Konkurs Świąteczny
Redakcja NG z okazji Świąt Bożego Narodzenia ogłasza konkurs.
Należy odpowiedzieć na pięć poniżej podanych pytań:
1. Jak nazywa się czas, który poprzedza święta Bożego Narodzenia?
2. Jak nazywa się nabożeństwo odprawiane o północy w noc wigilijną?
3. Dla kogo zostawia się puste miejsce przy wigilijnym stole?
4. Ile tradycyjnych potraw powinno znaleźć się na wigilijnym stole?
5. Ile dni trwają Święta Bożego Narodzenia?
Odpowiedzi należy wypisać na kartce pocztowej, wrzucić do
skrzynki w sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie do 23.12 2011 r.
Nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny cyfrowy, którego fundatorem jest Pan Andrzej Gosławski z firmy Wytwórnia Tarcz Kodujących i Przyrostowych z Romanowa 32a.
Redakcja NG

Pierwszy krok zespołu
Sempre Cantare
Dylematy św. Mikołaja

Czy piosenki Anny Jantar odeszły w niebyt i młode pokolenie potrafi
bawić się tylko przy tzw. „muzyce” dyskotekowo-imprezowej? Otóż jak
widać nie! Udowodnili to członkowie rzgowskiego zespołu Sempre Cantare.
20 listopada tego roku mieszkańcy Rzgowa (i nie tylko) mieli okazję
przekonać się o tym na własne oczy i uszy. Młodziutki zespół Sempre Cantare wystąpił tego dnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie z repertuarem Anny Jantar. Wypełniona po brzegi sala (najwytrwalsi stali przez
całe dwie godziny!, chyba nie zawiedli swoich oczekiwań), gorący aplauz
i brawa, a pod sam koniec owacje na stojąco nie pozostawiają wątpliwości co do pozytywnego odbiory koncertu. Dyrektor GOK-u – pan Wojciech
Skibiński (notabene założyciel i nauczyciel młodych wokalistów) zaskoczył
widownię profesjonalnym przygotowaniem tak wykonanych utworów, jak i
całego widowiska.
Jak to wspaniale, że tak młodzi ludzie są w stanie wywołać uśmiech i
radość nie tylko wśród swoich rówieśników, a trzeba wspomnieć, że i tych
na koncercie nie brakowało. Gorące brawa zebrała Agata Juśkiewicz, prezentując wysoki poziom artystycznego wykonania takich szlagierów, jak:
„Tyle słońca w całym mieście” czy „Przetańczyć z tobą chcę”, jednak utwór z
repertuaru córki Anny Jantar – Natalii Kukulskiej pt. „Dłoń” wprawił widzów
w prawdziwe osłupienie, nawet najtwardsi panowie się złamali, ukradkiem
ocierając łzy, tak potrafiła wzruszyć ta młoda wokalistka. Zresztą pozostali
wykonawcy nie pozostawali wcale w tyle. Gorące brawa, urzekając niezwykle ciepłym głosem, zebrała Katarzyna Sowińska („Staruszek świat”, „Za
każdy uśmiech twój”, „Najtrudniejszy pierwszy krok”) oraz Barbara Jagiełło,
która swobodą i radością zaraziła chyba każdego, śpiewająć znany przebój
„Jambalaya” i w duecie z Katarzyna Koprowską „Radość najpiękniejszych
lat”. Kasia Koprowska zebrała brawa za piosenkę „Zawsze gdzieś czeka
ktoś”. Nie sposób pominąć męskiego rodzynka zespołu, Mateusza Tomaszewskiego, który już nie raz udowodnił, że ma głos i talent. Duety z Kasią Sowińską i Agatą Juśkiewicz wyróżniał pełny profesjonalizm oraz świeżość i radość
widoczna na twarzach szczęśliwych z samego faktu śpiewania wokalistów. Nie
zapominajmy również o najmłodszej członkini Sempre Cantare Julii Waprzko,
która zaśpiewała znany szlagier „Hasta Maniana”, wzbudzając uznanie i
poklask widowni. Pani Małgorzata Sas wraz z całym zespołem i panem Wojtkiem Skibińskim (dyrektorem naszej placówki) zaśpiewała na koniec utwór
„Za wszystkie noce”. Koncert poprowadziła Marta Zapieraczyńska.
Opinie na temat koncertu wśród mieszkańców Rzgowa są identyczne:
„oby więcej, oby częściej”.
Marta Zapieraczyńska

6 grudnia to data zarezerwowana dla Św. Mikołaja. W Rzgowie tego
dnia obdarowuje on dzieci słodkościami.
W porannych godzinach pojawia się w przedszkolu i gminnych szkołach,
natomiast po południu przypomniał o tradycji obdarowywania się starszym
mieszkańcom miasteczka. Spotkać go można było w rzgowskim magistracie oraz miejskim parku. Niektórzy ludzie z niedowierzaniem przyjmowali
słodki upominek. Przecież to taki prosty gest, a tak raduje.
Najciekawsze jest jednak to, czym Pan w czerwonym kubraku podróżuje
tego dnia, skoro nie było w tym roku śniegu. Można go będzie spytać o to za
rok. Będzie czekał na Was jak zwykle w Parku w Rzgowie.

W dniu 19 listopada zakończyły się rozgrywki pierwszej rundy III
ligi grupy Łódzko – Mazowieckiej.
Drużyna Zawiszy Rzgów po większej części sezonu uplasowała się na
8 miejscu w tabeli (dwa mecze rozegrano awansem z rundy wiosennej). Jak
na beniaminka rozgrywek, całkiem przyzwoity wynik. Nasz zespół odniósł 7
zwycięstw, uzyskał 3 remisy i poniósł 7 porażek. Niektóre mecze przegrywaliśmy z powodu zwykłego gapiostwa i braku ogrania w tej klasie rozgrywkowej, gdzie występują zawodnicy mający za sobą grę w wyższych ligach. Nasz
młody zespół dzielnie walczył o każdy metr boiska, co zauważyli i nagradzali oklaskami licznie zgromadzeni kibice. W naszej drużynie w tej rundzie
występowało 3 Brazylijczyków, co zaowocowało 13 zdobytymi bramkami.
Zespół prowadzony przez trenera Wojciecha Robaszka przez te cztery
miesiące dokonał tego, w co nie wierzyli nawet najwięksi optymiści, i usadowił się w środku tabeli, a życzeniem Zarządu Klubu jest, aby tak pozostało
do zakończenia rozgrywek.
Biorąc przykład ze starszych kolegów, wychowankowie klubu z „A”
klasy, pod czujnym okiem trenera Świerczyńskiego, po rundzie jesiennej
zajmują w rozgrywkach II miejsce i mają tylko 2 punkty straty do lidera rozgrywek. A że wiosna będzie nasza, to zespół ma realne szanse na awans do
wyższej klasy rozgrywkowej. Ale życząc awansu do Okręgówki, obserwujemy zawodników pod kątem gry w III lidze. W tej chwili największe szanse
na sportowy awans ma Hubert Rechciński. Jest jeszcze grupa uzdolnionych
zawodników, którzy będą sprawdzani w sparingach, i jeżeli nie w rundzie
wiosennej, to w następnym sezonie mogą już zadomowić się w pierwszej
drużynie. Pozostałe nasze trzy młodzieżowe drużyny na koniec rundy zajęły
miejsca w dolnych rejonach tabel.
Nie jest to ostatnie słowo zawodników, którzy grając z drużynami z „wielkich” miast, uczą się piłkarskiego rzemiosła, a że praktyka czyni mistrza, my
też doczekamy się swojego „Ronaldo”. Co cieszy Zarząd Zawiszy, to duża
liczba trenujących w naszym klubie zawodników i w większości są to mieszkańcy Rzgowa i okolicznych miejscowości.
Nie można zapomnieć o naszych starszych zawodnikach, którzy w tabeli
rozgrywek przewodzą wraz z Pelikanem Łowicz i w tym sezonie wygrają
swoją ligę Oldbojów.
A że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, Zarząd klubu składa życzenia wszystkim Czytelnikom, Przyjaciołom, Sympatykom, Kibicom oraz
Licznym Sponsorom - Pełnych Rodzinnego Ciepła Świąt oraz Spełnienia
Najskrytszych Marzeń w Nowym 2012 Roku.
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Kałudi Kałudow w Rzgowie
Niezapomniany koncert światowej
sławy tenora w naszej świątyni

