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Najlepszym dowodem na to, że 
tak naprawdę tylko drugi człowiek 
może dać nam szczęście, jest Finał 
WOŚP. W tym roku – 9 stycznia już 
po raz dziewiętnasty my – ludzie 
wspieraliśmy innych ludzi - tym 
razem tych najmłodszych, ale bardzo 
potrzebujących. Potrzebujących 
wielkich serc i otwartych kieszeni - 
aby ratować zdrowie i życie pomimo 
poważnie chorych nerek.

Także i my, mieszkańcy rzgow-
skiej gminy, wspieraliśmy tę akcję: 
Orkiestra Dęta Rzgów i Chór „Came-
rata” - grą i śpiewem kolęd przed i 
podczas mszy św. w kościele para-

fialnym o godz. 10.00;. ZPiT „Rzgo-
wianie” - towarzysząc lokalnym 
(po raz pierwszy w historii) wolon-
tariuszom – uczniom rzgowskiego 
gimnazjum; uczestnicy zorganizo-
wanej po raz pierwszy w Rzgowie 
licytacji (prowadzonej przez dyrek-
tora GOK, podczas której Orkiestra 
Dęta Rzgów zagrzewała do działań) 
- dzielnie walcząc o dary przekazane 
przez ludzi o wielkich sercach.

Podczas licytacji zebranych i 
ofiarowanych rzeczy, piłki z podpi-
sami VIP podczas otwarcia Orlika 
w Rzgowie, obrazów, rzeźb, tortu, 
wielkiej pizzy, odkurzacza, kalen-

darzy, udało się zebrać kwotę ponad 
1.600 zł.

Dziś już wiemy, iż w tej naszej 
wspólnej zbiórce uskładało się aż 
10.088,28 zł, co jest dotychczaso-
wym rekordem (przebija dwukrot-
nie wynik zeszłoroczny) i z czego 
możemy być dumni. Mieszkańcy 
naszej gminy okazali się hojni, za 
co serdecznie dziękujemy w imie-
niu dzieci, a jak pokazują fakty – w 
zgodzie i wspólnie można osiągnąć 
wiele.

Instruktor GOK
Izabela Kijanka

Rekord WOŚP w Rzgowie

Układanie, cyklinowanie

parkietu.

tel. 502-687-750

Gabinet kosmetyczny
„ZUZA”
Ul. Źródlana 15

Zaprasza na zabiegi

– twarz i ciało
– pielęgnacja stóp: wrastające paznokcie, 

odciski, modzele
– wizyty dermatologa, wkrótce ortopedy

Tel. 602-595-408

Prywatny gabinet kardiologiczny
dr n. med. Grażyna Dąbrowska

– konsultacje
– diagnostyka

– EKG
– holter, holter ciśnieniowy i echo serca

Zapisy codziennie w rejestracji
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

– ul. Ogrodowa 11; tel. 42-214-11-72
oraz 510-562-012

Sat-ER    Andrzej Polakowski
Naprawy telewizorów i sprzętu Audio-video

Instalacje anten Tv, Sat, alarmów, kamer
Tel. 660-904-697 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”

Krzyżówka Świąteczna
Zwyciezczynią świątecznego konkursu została Sandra Sąd-

kiewicz ze Rzgowa, która na pięknie wykonanej przez siebie 
kartce podała prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe.

Od sponsora naszego konkursu firmy Hort-Cafe Sp.j. 
Cukiernia ze Rzgowa otrzymała słodki prezent.

Redakcja NG
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Rekord WOŚP w Rzgowie

PODZIĘKOWANIE
Członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rzgo-
wie składają serdeczne podziękowanie Prezesowi Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Rzgowie dh. WOJCIECHOWI 
GAŁKIEWICZOWI za udostępnienie sali i zorganizowanie 
spotkania opłatkowego w dniu 4 grudnia 2010 r.
Na spotkaniu tym wspólnie kolędowaliśmy ze strażakami i 
członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich. Wspólne kolędowa-
nie było wstępem do przygotowań Świąt Bożego Narodze-
nia w naszych rodzinach. Wszystkim życzymy pomyślności 
w nowym 2011 roku.

Zarząd Koła

Wszystkie zespoły już trenują
Od 17 stycznia wszystkie zespoły naszego klubu rozpoczynają 

intensywne przygotowania do rundy rewanżowej. Najmłodsze zespoły 
przygotowują się do rozgrywek w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Rzgowie. Zespół trenera Roberta Świerczyńskiego trzy razy 
w tygodniu będzie trenował w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Guzewie.

Pierwszy zespół trenuje, jak co roku, w hali Rudzkiego Klubu Spor-
towego w Łodzi. Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu. W 
poniedziałki i środy od godz. 18.30, a w piątki od godziny 18.00. We 
wtorki od godz. 20.30 zajęcia będą się odbywać w hali Wyższej Szkoły 
Informatyki w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej.

Na pierwszym treningu mają się pojawić na zajęciach dwaj młodzi 
nowi zawodnicy. Jeden ze zlikwidowanego zespołu młodzieżowego 
Piotrcovii Piotrków Trybunalski, a drugi z Rosji.

Szczególnie ciekawi jesteśmy gry rosyjskiego zawodnika, który 
przewidziany jest do gry w ataku obok kapitana Jarosława Soszyń-
skiego. Z niecierpliwością czekać więc będziemy na pierwszy sparing, 
który odbędzie się 29 stycznia z zespołem juniorów starszych GKS 
Bełchatów. O miejscu oraz godzinie spotkania poinformujemy w ter-
minie późniejszym.

Pojawienie się zawodnika z Rosji jest dla naszego klubu dość 
dużym wyzwaniem organizacyjnym, ponieważ zawodnikowi trzeba 
zapewnić zakwaterowanie oraz wyżywienie na czas gry w naszym 
klubie. Obie te rzeczy na dzień dzisiejszy mamy już przygotowane.

Być może, że do klubu powinno przyjść więcej zawodników, bo 
kadry nie mamy zbyt szerokiej, ale w chwili obecnej tego nie przewi-
dujemy. Spodziewamy się, że dwóch-trzech zawodników opuści nasz 
zespół przed rozpoczęciem rundy rewanżowej, ale nie będą to zawod-
nicy, którzy wychodzili do gry w pierwszym składzie.

W lutym przewidziane są następujące sparingi: 4.02. z Concordią 
Piotrków Trybunalski; 12.02. z ŁKS II Łódź na boisku w Łodzi, a 19.02. 
z Woy Bukowiec Opoczyński. Miejsca i godziny spotkań w chwili obec-
nej nie są jeszcze ustalone i zostaną podane w terminie późniejszym 
w kolumnie sportowej dodatku „Bliżej Ciebie” w „Expressie Ilustrowa-
nym”.

Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Z powiatu
W powiecie prawie bez zmian.
Wybory samorządowe nie spowodowały istotnych zmian we władzach 

Powiatu. Decyzją rady funkcję starosty i wicestarosty w nowej kadencji pełnić 
będą ponownie PIOTR BUSIAKIEWICZ (Tuszyn) i MAREK JARZĘBSKI 
(Koluszki). Na nieetatowych członków zarządu wybrani zostali MARIUSZ 
KOTYNIA i JERZY KABAT (Koluszki) oraz ALEKSANDRA KUBICKA 
(Rzgów).

Przewodniczącym rady został KLEMENS DERACH (Brójce), a wice-
przewodniczącymi WŁODZIMIERZ BEREZIŃSKI (Tuszyn) i JAROSŁAW 
SOBIESZEK (Koluszki). BOGUMIŁA GONIARZ z SLD (Koluszki) peł-
niła będzie funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Taki podział ról w 
nowej radzie i zarządzie jest efektem wyniku wyborczego.

