Prawda górą!
Wielkim sukcesem zakończył się udział naszego skrzypka w Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym, który odbywał się w Państwowej Szkole
Muzycznej I st. im. H. Wieniawskiego, w Poznaniu. Bartosz Skibiński,
mieszkaniec Prawdy, zdobył II nagrodę. W konkursie brało udział ponad
dwudziestu skrzypków z całej Polski. Bartosz uczęszcza na co dzień do
Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach. Swoją przygodę ze skrzypcami rozpoczął w wieku 6 lat, pod kierunkiem Pani Małgorzaty Karwat-Bekrych. Od roku uczy się w klasie skrzypiec Pana Mariusz Zielińskiego.
Jego dotychczasowe, najważniejsze osiągnięcia to: Grand Prix w konkursie młodych skrzypków w Sieradzu – 2008 r., Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym w Warszawie - 2009 r., I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Janiny Garści w Stalowej Woli –
2010 r. Ostatni sukces Bartka cieszy tym bardziej, że osiągnął go w Poznaniu
- mieście, które należy do ścisłej czołówki w dziedzinie skrzypiec, nie tylko
w Polsce. Swoim brawurowym wykonaniem programu ujął poznańskie jury,
które przyznało mu II nagrodę. I miejsce w konkursie zajęła Sara Dragan z
Legnicy, uznawana za najlepszą młodą skrzypaczkę w Polsce. Gratulujemy!
WS

Konkurs Świąteczny
Zwycięzcą Świątecznego Konkursu został Pan Andrzej Polakowski ze
Rzgowa, który podał prawidłowe odpowiedzi. Od sponsora naszego konkursu ZPM „GROT” ze Starowej Góry otrzymał piękny kosz z wyrobami
wędliniarskimi.
Redakcja NG

W naszym obiektywie

Serdecznie zapraszamy na

Dzień Promocji Zdrowia
w Gminie Rzgów, 19 maja 2011 r.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
10.00-13.00 – bezpłatne badania piersi w Przychodni Zdrowia
w Rzgowie, ul. Ogrodowa 11a - dr onkolog Michał Galicki;
13.00-13.45 – wykład medyczny dotyczący Europejskiego
Kodeksu Walki z Rakiem na temat profilaktyki nowotworowej,
który odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
pl. 500-lecia 22;
13.45 – program artystyczny, w którym wystąpią uczniowie
Szkoły Podstawowej w Rzgowie.

Układanie, cyklinowanie
parkietu.
tel. 502-687-750
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Wicepremier gościem w Gminie Rzgów
W piątek 6 maja od samego
rana czuło się zauważyć jakieś
poruszenie. Oczekiwano na przyjazd oficjalny Wicepremiera,
ministra gospodarki Waldemara
Pawlaka. Po serii spotkań na
uczelniach w Łodzi, Waldemar
Pawlak zawitał w asyście policyjnej do OSP Bronisin, gdzie pod
komendą Komendanta Gminnego
OSP Stanisława Bednarczyka
został przywitany z honorami
przez poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, jako
premier i zarazem Prezes Zarządu
Głównego OSP w Warszawie.
Po powitaniu Prezes PSL-u
uczestniczył
w
zamkniętym
posiedzeniu Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego PSL, na którym
omówiono aktualną sytuację
polityczną w Stronnictwie przed
wyborami parlamentarnymi określając Konrada Kobusa jako
kandydata PSL-u na senatora
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stanisława Bednarczyka jako kandydata na posła w naszym okręgu
wyborczym. Jeszcze nie skończyło się to spotkanie, już czekała
na audiencję u ministra gospodarki
delegacja górników ze Śląska,
z którą zaraz po tym odbył przeszło godzinną naradę w sprawach
kryzysu w górnictwie i ostatnich
wypadków w kopalniach Górnego
Śląska.

Po bardzo szybkim obiedzie
premier Waldemar Pawlak w asyście policji szybko przemieścił się
do Centrum Targowego „Ptak” do
sali multimedialnej, gdzie został
zapoznany z planami inwestycyjnymi „Ptaka” i obiecał roztoczyć
rządowe skrzydła nad tą inwestycją w kontaktach z Dalekim
Wschodem.
Po wzajemnych deklaracjach

premier Pawlak zwiedził znakomitą część hal sprzedażnych Ptaka
i odjechał na Śląsk w celu dalszej
kontynuacji obowiązków Wicepremiera i ministra gospodarki.
Taki dzień to normalka dla
ministra i nie do pozazdroszczenia
dla zwykłego śmiertelnika. Trzeba
być alfą i omegą w tych sprawach
i mieć żelazne zdrowie fizyczne, a
przede wszystkim psychiczne w

podejmowaniu takich poważnych
dyskusji i decyzji.
Miejmy nadzieję, że wizyta
Wicepremiera Waldemara Pawlaka w Centrum Targowym
„Ptak” przyniesie oczekiwane
efekty w rozwoju naszej Gminy.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Fotorelacja z wizyty Wicepremiera

Goście z Brazylii
W marcu bieżącego roku do Polski przyleciała grupa piłkarzy - brazylijskich amatorów. Po sparingu rozegranym z naszym IV-ligowym zespołem
trener Wojciech Robaszek poprosił Zarząd Klubu o sprawdzenie możliwości
pozyskania do gry dwóch zawodników: Wesleya Sampaio De Almeida oraz
Leandro Rossi Pereira. Po dopełnieniu wszystkich formalności zawodnicy
zostali potwierdzeni do gry w zespole Zawiszy Rzgów. Już w pierwszym
swoim ligowym występie Wesley należał do wyróżniających się zawodników. W drugim był najlepszym piłkarzem na boisku zdobywając dwie bramki
i zapewnił zespołowi Zawiszy 3 punkty. Zarząd klubu uważa, że są to duże
wzmocnienia naszej drużyny.
W ostatnim miesiącu drużyna występująca w IV lidze uzyskała następujące wyniki: Przegrała w Kleszczowie 0:3 (jeszcze bez zawodników z Brazylii), wygrała u siebie z Unią Skierniewice 3:0, z Orlętami Cielądz 2:1 oraz
zremisowała na wyjazdach z zespołami Włókniarza Zgierz 0:0 oraz Lechii
Tomaszów 1:1. W chwilii obecnej jesteśmy na 3 miejscu w tabeli ze stratą
2-ch pkt do II miejsca dającego awans do III Ligi.
Bardzo dobrze poczyna sobie w rozgrywkach A klasy drugi zespół seniorów naszego klubu prowadzony przez Roberta Świerczyńskiego. W ostatnim
miesiącu nie przegrał meczu wygrywając dwa: z Burzą Pawlikowice 4:1,
Tornadem Łódź 2:1, otrzymując walkower za mecz z Wolą Zaradzyńską 3:0
oraz remisując w Bychlewie z tamtejszą Jutrzenką 1:1. Aktualnie drużyna
zajmuje III miejsce w tabeli. Do ostatniej kolejki rozgrywanej 11 czerwca
nasi zawodnicy zagrają m.in. z wyprzedzającymi nas jedenastkami Ksawerowa i Dłutowa. Zapowiada się niezwykle dramatyczna i emocjonująca końcówka sezonu.
Bardzo ważne mecze będą rozgrywane w Wojewódzkiej Lidze Deyna.
Drużyna trenera Jana Łubisa walczy o utrzymanie 10 miejsca w rozgrywkach
gwarantującego udział w przyszłym sezonie w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych. Trzymamy za naszych zawodników kciuki i wierzymy, że
cel zostanie osiągnięty.
Dobrze radzi sobie w grupie „B” Górski zespół Jana Łubisa i zajmuje
miejsce w środku tabeli. Ponieważ w tej grupie z udziału w rozgrywkach
wycofało się sporo drużyn, w wolnych terminach chłopcy grają mecze towarzyskie z innymi drużynami.
Osobna sprawa to maluchy z najmłodszego rocznika 2000/2001 - grupa
Górski „E”. Do gry w tym zespole ciągle dochodzą nowi zawodnicy chętni
do reprezentowania Zawiszy Rzgów. A że są to mieszkańcy Gminy i Miasta
Rzgów, cieszy to Zarząd Klubu. Wyniki w tym sezonie to sprawa drugorzędna, ale zapraszamy na mecze tych chłopców, jak walczą o każdy skrawek
boiska, jak przeżywają porażki i cieszą się ze strzelonych bramek. Gwarantuję, że w przyszłym sezonie po ustabilizowaniu się składu nie będą już przysłowiowymi chłopcami do bicia.
Jan Nykiel