PODSUMOWANIE JESIENI

Jan Nykiel
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Wraz z nadejściem Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku
wszystkim czytelnikom życzymy zdrowia
i wszelkich Łask Bożych.
Niech spełnią się Państwu wszystkie
marzenia i nadzieje.
Niech ten Nowy 2012 Rok obdarzy nas
wszystkich dostatkiem i pomyślnością
w życiu osobistym i zawodowym.
Burmistrz Rzgowa
Rada Miejska w Rzgowie
Redakcja

Kto nie był tego dnia w rzgowskiej świątyni na spotkaniu ze światowej sławy tenorem Kałudi Kałudowem – niech żałuje. Choć w grudniowy
wieczór zimno dawało się we znaki zarówno artystom, jak i słuchaczom,
atmosfera szybko stała się niezwykle gorąca i serdeczna. A sprawili to goście
znakomitego artysty, a zarazem jego uczniowie: wielki śpiewak Dariusz Stachura, który podbija teraz sceny operowe świata, wspaniały śpiewak Teatru
Wielkiego w Łodzi związany od lat z naszym miastem Mirosław Bednarczyk
i dyrektor rzgowskiego GOK, muzyk i znakomity pieśniarz Wojciech Skibiński.
Świątynia wypełniona była po brzegi, bo przecież nieczęsto się zdarza, że
w wiekowych murach goszczą artyści tej miary, choć Rzgów ma szczęście do
znakomitych artystów pieśniarzy, bo przecież przed laty mieszkał tu solista
Teatru Wielkiego w Łodzi Tadeusz Gawroński, a teraz związani są z tym miastem Zbigniew Gawroński i Mirosław Bednarczyk, także śpiewający na tej
renomowanej scenie Łodzi. Jak przystało na Kałudowa, nazywanego „południowym tenorem”, usłyszeliśmy piękne pieśni rodem z Włoch. Nic więc
dziwnego, że rozgrzały słuchaczy, którzy nie tylko śpiewali z artystami, ale
i klaskali w rytm pięknej muzyki. Szczególny aplauz wzbudzili K. Kałudow
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Kałudi Kałudow w Rzgowie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
i D. Stachura, ale podobali się też i inni, wspomniany M. Bednarczyk, jego
córka Weronika, na razie studentka Akademii Muzycznej, ale już stawiająca
pierwsze kroki na scenie, a także Anna Dytry, Muza Maestro - urodziwa szatynka obdarzona znakomitym głosem.
Kałudi Kałudow zaliczany jest dziś do czołówki światowych tenorów,
obok wielkiej trójki: Carrerasa, Pavarottiego i Domingo. Ten pochodzący z
Warny artysta (rocznik 1953) studiował w sofijskim Konserwatorium i zadebiutował w „Traviacie” Verdiego na scenie Opery Sofijskiej. Potem występował na wszystkich najważniejszych scenach operowych świata, m.in. w
mediolańskiej La Scali i wiedeńskiej Staatsoper. Wszędzie wzbudzał takie
same uczucia – uwielbienie dla kunsztu śpiewaczego i wspaniałej włoskiej
muzyki. Z Polską związał się już bardzo dawno, gdyż w naszym kraju znalazł
żonę, tu zbudował dom i występował na wielu scenach operowych, m.in.
w Łodzi i Poznaniu. Uzyskał polskie obywatelstwo, choć tak naprawdę jest
dziś obywatelem całego świata. W Rzgowie spędził ostatnio kilka dni, gdyż
udzielał tu konsultacji polskim artystom. Chwalił sobie gościnność naszego
miasta, a szczególnie jego gospodarzy.
Gdy wspomniany koncert w rzgowskiej świątyni dobiegł końca, właśnie
gospodarze naszego miasta wspólnie z melomanami grodu nad Nerem zgotowali artystom niezapomniane pożegnanie. Były huczne brawa, bisy, kwiaty
i podziękowania burmistrza Jana Mielczarka oraz jego zastępczyni Jadwigi
Pietrusińskiej, a także przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Bartoszewskiego, za prawdziwą ucztę w imieniu parafii i gospodarza nieobecnego
ks. Tadeusza Malca podziękował też ks. Robert. Zakończenie tej pięknej
imprezy nie mogło się obyć bez zobowiązania organizatorów, a szczególnie
dyr. W. Skibińskiego, który zaskakuje nas nie tylko ożywczymi zmianami w
GOK, ale i wieloma talentami: za kilka miesięcy Kałudi Kałudow jeszcze raz
zawita do Rzgowa. Bramy miasta dla tego wspaniałego artysty i jego pieśni
już dziś otwarte...
(Erpe)

Święto Niepodległości

Cecyliada 2011
20 listopada - jak co roku (choć uroczystość przypada 22) - Rzgowski
chór „Camerata” obchodził święto Patronki - św. Cecylii. To patronka chórzystów, muzyków, organistów, lutników itp.
W tym roku, w tymże dniu przypadło w kościele również święto Chrystusa Króla, zatem msza św. o 11.30 w parafii św. Stanisława BM była szczególnie uroczysta.
Rodzice przygotowali liturgię słowa, pani chórmistrz wykonała psalm
responsoryjny, chór zaśpiewał 2 pieśni: Psalm XLVII - „Kleszczmy rękoma
wszyscy zgodliwie” - Mikołaja Gomółki do tekstu Jana Kochanowskiego
oraz hymn do św. Cecylii - „Niby echo...”.
Tuż po eucharystii - „Camerata” wykonał jeszcze krótki koncert utworów świeckich, gdyż wiele takich pozycji posiada w swoim repertuarze: S.
Kazuro - „Krakowiak”; St. Moniuszko - „Przylecieli sokołowie”; I. Kijanka
- „Rzgów, Nasze miasto” - do słów lokalnej poetki p. H. Depcik.
Dodatkowym powodem do świętowania była również 8. rocznica powstania chóru, który jest mocno zżyty z miastem, często udziela się podczas
lokalnych świąt oraz reprezentuje gminę na zewnątrz, zdobywając rozmaite wyróżnienia i nagrody; jest również jedynym chórem świeckim Powiatu
Łódzkiego Wschodniego. Zrzesza mieszkańców Rzgowa - ale nie tylko!!!
Cieszymy się, iż chór ciągle rozrasta się, rozwija i poszerza swój repertuar. Z radością przyjmujemy wszystkich śpiewających - młodszych i starszych, którzy lubią spędzać czas aktywnie, radośnie i śpiewająco w gronie
przyjaznych osób.
Przyjemnym akcentem naszego święta był również poczęstunek oraz
spotkanie towarzyskie zorganizowane w tym dniu, podczas którego największym zaskoczeniem i jakże miłą niespodzianką dla wszystkich był koncert
skrzypcowo-gitarowy w wykonaniu pani chórmistrz - Izabeli Kijanki oraz jej
męża. Było to prawdziwe święto muzyki!!!
Tradycyjnie - na spotkaniu z chórem pojawił się Przewodniczący Rady
Miejskiej p. Marek Bartoszewski.
Kontynuacją tej radosnej, świątecznej atmosfery było również wspólne
wyjście członków chóru „Camerata” do Teatru Wielkiego na słynny musical
- „My fair lady” w środę 23 listopada.
Serdecznie dziękujemy Władzom Gminy, naszym wiernym słuchaczom,
fanom i życzliwym, którzy od lat wspierają działalność chóru.
Im wszystkim - składamy na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
zdrowia i spokoju, zaś w Nowym 2012 Roku - wszelkiej pomyślności.
Chórzyści „Cameraty”
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Jak co roku, 11 listopada br. obchodziliśmy Święto Odzyskania
Niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli w wyniku III rozbioru przez Austrię, Prusy i Rosję w 1795 r. To 93. rocznica tego wydarzenia.
W naszej gminie obchody tradycyjnie rozpoczęliśmy przemarszem
sprzed Urzędu Miejskiego do kościoła parafialnego pw. św. Stanisława B.M., gdzie o godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. w
intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. proboszcz Tadeusz Malec.
Uczestniczyli w niej: władze samorządowe, radni, poczty sztandarowe organizacji gminnych oraz szkół, chór „Camerata”, który na
wstępie wykonał hymn „Gaude Mater Polonia”, Orkiestra Dęta, która
zagrała „Boże, coś Polskę” na zakończenie, oraz wierni. Przedstawiciele władz złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową.
Następnie korowód przemaszerował na cmentarz w Rzgowie,
gdzie delegacje władz samorządowych, kombatantów, Spółki Leśnej
oraz PSL złożyły kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Podziękowanie uczestnikom obchodów złożyli w imieniu p. Haliny
Śpionek (byłej przewodniczącej Związku Kombatantów i Więźniów