Wybory w powiecie wygrało stowarzyszenie „Razem dla Gminy” uzysku-
jąc 7 mandatów w 19-osobowej radzie, ponadto 3 mandaty uzyskało Prawo 
i Sprawiedliwość, po 2 mandaty Platforma Obywatelska i Polskie Stronnic-
two Ludowe oraz 5 mandatów Socjaldemokracja. Wybór nowych władz nie 
spowodował burzliwych dyskusji ani dużych kontrowersji. O wyborze zade-
cydowały kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje. Dlatego tym bardziej 
dziwi mnie artykuł zamieszczony w „Gazecie Rzgowskiej” pod wymownym 
i lekko uszczypliwym tytułem „Zamieszanie w Powiecie” - nie wiem o jakie 
„zamieszanie” autorowi chodziło.

Ja pragnę zapewnić szanownych czytelników, że pierwsza powiatowa 
sesja przebiegła spokojnie i sprawnie.                          Aleksandra Kubicka

Bezpieczne ferie
Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, gdy dzieci spędzają zimowy 

wypoczynek w miejscu zamieszkania i pozostają przez kilka lub kilkanaście 
godzin bez opieki pracujących rodziców.

Pouczmy nasze pociechy, aby pod żadnym pozorem nie wpuszczały 
obcych ludzi do domu. Dziecko powinno mieć kontakt telefoniczny z rodzi-
cami i informować ich o każdym istniejącym zagrożeniu. Na placach zabaw, 
w parkach czy skwerach dzieci powinny bawić się w grupie - najlepiej pod 
okiem dorosłej osoby. Należy „uczulić” dziecko, że nie wolno mu rozmawiać 
z obcymi ani oddalać się w ich towarzystwie.

Wytłumaczmy naszej latorośli, aby unikała niebezpiecznych miejsc 
– bunkry, pokryte lodem rzeki czy jeziorka mogą być bardzo zdradliwe, a 
zabawa może zakończyć się utratą zdrowia czy życia.

Rodzice nastolatków, które udają się na wypoczynek w grupie młodzieży, 
powinni dokładnie wiedzieć, gdzie i z kim wybiera się młoda osoba. Starajmy 
się poznać współuczestników wyjazdu i utrzymujmy z synem lub córką stały 
kontakt telefoniczny.

Funkcjonariusze PP Rzgów w okresie świąteczno-noworocznym dokonali 
zatrzymania 20-letniego mieszkańca gm. Rzgów pod zarzutem posiadania 
przy sobie niedozwolonych środków odurzających w postaci tzw. „dilerki”.

Ponadto w dniach 11-12.01.2011 dzielnicowi PP Rzgów dokonali zatrzy-
mania 4 mieszkańców Rzgowa (w wieku 18-21 lat) podejrzewanych o doko-
nanie zniszczeń mienia w postaci betonowego płotu w grudniu 2010 r. w 
Rzgowie przy ul. Długiej - postępowanie w toku.
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Przed Sesją ks. wikary Robert Nowak odprawił Mszę św. w 
kościele parafialnym pw. Biskupa Męczennika w Rzgowie 
w intencji wszystkich samorządowców naszej gminy. We 
mszy uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

Diety radnych
Na pierwszych dwu sesjach ukonstytuowała się Rada Miejska i zaprzy-

siężono burmistrza, a na tej sesji przyszedł czas na ustalenie diet i wynagro-
dzeń. Dieta dla radnych ma pokryć utracone wynagrodzenie oraz pokryć 
koszty sprawowania mandatu (utracony czas, rachunki za telefony, dojazdy 
itp.).

Radni uchwalili diety na niezmienionym poziomie, czyli ryczałt mie-
sięczny w wysokości 550,60 zł. Za każdą nieobecność radnego na sesji potrą-
cane będzie 10% tego ryczałtu. W przypadku, gdy radny nie weźmie udziału 
w żadnym posiedzeniu komisji lub sesji, ryczałt nie przysługuje. (Tylko w 
grudniu ubiegłego roku radni uczestniczyli w trzech sesjach i dwu komisjach 
rady).

Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymał niezmieniony ryczałt mie-
sięczny w wysokości 1.376,51 zł, a Wiceprzewodniczący również ten sam 
ryczałt, co w poprzedniej kadencji – 1.101,21 zł.

Uchwalono zwiększony ryczałt miesięczny trzem przewodniczącym sta-
łych komisji rady, a mianowicie po 825,91 zł.

Diety przysługują, jeśli pełnienie tych funkcji nie doznało żadnych ogra-
niczeń.

Wynagrodzenie Burmistrza
Rada Miejska przyznała Burmistrzowi Janowi Mielczarkowi wynagro-

dzenie w wysokości 12.100 zł brutto (z tego potrącany jest podatek docho-
dowy oraz ZUS-y w wysokości ok. 40%).

Dotychczasowe wynagrodzenie w wysokości 11.620 zł nie uległo zmianie 
przez trzy lata. Nowa pensja burmistrza jest w górnej strefie tabeli wynagro-
dzeń, ale i oczekiwania radnych też są wysokie, a i wyzwania przed Gminą 
jeszcze wyższe. Stąd taka decyzja radnych.

Ryczałt za przejazdy
Na jazdy lokalne przyznano burmistrzowi miesięczny limit kilometrów 

w wysokości 300 km.

Sesja czyszcząca
Zmiany w budżecie w kilkudziesięciu pozycjach inwestycyjnych pod 

koniec roku po ich faktycznym podliczeniu pozwoliły zmniejszyć planowany 
kredyt na pokrycie deficytu gminy o kwotę 3.590.109,00 zł.

Faktycznie zaciągnięty kredyt komercyjny w banku na rok 2010 to – 
4.132.909 zł.

Kwota ta oraz pożyczka w WFOŚiGW w wysokości - 372.300 zł, nad-
wyżka budżetowa w wysokości – 3.836.495 zł oraz wolne środki wynikające 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.482.220 zł pozwoliły 
sfinansować deficyt budżetu za ubiegły rok w wysokości – 9.823.924 zł. Zna-
czącą niezrealizowaną pozycją, która wpłynęła na zmniejszenie kredytu, był 

„Wykup gruntów pod zasoby komunalne gminy” na kwotę blisko 1 mln 40 
tys. zł.

Wydatki niewygasające
Głównie przedwczesny atak zimy był przyczyną niewykonania kilku 

inwestycji planowanych na rok 2010. Rada uchwaliła je jako niewygasające, 
które będą przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku 
bankowego Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Termin ostatecznego wykonania tych zadań upływa 30 czerwca 2011 r. i 
stanowi kwotę 1.592.200,73 zł.

A o to one:
Wykaz wydatków niewygasających w 2010 r.

Lp. Zadanie Kwota w zł Termin 
ostateczny 
wykonania 
wydatków

1. WPI: Wykonanie projektu i budowa 
wodociągu Rzgów - Starowa Góra

756.848,75 30.06.2011

2. WPI: Przebudowa wodociągu w Kalinku 47.192,00 30.06.2011
3. WPI: Przebudowa drogi powiatowej Nr 

2922 E w miejscowości Kalino
378.718,01 30.06.2011

4. WPI: Modernizacja ul. Parterowej w 
Starowej Górze

362.540,04 30.06.2011

5. Wykonanie projektu modernizacji 
budynku poczty

5.000,00 30.06.2011

6. WPI: Projekt rozbudowy szkoły 
i przedszkola w Rzgowie wraz z 
projektem i wykonaniem odwodnienia

5.124,00 30.06.2011

7. WPI: Budowa kanalizacji w ul. 
Glinianej w Rzgowie

26.777,93 30.06.2011

8. WPI: Wykonanie planu zaopatrzenia 
Gminy Rzgów w energię

10.000,00 30.06.2011

RAZEM: 1.592.200,73 X

Działka pod drogę w Czyżeminku
Upoważniono Burmistrza Rzgowa do wypłaty odszkodowania za działkę 

przeznaczoną pod budowę rowu przydrożnego przy drodze Czyżeminek - 
Guzew od p. Stanisława Kiśla o pow. 856 m2 za kwotę 4.280 zł, co stanowi 
5 zł/1 m2

Nieodpłatne przejęcie nieruchomości w Romanowie
Rada Miejska wyraziła zgodę na przejęcie niezabudowanej działki Nr 

42/2 o pow. 1,6726 ha w okolicach strażnicy OSP od Agencji Nieruchomości 
Rolnych pod szyldem urządzenia boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci 
itp. Tylko takie przeznaczenie tej działki gwarantowało nieodpłatne jej prze-
jęcie ze zobowiązaniem realizacji inwestycji zaplanowanych do 2018 r.

