Badanie gleb i wapnowanie w 2012 r.
Kontynuując chlubną tradycję
i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, Rada Miejska w
Rzgowie w bieżącym roku przeznaczyła także środki na chemiczne
badanie gleb i wapnowanie.
Badania gleb będą prowadzone
pod kątem ich odczynu (pH) oraz
zasobności w podstawowe składniki-makroelementy niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin,
tj. w przyswajalny fosfor, potas i
magnez. Znajomość wyników tych
badań jest ważna, gdyż gleby bardzo
kwaśne o bardzo niskiej zawartości
podstawowych składników uważane są za zdegradowane, wymagające długotrwałych, kosztownych
zabiegów rekultywacyjnych. Takich
gleb udokumentowanych na terenie
naszej gminy jest aż 25%. Regularnego wapnowania wg analiz
wymaga 58%-66%, w tym z udziałem wapna magnezowego 44-59%
użytków rolnych. Znajomość wyników pozwala rolnikom uregulować
odczyn gleb i zbilansować składniki
pokarmowe (nawożenie) na poziomie optymalnym dla uzyskania
zamierzonych zbiorów, zdrowych
produktów pochodzenia rolniczego,
przy możliwie najniższych kosztach
produkcji. Taki kierunek postępowania w konsekwencji zmierzający
do ochrony środowiska naturalnego
i zdrowia mieszkańców jest zbieżny
z przepisami krajowymi i polityką
rolną i zdrowotną Unii Europejskiej.
Kończy się okres ważności
badań chemicznych gleb wykonanych wiosną 2008 r. u zainteresowanych rolników. Z uwagi na rysujące
się duże możliwości uzyskania dotacji (do 50% ceny) do zakupu wapna
przeznaczonego do wapnowani pól
należy bardzo się spieszyć z wykonaniem nowych badań, które będą
ważne przez następne 4 lata.

Doceniając wagę zadania, Urząd
Miejski w Rzgowie podpisał umowę
z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Łodzi, ul. Zbocze 16a (tel.
679-30-01) w sprawie dofinansowania badań chemicznych gleb na
terenie całej gminy. W związku z
tym obniżona odpłatność dla rolnika
wyniesie 6,00 zł od jednej próbki
glebowej, którą trzeba będzie uiścić
w dniu jej dostarczenia.
Z uwagi na charakter rolnictwa w naszej gminie, na podstawie doświadczeń wcześniejszych
stwierdzam, że rolnikom potrzebny
jest dłuższy czas na skorzystanie z
tej szansy, czemu zazwyczaj sprzyja
zmniejszony zakres obowiązków w
końcowym okresie zimy i na przedwiośniu. Proponuję zatem przystąpić
do prac niezwłocznie (od zaraz), gdy
pozwolą na to warunki pogodowe.
Próby glebowe należy pobrać
ze wszystkich użytkowanych działek (własnych i dzierżawionych) do
torebek foliowych w ilościach ok.
0,5 kg każda i oznaczyć etykietką,
podając na niej numer ewidencyjny działki, powierzchnią i rodzaj
uprawy. Dane bez trudu można przepisać z wniosku o płatności bezpośredniej. Należy pobierać jedną lub
też więcej próbek z pola w zależności od rodzaju występującej na
nich gleby (piaszczysta, gliniasta,
organiczna). W przypadku pól o jednorodnym składzie mechanicznym
dopuszcza się 1 próbkę na 2 hektary.
Na zbiorczą z pola powinno się składać kilkanaście cząstkowych, pobranych z warstwy ornej.
Próby glebowe powinny oczekiwać w gospodarstwie na termin ich
opisania i odbioru przez Agrochemika ze Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Łodzi.

Przy opisywaniu dostarczonych próbek rolnik będzie proszony ponownie o określenie obok
numeru działki także jej powierzchnię i uprawę, a także powierzchnię
gospodarstwa i łączną powierzchnię
do wykonania analiz chemicznych
na gruntach rolnych i użytkach
zielonych. Z formularzami z tego
zakresu zainteresowani mogą zapoznać się w urzędzie.
Po odbiorze prób glebowych w
ciągu 4-6 tygodni rolnicy otrzymają
z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi:
1. Wyniki badań chemicznych posz
czególnych próbek,
2. Dokument o nazwie „Dawki CaO
wyliczone na podstawie wyników
badań zakwaszenia gleb”, który
będzie upoważniał do zakupu dotowanego wapna przez następne 4 lata.
W związku z planowanymi
pracami uprzejmie proszę też o
utrzymywanie stałych kontaktów z
sołtysem, który będzie na bieżąco
informowany o ustaleniach z tego
zakresu, które będą umieszczone na
tablicy ogłoszeń w sołectwie.
Reasumując, zachęcam rolników do mobilizacji w celu skorzystania z przygotowywanej pomocy
organizacyjnej i finansowej.
Pragnę z satysfakcją powtórzyć,
że wychodząc naprzeciw potrzebom
rolników, nasza Rada Miejska zdecydowała w bieżącym roku przeznaczyć środki dla rolników w formie
dotacji do wapnowania.
Sprawami organizacyjnymi i
rozliczeniowymi w bieżącym roku
tradycyjnie będę zajmował się osobiście. Organizacja zadania będzie
przebiegać na niżej określonych
warunkach i zasadach:
1. dostawy realizowane będą w ilościach 12-13 ton lub 28 ton każda w
cenie do zapłaty w gospodarstwie,
po uwzględnieniu dotacji z budżetu
Gminy, w wysokości 35-40 zł za
tonę,