Konkurs internetowy GOK
Konkurs internetowy Gminnego Ośrodka Kultury został rozstrzygnięty - 24 listopada br. wręczono laureatom atrakcyjne nagrody!
Przypomnijmy: konkurs skierowany był do dwóch grup wiekowych:
młodszej – w której oceniano imiona dla chłopców z plakatu oraz
rymowanki o GOK; starszej – w której zamierzano oceniać animację
komputerową chłopców z plakatu.
Nie było jednak czego oceniać. Starsi nie odpowiedzieli – nie wpłynęło żadne zgłoszenie – czyżby animacja komputerowa nie znalazła
się w kręgu zainteresowania młodzieży? Jeśli nie to – to co? Dajcie
znać i przyjdźcie! Czekamy na Was i Wasze pomysły. Bo młodsi –
wykazali się!
Zwycięskie imiona dla chłopców to Edek i Fredek – pomysłu Mikołaja Stefaniaka, lat 7 i jego propozycja: Kiedy bywam tutaj w GOK-u,/
a przychodzę już od roku,/ pełno dzieci zawsze jest,/ fajnie i wesoło
też!!!
A oto pozostali laureaci konkursu i ich hasła: Marcel Daniel – lat
7: Mam fajne miejsce, mam,/ a tam ludzie, których znam./ Oni dają
wiele, więc ja też dużo dam./ Mam nadzieję, że każdy już wie,/ że o
GOK-u mówi się!!!
Wiktoria Gałkiewicz – lat 7: W GOK-u miło spędzam czas,/ bo
przyjaciół fajnych mam.
Piotr Rodkiewicz – lat 7: Jaki masz sposób na nudę?/ – Tańce,
hulanki, swawole w GOK-u,/ raz po szkole.
Aleksandra Zawiejska – lat 8: Chcesz zabłysnąć przyjacielu,/ spełnić marzeń czas,/ w GOK-u jest na pewno wielu/ ludzi, którzy lubią
nas.
Zapraszamy zatem wszystkich niezdecydowanych, aby przyszli i
przekonali się, że Gminny Ośrodek Kultury to miejsce przyjazne, w
którym można rozwijać zainteresowania i swoją osobowość, zawierać
przyjaźnie, poznawać nowe lądy, poszerzać horyzonty – niezależnie
od wieku.
Instruktor GOK
Izabela Kijanka
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Politycznych w Rzgowie) p. Marianna Hejwowska, p. Janina Czernik i
p. Jan Goss. Orkiestra Dęta wykonała „Rotę” i korowód przemaszerował do sali OSP, gdzie nastąpiła część artystyczna.
Na wstępie Orkiestra Dęta wykonała Hymn Państwowy oraz wiązankę pieśni; po niej Gimnazjum w Rzgowie przedstawiło prezentację
historyczną, zakończoną ponownym występem orkiestry - wiązanką
pieśni patriotycznych. Chór „Camerata” zaprezentował 3 pieśni patriotyczne - Marsz I Brygady, Tam na błoniu, Przybyli ułani pod okienko.
Na zakończenie grupy: starsza oraz młodsza ZPiT „Rzgowianie” wykonały Tańce Księstwa Warszawskiego.
Izabela Kijanka

Konkurs plastyczny
Miesiąc temu GOK ogłosił konkurs plastyczny pt. JESIENNY PEJZAŻ.
Napłynęło ponad 150 prac. Zostały ocenione w trzech grupach wiekowych,
przez czterech jurorów, którzy przyznawali niezależnie swoje punkty od 1-10.
Po zsumowaniu punktów wyłoniono 38-osobową listę laureatów i przyznano
nagrody. Nagrodami były profesjonalne artykuły dla plastyków.
Lista laureatów:
Grupa wiekowa 3-5 lat: I miejsce: Julia Nowak 4 lata, Miłosz Kamiński
4 lata, Angelika Daniel 3 lata, Jakub Biedrzykowski 4 lata; II miejsce: Weronika Nowicka 4 lata, Klaudia Piwońska 4 lata; III miejsce: Szczepan Kuzik 5
lat; Wyróżnienia: Aleksandra Bagińska, Maja Madej, Mikołaj Zapieraczyński, Nikola Leśniewska, Zosia Kalinowska.
Grupa wiekowa 6-9 lat: I miejsce: Wiktor Biedrzykowski 8 lat, Julia
Tyburska 8 lat, Natalia Piwońska 6 lat; II miejsce: Martyna Kluczyńska 7
lat, Julia Witasiak 9 lat, Adam Pokorski 9 lat, Jakub Gajewski 7 lat; III miejsce: Marcel Wałęsiński 8 lat, Jakub Wojkiewicz 7 lat, Krystian Agatka 7 lat,
Monika Wałęsińska 6 lat; Wyróżnienia: Sara Kisiel, Katarzyna Pokorska,
Joanna Błaszczyk, Mikołaj Stefaniak, Kornelia Nowak.
Grupa wiekowa 10-13: I miejsce: Natalia Bieniek 12 lat; II miejsce:
Zuzanna Zawiejska 10 lat, Milena Mosińska 12 lat, Sara Bednarska 12 lat; III
miejsce: Agata Nowicka 10 lat; Wyróżnienia: Adrian Gibaszek, Maria Polanowska, Julia Kuzik.
Irmina Kuzik
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ROZKŁADY JAZDY MPK – LINIA 50
W związku z ukończeniem prac drogowych na ul. Rudzkiej w Łodzi i skróceniem czasu przejazdu na tym odcinku, MPK
Łódź z dniem 5 grudnia 2011 r. znieniło rozkład jazdy autobusu nr 50 i 50A.
Prosimy korzystających z tego autobusu o zapoznanie się z aktualnym rozkładem jazdy, który zamieszczamy poniżej.

XIV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 30 listopada 2011 r.
Jak co roku, o tej porze odbywa się tzw. sesja podatkowa, na której radni
uchwalają podatki lokalne na rok następny. Podatki te muszą mieścić się w
tzw. widełkach, czyli wydanym Rozporządzeniu Ministra Finansów w tym
temacie. Jak zawsze, sesję poprzedziła gorąca długotrwała debata na temat
wysokości tych podatków, która odbyła się na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych rady w dniu 23 listopada. Wzmagający się kryzys, pustoszejąca kasa
gminna z tego powodu i brak środków na niezbędne inwestycje spowodowały
podniesienie stawek tych podatków na rok 2012. Podajemy te stawki poniżej.

Stawki podatku od nieruchomości

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące
na terenie Gminy Rzgów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł
od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) od budynków letniskowych - 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i
ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Podjęto też uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji
podatkowych. W deklaracji na podatek od nieruchomości termin składania
do Urzędu Miejskiego przesunięto z 15 stycznia na 31 stycznia zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra.

Podatek od środków transportowych

Na ogół został w takiej samej wysokości. Tylko w kilku pozycjach przy
pojazdach najcięższych stawki gminne trzeba było podnieść, gdyż były
niższe od Rozporządzenia Ministra Finansów.

Opłata targowa

Dzienna stawka opłaty targowej została ustalona na 1,00 zł za każdy m2
zajmowanej powierzchni we wszelkich miejscach, w których prowadzona
jest sprzedaż. Obowiązująca jeszcze w tym roku stawka 0,30 zł za 1m2
powierzchni funkcjonuje już blisko 10 lat.

Ceny wody i ścieków

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, w skrócie GZWiK,
wystąpił z wnioskiem taryfowym o zatwierdzenie cen wody i ścieków.
W przypadku wody ze względu na planowany remont hydroforni w
Rzgowie i jej niedoinwestowanie w latach ubiegłych trzeba będzie kupować
wodę z Łodzi nie tylko dla Starowej Góry, ale również dla całego Rzgowa na
czas trwania remontu.
Ceny hurtowe wody łódzkiej są wyższe i stąd podwyżka cen wody i
dopłata Gminy do 1 m3 wody na cele socjalne aż 20 groszy (było tylko 5 gr).
Ceny ścieków wzrastają również. Jednym z powodów jest to, że Zakłady
Mięsne „Grot” wybudowały swoją własną oczyszczalnię ścieków i to nagle
stanowić będzie duży uszczerbek w budżecie GZWiK-u. Dopłata do ścieków
gospodarczo-bytowych zostanie utrzymana w wysokości 0,80 zł do 1 m3.
Znacząco na cenach wody ścieków wpływać będą duże podwyżki cen
prądu i paliw. Radni przychylili się do wniosku taryfowego i zatwierdzili
ceny wraz z dopłatami z budżetu gminy w sumie 186.840 zł.
Poniżej podajemy ogłoszenie GZWiK z cenami za wodę i odprowadzane
ścieki.