Bezpieczeństwa Rzgowa - ciąg dalszy
Po serii ataków wandalizmu na ul. Grodziskiej w Rzgowie oraz ekscesów 

chuligańskich w obrębie pl. 500-lecia technika monitoringu z umieszczonych 
tam kamer pozwoliła rozpoznać twarze i ustalić personalia osób uczestni-
czących w tych ekscesach. Zajęła się nimi rzgowska policja, po interwencji 
radnych u z-cy komendanta komisariatu w Tuszynie aspirant sztabowy Jacek 
Antosik zjawił się na sesji na zaproszenie przewodniczącego Rady.

Ustalono personalia innych kilkunastu rozrabiaków uczestniczących w 
tych zajściach ulicznych. Są to mieszkańcy Rzgowa, Kalina, Kalinka, Huty 
Wiskickiej oraz innych miejscowości naszej gminy. Przechowywane są one 
skrupulatnie w aktach naszej policji w celach profilaktycznych przy ewentu-
alnej powtórce z „rozrywki” rzgowskiej młodzieży.

Rozpoznani przyznali się do uczestnictwa w tych zajściach, zapłacili 
mandaty i doprowadzeni przez dzielnicowego Roberta Góreckiego złożyli 
przeprosiny dla Rady Miejskiej na ręce Przewodniczącego Rady. Przeprosiny 
zostały przyjęte.

Życzylibyśmy sobie i mieszkańcom gminy, aby nigdy nie dochodziło do 
takich agresywnych zachowań naszej młodzieży, ale gdyby „nie daj Boże” 
stało się inaczej, wtedy restrykcje będą dużo większe, a notowana młodzież 
będzie pierwsza na celowniku policji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

III Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 27 grudnia 2010 r.

Brawo dziewczyny
Od wielu już lat, we wrześniu, ogłaszany jest konkurs fotograficzny dla 

uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Tematem zdjęć 
konkursowych jest Łódź przemysłowa - Łódź fabryczna. W bieżącym roku 
w konkursie tym wystartowały dwie członkinie Klubu Fotograficznego 
„Blenda”, działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie. Były to: 
Natalia Stawiana - mieszkanka Kalina oraz Ania Siutowicz ze Rzgowa.

Obie są uczennicami 43 Gimnazjum w Łodzi. Zasady konkursu okre-
ślały, iż z każdej szkoły do łódzkiego finału może dostać się tylko pięcioro 
uczniów. Naszym obydwu podopiecznym to się właśnie udało, co już uwa-
żały za ogromny sukces. Zdziwienie było tym większe, kiedy okazało się, że 
Natalka Stawiana zajęła pierwsze miejsce w łódzkim finale konkursu.

Gratulujemy naszym zdolnym podopiecznym i życzymy dalszych tak 
pięknych zdjęć i tak wspaniałych sukcesów.                             Tolek Patora

Nasza recenzja
Llosa Mario Vargas: Miasto i psy; przeł. Kazimierz Piekarec; Kraków: 

Wydawnictwo „Znak”, 2009.- 458,[6]s.
Ciągle aktualna, napisana żywym językiem, wspaniała powieść - debiut 

peruwiańskiego pisarza, dziennikarza, polityka, wykładowcy Mario Vargasa 
Llosy. Uhonorowana w tym roku najwartościowszą chyba nagrodą dla twórcy 
– Noblem literackim, przyznanym za „kartografię struktur władzy oraz wyra-
ziste obrazy oporu, buntu i porażek jednostki”.

Szczypta fantazji, młodzieńcze złudzenia, flaubertowska dyscyplina, 
podziw dla amerykańskich powieściopisarzy, książki przygodowe pochło-
nięte w młodości to baza, która posłużyła pisarzowi do zbudowania utworu. 
Jak pisze autor, „rękopis niczym potępiona dusza krążył od wydawnictwa do 
wydawnictwa” dopóty, dopóki nie dostał się w ręce Carlosa Barrala, kierują-
cego w Barcelonie oficyną wydawniczą Seix Barral. Ów doskonały znawca i 
promotor dobrej literatury wydał, a następnie zlecił przetłumaczenie książki 
na wiele języków, tym samym spełniając dziecięce marzenie autora, by stać 
się pisarzem.

Oparte na wątkach autobiograficznych „Miasto i psy” opublikowane po 
raz pierwszy w 1962 r. było jednym z najbardziej spektakularnych debiutów 
XX wieku i stało się przyczynkiem do szerszego zainteresowania literaturą 
iberoamerykańską na świecie. Trzyletni proces twórczy uwieńczony został 
ogromnym sukcesem, motywującym pisarza do dalszych wysiłków, a czytel-
ników do zapoznawania się ze światem malowanym na kartach powieści.

(ma)

PODZIĘKOWANIE
Komitet Wyborczy „Razem dla Gminy” dziękuje mieszkańcom 

gminy Rzgów za poparcie naszych kandydatów w wyborach samorzą-
dowych dnia 21 listopada 2010 r. Dzięki Waszym głosom uzyskaliśmy 
najlepszy wynik w wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
i zdobyliśmy dwa mandaty do Rady Miejskiej w Rzgowie. Pragniemy 
podtrzymywać bliską więź ze swoimi Wyborcami, zapoczątkowaną w 
kampanii wyborczej.

Serdecznie prosimy kontaktować się z nami osobiście lub za pośred-
nictwem poczty elektronicznej poczta@razemdlagminyrzgow.pl. Zapra-
szamy na naszą stronę www.razemdlagminyrzgow.pl.

Marek Bagiński, Anna Flakiewicz-Urbanowska, Bartłomiej Gra-
bowski, Helena Grabowska, Witold Jardzioch, Aleksandra Kubicka, 
Kazimierz Łęgocki, Tomasz Łuczyński, Jacek Mierzyński, Piotr Salski, 
Mirosław Sójka

Akcja zbierania nakrętek trwa
W sierpniowym numerze gazety informowaliśmy o akcji zbiera-

nia nakrętek plastikowych. Miały być przeznaczone na zakup wózka 
inwalidzkiego, ale niestety nie zdążyliśmy wziąć udziału w tej akcji 
(potrzeba było 50 tys. nakrętek). W grudniu nakrętki zostały przeka-
zane do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, który 
prowadzi program edukacyjny „Zakręcone Miesiące”. Celem tej akcji 
jest dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełno-
sprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 
w Łodzi. Nam udało się zebrać 240 kg nakrętek. Otrzymaliśmy podzię-
kowania, co poniżej drukujemy.

Nie rezygnujemy z tej akcji. Bardzo proszę o zbieranie nakrętek od 
WSZYSTKICH butelek z tworzyw sztucznych. Koordynatorem zbiórki 
na terenie Gminy Rzgów jest w dalszym ciągu Kazimiera Zawistow-
ska. Nakrętki można składać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. To nic 
nie kosztuje, a można pomóc dzieciom niepełnosprawnym.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tej pożytecznej akcji, za 
pośrednictwem gazety BARDZO DZIĘKUJĘ!

Za szczególne zaangażowanie i pomoc dziękuję paniom z Urzędu 
Miejskiego BARBARZE PŁUSAJSKIEJ i IWONIE GEPERT, pań-
stwu BEACIE i KRZYSZTOFOWI PIERZYŃSKIM – właścicielom 
baru „Rarytas” w Gospodarzu, państwu RENACIE i KAZIMIERZOWI 
JANTOŃ – właścicielom sklepu spożywczego przy ul. Guzowskiej w 
Gospodarzu.

K. Zawistowska

Od 15 listopada 2010 Polska 
wolna od dymu tytoniowego!

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi informuje, że weszła w życie 
nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Strefy bezdymne powstają w: zakładach pracy, przedszkolach, 
szkołach, na uczelniach, w przychodniach, szpitalach, lokalach gastro-
nomiczno-rozrywkowych, kinach, teatrach, domach kultury, obiektach 
sportowych, miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci oraz na przy-
stankach komunikacji miejskiej.