2. ostateczna jej wysokość w podanym przedziale cenowym zostanie
określona po zbilansowaniu zapotrzebowania,
3. warunkiem przyznania i rozliczenia dotacji będzie wysiew wapna w
bieżącym roku.
4. od zainteresowanych rolników
oczekujemy zgłoszenia w naszym
urzędzie w pokoju nr 02 całorocznego zapotrzebowania w terminie
najpóźniej do 20 marca br. z jednoczesnym dostarczeniem w celu
skserowania:
* dokumentu ze Stacji Chemiczno-Rolniczej, określającego potrzeby
gospodarstwa w zakresie wapnowania (tylko w przypadku jego posiadania, ważnego przez okres 4 lat
od daty badania do dnia dostawy
wapna),
* decyzji podatkowej, może być z
roku ubiegłego, jeżeli powierzchnia
gospodarstwa nie uległa zmianie.
Sumując pragnę podkreślić, że
oczekujemy zarówno na rolników
posiadających dokument upoważniający do zakupu, jak również na
tych, którzy takiego nie posiadają,
a są zainteresowani zakupem wapna
i deklarują wolę dostarczenia prób
glebowych do analiz chemicznych
w okresie wczesnowiosennym na
zasadach podanych we wcześniejszej części informacji.
Reasumując, zapraszam wszystkich rolników, którzy są zainteresowani w zakupie i zastosowaniu
wapna magnezowego w 2012 r.,
aby przybyli do Urzędu Miejskiego
w Rzgowie (pokój nr 02) każdego
dogodnego dnia – najpóźniej do 20
marca 2008 r.
Uprzejmie proszę o dotrzymanie
ustalonego terminu zapisu zapewniającego możliwość uzyskania
dotacji w bieżącym roku na podane
cele.
Edmund Cieślik
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Rekrutacja w Przedszkolu
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w
Rzgowie uprzejmie informuje, że w dniach od 1.03. do 30.04.2012
r. w placówce wydawane i przyjmowane będą karty zgłoszenia
dziecka do przedszkola na rok szkolny 2012/13. Jednocześnie
przypominamy o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci pięcioletnich.
W roku szkolnym 2011/2012 w naszej placówce działa pięć
oddziałów: grupa I pracująca w oparciu o elementy pedagogiki M.
Montessori, do której uczęszczają dzieci 3- 4- 5- 6-letnie, grupa
dzieci młodszych 3-letnich, grupa średniaków 4-5-latków oraz dwie
grupy starszaków 5-6-latków.
Oprócz codziennych, systematycznie prowadzonych przez
panie nauczycielki zajęć i zabaw dydaktycznych, dzieci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach umuzykalniających z rytmiki, w
zajęciach ruchowych z gimnastyki korekcyjnej, zajęciach sportowych z piłką, zajęciach dodatkowych z plastyki, w spotkaniach i
wyjazdach teatralnych, imprezach okolicznościowych, takich jak:
Bal Jesieni, Zabawa Choinkowa, Bal Karnawałowy, w zajęciach
z j. angielskiego oraz tańca towarzyskiego. W placówce są również prowadzone cotygodniowe zajęcia religii. Co miesiąc w przedszkolu odbywają się koncerty muzyczne w wykonaniu muzyków z
Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego.
Przedszkole posiada doskonale wyposażony plac zabaw,
wszystkie sprzęty, zabawki i urządzenia znajdujące się na jego
terenie posiadają wymagane atesty i spełniają normy bezpieczeństwa.
Wszystkie dzieci mają możliwość korzystania z 3 posiłków,
przygotowywanych na terenie placówki, oraz 10-godzinnego
pobytu w przedszkolu pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy Rzgów do korzystania z
usług naszej placówki.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

BUD-UJ RAZEM
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 w czwartki w godz. 11:00-15:00 w pokoju nr 4 w
Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
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Informacje o hali
Gmina Rzgów podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi
w dniu 29 kwietnia 2010 r. umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”. Całkowita planowana wartość projektu wynosiła
17.481.763 PLN, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) była, zgodnie z umową, nie większa
niż 5.980.240 PLN. Pozostała kwota, czyli 11.501.523,71 PLN, miała
zostać pokryta z budżetu Gminy Rzgów. Projekt jest realizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2103, Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, którego celem jest m.in. poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu.
Przyznane zgodnie z umową dofinansowanie stanowiło 34,21%
całości kosztów. Oznaczało to, że na każdą wydatkowaną na budowę
hali złotówkę 34 grosze stanowiło dofinansowanie z funduszy Unii
Europejskiej. Przyznana kwota dofinansowania była kwotą zmienną,
gdyż zależy od wysokości ostatecznych wydatków na budowę. Niezmienny pozostawał przyznany procent dofinansowania, czyli niezależnie od ponoszonych kosztów budowy dofinansowanie wynieść
miało 34 grosze do każdej wydatkowanej złotówki.
W dniu 27 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął
uchwałę, w której zwiększył przyznane dofinansowanie do projektu
o 1 mln pln. Tym samym przyznane dofinansowanie zostało zwiększone do kwoty nie większej niż 6.980.239,60 PLN. Kwota ta stanowiła 39,92% kosztów projektu, czyli do każdej wydatkowanej złotówki dofinansowanie wyniesie prawie 40 groszy. Przyznana kwota
dofinansowania analogicznie jest zmienna, gdyż ustalony niezmienny
jest procent dofinansowania. Znaczy to, że niezależnie od wysokości
wydatkowych środków dofinansowanie powinno wynieść nie więcej
niż niecałe 40 groszy do każdej wydatkowanej złotówki.
Przy wskazanych kosztach ostatecznych budowy w wysokości
14.786.989,65 PLN, koszty kwalifikowane wyniosły 14.361.161,45
PLN, dofinansowanie zgodnie z pierwotną umową (34,21% kosztów
dofinansowania) wyniosłoby nie więcej niż 4.912.730,19 PLN, natomiast przy zwiększonym poziomie dofinansowania (39,92% kosztów)
powinno być nie większe niż 5.734.224,06 PLN. Ze wskazanej kwoty
na dzień dzisiejszy Gmina uzyskała już 4.737.509,69 PLN. Końcowy
wniosek o płatność, który będzie złożony po podpisaniu aneksu do
umowy, opiewa na wydatki na kwotę 512 tys. złotych i kwota ta stanowi górną granicę środków możliwych do uzyskania zgodnie z procedurami na podstawie podpisanej umowy.
Przyznane Gminie dofinansowanie było wypłacane w kwotach
częściowych, raz na kwartał, zgodnie z przedstawianymi wnioskami
o płatności pośrednie. Obrazowały one postęp prac i wydatkowanie
środków w poszczególnych okresach kwartalnych. Weryfikacja złożonych wniosków o płatność trwała około 3-4 tygodni i po złożeniu
ewentualnych poprawek lub wyjaśnień do Urzędu Marszałkowskiego
następowała wypłata środków we wnioskowanej wysokości na konto
Gminy. Ostatni wniosek o płatność pośrednią został złożony zgodnie z
wymogami Urzędu Marszałkowskiego oraz podpisaną umową w dniu
22 października 2011 r. Weryfikacja dokumentów trwała, z racji świąt
listopadowych, 5 tygodni i na początku grudnia wnioskowana przez
Gminę kwota została przelana na nasze konto. Pozytywnie zweryfikowany wniosek o płatność i przelana na jego podstawie kwota nie
mogą zostać zmienione. Wynika to z procedur Urzędu Marszałkowskiego jako Instytucji Wdrażającej oraz Instytucji Certyfikujących, czyli
potwierdzających wydatki. Przyznane w końcu grudnia 2011 r. dofinansowanie dodatkowe w wysokości 1 mln PLN może więc zostać
przyznane i uwzględnione tylko w ostatnim, końcowym wniosku o płatność. Wniosek ten z racji zakończenia zasadniczego procesu budowy
opiewa na stosunkowo niewielkie kwoty, wynikające z kosztów dostarczenia wyposażenia i końcowych kosztów nadzoru. Z tej przyczyny
niemożliwe będzie wykorzystanie całości przyznanej przez Zarząd
Województwa kwoty.