OGŁOSZENIE

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie działając w oparciu o art. 24 pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz.
858 z późn. zm.) informuje, iż na mocy Uchwały Nr XIV/126/2011 Rady
Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2011 r. wysokość cen i stawek za
wodę i odprowadzanie ścieki od 1 stycznia 2012 r. wynoszą:
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1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Cena/ Dopłata Cena Cena
Grupa taryfowa odbior- Wyszcze- stawka
[zł/m3] [zł/m3]
ców
gólnienie netto
UM
netto brutto
- gospodarstwa domowe
- odbiorcy poza przemysłowi
(jednostki oświaty, kultury, Cena za
1 m³
sportu, ochrony zdrowia, opieki
dostarczospołecznej, administracji)
- gospodarstwa rolne i ogrod- nej wody
nicze
- sprzedaż hurtowa wody
- odbiorcy przemysłowi
Cena za
- działalność gospodarcza
1 m³ dostarczonej wody

2,78 zł

0,20

2,58

2,79

2,82 zł

–

2,82

3,05

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Cena/ Dopłata Cena Cena
Wyszcze- stawka
Grupa odbiorców
[zł/m3] [zł/m3]
gólnienie netto
UM
netto brutto
- gospodarstwa domowe
- odbiorcy poza przemysłowi
(jednostki oświaty, kultury,
sportu, ochrony zdrowia, opieki
społecznej, administracji)
- gospodarstwa rolne i ogrodnicze
- sprzedaż hurtowa wody
- odbiorcy przemysłowi
- działalność gospodarcza

Cena za
1 m³
odprowadzonych
ścieków

4,73 zł

0,80

3,93

4,24

Cena za 1 m³
odprowadzonych ścieków

4,73 zł

–

4,73

5,11

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z
ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54
poz. 535 z późn. zm.) stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami
wynosi 8%.

Dzierżawa pod kioskiem

W tym roku część Parku im. Adama Mickiewicza uległa modernizacji. Zniknęły stare przystanki autobusowe i dwa kioski na pl. 500-lecia przy ul. Tuszyńskiej.
Ustalenia z Burmistrzem i Radą Miejską były takie, że w przystanek autobusowy inwestuje gmina, a kiosk kupuje p. Lidia Pacholska i będzie tu prowadzić tę działalność usługową, jak do tej pory. Oceniono, że Państwo Pacholscy
dobrze wywiązują się z tej powinności, że kiosk jest czynny od świtu do nocy i
po zainwestowaniu w ten obiekt kilkudziesięciu tysięcy złotych należy dzierżawę
przedłużyć do 10 lat, żeby stabilnie mógł funkcjonować ten interes zarówno dla
dzierżawcy, jak i klientów.
Upoważniono Burmistrza Rzgowa, aby mógł podpisać umowę dzierżawy z 3
lat do 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z przewidywaniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgów” postanowiono przystąpić do opracowania miejscowego planu w rejonie ul. Nadrzecznej w Rzgowie na ok. 4 ha
powierzchni jako uzupełnienie tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
Dotyczy to działek nr 1874 i 1093/56.
Wszelkie koszty związane z opracowaniem tego planu pokrywają zainteresowane strony, które już dokonały stosownych wpłat do budżetu gminy.

Odszkodowanie za drogi

We wsi Konstantyna w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w związku z podziałami działek wydzielono 4 działki o łącznej powierzchni
3067 m2 zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Rada Miejska upoważniła Burmistrza do wypłaty odszkodowania za tę drogę
po 26 zł/m2 na łączną kwotę 79.742 zł.

Nazwa ulicy

Nadano nazwę „Stefana” ulicy w Grodzisku - drodze wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 360/9 i 361/9 o długości 225 m i szerokości 8
m. Znajduje się ona na wysokości Nr 59 w Grodzisku obok istniejących przystanków autobusowych w kierunku zachodnim.

Dwa programy

Przyjęto „Program współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2012.
Są to: GLKS Zawisza Rzgów, LUKS Sokół, Dom Dziennego Pobytu Sióstr
Felicjanek i Stowarzyszenie „Otwarte Serca”.
Na podstawie tego „Programu” Urząd Miejski rozpisał konkurs na realizację
zadań realizowanych przez te organizacje na kwotę bliską 300 tys. zł, zagwarantowaną w „prowizorium budżetowym” na rok 2012.
Przyjęto „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię
Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Rzgów” na lata 2011-2026.
Szczegóły tych programów zamieszczamy w BIP-ie rzgowskim.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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NAUKA KS. SKURY
Przeglądając niedawno swoje pamiątki z działalności w Gminie, znalazłem
rękopis artykułu zmarłego parę miesięcy temu księdza Stanisława Skury. Były
to adwentowe rozważania naszego Duszpasterza, które z niewielkim skrótem
zamieściliśmy 15 lat temu w świątecznym wydaniu (Nr 12/21) miesięcznika
„Nasza Gmina”. Wzruszony, ponownie uważnie je przeczytałem i za zgodą
aktualnej Redakcji przedstawiam w całości naszym Czytelnikom.
Piotr Salski

ADWENTOWE ZAMYŚLENIE
Zdarza się, że na człowieka spada ogrom nieszczęścia, że całe życie wali
się w gruzy. Znałem kiedyś matkę, dla której zawalił się cały świat. Najpierw
w wieku 10 lat zmarł starszy syn i to w dniu, w którym miał iść do I Komunii
św. Nie zdążył! Młodszy syn zmarł będąc studentem II roku politechniki.
Za synami poszedł ojciec, zmarł przed drzwiami mieszkania. Zbolała matka
szła na grób najbliższych o świcie i dopiero o zmierzchu wracała do domu.
Codziennie, zimą i latem, wiosną i jesienią stała nad mogiłą – nieczuła na
zimno, śnieg czy deszcz. Nie czekała już na nic i na nikogo.
Dla nas, mimo różnych trosk świat się jeszcze nie zawalił. Przed nami
Adwent – czas oczekiwania. Kościół stawia nas jakby na początku czasów i
ukazuje perspektywę spotkania z Panem. Nie czekamy wprawdzie na ponowne
wcielenie Syna Bożego – ono już się dokonało. Ale czekamy na Święta, które
przybliżą nam przeżywanie obecności Zbawiciela wśród nas. Pozwolą na
głębsze wniknięcie w tajemnicę Bożego Narodzenia, które sprawiło, że Syn
Boży stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Czas Adwentu to czas
wyciszenia, skupienia i otwarcia na Boga – na czas oczekiwania. W zasadzie
całe życie ludzkie jest czekaniem, nawet w wymiarach doczesności. Ciągle
czekamy na coś, co ma nastąpić, co ma się stać; na kogoś, kto ma przyjść, na
coś – co spodziewamy się osiągnąć. Człowiek w swoim oczekiwaniu, dążeniu jest nienasycony. Pragnie więcej i więcej!... Z czasem spostrzega, że zgromadzone dobra, osiągnięte sukcesy nie wystarczają mu. Mimo woli zahacza
więc o wieczność, staje przed pytaniem, czy to już wszystko?... a może są
jeszcze inne wartości, a jak z Bogiem, z nieśmiertelnością?...

