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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

Anteny Sat i Tv – montaż, naprawa
Tel. 660-904-697   DOJAZD GRATIS !

Usługowy
Zakład Kominiarski

Piotr Zawadzki
i Mariusz Zawadzki

świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:

m wydawania opinii gazowych
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”

Apel Rady Miejskiej
do „Ptaka”

Sekretarz Miasta
na emeryturze

Choć 2 lutego na sesji budżeto-
wej najważniejszym punktem było 
jego uchwalenie, aby Burmistrz 
mógł rozpocząć realizację inwesty-
cji w 2011 r., to jednak została ona 
zdominowana sprawą wycofania się 
„Ptaka” z budowy Europejskiego 
Centrum Wystawiennictwa i Handlu 
w Rzgowskiej Strefie Aktywności 
Gospodarczej na gruntach Rzgowa, 
Guzewa i Babich.

Przedstawiciele Centrum Tar-
gowego „Ptak” oznajmili na sesji, 
że mimo starań własnych popar-
tych działaniami samorządu gmin-
nego (odbyły się cztery spotkania 
robocze z posiadaczami gruntów i 
jedno w sprawie wywłaszczeń) nie 
zdołali skupić zaplanowanych 95% 
gruntów z 200 ha zaplanowanych 
pod tę inwestycję – po 50 zł za 1m2. 
Domniemając, że ustne deklaracje 
sprzedaży ok. 15 ha są do końca 
poważne, to i tak brakuje ok. 42 ha 
i firma „Ptak” nie ma co zaoferować 
inwestorom ze wschodu w gminie 
Rzgów.

Do radnych jeszcze przed sesją 
dotarła informacja, że „Ptak” organi-
zuje w Woli Rakowej w gm. Brójce 
spotkanie z właścicielami gruntów 
przy węźle autostradowym A1 z 
drogą 711. Sytuacja stawała się nie-
bezpieczna dla przyszłości rozwoju 
gospodarczego gminy Rzgów.

Przedstawiciele „Ptaka” stwier-
dzili, że nie będą realizować umów 
przedwstępnych kupna-sprzedaży, 
które zawarto na 31 ha z ich wła-
ścicielami. Zarządzono przerwę w 
obradach.

Po przerwie Rada Miejska 
wystosowała Apel do CT „Ptak” 
o przedłużenie terminu do końca 
marca i zmianę decyzji o odstąpie-
niu od wykupu gruntów. Ostatecz-
nie wynegocjonowano termin do 
końca lutego br., po konsultacjach 
z Antonim Ptakiem, prowadzącym 
interesy za oceanem Atlantykiem. 
Postanowiono zwołać spotkanie z 
właścicielami tych 31 ha przyrze-
czonych gruntów z przedstawicie-
lami Centrum Targowego, Urzędu 
Miejskiego i radnymi.

Spotkanie miało miejsce w 
Guzewie 4 lutego w świetlicy OSP. 
Centrum Targowe czuło się zobo-
wiązane do przedstawienia trudnej 
sytuacji ze skupem gruntów i dla-
czego nie zrealizowano przyrzeczeń 
kupna gruntów do końca stycznia, 
jak stoi w umowach.

Ostatecznie przedłużono termin 
obowiązywania umów do 28 lutego 
2011 r. w nadziei, że do tych dwu-
dziestu właścicieli trzymających się 
zasady „Nie dajmy się - Ptak i tak 
musi nam więcej zapłacić” dotrze 
apel zdroworozsądkowy, że na tym 
uporze wszyscy możemy stracić 
jako społeczeństwo gminy Rzgów. 
Żądanie cen po 100, 150, a nawet 
250 zł za 1 m2 w polu, gdzie grunty 
są jeszcze rolnymi, a tylko od Rady 
Miejskiej zależy, czy je przekształci 
na tereny handlowo-usługowe, jest 
daleko nierozsądne, gdyż propozy-
cja cen gruntów na zebraniu w Woli 
Rakowej po 25 zł/m2 i 40 zł/m2 przy 
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Po 28 latach pracy w Urzędzie 
Gminy, a teraz Urzędzie Miejskim 
na zasłużoną emeryturę przeszła 
obecna Sekretarz Miasta Kry-
styna Motycka. Były podziękowa-
nia, pamiątkowa tablica i „sto lat” 
odśpiewane przez uczestników sesji 
dla Pani Krysi.

Sporo, przeszło ćwierć wieku 
pracy w Rzgowie w Urzędzie wyci-
snęło łzy Pani Sekretarz podczas 
wręczania kwiatów przez Przewod-
niczącego i Panią Burmistrz. Nikt 
sobie nie wyobraża, jak się mogą 
odbyć następne wybory w gminie 
bez jej udziału!?

Za wszystko dziękujemy.
Pani Krystyna Motycka od 

ponad 28 lat była związana z Urzę-
dem, ponieważ pracowała w nim 
od 1.10.1982 r., a z samą Gminą od 

dziecka, ponieważ urodziła się w 
Grodzisku i tam spędziła dzieciń-
stwo, obecnie mieszka w Łodzi. Z 
wykształcenia jest mgr prawa.

Przebieg pracy zawodowej:
- W okresie od 2.01.1073 r. do 
31.03.1975 r. pracowała w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Łodzi na stanowisku księ-
gowej,
- w okresie od 12.04.1975 r. do 
31.12.1975 r. pracowała w Dyrekcji 
Inwestycji Miejskich Łódź-Miasto - 
na stanowisku księgowej,
- od 1.01.1976 r. do 30.06.1976 r. 
w Wojewódzkim Zarządzie Rozbu-
dowy Miast Osiedli Wiejskich na 
stanowisku inspektora,
- w okresie od 12.11.1976 r. do 
6.10.1980 r. w Łódzkiej Fabryce 
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wykupie większości wymaganego 
obszaru spotkała się z dużym zainte-
resowaniem właścicieli gruntów i co 
niektórzy już się czują milionerami 
w gminie Brójce. Dla przykładu i 
miasto Łódź przeznacza na wykup 
11 ha gruntów pod cmentarz przy ul. 
Brzezińskiej w okolicach M-1 naj-
wyżej po 43,50 zł/m2.

W spotkaniu w świetlicy w 
Guzewie byli obecni również w 
większości właściciele gruntów, 
którzy blokują sprzedaż „Ptakowi” 
barierą cenową. Przedstawiciele 
„Ptaka” powiedzieli, że możemy dać 
wszystkim solidarnie cenę równą, 
czyli po 50 zł za 1 m2. Posypały się 

zarzuty zwolenników wobec prze-
ciwników sprzedaży o wykorzy-
stywanie sytuacji i nieliczenie się z 
interesami większości!

I taką niepewnością co do dal-
szej perspektywy rozwoju tej części 
gminy Rzgów zakończyło się to 
zebranie. Chyba że sami zaintereso-
wani wezmą sprawy w swoje ręce? 
Gmina złożyła obietnice tak wiel-
kich ustępstw i inwestycji w tym 
rejonie, że więcej się nie da, gdyż 
inne sołectwa już tego nie zdzierżą. 
Wszystko wskazuje na to, że będą to 
puste obietnice na własne życzenie 
zainteresowanych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rzgowie

Marek Bartoszewski
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Apel Rady Miejskiej
do „Ptaka”

Maszyn Jedwabniczych „POLMA-
TEX-MAJDED” – na stanowisku 
księgowej,
- w okresie od 7.10.1980 r. do 
18.03.1982 r. w Zakładach Trans-
portu Samochodowego „Transme-
ble” w Łodzi na stanowisku specja-
listy ds. pracowniczych.

W Urzędzie Miejskim w Rzgo-
wie pracowała na następujących sta-
nowiskach:
- w okresie 1.10.1982 r. do 
28.02.1983 r. pracowała na stanowi-
sku referenta prawnego,

a następnie:
- w okresie od 1.03.1983 r. do 
30.09.1984 r. na stanowisku inspek-

tora ds. komunikacji,
- w okresie od 1.10.1984 r. do 
31.12.1984 r. na stanowisku ds. 
komunikacji i zatrudnienia,
- w okresie od 1.01.1985 r. do 
31.08.1990 r. na stanowisku Kie-
rownika Referatu Społeczno-Admi-
nistracyjnego, Spraw Obronnych i 
Ogólnych,
- w okresie od 1.09.1990 r. do 
28.02.2010 r. na stanowisku Kie-
rownika Referatu Organizacyjnego 
do 1993 r., a następnie na stanowi-
sku Kierownika Referatu Ogólnego,
- w okresie od 1.03.2010 r. do 
31.01.2011 r. na stanowisku Sekre-
tarza Miasta,
- od 1998 r. pełniła funkcję pełno-
mocnika ds. wszystkich wyborów.
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Sekretarz Miasta
na emeryturze

Pożar w Grodzisku
W dniu 20 stycznia około godziny 12.40 wybuchł groźny pożar na pod-

daszu budynku gospodarczego w Grodzisku nr 1, w którym zlokalizowany 
był piec na słomę w zaaranżowanej kotłowni. Zapaliła się słoma i tylko 
natychmiastowa reakcja jednostki OSP Grodzisko, która przybyła pierwsza 
i podjęła akcję gaśniczą, nie pozwalając rozprzestrzenić się językom ognia. 
Wezwano na pomoc kilka jednostek OSP naszej gminy, które dzielnie pora-
dziły sobie z ogromną ilością zgromadzonej słomy na poddaszu.