Za łamanie zakazu palenia grozi kara grzywny do 500 złotych. Za 
nieumieszczanie informacji o zakazie palenia tytoniu właścicielowi lub 
zarządzającemu obiektem grozi kara do 2000 złotych.

Pełny tekst ustawy dostępny jest na stronach www.gis.gov.pl oraz 
w zakładce tytoń na stronie: www.mz.gov.pl.

Według badań GATS z 2009 r., w Polsce codziennie pali tytoń 9 
milionów ludzi - 34% mężczyzn (5,2 miliona) i 21% kobiet (3,5 miliona). 
44% Polaków narażonych jest na bierne palenie we własnym domu, 
natomiast narażenie na dym tytoniowy w zakładzie pracy deklaruje 
34% dorosłych Polaków. Niepalący są najczęściej narażeni na dym 
tytoniowy w barach, pubach i klubach nocnych (88%), restauracjach i 
kawiarniach (51%) oraz w domu (28%).

Pomóżmy ofiarom pożaru
Urząd Gminy Łanięta uprzejmie informuje, że został otworzony 

specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać środki pie-
niężne, które będą przeznaczone na pomoc dla rodzin poszkodowa-
nych w pożarze kamienicy w Łaniętach w dniu 31 grudnia 2010 r.:

Bank Spółdzielczy Krośniewice Oddział Łanięta
Nr 98 9023 0006 2614 6359 2000 0110

Wójt Gminy Łanięta
mgr Stanisław Jędrzejczak

Bardzo dziękuję:
Mieszkańcom Starowej Góry - tym, którzy w wyborach samo-

rządowych obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie swój głos.
Krystyna Niewiadomska
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Nowe granice Rzgowa
Od 1 stycznia 2011 r. miasto Rzgów zmieniło swoje granice. Stało się 

to za przyczyną złożenia przez Radę Miejską w Rzgowie wniosku do Rady 
Ministrów o zmianę granic miasta Rzgowa. Wniosek ten został pozytywnie 
rozpatrzony i zostało wydane stosowne rozporządzenie. Rzgów rozrósł się 
kosztem 2 wsi Gospodarza i Grodziska. Z Gospodarza przyłączono obszar o 
pow. 45.11 ha, który objął m.in. osiedle popegeerowskie, siedzibę Polrosu, 
działki przy ul. Nasiennej oraz oczyszczalnię ścieków. Zaś z Grodziska przy-
łączono obszar do kanału Łódź-Sulejów o pow. 5.91 ha. Łącznie Rzgów 
powiększył się o 51,02 ha. Z tego też tytułu zwiększyła się liczba mieszkań-
ców Rzgowa o 54 osoby.

W najbliższym czasie na terenach przyłączonych do Rzgowa zostaną 
zmienione nr ewidencyjne działek oraz adresy nieruchomości. O tych zmia-
nach zostaną w najbliższym czasie poinformowani właściciele nieruchomo-
ści.

Iwona Kluczak

Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej

Do kogo możesz się 
udać

Dla kogo przewidziane są 
dotacje

Kiedy 
odbywają się 

zgłoszenia 
do projektu

HRP Czarnecka, 
Jaszczyński  

spółka jawna
20 tys. zł

kobiety pozostające bez zatrud-
nienia, zamieszkałe w mieście 
Łodzi oraz w powiatach brze-
ziński, łaski, łódzki wschodni, 
pabianicki i zgierski, spełniające 
kryteria:
- kobiety w wieku 45+ lub
- kobiety powracające lub wcho-
dzące po raz pierwszy na rynek 
pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowaniem 
dzieci.

I grupa: 
styczeń - 

marzec 2011
II grupa: 

wrzesień - 
październik 

2011
III grupa: 
luty 2012

Wyższa Szkoła 
Finansów 

i Informatyki im. 
prof. 

J. Chechlińskiego
20 tys. zł

osoby bezrobotne i nieaktywne 
zawodowo zamieszkałe w mie-
ście Łodzi lub w powiatach łódzki 
wschodni, pabianicki, zgierski, 
brzeziński:
- osoby w wieku 45+
- osoby przed 25 rokiem życia
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety powracające oraz wcho-
dzące po raz pierwszy na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
wychowaniem oraz urodzeniem 
dziecka.

kwiecień 2011

Łódzka Agencja 
Rozwoju 

Regionalnego S.A.
20 tys. zł

kobiety bezrobotne i nieaktywne 
zawodowo, zamieszkałe w mie-
ście Łodzi lub w powiatach łódzki 
wschodni, pabianicki, zgierski, 
brzeziński:
- kobiety powracające oraz wcho-
dzące po raz pierwszy na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
wychowaniem oraz urodzeniem 
dziecka
- kobiety po 45 roku życia
- kobiety pozostające bez zatrud-
nienia przez okres co najmniej 
12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 
miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu
- kobiety długotrwale bezrobotne
- kobiety do 25 roku życia.

marzec 2011

Centrum Edukacji 
i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

20 tys. zł

kobiety pozostające bez zatrud-
nienia, zamieszkałe w mieście 
Łodzi lub w powiatach łódzki 
wschodni, pabianicki, zgierski, 
brzeziński:
- kobiety w wieku 45+
- kobiety, które zostały zwolnione 
z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy w ciągu 12 miesięcy 
przed przystąpieniem do pro-
jektu.

luty 2011

OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA DOTACJI
W RAMACH DZIAŁANIA 6.2

O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy 
nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku 
przed przystąpieniem do projektu. Mogą to być zatem zarówno osoby pozo-
stające bez zatrudnienia, jak i osoby pracujące. Instytucje udzielające dotacji 
mają jednak możliwość zawężenia grupy docelowej - kryterium może być 
miejsce zamieszkania, wiek, płeć oraz status na rynku pracy.

Aby otrzymać dotację, należy samodzielnie zgłosić się do instytucji reali-
zującej projekt w ramach Działania 6.2 celem wzięcia udziału w rekrutacji 
do projektu.

Instytucje realizujące projekt w ramach Działania 6.2 (w tym m.in. orga-
nizacje pozarządowe, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje otoczenia 
biznesu, instytucje szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły 
wyższe) zajmują się procedurą przyznawania dotacji na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej, tj. rekrutacją osób, organizacją szkoleń z zasad prowa-
dzenia działalności gospodarczej, wypłatą wsparcia finansowego oraz kon-
trolą prawidłowości jego wydatkowania.

Wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą obej-
muje: szkolenie oraz doradztwo; dotacje, tj. środki finansowe na uruchomie-
nie firmy (w tym również spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do wysoko-
ści 20.000 zł brutto (lub 10.000 zł w przypadku spółdzielni lub spółdzielni 
socjalnej); wsparcie pomostowe.

Zabawa choinkowa w Grodzisku
W niedzielę 9 stycznia w Sali OSP w Grodzisku odbyła się nowo-

roczna zabawa choinkowa ze Świętym Mikołajem, który wszystkim 
dzieciom, a było ich około setki, rozdał upominki. Uroczystość uświet-
niły „Marionetki” z GOK-u oraz teatrzyk lalkowy „Psikus”.

Strażacy OSP z Grodziska urządzili konkurs wiedzy pożarniczej 
z nagrodami, którymi były koszulki z nadrukami dla dzieci, oraz rozlo-
sowali dziesięć maskotek „piesków-strażaków” dla upamiętnienia tej 
uroczystości. Panie z KGW Grodzisko urządziły słodki poczęstunek 
dla milusińskich, które z pełnymi brzuszkami przystąpiły do zabawy 
dyskotekowej, a w szczególności do uganiania się za balonami pozry-
wanymi ze ścian sali. Ależ była frajda.

Dzieci oraz ich opiekunowie mogli zapoznać się z możliwościami 
nowiutkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i jego wyposażenia, 
który od miesiąca jest w posiadaniu jednostki OSP Grodzisko.