WIOSENNY RAJD ROWEROWY
Rowerowe rajdy to już gimnazjalna tradycja, tym razem chętni uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie pod opieką pani
Grażyny Żabki i pana Mariusza Mirowskiego, taty jednej z uczestniczek
wyprawy, wyruszyli 2 maja br. szlakiem parków łódzkich do ogrodu dinozaurów. Celem rajdu było poznanie wystawy tematycznej o historii dinozaurów oraz zachęcanie młodzieży do czynnego i radosnego spędzania czasu
wolnego. Trasa rajdu przekroczyła 40 kilometrów, ale żaden z uczestników
nie zrezygnował, zwłaszcza że pogoda dopisała. Zapraszamy już wkrótce na
kolejne rowerowe wyprawy.
Ewelina Mirowska, ucz. kl. IIId
Fot. Agnieszka Ruta
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TURNIEJ
COCA COLA CUP
Rozgrywki rundy eliminacyjnej Turnieju Coca Cola Cup 2011 rozpoczęły się w połowie marca 2011 r. Drużyna piłkarzy z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie rozegrała pierwsze mecze eliminacyjne
na szczeblu powiatowym 4 kwietnia, 7 maja natomiast rozegrano drugi etap
eliminacji.
Reprezentanci Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
w składzie: Adrian Górski, Mateusz Pokorski, Dominik Makiewicz, Michał
Pierzyński, Piotr Sarliński, Dominik Rusak, Rafał Bartłomiejczyk, Bartek
Kurela, Michał Goss, Patryk Wdowiak, Patryk Michalski, Krystian Łuczyński i bramkarz, Piotr Szymankiewicz, stanęli do rywalizacji z drużynami z
Wiśniowej Góry, Koluszek i Tuszyna. Nasi zawodnicy wygrali dwa mecze
(!) - z Wiśniową Górą 5:0 i z Tuszynem 4:3. Mimo prawdziwie sportowej
rywalizacji, nie udało się drużynie ze Rzgowa przejść do kolejnego etapu
rozgrywek.
Koło dziennikarskie
Fot. Agnieszka Ruta
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Firma POLSAD jest Autoryzowanym Dealerem Renault Trucks, działającym na terenie centralnej Polski, mającym ugruntowaną pozycję w sprzedaży
pojazdów ciężarowych Renault. W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko Asystenta Działu Handlowego do naszego
oddziału w Rzgowie.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
◙ Wspomaganie pracy Handlowców,
◙ Prowadzenie biura handlowego,
◙ Organizacja akcji handlowych,
◙ Nawiązywanie kontaktów z nowymi Klientami,
◙ Obsługa Klientów w biurze handlowym.
Preferowany profil Kandydata:
◙ Wysoka kultura osobista,
◙ Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, samodyscyplina,
umiejętność organizacji czasu pracy,
◙ Preferowane wykształcenie minimum średnie lub średnie techniczne,
◙ Dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet Office),
◙ Prawo jazdy kat. B, posiadanie kat. C będzie dodatkowym atutem,
◙ Znajomość j. angielskiego – mile widziana,
◙ Dyspozycyjność.
Oferujemy:
◙ Zatrudnienie na umowę o pracę w młodym, dynamicznym zespole,
◙ Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – szkolenia, zdobywanie
nowych umiejętności i doświadczeń,
◙ Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania.
Oferty prosimy składać osobiście w firmie Polsad, Rzgów, ul. Rudzka 35a
Lub pocztą elektroniczną na adres: damian.pedziejewski@polsad.net
Informujemy, że odpowiadamy na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o
dopisanie klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr
133 poz. 883)”.

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

Parafia rzgowska żegnała zmarłego księdza kanonika Stanisława Skurę w piątkowy wieczór 29 kwietnia. Tłumy parafian gromadziły się w naszym kościele, aby ostatni raz oddać hołd swojemu długoletniemu proboszczowi. Z wielkim szacunkiem i powagą
podchodziliśmy do trumny, by się z Nim pożegnać. Był to człowiek
bardzo skromny, lecz o wielkim sercu i dobroci. Swoje kapłaństwo
traktował jako służbę bliźnim. Pamiętamy wszyscy, że w razie
potrzeby, ksiądz proboszcz o każdej porze był osiągalny, by służyć
radą i pomocą. O Jego zaletach jako kapłana opowiedział ksiądz
Marek Stępniak w swojej pożegnalnej homilii, podkreślając bardzo
mocno, jak ksiądz Skura kochał swoich parafian i swój kościół
rzgowski. Służył nam przez 29 lat.
W pożegnalnych uroczystościach uczestniczyły nasze lokalne
zespoły: Rzgowianie, Camerata, Orkiestra Dęta, które żegnały Go
muzyką i śpiewem. We mszy żałobnej uczestniczyło także siedemdziesięciu pięciu księży. Wszyscy byliśmy z nim aż do momentu
wyprowadzenia trumny przez proboszcza Tadeusza Malca, czyli do
21:00. Uroczystości pogrzebowe natomiast odbyły się w rodzinnych

stronach zmarłego w Żelechlinku, gdzie także był pełen kościół
ludzi, „morze” kwiatów i gorąca wspólna modlitwa. We mszy żałobnej uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich naszych szkół
i jedenastu Ochotniczych Straży Pożarnych, a także delegacje
Kół Gospodyń Wiejskich i wielu naszych parafian. Podczas mszy
pogrzebowej, w homilii ksiądz Adam Stańdo w imieniu wszystkich
wikariuszy współpracujących ze zmarłym księdzem Skurą w parafii
w Rzgowie, wyraził słowa uznania za przekazaną wiedzę, opiekuńczość, dobroć i wspaniałomyślność jako przełożonego.
O zasługach zmarłego księdza Skury można by mówić jeszcze
wiele. My parafianie będziemy Go wspominać przy każdej okazji,
a w szczególności w modlitwie. Pozostanie w naszych sercach na
zawsze. Niech spoczywa w pokoju, wśród swoich, na cmentarzu w
Żelechlinku.
W imieniu władz samorządowych w Rzgowie pożegnanie wygłosił przewodniczący Rady Miejskiej - Marek Bartoszewski, którego
treść zamieszczamy poniżej.
R. Bagińska

Sprzedam działkę budowlaną
w Starowej Górze
powierzchnia 3.900 m²
Tel. 604-827-142

Sat-ER Andrzej Polakowski
Naprawy telewizorów i sprzętu Audio-Video
Anteny Sat i Tv – montaż, naprawa
Tel. 660-904-697

DOJAZD GRATIS!