Bat na kierowców
W dniu 25 listopada 2011 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Rzgowie przekazano alkometr zakupiony przez Gminę Rzgów na ręce Kierownika Posterunku Policji w Rzgowie asp. szt. Sylwestra Misio. W przekazaniu uczestniczyli również Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Krzysztof Dąbrowski, Komendant Policji w Tuszynie asp. Paweł Zientarski oraz
Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek i Przewodnicząca Komisji Alkoholowej
Agata Nawrocka.
Alkometr został zakupiony za kwotę 12.000 zł ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie. Alkometr
A20/4, w przeciwieństwie do przenośnych mierników zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu, jest urządzeniem, którego wyniki są w pełni respektowane w procesie karnym i służą jako dowód w sądzie. Posiadanie takiego
sprzętu w posterunku znacznie ułatwi i usprawni pracę policjantom pracującym na terenie Rzgowa, którzy nie będą musieli jechać do Komisariatu
Policji w Tuszynie, żeby przebadać kogoś na Alkometrze – teraz zrobią to
szybko na miejscu.
K.J.
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I nawet ktoś daleki od praktyk religijnych wchodzi w Adwent. Przychodzi refleksja o przemijaniu i natarczywym pragnieniu trwania, sięgnięcia
poza grób, spotkania z Chrystusem, który przecież zmartwychwstał, a Zmartwychwstały zapewnił: „Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i
wy byli tam, gdzie Ja jestem”. I nasz Adwent to nie tylko czekanie na Święta
Bożego Narodzenia, na „Gwiazdkę”, ale i na to drugie przyjście Pana. Czekanie na to, co najważniejsze i nieuniknione, na spotkanie z Chrystusem Panem
i Królem przy końcu życia i dokonaniu czasów. Warto więc w czasie Adwentu
zamyśleć się nad słowami Chrystusa, który przyszedł do nas „wśród nocnej
ciszy”, aby nam wskazać niebo, wskazać perspektywę wieczności.
W takim nastroju zamyślenia, oczekiwania wchodzimy w Święta Bożego
Narodzenia, wchodzimy w święty Wieczór wigilijny. Wyjątkowy i jedyny
to wieczór. Kończą się przygotowania świąteczne, cichną ulice miast i
wiosek, ustaje nasze zabieganie. Świat ogarnia błogosławiona cisza. Mimo
zimna i mroku wchodzimy w atmosferę ciepła, ukojenia i serdeczności. Rozpoczyna się „cicha święta noc” Bożego Narodzenia. W ten jeden wieczór
chcemy być razem. Zgromadzeni przy stole wigilijnym, zapominamy o przykrościach i urazach. Rozbudzona jakby z letargu miłość rodzinna łagodzi
bóle i troski całego roku. Przy stole wigilijnym rozpoczyna się wspaniałe
misterium rodzinne. Dom staje się jakby świątynią. Choinka, światła, biel
obrusu i puste nakrycie dla nieprzewidzianego gościa podkreślają wyjątkowość tego misterium. I chociaż może nie przyjdzie niespodziany gość – to
płonąca świeca wigilijna wskazuje, że podzieliliśmy się z biedniejszymi, że
nasze serca otworzyły się dla Boga w ubogim człowieku. Możemy więc teraz
wziąć Opłatek i obdzielić nim najbliższych: „Chlebem miłości niech was Bóg
obdarza... Chlebem miłości niech was Bóg bogaci”... (słowa wiersza „Opłatek”). Ten biały Opłatek w ręku ojca czy matki, przełamany z najbliższymi,
zacieśnia więzy miłości. Uświadamiamy sobie bardziej niż na co dzień, że
jesteśmy sobie naprawdę bliscy, że jesteśmy rodziną. I to nie tylko tą małą
zgromadzoną przy stole, ale tą wielką rodziną ludzi dobrej woli, przeżywających pamiątkę narodzenia się Bożego Dzieciątka. Przecież Chrystus dla
wszystkich się narodził i wszystkich chce zbawić. I tych dobrych, sprawiedliwych, i tych zagubionych, zranionych i okaleczonych przez grzech. Bóg
stawszy się człowiekiem, uczynił nas wszystkich siostrami i braćmi, wszedł
w nasze dzieje. Przyjmując ludzkie ciało, ukazał dostojeństwo człowieka i
to szczególnie człowieka biednego, odrzuconego. Narodził się między nami
nie w komfortowych warunkach, ale w nędzy żłobu i stajni. Narodził się jako
zwyczajne ludzkie dziecko, dla którego „nie było miejsca w gospodzie”.
Wszedł między ludzi utrudzonych, biednych, odrzuconych przez „wielkich
tego świata”, aby im powiedzieć, że Bóg ich nie odrzucił, że o nich nie zapomniał. Przyszedł do wszystkich: „wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał
moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (por. Jan 1,12).
Warto nad tą „starą” prawdą zamyśleć się na nowo; Z perspektywy Jezusowego żłóbka jaśniej widać sens naszego życia. Łatwiej dostrzec, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy stworzeni dla nieba: „On dla nas ludzi
i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem” (wyznanie
wiary). W tym świetle łatwiej się odnaleźć. Łatwiej też zrozumieć, że Wieczór Wigilijny, Święta – to nie tylko chwila zauroczenia, wzruszenia – ale że
to zobowiązanie, program całego życia. I to zrozumienie niech wesprą słowa
cytowanego już wiersza „Opłatek”: „Chleba wytrwania niech wam Bóg nie
skąpi, w nim zapał ojców i hart naszych matek...”
X. Sk.

KRONIKA POLICYJNA
W listopadzie br. na terenie miasta i gminy Rzgów odnotowano zdarzenia w kategorii kradzieży mienia, m.in. kradzież paliwa o wart. 3.000 zł w
miejscowości Guzew, kilka kradzieży paliwa po zatankowaniu z terenu stacji
usytuowanych przy drodze K-1, ujawniono również 2 kradzieże energii elektrycznej w miejscowości Starowa Góra oraz kradzieże torebki (z zatrzymanym sprawcą) i pieniędzy na terenie CH „Ptak”. Ponadto odnotowano jedną
kradzież z terenu bazy rozpoczętej budowy autostrady pomiędzy Kalinkiem
a Modlicą, gdzie n/n sprawcy skradli akumulatory z zaparkowanej maszyny
budowlanej. We wszystkich w/w sprawach prowadzone są nadal czynności
dochodzeniowe zmierzające do zatrzymania sprawców tych czynów, jednakże liczymy w wielu z tych spraw na pomoc społeczeństwa.
Z uwagi na zbliżający się okres wzmożonych świątecznych zakupów,
a tym samym rosnącym zagrożeniem kradzieży, zwracamy się o rozwagę
z apelem, aby przebiegły one bezpiecznie.
Kiedy jesteśmy na zakupach, bardzo często nie zwracamy uwagi na to, co
dzieje się wokół. A taki moment to wspaniałe warunki do działania dla kieszonkowców, którzy wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie. Spośród otaczających osób wybierają swoją ofiarę i przyglądają jej się przez pewien czas.
Obserwują, gdzie chowa pieniądze, a następnie podchodzą blisko i przypadkowo dotykają, sprawdzając, czy będzie reagować w sytuacji opróżniania
kieszeni. Ich zadanie jest ułatwione, gdy osoba ma na sobie grubą kurtkę czy
płaszcz. Wówczas bardzo trudno jest wyczuć moment opróżniania kieszeni
- Nie dajmy się okraść złodziejowi.
S.M.
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Wychowanie komunikacyjne

Z wizytą na Olimpie

Dnia 29 listopada w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w
Kalinie, a 1 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie
gościli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi z MOBILNYM MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO. Poprowadzili oni zajęcia w ramach wychowania komunikacyjnego
dla klas IV-VI.
Ogółem w zajęciach wzięło udział około 120 dzieci. Każda klasa wzięła
udział w dwóch rodzajach zajęć. Spotkanie z policjantem w klasie miało
formę pogadanki, podczas której uczniowie zapoznawali się z zasadami
ruchu drogowego, a także mieli okazję wykazać się dotychczasowymi wiadomościami w tym temacie. Znajomość zasad poruszania się po drodze, przez
uczniów, została wysoko oceniona przez policjantów.
Drugie zajęcia miały formę praktyczną. Na sali gimnastycznej został ustawiony tor ze znakami drogowymi. Uczniowie mieli do przejechania rowerem
trasę ze slalomem, kołem, tarką i rynną, stosując się do znaków drogowych.
Niestety, z płynnością jazdy bywało różnie. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie i potwierdzili zasadność przeprowadzania tego typu zajęć.
Jarosław Marianowski

Tradycyjnie, jak co roku, w naszej szkole odbywa się prezentacja bogów
olimpijskich połączona z wielką ucztą oraz konkursem mitologicznym.
Organizatorem tej imprezy są uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej
w Guzewie, którzy po omówieniu cyklu mitów greckich wybierają sobie jednego z bogów, przygotowują na jego temat krótką historię związaną z jego
działalnością oraz oczywiście odpowiedni strój i atrybuty, które oddadzą charakter wybranego bóstwa.
W związku z tym na „arenie” szkolnej mogliśmy podziwiać: Zeusa,
Hadesa, Posejdona, Apolla, Dionizosa, Hefajstosa, Hermesa i Aresa oraz plejadę pięknych bogiń – Hestię, Artemidę, Atenę, Afrodytę z Herą na czele.
„Bogowie” zaprezentowali przed swoimi kolegami swój kunszt i umiejętności, które zostały sowicie nagrodzone brawami.
Po paradzie przyszła pora na turniej mitologiczny, w którym zwyczajowo w szranki stanęli uczniowie klasy V i VI. Przystąpili oni do konkursu z
wielkim entuzjazmem oraz głowami mocno nabitymi mitologiczną wiedzą.
Wśród konkurencji znalazły się rebusy i krzyżówki oraz łamigłówki frazeologiczne. Wszystko to okraszone zostało oczywiście wspaniałą ucztą w iście
boskim stylu, na której nie mogło zabraknąć współczesnej ambrozji (m.in.
pizzy) i nektaru (coca-coli).
Agnieszka Juraszek