Organizatorzy

Już niemal na półmetku
roku przedszkolnego

Cztery i pół miesiąca, jakie upłynęły od początku roku szkolnego 
2010/2011 w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie, minęły jak z bicza strzelił. 
Nasza przedszkolna rodzina zdążyła się już w tym czasie zbliżyć i zaprzyjaź-
nić. Pierwsze dni września upłynęły na wzajemnym poznawaniu się, nawią-
zaniu pierwszych przyjaźni, poznaniu reguł bezpiecznej i zgodnej zabawy 
oraz reguł współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. We wszyst-
kich grupach odbyły się informacyjne zebrania dla rodziców, którzy zostali 
zapoznani z regulaminem i statutem placówki, a także ofertą edukacyjną i 
zajęciami dodatkowymi dla dzieci w bieżącym roku szkolnym.

Tradycyjnie już w naszym przedszkolu odbywają się cotygodniowe 
zabawy przy muzyce, prowadzone przez panią rytmiczkę dla wszystkich 
przedszkolaków. Chętni mogą uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korek-
cyjnej, lekcjach j. angielskiego oraz zajęciach sportowych z piłką. Raz w 
miesiącu naszą placówkę odwiedza z koncertem muzycznym Łódzkie Towa-
rzystwo Muzyczne. Dzieci z problemami logopedycznymi zostały od tego 
roku szkolnego objęte systematyczną opieką logopedy.

W ciągu tak krótkiego czasu w naszym przedszkolu odbyło się kilka 
ważnych imprez i uroczystości: tradycyjne Pasowanie na Przedszkolaka, 
Bal Jesieni (o których pisaliśmy w poprzednim numerze) oraz wycieczka 
do Teatru Pinokio w Łodzi na przedstawienie pt. „Piotruś Pan”, mikołajki i 
bożonarodzeniowa zabawa choinkowa.

16 listopada przedszkolaki z ogromnym przejęciem i wypiekami na twa-
rzach obejrzały przedstawienie pt. „Piotruś Pan” zaprezentowane na deskach 
Teatru Pinokio. Efekty potęgował układ sceny, który pozwalał na bliski 
kontakt z aktorami, a groźne postaci piratów i kapitana Hooka wywoływały 
nawet w najdzielniejszych przedszkolakach dreszczyk emocji.

6 grudnia we wszystkich grupach odbyły się hucznie obchodzone imie-
niny Mikołaja, czyli tradycyjne mikołajki. Święty Mikołaj przybył, aby ode-
brać imieninowe życzenia oraz przeczytać dziecięce listy na temat wyma-
rzonych prezentów pod choinkę. Solenizant nie zapomniał też o drobnych 
prezentach dla dzieciaków i poczęstunku imieninowym.

Ukoronowaniem udanego dnia było przedstawienie teatralne „Królowa 
Śniegu” przygotowane i zaprezentowane przez młodzież z internatu Zespołu 
Szkół Rolniczych w Ksawerowie.

Mikołaj nie pozwolił zapomnieć o sobie, bo już dwa tygodnie później 
przybył do naszego przedszkola na uroczystość choinkową.

Przedszkolaki od rana oczekiwały wizyty Św. Mikołaja. Po kilku godzi-
nach niecierpliwego wyglądania przez okna dzieci powitały niespodziewa-
nych gości: czarodziejkę i jej towarzysza elfa. Bajkowe postaci zgromadziły 
wszystkich wokół świątecznej choinki i zaproponowały wspólną zabawę. 
Tańce i konkursy z nagrodami umiliły i skróciły czas oczekiwania na najważ-
niejszego tego dnia gościa.

W przepięknie udekorowanej sali i prawdziwie świątecznej atmosferze 
czekały na niego, jak co roku, gorące serduszka i zachwycone buzie wszyst-
kich przedszkolaków. Św. Mikołaj nie zawiódł swoich podopiecznych, przy-
bywając do nich z wielkim worem, pełnym prezentów i łakoci. Jak co roku, 
okazało się, że wszystkie nasze przedszkolaki zasłużyły na wymarzony upo-
minek, a przygotowane na wszelki wypadek rózgi Mikołaj musiał z radością 
odłożyć na inną okazję.

Wielką i miłą niespodziankę Święty Mikołaj przygotował też dla perso-
nelu przedszkola wręczając zaskoczonym paniom drobne upominki. Trady-
cyjnie już imprezę zakończyły pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem pod świą-
teczną choinką.

Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Rzgowie składa ser-
deczne podziękowania Radzie Rodziców oraz pracownikom GOK za pomoc 
i współudział w organizowaniu przedszkolych imprez. Wyrazy wdzięczności 
przekazujemy pani A. Stryjewskiej za przygotowanie wspaniałych dekoracji.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Zaproszenie na

Bal Karnawałowy w Grodzisku
19.02.2011 r.

Zapewniamy:
* Wyśmienitą kuchnię,

* Profesjonalną oprawę muzyczną
Bilety wstępu w cenie 180 zł od pary, do nabycia u:

P. Małgorzaty Berczak, Grodzisko 45
Tel. 42-212-26-54; kom. 535-142-654

Gwarantujemy wspaniałą zabawę i miłą obsługę!!!
Organizatorzy: KGW w Grodzisku
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UDANE MIKOŁAJKI
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, Rada Sołecka oraz Koło Gospo-

dyń Wiejskich w Kalinku zorganizowali zabawę świąteczno-mikołajkową 
dla dzieci z Kalinka, Kalina oraz Romanowa. W zabawie uczestniczyło 114 
dzieci. Były prezenty oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników. Zabawę 
uświetnił występ teatrzyku Pikkolo. Dzieci były zachwycone. Ogromne 
podziękowania należą się członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, które przy-
gotowały prezenty i poczęstunek (szwedzki stół). Włożyły w to dużo pracy i 
poświęciły mnóstwo czasu. Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury panu 
Wojciechowi Skibińskiemu dziękujemy za sfinansowanie przedstawienia.

Sołtys Józef Zimoń

Wigilia w Guzewie
Drugi weekend nowego roku okazał się bardzo pracowity w GOK i 

bogaty w imprezy artystyczno-towarzyskie w naszej Gminie.
Już w sobotę 8 stycznia w sali OSP w Guzewie odbyło się spotkanie świą-

teczno-noworoczne zorganizowane przez Miejsko-Gminny Związek Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzgowie oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich w Guzewie. Atrakcją części oficjalnej był koncert kolęd w wykonaniu 
chóru „Camerata”, który podtrzymał atmosferę Bożego Narodzenia. W dal-
szej części spotkania degustację tradycyjnych potraw polskiego stołu wigilij-
nego uzupełniały wspólne śpiewy pieśni i piosenek popularnych. Powstała na 
tę okoliczność kapela, złożona z instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury i 
jego dyrektora, przygrywała dziarsko i zachęcała do śmiałego śpiewania.

Izabela Kijanka

Sylwester w Kalinku
Jak co roku, w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinku odbył się bal 

sylwestrowy, na którym bawiło się 90 par. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i 
bawili się świetnie zapowiadając uczestnictwo w 2011 roku.

Sołtys Józef Zimoń

Mikołaj w Hucie Wiskickiej
28 grudnia w mroźny zimowy dzień do dzieci z Huty Wiskickiej i Tadzina 

zawitał św. Mikołaj. Wraz z nim przybył klaun Kuba ze swoją asystentką 
Anią. Dzieci przywitały ich oklaskami, które nie cichły przez całe przedsta-
wienie. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach i zabawach. Po 
wspólnej zabawie św. Mikołaj rozdał milusińskim słodkie upominki. Wszy-
scy obecni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który przygotowały 
nasze wspaniałe mamy. Serdecznie dziękujemy za pomoc pani Oli Leśniew-
skiej, sołtysowi panu A. Sabeli, a także tym, który przyczynili się do zorgani-
zowania tak radosnej uroczystości. Dzieci dziękują Mikołajowi i zapraszają 
ponownie za rok.