Dłuuuugi styczeń w „Cameracie”
O koncertach kolęd, spotkaniach noworocznych, WOŚP i II Koncercie
Kolęd i Pastorałek w Rzgowie w pierwszej połowie miesiąca już pisałam,
wspomnę zatem o drugiej połowie.
Styczeń do końca był wypełniony koncertami – już 22.01 - pojechaliśmy
na zaproszenie chóru Gloria Trinitatis do Pabianic, gdzie w parafii Trójcy
Przenajświętszej odbył się kolejny - III już Koncert Kolęd i Pastorałek. Tu
mieliśmy okazję wysłuchać utworów w wykonaniu aż 11 chórów z Pabianic,
Dobronia, Aleksandrowa Ł., Konstantynowa Ł., Łodzi i innych.
Tydzień później – 29.01 – podobny koncert - jubileuszowy, gdyż organizowany już po raz 25. - odbył się w Aleksandrowie Łódzkim, w Parafii św.
Archaniołów Rafała i Michała. Na zaproszenie tamtejszego chóru – zjawiło
się 12 różnych grup wokalnych. Słyszane po raz pierwszy przez nas chóry
pochodziły z Łodzi i Zgierza.
Zróżnicowany repertuar i poziom wykonań zwykle spowodowany
„pochodzeniem i przeznaczeniem” chóru spowodowały, iż koncerty były
bardzo interesujące.
Wyjątkowym i niespodziewanym wydarzeniem było dla chórzystów
„Cameraty” zaproszenie wystosowane przez Dom Księży Emerytów. O tyle
niezwykłe, iż dla każdego bardzo emocjonalne.
Takie miejsce to przecież oaza spokoju – ale nie zapominajmy – mieszkańcy to ludzie mocno zaawansowani wiekiem, często samotni, schorowani.
Tu przecież spędził swe ostatnie chwile wieloletni proboszcz parafii
rzgowskiej ks. Stanisław Skóra – ciepło wspominany przez mieszkańców.
Zaśpiewany koncert był dla wszystkich ogromnym przeżyciem. Wyczekiwanie na wykonawców, cierpliwy odbiór pokonujący fizyczną słabość,
niejednokrotnie ocierana z policzków łza, miłe przyjęcie - budziły wzruszenie po obu stronach. Taka zresztą jest moc kolęd – ciepłych, rozbrajających,
przywołujących wspomnienia.
Reasumując: Warto zatem bywać tu i tam, obserwować postępy innych,
poznawać nowe formacje, ciekawe produkcje i projekty, integrować się z
podobnym środowiskiem, a przede wszystkim uczestniczyć w wydarzeniach
artystycznych, promując jednocześnie gminę Rzgów. No i śpiewać w chórze
„Camerata” - oczywiście!
PS. Zachęcam zatem do wstępowania w nasze szeregi, aby razem śpiewająco spędzać czas.
Z życzeniami pogody ducha - Chórmistrz Izabela Kijanka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
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Wydarzeniem, które zapewne bardzo ucieszy rzgowskie środowisko
muzyczne, jest powstanie nowej grupy pod nazwą „Room15”. Ich pierwsze
próby w trzyosobowym składzie (Rafał Pędziejewski, Bartłomiej Głaszcz,
Cezary Sztandor) zaczęły się już w styczniu 2011 r.
„Wtedy jeszcze nie traktowaliśmy naszego zespołu tak na serio – nie graliśmy zbyt dużo, raczej cieszyliśmy się ze spędzanego razem czasu” - mówi
Czarek Sztandor, jeden z założycieli „Room15” i jednocześnie tancerz ZPiT
„Rzgowianie”. „Próby odbywały się rzadko, jednak pomimo tego byliśmy
coraz bardziej zgrani. We wrześniu dołączył do nas drugi gitarzysta - Konrad
Wasiak. Od tego czasu zaczęliśmy podchodzić do sprawy poważnie. Próby
zespołu zaczęły odbywać się regularnie, a utwory, do których sięgaliśmy,
były coraz bardziej ambitne.
W czasie tegorocznych ferii rozpoczęliśmy współpracę z Przemysławem
Rodkiewiczem, który objął stanowisko wokalisty oraz przenieśliśmy nasze
próby do Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie (głównie ze względu na
nagłośnienie, odsłuch oraz miłą atmosferę). Obecnie przygotowujemy się
do międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej, w którym zamierzamy
wystartować. Do tej pory gramy tylko covery innych zespołów, jednakże w
wakacje zamierzamy rozpocząć pracę nad własnymi utworami. Inspirację i
wzorce czerpiemy głównie z zespołów Red Hot Chilli Peppers i Metallica”.
Skład „Romm15”: Przemysław Rodkiewicz – wokal; Rafał Pędziejewski
– bas, wokal wspierający; Cezary Sztandor - gitara; Konrad Wasiak – gitara;
Bartłomiej Głaszcz - perkusja.
Wojciech Skibiński

ZIMOWE TRENINGI
Przygotowania naszych drużyn do rozgrywek trwają w najlepsze. Po trzaskających mrozach przyszła staropolska zima z dużą ilością śniegu, co powoduje dla działaczy klubu dodatkowe obowiązki w postaci ciągłej zmiany dni
i godzin rozgrywania meczów sparingowych.
Dyrekcja Ośrodka Sportowego w Gutowie Małym robi wszystko, aby
boisko do sparingów było przygotowane mimo padającego śniegu. Do chwili
obecnej zawodnicy III-ligowej drużyny Zawiszy rozegrali 3 sparingi i ponieśli po dobrych meczach 3 znikome porażki.
Biorąc pod uwagę, że trener eksperymentuje różne warianty w ustawieniu
zespołu przed rozgrywkami III-ligowymi oraz testuje zawodników, którzy
będą przydatni do zespołu wiosną, Zarząd klubu spokojnie podchodzi do tych
porażek. Trener musi poszukać zawodników, którzy będą musieli zastąpić w
rozgrywkach naszych dwóch obcokrajowców. A zaczynamy III ligę dwoma
meczami w Rzgowie w dniach 17 i 24 marca.
Nasza „A”-klasowa drużyna odniosła dwa zwycięstwa w sparingach, a
pozostałe drużyny trenują w sali gimnastycznej w gościnnej Szkole Podstawowej. Do rozpoczęcia gier drużyn młodzieżowych pozostało jeszcze dużo
czasu, aby dobrze przygotować się do meczów mistrzowskich. Najbardziej
cieszy duża frekwencja na treningach oraz zaangażowanie i rywalizacja
zawodników. Musimy się dobrze przygotować do rozgrywek, bo wiosną
tylko na naszym stadionie rozegranych zostanie 31 meczów mistrzowskich
we wszystkich kategoriach wiekowych. Nie zapominamy o naszych najstarszych zawodnikach, ale do chwili obecnej nie ma ustalonego terminarza
rozgrywek Oldbojów. Przy takiej ilości spotkań potrzebą jest zadbanie przez
Zarząd klubu o nasze boisko i zrobimy wszystko, aby murawa była w takim
stanie, jak jesienią ubiegłego roku.
Zarząd Klubu pragnie poinformować wszystkich o terminie Zebrania
Sprawozdawczego za 2011 rok, które odbędzie się w dniu 20 marca 2012 r. o
godz. 17.45 I termin i o godz. 18.00 II termin w Sali OSP w Rzgowie.
Jan Nykiel
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XVII sesja Rady Miejskiej

