mirosław Cuper, Sebastian Służewski, Artur Grot. Imprezę prowadzili
Elżbieta Bartosik i Sebastian Służewski.
Elżbieta Bartosik

Uczniowie klas drugich i trzecich mieli również możliwość zdobycia
karty pływackiej i karty specjalnej pływackiej. Warunkiem uzyskania karty
pływackiej było przepłynięcie 200 metrów, stylem grzbietowym oraz przepłynięcie 5 metrów pod wodą i wykonanie skoku do wody. Aby zdobyć kartę
specjalną należało przepłynąć dystans 1500 metrów, w tym 200 metrów stylem
grzbietowym i przepłynąć 15 metrów pod wodą po wykonaniu skoku.
Kartę pływacką zdobyli: Lidia Biesaga, Natalia Biesaga, Mateusz Kuzik,
Damian Frydrych, Michał Rodkiewicz, Adrian Adamczyk, specjalną kartę
pływacką otrzymali: Daniel Maciejewski, Adam Bednarski, Michał Wójcik,
Rafał Modranka. Gratulacje dla pływaków.
Nauczyciel wychowania fizycznego,
Grażyna Żabka
Fot. Robert Płusa
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Konkurs o tytuł
„Mistrza Ortografii”
Jak co roku, w naszej szkole w maju odbył się konkurs o tytuł „Mistrza
Ortografii”. Wzięło w nim udział 22 uczniów z klas IV-VI. Konkurs składał
się z dwóch części: dyktanda „Warzywa w moim ogródku” oraz testu. Każda
klasa wytypowała trzech przedstawicieli, którzy zmagali się z ortograficznymi wyzwaniami. Nie były one łatwe.
Tytuł „Mistrza Ortografii” w klasach VI zdobyły trzy osoby: Tomek
Kałuziński, Patrycja Klepacz i Sylwia Skrobiszewska. W klasach V największą liczbę punktów zdobyła Ola Stasiczka z klasy Va. W klasach IV najlepszy
okazał się uczeń klasy IVb, Michał Śniady. Zwycięzcom gratulujemy!
Patrycja Klepacz, kl. VIb

Zielona Szkoła nad Bałtykiem
W tym roku szóstoklasiści udali się na zieloną szkołę nad Bałtyk do
Władysławowa. Spędziliśmy tam bardzo przyjemnych pięć majowych dni.
Uczniowie klasy VIa i VIb pojechali pod opieką p. Marii Baranowskiej, p.
Danuty Chojnowskiej oraz p. Marii Kluczyńskiej.
Trasa do Władysławowa trwała długo. Na szczęście mogliśmy chwilę
odetchnąć, ponieważ zwiedzaliśmy Szymbark. Główną atrakcją był „domek
do góry nogami” oraz najdłuższa deska świata. Do ośrodka wypoczynkowego zajechaliśmy dopiero wieczorem.
Drugiego dnia w planie mieliśmy wycieczkę na Rozewie i do Jastrzębiej
Góry. Niestety, pogoda nie dopisywała, tak jak byśmy chcieli. Po południu
udaliśmy się na basen w Cetniewie. Nie sposób było być niezmęczonym.
Kolejny dzień zapowiadał się jeszcze ciekawiej. Udaliśmy się na Hel,
gdzie zwiedzaliśmy fokarium. Mieliśmy czas na zakup pamiątek. Pogoda
zaczynała się polepszać. Mieliśmy też okazję płynąć kutrem. Niektórzy mieli
niewyraźne miny, bardzo bujało.
W czwartek zwiedziliśmy Trójmiasto. Byliśmy na Westerplatte oraz na
gdańskiej Starówce. Interesujące historie o tych pięknych miejscach zdawały
się nie mieć końca.
Każdego popołudnia mogliśmy korzystać z placu przed ośrodkiem,
gdzie graliśmy w siatkówkę. Opiekunowie zorganizowali nam dyskotekę. W
czwartkowy wieczór nie zabrakło rozrywki. Został zorganizowany konkurs
na „Miss Zielonej Szkoły”, w którym brali udział... chłopcy. Jednogłośnie
jury nagrodziło pierwszym miejscem Wiesię (Patryk Biniek). Swoim pomysłowym ubiorem i nieograniczoną charyzmą zdobył/a serca widowni.
Zielona szkoła była dla wszystkich niezapomnianym wyjazdem. Świetna
zabawa, jaka trwała przez te pięć dni, była dla wszystkich uczestników czymś
wyjątkowym.
Sylwia Skrobiszewska, kl. VIb