KGW Huta Wiskicka

Minął pierwszy semestr
Pracę w nowym roku szkolnym zaczęliśmy od przeprowadzenia wybo-

rów do Samorządu Uczniowskiego – przewodniczącą SU została uczennica 
klasy VIa Aleksandra Stasiczka. Ledwo skończyła się kampania i wybory, 
nadszedł październik i Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji ku uciesze 
całej braci uczniowskiej SU przeprowadził wybory MISS i MISTERA szkoły. 
Pod koniec listopada w Światowym Dniu Pluszowego Misia wszyscy ucznio-
wie i nauczyciele mieli okazję pochwalić się swoim misiem i poprzytulać się 
w szkole do swojej ulubionej przytulanki, a po lekcjach z okazji Katarzynek i 
zbliżających się Andrzejek odbyła się dyskoteka, w trakcie której można było 
sobie powróżyć. Przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy kon-
kurs indywidualny na Świątecznego Aniołka i klasowy na Świąteczny stroik. 
Potem nadszedł piękny czas Jasełek, kolęd i Wigilii klasowych.

Zaraz po Nowym Roku świętowaliśmy Dzień Patrona, w którym podczas 
uroczystości przybliżyliśmy sobie sylwetkę naszego patrona Jana Długosza. 
Każdy z nas bawił się podziwiając uczestników biorących udział w kolejnej 
edycji szkolnego konkursu Mam talent.

W związku z końcem półrocza podsumowaliśmy też pracę uczniów. W 
rywalizacji międzyklasowej w nauce najwyższą średnią uzyskała klasa IVb - 
4,5, drugie miejsce zajęła klasa IVa – 4,09, a trzecie Vb - 4,00.

Uczennicą, która uzyskała najwyższą średnią w szkole, jest Ida Zaniew-
ska z klasy VIa ze średnią 5,56. Brawo!

Wśród klas czwartych najlepsi okazali się Paulina Kośka z klasy IVa, 
Marcel Bednarczyk oraz Dominika Żytkiewicz z klasy IVb - wszyscy uzy-
skali średnią 5,18. W klasach piątych najwyższą średnią może się pochwalić 
Michał Śniady – 5,40. Serdecznie gratulujemy!!!

Wszystkim życzymy udanych ferii zimowych.
Opiekunowie Samorządu Szkolnego

Agnieszka Suskiewicz,
Agnieszka Pokorska-Salska

i Anna Pikala

Co w Guzewie?
W świątecznym nastroju i bożonarodzeniowej dekoracji uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie przystąpili 
do konkursu pt „Aniołek Ekologiczny”. Wzięli w nim udział uczniowie 
klas 0-III. Prace wykonane przez uczniów prześcigały się pomysłowością 
i misternością wykonania. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zada-
nie. Wyłoniono kilka najlepszych prac. I miejsce przyznano Kubie Kluczak 
(kl. I), Julii Rząsie (kl. II), Martynce Kubiak (kl. „0”). II miejsce otrzymali 
Anielka Nowak (kl. I), Julitka Kwiatkowska (kl. I) i Patrycja Kluczak (kl. II). 
III miejsce zajęli: Zuzia Buchnajzer (kl. I), Anitka Oberle (kl. II), Krystian 
Golenia (kl. „0”).

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Samorząd Uczniowski pod opieką nauczycieli zorganizował 
giełdę sprzedaży zabawek. Najpierw uczniowie zbierali na terenie szkoły 
zabawki i maskotki, które dzieci szkolne przynosiły na aukcję. Następ-
nie każdy uczeń za symboliczną cenę 2 zł mógł nabyć atrakcyjne zabawki. 
Giełda cieszyła się ogromnym powodzeniem. Przyniosła radość nowym 
właścicielom cudownych maskotek, ale przede wszystkim odkryła ogromne 
serca naszych dzieci, które tak ochoczo wspomagały akcję WOŚP. Pieniądze 
zebrane w naszej szkole przekazano do Sztabu WOŚP przy Gimnazjum nr 1 
w Tuszynie.

Po feriach w naszej szkole odbędzie się zabawa karnawałowa. Uczniowie 
już teraz przygotowują się do „szkolnej choinki”. Planują, projektują karna-
wałowe przebrania. Przygotowują się do występów taneczno-wokalnych. Jak 
co roku, zabawę karnawałową poprowadzą muzycy z Towarzystwa Muzycz-
nego w Łodzi pod batutą ulubionego przez naszych uczniów pana Pawła.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Zimowo, sportowo w gimnazjum
W naszej szkole jak zwykle dużo się dzieje. Zimą, gdy uczniowie rzadko 

korzystają z Orlika, p. Grażyna Żabka organizuje zimowe rozrywki. Jazda 
na saniach i nartach to nie wszystko, uczniowie przemierzają kilometry z 
kijkami ‘nordic-walking’, a wyjazdy na lodowisko są najbardziej wyczeki-
wanym dniem tygodnia.                                        Marzena Bikiewicz, kl. Id

Ferie na sportowo
17.01.2011 r. – poniedziałek – godz. 10.00 – 13.00 – turniej piłki nożnej
19.01.2011 r. – środa – godz. 10.00 – 12.00 – turniej tenisa stołowego
21.01.2011 r. – piątek – godz. 10.00 – 12.00 – turniej piłki siatkowej
24.01.2011 r. – poniedziałek – godz. 10.00 – 13.00 – turniej piłki koszyko-
wej
26.01.2011 r. – środa – godz. 10.00 – 12.00 – turniej unihokeja
28.01.2011 r. – piątek – godz. 10.00 – 12.00 – turniej piłki ręcznej

Próbny sprawdzian 
szóstoklasisty z Operonem

13 stycznia br. uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Długo-
sza w Rzgowie pisali próbny sprawdzian szóstoklasisty. Był on opracowany 
przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.

Sprawdzian to znakomita szansa dla uczniów, by zweryfikować swoją 
wiedzę oraz przekonać się, co muszą jeszcze powtórzyć przed egzaminem, 
który czeka na nich już w kwietniu.

„Afryka” – taki tytuł nosił tegoroczny sprawdzian próbny. Składał się z 
24 zadań. Badał umiejętności uczniów w zakresie: czytania, pisania, rozumo-
wania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.

W zakresie języka polskiego uczniowie musieli wykazać się umiejętno-
ścią odczytywania informacji zawartych w tekstach źródłowych, wskazywa-
nia źródła informacji, układania wyrazów w kolejności alfabetycznej. Forma 
wypowiedzi pisemnej – napisanie listu – też nie okazała się zbyt trudna.

Zadania przyrodnicze sprawdzały umiejętność odczytywania danych z 
mapy, określania kierunków, wykorzystywania w praktyce wiedzy o zwie-
rzętach żyjących w Afryce.

Zadania matematyczne dotyczyły obliczania odległości, odczytywania 
danych z tabeli. Przysporzyły niektórym uczniom najwięcej problemów.

Z pewnością ta godzina była bardzo wyczerpująca i stresująca dla szó-
stoklasistów. Ciekawe, jakie będą wyniki. Uczniowie twierdzili, że test nie 
był trudny. A 5 kwietnia – prawdziwy sprawdzian! Jak sobie poradzimy? (to 
się okaże).

Szlakiem włókienniczej Łodzi
W ramach poznawania najbliższego regionu najmłodsi uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Kalinie od września do stycznia odwiedzili siedziby daw-
nych łódzkich fabrykantów.

Pierwszym etapem wędrówki był Pałac Edwarda Herbsta – Księży Młyn, 
przy ul. Przędzalnianej (oddział Muzeum Sztuki). Na warsztatach pod nazwą 
„O tym, jak pan Hilary stawiał filary...” uczniowie, za pomocą specjalnych 
nalepek, projektowali pałacowe wnętrza z przełomu XIX i XX wieku.

Druga wizyta z cyklu edukacji regionalnej odbyła się w „Białej Fabryce” 
Ludwika Geyera, przy ul. Piotrkowskiej (Centralne Muzeum Włókiennictwa). 
Dzieci zapoznały się z techniką tkania. Na warsztatach uczniowie poznali 
tkanie splotem płóciennym, wykorzystując „wątki” i „osnowy” zrobione z 
pasków papieru.