Konkurs Kaligraficzno-Krasomówczy
Już po raz drugi odbył się w tym roku Konkurs Kaligraficzno-Krasomówczy, zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w
Łodzi. Wzięli w nim udział uczniowie łódzkich szkół. Uczestnicy konkursu
zmagali się w dwóch kategoriach: kaligrafia i krasomówstwo.
Celem konkursu w kategorii kaligrafia jest promowanie sztuki pięknego
pisania, szacunek dla tradycji kaligrafii, która jest nie tylko sposobem przekazywania informacji i posiada walory estetyczne, ale kształtuje i odzwierciedla
charakter piszącego, czyli jego pracowitość, zaangażowanie, trening i talent.
Celem konkursu w kategorii krasomówstwo jest walka z bylejakością i
niechlujnością języka codziennego. Warto i należy mówić piękną polszczyzną, aby przekazać więcej znaczeń i zachwycić odbiorcę.
Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice klas szóstych: Sara Bednarska, Sara Pikala i Julia Waprzko. Wcześniej uczestniczki konkursu wzięły
udział w warsztatach kaligraficznych i krasomówczych prowadzonych przez
specjalistów. W pierwszej części konkursu uczennice przepisywały tekst za
pomocą piórka i atramentu na kartce bez liniatury. Sara Bednarska zdobyła
tytuł Wicemistrza Polskiego Pisma.
W konkursie krasomówczym dziewczyny mówiły o swoich zainteresowaniach i pasjach. Sara Bednarska opowiadała o malarstwie, pasją Julii
Waprzko jest muzyka i śpiew, a Sara Pikala pasjonuje się tańcem. Julia
Waprzko zdobyła tytuł Wicemistrza Mowy Ojczystej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dzień dla Polski
11 listopada to data, o której
każdy patriota pamięta. W tym
roku obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Rzgowie 93. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel z tej okazji przygotowała klasa VIa i VIb pod opieką
wychowawczyń pani Beaty Dobosz
i pani Moniki Krajewskiej oraz we
współpracy nauczyciela muzyki
pana Krzysztofa Chrzanowskiego.
Część artystyczna była interesująca
i dzięki niej mogliśmy przenieść się
do przeszłości i wyobrazić sobie, co

Wiadomości
matematyczne
W listopadzie w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza przeprowadzone zostały do tej pory
dwa trudne ogólnopolskie konkursy
matematyczne Olimpus matematyczny - sesja jesienna oraz test
Matematyka - Oxford plus. Uczniowie jak zwykle z zaangażowaniem,
licznie uczestniczyli w obu. Dzięki
tak licznemu udziałowi uczniów,
szkoła ma szansę otrzymać od organizatorów konkursu mikroskop biologiczny.
Według wstępnych prognoz
nauczyciela od matematyki laureatami obu konkursów na terenie
naszej szkoły największe szanse
mają zostać Marcel Bednarczyk,
Michał Śniady oraz Alicja Baranowska. Ale to tylko prognozy, jakie
będą wyniki? Czekamy z niecierpliwością.
M. Krajewska
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czuli Polacy 100 lat temu i jak się
bronili. Mogliśmy poczuć atmosferę
tamtych dni dzięki patriotycznym
pieśniom, takim jak „O mój rozmarynie” czy „Pierwsza brygada”. Na
zakończenie cała sala odśpiewała w
całości Mazurka Dąbrowskiego.

Moda na Kostkę
Rubika
Pewnego dnia na matematyce
zauważyliśmy, że jeden chłopak z
naszej klasy - jedenastolatek bardzo
szybko układa Kostkę Rubika. Był
to Marcel Bednarczyk. Jego rekord
to 54 sekundy. Mówi, że układa
metodą LBL, czyli pasek po pasku.
Uczy się teraz sposobem F2L, choć
jest trochę trudniejszy. Podobno
można go opanować w pół minuty!
Dzięki Marcelowi w szkole
zapanowała moda na układanie
kostki Rubika - godny polecenia
sposób spędzania czasu wolnego na
przerwach i w domu po lekcjach.
Spróbuj układać Kostkę Rubika i nie
zapomnij o metodzie Bednarczyka!

Cyklinowanie,
lakierowanie
parkietu.
tel. 502-687-750
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Święto Niepodległości

Sprzedam działkę
21.900 m2
Rzgów, ul. Graniczna
Tel. 601 371 967

W podniosłym nastroju, w barwach bieli i czerwieni uczniowie klasy
czwartej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie
przygotowali uroczysty apel z okazji Odzyskania Niepodległości. Przejmującą inscenizację uświetnili biało-czerwonymi strojami, które w kulminacyjnym momencie ukazali, zrzucając czarne peleryny - symbolizujące stuletnią
niewolę Polski. Uroczystą akademię przygotowała klasa IV pod kierunkiem
p. Urszuli Sabeli oraz przy oprawie muzycznej p. dyrektora Tomasza Drabczyńskiego. Niepowtarzalną dekorację przygotowała jak zwykle niezwykła
p. Zofia Szmidt.
Urszula Sabela

Sat-ER Andrzej Polakowski
Anteny SAT, TV-naprawa, montaż
NAZIEMNA TELEWIZJA
CYFROWA
Telenaprawa Tel. 660-904-697

Andrzejki w Guzewie
W dniu 30 listopada 2011, zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyły się
Andrzejki zorganizowane przez klasę szóstą. Przygotowania trwały dwa dni
i były utrzymane w ścisłej tajemnicy. Już od rana uczniowie szukali ukrytych
duszków, ponieważ został ogłoszony konkurs „Nieustraszony Tropiciel”,
który wygrała klasa III. Następnie poszczególne klasy zostały zaproszone
do salonu wróżb. Był w nim tunel strachu, z którego przechodziło się do
salonu tortur, a następnie należało zapukać do skrzyni z upiorem, z której
wyłaniał się przesympatyczny jegomość. W gabinecie lekarskim eliksiry
przygotowane przez doktora dostarczały różnorodnych wrażeń smakowych,
a delikatny masaż ukojenie. Wróżka i wiedźma przepowiadały przyszłość i
przyprawiały o dreszcze. Całość dopełniło niesamowite malowanie twarzy
przez sławną wizażystkę. Każdy uczeń wychodzący z poszczególnych gabinetów był pod ogromnym wrażeniem i podekscytowany opowiadał o swoich
przeżyciach.
Aleksander Kurowski

6 grudnia
W tym roku Mikołajki w guzewskiej szkole zaczęły się inaczej niż
zwykle. Dzień ten rozpoczął się występem iluzjonisty, który był prezentem mikołajkowym od Rady Rodziców. Dzieci były zachwycone oglądając
magiczne sztuczki. Same również próbowały swych sił wykonując triki pod
okiem specjalisty. Próby te kończyły się salwami śmiechu, gdyż wykonanie
nie zawsze okazywało się tak proste, jak w zręcznych rękach magika.
Zaraz po skończonych występach iluzjonisty dzieci czekała następna niespodzianka – wizyta Świętego Mikołaja z GOK, który jak co roku obdarował
wszystkich cukierkami. Uczniowie wykazywali się przed mikołajem swymi
zdolnościami wokalnymi i recytatorskimi. Było bardzo wesoło i w szkole
zapanował już świąteczny nastrój. Zwieńczeniem dnia był słodki poczęstunek w klasach i wzajemne rozdanie prezentów.
Rada Rodziców

