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SKRZYŻOWANIE W HUCIE WISKICKIEJ

OSP Grodzisko dziękuje

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Zarząd OSP Grodzisko uprzejmie dziękuje za wielki gest, jaki Szanowni
Państwo okazali przekazując darowiznę z tytułu 1% pożytku publicznego
na rzecz naszej jednostki. Jednostka nasza, będąc w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym, sukcesywnie doposażona jest z dotacji Państwa i
Samorządu do pełnienia swoich wynikających z dobrej woli przez druhów
obowiązków. Od przeszło roku dysponujemy nowym samochodem bojowym
marki „Mercedes Atego”, z którym uczestniczyliśmy w 2011 r. w 50 akcjach
ratowniczo-gaśniczych, m.in. w usuwaniu skutków huraganu w gminie
Rzgów w dniu 20 lipca ubiegłego roku. Ostatnio do jednostki przyjęliśmy 10
młodych mężczyzn, których trzeba wyszkolić, ubrać i doposażyć, aby mogli
przejmować obowiązki od starszych druhów, którym wiek już ustawowo nie
pozwala czynnie uczestniczyć w takich akcjach.
Temu właśnie będą służyć Szacownych Państwa odpisy 1% od podatku, za
które jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, jaką jest nasza jednostka, wystarczy podać następujące dane:
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Wielkie otwarcie
Hali Sportowej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODZISKU
Grodzisko 47a, 95-030 Rzgów; Numer KRS 0000139560
Informujemy, że posiadamy stronę internetową z adresem www.grodzisko.
osp.org.pl, na której można znaleźć informację na temat naszych działań.

Konkurs Świąteczny
Redakcja NG w związku z nadchodzącymi
Świętami Wielkanocnymi ogłasza konkurs.
Należy odpowiedzieć na podane niżej 3 pytania:
1. Jak się nazywa ostatnia niedziela
przed Świętami Wielkanocnymi?
2. Ile dni trwa post?
3. Która z wymienionych potraw
jest podawana w okresie Świąt Wielkanocnych?:
- zupa pomidorowa
- barszcz ukraiński
- barszcz biały
Odpowiedzi prosimy wpisać na kartce pocztowej
i wrzucić do skrzynki w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Rzgowie, I p.,
w terminie do 6 kwietnia 2012 r.
Nagrodą w konkursie będą wyroby Pana
Edwarda Mysłowskiego, Piekarnictwo Cukiernictwo, Gospodarz 22. Wyroby tej firmy
można zakupić w sklepie GS „SCH” Rzgów
w Gospodarzu 27a.
WK
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Przecięcie wstęgi; od lewej: Marek Bartoszewski - przewodniczący
Rady Miejskiej w Rzgowie, Jan Mielczarek - burmistrz Rzgowa, Marek
Mazur - przewodniczący Sejmiku woj. łódzkiego, Katarzyna Sobierajska
- wiceminister sportu, Dariusz Klimczak - wicemarszałek woj. łódzkiego

Drodzy Czytelnicy!
Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Staropolskim
zwyczajem pragniemy Państwu życzyć „wiosny”
w Waszych serach. Niech słonko wypełni je dobrocią,
miłością i radością. Niech te święta
będą wyjątkowe dla nas wszystkich.
Rada Miejska w Rzgowie i Burmistrz Rzgowa
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie
Redakcja NG