Ostatnim, styczniowym etapem wędrówki po włókienniczej Łodzi stało 
się „miasto w mieście”, czyli zespół fabryczny Izraela Poznańskiego, przy ul. 
Ogrodowej (Muzeum Fabryki). Dzieci na warsztatach pt. „Kuferek Poznań-
skiego” poznały historię fabryki oraz mogły zobaczyć i usłyszeć pracującą 
maszynę włókienniczą. Zaznajomiły się także z procesem wytwarzania tka-
niny (surowiec – przędza – tkanina).

Myślę, że dzięki cyklom warsztatów, w których uczestniczyli najmłodsi 
uczniowie szkoły w Kalinie, świat dawnej fabrykanckiej Łodzi stał się im 
bliższy.

Mieszkańców Rzgowa i okolic zachęcam do odwiedzania łódzkich 
muzeów, które bezpłatnie można zwiedzać w czasie corocznej wiosennej 
akcji „Noc muzeów”.

Elżbieta Kowalik
nauczycielka SP w Kalinie
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Rzgów – moje miasto
W tym roku obchody Dnia Patrona przebiegały pod hasłem 

„Rzgów - moje miasto. Tu rosnę, tu bawię się, tu jest mój dom i 
szkoła. Tu żyję!”. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkur-
sie krasomówczym, który odbył się w trakcie uroczystości z okazji 
Dnia Patrona.

Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła uczennica klasy Vb, 
Julia Waprzko, drugie miejsce uczennica klasy IVb, Ala Baranow-
ska, trzecie miejsce uczennica klasy VIa, Ola Stasiczka. Wyróż-
niono wypowiedź uczennicy klasy IVa, Ali Jurek. Oceniając zma-
gania uczestników, jury brało pod uwagę poprawność językową i 
gramatyczną, bogactwo języka, błyskotliwość, swobodę wypowie-
dzi, dbałość o dykcję i intonację, kontakt z odbiorcą.

W konkursie kaligraficznym o tytuł Mistrza Polskiego Pisma 
zwyciężyła uczennica klasy VIb, Oliwia Sudra, drugie miejsce 
zajęła uczennica klasy VIa, Ida Zaniewska, trzecie miejsce zdobyła 
uczennica klasy VIc, Natalia Karpińska. Oceniane były czytelność, 
estetyka, kształt i proporcjonalność liter, konsekwencja zapisu.

Dzień 12 stycznia był w naszej szkole niezwykłym świętem. To 
dzień upamiętniający naszego patrona - Jana Długosza. Nauczy-
ciele sprawili nam tego dnia miłą niespodziankę - nie mieliśmy 
lekcji. Przyszliśmy do szkoły ubrani na galowo. Na drugiej lekcji we 
wszystkich klasach odbyły się zajęcia poświęcone życiu i twórczo-
ści Jana Długosza. Następnie udaliśmy się na salę gimnastyczną, 
gdzie odbył się apel ku pamięci wielkiego polskiego kronikarza.

Przedstawienie opowiadało o szkole magii i czarów, w której 
najmłodsi czarodzieje musieli zdać egzamin, aby dostać się do 
klasy mistrzów magii. Tematem przewodnim egzaminu było życie 
żaka, kronikarza i wychowawcy synów królewskich, Jana Długo-
sza, oraz wiedza, jaką posiadł o czasach legend i historii. Najzdol-
niejsi uczniowie szkoły magii: Harry Potter i Hermiona zadawali 
kandydatom pytania i zadania, z którymi świetnie sobie poradzili. 
Oprawę muzyczną stanowiła muzyka z filmu „Harry Potter i kamień 
filozoficzny”. Przedstawienie było ciekawe, wszyscy z zaintereso-
waniem je oglądali.

Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na trzecią edycję szkol-
nego konkursu „Mam talent”, w którym nasze koleżanki i koledzy 
pokazali swoje drugie oblicze. Były występy wokalne i taneczne. 
Zobaczyliśmy magiczne sztuczki i zdumiewający występ naśla-
dowców kabaretu „Ani mru, mru”. Pierwsze miejsce bezdysku-
syjnie zajęły Aleksandra Stasiczka i Karolina Lipiec z klasy VIa 
- wcieliły się w postacie z kabaretu „Ani mru, mru”. Zaprezento-
wały skecz „W chińskiej restauracji”. Drugie miejsce wyśpiewała 
sobie piosenką Abby uczennica klasy Vb, Julka Waprzko. Trzecie 
miejsce zajęły uczennice klasy Vb, Sara Pikala i Julka Łowcewicz, 
które zaprezentowały się w hip-hopie, oraz uczeń klasy IIb Pawe-
łek Adamus, który wykonał „szalony taniec”. Wyróżnienie zdobyły 
zespoły Ambra i Ambra Kids za pokaz tańca nowoczesnego.

I tak zakończył się apel. Od razu udaliśmy się do klas, gdzie 
czekała na nas słodka niespodzianka - pączki i soczki ufundowane 
przez Radę Rodziców.

Szkoda, że taki dzień jest tylko raz do roku... Mamy nadzieję, 
że nasz patron jest z nas dumny...

Próbny egzamin
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 

12, 13 i 14 stycznia 2011 r. przystąpili do próbnego egzaminu gimna-
zjalnego. Motywem przewodnim części humanistycznej była postać 
Fryderyka Chopina, uczniowie musieli wykazać się wiedzą o życiu i 
twórczości pianisty, na podstawie analizowanych tekstów oraz wiedzy 
historycznej o epoce, zmagali się również z poezją, analizowali wiersz 
i sprawdzana była ich wiedza z zakresu teorii literatury oraz grama-
tyki. Drugiego dnia egzaminu, w części matematyczno-przyrodniczej, 
uczniowie przede wszystkim liczyli, a układy równań, figury prze-
strzenne, długość i szerokość geograficzna oraz prawo załamania 
światła to zadania, z którymi dzielnie się zmagali. Trzeci dzień testu to 
część językowa, w naszym gimnazjum był to egzamin z języka angiel-
skiego. Wszystkim piszącym towarzyszył egzaminacyjny stres, ale – 
jak się okazało – nie taki diabeł straszny... teraz z niecierpliwością 
czekamy na wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego.

Tekst i fot. Agnieszka Ruta, 
nauczyciel języka polskiego

Góra Grosza
Akcja „Góra Grosza” jest organizowana już po raz jedenasty w 

naszej szkole. Jak co roku, wszystkie klasy zostały zaangażowane w 
zbiórkę pieniędzy dla zaprzyjaźnionego Domu Dziecka. Akcja trwała 
od 22 listopada do 3 grudnia 2010 r. Pieniądze zostały dokładnie prze-
liczone przez organizatorów zbiórki: Michała Torzewskiego i Łukasza 
Leszka z klasy IIIB. Wszyscy uczniowie spisali się na medal, a my 
wyróżniamy pierwsze 3 miejsca: 1 miejsce - klasa IIIC (104,72 zł), 2 
miejsce - klasa IIIB (49,75 zł), natomiast 3 miejsce - klasa IIIA (47,05 
zł). Łączna suma zebranych groszy wynosi: 405,42 zł. Bardzo dzięku-
jemy za chęci i mamy nadzieję, że i w następnym roku przyłączycie się 
do akcji i razem zbierzemy olbrzymią Górę Grosza.

Margarita Rechcińska, kl. IIIb

Hej, kolęda, kolęda...
Uczniowie gimnazjum 22 grudnia uczestniczyli we wspólnym kolędo-

waniu i jasełkach, przygotowanych pod czujnym okiem pań Elżbiety Wiry i 
Edyty Waprzko. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim, kiedy obej-
rzeli interpretację wydarzeń sprzed 2000 lat. Po przedstawieniu p. dyrektor 
Monika Łoboda i wicedyrektor Paweł Gajda złożyli wszystkim uczniom, 
nauczycielom i pracownikom gimnazjum oraz ich rodzinom życzenia świą-
teczne. Następnie rozeszliśmy się do sal lekcyjnych. W każdej z klas odbyły 
się wigilie klasowe. W salach pojawiły się choinki i ozdoby świąteczne. Na 
wigilijnych stołach zagościły różne potrawy, a do niektórych klas przyszedł 
nawet Święty Mikołaj. Wszyscy składali sobie życzenia i pożegnali stary rok 
w świątecznej atmosferze.