Powróćmy
jak za dawnych lat

KOLOROWE
FERIE W GOK

Czas ferii zimowych okazał się bardzo pracowity dla grupy wokalnej „Sempre Cantare”, działającej w Gminnym Ośrodku Kultury w
Rzgowie. Podczas spotkań pracowaliśmy nad emisją głosu oraz
dyskutowaliśmy o pomyśle nowego koncertu. Ostatecznie wspólnie
z młodzieżą podjęliśmy decyzję o przygotowaniu programu pt. „Wspomnień czar”, który chcemy zaprezentować publiczności w Rzgowie w
maju tego roku.
Po piosenkach z repertuaru Anny Jantar, które rzgowianie przyjęli
entuzjastycznie, teraz kolej na znane i lubiane hity, m.in. takie jak:
„Już nie zapomnisz mnie”, „Pamiętasz była jesień”, „Odrobinę szczęścia w miłości”, „Na pierwszy znak”, „Miłość Ci wszystko wybaczy”
czy „Sexapil”, piosenkę, którą wszystkie wokalistki „Sempre Cantare”
zaśpiewają w asyście przystojnych tancerzy...
Myślę, że 26 maja tego roku będzie dobrym terminem i dlatego już
teraz zapraszamy rzgowian, a w szczególności wszystkie Mamy na
nasz koncert.
Wojciech Skibiński

Podczas warsztatów plastyczno-teatralnych, odbywających się
w ramach FERIADY 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie,
dzieci, mimo srogich mrozów, realizowały swoje pasje twórcze. W
trakcie pracy nad kukiełkami do tworzonego przedstawienia najważniejszym narzędziem były nie pędzle, kredki czy nożyczki, ale inwencja twórcza. Dzieciaki własnoręcznie wykonały kukiełki – co jak się
okazało jest trudnym, aczkolwiek ciekawym doświadczeniem, oraz
pracowały nad swoimi rolami.
Podsumowaniem tegorocznych zajęć będzie przedstawienie pt.
„Zimowe kłopoty stracha na wróble”, nad którym jeszcze pracujemy.
Korzystając z okazji, zapraszamy wszystkie dzieci z naszej gminy do
zabawy i nauki podczas bezpłatnych zajęć plastycznych, tanecznych i
wokalnych proponowanych przez GOK. Dokładne informacje na www.
rzgowkultura.pl lub pod nr tel. 42/214-13-12. Serdecznie zapraszamy!
Irmina Kuzik

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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Sprzedam działkę
21.900 m2
Rzgów, ul. Graniczna
Tel. 601 371 967
Układanie, cyklinowanie
parkietu, remonty
Tel. 502-687-750
Rzgów – Nasza Gmina

XVII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie odbyła się w dniu 15 lutego 2012
r. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Głównym tematem sesji było
rozpatrzenie dwóch skarg na działalność Burmistrza Rzgowa przesłanych do
Rady Miejskiej przez Wojewodę Łódzkiego. Skargi dotyczyły nierzetelnego
prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie
- mianowicie, iż na powyższej stronie nie umieszczono między innymi:
1. Obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rzgów.
2. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
3. Statutu Gminy Rzgów.
4. Protokoły z sesji wprowadzane są z opóźnieniem i bez porządku chronologicznego.
5. Nie działa wyszukiwarka dokumentów.
6. Rada Miejska w Rzgowie nie ujawniła w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego stosownych map.
7. Nie uaktualniono danych sołtysów i składów rad sołeckich.
Wbrew zarzutom skargi, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie prowadzony jest rzetelnie i zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia
2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10,
poz. 68). Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Statut Gminy
Rzgów są opublikowane na stronie BIP, a ponadto jako akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rzgów, przyjęte uchwałą Nr XVII/102/2007 Rady
Miejskiej w Rzgowie z dnia 27.12.2007 r., zostało opublikowane na stronie
BIP w dniu 8.01.2008 r.
Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27.03.2007 r. o Planowaniu i
Zagospodarowaniu Przestrzennym uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązują od
dnia wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, gdyż są aktami prawa
miejscowego i są powszechnie dostępne w dzienniku urzędowym. Podlegają
również publikacji na stronie internetowej gminy. Istnieje także możliwość
zapoznania się z postanowieniami studium zagospodarowania przestrzennego również poprzez prawo wglądu do wyżej wymienionych aktów oraz
prawo do uzyskania wypisów i wyrysów.
Statut Gminy Rzgów jest aktem prawa miejscowego i jest umieszczony
na stronie BIP, a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 42, poz. 376, z dnia 14.02.2006 r.
Nie znajduje uzasadnienia zarzut, że protokoły są umieszczane z opóźnieniem i bez porządku chronologicznego. Zgodnie ze Statutem Gminy Rzgów
protokoły z obrad sesji są przyjmowane przez radnych na posiedzeniu sesji
kolejnej. Umieszczenie treści protokołu z sesji następuje po formalnym przyjęciu oraz podpisaniu przez prowadzącego obrady.
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 18.01.2007 r. moduł wyszukujący – element oprogramowania umożliwiający znalezienie informacji dostępnych na stronach BIP
zawierających poszukiwane wyrażenie – jest udostępniony na stronie BIP.
Rada Miejska jest organem uchwałodawczym. Za wykonanie, jak i
umieszczanie uchwał odpowiada organ wykonawczy, tj. Burmistrz. Jednakże
po analizie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Rzgowie w zakładce „Uchwały Rady” tutejsza Rada Miejska
nie znajduje podstaw do stwierdzenia zaniedbań w tym zakresie przez Burmistrza Rzgowa. Od 2008 r. załączniki graficzne do planów zagospodarowania
przestrzennego są umieszczane terminowo wraz z uchwałami w Biuletynie
Informacji Publicznej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
Nie potwierdziły się także zarzuty braku aktualizacji danych sołtysów i
rad sołeckich. Zmiany w składach rad sołeckich i sołtysów uaktualniono tuż
po ich wyborze.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Rzgowie uznała obydwie
skargi za bezzasadne.
W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Burmistrz Rzgowa
omówił wykonanie wniosków i uchwał podjętych na XVI sesji odbytej w
dniu 18.01.2012 r. Ponadto poinformował o wynikach przetargu na przebudowę chodnika w ul. Rudzkiej w Rzgowie, w którym udział wzięło 14 firm.
W przygotowaniu są trzy przetargi na przebudowę ul. Lucernianej w Starej
Gadce, przebudowę ul. Rudzkiej w Rzgowie (wykonanie nakładki asfaltowej) i wykonanie alejek w parku. Burmistrz omówił także kwestię oddania
do użytku hali sportowej. Prawdopodobnie od 1 marca hala zacznie funkcjonować.