Rzgów – Nasza Gmina

26 marca 2012 r. odbyła się uroczystość otwarcia Hali Sportowej
w Rzgowie. Minęło sześć lat od momentu opracowania koncepcji, poprzez projektowanie, wykonawstwo, wyposażenie i odbiory dobrnięto do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w dniu 26
stycznia br.
Obiekt wart blisko 15 mln zł prezentował się bardzo okazale, a kopuła
jego dachu błyszczała w słońcu jak srebrzysta tarcza.
Uroczystość otworzył i powitał przybyłych gości Burmistrz Jan Mielczarek. Rys historyczny powstania Hali Sportowej przygotował i odczytał
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszewski.
Swoją obecnością uświetnili tę uroczystość: Wiceminister Sportu i Turystyki – Katarzyna Sobierajska; Przewodniczący Sejmiku Województwa
Łódzkiego – Marek Mazur; Członek Zarządu Województwa Łódzkiego –
Dariusz Klimczak – i w tej kolejności przecinali oni wstęgę wraz z Przewodniczącym i Burmistrzem Rzgowa.
Świętowali razem z nami Wiceprezes WFOŚiGW Bohdan Cezary
Dzierżek, z ramienia Wojewody Łódzkiego P. Wiesława Krystyna Zewald,
Starosta Powiatu Pabianickiego Krzysztof Habura, Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Piotr Busiakiewicz, Wicestarosta Marek Jarzębski
oraz Przewodniczący Rady Powiatu Klemens Derach, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad gmin ościennych z Gminy Pabianice, Ksawerowa, Czarnocina i gmin powiatu łódzkiego wschodniego.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Rys historyczny powstania Hali Sportowej w Rzgowie
Geneza powstania Hali Sportowej
w Rzgowie sięga lat dziewięćdziesiątych XX wieku. To reforma systemu
oświaty jako jedna z czterech reform
rządu Jerzego Buzka w 1999 r. doprowadziła do zmniejszenia liczebności
szkół podstawowych i utworzenia
gimnazjów.
Rada Gminy kadencji 1998-2002
zdecydowała przekształcić nieczynny
blok żywieniowy w kompleksie
szkolnym w Rzgowie na Gimnazjum
Gminne, co z kolei spowodowało
zwiększenie liczby uczniów. Dziś
Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa w Rzgowie im. Jana Długosza
i Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka to przeszło sześćset trzydzieścioro dzieci, których do tej pory w
wychowaniu fizycznym obsługiwała
tylko jedna sala gimnastyczna. Trzeba
było szybko działać. Moja wizyta jako
Przewodniczącego Rady z inicjatywy
ówczesnego Wiceprzewodniczącego
Sławomira Ziemaka u Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” Sławomira
Broniarczyka zaowocowała uchwałą
Rady Gminy z dnia 19 października
2004 r. w sprawie zgody na zakup nieruchomości od GS-u pod inwestycję
obiektów sportowych o pow. 7644 m2
za kwotę 500 tys. zł.
Dla niektórych działaczy samorządowych 8 lat temu była to cena
zbyt wysoka, a realizująca ten kontrakt
z Gminą Rzgów obecna prezes GS-u P.
Anna Kaczmarek musiała z tego tytułu
wysłuchiwać niekonwencjonalnych
zachowań na sesjach Rady Gminy.
Dziś wiemy, że transakcja ta to był
przysłowiowy „Strzał w dziesiątkę”.
Kwota ta stanowi tylko 3,4% wartości budowy samej Hali Sportowej,
nie licząc wartości planowanych w
następnej kolejności w tym kompleksie budowy Domu Kultury i Basenu.
1 stycznia 2006 r. Rzgów odzyskuje prawa miejskie, od tego czasu
funkcjonuje już Burmistrz Rzgowa
i Rada Miejska. Korzystając wówczas z dobrej koniunktury finansów
gminnych i przychylności burmistrza
Jana Mielczarka, już w budżecie
na rok 2006 Rada Miejska zabezpieczyła pierwsze środki na opracowanie
koncepcji budowy Hali Sportowej,
Basenu i Domu Kultury.
22 lutego 2007 r. w uchwale
budżetowej uruchomiono środki na
dokumentację budowlaną. Konkurs
na projekt ogłoszono w maju 2007 r.
Wykonywała go Pracownia Architektury i Wnętrza M-PROJEKT Roberta
Mrzewy.