Ostatnie pożegnanie
ks. Kanonika Stanisława Skury
na pogrzebie w Żelechelinku

tel. (042) 646-05-63 oraz 695-931-495
Oferta ważna do czasu publicznego
odwołania w „Naszej Gminie”

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
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Wspominamy i żegnamy dziś człowieka, który przeszło połowę swego
aktywnego życia poświęcił dla Rzgowa. Ksiądz Proboszcz Stanisław Skura
objął parafię rzgowską 29 września 1975 r. i pełnił ją blisko przez 30 lat. Na
Jego oczach wzrastały kolejne pokolenia, dużej wówczas parafii, której starał
się służyć jako kapłan najlepiej jak potrafił. Był nader uczynnym i oddanym
dla ludzi, był dla nas wszystkich bliskim przyjacielem. To on był dla parafian i traktował ich z godnością. Zawsze dostojny, wysłuchał, doradził i w
miarę możliwości pomógł wszystkim. Ksiądz – „naukowiec” to przylgnęło
do niego, gdyż zawsze otoczony był wszelkimi mądrymi księgami, z których
nader często korzystał pogłębiając swą wiedzę, co było nie bez znaczenia,
gdyż przyszło mu się w tej parafii zmierzyć z różnymi wyzwaniami.
Wpierw puste półki sklepowe, stan wojenny i pomoc żywnościowa z
Zachodu, która przechodziła przez parafię dla potrzebujących, potem transformacja ustrojowa w kraju i rozwój gospodarczy, również i gminy rzgowskiej, w której miał swój udział nie dochodząc roszczeń majątkowych przedwojennych dóbr kościelnych przy uruchomianiu Centrum Targowego „Ptak”
- swoistego motoru rozruchowego przemian gospodarczych w naszej gminie.
Przez cały ten okres oprócz pełnej poświęcenia pracy duszpasterskiej
wykazuje ogromną troskę o kościół, budynki i mienie parafialne.
Ma ogromny dar przekonywania. Bez większego trudu gromadzi środki
przy pomocy parafian nie sięgając po mienie kościelne i zmienia pokrycie
kościoła zastępując stare niezniszczalną blachą miedzianą. Zmienia również
dach na budynku plebanii na blachę ocynkowaną i buduje spory budynek
salki katechetycznej w podwórku.
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Za księdza proboszcza Stanisława Skury ulega powiększeniu cmentarz
grzebalny, którego nowa część zostaje ogrodzona i doprowadzona doń woda,
która zastępuje starą wysłużoną pompę ręczną.
W 1996 r. powstaje na nowym cmentarzu kaplica cmentarna. Główne
aleje cmentarza otrzymują nawierzchnie z kostki brukowej. Powstaje również kaplica dla miejscowości Kalina, Tadzina i Przypusty. Ksiądz proboszcz
Skura doprowadza instalację gazową i wodno-kanalizacyjną do budynku plebanii. Gruntowne malowanie kościoła, renowacja ołtarzy, utwardzenie kostką
terenu wokół kościoła i oświetlenie jego murów jako jedynego zabytku w
Rzgowie - to efekty działania Księdza Stanisława w końcu lat dziewięćdziesiątych XX stulecia.
Kuria Biskupia doceniając duży wkład Księdza Stanisława Skury w pracę
duszpasterską w rzgowskiej parafii nadaje mu w 1996 r. godność Kanonika.
Proboszcz Skura przez cały ten czas współpracuje z gminą i jej instytucjami
pomagając zwalczać patologię społeczną wśród osób uzależnionych.
Dobre stosunki Księdza Stanisława z GOK-iem, orkiestra dętą i jednostkami OSP dało się zauważyć na co dzień podczas różnorakich uroczystości
kościelnych, gminnych i państwowych.
Mając na uwadze te zalety i zasługi Rada Gminy w Rzgowie uchwałą z
dnia 19 czerwca 1998 r. nadała Księdzu Kanonikowi Stanisławowi Skurze
tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów”. Miałem tę niewątpliwą przyjemność wręczać Mu ten medal podczas uroczystej sesji Rady Gminy na
Dniach Rzgowa w ostatnią niedzielę sierpnia tamtego roku.
Księże Proboszczu, w żalu żegnają Cię: Rada Miejska w Rzgowie i jej
Przewodniczący, Burmistrz Rzgowa z pracownikami Urzędu Miejskiego,
Rzgowska Orkiestra Dęta, Chór CAMERATA, Strażacy Ochotnicy OSP z
gminy Rzgów oraz młodzież szkolna z gimnazjum i szkół podstawowych
gminy, którzy stawili się w Twej ostatniej posłudze wraz z pocztami sztandarowymi, wszyscy obecni i byli parafianie oraz mieszkańcy gminy Rzgów,
której część zgromadziła się na dzisiejszym pogrzebie.
Niech pamięć po nim i jego dokonaniach zostanie na zawsze w naszych
sercach. Niech Ci ziemia lekką będzie.
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3 Maja w deszczu
Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja zalicza się w Rzgowie do świąt
obchodzonych bardzo uroczyście.
Barwny korowód, w skład którego weszli przedstawiciele władz miasta,
poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, poczty sztandarowe szkół z
naszej gminy oraz członkowie grup działających w Gminnym Ośrodku Kultury, podążył na mszę św. do Kościoła Parafialnego w Rzgowie. Nabożeństwo uświetniły pieśni: „Dobra Matko”, „Matko Nasza”, „Pod Twą obronę”,
„Boże coś Polskę” w wykonaniu formacji GOK-owskich.
Po mszy wszyscy uczestnicy udali się do Parku A. Mickiewicza i
hymnem państwowym rozpoczęto drugą część obchodów. Bardzo skróconą
lekcję historii w tym dniu poprowadzili przedstawiciele klasy VIa, VIb, VIc
ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie, pod kierownictwem A. Pokorskiej-Salskiej, A. Kret, K. Chrzanowskiego. Następnie na scenie zaprezentował się
Chór Camerata w trzech piosenkach okolicznościowych: „Gaude Mater”,
„Przylecieli sokołowie”, „Witaj Maj, 3 Maj”. Oklaski dla chóru rozgrzewały
zmarznięte dłonie najwierniejszych widzów.
Kolejnych wykonawców także przywitał na scenie deszcz! Młodzi artyści z Zespołu „Rzgowianie” ani trochę nie przestraszyli się chłodu, bowiem
emocje związane z premierowym występem wzięły górę. Najmłodsza grupa
zaprezentowała kujawiaka na 12 par. Później było już coraz goręcej. Średnia grupa zaprezentowała tańce łowickie, 20 dziewcząt zatańczyło oberka
„strojne dudy”. Wreszcie pokaz premierowy tańców „Lachy sądeckie” w
wykonaniu grupy reprezentacyjnej ZPiT „Rzgowianie”. Najbardziej jednak
widzowie czekali na pokaz tańca naszych „Krasnali”, które dzielnie starały
się rozgonić chmury. Na zakończenie imprezy grupa wokalna „Sempre Cantare” zaśpiewała piosenkę „Święta Miłości Kochanej Ojczyzny”.
Impreza była doskonale przygotowana i gdyby nie wyjątkowy chłód tego
dnia, aktywność kulturalna mieszkańców Rzgowa byłaby z pewnością większa. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w
uroczystości, i tym, którzy przyczynili się do tego, aby wszystkie dzieci zatańczyły w kompletnych strojach ludowych. Zapraszamy na kolejne występy.
Renata Furga