Zniszczeniu uległa tylko konstrukcja dachu, a budynek został uratowany. 
Akcja usuwania zaprószonej ogniem słomy i dogaszenia pożaru trwała do 
późnych godzin wieczornych. Oprócz druhów z Grodziska w akcji brały 
udział OSP Bronisin, OSP Rzgów i OSP Kalinko oraz sekcja zawodowej PSP 
z Łodzi z ulicy Strażackiej (tzw. siódemka). Dowodził Komendant Gminy Dh 
Stanisław Bednarczyk.

Zarząd Gminy OSP w Rzgowie

Narodowy Spis Powszechny
Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 277) w okre-
sie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań (NSP) według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24.00. Zosta-
nie on poprzedzony obchodem przedspisowym w dniach od 1-17 marca 2011 
r. Przedmiotem obchodu przedspisowego będzie weryfikacja punktów adre-
sowych polegająca na usuwaniu z wykazu punktów adresowych nieistnieją-
cych lub ewentualnie dodawanie nowych punktów adresowych. Celem spisu 
jest dostarczenie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej rozmiesz-
czeniu terytorialnym, strukturze demograficzno-społecznej, a także ekono-
micznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin, z uwzględnieniem 
zasobów i warunków mieszkaniowych. Spisem zostaną objęte osoby stale 
zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomiesz-
czeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania 
oraz przebywające w obiektach zakwaterowania zbiorowego. Czynności spi-
sywania dokonają rachmistrze spisowi i ankieterzy statystyczni.

Na terenie naszej gminy spisu będzie dokonywało pięciu rachmistrzów 
spisowych (kobiety) przeszkolone przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w 
Łodzi. Panie wyposażone będą w imienne legitymacje rachmistrzów z foto-
grafią.

W sprawach NSP 2011 wszelkich informacji udzielać będzie Gminne 
Biuro Spisowe powołane Zarządzeniem Burmistrza Rzgowa 113/2010 z dnia 
6.12.2010 r. pod przewodnictwem lidera gminnego, tel. (42) 214-11-30. Sie-
dzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miejski w Rzgowie, I piętro, 
pok. 32.

Rosjanin strzela bramki dla Zawiszy
Trzy mecze sparingowe rozegrał do tej pory pierwszy zespół naszego 

klubu. Nie doszedł do skutku mecz z Concordią Piotrków Trybunalski z 
powodu wyjazdu drużyny z Piotrkowa na obóz sportowy.

W miejsce tego spotkania miał zostać rozegrany mecz z RKS Łódź, 
ale i to spotkanie nie doszło do skutku z powodu epidemii grypy w naszym 
zespole oraz w drużynie RKS. Trener Wojciech Robaszek zdecydował się 
w tej sytuacji na rozegranie dwóch sparingów z juniorami starszymi GKS 
Bełchatów. Oba te spotkania nasza reprezentacyjna drużyna rozstrzygnęła na 
swoją korzyść.

Pierwszy mecz wygraliśmy 1:0 po bramce Płuciennika, a drugi 2:0 po 
bramkach Rosjanina Egora Nikitiuka oraz sprawdzanego w naszym zespole 
Oborowskiego.

Trzeci sparing rozegraliśmy z drugim zespołem ŁKS II Łódź i też roz-
strzygnęliśmy to spotkanie na swoją korzyść. Tym razem wygraliśmy 4:1 
po bramkach: Soszyńskiego, Płuciennika, Cieślika i Nikitiuka. Spotkanie to 
mogłoby zakończyć się o wiele wyższym zwycięstwem, ale wyjątkowo nie-
skuteczny był w tym dniu nasz kapitan Jarosław Soszyński, który seryjnie 
marnował sytuacje sam na sam z bramkarzem ŁKS.

Ciekawi byliśmy, jak układać się będzie gra Rosjanina Egora Nikitiuka z 
naszym najlepszym w ostatnich sezonach strzelcem Soszyńskim.

W tej właśnie chwili dotarła dotarła do mnie informacja o tragicznej 
śmierci naszego zawodnika Roberta Spychały. Nie jestem w stanie konty-
nuować pisania artykułu, w związku z tym jego treść pozostanie taka, jaka 
została napisana do momentu otrzymania tej tragicznej wiadomości.

Bogdan Papuga, Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Ferie na sportowo
Podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w 

Rzgowie zostały zorganizowane zajęcia sportowe dla uczniów, którzy w tym 
okresie pozostali w domu. Odbyły się turnieje: halowej piłki nożnej, tenisa 
stołowego, piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej oraz unihokeja. 
Uczniowie mieli także możliwość pojechać na basen do Tuszyna. W zajęciach 
brali udział również absolwenci naszej szkoły – gimnazjaliści i licealiści.

Najlepszymi zawodnikami podczas turniejów byli: Mateusz Strzałkow-
ski, Mateusz Kowalczyk, Krystian Sitek.

Bardzo cieszy fakt, że każdego roku w czasie ferii zimowych uczniowie 
bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych.

Serdecznie gratuluję wszystkim wymienionym oraz pozostałym uczenni-
com i uczniom, którzy postanowili spędzić wolny czas w sposób przyjemny i 
zdrowy dla swego organizmu.                                 Krzysztof Chrzanowski

Zdrowie i sprawność
Wykorzystywanie ćwiczeń fizycznych w celach leczniczych ma wielo-

wiekową tradycję. Hipokrates mawiał: „ruch może zastąpić prawie każdy 
lek, ale żaden lek nie jest w stanie zastąpić ruchu”. Od stuleci rehabilita-
cja ruchowa stanowi bardzo ważny element leczenia pacjentów z różnego 
rodzaju dysfunkcjami.

W dzisiejszej nomenklaturze używa się zamiennie dwóch pojęć:
* rehabilitacja – (łac.) habilis - (sprawny) i re - (znów), czyli - przywracanie 
sprawności, oraz
* fizjoterapia – czyli terapia wykorzystująca do leczenia czynniki fizjolo-
giczne (naturalne), takie jak:
* kinezyterapia – leczenie ruchem,
* fizykoterapia – oddziaływanie czynnikami fizykalnymi (światło, ciepło, 
zimno, prąd itd.),
* masaż i terapia manualna.

Fizjoterapia swoim zakresem obejmuje nie tylko leczenie, ale również 
profilaktykę schorzeń narządu ruchu.

W kompleksowej rehabilitacji medycznej kluczową rolę odgrywa lecze-
nie ruchem.

W większości chorób narządu ruchu proces usprawniania zaczyna się 
najwcześniej jak to jest możliwe, począwszy od rehabilitacji szpitalnej, przez 
usprawnianie ambulatoryjne, aż do rehabilitacji domowej (z samodzielnym 
wykonywaniem zalecanych ćwiczeń i procedur włącznie).

W celu uzyskania oczekiwanych efektów rehabilitacji oprócz właściwego 
doboru ćwiczeń konieczna jest także systematyczność i optymalna intensyw-
ność.

Cel zabiegów, jakim jest osiągnięcie maksymalnie możliwej sprawno-
ści fizycznej, może być uzyskany w przypadku ścisłej współpracy zespołu 
terapeutycznego (lekarz + fizjoterapeuta), ale przede wszystkim przy pełnej 
współpracy i zaangażowaniu pacjenta.

Oddając w Państwa ręce comiesięczny poradnik „Zdrowie i Sprawność”, 
pragnę przybliżyć funkcjonowanie narządu ruchu człowieka oraz zachęcić 
Państwa do podjęcia aktywności fizycznej, jako przyjemnej formy spędzania 
wolnego czasu oraz profilaktyki schorzeń, które stały się tak powszechne w 
dzisiejszych czasach.

W następnych numerach:
* zapobieganie i leczenie bólów krzyża,
* rwa barkowa i bóle głowy jako problem pochodzenia odkręgosłupowego,
* ostroga piętowa – prawdy i mity.

Jarosław Nettik, magister fizjoterapii
Propozycje i sugestie dotyczące prezentowanych tematów proszę kiero-

wać pod nr 501-009-432.