Odbiór dokumentacji nastąpił w
grudniu 2008 r., a jej koszty wyniosły
291 tys. 580 zł. Wszyscy wiedzieliśmy,
że projektowanie to bardzo ważny etap
budowy. Jako samorządowcy podglądaliśmy rozwiązania u dalszych i bliższych sąsiadów.
Korzystaliśmy również z podpowiedzi znakomitych sportowców
naszego regionu – P. Artura Partyki
- wicemistrza olimpijskiego i mistrza
Europy w skoku wzwyż i Feliksa Binkowskiego - wielokrotnego medalisty
olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów, których tutaj dzisiaj gościmy.
Intensywnie nad projektem pracowała również Rada Miejska, jednakże
główną rolę zarówno w projektowaniu
i przy budowie tego wspomnianego
obiektu odegrał zespół inwestycji
gminnych pod kierunkiem Pana Zbigniewa Snelewskiego i Pani Pauliny
Skiby.
Uchwałą budżetową na rok 2009
Rada Miejska w Rzgowie uruchomiła
środki na inwestycję Hali w cyklu
3-letnim. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 1 kwietnia 2009 r., a
zakończenie stanu surowego w marcu
2010 r. Wykonawcą tych prac był
MIRS Spółka Akcyjna z Wrocławia.
Podwykonawcą MIRS-u była firma
ze Rzgowa „Blachy Pruszyński”,
która ze względów estetycznych założyła blachę po raz drugi na pokryciu
budynku. Rozpoczęcie prac wykończeniowych z wyposażeniem nastąpiło
w czerwcu 2010 r., a zakończenie 30
września 2011 r. Przetarg na ten roboty
wygrał UNIBUD Łódź.
Dzięki staraniom wówczas radnego powiatowego Konrada Kobusa
dążenia Gminy i Burmistrza Rzgowa o
dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych zostały docenione przez
Urząd Marszałkowski. Gmina Rzgów
podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi 29 kwietnia 2010
r. o dofinansowanie „Budowy Sali
Sportowej z zapleczem i trybunami na
300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” na kwotę 5.980.240 zł w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013, Działanie III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, którego
celem jest poprawa atrakcyjności
rekreacyjnej i turystycznej regionu. W
grudniu 2011 r. Zarząd Województwa
podjął uchwałę o dofinansowanie do
projektu o 1 mln zł w sumie do kwoty
6.980.239,60 zł. Całkowity jednak
koszt budowy wyniósł 14.719.245,28
zł i był o 2.762.500 zł niższy od pla-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Gościli u nas przedstawiciele służb mundurowych instytucji i organizacji
powiatowych oraz naszych gminnych, przedstawiciele wykonawców, projektantów, urzędników oraz młodzież szkolna z gimnazjum, dla której w szczególności ta hala jest przeznaczona. Listy gratulacyjne przesłali Arcybiskup
Władysław Ziółek i Wiceprezydent Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski.
Poświęcenia obiektu dokonał Ks. Dziekan Zdzisław Góra oraz wygłosił Słowo Boże wraz z życzeniami. Potem były przemówienia z życzeniami
i prezentami (zbiory piłek różnych dyscyplin) Pani minister, marszałka,
przewodniczącego sejmiku, starostów i wójta z gminy Pabianice. Burmistrz
Rzgowa przekazał symboliczny klucz do Hali Sportowej Dyrektorowi tego
obiektu P. Wojciechowi Skibińskiemu.
W programie Chór „Camerata” zaśpiewał Hymn Unii Europejskiej i
Pieśń o Rzgowie. Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” zaprezentował taniec
„Lachy Soudeckie” i na koniec wystąpił zespół z GOK-u „Sempre Cantare” z
piosenką ku chwale zwycięzców „We are the champions”.
Po występach spod sufitu zjechały siatki osłaniające i na dwu boiskach
jednocześnie młodzież z LUKS „Sokół” rozgrywała pokazowe mecze siatkówki. Po zwiedzaniu zaplecza i sal bocznych tego obiektu na holu Hali
Sportowej czekał poczęstunek w systemie „stołu szwedzkiego” dla wszystkich uczestników tej uroczystości. Szczegóły opisane są w rysie historycznym umieszczonym w tym numerze gazety.
(MB)
Numer telefonu do Sekretariatu Hali Sportowej w Rzgowie to: 42-211-07-20.
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nowanego, tak więc dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 5.731.279,40 zł i
stanowi około 40% kwoty wydatków
kwalifikowanych do dofinansowania
i jest niższe o 1.249.000 zł od kwoty
przyznanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
Od września ub. roku do stycznia
br. trwały odbiory budynku uwieńczone uzyskaniem pozwolenia na
użytkowanie w dniu 26 stycznia 2012
r. W międzyczasie zgodnie z zapisami
w umowie o dofinansowanie gmina
zatrudniła 7 osób obsługi konserwatorskiej. Rada Miejska utworzyła
jednostkę organizacyjną pod nazwą
„Gminny Ośrodek Sportu, Turystki
i Rekreacji” w Rzgowie, w skrócie
GOSTiR, którego dyrektorem wyłonionym w konkursie został Wojciech
Skibiński, pod którego kierownictwem
są tworzone dalsze struktury tak, aby
obiekt mógł funkcjonować dla wszystkich zainteresowanych i obsłużyć inne
Podstawowe Szkoły z naszej Gminy.
Planuje się, że jednoroczne koszty
związane z funkcjonowaniem Hali
Sportowej wyniosą ok. 1 mln zł.
Parametry techniczne budynku to
– Długość: 74,85 m; Szerokość: 55,48
m; Wysokość: 11,76 m; Powierzchnia
zabudowy: 3799,12 m2; Powierzchnia użytkowa: 3597,40 m2; Kubatura:
54.521,60 m3.
Sala sportowa posiada arenę sportową o wymiarach 46x25 m z boiskiem
do piłki ręcznej, do koszykówki i siatkówki. Po przedzieleniu areny siatkami występuje możliwość realizacji
(równolegle) zajęć dla trzech grup
oraz korzystania ze ścianki wspinaczkowej niezależnie od sali sportowej.
Na arenie (naprzeciw trybun) można
również ustawić demontowaną scenę
do organizacji imprez okolicznościowych. Wzdłuż jednego boku sali
zaprojektowano trybuny rozkładane
ławkowe teleskopowe na 300 osób.
Sala sportowa posiada połączenie z
szatniami, pokojem instruktorów i
pomocy medycznej, magazynem oraz
poprzez łącznik, z salą gimnastyczną
szkoły. W łączniku zaproponowano
umiejscowienie małej sali do ćwiczeń.