Rzgów – Nasza Gmina

Przedstawione zostało radnym sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Rzgów w 2011 r. Burmistrz poinformował także,
że w Starowej Górze w miesiącu marcu zacznie funkcjonować przedszkole
prywatne. W kwietniu br. Gminę czeka organizacja V Obchodów Święta
Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 23 kwietnia i wystawy stołów wielkanocnych w dniu 18 kwietnia w OSP Grodzisko.
Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu dwóch
działek położonych w miejscowości Kalino o numerach geodezyjnych 141/2
o powierzchni 1.486m² i nr 112/1 o powierzchni 2.000 m², oraz działki nr
130/6 o powierzchni 624 m² położonej w miejscowości Bronisin, a także
czterech działek położonych w miejscowości Konstantyna o numerach 68/14
o powierzchni 1.120 m², 68/15 o powierzchni 892 m², 69/25 o powierzchni
1.575 m² i 69/26 o powierzchni 1.207 m².
Po wyczerpaniu porządku obrad prowadząca zamknęła obrady XVII
Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
Regina Bagińska

Ostatki w Rzgowie
Komórki i komputery nie dominowały w tym dniu, a przynajmniej
nie u nas w Rzgowie. Po to, by choć
na chwilę powrócić do tradycji i
zobaczyć uśmiech u innych, odbyły
się tradycyjne Ostatki. Z inicjatywy
Koła Emerytów, przy współudziale
Gminnego Ośrodka Kultury, w
sali OSP Rzgów bawili się między
innymi emeryci, członkowie chóru
„Camerata”, strażacy i mieszkańcy
Rzgowa. Nie zabrakło tradycyjnych
potraw, pączków i oczywiście przebierańców. W Rzgowie przebierali
się także inni, może zgadniesz kto
to...?
Wojciech Skibiński
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Jasełka we wsi Czyżeminek

W dniu 29 stycznia 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżeminku już po
raz kolejny zorganizowane zostały Jasełka. Przedstawienie zostało przygotowane przez dzieci z sołectwa Czyżeminek pod kierownictwem przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Czyżeminek pani Haliny Depcik.
Zanim jednak dzieci przedstawiły historię narodzenia Pańskiego, zebrani
mieli okazję wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu chóru powstałego przy
Parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Po tym jakże uroczystym wstępie rozpocząć się mogła główna część wydarzenia, na którą z wielkim napięciem wszyscy oczekiwali. Jak co roku, dzieci przedstawiły historię
Bożego Narodzenia zamkniętą w przedstawieniu opartym na tradycyjnych
polskich kolędach i wierszach. Na scenie oprócz Maryi, Józefa i Dzieciątka
Jezus goście mogli zobaczyć pastuszków, Trzech Króli oraz zastępy aniołów.
Tłem dla opowiedzianej historii była tak charakterystyczna dla polskiej kultury szopka oraz choinki. Praca młodych aktorów została nagrodzona gromkimi i jak najbardziej zasłużonymi brawami.
Nie można zapomnieć o znamienitych gościach, którzy zaszczycili
swoją obecnością to wydarzenie. Wśród przybyłych była pani wiceburmistrz
Jadwiga Pietrusińska, ksiądz proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej

Maryi Panny Nieustającej Pomocy Grzegorz Adamek, ksiądz wikary Marcin
Kacprzak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Guzewie pan Tomasz Drabczyński wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego.
Po oficjalnej części dzieci odwiedził gość specjalny, którym okazał się
być święty Mikołaj w towarzystwie pomocników, którzy wyręczyli go w niesieniu ogromnego worka wypełnionego upominkami. Zebrane dzieci przywitały niezwykłych gości oklaskami i okrzykami radości.
Jak się okazało, święty miał prezent nie tylko dla dzieci, ale również dla
przewodniczącej KGW Czyżeminek, która tego dnia obchodziła swoje urodziny. Nie zabrakło również tortu i odśpiewanego „sto lat”. Na zakończenie
oficjalnej części spotkania zebranym rozdany został opłatek, którym wszyscy
się podzielili, życząc sobie wszystkiego najlepszego.
Nie był to jednak koniec atrakcji przygotowanych przez członkinie KGW
Czyżeminek, gdyż na wszystkich gości czekał jeszcze słodki poczęstunek.
Na stołach stanęły domowe ciasta w niezliczonej ilości rodzajów, słodycze
oraz ciepła herbata.
Na zakończenie można jedynie powiedzieć, jak wielką szkodą jest, że na
kolejne Jasełka w wykonaniu dzieci przyjdzie nam czekać kolejny rok.

Mikołajkowe
spotkanie

Nasza recenzja
Zbigniew Korpolewski / Hanka Bielicka. Umarłam ze śmiechu. Wspomnienia, anegdoty, niepublikowane monologi. Warszawa: Prószyński
Media, 2011.- 206 [2] s.
Wspaniałe poczucie humoru, z którym Hanka Bielicka jest utożsamiana,
nie bez kozery zresztą, to również jedna z cech charakteru autora biografii aktorki, Zbigniewa Korpolewskiego, znanego w Polsce artysty estradowego, reżysera, aktora i prezentera. Przyjaciel Bielickiej, a zarazem autor
przezabawnych monologów kabaretowych, którym dopiero jej niezrównana
interpretacja dodawała ostatecznego szlifu, nakreśla życie zawodowe aktorki,
przedstawia jej decyzje, trudne dylematy na scenie i poza nią. Mężczyźni
otaczający Bielicką to również postaci powszechnie znane, z amantem filmowym tamtych lat, Jerzym Duszyńskim na czele, z którym to zawarła jedyny
w życiu związek małżeński.
Jest to zarazem obserwacja twórczości kabaretowej, jej odbioru i miejsca w kulturze. Książka okraszona jest cytatami finezyjnych tekstów kabaretowych, dzięki którym odbiorca-czytelnik ma okazję do pysznej zabawy
w czasie lektury. Wizerunek Bielickiej, wyłaniający się z kart tej publikacji,
pokrywa się z wyobrażeniami, które mają o niej widzowie. Aktorka o niebywałych predyspozycjach estradowych, w charakterystyczny sposób przemawiająca ze sceny, zawsze przystrojona w efektowny kapelusz, na zawsze
pozostanie w pamięci sympatyków.
(A.M.)

Teatr Moralitet w Rzgowie
Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie Teatr
Moralitet z Krakowa, specjalizujący się w repertuarze profilaktyczno-edukacyjnym, przedstawił widowisko słowno-muzyczne promujące
zasady dobrego wychowania pod tytułem „Były sobie krasnoludki”.
Na temat uprzejmości, ogłady, dobrych manier i kultury chyba
nigdy nie można powiedzieć zbyt wiele, a pokazanie w przerysowany
sposób niewłaściwych zachowań dla kontrastu z prawidłowymi z pewnością pobudza wyobraźnię dzieci i przypomina, że dostosowanie się
do norm i podstawowych zasad grzeczności znacznie ułatwia komunikowanie się i upraszcza wiele spraw.
W przedstawieniu, które odbyło się 27 stycznia 2012 r., czyli tuż
przed feriami, uczestniczyły dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w
Rzgowie oraz ich wychowawcy.
(A.M.)