ROZGRYWKI GRUPOWE:
15:00-18:02

GODZINA NAZWA DRUŻYNY WYNIK
15:00-15:10 FC GRODZISKO BAZUKA 0:2
15:12-15:22 FC RUDA WIDZEW 1:1
15:24-15:34 U & P UNITED GEALAN 0:1
15:36-15:46 BAZUKA FC RUDA 1:0
15:48-15:58 WIDZEW FC GRODZISKO 4:0
16:00-16:10 GEALAN OLDBOY 3:1
16:12-16:22 FC GRODZISKO FC RUDA 2:5
16:24-16:34 BAZUKA WIDZEW 0:2
16:36-16:46 U & P UNITED OLDBOY 1:2

GRUPA 1 GRUPA 2
1 WIDZEW 7 (7:1) 1 GEALAN 6 (4:2)
2 BAZUKA 6 (3:2) 2 OLDBOY 3 (3:4)
3 FC RUDA 3 (6:4) 3 U & P UNITED 0 (1:3)

4 FC GRODZISKO 0 (2:11) ----- -----

PÓŁFINAŁY:
GODZINA NAZWA DRUŻYNY WYNIK
17:06-17:16 GEALAN BAZUKA 1:0 (RZUTY KARNE)
17:20-17:30 WIDZEW OLDBOY 2:0 (RZUTY KARNE)

MECZ O III MIEJSCE:
17:40-17:50 BAZUKA OLDBOY 0:2

FINAŁ:
17:52-18:02 GEALAN WIDZEW 0:1 (RZUTY KARNE)

Turniej piłkarski na Orliku
W dniu 30.01.2011 na boisku Orlik w Rzgowie odbył się piłkarski tur-

niej „dzikich drużyn”. Chętnych do wzięcia udziału nie brakowało. Ponad 
60 osób zagrało na odśnieżonym boisku. Kibice również dopisali. Zabawa 
trwała od godziny 14:00 do 18:20.

Turniej rozegnany w dwóch kategoriach wiekowych: Kategoria I: 15-17 
lat – zwyciężyły „Atomówki”. Kategoria II: 18 i więcej – I miejsce „Widzew”, 
II miejsce „Gealan”, III miejsce „Oldboy”.

Wszystkie drużyny zostały wyróżnione za udział w turnieju, a zdobywcy 
I, II i III miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dla wszystkich była ciepła 
herbata, a dla zawodników dodatkowo napoje zimne.

Dziękujemy uczestnikom za świetną zabawę – organizatorzy:
Izabella Stępień, Robert Świerczyński
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IV budżetowa Sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie z dnia 2 lutego 2011 r.
Pierwszy raz od dwudziestu lat uchwalono budżet pod nieobecność Burmistrza Jana Mielczarka, któremu choroba nie pozwoliła brać udziału bezpośrednio w jego uchwaleniu. 

Rekonwalescencja Jego osoby przebiega szybko i sprawnie i w niedługim czasie wraca do pracy. Podstawę budżetu stanowiło tzw. „prowizorium budżetowe” opracowane przez 
pracowników urzędu pod kierownictwem burmistrza. Od złożenia „prowizorium” minęło jednak dwa i pół miesiąca i zmieniły się po części realia finansowe. Radni bardzo 
intensywnie pracowali nad budżetem bieżącym i inwestycjami na 2011 r., uczestnicząc w kilku komisjach tematycznych, szkoleniu i sesji objazdowej. Wreszcie wyszlifowany 
budżet w raz z inwestycjami trafił na obrady sesji, w której uczestniczyło 14 radnych i uchwalony został 13 głosami „za”, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. Ostatecznie 
dochody budżetowe łącznie to 31.765.863 zł,

z tego dochody bieżące to: 27.551.071 zł,
a dochody majątkowe – 4.214.792 zł.
Wydatki budżetu to: 37.882.772 zł,
w tym wydatki bieżące – 26.280.648 zł,
a wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 11.602.123 zł.
Deficyt w kwocie 6.116.909 zł będzie pokryty kredytem, który Rada Miejska planuje zaciągnąć. Najbardziej kosztochłonną inwestycją jest Hala Sportowa, której budowa 

ma być zakończona w br. A koszt wyniesie 6.871.000 zł. Trzeba pamiętać, że koszt hali sportowej finansowany jest w wysokości prawie 6 mln zł ze środków unijnych i po 
zainwestowaniu przez gminę ta kwota powróci do budżetu.

Nie przewidziano środków w tym roku na budowę kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce. Tutaj liczymy na środki unijne i zabiegi Dyrektora ZWiK 
Konrada Kobusa w tej materii.

Szczegółowy plan inwestycyjny podajemy w załączniku Nr 3.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010   Rolnictwo i łowiectwo 1 005 000,00

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 005 000,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 975 000,00

   przebudowa wodociągu w Kalinku 300 000,00

   budowa wodociągu na dz. 536/3 od ul. Granicznej w Starowej Górze 10 000,00

   budowa wodociągu w Romanowie dz. Nr 156 25 000,00

   budowa wodociągu w Romanowie o długości ok. 150 m 35 000,00

   budowa wodociągu w ul. Brzozowej w Starowej Górze 25 000,00

   docieplenie budynków hydroforni 30 000,00

   przebudowa wodociągu w miejscowości Kalino 360 000,00

   rozbudowa wodociągu w Guzewie 10 000,00

   wykonanie projektu i odwiertu studni w Romanowie 100 000,00

   wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku wraz z pozwoleniem wodno-
prawnym 80 000,00

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00

   zakup zestawów hydrantowych przeciwpożarowych 30 000,00

600   Transport i łączność 1 971 695,23

 60014  Drogi publiczne powiatowe 915 000,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 915 000,00

   przebudowa drogi powiatowej Nr 2916 E ul. Lucernianej w Starej Gadce na odcinku od 
drogi krajowej Nr 71 do granicy Gminy Rzgów i Ksawerów 500 000,00

   modernizacja ul. Centralnej w Starowej Górze 2941 E - wykonanie nakładki 200 000,00

   modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z odwodnieniem ul. Nasiennej w 
Rzgowie 1195 E 200 000,00

   wykonanie projektu odwodnienia terenów przylegających do drogi powiatowej w 
Kalinku 10 000,00

   wykonanie projektu przebudowy ul. Centralnej w Starowej Górze 2941 E 5 000,00

 60016  Drogi publiczne gminne 1 056 695,23

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 756 695,23

   budowa drogi w ul. Leśnej w Rzgowie 200 000,00

   budowa dwóch wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu dla potrzeb 
komunikacji w Kalinku 15 000,00

   modernizacja przystanków autobusowych w Gospodarzu 10 000,00

Ulica Kolorowa w GOK
Podsumowaniem tegorocznej FERIADY w Gminnym Ośrodku Kultury 

był teatrzyk pt. „Ulica Kolorowa”. Przedstawienie odbyło się 28.01.2011 
r. i zostało przygotowane przez dwanaścioro dzieci w wieku 3-9 lat, które 
uczęszczały na warsztaty plastyczno-teatralne podczas ferii (w sumie przez 
16 godzin). Na widowni zgromadzili się nie tylko rodzice, ale także dziad-
kowie, koledzy i koleżanki oraz inni fani naszych utalentowanych milusiń-
skich.

Mali aktorzy poza przygotowaniem swoich ról zajęli się również zrobie-
niem wszystkich dekoracji oraz stworzyli niepowtarzalne „osobiste” domki. 
W finale przedstawienia dzieci pięknie zaśpiewały piosenkę, co zostało 

Jasełka w Czyżeminku
„Mizerna, cicha / stajenka licha, / pełna niebieskiej chwały; / Oto leżący, 

/ przed nami śpiący, / w promieniach Jezus mały”.
Już pisałam kilkakrotnie w ostatnich latach, że tradycja, że co roku, że 

dzieci pod przewodnictwem pani Haliny Depcik szykują przedstawienia 
jasełkowe. Dlatego tym razem nie będę używać tych słów. A zacznę inaczej.

Oczy mi o mało nie wyszły z orbit, kiedy kilka minut po 14 w niedzielę 
16 stycznia zbliżałam się do świetlicy wiejskiej w Czyżeminku. Aby zaparko-
wać, musiałam stanąć kilkadziesiąt metrów od sali, tyle stało samochodów.

A w środku? W środku tłum ludzi. Nie żartuję mówiąc, że szpilki by 
się już nie wepchnęło. A kogo tam nie było… większa niż ostatniego roku 
grupka VIP, rodzice, babcie, dziadkowie, tłumy widzów i zaproszonych – 
specjalnie na tę okazję – zaprzyjaźnionych gości.

Zdawałoby się, że nikogo nie brakuje, jednak nie było wśród nas sędzi-
wej siostry Ksawery, która odeszła w zeszłym roku. Ale na pewno spoglądała 
na nas z góry, uśmiechając się łagodnie, jak to tylko Ona potrafiła.