Konkurs na dofinansowanie
W związku z ogłoszonym w dniach 27 czerwca 2011 r. – 29 sierpnia
2011 r. przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi naborem o dofinansowanie dla małych i mikro firm z terenu województwa łódzkiego informujemy, że na skutek pozytywnej interpretacji przesłanej
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego możliwy jest udział w konkursie
przedsiębiorców z terenów wiejskich pod warunkiem nieprzewidywania
zatrudnienia nowych pracowników w wyniku realizacji projektu.
Bliższe informacje dotyczące szczegółowych warunków konkursu
dostępne będą na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl oraz pod telefonem 42/2301550, 42/2301555.

PODZIĘKOWANIE
Rodzina zmarłego Bolesława Kacperskiego dziękuje
Radzie Miejskiej, Burmistrzowi Rzgowa, Dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz
członkom Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” za wyrazy
współczucia i pamięć.

4

Intensywny weekend

Nasze recenzje

Ostatni weekend kwietnia okazał się bardzo pracowitym okresem w
chórze „Camerata”. Także bardzo uroczystym, choć nie zawsze radosnym.
Całkiem znienacka spadła na nas wszystkich wiadomość o śmierci długoletniego proboszcza naszej parafii - ks. kanonika Stanisława Skury, którego
większość z nas znała i dobrze pamięta. Z potrzeby serca, jak również zgodnie z wizją gospodarzy naszego miasta - by godnie zaprezentować zespoły
artystyczne naszej gminy - śpiewaliśmy podczas uroczystej mszy pogrzebowej w dniu 29 kwietnia o godz. 19.30. Utworami „Ojcze z niebios” i „Ave
Maria – Gdy klęczę przed Tobą” oddaliśmy hołd naszemu długoletniemu
Duchowemu Przewodnikowi i Pasterzowi. Zresztą o zaangażowaniu parafian
w tę uroczystość świadczyć może obecność wielu osobistości naszego miasta
i gminy oraz kościół wypełniony po brzegi.
Także następnego wieczora - 30 kwietnia o godz. 20.00 uczestniczyliśmy
czynnie w uroczystości, która odbyła się również w kościele, lecz miała zgoła
inny charakter. To wydarzenie będące powodem do dumy dla wszystkich
Polaków, było ogólnopolskim, wieczornym oczekiwaniem na dzień następny
– 1 maja, kiedy to Sługa Boży - zmarły przed 6 laty Jan Paweł II – Papież
– został wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony przez swego następcę –
Benedykta XVI.
To niespotykane, aby w tak krótkim czasie dokonał się tak wspaniały
progres; niesamowite, że osoba współcześnie żyjąca, dla wielu tak bliska
- czasem nawet na wyciągnięcie ręki - została błogosławiona! To wielkie
szczęście i wyróżnienie dla nas – wszystkich rodaków i każdego z osobna!
Choć jak zawsze są i tacy, którzy myślą inaczej.
Chórmistrz: Izabela Kijanka

Nepomucka Krystyna / Dusza na skalpelu; Łódź, „Akapit Press”, 2010
.- 255,[1]s.
„Dusza na skalpelu” to tytuł, który daje do myślenia i działa na wyobraźnię czytelnika, spodziewającego się pewnie ociekającego krwią horroru.
Istotnie, niepewność, niepokój i strach towarzyszą podczas lektury. Doskonałe pióro autorki, humor i umiejętne konstruowanie akcji są niewątpliwie
atrybutami tej powieści. Czyta się ją jednym tchem, wyczekując dalszego
ciągu perypetii bohaterki – lekarki.
Krystyna Nepmucka (ur. 31.03.1920) jest autorką ponad 30 powieści i
rozlicznych artykułów prasowych. Wiele lat pracowała w redakcji „Chłopskiej Drogi”. Jako pisarka zadebiutowała na łamach „Wiadomości Londyńskich” powieścią w odcinkach „Romans z Busiem”, która pod tytułem zmienionym na „Małżeństwo niedoskonałe” odniosła ogromny sukces, przynosząc autorce popularność i uznanie. Stała się również początkiem całej sagi z
„doskonałościami” i „niedoskonałościami” w tytułach.

* * *

Woydyłło Ewa / My rodzice dorosłych dzieci; Kraków, Wydawnictwo
Literackie, 2011 .- 181,[3]s.
„Dzieci wasze nie są dziećmi waszymi. Są bowiem synami i córkami
Życia – a ono pragnie siebie samego. Zatem przez was przychodzą. I chociaż są z wami, to do was nie należą...” - takie oto motto, autorstwa Khalila
Gibrana w tłumaczeniu Ernesta Brylla, zamieściła w swej książce Ewa Wojdyłło. To poradnik dla rodziców, nieszczęśliwych z powodu nieudanego życia
ludzi najbardziej przez nich kochanych i uwielbianych, czyli własnych dzieci.
Są już wprawdzie dorośli, czasem od kilkudziesięciu lat, ale wciąż pozostają
emocjonalnie i materialnie zależni od swoich starszych, często zmęczonych
i targanych wyrzutami sumienia rodziców. Z tych nieszczęsnych ludzi pragnie autorka zdjąć piętno niekończącej się odpowiedzialności za dzieci, które
zamiast wyfruwać z gniazd, tkwią przez całe lata w marazmie, zajęci głównie
wylewaniem żalów i oskarżaniem innych o swoje pechowe życie. Rodzice
zadają sobie pytanie bez odpowiedzi: „Gdzie popełniliśmy błąd?”. Są udręczeni pomaganiem roszczeniowo nastawionemu, nieodpowiedzialnemu i
niesamodzielnemu „dziecku”, które często agresywnie domaga się swoich
„praw”. Daje cenne rady ludziom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji,
ostrzega przed skutkami poczucia winy, podpowiada, jak być dobrą matka,
ojcem, babcią czy dziadkiem, wreszcie pokazuje, jak ułożyć swoje życie, by
w miłości i harmonii spędzić je przy boku swoich dorosłych dzieci.
Ewa Wojdyłło jest doktorem psychologii, psychoterapeutką w Ośrodku
Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, autorką
książek – poradników pełnych wiary w nieskończone możliwości, jakie człowiek może w sobie odkryć, jeśli wykaże choć odrobinę zaangażowania i
chęci, by żyć świadomie i twórczo.
(ma)