Dzieci uczęszczające do pracowni plastycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie oraz podopieczni świetlicy środowiskowej stowarzyszenia
„Otwarte Serca”, w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, podczas ferii zimowych, odwiedziły Teatr Muzyczny w Łodzi. Dla
wielu z nich była to pierwsza wizyta w teatrze oraz wielkie wydarzenie.
Teatr Wielki (obecnie w remoncie) na deskach Teatru Muzycznego
zaprezentował swoje przedstawienie baletowe pt. „Królewna Śnieżka”. Jest
to spektakl oparty na jednej z najbardziej znanych baśni braci Grimm. Jej
baletowa wersja jest przedstawiana już od 20 lat, nadal bawi i wzrusza nie
tylko najmłodszych widzów. Dzieci oczarowała wspaniała muzyka, scenografia i kostiumy tancerzy oraz przepiękne układy baletowe. Zachwytom nie
było końca. Wszystkich rozbawiły postacie Krasnoludków. Żywiołowe reakcje dzieci zaskoczyły samych tancerzy. Największą jednak frajdę zgotowano
młodej widowni na sam koniec, gdy tancerze schodząc ze sceny witali się z
dziećmi.
Po tak wspaniałych przeżyciach dzieci na zajęciach plastycznych namalowały ilustracje do oglądanego przedstawienia. Prace te zostaną zaprezentowane podczas wystawy w holu Urzędu Miasta w Rzgowie. Wernisaż
wystawy odbędzie się 28.02.2012 r. w budynku urzędu, na który już dziś
wszystkich serdecznie zapraszamy.
Irmina Kuzik

Usługowy
Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki
i Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:

m wydawanie opinii gazowych
m przeprowadzanie corocznych kontroli
technicznych przewodów kominowych
z wydaniem opinii
m czyszczenie przewodów kominowych
m odbiór techniczny budynków
m usuwanie usterek zgodnie z obowiązującymi
przepisami
tel. (042) 646-05-63 oraz 695-931-495

Sat-ER Andrzej Polakowski

W sobotę 3 grudnia św. Mikołaj zawitał do Kalinka. Zarząd KGW - OSP
oraz Rada Sołecka zorganizowali zabawę świąteczno-mikołajkową dla dzieci
z Kalinka i Romanowa, a było ich około setki.
Zabawę rozświetlił teatrzyk ,,Zwierciadło”. Następnie sympatyczny pan
w czerwonym kubraku i z potarganą siwą brodą rozdał dzieciom prezenty, z
których były zachwycone.
Ogromne podziękowania należą się członkiniom KGW, które przygotowały prezenty i poczęstunek dla milusińskich, oraz Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Kultury panu Wojciechowi Skibińskiemu za sfinansowanie przedstawienia.
Przewodnicząca J. Adamek
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Zaczarowany świat teatru

Anteny SAT, TV-naprawa, montaż
NAZIEMNA TELEWIZJA
CYFROWA
Telenaprawa Tel. 660-904-697
Rzgów – Nasza Gmina
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Brawo, brawo, brawo

Ferie już za nami
Dwa tygodnie zimowego wypoczynku minęły. Uczniowie wrócili do
szkoły pełni pozytywnej energii i sił do pracy w drugim semestrze. Pozostały
wspomnienia, zwłaszcza tym, którzy aktywnie wypoczywali.
Uczniowie i absolwenci Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie, tradycyjnie już, w pierwszym tygodniu ferii szusowali po stokach
w okolicach Zakopanego. Pogoda była wymarzona na narty: mróz, śnieg i
piękne słońce. A po szaleństwach na stoku spacer Krupówkami i kąpiele w
basenach termalnych. Uczestnicy obozu narciarskiego już myślami są na
zimowiskach w roku 2013.
Tekst i fot. KDZ

Serduszkowe szaleństwo w gimnazjum
Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie ogłosił, jeszcze przed feriami, walentynkowy konkurs na największe serce. Serduszkowe olbrzymy powstawały na godzinach wychowawczych i po lekcjach, aż w końcu przyszedł czas na prezentację. Techniki były
różne, wyklejanki, wydzieranki, malowanie farbami... wszyscy się solidnie
napracowali. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Ostatki. A to niektóre
dzieła gimnazjalistów, autorstwa klas: Id, IId i IIId.
(AR)
Fot. Grażyna Kuleczka i Agnieszka Ruta
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Spotkanie autorskie
z Ryszardem Binkowskim
W dniu 9 lutego 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie odbyło się spotkanie autorskie z Panem Ryszardem Binkowskim, związanym ze Rzgowem, urodzonym 12 września 1940 r. w
pobliskim Gospodarzu, prozaikiem i scenarzystą. Wykreował on w
swych powieściach bohaterów, którzy borykali się z wiejską rzeczywistością i mierzyli z miejskimi realiami. W sposób niezwykle barwny, ale
z wielką dozą realizmu opisywał ludzi, którym przyszło żyć w trudnych
czasach powojennej Polski. Autor dwóch tomików opowiadań oraz
kilkunastu powieści uhonorowany został biogramem w znamienitym
leksykonie Lesława Mariana Bartelskiego pod tytułem „Polscy pisarze
współcześni 1939-1991”, wydanym w Warszawie w 1995 r. staraniem
Wydawnictwa Naukowego PWN.
Na podstawie utworów Ryszarda Binkowskiego powstały dwa
scenariusze filmowe. Dramat psychologiczny w reżyserii Waldemara
Podgórskiego Pójdziesz ponad sadem miał swoją premierę 9 lipca
1974 r. W filmie wystąpili znamienici aktorzy, dla których nie był to
jednorazowy epizod, a raczej początek trwającej wiele lat kariery. Do
tego grona należy Bożena Dykiel, Magdalena Wołłejko czy Krzysztof Stroiński. Nakręcony cztery lata później obraz pod tytułem Wesela
nie będzie powstał również na kanwie twórczości Ryszarda Binkowskiego. Także obsada tego filmu to znakomite nazwiska, jak choćby
Anna Dymna, Małgorzata Potocka, Emilian Kamiński, Wiesław Dymny
i wielu innych.
Spotkaniu w GBP z naszym gościem towarzyszyły wzruszenia trudne do opisania. Po ponad pięćdziesięciu latach odnaleźli
się uczniowie jednej klasy Szkoły Podstawowej w Rzgowie i grono
znajomych sprzed kilkudziesięciu lat. Wspaniała okoliczność, jaką
był wieczór autorski, dała okazję do wspomnień, opowieści sprzed
lat, a przede wszystkim nieocenioną możliwość spotkania się osób,
którzy w szkolnych ławach spędzili razem kilka lat. Pisarz opowiadał
o początkach pracy twórczej, współpracy z czasopismami, zwłaszcza
z tygodnikiem „Odgłosy”, w którym debiutował, wspominał również
swoją działalność nauczycielską. Nie obyło się bez zabawnych opowieści z czasów szkolnych i anegdotek, przytaczanych przez Gościa i
Uczestników spotkania.
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej składają serdeczne
podziękowania Panu Ryszardowi Binkowskiemu oraz wszystkim
Uczestnikom spotkania autorskiego.
(A.M.)
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Są w życiu każdego z nas chwile, których nigdy nie zapominamy, są
wydarzenia, które sprawiają, że życie nabiera większego sensu, są wreszcie
ludzie, bez których trudno wyobrazić sobie codzienność. Do takich właśnie
osób należy nasza jubilatka, Pani Maria Depcik, pomysłodawczyni i organizatorka jasełek w Czyżeminku, które w tym roku odbywały się po raz trzydziesty w pięknej scenerii miejscowej świetlicy.
Pani Maria Depcik, przewodnicząca KGW Czyżeminek, jak zawsze
skromna, podziękowała wszystkim za pomoc w przygotowaniach i przywitała
przybyłych licznie gości, a byli to m.in. Pani Jadwiga Pietrusińska – wiceburmistrz Rzgowa, Pani Regina Krystyna Bagińska – wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Rzgowie, Pan Zenon Wawrzyniak – radny Rady Miejskiej, Pan
Wojciech Rydygier – sołtys Czyżeminka, ks. proboszcz Grzegorz Adamek
z parafii NMP Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej, nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej w Guzewie na czele z dyrektorem Panem Tomaszem
Drabczyńskim, mieszkańcy i wreszcie młodzież, która przedstawiała jasełka.
Całość rozpoczął występ chóru parafialnego, którym dyrygował Pan
Marian Strzelczyk, po nim rozpoczęły się historyczne już, trzydzieste jasełka
w Czyżeminku. Sięgnijmy więc do pamięci: „te pierwsze jasełka mama przygotowywała razem z siostra Ksawerą Ciesielską, urszulanką z łódzkiego
zakonu” – mówi córka Pani Marii - Dorota Garstka, „przez pierwszych kilkanaście lat odbywały się one w domu Państwa Ciesielskich w Prawdzie, u
Państwa Helbików, raz w sali OSP w Prawdzie, a od dobrych kilku już lat w
świetlicy w Czyżeminku. Mama była przy organizacji wszystkich trzydziestu
spektakli. Do tegorocznych jasełek stroje szyła m.in. Pani Gabriela Pośpiech,
mama z Panią Elżbietą Pertyńską wykonywały aniołki”.