Plastyczny sukces „Kornelków”
Jesień to czas, kiedy w przyrodzie zachodzi wiele ciekawych i fascynujących zjawisk. Jesień dostarcza nam wiele pomysłów i stanowi źródło inspiracji. Mając na uwadze ogromny potencjał – możliwości tkwiących w naszych
uczniach, przystąpiliśmy do konkursu plastycznego „Pejzaż jesienny”, zorganizowanego przez GOK w Rzgowie.
Temat okazał się wyjątkowo wdzięczny i ciekawy, bowiem zgromadził
150 uczestników z trzech szkół i przedszkola gminy Rzgów. Wybór najlepszych prac był naprawdę trudny. Za każdą z tych prac kryło się zrozumiałe
oczekiwanie dziecka (wygrać, zdobyć nagrodę). Prace wykonane różnymi
technikami plastycznymi były piękne i pomysłowe, co świadczy o tym, że
dzieci włożyły w ich przygotowanie wiele trudu, pomysłowości i serca. Ciekawie zastosowana kolorystyka, dzięki której prace były bardzo realistyczne.
Połączyły kolory w zaskakujący sposób, często stosując kontrasty.
Wykorzystały różne materiały, łącząc je w przeróżne kompozycje. Wiele
z tych prac wykonanych było bardzo starannie, wręcz z „jubilerską precyzją”. Komisja miała wybrać spośród tak dużej ilości prac tylko 30 najbardziej
ciekawych. Uczniowie nasi byli najlepsi. W kategorii 6-9 lat pierwsze miejsce zajęła Julia Tyburska, drugie Krystian Agatka i wyróżnienie Sara Kisiel.
W kategorii 9-12 lat pierwsze miejsce zajęła Natalia Bieniek, drugie Milena
Mosińska. Poziom konkursu był bardzo wysoki. W nagrodzonych pracach
doceniono głównie walory artystyczne technik malarskich i rysunkowych,
samodzielność i staranność wykonania. Nagrodzone i wyróżnione dzieci
zostały zaproszone wraz z rodzicami i opiekunami do GOK w Rzgowie. Podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród przez Dyrektora Wojciecha Skibińskiego połączone było ze słodkim poczęstunkiem. Wrażeń i emocji było
sporo, również przy oglądaniu nagród, które uczniowie otrzymali. Dzieła
plastyczne to efekty pracy nauczyciel – uczeń oraz dowód sił twórczych
drzemiących w samych uczniach. Laureatom gratuluję zdobytych miejsc, a
wszystkich zachęcam do dalszych plastycznych poszukiwań. Wasze prace
zgłoszone na konkurs były wyjątkowo ciekawe i oryginalne...
Cieszy mnie, że uczniowie naszej szkoły są tak wrażliwi na piękno otaczającej nas przyrody.
Zofia Szmidt

Usługowy Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki
i Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów
w zakresie:
m wydawanie opinii gazowych
m czyszczenie przewodów kominowych
m odbiór techniczny budynków
m usuwanie usterek zgodnie z obowiązującymi
przepisami
tel. (42) 646-05-63 oraz 695-931-495
Działalność ważna do czasu publicznego
odwołania w „Naszej Gminie”

Stawiamy na recykling!
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza przez cały rok szkolny będzie
trwać zbiórka surowców wtórnych, zainicjowana przez nauczyciela przyrody,
p. Danutę Chojnowską. Zbieramy makulaturę, zakrętki od butelek, oddzielnie
zgniecione butelki PET, a także zgniecione puszki aluminiowe oraz zużyte
baterie. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnej akcji recyklingowej.
Katarzyna Kalinowska
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PRÓBA SIŁ

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
PIERWSZY NUMER „KAZIKA”
Młodzi dziennikarze ze Rzgowa
wydali pierwszy numer gazetki
szkolnej. Wydanie Andrzejkowe to
pierwsze z czterech zaplanowanych
w tym roku szkolnym.

Gazetka wydawana jest w
ramach projektu edukacyjnego,
a wszystkie zamieszczone w niej
teksty i zdjęcia są dziełem siedemnastu wspaniałych, którzy w pocie
czoła przygotowywali numer 1.
Kazika. Napracowali się solidnie
i efekt jest naprawdę dobry. Kto
jeszcze nie miał okazji przeczytać,
gorąco zachęcamy. Więcej informacji o nas na www.facebook.com
(Kazik Gimnazjum Rzgów).
Oto JEDYNKA
stopka redakcyjna J

Kazika

Podczas trzech kolejnych dni, tj. 7, 8 oraz 9 grudnia br., w Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie uczniowie klas trzecich poddali się
próbie generalnej przed właściwym egzaminem gimnazjalnym, który odbędzie się w kwietniu. Tegoroczni trzecioklasiści objęci zostaną po raz pierwszy nową, zmienioną formułą egzaminu, tak więc egzamin próbny również ją
uwzględniał. Nowością w egzaminach gimnazjalnych jest podział dotychczasowej tzw. części humanistycznej na egzamin z języka polskiego i oddzielnie
egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie. Część matematyczno-przyrodnicza została także podzielona na odrębny egzamin z matematyki i oddzielny
test znajomości zagadnień z przedmiotów przyrodniczych. Kolejna zmiana
obejmuje egzamin z języka obcego. Dotychczas uczeń przystępował jedynie
do egzaminu z języka, którego naukę kontynuował po szkole podstawowej.
W nowej formule uczeń mógł zadeklarować, z jakiego języka obcego złoży
egzamin gimnazjalny. Jeśli wybrał język, który w gimnazjum jest kontynuowany po szkole podstawowej, czyli w przypadku naszego gimnazjum język
angielski, musi przystąpić zarówno do części podstawowej egzaminu, jak i
rozszerzenia. Ci uczniowie, którzy wybrali zdawanie języka niemieckiego,
przystępują jedynie do egzaminu w części podstawowej.
Pierwszego dnia próbnych egzaminów trzecioklasiści zmagali się z arkuszem zadań otwartych i zamkniętych z języka polskiego, a następnie przystąpili do testu zadań zamkniętych z historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugiego dnia analogicznie przystąpili do egzaminu z matematyki, a po krótkiej
przerwie do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych, podczas którego rozwiązywali zadania zamknięte z biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Trzeci
dzień objął sprawdzanie umiejętności językowych. Uczniowie, którzy zadeklarowali zdawanie języka angielskiego, przystąpili do egzaminu według
zasad opisanych powyżej, czyli zdawali podstawę i rozszerzenie. Język niemiecki, który w naszej szkole jest uczony od podstaw, wybrało trzech gimnazjalistów i przystąpili oni do egzaminu w stopniu podstawowym.

MIKOŁAJKOWE SZALEŃSTWO
Święto Odzyskania Niepodległości
10 listopada 2011 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie odbył się apel z okazji 93. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Uroczystość przygotowały klasy Id i IIId oraz koło geograficzne pod opieką
pani Agnieszki Ruty i pana Mariusza Bojanowskiego. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną i program artystyczny, których myślą przewodnią były słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem”.
Gimnazjaliści przypomnieli, w jakich okolicznościach Polska utraciła
niepodległość i jaka była droga Polaków do wolności. Uczniowie w absolutnej ciszy, z uwagą wysłuchali krótkiej, ale ciekawej lekcji historii. Mieszkańcy Rzgowa natomiast mieli okazję oglądać program przygotowany przez
gimnazjalistów 11 listopada, w czasie uroczystości gminnych.
(KDZ)
Fot. Magda Szymankiewicz, kl. Id

Zgodnie ze staropolską tradycją, życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom, a także
wszystkim sympatykom szkoły oraz mieszkańcom Gminy
Rzgów, radosnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2012 Roku.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Koło Dziennikarskie
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bud-Uj RAZEM” powstało
w celu aktywizacji społeczności lokalnej do wspólnego działania na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców. LGD
swoim działaniem obejmuje szesnaście gmin z powiatów: tomaszowskiego,
piotrkowskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, bełchatowskiego i
radomszczańskiego.
W szczególności działania LGD skupiają się na realizacji zadań spójnych
z Lokalną Strategią Rozwoju oraz dwóch w/w celów głównych: poprawy
jakości życia z uwzględnieniem rozwoju turystyki, rekreacji i kultury na
obszarze Lokalnej Grupy Działania, w tym celów szczegółowych, do których zaliczamy:
- podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług, w tym produktów i
rzemiosła tradycyjnego,
- wspieranie przedsiębiorczości i powstawania pozarolniczych miejsc pracy,
- rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój rekreacji, wypoczynku oraz
rozwój kultury,
- wykreowanie koncepcji szlaków pieszych, rowerowych i konnych na
obszarze LGD
oraz aktywizacji mieszkańców LGD oraz wzmocnienia kapitału społecznego, w tym:
- rozwoju potencjału społecznego poprzez podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji LGD,
- tworzeniu dostępu do informacji z wykorzystaniem nowych technologii centra informacji,
- promocji i upowszechnianiu wiedzy o obszarze LGD.
Środki pozyskiwane przez LGD pochodzą z osi IV LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Więcej informacji nt. pozyskiwania środków unijnych można uzyskać u
konsultanta Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”, mającego dyżur
we wtorki w godz.: 11:00-16:00 w pokoju nr 4 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Nabór wniosków
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6 grudnia br. do Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
licznie przybyli pomocnicy Świętego Mikołaja. Czerwone czapeczki były
nieodzownym elementem stroju gimnazjalistów. Każdy, kto miał na sobie
jakiś czerwony akcent, zwolniony był z pytania w tym dniu.
Przewodnicząca Samorządu w ramach Akcji Fundacji Gajusz, Zostań
Mikołajem, zbierała pieniądze, które zostaną przeznaczone na prezenty dla
dzieci pozostających pod opieką Fundacji.
W ramach Mikołajkowego święta uczniowie rozegrali towarzyski mecz
siatkówki z nauczycielami, w drużynie belfrów zagrali tylko pan Mariusz
Bojanowski i pan Jarosław Ciok. Tym razem zwyciężyli uczniowie. (KDZ)
Fot. Mateusz Strzałkowski, kl. IIId