Wśród tłumu wyłowiłam wzrokiem Panią wiceburmistrz Jadwigę Pie-
trusińską, która zawsze jest obecna na tego typu uroczystościach i szczerze 
sekunduje nam w staraniach o wyremontowanie sali, proboszcza naszej parafii 
księdza Grzegorza Adamka z księdzem Marcinem Kasprzakiem, nauczycieli: 
Zofię Szmidt , Asię Kurowską, Aleksandra Dudę z Pabianic oraz naszego 
świeżo upieczonego radnego pana Zenona Wawrzyniaka.

Ale najważniejszymi uczestnikami były oczywiście… dzieci. Ustawione 
na przepięknym, soczysto błękitnym tle okraszonym gwiazdami, poprzebie-
rane odpowiednio do roli, rozśpiewane i ogromnie przejęte. Była i Święta 
Rodzina z dzieciątkiem, Trzej Królowie, pastuszkowie, zwierzątka, aniołko-
wie... nikogo, ale to nikogo nie zabrakło. Na poczesnym miejscu stała szopka 
z siankiem i obórką.

Dzieci wkładały w przedstawienie całe serce. Parafrazując słowa 
naszego sławnego poety Jana Kochanowskiego: „aż serce roście patrząc na 
te dzieci”.

Rafał Stolarek odśpiewał tytułową kolędę „Mizerna, cicha…”. Został 
nagrodzony hucznymi brawami.

Po inscenizacji w nagrodę do sali zawitał Mikołaj. Miał ogromny czer-
wony nos, czerwone ubranko i wór pełen prezentów. Słodycze i poczęstunek 
były możliwe dzięki pomocy z Gminnego Ośrodka Kultury, siostra Ksawera 
w testamencie przeznaczyła trochę grosza dla naszych dzieci, dołożyła się 
siostra przełożona, pan radny Zenon Wawrzyniak zakupił cukierki, państwo 
Radwańscy dorzucili sporo zabawek (między innymi puzzle, piłki dmuchane, 
płyty, smycze) i wyszły całkiem zgrabne paczki. A dzieci na wsi mamy już 
prawie siedemdziesięcioro!

Trzeba też wspomnieć o ogromnej pracy włożonej w przygotowanie uro-
czystości przez uczestniczki Koła Gospodyń. Nasza roześmiana Śnieżynka 
Katarzyna Helbik nie tylko rozdawała prezenty, ale też wyspecjalizowała się 
w ręcznym robieniu gwiazd, Iza Kluczak, Aga Nadrowska i pani Ela Per-
tyńska walnie przyczyniły się do wystroju świetlicy, a rodzice uszyli śliczne 
stroje. Całość reżyserowała pani Halina Depcik.

Mikrofony i urządzenie nagłaśniające było użyczone przez Koło Gospo-
dyń.

Jasełka – wbrew temu, co mówi kolęda – wcale mizerne nie były!
Po części artystycznej nie obyło się też bez oficjalnych przemówień. Pani 

burmistrz i ksiądz Adamek podziękowali wszystkim i życzyli wszystkiego 
najlepszego w Nowym Roku, aby tylko był lepszy niż ostatni. Pan radny 
Zenon Wawrzyniak zaś, korzystając z okazji, w kilku słowach w prywat-
nym wywiadzie serdecznie podziękował wszystkim ludziom za wybór i ma 
nadzieję, że wieś rozwija się w dobrym kierunku i że uda się zrobić jeszcze 
więcej dla sali i dla mieszkańców.

Do Siego Roku!                                                          Bogusława Szanda

Zatrzymani chuligani
Pod koniec stycznia zostało zatrzymanych 5 osób przez dzielnicowych 

Posterunku Policji w Rzgowie. Osoby te dokonały zniszczenia mienia w 
postaci płotu betonowego na „ścieżce harcerskiej”. Powyższa sprawa jest w 
toku postępowania.                                                      Stanisław Gierasiński

nagrodzone gromkimi brawami. Nagrodą był również słodki poczęstunek 
przygotowany przez GOK.

Życzymy naszym dzieciakom sukcesów w kolejnych zabawach plastycz-
no-teatralnych, a wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia w GOK.

Irmina Kuzik
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   modernizacja przystanków autobusowych w Grodzisku w zakresie bezpieczeństwa 
dzieci i mlodzieży 25 593,21

   modernizacja ul. Zagłoby w Starowej Górze 50 000,00

   modernizacja ul. Zakładowej w Starowej Górze 60 000,00

   ogrodzenie boiska (placu zabaw) w Kalinku 6 102,02

   przebudowa rowu odwadniającego od Nr 5-7 w Guzewie 30 000,00

   przebudowa rowu odwadniającego z wycięciem drzew w ul. Cegielnianej w Gospodarzu 80 000,00

   wykonanie odwodnienia gruntów w Grodzisku i Konstantynie 30 000,00

   wykonanie projektów parkingów i przejść dla pieszych 10 000,00

   wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie 20 000,00

   wykonanie projektu i budowa drogi w ul. Stadionowej w Rzgowie 200 000,00

   wykonanie projektu i budowa ul. Gontowej w Starowej Górze 20 000,00

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00

   zakup równiarki 300 000,00

750   Administracja publiczna 24 442,01

 75095  Pozostała działalność 24 442,01

  6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

24 442,01

   WPF: budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych Województwa Łódzkiego 
(Wrota Regionu Łódzkiego) 24 442,01

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 564 644,15

 75412  Ochotnicze straże pożarne 564 644,15

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 529 644,15

   budowa garaży dla OSP w Starowej Górze 60 000,00

   modernizacja kuchni w budynku strażnicy OSP Bronisin 60 000,00

   modernizacja strażnicy OSP Bronisin 12 416,84

   modernizacja strażnicy OSP Grodzisko 50 000,00

   modernizacja strażnicy OSP Guzew wraz z przyłączem energetycznym 30 000,00

   modernizacja strażnicy OSP Prawda 13 737,78

   modernizacja strażnicy OSP Rzgów 63 023,50

   wykonanie projektu modernizacji strażnicy OSP w Kalinie 17 832,69

   wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem strażnicy OSP Romanów 120 000,00

   wymiana pieca gazowego do ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w budynku 
strażnicy OSP Stara Gadka 30 084,41

   wyposażenie kuchni w OSP Romanów 60 000,00

   zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Romanów 12 548,93

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00

   zakup samochodu operacyjnego dla OSP Prawda 35 000,00

801   Oświata i wychowanie 45 000,00

 80101  Szkoły podstawowe 35 000,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00

   budowa instalacji wewnętrznej gazowej dla jednostek oświatowych w Rzgowie wraz z 
przebudową instalacji w kotłowni 35 000,00

 80195  Pozostała działalność 10 000,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00

   budowa przystanku autobusowego wraz z zakupem wiaty w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieci w Hucie Wiskickiej 10 000,00

851   Ochrona zdrowia 130 000,00

 85111  Szpitale ogólne 20 000,00

  6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 20 000,00

I Koncert Kolęd i Pastorałek
w Rzgowie

...to nowe wydarzenie na mapie imprez artystycznych Rzgowa. Pomysł 
koncertu pojawił się już kilka lat temu, jednak dojrzewał do tej pory: bo prze-
cież warto organizować imprezy dobrej jakości. Na zaproszenie Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz Chóru „Camerata”, organizatora i gospodarza koncertu, 
przyjechało sześć chórów z Łodzi i okolic, z którymi „Camerata” spotykała 
się w latach wcześniejszych podczas różnych uroczystości.

Koncert odbył się 23 stycznia br. o godz 16.00 w kościele parafialnym 
pw. św. Stanisława B.M. Występy rozpoczął gospodarz – chór „Camerata”, 
następnie w kolejności wystąpili: Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” z Alek-
sandrowa Łódzkiego, Chór „Gloria Trinitatis” Parafii Trójcy Przenajświęt-
szej w Pabianicach, Chór Parafii św. Archaniołów Rafała i Michała w Alek-
sandrowie Łódzkim, Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne im. F. Chopina 
w Konstantynowie Łódzkim, Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki w 
Aleksandrowie Łódzkim, Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki w 
Łodzi. Koncert zakończyła grupa wokalna „Sempre Cantare” ze Rzgowa, 
która jednocześnie była najmłodszą formacją.

Wszystkie grupy zaprezentowały 3 – 4 utwory. Niby podobne, a jednak 
bardzo różne; kolędy lub pastorałki, polskie lub obce (angielskie, ukraińskie), 

nastrojowe lub żwawe, a cappella lub z akompaniamentem. Podobnie było 
z liczebnością grup – zrzeszały od kilku do prawie 50 osób, zróżnicowane 
pod względem wiekowym oraz czasem istnienia, od ponad stuletnich – do 
całkiem młodych.