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wjazdów na
działkę z ulicy Szkolnej i Literackiej.
Z budynku prowadzą cztery wyjścia
ewakuacyjne. Główne wejście prowadzi bezpośrednio do holu wejściowego z szatnią odzieży wierzchniej,
pomieszczeniami
organizacyjnymi
dotyczącymi formalnego udostępniania hali i łazienkami ogólnego
dostępu. Wzdłuż komunikacji zlokalizowane są umywalnie z szatniami dla
osób korzystających z sali sportowej,
sale squash, aerobiku i siłownia oraz
pokój instruktora i pokój lekarski; po
drugiej stronie korytarza znajdują się
wejścia na salę sportową i trybuny dla
widzów.
W budynku zastosowano nowoczesne rozwiązania innowacyjne,
nowatorskie i proekologiczne, a mianowicie:
- nowoczesną kotłownię o dużej
sprawności z kotłem kondensacyjnym
na gaz ziemny;
- kolektory słoneczne dla CWU, stanowiące nowoczesne, ekologiczne
źródło energii;
- w ogrzewaniu hali zastosowano
nowoczesne promienniki wodne, które
dają potencjał oszczędności ponad
40% w stosunku do innych systemów;
- zastosowano nowoczesne ledowe
źródła świetlne - bardzo energooszczędne;
- konstrukcyjnie doświetlono halę
światłem naturalnym bez potrzeby
używania oświetlenia sztucznego podczas dnia.
Nowa Hala Sportowa przy ul.
Szkolnej 5 w Rzgowie jest inwestycją
komplementarną, zakładającą docelowo stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i turystycznego w
regionie. Obok funkcjonują już boiska
„Orlika”, a docelowo powstanie
tutaj basen na niezagospodarowanej
dotychczas wolnej przestrzeni przed
Halą. Dzięki zamontowaniu trybun na
300 miejsc przedsięwzięcie to zapewni
infrastrukturalną możliwość organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych,
tym samym podniesie się atrakcyjność
inwestycyjna gminy Rzgów.