Srebro dla gimnazjalisty!!!
W dniach od 27.04.2011 do 3.05.2011 r., w miejscowości Sokółka
odbyła się XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Boksie.
W zawodach tych startował uczeń Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie - Adrian Górski. W kategorii wagowej 63 kg oraz
w przedziale wiekowym 15-16 lat stoczył trzy walki. Pierwszą z Piotrem
Gruchałą, drugą z Łukaszem Duszyńskim oraz trzecią z Sebastianem
Rembeckim. W ogólnej klasyfikacji zdobył drugie miejsce i srebrny
medal.
Przypomnijmy, że nasz uczeń trenuje boks od roku, a do RKS Łódź
(Rudzki Klub Sportowy) trafił dzięki koledze. Ma na swoim koncie
wygrane w dwóch turniejach: w Gdyni na VIII Międzynarodowym Turnieju Nadziei Olimpijskiej - I miejsce, w Międzynarodowym Turnieju
„Srebrna Łódka” - również I miejsce oraz II miejsce w Pucharze Polski.
Treningi, które trwają 1,5 godziny, Adrian odbywa aż 3 razy w tygodniu.
Gratulujemy kolejnego sukcesu!!!
Koło dziennikarskie
www.bokser.org

Zawody wędkarskie
Z okazji Dnia Dziecka w dniu 28 maja 2011 r. o godz. 16.00
Koło Wędkarskie ze Rzgowa organizuje zawody wędkarskie dla
dzieci i młodzieży na zbiorniku wodnym w Rzgowie, ul. Zielona.
Zawody odbędą się metodą spławikową. Uczestnicy łowią na
swoim sprzęcie wędkarskim.
Zwycięzcy zawodów otrzymają dyplomy i nagrody, pozostali
uczestnicy upominki wędkarskie. Na koniec zawodów organizatorzy przewidują ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Sponsorami zawodów jest Rada Miejska w Rzgowie i ZPM
„GROT” ze Starowej Góry.
Włodzimierz Kaczmarek

KRONIKA MIESIĄCA
20 kwietnia 2011 – VI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
29 kwietnia 2011 – pożegnanie zmarłego ks. Skury w kościele parafialnym w Rzgowie
30 kwietnia 2011 – uroczystość pogrzebowa ks. Skury w Żelechlinku
01 maja 2011 – okolicznościowe msze z okazji beatyfikacji Jana
Pawła II
03 maja 2011 – obchody rocznicowe uchwalenia konstytucji
04 maja 2011 – święto STRAŻAKA
07 maja 2011 – wizyta Wicepremiera Waldemara Pawlaka w Gminie
Rzgów

KRONIKA KRYMINALNA
Funkcjonariusze PP Rzgów wspólnie z kolegami z KP Tuszyn w pierwszych dniach kwietnia 2011 r. dokonali zatrzymania na terenie Rzgowa
60-letniego mieszkańca Łodzi pod zarzutem posiadania znacznej ilości wyrobów tytoniowych i alkoholu bez polskich znaków akcyzy.
Jednocześnie dzielnicowi PP Rzgów zatrzymali czterech nietrzeźwych
kierujących poruszających się rowerami oraz jedną kierującą samochodem
osobowym. Statystyka ta jest bardzo niepokojąca pomimo stosowanych surowych kar, informowania społeczeństwa przez środki masowego przekazu o
planowanych działaniach Policji w tym zakresie. Dlatego też w celu zwiększenia bezpieczeństwa w dalszym ciągu będą prowadzone wzmożone kontrole mające na celu wyeliminowanie takich uczestników ruchu.
S.M.

Rzgów – Nasza Gmina

Przyjmę frezera – magazyniera
powyżej 45 roku.
Starowa Góra, ul. Graniczna 6
Tel. 42 214-27-90
Rzgów – Nasza Gmina
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Święto Przedszkolaka
W dniu 11 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w
Kalinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Przedszkolaka. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego zaprezentowały to, czego nauczyły się
do tej pory. Dzielnie recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły
„Krakowiaczka”. Następnie nasi milusińscy złożyli obietnice, że będą często
się uśmiechać, zgodnie bawić się z innymi dziećmi, dbać o porządek w sali
oraz używać „czarodziejskich słów”. Na zakończenie uroczystości dzieci
otrzymały drobne upominki oraz mogły posmakować pysznych ciast i ciasteczek przygotowanych przez kochające mamy.
Grażyna Marianowska

W krainie ortografii
W kwietniu odbył się międzyszkolny konkurs ortograficzny, w którym
brali udział uczniowie klas drugich wszystkich szkół podstawowych gminy
Rzgów. Zmagania grupowe były poprzedzone indywidualnymi potyczkami z
ortografią. Najlepszych dwunastu uczniów zmagało się z dyktandem, którego
tematem była wiosenna przyroda.
Miło mi poinformować, że w konkursie indywidualnym pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IIa ze Rzgowa Maria Lis, drugie miejsce zdobył
uczeń klasy II z Kalina Łukasz Szczech, a trzecie - uczeń klasy IIb ze Rzgowa
Miłosz Juśkiewicz.
Zmagania grupowe były emocjonujące. Wszyscy uczniowie bardzo starali się poprawnie podpisać obrazki, alfabetycznie ułożyć nazwy miesięcy,
uzupełnić przysłowia i wypisać jak najwięcej nazw owoców i warzyw.
W eliminacjach trzyosobowych zespołów wygrała drużyna ze Szkoły
Podstawowej z Kalina w składzie: Agata Polaczek, Małgorzata Korona
i Łukasz Szczech. Kolejne „medalowe” miejsca przypadły uczniom ze
Rzgowa; odpowiednio: II miejsce – uczniom klasy IIa, a trzecie – IIb. Tuż za
„podium” uplasowali się uczniowie z Guzewa.
Dziękuję bardzo wszystkim wychowawczyniom za solidne przygotowanie swoich uczniów do niełatwego konkursu. Podsumowanie i wręczenie
nagród za indywidualne zmagania z ortografią odbędą się na corocznym Pikniku Bocianim, który będzie miał miejsce w Bronisinie Dworskim w przedostatni poniedziałek maja.
Elżbieta Kowalik,
nauczycielka SP w Kalinie