I choć niby jednakowo – to za każdym razem inaczej; dlatego nikt nie 
zauważył upływającego czasu, publiczność słuchała z zainteresowaniem, 
poddała się jakże miłej – wciąż świątecznej atmosferze pełnej życzliwości 
i zrozumienia, pogłębionej klimatem dekoracji i subtelnego światła naszej 
świątyni. Dlatego też chórzyści wzajemnie się słuchali i oklaskiwali, nikt nie 
„uciekał”, co niejednokrotnie podczas długich koncertów się zdarza.

Po sprawnie przeprowadzonym koncercie goście przemieścili się do udo-
stępnionej w tym dniu sali OSP w Rzgowie, w której chórzyści „Cameraty” 
przygotowali gorącą herbatkę i słodki poczęstunek.

Zaproszeni artyści – odjeżdżając – dziękowali za mile spędzone popołu-
dnie, twierdząc, iż Rzgów dobrze zapisze się w ich pamięci.

My cieszymy się, że koncert zorganizowany z myślą o mieszkańcach 
naszej gminy spotkał się z zainteresowaniem, a także wywarł pozytywne 
wrażenie na przedstawicielach naszych władz. Mamy nadzieję, iż na stałe 
wpisze się do kalendarza wydarzeń artystycznych naszego miasta, zaś miesz-
kańcom pozwoli poczuć powiew nieco innego, „kulturalnego” powietrza.

PS. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy choćby w najdrobniejszy 
sposób przyczynili się do organizacji koncertu oraz poczęstunku.

Chórmistrz Izabela Kijanka

Koncertów róg obfitości
Bo styczeń – to taki miesiąc – istny róg obfitości, jeśli oczywiście chodzi 

o koncerty kolęd!!!
Po kolędowaniu w Guzewie i 19 Finale WOŚP (8 i 9 stycznia – pisaliśmy 

już o tym w poprzednim numerze NG) Rzgowski Chór „Camerata” kolędo-
wał jeszcze przez kolejne 3 niedziele.

16 stycznia - w Starowej Górze na dorocznym spotkaniu wigilijno-no-
worocznym, gdzie pojawił się na zaproszenie zaprzyjaźnionego KGW. Jak 
zawsze atmosfera była rodzinna, sympatyczna i bardzo życzliwa. Obecny na 
spotkaniu ksiądz proboszcz parafii św. Wojciecha wyraził głośno (podobnie 
jak inni) swoje zadowolenie ze wspólnego spotkania, gdyż zeszły rok wyjąt-
kowo nie pozwolił chórzystom na udział w opłatku. My także, stęsknieni, 
zadowoleni na długo zachowamy smak tamtego popołudnia.

23 stycznia w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Rzgowie 
odbył się I Koncert Kolęd i Pastorałek, którego gospodarzem i współorgani-
zatorem był właśnie Rzgowski Chór „Camerata”. Mamy nadzieję, iż koncert 

dobrze zapisał się w pamięci zaproszonych gości oraz mieszkańców Rzgowa 
i na stałe wejdzie do kalendarza imprez naszego miasta (szczegóły w artykule 
obok).

30 stycznia, tradycyjnie w ostatnią niedzielę miesiąca, pojechaliśmy do 
Aleksandrowa Łódzkiego (na zaproszenie Chóru Parafii św. Archaniołów 
Rafała i Michała), by wziąć udział w 24. już Koncercie Kolęd i Pastorałek. 
Występując obok sześciu innych grup, spotkaliśmy naszych śpiewających 
przyjaciół. Uczestnicząc w słodkim poczęstunku, który jak zawsze daje 
możliwość wspólnych miłych spotkań i rozmów, zakończyliśmy sezon kolę-
dowy.

Niestety, w tym roku to już ostatnie takie spotkanie i z jednej strony 
żal uciekających chwil, z drugiej zaś, życie toczy się dalej. A my patrząc w 
przyszłość widzimy już nadchodzące – wypracowane i zasłużone ferie, które 
jednak są dobrym momentem dla wszystkich, pragnących przyłączyć się do 
naszego rozśpiewanego grona.

Na stałe zajęcia zapraszamy do GOK, ul Rawska 8; wtorki i czwartki o 
17.30, tel. 42/214-13-12; 600-250-715. Zajęcia są bezpłatne!

Chórmistrz Izabela Kijanka
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   dotacja dla Szpitala w Tuszynie na zakup zestawu endoskopowego 20 000,00

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00

   
utwardzenie terenu wraz z wykonaniem boiska do gry w koszykówkę przy budynku 
na ul. Letniskowej 6 w Rzgowie (siedziba stowarzyszenia Otwarte Serca Pomocy 
Rodzinom)

50 000,00

 85195  Pozostała działalność 60 000,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00

   budowa parkingu przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie 60 000,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 932 239,23

 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000,00

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00

   zakup zaworów i starterów kanalizacji podciśnieniowej 80 000,00

 90002  Gospodarka odpadami 150 000,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00

   rozbudowa składowiska odpadów w Rzgowie 150 000,00

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 492 600,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 492 600,00

   modernizacja parku miejskiego od strony zachodniej 430 000,00

   wykonanie fontanny w parku miejskim w Rzgowie 62 600,00

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 35 000,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00

   wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Ślusarskiej w Starej Gadce 35 000,00

 90095  Pozostała działalność 174 639,23

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 639,23

   budowa budynku socjalno-biurowego dla GZWiK w Rzgowie 90 000,00

   modernizacja placu zabaw dla dzieci w Rzgowie 33 023,50

   wykonanie placu zabaw dla dzieci w Starowej Górze 33 023,50

   zakup sprzętu na plac zabaw w Guzewie 18 592,23

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 102,99

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 58 102,99

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 102,99

   modenizacja świetlicy w Czyżeminku 30 000,00

   ocieplenie z zewnątrz budynku świetlicy w Czyżeminku 14 761,50

   wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy budynku świetlicy w Hucie Wiskickiej 13 341,49

926   Kultura fizyczna 6 871 000,00

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 871 000,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00

   WPF: budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. 
Szkolnej 200 000,00

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 282 149,00

   WPF: budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. 
Szkolnej 2 282 149,00

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 388 851,00

   WPF: budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. 
Szkolnej 4 388 851,00

 

Razem: 11 602 123,61

Radni uchwalili również Wieloletnią Prognozę Finansową WPF Gminy Rzgów do 2018 r., w której określa się prognozę dochodów i wydatków budżetu, 
kredytów i pożyczek, wydatków inwestycyjnych oraz wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2018. Szczegóły w Internecie na stronach bip-u Rzgowa.

Zarówno budżet, jak i WPF Gminy Rzgów uzyskały pozytywne opinie RIO w Łodzi oraz pozytywną możliwość sfinansowania planowanego deficytu 
2011 r.

Informacja Burmistrza Rzgowa o stanie Gminy została przekazana radnym w formie pisemnej i została umieszczona na stronach internetowych bip-u 
Rzgowa do wglądu dla zainteresowanych.

Dzień Babci w przedszkolu
W tym roku nieco później, bo 7.02.2011 r., ale jak co roku niezwykle uro-

czyście odbyła się jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu przedszkola 
- Dzień Babci i Dziadka. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Iwony Skalskiej 
dzieci i ich bardzo licznie przybyli goście spotkali się w przestronnej sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzgowie. Uroczystość poprowadziła 
grupa artystyczna pani Urszuli Pakuły. Nie zabrakło serdecznych życzeń 
wyśpiewanych i wyrecytowanych przez wnuki we wzruszających piosenkach 
i wierszykach, zabawnych konkursów, tańców i korowodów w rytm muzyki 
z lat 50. oraz prezentów samodzielnie wykonanych przez przedszkolaki dla 
każdej babci i dziadka. Całą imprezę dodatkowo osłodziły stoły z łakociami.

M.J.P.

Rekrutacja w Przedszkolu 
Publicznym w Rzgowie

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Rzgowie 
uprzejmie informuje, że w dniach od 1.03. do 30.04.2011 r. w placówce 
wydawane i przyjmowane będą karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na 
rok szkolny 2011/12 dla dzieci z roczników 2005-2008 (trzy – sześciolat-
ków).

Wszystkie dzieci mają możliwość korzystania z 3 posiłków, przygotowy-
wanych na terenie placówki, oraz 10-godzinnego pobytu w przedszkolu pod 
opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 
zamieszkałych na terenie gminy Rzgów do korzystania z usług naszej pla-
cówki.