ZAWISZA TO SPORTOWA
CHLUBA RZGOWA
Ostatnio największa i poczytna gazeta wojewódzka Dziennik Łódzki tak
zatytułował artykuł o naszym klubie. Mobilizuje to cały Zarząd do dalszego
działania na niwie sportowej.
Podzielone zostały zadania do wykonania na rzecz klubu. Czytając tak
o Zawiszy, możemy mieć nadzieję, że liczba chętnych do uprawiania piłki
nożnej będzie wzrastać. Ostatnio akces do gry w klubie zgłosiło 5-ciu juniorów młodszych. Powrócił do Zawiszy wychowanek klubu Damian Sztandor
i jest już drugim zawodnikiem, który zaczynał w Zawiszy, a został zgłoszony
do rozgrywek III ligi.
Wydaje się, że działania wyznaczone przez Zarząd klubu, aby w wiodącej drużynie trenowało i grało jak najwięcej wychowanków, są słuszne. Czekamy na dalsze działania trenera III-ligowej drużyny i sprawdzanie poprzez
treningi z pierwszym zespołem dalszych wychowanków.
We wtorek 20 marca w Sali OSP w Rzgowie odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze członków GLKS Zawisza Rzgów za 2011 rok. Walne Zgromadzenie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium i przyjęło sprawozdanie finansowe za 2011 rok. W otwartej i szczerej dyskusji trener III-ligowej
drużyny Zawiszy streścił zadania, jakie czekają drużynę oraz perspektywy
budowy zespołu.
Nadmienił również, że z zespołu odeszło 6-ciu podstawowych zawodników, a doszli młodzi gracze. W pierwszym meczu ligowym wystąpiło 5-ciu
debiutantów, a to jest połowa składu. Runda dopiero się zaczęła, więc Zarząd
jest dobrej myśli, jeżeli chodzi o dalsze występy zespołu. Następnie głos
zabrał wiceprezes Zawiszy i jednocześnie trener Robert Świerczyński, przedstawił cele dla drużyny z klasy „A”, czyli awansu do klasy okręgowej. Na
koniec Zebrania głos zabrali Pani Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta
oraz Radny Piotr Salski. Wszyscy ciepło wyrażali się o działalności zarządu
w ubiegłym roku oraz życzyli sukcesów w 2012 r.
Jan Nykiel

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.