Zabawa choinkowa
dla dzieci
W dniu 8 stycznia w Rzgowie odbyła się Noworoczna Zabawa Choinkowa dla dzieci. Została ona zorganizowana przez młodzieży Gminy Rzgów
we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rzgowie. Młodzież ta jest
zrzeszona z Forum Młodych Ludowców powiatu łódzkiego wschodniego, w
skład grupy wchodzą: Klaudia Zaborowska, Joanna Mariasiewicz, Klaudia
Kajszczak, Mateusz Tomaszewski, Daniel Frydrych, Marcin Bartoszek oraz
Maciej Berczak.
Zainteresowanie przerosło oczekiwania, w zabawie uczestniczyło ponad
250 pociech ze szkół podstawowych Gminy Rzgów oraz przedszkola gminnego wraz z ich rodzicami. Łącznie w hali było około 600 osób! Impreza
została poprowadzona przez naszego kolegę z FML Mateusza Tomaszewskiego. Gośćmi byli m.in. Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek, Przewodniczący Rady Miasta Rzgów Marek Bartoszewski, Dyrektor ZWiK Konrad
Kobus oraz współorganizator Dyrektor GOK-u Wojciech Skibiński. Dzięki
ich pomocy udało nam się zorganizować tę zabawę. Serdecznie im za to dziękujemy. Zaproszony był również Wicemarszałek województwa łódzkiego,
Prezes Zarządu Krajowego FML Dariusz Klimczak, ale niestety nie mógł
towarzyszyć nam w zabawie z przyczyn służbowych.
Po przywitaniu gości głos zabrał Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek,
który w swoim wystąpieniu przywitał serdecznie dzieci, uświadomił je, że w
Rzgowie już jest Święty Mikołaj.
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Po niezapomnianym występie w sali zjawił się św. Mikołaj, który wręczył najmłodszym słodkie upominki i wreszcie nieoczekiwanie na scenę
wniesiono tort. Okazało się bowiem, że oprócz historycznych - trzydziestych
jasełek, których główną organizatorką była pani Maria Depcik, postanowiono uczcić jej 65. urodziny. Śpiewano „Sto lat...”, a gratulacjom i brawom
dla Pani Marii nie było końca. Pani Mario, serdecznie dziękujemy i prosimy
o jeszcze...
Wojciech Skibiński

Po części oficjalnej nastąpił czas na dalszą część imprezy. W ramach
zabawy artyści teatru „Zwierciadło” przedstawili bajkę pt. „Dlaczego nie?”,
następnie wystąpił zespół taneczny Krasnale, odbyła się również wspólna
zabawa taneczno-ruchowa integrująca dzieci przeprowadzona przez Ewę
Górską, przy pomocy wokalistek Katarzyny Sowińskiej i Agaty Juśkiewicz, które zaśpiewały dla wszystkich dzieci kolędy i piosenki świąteczne.
Pomimo deszczowej pogody atmosfera na sali podgrzewana była okrzykami
bawiących się pociech, cieszących się z zabawy. Dzieci nie mogły się nudzić,
a rodzice czy opiekunowie mogli obserwować swoje rozbawione dzieci.
Przecież każdy chce sprawić frajdę swojemu maluchowi. Punktem kulminacyjnym było spotkanie z Mikołajem, który obdarował dzieci upominkami.
Paczki dla dzieci młodzież przygotowała dzięki wsparciu finansowym
i rzeczowym od licznych życzliwych sponsorów. Dziękujemy bardzo serdecznie za sponsoring firmie CH Ptak, Makro Cash and Carry, Grot Fol-Kul, Tomaszewski Bud-Bruk, Drukarnia INTER...TEST. Do wsparcia
przyczynił się również Pan: Jan Mielczarek, Marek Bartoszewski, Konrad
Kobus, Dariusz Krzewiński, Józef Marszałek, Zenon Wawrzyniak, Wojciech
Pietraszczyk, Stanisław Bednarczyk, Bogdan Papuga. Dostaliśmy również
gadżety z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Starostwa powiatu łódzkiego wschodniego.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli ponownie liczyć na
tak owocną współpracę. To wspólne zaangażowanie młodzieży i dorosłych
pozwoliło stworzyć dzieciom klimat radosnej, świątecznej zabawy, a przecież uśmiech dziecka jest jednym z najbardziej bezcennych skarbów współczesnego świata.
Klaudia Zaborowska
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Święto Jana Długosza w Rzgowie