W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Walentynki u Długosza
Cóż by rzekł nasz wielki Mistrz na świętego Walentego? Zapewne zagłę-

biłby się w stare roczniki i nie znalazł jednej odpowiedzi. Historia jest długa 
i sięga starożytnego Rzymu, kiedy to cesarz Klaudiusz II zakazał młodym 
mężczyznom się żenić. Dlaczego? Jako kawalerowie byli lepszymi żołnie-
rzami! Przeciwstawił się tym praktykom duchowny Valentine i stracił życie. 
Inni sięgają do tradycji anglosaskich - średniowiecznych czy Williama Szek-
spira - a my? Choć jest to dla Polaków jedno z najmłodszych świąt, to chętnie 
je obchodzimy. Wzbudza w nas pozytywne emocje - kolorowa, zabawna kar-
teczka - walentynka jest symbolem życzliwości i sympatii.

W szkole inicjatywa poczty walentynkowej cieszyła się dużym powodze-
niem. Dzień 14 lutego był przez wielu mocno oczekiwany, a dwa amorki wrę-
czające karteczki serdecznie witane. Prawdziwi rekordziści zebrali po kilka 
walentynek - klasą, w której rozdano najwięcej serduszek, była IIIb, tuż za 
nią plasowały się klasy - Vb i VIb.

Wielu uczniów chętnie brało udział w konkursie SU i Koła Dziennikar-
skiego na najciekawszy symbol walentynek. Kojarzyły się one głównie z ser-
duszkami od skali mikro - tyci, tyci, po mega serca poduchy, której podniesie-
nie było nie lada wyczynem. Rywalizacja „sercowa” toczyła się oddzielnie w 
klasach I-III i IV-VI. Wśród młodszych klas najciekawszą walentynkę przy-
gotowała Martyna Pawłowska z klasy IIIb, na drugim miejscu znalazła się 
praca Julii Nowak z klasy Ib, a jej klasowy kolega Hubert Majdziński zajął 
trzecie miejsce. Wśród klas starszych rywalizacja była głównie gabarytowa. 
Klaudia Kłys z klasy VIc zachwyciła jury precyzją i pomysłowością zdo-
bywając pierwsze miejsce. Haftowaną poduszeczkę przygotowała i drugie 
miejsce zdobyła Agata Oleśko z klasy VIc. Natomiast Joasia Makiewicz z 
klasy IVb wielkim, czerwonym, mięciutkim serduszkiem zapewniła sobie 
trzecie miejsce. Dzień 14 lutego sprawił, że słoneczko zawitało nie tylko 
przez okno, ale zagościło w nas. Przeciwnicy święta niech się nie martwią, 
będziemy pamiętać również o słowiańskiej tradycji „miłosnej”, czyli Nocy 
Kupały potocznie zwanej Sobótkami.

W imieniu SU A. Pokorska-Salska

Wycieczka do Piotrkowa
Ferie zimowe to czas zasłużonego odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. 

Szkoła Podstawowa z Kalina postanowiła, wzorem ubiegłych lat, zorganizo-
wać co drugi dzień ciekawe imprezy dla uczniów, niemających pomysłu na 
spędzenie ferii. Jedną z nich była wycieczka do Piotrkowa Trybunalskiego. 
W programie wycieczki znalazła się m.in. manufaktura ozdób choinkowych, 
gdzie zaprezentowano uczniom cały proces wytwarzania szklanych świe-
cidełek na choinkę. W ostatnim etapie ich produkcji, uczestnicy wycieczki 
własnoręcznie dekorowali bombki, które otrzymali w prezencie na pamiątkę. 
Z manufaktury udaliśmy się wraz z przewodnikiem na Stary Rynek, gdzie 
poznaliśmy historię tego miasta i jego najciekawsze zabytki: kościoły, frag-
menty murów obronnych, zabytkowe kamieniczki oraz zamek wzniesiony na 
polecenie króla Zygmunta I Starego przez mistrza Benedykta z Sandomierza. 
Obecnie mieści się w nim siedziba muzeum:

- Bernardynów z ruchomą szopką,
- Jezuitów,
- farny i Najświętszej Marii Panny.
Przewodnik w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam o bogatej prze-

szłości miasta. Pogoda nam dopisała, choć było mroźno.                        T.G.

Brawo, uczniowie
kl. VI z Kalina!

Pod koniec pierwszego semestru 6-osobowa drużyna z kl. VI w składzie: 
Dominik Bieńkowski, Agnieszka Fryczka, Emilian Gałązka, Natalia Gajda, 
Przemysław Jach, Martyna Łęgocka wzięła udział w międzyszkolnym kon-
kursie języka angielskiego organizowanym przez SP im. Orła Białego w 
Kurowicach, gmina Brójce. Tytuł konkursu brzmiał: „It’s time for English”. 
W konkursie wzięło udział 6 drużyn ze zgłoszonych dziewięciu.

Konkurs składał się z 2 części: pisemnej w formie testu oraz ustnej, która 
polegała na prezentacji różnorodnych scenek rodzajowych.

W części pisemnej wzięło udział 3 uczniów z każdej drużyny, pozostali 
zwiedzali szkołę.

Następnie odbyła się część ustna, w której brali udział już wszyscy uczest-
nicy konkursu. W czasie, kiedy komisja sędziowska liczyła zdobyte punkty 
przez drużyny, wszystkich zawodników zaproszono na słodki poczęstunek.

Wielka radość ogarnęła drużynę z Kalina, kiedy ogłoszono końcowe wyniki 
turnieju językowego. Nasi uczniowie ku ogromnemu swojemu zaskoczeniu, 
jak opowiadali po powrocie do szkoły, zajęli I miejsce. Byli z siebie dumni, 
łącznie z panią Magdaleną Gajkowską, która uczy języka angielskiego.

Wiedzieli, że sprawili tym sukcesem wielką radość swojej Pani dyrektor. 
Otrzymali w nagrodę pamiątkowe dyplomy i kubki z logo szkoły, w której 
odbywał się konkurs, a szkoła album w języku angielskim o twórczości 
Leonarda da Vinci oraz magnetofon. Te niezwykle cenne nagrody posłużą 
jako pomoce dydaktyczne wszystkim uczniom.

Na apelu w swojej placówce za zajęcie tak wysokiego miejsca zostali 
nagrodzeni wielkimi brawami od swoich młodszych koleżanek i kolegów 
oraz słodkim upominkiem.

Jako dyrektor szkoły jestem ogromnie zadowolona z osiągnięć naszych 
uczniów, a pani Magdalenie Gajkowskiej gratuluję i życzę dalszych takich 
sukcesów w pracy zawodowej.

Dwa dni później, tj. 17.12.2010 r., odbył się w naszej placówce konkurs 
matematyczny MERIDIAN 2010/2011. W tym roku szkolnym konkurs ten 
był po raz pierwszy skierowany do uczniów szkół podstawowych. Test składał 
się z 20 zadań jednokrotnego wyboru. W konkursie wzięło udział 11 uczniów, 
w tym 4 z kl. V i 7 z kl. VI. Do drugiego etapu, na szczeblu ogólnopolskim 
zakwalifikowało się trzech uczniów z kl. VI – Emilian Gałązka, Dominik 
Bieńkowski i Agnieszka Fryczka. Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów. Tego samego życzymy również pani Anecie Kujawskiej, nauczycielce 
matematyki w naszej placówce.

Teresa Głąb
Dyrektor SP im. Św. Królowej Jadwigi

w Kalinie
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Zmiana Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie

...nastąpiła ze względu na zmianę ustawy o finansach publicznych. W ustawie 
tej zlikwidowano pojęcie Zakładu Budżetowego i zamieniono jego nazwę 
na Samorządowy Zakład Budżetowy. Radni przy tej okazji dokonali zmiany 
nazwy Kierownika na Dyrektora ZWiK w Rzgowie argumentując tę zmianę 
faktem, że Konrad Kobus bardzo często reprezentuje gminę na zewnątrz w 
poszukiwaniu środków unijnych i będzie to podniesieniem rangi jego osoby 
w tych jego działaniach na rzecz gminy Rzgów.

STATUT GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W RZGOWIE

I
Podstawy prawne działania

1. Zakład jest zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
2. Zakład działa na podstawie uchwały Rady Gminy Rzgów w sprawie powo-
łania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie.
3. Zakład przestrzega w swoim działaniu obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności:
a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tj.: Dz.U. z 1996 
r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami),
c) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 
r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229),
e) ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tj.: Dz.U. 
z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.),
f) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 
62, poz. 627 z późn. zm.),
g) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747),
h) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 
21, poz. 124 z późn. zm.),
i) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r., ustawy dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 1998 r. Nr 1, poz. 94 z późn. zm.) 
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.).

II
Wykaz skrótów i nazw

Ilekroć w niniejszym Statucie mówi się o:
1. Zakładzie, czy GZWiK – należy przez to rozumieć Gminny Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji z siedzibą w Rzgowie, ul. Stawowa 11,
2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rzgów,
3. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Rzgowie,
4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Rzgowa,
5. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji.