Dzień Bociana Białego
Święto bociana ustanowione zostało w 2003 r. przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „proNatura”. Dzień ku jego czci przypada w wigilię
Dnia Dziecka i jest okazją do zwrócenia uwagi na szczególne miejsce, jakie
ten ptak zajmuje w polskiej kulturze i krajobrazie.
W naszej gminie tegoroczne przyloty bociana białego mogą być odnotowane jako zwycięstwo sił natury. Północnoafrykańskie rewolucje nie przeszkodziły tym pięknym ptakom powrócić do naszego kraju, także do gminy
Rzgów.
Pierwszy bocian w naszej gminie zjawił w Kalinku 28 marca br. Tutaj
ptaki wracają chętnie, gdyż ich siedlisko jest pod stałą opieką mieszkańców
wioski. Dwa lata temu po nawałnicy, która zniszczyła gniazdo i spowodowała stratę lęgu, zbudowali nową platformę. Ostatniego dnia marca zjawił
się również samiec bociana w Bronisinie Dworskim. Według relacji członka
kółka ornitologicznego ptak od razu wziął się za porządki w gnieździe, a już
5 kwietnia ok. 17.30 dołączyła do niego samica. Początek kwietnia był też
szczęśliwy dla mieszkańców Tadzina oraz Kalina. Również do tych wsi wróciły bociany białe. Pod koniec maja będziemy mogli powitać czarnodziobe i
czarnonogie małe bocianięta.
Dzień Bociana Białego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kalinie
będą obchodzić podczas Pikniku Bocianiego, na który w tym roku zostali
zaproszeni uczniowie klas drugich zaprzyjaźnionych szkół z gminy Rzgów.
Wszystkie informacje dotyczące bocianów, m.in. z naszej gminy, można
przeczytać i włączyć się w ich uzupełnianie na stronie internetowej www.
bociany.pl.
Elżbieta Kowalik
opiekun kółka ornitologicznego SP w Kalinie
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VI Nadzwyczajna Sesja
Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 20 kwietnia 20011 r.
Aplikacje o środki unijne
W związku z tym, że na ostatniej sesji radni podjęli inicjatywę pozyskania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kanalizację w Starej Gadce, Starowej Górze, Gospodarzu, Rzgowie i wymianę
wodociągu w Kalinie (pisałem o tym w poprzednim wydaniu gazety), trzeba
było podjąć uchwałę powodującą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2011-2018.
Był to warunek złożenia przez gminę prawidłowego wniosku do Urzędu
Marszałkowskiego, który tymi naborami kieruje. Przypominam, że aplikujemy o środki unijne z tego programu na prawie 4,5 mln zł, z czego wkład
własny gminy Rzgów w te inwestycje to przeszło 2 mln 300 tys. zł. Liczymy,
że się uda pozyskać to dofinansowanie, choć wniosek jest nisko punktowany,
gdyż gmina ma zbyt dobre parametry (nie jest gminą biedną).

Zmiany w budżecie

Wiosna w przedszkolu
Pierwsze wiosenne miesiące w naszym przedszkolu obfitowały w
imprezy i uroczystości. 9 marca wszystkie przedszkolaki pojechały do łódzkiego Teatru Muzycznego na przedstawienie pt. „Smerfy”. Doskonała gra
aktorska, wesoła muzyka, fantastyczne dekoracje, a przede wszystkim ulubione bajkowe postacie występujące w spektaklu sprawiły, że dzieciaki miały
mnóstwo frajdy i niezapomnianych wrażeń.
19 kwietnia odbył się tradycyjny Bal Wiosny, czyli przedszkolne święto
wszystkiego, co z wiosną się kojarzy. Wśród kolorowych dekoracji do tańca
ruszyły przedszkolaki przebrane za najprzeróżniejsze zwierzęta i rośliny.
Taneczne korowody poprowadziła Czarodziejka Wiosna i jej pomocnik Elf.
Nie zabrakło też wesołych konkursów nagradzanych obficie cukierkami.
Koniec kwietnia upłynął w naszym przedszkolu w atmosferze rywalizacji
na polu twórczości plastycznej. Po raz pierwszy odbył się bowiem konkurs na
Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną. Na konkurs napłynęło mnóstwo prac.
Jury przyznało po trzy nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latków
i 5-6-latków oraz dwa wyróżnienia. I tak wśród maluchów nagrodzono
Milenkę Gajdzicką, Oliwię Bagińską i Grzesia Cieślaka, a wśród starszaków
nagrody otrzymali: Filip Rudnicki, Kacper Grabowski i Oliwia Witczak. Na
wyróżnienia zasłużyły prace Wiktorii Prądzyńskiej i Patrycji Karp.
Z dumą informujemy też, że nasi wychowankowie wzięli liczny udział w
konkursie plastycznym na „Pejzaż wiosenny”, organizowanym przez Miejski
Ośrodek Kultury, w którym zdobyli wiele nagród i wyróżnień.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Radni podjęli kilka zmian w budżecie polegających na zmianach nazewnictwa poszczególnych inwestycji pozostawiając te same co poprzednio
kwoty wydatków.
W związku z tym, że służby inwestycyjne gminy rozpisały przetargi
zaraz na początku roku, „głodne” firmy po ostrej zimie wyceniały nisko
swe prace i z inwestycji drogowych i wodociągowych zaoszczędzono wolne
środki, które w tym rozdaniu na tej sesji skierowano w wysokości 190 tys. zł
na modernizację parku miejskiego w Rzgowie od strony zachodniej, łącznie
ze zmianą wysłużonych już mocno kiosków i przystanku autobusowego niepasujących do nowej koncepcji urządzenia tego parku.
Głównym oponentem tej inwestycji był radny Piotr Salski, który uważa,
że idą na park za duże pieniądze i wnioskował o przeznaczenie ich na inne
bardziej potrzebne inwestycje w Rzgowie.
Głosowanie nad zmianami w budżecie było następujące: „za” - 12
głosów, „przeciw” - 1 głos, „wstrzymujących się” - 1 głos.

Kontrowersyjna pożyczka dla GZWiK w Rzgowie

Dyrektor GZWiK Konrad Kobus przedstawił ciężką sytuację finansową
zakładu na początku roku. Wyjaśnił, że nie do końca przemyślane prawo
budżetowe zmusza zakład do wydawania pieniędzy w końcówce roku, który
wtedy ma ich nadmiar i nie pozwala ich przesunąć na początek roku następnego, kiedy tych pieniędzy brakuje, ponieważ jest mały rozbiór wody i ścieków (bo zima), a spisy wodomierzy odbywają się ze zrozumiałych względów
po upływie kilku tygodni.
Zima powoduje zwiększenie ilości awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, a płacić trzeba duże kwoty za energię elektryczną, wynagrodzenia
i za wodę kupowaną w łódzkim ZWiK-u. Zawsze w Gminnym Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie do połowy roku jest bieda i kłopoty
finansowe. Zmienia się to w drugim półroczu i wtedy można spłacić długi.
Dlatego prośba dyrektora Konrada Kobusa o 100 tys. zł pożyczki z
budżetu gminy. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie prawo,
które na to nie pozwala. Takiego zdania był radca prawny Dariusz Iwaszkiewicz.
Radni uchwałę podjęli niejednomyślnie i z uwagami, ale poparli Burmistrza, który przekonywał, że „głupie” prawo trzeba przynajmniej próbować
zmieniać.
Kilka dni po sesji odbyła się debata w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, nad tą uchwałą, w której uczestniczyli Burmistrz Rzgowa i Dyrektor
ZWiK-u, którzy przedstawili powyższe racje. No i co z tego. RIO uchyliło tę
uchwałę Rady Miejskiej o pożyczce. I nadal będzie duża bieda w rzgowskim
ZWiK-u do półrocza.