„Akademia Przygody”
w Guzewie
W dniach 14-17 czerwca br. uczniowie kl. III-VI ze Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wzięli udział w „Akademii Przygody”
zorganizowanej w ramach projektu Szkolna Akademia Innowacji i Odpowiedzialności.
Uczniowie wraz z innymi uczestnikami z różnych szkół województwa
łódzkiego spędzili niezapomniane cztery dni w ośrodku Geovita położonym
w malowniczej miejscowości Jugowice, w otoczeniu pięknych Gór Sowich
(okolice Wałbrzycha).
Uczestnicy zaraz po przyjeździe zostali podzieleni na osiem grup: pomarańcze, truskawki, orzechy, banany, ogórki, paprocie, winogrona i bratki.
Każda grupa miała swój oddzielny program – wybraną przez siebie ścieżkę,
czyli zajęcia, w których uczestniczyli. Porządek dzienny wypełniony był niemalże co do godziny. Wychowankowie mieli do dyspozycji warsztaty prowadzone przez doświadczonych fachowców, praktyków i pasjonatów w danej
dziedzinie. Były to między innymi zajęcia z historykiem, które odbyły się
w pobliskim zamku w Grodnie, który nota bene uczestnicy mieli za zadanie podbić. W ramach lekcji faktu podopieczni zwiedzili także podziemny
kompleks „Olbrzym” znajdujący się we Włodarzu (Góry Sowie). Stanowi
on jedno z największych przedsięwzięć budowlano-górniczych II wojny
światowej. Dzieci mogły zwiedzić dostępne korytarze, tunele oraz popłynęły
łódką po zalanych terenach i w takiej atmosferze wysłuchały wstrząsających
informacji o tym, w jaki sposób traktowano przebywających tam więźniów
oraz jak wyglądało ich życie w obozach pracy. Z pewnością ta podróż w
przeszłość zostanie przez wielu zapamiętana.

Klasyfikacja końcoworoczna
w SP im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie
1. Emilian Gałązka – kl. V – 5,36. 2. Natalia Pachulska – kl. VI – 5,27. 3.
Kacper Stawiany – kl. IV – 5,22.

Turniej piłki nożnej
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie został rozegrany
turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyli uczniowie tutejszej podstawówki
oraz uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.
Wśród gimnazjalistów najlepiej zagrali: Michał Goss i Bartek Kurela.
Natomiast spośród uczniów podstawówki najwięcej bramek zdobyli:
Dominik Gałkiewicz (4), Krystian Sońta (3), Miłosz Pióro (2), Adam
Śniady (2), Damian Świderek (2), Krzysztof Karga (1), Bartek Zając (1).
Wszystkim uczestnikom turnieju bardzo zależało, aby zaprezentować swoje
umiejętności piłkarskie podczas gry. Wszyscy pamiętali także o przestrzeganiu zasad „fair play”. Królem strzelców turnieju został oczywiście Dominik
Gałkiewicz z klasy piątej. Serdecznie gratulujemy.
Krzysztof Chrzanowski