Marta Pietrzyk, kl. Ia i Natalia Biesaga, kl. IIId
Fot. Roberta Płusa, kl. IIId

W rytmie cha-cha...
Od października w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka odbywają 

się zajęcia tańca towarzyskiego dla uczniów naszej szkoły, ale mogą w nich 
również brać udział uczniowie szkoły podstawowej.

Zajęcia te prowadzone są przez p. Pawła Kasznickiego, w każdy piątek 
od 15.45 do 16.45. Zadziwiającym faktem jest to, że prowadzący oprócz tego, 
że od długiego czasu interesuje się tańcem towarzyskim i jest wspaniałym 
tancerzem z ogromnymi osiągnięciami, jest także nauczycielem wychowania 
fizycznego w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.

Godzinne treningi są bardzo intensywne, każda para potrafi już samo-
dzielnie zatańczyć walca wiedeńskiego, tango, cha-chę, salsę i rumbę, a 
nawet rock’n’rolla.

Zajęcia taneczne są doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu 
w bardzo sympatycznej atmosferze, która pomaga w ciężkiej, ale dającej 
rezultaty pracy.                                          Donata Stolecka i Adrian Górski

Szczęśliwy, kto może być 
kompozytorem i wykonawcą zarazem

Rok 2010 należał do Fryderyka Chopina – wielkiego polskiego kompozy-
tora. Jego wkład w rozwój światowej muzyki romantyzmu jest nieoceniony, 
stanowi natchnienie dla rzeszy nie tylko polskich, ale i światowych muzy-
ków. Jego dzieła są ponadczasowe. Znaczenie utworów Chopina wykracza 
poza wymiar artystyczny. Stał się legendą, jego twórczość jest bliska sercom 
wielu pokoleń.

Rok ten był wyjątkowy, gdyż świętowaliśmy dwusetną rocznicę narodzin 
kompozytora. Pamięć wielkiego muzyka uczciliśmy również my – uczniowie 
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka. Mimo że dzień zaczął się zwy-
czajnie, był wyjątkowy. Cała szkoła zaproszona została na salę gimnastyczną. 
Na samym początku obejrzeliśmy prezentację multimedialną dotyczącą życia 
i twórczości Chopina, przygotowaną przez panią Beatę Ways, a potem odbył 
się konkurs wiedzy o Chopinie. Następnie uczniowie klas pierwszych przed-
stawili inscenizację opowiadającą nie tylko o jego twórczości, ale również 
o najważniejszych kobietach w jego życiu. Spektakl przeplatano utworami 
Chopina, które na jego ukochanym fortepianie odegrały siostry wielkiego 
Polaka. Każda z nich opowiedziała o dzieciństwie z Fryderykiem – o tym, 
jaki był i jaki chciał być. Przyjaciółki i uczennice przybliżyły nam postać 
Chopina jako kompozytora i jako dorosłego mężczyzny.

Na samym końcu apelu przedstawiono wyniki quizu Chopinowskiego. 
Pierwsze miejsce zajęła klasa Ia. Rok Chopinowski był ogromną szansą na 
promocję kultury polskiej na świecie. Bo pamiętajmy, że nasz kompozytor 
zawsze będzie „sercem Polakiem, a ciałem świata obywatel”.

Tomasz Kałuziński, kl. Ia

WOŚP zagrała w Rzgowie
W dniu 9 stycznia 2011 r. w niedzielę odbył się XIX Finał „Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Cała Polska zbierała pieniądze, aby pomóc 
dzieciom z chorobami onkologicznymi i nefrologicznymi. W Rzgowie rów-
nież zaangażowaliśmy się w zbiórkę pieniędzy. Uczniowie z Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie zbierali pieniądze jako wolontariusze 
akcji. Byli to m.in. J. Kopczyńska z kl. IIb, M. Barcicka z kl. IIIb, N. Biesaga 
z kl. IIId, E. Mirowska z kl. IIId, A. Górski z kl. IIId, M. Rechcińska z kl. IIIb, 
P. Sarliński - kl. IIIb, R. Bartłomiejczyk - kl. IIIb, Joanna Berska - kl. IIIb, 
N. Pachulska - kl. Ib, K. Świderek - kl. IIIb oraz S. Salska - kl. IIIc. Dzięki 
pracy i poświęceniu wielu osób w Rzgowie zebrano w sumie 10.088,28 zł. W 
zbiórkę zaangażowane były również dzieci z Kalina i Guzewa, a całą akcję 
uświetniły licytacje prowadzone przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
- pana Wojciecha Skibińskiego, jak również występy Orkiestry Rzgowskiej 
oraz chóru CAMERATA. To dzięki pomocy dyrektora Domu Kultury po raz 
pierwszy udało się nawiązać współpracę ze Sztabem w Tuszynie i zaangażo-
wać się w działania na rzecz inicjatywy Jerzego Owsiaka. Miejmy nadzieję, 
że w następnym roku uzbieramy jeszcze więcej. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom.                                  Karolina Świderek, kl. IIIb

Z wizytą w Radiu Łódź
Pasjonaci sportów zimowych, Rafał Modranka i Mateusz Kuzik, pod 

opieką pani Agnieszki Ruty, wzięli udział w nagraniu audycji o aktywnym 
spędzaniu ferii. W rozmowie z dziennikarką p. Agatą Zielińską w studiu 
radiowym podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Rafał opowiedział o 
przygodzie ze snowboardem, a ja o ulubionej jeździe na nartach. Spotkanie 
dało nam podwójną radość. Mogliśmy poznać tajniki nagrywania audycji 
radiowej, jednocześnie biorąc w niej udział, a także dzielić się ze słuchaczami 
wiedzą o naszej zimowej pasji.

„Nasze dzieci” to właśnie audycja, w której można było nas usłyszeć 
16.01.2011 r., na 99,2 FM, my w tym czasie już szusowaliśmy z naszą opie-
kunką, p. A. Rutą, na stokach w polskich Tatrach. Dziękujemy za zaproszenie i 
mamy nadzieję, że do wywiadu podeszliśmy profesjonalnie.  Mateusz Kuzik

Kolejne posiedzenie Rady Absolwentów
Jak co roku, w grudniu odbyło się spotkanie Rady Absolwentów, do 

której dołączyli zeszłoroczni trzecioklasiści. Spotkanie poprowadził p. M. 
Bojanowski wraz z p. A. Rutą.

Jako pierwsze zabrały głos przewodnicząca gimnazjum Patrycja Mar-
chewczyńska oraz zastępca Sandra Salska, które przedstawiły swoje dotych-
czasowe osiągnięcia i pomysły związane z pracą samorządu uczniowskiego.

Absolwenci opowiedzieli o szkołach, do których uczęszczają, o tym jakie 
przedmioty sprawiają im najwięcej trudności, z czym sobie dobrze radzą, 
jakie są ich wrażenia po kilku miesiącach nauki w nowych szkołach. Potem 
przedyskutowali zmiany wprowadzone do systemu oceniania, zarówno 
ocen z przedmiotów, jak i ocen z zachowania. Następnie licealiści wypełnili 
ankiety dotyczące nauki w gimnazjum, których wyniki zobaczą na kolejnym 
posiedzeniu Rady.                                                    Natalia Biesaga, kl. IIId

Wizyta św. Mikołaja u dziennikarzy
20 grudnia do dziennikarzy ze szkolnego koła dziennikarskiego Gimna-

zjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie przybył Mikołaj z prezen-
tami. Każdy z nich dostał drobny upominek. Wszyscy podzielili się opłatkiem 
składając sobie życzenia świąteczne. Na koniec młodzież wspaniale bawiła 
się rozpoznając melodie kolęd.                                Natalia Biesaga, kl. IIId

Fot. Marceli Wypchło, kl. IIa