Zmiana stawek za zajęcie pasa ruchu drogowego
Odwołano uchwałę Rady Gminy z 2004 r., która obowiązywała już
siedem lat i ustalała stawki za zajęcie pasa drogowego niezwiązane z budową,
przebudową, remontem i ochroną dróg. Stawki te po kilku latach stały się
śmiesznie niskie i dostosowano je do stawek obowiązujących na drogach
powiatowych. A oto nowe stawki:
§2
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) pobocza, chodnika, ciągu pieszego, ścieżki rowerowej, parkingu, zatoki
przystankowej, zieleńca - 2,00 zł;
2) jezdni do 20% szerokości - 2,00 zł;
3) jezdni od 20% do 50% szerokości - 4,00 zł;
4) jezdni powyżej 50% szerokości - 8,00 zł.
§3
Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
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1) wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 25,00 zł;
2) pozostałe urządzenia - 100,00 zł.
§4
Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, w kwocie
100,00 zł.
§5
Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala
się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut
poziomy obiektu za każdy dzień zajęcia, w kwocie 1,00 zł.
§6
Za umieszczenie w pasie drogowym reklam stawka opłaty za 1 m2 powierzchni
reklamy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego wynosi:
1) dla reklam umieszczonych na wiacie przystanku komunikacji miejskiej 1,50 zł;
2) dla reklam w formie banerów - 1,50 zł;
3) dla reklam przenośnych, niezwiązanych trwale z gruntem - 1,50 zł;
4) dla pozostałych reklam - 1,50 zł.
§7
Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych
niż określone w § 2-6, stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego
wynosi 1,00 zł.
§8
Ustala się zerową stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w przypadku:
1) reklam umieszczonych przez Gminę Rzgów;
2) reklam zawierających informacje o wydarzeniach kulturalno-oświatowych
i sportowych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i
instytucje im podległe;
3) szyldów reklamowych zainstalowanych na wysięgniku o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2 umieszczonych na obiekcie, w którym prowadzona jest
działalność gospodarcza;
4) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanych przez Gminę
Rzgów.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Sprawozdania organizacji pozarządowych
z realizacji „Programu Współpracy Gminy Rzgów” z nimi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2010, złożyli:
a) Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” - były prezes Bogdan Papuga;
b) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” - pani Grażyna Żabka;
c) Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób Starszych i Niepełnosprawnych - siostra Felicjanka Arleta Czyżak;
d) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Otwarte Serca” - pan Krzysztof
Chrzanowski.
Pełne sprawozdania znajdą czytelnicy na stronach BIP-u rzgowskiego w Internecie.
Jestem winien wyjaśnienie, dlaczego Sesja Nadzwyczajna. Dlatego że
biuro rady otrzymało materiały, jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową w czasie niegwarantującym dotrzymania przeze mnie terminów zawartych w statucie gminy, jeśli chodzi o powiadamianie radnych, a gorączkowe
prace nad zmianami finansowymi trwały do ostatnich chwil przed sesją, a
termin złożenia wniosku upływał 3 dni po niej. Sam wniosek unijny składany
był blisko 4 godziny.
No cóż!? Procedury...
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m2
położoną w Rzgowie, ul. Letniskowa 2,
z zabudowaniami budynku:
a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2
b) gospodarczym o pow. 221,0 m2
dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach
prowadzi KW 68723
Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA; 92-202 Łódź;
ul. Piłsudskiego 92
Bliższe informacje: Tel. 42/674-04-67
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

28 kwietnia br. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie odbył się uroczysty apel z okazji 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu
sztandarowego szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Oddając szacunek
symbolom narodowym, oddaliśmy go wszystkim naszym przodkom, którzy
odeszli, tworząc historię ojczyzny oraz tym żyjącym, dla których patriotyzm
nie jest pojęciem obcym. Następnie uczniowie przypomnieli nam historię
tamtego okresu, tak ważną dla narodu polskiego. Pięknym podsumowaniem
uroczystości było wykonanie poloneza w strojach szlacheckich, które mogliśmy podziwiać dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury. Akademia
przygotowana została przez uczniów klas IIa, IIb, IId i IIIa pod kierunkiem
pań: Aleksandry Jaworskiej, Ewy Obiały i Beaty Ways.
Dnia 3 maja odbyły się także uroczystości gminne, w których również
uczestniczyli gimnazjaliści.
Natalia Biesaga, ucz. kl. IIId
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

„MMC Meridian”

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

„SANTO SUBITO!” „NATYCHMIAST ŚWIĘTY!”

WITAJ MAJ, 3 MAJ...

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie pierwszy raz
wzięła udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „MMC Meridian”. 12 grudnia 2010 r. odbyły się eliminacje. Uczniowie, którzy zdobyli
największą liczbę punktów, zostali zakwalifikowani do etapu finałowego,
który odbył się w Łodzi 19 marca.
Konkurs odbywał się w trzech kategoriach – szkoły podstawowe,
gimnazjum i licea. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klasy
VI: AGNIESZKA FRYCZKA, DOMINIK BIEŃKOWSKI I EMILIAN
GAŁĄZKA.
Z etapu finałowego, z każdej kategorii, wyłoniono 100 najlepszych
uczniów z całej Polski, którzy zostali zaproszeni do Warszawy. Uroczystość
wręczenia nagród odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej. Poza zaproszonymi uczniami było również wielu nauczycieli, a także
wykładowców szkół wyższych, sponsorów oraz telewizja.
Nasz uczeń, EMILIAN GAŁĄZKA, znalazł się w gronie najlepszych
50 uczniów w Polsce, w kategorii szkół podstawowych. Jako nagrodę otrzymał: dyplom, pluszowego misia, breloczek oraz T-shirt. Wszystkie pamiątki
były z logo „MMC Meridian”.
Jest to duże wyróżnienie dla SP w Kalinie. Jesteśmy dumni, że to właśnie
uczeń naszej szkoły godnie reprezentował gminę Rzgów w ogólnopolskim
konkursie matematycznym. Życzymy Emilianowi dalszych sukcesów i gratulujemy.
Aneta Kujawska

Grupa uczniów z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie,
z opiekunem p. E. Nowacką, w czwartek 6 maja wyruszyła ulicami Rzgowa,
by ogłosić mieszkańcom zbiórkę elektrośmieci. Gimnazjaliści rozdawali
ulotki i namawiali mieszkańców gminy do wyrzucenia zepsutego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Grupa „Damy radę”
Fot. Natalia Biesaga, kl. IIId

Warsztaty fotograficzne 2011
18 kwietnia 2011 r. uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie wraz z opiekunem - p. Beatą Ways pojechali do studia
fotograficznego FotoGrafik w Pabianicach. Warsztaty prowadzone przez
pana Łukasza Jakubczaka spotkały się z ogromnym entuzjazmem. Uczniowie
dowiedzieli się, jaka była droga zawodowa fotografa, mogli obejrzeć jego
prace w atelier, ale także w publikacjach na stronach internetowych. Oprócz
wiedzy i umiejętności już zdobytych, uczestnicy wzbogacili swój warsztat
o nowe, praktyczne rozwiązania dotyczące ustawień aparatu, wykorzystania
światła i elementów budujących obraz fotograficzny, kompozycji i praktycznego wykorzystania perspektywy. Była to cenna, praktyczna lekcja fotografii.
Wizyta w studio, oprócz walorów kształcących, była nagrodą dla zdolnych uczniów, którzy próbowali swoich sił w szkolnym konkursie ,,Dla
Fotografów i Modelek”, zorganizowanym przez samorząd uczniowski gimnazjum. Po powrocie z warsztatów powstała w szkole wystawa zdjęć wszystkich uczestników konkursu. Można ją zobaczyć na stronie www naszej
szkoły w części „galeria III” gimnazjum pod hasłem „Fotografik”.
Nie ma wątpliwości, że możliwość styczności z fotografią w praktycznym działaniu jest bezcenna. Dziękujemy pani Beacie Ways, że konsekwentnie od 5 lat wprowadza nowe grupy w tajniki swojej pasji. Dziękujemy panu
Łukaszowi Jakubczakowi za bezpłatne udostępnienie studia i poświęcony dla
nas czas. Jesteśmy wdzięczni i zadowoleni!
Patrycja Marchewczyńska, kl. IIIc; Fot. Beata Ways