Tenis stołowy

Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach z fizykiem, który zademonstrował wiele ciekawych doświadczeń. Na zajęciach z dziennikarstwa uczyli
się, jak napisać ciekawy artykuł, przeprowadzić wywiad i zrobić do niego
zdjęcie. Bankier wyjaśniał, co kryje za sobą giełda finansowa, jak powstają
pieniądze oraz jak sprawdzać ich autentyczność. Dzieci mogły stworzyć
swoje własne banknoty. Ponadto protegowani mieli jeszcze do wyboru zajęcia z artystą, badaczem przyrody, geografem, leśnikiem, stylistką, tancerką,
sportowcem i tenisistą. Oprócz tego uczestnicy mieli także okazję poznać
podstawy jazdy konnej (woltyżerka). Wzięli udział w zajęciach z alpinistyki
w jednym z parków linowych. Wielu pokonało swój lęk wysokości i zaraziło się bakcylem sprawnego przemieszczania się nad ziemią. Do dyspozycji
uczestników był również basen znajdujący się na terenie ośrodka.
W trakcie pobytu uczniowie poznali wielu nowych towarzyszy, z którymi
świetnie się bawili podczas wspólnego ogniska i dyskoteki. Pomimo tego, że
harmonogram zajęć był napięty, a same ćwiczenia prowadzone były w blokach trzygodzinnych, uczestnicy niechętnie opuścili piękne Jugowice. Wszyscy gorąco dziękowali organizatorom (Centrum Służby Rodzinie w Łodzi) i
obiecali, że wrócą tu za rok.
Agnieszka Juraszek

W naszej gminie bocian nie wyginie
Miło jest poinformować, że w okolicy Szkoły Podstawowej w Kalinie
pojawiło się nowe gniazdo. Usytuowane jest ono na przygotowanym przez
gospodarzy drzewie z platformą w Kalinie nr 5. Bociany założyły swoje
siedlisko na wiosnę i obecnie wychowują młode potomstwo, które już próbuje latać. Pod koniec sierpnia pożegnamy wszystkie bociany białe z naszej
gminy.
Okres wiosenny i wczesnoletni był dla nich trudny, ponieważ część bocianów utraciła młode i niestety, dochodziło do międzypokoleniowych bocianich bójek. W wyniku potyczek dorosły bocian biały zginął. Młode samotne
bociany, których pojawiło się bardzo dużo w pobliżu rzeki Ner, walczą z
dorosłymi o siedlisko. Może warto byłoby pomyśleć o założeniu nowych
platform na wiosnę przez gospodarzy naszej gminy. Bociany przecież odwzajemniają się, przynosząc swym opiekunom szczęście i nie tylko.
15 czerwca br. uczniowie kl. I i II SP w Kalinie obchodzili Dzień Bociana.
Zaproszono do wspólnej zabawy drugoklasistów Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi. Pomimo deszczowej aury odwiedziliśmy w Tadzinie gniazdo z pisklętami oraz podziwialiśmy bociana w locie ze zdobyczą
w dziobie. Dzieci rozwiązywały zadania w kartach pracy, uczestniczyły w
zabawach integracyjnych oraz biesiadowały. Poczęstunek został przygotowany przez niezastąpione mamy pierwszoklasistów.
Odpoczywając w letnie wieczory, mieszkańcy gminy Rzgów mają to
szczęście, że nad ich głowami często pojawia się chroniony bocian biały.
Myślę, że dzięki miłośnikom tych pięknych ptaków w naszej gminie ich
liczba będzie się systematycznie powiększała.
Elżbieta Kowalik, opiekun kółka ornitologicznego w SP Kalino

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali także: 1. Kuba Nowacki – kl. VI. 2.
Agnieszka Fryczka – kl. V. 3. Martyna Łęgocka – kl. V. 4. Natalia Gajda – kl.
V. 5. Maks Wojtala – kl. IV. 6. Martyna Świderek – kl. IV. 7. Magdalena Popa
– kl. IV. 8. Robert Sabela – kl. V. 9. Piotr Biesaga – kl. VI.

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

OGŁASZAJ SIĘ W NASZEJ GMINIE
8

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina

9