III
Przedmiot działalności

§ 1
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie jest:
1. Jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego 
zakładu budżetowego.
2. Pracodawcą w rozumieniu przepisów art. 3 Kodeksu pracy.
3. Zakład może używać nazwy skróconej „GZWiK w Rzgowie”.

§ 2
Działalność GZWiK obejmuje:
1. Bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zleconym 
przez gminę, a w szczególności: „wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kana-
lizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych”.
2. Realizacja zadań inwestycyjnych zleconych przez gminę, a związanych z 
wykonywaniem remontów i inwestycji służących do produkcji wody i zaopa-
trzenia w wodę oraz innych inwestycji zleconych przez gminę.
3. Wykonywanie innej działalności w rozumieniu art.1 ustawy o gospodarce 
komunalnej.

IV
Dyrektor zakładu

§ 3
1. Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji kieruje Dyrektor zatrud-
niony na stanowisko przez Burmistrza Rzgowa.

2. Kandydat na stanowisko Dyrektora GZWiK wyłaniany jest po przeprowa-
dzeniu konkursu przez Burmistrza Rzgowa.
3. Wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów określa Burmistrz Rzgowa.
4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub Burmistrz Rzgowa 
nie wyłoni kandydata, wówczas Burmistrz Rzgowa powołuje na stanowisko 
dyrektora ustalonego przez siebie kandydata.
5. Dyrektor zarządza Zakładem w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 
Burmistrza Rzgowa:
a) organizuje pracę,
b) ustala zakres czynności pracowników,
c) reprezentuje Zakład na zewnątrz,
d) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników GZWiK.
6. Dyrektor pełni swoją funkcję przy pomocy Głównego Księgowego 
Zakładu.
7. Dyrektor może ustanowić swojego zastępcę (zastępcę Dyrektora 
GZWiK).
8. Zadania zastępcy Dyrektora i Księgowego ustala Dyrektor.
9. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora w sprawach zakresu prawa pracy 
jest Burmistrz Rzgowa.

V
Organizacja zakładu

§ 4
Szczegółową organizację GZWiK ustala Dyrektor Zakładu w drodze Regula-
minu Organizacyjnego zatwierdzanego przez Burmistrza Rzgowa.

VI
Gospodarka finansowa zakładu

§ 5
1. Zakład pokrywa koszty działalności z przychodów własnych.
2. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową na realizację zadań (usług) w 
szczególności z zakresu:
1) dostarczania wody (utrzymania sieci wodociągowej, produkcji wody itd.),
2) utrzymania sieci kanalizacyjnej, wywóz nieczystości i oczyszczania ście-
ków, itp.
3. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Z rachunku Zakładu można dokonywać wypłat do wysokości środków 
zgromadzonych na rachunku.
5. Samorządowy Zakład Budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu 
sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu teryto-
rialnego postanowi inaczej.

§ 6
1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obej-
mujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środ-
ków obrotowych i rozliczenie z budżetem gminy.
2. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Dyrektor Zakładu z zastrzeżeniem roz-
liczeń z budżetem gminy, wynagrodzeń i innych wydatków, których wyso-
kość określona została na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zakład stosuje plan kont w planowaniu dla jednostek i zakładów budże-
towych, sprawozdawczość oraz w ewidencji dla poszczególnych rodzajów 
przychodów i rozchodów.
4. Przy opracowywaniu planu finansowego Zakład stosuje przepisy prawne 
dotyczące opracowania budżetu państwa kierując się wskazówkami do pro-
jektu budżetu gminy.

§ 7
1. W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu 
roku budżetowego, w przypadku realizowania wyższych od planowanych 
przychodów i wydatków bez zmiany planu, pod warunkiem, że nie spowo-
duje to zmniejszenie należnych wpłat do budżetu gminy lub zwiększenia 
dotacji.
2. Realizacja planu finansowego Zakładu winna być podporządkowana:
1) utrzymaniu płynności finansowej,
2) optymalizacji dochodów i wydatków,
3) zabezpieczeniu interesu gminy.

§ 8
Zakład wykonuje budżet gminy w części określonej dotacjami z budżetu 
gminy.

§ 9
Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Rzgowa.

§ 10
Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w Rzgowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Teatr wcale nie jest nudny...
Spektakl „Szalone nożyczki” jest dowodem na to, że teatr wcale nie jest 

nudny. Przekonali się o tym uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w Rzgowie oraz absolwenci, którzy tradycyjnie już, jak co roku 
zimą, pod opieką pani Agnieszki Ruty wybrali się do Teatru Powszechnego w 
Łodzi. „Szalone nożyczki” to jeden z najchętniej oglądanych łódzkich spek-
takli. Wspaniale bawią się i widzowie, i aktorzy na scenie. Doskonałe dialogi 
i fantastyczna gra aktorów doprowadzają wszystkich do płaczu i bólu brzu-
cha. Oczywiście ze śmiechu!

Beata Bednarska,
Jola Sztandor, kl. IIId

Obóz narciarski
w Białym Dunajcu

Jak co roku, również w te ferie odbył się wyjazd grupy młodzieży ze 
Rzgowa na narty. W Białym Dunajcu przez tydzień gościła zgrana grupa nar-
ciarzy i snowboardzistów pod opieką pani Agnieszki Ruty.

Mieszkaliśmy w pięknym góralskim pensjonacie, skąd codziennie wyru-
szaliśmy na pobliskie stoki. Byliśmy w Murzasichlu, Białym Dunajcu, ale 
najbardziej do gustu przypadł nam Witów. Atrakcją tego stoku jest snowpark, 
który rozciąga się prawie przez całą jego długość. Chcąc korzystać jak naj-
dłużej z uroków snowparku spóźnienia na zbiórki były koniecznością :)

Oprócz białego szaleństwa obozowicze mieli okazję wykąpać się w 
otwartych basenach termalnych w Szaflarach, pospacerować Krupówkami 
oraz zjeść kiełbaskę upieczoną przy góralskiej watrze.

Z wyjazdu wszyscy wrócili wypoczęci i zadowoleni, już czekamy na 
powtórkę za rok.

Michał Lukas, uczestnik zimowisk
Fot. Monika Kuzik

Gimnazjaliści na meczu
W dniu 12.02.2011 r. młodzież z Gimnazjum im. Kazimierza Jagielloń-

czyka w Rzgowie pod opieką p. Grażyny Żabki pojechała do Hali Sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi na mecz siatkówki. W grze 
uczestniczyły kluby: Organika Budowlani Łódź i Impel Gwardia Wrocław. 
Gimnazjaliści kibicowali łodziankom. W rozgrywce Łódź wygrała z Wrocła-
wiem 3:2. Po zakończeniu meczu młodzież wróciła do domu z niezapomnia-
nymi wrażeniami.                                                            Piotr Biesaga, kl. Ib

Fot. Natalia Biesaga, kl. IIId

Zimowiska w Piwnicznej
W dniach 15-23 stycznia grupa uczniów z naszego gimnazjum, pod 

opieką pani Grażyny Żabki, pojechała na zimowiska do Piwnicznej Zdroju. 
Na narty dojeżdżaliśmy do sąsiedniej Wierchomli, gdzie znajdował się nasz 
stok narciarski. Mieliśmy wyśmienitą pogodę do jeżdżenia. Zwiedziliśmy 
również Krynicę Zdrój, weszliśmy na Górę Parkową i odwiedziliśmy pijalnię 
wód mineralnych słynną w całej Polsce.

Z ferii wróciliśmy zadowoleni i wypoczęci.   Maciek Podkówka, kl. IId
Fot. Basia Tomaszewska, kl. Id
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

WSZYSTKO DLA PAŃ
Z okazji zbliżającego się Święta Kobiet 

pragniemy złożyć wszystkim Paniom najserdecz-
niejsze życzenia. Życzymy szczęścia, wiele radości 
i długiej świetlanej przyszłości.
Niech los Wam Miłe Panie nigdy łez nie wyciśnie, 
niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie. Wszystko 
co piękne i wymarzone w dniu Święta Kobiet niech 
będzie spełnione.

Burmistrz Rzgowa
Rada Miejska w Rzgowie
i Redakcja Naszej Gminy

Zakończenie ferii
w Starowej Górze –

Feriada 2011 r.
Już po raz piąty zorganizowane zostały w Starowej Górze roz-

grywki dla dzieci i młodzieży. Impreza odbyła się w świetlicy na 
ulicy Centralnej 100a i trwała od godziny 10.00 do 14.00. Każdy 
mógł wziąć udział w konkursach i grach zręcznościowych. Za zdoby-
cie miejsca na podium gwarantowana była jedna z wielu atrakcyjnych 
nagród. Zainteresowanie Feriadą było bardzo duże. Dzieci i młodzież 
zacięcie konkurowały ze sobą, by osiągnąć jak najlepszy wynik. 
Automobilklub Łódzki zorganizował quiz z zasad bezpieczeństwa 
ruchu drogowego dla najmłodszych. O zakończeniu ferii w Starowej 
Górze można było usłyszeć w radiu oraz w wieczornych Łódzkich 
Wiadomościach Dnia.