Kartka wielkanocna

Wielkie podsumowanie
Czas biegnie szybko. Niedawno przyszliśmy do gimnazjum, a tu już pora
wielkiego podsumowania wszystkiego tego, czego nauczyliśmy się przez
trzy lata. Egzamin gimnazjalny to pierwszy sprawdzian, którego wyniki będą
w istotny sposób wpływały na nasze dalsze losy.
W tym roku egzamin odbył się 12, 13 i 14 kwietnia. Podzielony był
na trzy części: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i językową. W
części humanistycznej uczniowie zmierzyli się z szeroko pojętym patriotyzmem – to był motyw przewodni testu, część matematyczno-przyrodnicza to,
jak co roku, zadania z wielu dziedzin, natomiast egzamin z języka sprawdzał
umiejętność reagowania w różnych sytuacjach, ale nie przysporzył uczniom
większych problemów.
Stres egzaminacyjny minął, a teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki,
które będą dopiero 12 czerwca.
Natalia Świerczyńska, ucz. kl. IIId
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
Fot. Agnieszka Ruta

„Lasy dla ludzi”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie informatycznym
„Kartka wielkanocna” skierowanym do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tuszynie.
Dnia 29 kwietnia 2011 r. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców
konkursu, biorąc pod uwagę: oryginalność pomysłu, zgodność z tematem,
kompozycję i stopień zaawansowania techniki posługiwania się edytorem
grafiki Paint.
Oto wyniki naszych uczniów: I miejsce - Robert Sabela – kl. VI. Wyróżnienia: Emilian Gałązka - kl. VI.
Dziękuję wszystkim uczniom za wkład pracy włożony w wykonanie
przepięknych kartek oraz za udział w konkursie, a zwycięzcom gratuluję
życząc dalszych sukcesów (na zdjęciu praca R. Sabeli).
Jarosław Marianowski
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Wyniki Olimpiady Olimpusek
Uczniowie kl. I i III Szkoły Podstawowej w Kalinie uczestniczyli w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpusek. Gratulujemy i informujemy, że
każdy uczeń, który brał udział w olimpiadzie, otrzymał dyplom uczestnika.
Cieszymy się i szczególnie gratulujemy naszym uczniom, którzy zajęli:
XV miejsce – Weronika Candryk z kl. III i Patrycja Samiec z kl. III (na
3826 uczestników – uczniów kl. III); XVII miejsce – Piotr Krzewiński z kl.
III (na 3826 uczestników – uczniów kl. III).
Pragniemy podkreślić fakt, że wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali
wysoki poziom wiedzy i umiejętności, a ich wyniki w większości plasowały
się powyżej średniej krajowej. Serdecznie gratulujemy osiągniętych rezultatów i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiady Olimpusek.
Renata Madej

Turniej o bezpieczeństwie

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie współpracuje
od kilku lat ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 3 im. dr.
H. Jordana - „Jordanówka”, mieszczącym się w Łodzi przy ulicy Tkackiej. W
ramach tej współpracy nauczyciele obu szkół podejmują działania mające na
celu integrację uczniów tychże szkół. Organizowane są integracyjne zajęcia
plastyczne, muzyczne, przedstawienia teatralne. Podczas tych zajęć uczniowie poznają się, bawią, wspólnie wykonują prace plastyczne i zadania proponowane przez nauczycieli.
31 marca bieżącego roku w OSW Nr 3 w Łodzi odbył się konkurs ekologiczno-przyrodniczy „Lasy dla ludzi”, w którym wzięli udział uczniowie z
kilkunastu szkół specjalnych z całego województwa łódzkiego. W tym przedsięwzięciu miała też udział nasza szkoła. Uczniowie klasy VI przygotowali
i zaprezentowali scenki dotyczące znaczenia drzew w przyrodzie i ochrony
lasów. Przedstawienie w wykonaniu naszych uczniów zakończyło się symbolicznym sadzeniem drzew, w którym brali udział uczestnicy konkursu. Finałem uroczystości było rozdanie dyplomów i nagród oraz słodki poczęstunek.
Współpraca nauczycieli obu szkół przynosi korzyści dla wszystkich
wychowanków, realizuje zamierzone cele i dlatego w planach są kolejne
wspólne działania.
Sylwia Kuta, Barbara Kaczmarek
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Wierni na całym świecie długo czekali na ten dzień! Polacy mają powody
do wielkiej radości, bo 1 maja Jan Paweł II (Karol Wojtyła) został błogosławiony. Z racji tego wydarzenia gimnazjaliści nie zapomnieli uczcić pamięci
swojego rodaka. Zorganizowano apel, który odbył się 29 kwietnia br. na 5
godzinie lekcyjnej. Został on przygotowany przez: p. Elżbietę Wirę - nauczycielkę religii, p. Edytę Waprzko - pedagoga szkolnego oraz uczniów klas IIa,
IId i IIIa, nad oprawą muzyczną czuwała p. Beata Ways.
Uczniowie przybliżyli zebranym życie Karola Wojtyły z czasów, kiedy
był dzieckiem, uczył się, studiował i kiedy został papieżem. Pontyfikat
papieża Polaka należał do wyjątkowych. Jan Paweł II pielgrzymował do
różnych zakątków globu i zawsze był spontanicznie witany przez wiernych.
Uczył nas, jak być dobrymi ludźmi. Już teraz czekamy na jak najszybsze
kanonizowanie Jana Pawła II i ogłoszenie Go świętym.
Natalia Napieraj, kl. IId

Dnia 31 marca w SP Rzgów przeprowadzone zostały eliminacje gminne
do turnieju o ruchu rowerowym dla uczniów posiadających kartę rowerową.
W konkursie wzięły udział drużyny 3-osobowe ze szkoły w Rzgowie i Kalinie. Zawodnicy wykonywali zadania samodzielnie. Do klasyfikacji ogólnej
zdobyte punkty sumowały się. Najwięcej punktów (67 na 75 możliwych)
zdobyła drużyna z SP Rzgów w składzie: Wiktoria Moczkowska, Mateusz
Olban, Adrian Owczarek. Drużyna z SP Kalino w składzie: E. Gałązka, P.
Juszczak, R. Sabela zdobyła 59 punków. Maksymalną ilość punktów (23 na
25 możliwych) zdobył Mateusz Olban z SP Rzgów. Drużyna ze Rzgowa
pojedzie na eliminacje powiatowe do Koluszek. Nagrody dla wszystkich
zawodników ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Rzgowie. Dziękujemy Pani H. Łuczyńskiej za poczęstunek.
Jarosław Marianowski
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