Wystawa regionu łódzkiego
W dniach 23-27.01.2012 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w
Rzgowie udostępniła zwiedzającym wystawę regionu łódzkiego. Wystawa
została zorganizowana jako wszechstronna ekspozycja narzędzi gospodarstwa domowego pradawnej społeczności. Pani Elżbieta Koper-Rośniak zorganizowała uroczystość poświęconą wyzwoleniu Łodzi – 19 stycznia 1945 r.
oraz życiu ówczesnych pokoleń.
Zwiedzanie rozpoczynamy od refleksyjnej obserwacji ekspozycji, obejmującej: kołowrotek, tary, szczypce do bielizny, maglownice, żelazko z
duszą, pierwszych elektrycznych żelazek z porcelany jako podstawowych
narzędzi pracy ówczesnych kobiet. Następnie przechodzimy do obejrzenia
garnka żeliwnego, garnków glinianych, dzbanów, nosideł, naczyń glinianych, sierpów, podkowy. Na wystawie można było podziwiać eksponaty
etnograficzne: strój ludowy obejmujący: halkę, bluzkę, suknię, fartuch, zapaskę, okrączkę. Na lewo umieszczono stół nakryty haftowanym obrusem wraz
z serwetami. Eksponaty liczą ok. 100 lat.
W tle umieszczona jest tablica poświęcona wyzwoleniu Łodzi, wraz ze
zdjęciami oraz oficerki ułańskie z prawidłami.
Na końcu sali umieszczone zostały: projektory do odtwarzania filmów,
gramofon, magnetofony szpulowe, kroniki szkoły, kałamarze, pióro zwykłe
ze stalówką, dębowy piórnik i wiele innych eksponatów.
Istotnym elementem wystawy było zestawienie dwóch kontrastujących
ze sobą środowisk: dawna wieś i społeczeństwo XXI wieku pełne dynamizmu i rozmachu technicznego, które przyciągnęło tłumy zwiedzających.
Wśród zwiedzających były Panie Dyrektor, Pracownicy Szkoły, Rodzice,
Uczniowie (blisko 100% populacji dzieci obejrzało ekspozycję), a także
Nauczyciele oraz dzieci z Przedszkola Publicznego w Rzgowie.
Elżbieta Rośniak- Koper

W ostatnim tygodniu stycznia, jak co roku, Szkoła Podstawowa w Rzgowie uczciła święto swojego patrona Jana Długosza, który ze Rzgowem był
przez pewien czas swego życia związany. Uczniowie zapoznali się z życiem
słynnego kanonika na lekcjach wychowawczych, ale oprócz tego klasy 5a i
5b, pod opieką pani Marii Baranowskiej i pani Danuty Chojnowskiej, przygotowały uroczyste obchody Dnia Patrona.
W ramach obchodów przeprowadzono konkursy polonistyczne - Konkurs
Kaligraficzny oraz Konkurs Krasomówczy o tytuł Mistrza Mowy Polskiej,
który otrzymała Alicja Baranowska z kl. Vb. Pierwszy raz wręczono Długoszki, czyli nagrody, do których byli nominowani wybrani przez kolegów
uczniowie. Nagrody w następujących kategoriach otrzymali: prymus - Adrian
Owczarek z kl. Vb, sportsman - Marcel Najgebuer z kl. Vb, sportswoman -

Klaudia Witczak z kl. VIb, dżentelmen - Andrzej Napieraj z kl. VIb, artysta
- Julia Waprzko z kl. VIb, społecznik - Sara Pikala z kl. VIb.
Dzieciom spodobał się wspaniały pomysł doceniania swoich kolegów,
zapewne będzie on kontynuowany w kolejnych latach. Finał i uroczyste wręczenie nagród w poszczególnych konkursach odbyło się 26 stycznia na sali
gimnastycznej, poprzedzone zostało teatralną scenką przygotowaną przez
uczniów klas 5a i5b, w której w zabawny sposób, wędrując poprzez wieki,
przypomniano najważniejsze fakty z życia Jana Długosza. Grze aktorskiej
towarzyszyła również prezentacja multimedialna, dzięki której można było
nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć ważne w życiu kanonika miejsca.
Profesjonalnie przygotowana uroczystość bardzo podobała się publiczności, co wyrażały gromkie oklaski i widoczne zainteresowanie publiczności.
Koło dziennikarskie „Długosik”

Początek roku w Przedszkolu
Od początku roku 2012 wiele się działo w Przedszkolu Publicznym w
Rzgowie.
Przedszkolaki pod opieką pani logopedy oraz pań nauczycielek zwiedziły zorganizowaną w Izbie Pamięci Szkoły Podstawowej wystawę Regionalnej Sztuki i Rękodzieła Ludowego. Dzieci odwiedziły też Bibliotekę w
Rzgowie, gdzie wysłuchały popularnych utworów literatury dziecięcej czytanych przez panią bibliotekarkę.
W drugiej połowie stycznia odbyły się grupowe uroczystości z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Nie zabrakło serdecznych życzeń wyśpiewanych i
wyrecytowanych przez wnuki, tańców oraz prezentów samodzielnie wykonanych przez przedszkolaki. Występom towarzyszyły gorące brawa zgromadzonych gości, a w niejednym oku babci i dziadka zakręciła się łza wzruszenia. Imprezy w każdej grupie dodatkowo osłodziły stoły z łakociami, szczególnie chętnie oblegane przez małych gospodarzy.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Karnawałowy „Kazik”

Id na kręglach
Siarczysty mróz nie zniechęcił gimnazjalistów do wycieczki do łódzkiej
Manufaktury. Uczniowie Id pożegnali ferie grając w kręgle. Zabawa była
znakomita, niektórzy odkryli w sobie prawdziwy talent, inni doskonalili
zdobyte wcześniej umiejętności. Kolejne rozgrywki w kręgle w wykonaniu
pierwszaków już wkrótce.
(AR)
Fot. KDZ
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Drugi numer szkolnej gazetki
„Kazik” został wydany. Motywem
przewodnim tego numeru był karnawał i jak na karnawał przystało,
nie mogło zabraknąć tańca i muzyki.
Było oczywiście coś dla smakoszy
oraz miłośników sportów zimowych.
Skoro karnawał, to kilka informacji
o balowych kreacjach i muzycznych
hitach, przy których bawią się młodzi
i nieco starsi. Wszystko o najnowszych, modowych trendach, historia
serduszek, czyli o Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy i Dniu Zakochanych.
Nasi czytelnicy znaleźli również
coś na zimowe wieczory... Dobra
książka, zagadki, krzyżówki i sudoku,
walentynkowy horoskop, kalendarium
i manga. Zachęcamy do czytania, a
kolejny numer już wkrótce.
(Redakcja „Kazika”)

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina

7