Organizatorami tegorocznej Feriady byli: Kółko Rolnicze w Sta-
rowej Górze, SLD, Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, Urząd 
Miejski w Rzgowie, Automobilklub Łódzki, GLKS Zawisza Rzgów.

Poniżej przedstawione są dyscypliny oraz osoby, które otrzymały 
nagrody: Tenis stołowy mężczyzn: 1. Bartek Roszczyk, 2. Mateusz 
Kuzik, 3. Kamil Kardas. Tenis stołowy kobiet: 1. Iza Pycio, 2. Kinga 
Rusek, 3. Sabina Kubasa. Szachy: 1. Sabina Kubasa, 2. Magda Cuper, 
3. Kasia Szymczak. Rzut do kosza: 1. Adam Wróblewski, 2. Rafał 
Gąsiorek, 3. Sabina Kubasa. Warcaby: 1. Kasia Szymczak, 2. Sabina 
Kubasa, 3. Ewelina Purgot. Kręgle: 1. Wojciech Szymczak, 2. Sabina 
Kubasa, 3. Kamil Kardas. Łowienie ryb: 1.Michał Torzewski, 2. 
Adam Wróblewski, 3. Radosław Rusek.

Za przybycie na imprezę oraz wspólną zabawę serdecznie dzięku-
jemy młodzieży, ich rodzicom, współorganizatorom i zaproszonym 
gościom.

Stanisław Zaborowski

Samorząd Uczniowski Gimna-
zjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie, jak co roku, zorgani-
zował pocztę walentynkową. Do 
specjalnie przygotowanej skrzynki 
można było wrzucać kartki walen-
tynkowe. Jak co roku, taka forma 
okazywania sympatii i przyjaźni 
cieszyła się wśród uczniów dużym 
zainteresowaniem. Walentynkowi 
listonosze rozdali serduszkowe prze-
syłki 14 lutego. Ciekawe, kto w tym 
roku dostał najwięcej kartek?

Natalia Biesaga, kl. IIId
Fot. Patrycja Marchewczyńska, 

kl. IIIc

Święto zakochanych 
w gimnazjum

Święto Zakochanych w Gimnazjum w Rzgowie było w tym roku bardzo 
wyjątkowe. Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę walentynkową, 
podczas której odbyły się dwa konkursy. W pierwszym konkursie, na najle-
piej tańczącą parę, zwycięzcami zostali Donata i Mateusz z kl. IIIc, którzy w 
nagrodę otrzymali słodkie upominki. W drugim konkursie pod nazwą „Randka 
w ciemno” Artur Stolecki wybierał spośród trzech dziewcząt partnerkę na 
randkę. Szczęśliwą wybranką Artura została Sandra Salska, a nagrodą dla 
nich było zafundowane spotkanie w Mc’Donaldzie. Zabawa była wspaniała i 
trwała do godziny 17:00. Samorząd już zaprasza na dyskotekę ostatkową.

Marta Gałkiewicz
i Beata Bednarska, kl. IIId

Fot. Adrian Górski, kl. IIId

Polubili Radio Łódź
Gimnazjaliści ze Rzgowa chętnie dzielą się swoją wiedzą na różne tematy 

na antenie Radia Łódź, tym razem Patrycja Marchewczyńska rozmawiała 
z panią redaktor Agatą Zielińską na temat mody w szkole, sposobu ubierania 
się, czesania, makijażu oraz dyskusji z tym związanych. Rozmowę można 
było usłyszeć na 99,2 fm w niedzielę 30 stycznia, w porannym programie 
Rodzinne spotkania.

Opiekun koła dziennikarskiego, Agnieszka Ruta

O gimnazjum w radiu...
11 lutego br. pani Karolina Ignatowicz z Radia Niepokalanów przepro-

wadziła wywiad z dyrekcją Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka, 
który został wyemitowany na falach radiowych 14 lutego o godzinie 13.20 w 
ramach tzw. „bloku samorządowego”. Prowadząca wywiad zadawała pyta-
nia dotyczące działalności naszej szkoły. W eter poszły ogólne informacje 
na temat ilości uczniów i klas, naszego patrona, różnorodności zajęć dodat-
kowych, kół przedmiotowych i zainteresowań, a także działalności Rady 
Absolwentów. Pochwaliliśmy się możliwością realizacji zajęć wychowania 
fizycznego na basenie oraz dobrym wyposażeniem szkoły w sprzęt multi-
medialny, dzięki udziałowi w projektach ministerialnych i unijnych, a także 
dzięki znacznemu wsparciu finansowemu organu prowadzącego, jakim jest 
Urząd Miejski w Rzgowie. Przekazano również informację na temat zorga-
nizowania wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na którą 8 
lutego br. wyjechało 96 uczniów z sześciu różnych klas naszego gimnazjum 
(o tym szczegółowo napiszemy w następnym wydaniu Naszej Gminy). W 
dalszej części wywiadu informowaliśmy słuchaczy o dwóch dużych projek-
tach, w których szkoła bierze udział.

O projekcie e-Twinning opowiedziała nauczycielka języka angielskiego 
- pani Agnieszka Grobelna. E-Twinning jako Europejskie Partnerstwo Szkół 
zakłada współpracę szkół w Europie. W projekcie biorą udział uczniowie róż-
nych klas naszego gimnazjum, posługując się oczywiście językiem angiel-
skim. W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w projekcie pt. „Wartości w życiu 
nastolatków”. W tym roku realizujemy nieco inny temat - redagujemy wirtu-
alną książkę kucharską wraz ze szkołami z Turcji i Rumunii. Owoce naszej 
pracy można śledzić na platformie internetowej e-Twinning, gdzie przedsta-
wiamy prezentacje przepisów kulinarnych. Ambicją grupy zaangażowanej w 
projekt jest nakręcenie krótkiego filmu z procesu tworzenia potrawy na miarę 
popularnych, kulinarnych programów telewizyjnych w stylu Nigelli Lawson 
lub naszego rodzimego Pascala. Film ten będzie ukoronowaniem całorocz-
nej pracy e-Twinningowców z Gimnazjum im. Kazmierza Jagiellończyka w 
Rzgowie.

O kolejnym projekcie opowiadała pani Emilia Nowacka, nauczycielka 
ucząca chemii. Jest to projekt ekologiczny Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w Warszawie pt. „Szkoła pełna energii”. Uczniowie w ramach tego projektu 
będą się zajmować zagadnieniem odnawialnych i nieodnawialnych źródeł 
energii, jak również zastanowiać się nad możliwością ich zastosowania oraz 
umiejscowienia odnawialnych źródeł energii w postaci wiatraków w najbliż-
szej okolicy na terenie naszej gminy. Mamy nadzieję, że dzięki działalności 
w pracach nad projektem, pod okiem opiekuna, wyrosną przyszli, świadomi 
ekologicznie inżynierowie środowiska naturalnego i jego gorliwi orędow-
nicy. Wszyscy przecież powinniśmy mieć świadomość, że nieodnawialne 
źródła energii w końcu kiedyś się wyczerpią...

Zdaniem koordynatorek obu projektów udział uczniów jest świetnym 
sposobem na rozwijanie ich obywatelskich i samorządowych postaw, kształ-
towanie nowych umiejętności, zdobywanie wiedzy poprzez konkretne dzia-
łania i współpracę w zespole.

Gimnazjaliści w wojewódzkim 
etapie konkursu z języka polskiego

18 listopada br. w naszym gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
odbył się konkurs przedmiotowy z języka polskiego. W etapie szkolnym 
brali udział uczniowie z klas trzecich. Aby przejść do II etapu, trzeba było 
uzyskać minimum 75% punktów z całości testu. Do II etapu konkursu polo-
nistycznego zakwalifikowali się uczniowie pani Agnieszki Ruty, Jolanta 
Sztandor i Kamil Hajduk. 2 lutego wojewódzkie eliminacje miały miejsce 
w Łodzi, przy ulicy Żeromskiego 115 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 19. Temat rozprawki konkursowej brzmiał: „Czy człowiek dąży do życia 
w samotności, czy raczej woli żyć we wspólnocie?”. Z niecierpliwością cze-
kamy na wyniki, a naszym reprezentantom życzymy przejścia do następnego 
poziomu.

Jola Sztandor, kl. IIId

Poczta walentynkowa