BUD-UJ RAZEM

Rzgów – Nasza Gmina

W związku z planowanym rozpoczęciem naborów przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” uprzejmie informujemy o
naborze wniosków do działania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty” w planowanym terminie od 25
stycznia do 15 lutego 2012 r. oraz „Odnowa i rozwój wsi” w terminie od 15
marca do 10 kwietnia 2012 r.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać bezpośrednio
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 – 16:00, w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z siedzibą w Osiedlu
Niewiadów 43, 97-225 Ujazd.
Miejscami udostępniania wzorów formularzy oraz kryteriów wyboru
operacji przez LGD, określonych w LSR, są:
1) Urząd Marszałkowski w Łodzi;
2) Biuro Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”;
3) Centrum Informacji Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM, mieszczące
się przy Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie;
4) strony internetowe: www.prow.lodzkie.pl; www.buduj.eu; www.armir.
gov.pl.

Podziękowanie
za przekazanie 1% podatku
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starowej Górze
Strażacy ze Starowej Góry pragną gorąco podziękować wszystkim Darczyńcom za przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Straży.
Państwa serdeczność i pomoc pozwoliła nam zebrać niebagatelną sumę
6211,80 zł.
Cieszymy się, że zyskaliśmy uznanie dla naszej działalności.
Otrzymany od Państwa 1% podatku przeznaczamy na działalność statutową, w szczególności na zakup nowoczesnego i niezbędnego wyposażenia,
które pozwoli nam w szerszym zakresie nieść pomoc potrzebującym.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy Wszystkim Darczyńcom.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wsparcie z Państwa strony
również w roku przyszłym.
Druhowie ze Starowej Góry

NOWO OTWARTY ZAKŁAD
FRYZJERSKI ZAPRASZA
TEL. 601 392 150
RZGÓW, UL. ŁÓDZKA 19c
Rzgów – Nasza Gmina

Andrzejkowe spotkania
KGW w Gospodarzu rozpoczęło, prawdopodobnie, gminne andrzejki.
U nas bowiem już 19.11.2011 odbyła się andrzejkowa impreza integracyjna,
na którą KGW zaprosiło radnego p. Zenona Wawrzyniaka z małżonką oraz
druhów i druhny z OSP Gospodarz na czele z Prezesem p. Sławomirem
Głaszczem. Jadła i picia było do syta, ale z wosku nie wróżyliśmy, ponieważ
wróżby sprawdzają się tylko w wigilię Św. Andrzeja.
Nowy zarząd koła stara się reaktywować działalność. W sierpniu przewodnicząca p. Grażyna Ratajska zorganizowała bardzo udaną wycieczkę do
przepięknego Kazimierza nad Wisłą. Chętnych nie brakowało. Zwiedziliśmy też pałac w Kozłówce i jedyne w Polsce muzeum socrealizmu. Mamy
nadzieję i apetyt na kolejne wycieczki i imprezy organizowane przez KGW w
Gospodarzu.
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Gospodarzu

Andrzejkowe show
Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie z okazji obchodów Dnia Patrona oraz Andrzejek zorganizował w
szkole konkurs dla nieprzeciętnych talentów. Do rywalizacji stanęli wokaliści, instrumentaliści, tancerze oraz kucharze. Program prowadziła Ola Pytka
i Maciek Podkówka, a w jury zasiedli Joanna Krupa, Magda Gessler, Rambo
i Gienek Loska, w postaci których wcielili się gimnazjaliści, w jury nauczycielskim zasiedli: pan Paweł Gajda i panie - Agnieszka Ruta i Agnieszka
Franczak.
Artyści zaskoczyli jury pomysłowością i pozytywną energią. Po burzliwych obradach nagrodzono w kolejności od trzeciego miejsca: Joannę
Kopczyńską, zespół Ganesz (Agnieszka Marchewczyńska i Marta Skwierczyńska) oraz tercet z IIIa w składzie: Artur Stolecki, Przemek Rodkiewicz i
Marceli Wypchło.
Ostatnią atrakcją andrzejkowego popołudnia była dyskoteka, w czasie
której tańcom nie było końca. Nad stroną muzyczną czuwał pan Krzysztof
Chrzanowski, a pomagali mu Przemek Rodkiewicz i Artur Stolecki. (KDZ)

Kazimierze 2011 rozdane
Tradycyjnie z okazji obchodów Dnia Patrona Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, w naszej szkole odbyła się Gala Kazimierzy,
uroczystość, podczas której uczniowie przyznają nagrody nauczycielom i
nauczyciele - uczniom. W tym roku wręczali je Aleksandra Pytka i Adam
Gembic z klasy IIId.
W pięciu kategoriach wyróżniono nauczycieli: „Nauczyciel - pomocna
dłoń i nauczyciel mistrz nauczania” - p. Agnieszka Ruta; „Nauczyciel - sokole
oko” - p. Mariusz Bojanowski; „Nauczyciel wszechstronny” - p. Jarosław
Ciok; „Nauczyciel złotousty” - p. Sylwia Kryczka; „Nauczyciel - wirtuoz,
który naucza śpiewająco” - p. Krzysztof Chrzanowski.
W kategoriach uczniowskich laureatami zostali: Ola Pytka z kl. IIID „Uczeń pełen pozytywnej energii”; Aneta Rechcińska z kl. IIIB - „Uczeń, na
którego zawsze można liczyć”; Ola Stasiczka z kl. IB - „Uczeń, który poradzi
sobie z każdym problemem”; Martyna Sumera z kl. IIA - „Uczeń z pasją”.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!
(KDZ)

Spotkanie ze Św. Mikołajem
Grudzień to miesiąc szczególny, zwłaszcza dla dzieci na całym świecie,
które zgodnie z tradycją oczekują na spotkanie ze Św. Mikołajem.
3 grudnia br. (sobota) 30-osobowa grupa uczniów z klas III-VI z naszej
szkoły pod opieką pań: Grażyny Marianowskiej i Teresy Głąb ruszyła ochoczo spod Muzeum Martyrologii na Radogoszczu w Łodzi w kierunku Lasu
Łagiewnickiego na spotkanie ze Św. Mikołajem.
Idąc, próżno szukaliśmy oznak zbliżającej się zimy, za to pod naszymi
stopami mocno szeleściły liście opadłe z drzew. Próbowaliśmy je rozpoznawać. Wszystkim dopisywały humory. Zanim dotarliśmy tam, gdzie czekał już
na nas Św. Mikołaj, natknęliśmy się na miejsce, gdzie w czasie II wojny światowej rozstrzelano 13 Polaków – więźniów obozu Radogoszcz. Po wojnie
zabitych pochowano na cmentarzu na Dołach.
Św. Mikołaj przyjął nas niezwykle serdecznie. Poczęstował nas kiełbaską
upieczoną na rożnie, a także obiecał nam, że w najbliższy wtorek odwiedzi nas w szkole i obdaruje słodyczami. Ciekawi jesteśmy, czy dotrzyma
słowa. Podczas odpoczynku w towarzystwie Św. Mikołaja spotkaliśmy grupę
naszych starszych kolegów i koleżanek, którzy uczą się obecnie w gimnazjum w Rzgowie i podobnie jak my chcieli się spotkać osobiście ze Św.
Mikołajem.
Piesza wędrówka w poszukiwaniu Św. Mikołaja była naszą ostatnią
imprezą turystyczną w 2011 r. w roku szkolnym 2010/11. Poprzedziły ją
także wycieczki piesze, jak: Rajd Oszczędnych, rajd „Barwy jesieni”, rajd
„Nasza Pietryna”, połączony ze zwiedzaniem kościoła ewangelickiego Św.
Mateusza.
Trzeba podkreślić, że podczas tych spacerów po Ziemi Łódzkiej pogoda
nam sprzyjała, a tym samym zachęcała do aktywnego wypoczynku na łonie
przyrody. W najbliższy piątek 14 dzieci z naszej szkoły weźmie udział w spotkaniu z Św. Mikołajem w Zespole Szkół Włókienniczych w Łodzi.
Teresa Głąb
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