Szanowni goście! Szanowni samorządowcy różnych szczebli! Znakomici przedstawiciele instytucji i organizacji szczebla wojewódzkiego, regionalnego, powiatowego i gminnego.
Drodzy nasi sąsiedzi z miast, powiatów i gmin okolicznych.
Wspaniała nasza młodzieży, droga publiczności.
Dziś obchodzimy swoiste święto współdziałania samorządów wszystkich szczebli, dzięki którym powstał w Rzgowie ten wspaniały obiekt.
Chcemy się Wam pochwalić i zaprezentować nasze sukcesy, których
sztandarowym osiągnięciem jest ta Hala Sportowa. Chcemy pokazać,
czym dysponujemy, i zaproponować współpracę w różnych formach w
dziedzinie życia sportowego i turystycznego, kulturalno-rozrywkowego i
organizacji imprez okolicznościowych.
Pragniemy pokazać dzisiaj, że dysponujemy prężnym Ośrodkiem
Kultury w gminie pod tą samą dyrekcją, co Hala Sportowa, który w dalszej części naszych uroczystości przedstawi znakomitych artystów ze
Rzgowa.
Jako jedyna gmina w powiecie posiadamy drużynę piłkarską „Zawisza” Rzgów w III lidze, a od tej pory ich salą treningową podczas zimowej
aury będzie ta właśnie Hala i być może przyczyni się do dalszego awansu.
Z dużymi sukcesami w Rzgowie funkcjonuje Uczniowski Klub
Sportowy „LUKS” Sokół, który ma spore osiągnięcia w województwie i
uświetni swą grą dalszą część uroczystości.
Pragniemy podziękować przede wszystkim Zarządowi Województwa
Łódzkiego za przychylność oraz wszystkim osobom i instytucjom, które
choćby w najmniejszy sposób przyczyniły się i dopomogły w powstaniu
tak znakomitego obiektu w Rzgowie.
Wszystkim przybyłym gościom i publiczności gorąco dziękujemy za
liczne przybycie i uświetnienie swoją obecnością tej uroczystości. Mamy
nadzieję, że jeszcze w tej kadencji spotkamy się ponownie na uroczystościach otwarcia magistratu łącznie z kompleksem parkowym, a w niedługim czasie przystąpimy do budowy Domu Kultury właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w którym się znajdujemy.
Dziękuję serdecznie za uwagę.
Przewodniczący RM Rzgowa
Marek Bartoszewski

Rzgów – Nasza Gmina

Układanie, cyklinowanie
parkietu, remonty
Tel. 502-687-750

Sat-ER Andrzej Polakowski
Anteny SAT, TV-naprawa, montaż
NAZIEMNA TELEWIZJA
CYFROWA
Telenaprawa Tel. 660-904-697
Rzgów – Nasza Gmina
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Wycieczka do teatru

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W RZGOWIE

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Gadce w dniu 3 marca
2012 r. o godz. 17.00 wybrały się do Teatru Wielkiego na spektakl
pt. „Klimakterium i już”, który opowiada historię czterech kobiet,
wszystkie w trudnym wieku. Każda z nich ma swoje problemy, smutki,
ale gdy spotykają się wzajemnie, opowiadają, jakie mają sposoby na
radzenie sobie w tym trudnym czasie. Jednak wbrew pozorom jest to
pełen humoru miusical, który każe śmiać się z własnych niedoskonałości i zachować pogodę ducha nawet, gdy czujemy, że tzw. pierwsza
młodość przeminęła.
Spektakl pokazuje, że takie tematy nie mają prawa być już u nas
tabu. W sztuce w zabawny sposób mówi się i śpiewa między innymi
o uderzeniach gorąca, co dla wielu jest czymś wstydliwym. Te kobiety
mają świadomość upływającego czasu, który ich nie oszczędza, ale
nie zamierzają się załamywać, wolą to zaakceptować jako coś, co wpisane jest w życie każdej kobiety, która przekracza przełomową liczbę
50 lat.
Jest to sztuka dla każdego, gdyż pozwala zrozumieć, że pewne
problemy i zachowania kobiet w tym wieku są powszechne, i należy
je w tym trudnym okresie wspierać i otaczać jeszcze większą miłością
i wsparciem.
Po przedstawieniu Panie z KGW udały się do remizy strażackiej w
Starej Gadce, gdzie zorganizowały skromny poczęstunek przy kawie
i herbacie.
S.A.

Gratulacje dla
gospodarzy Gminy

Przekazanie klucza
przez burmistrza Rzgowa
- dyrektorowi Gminnego
Ośrodka Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Rzgowie
Starosta Łódzki
Wschodni
Piotr Busiakiewicz
i dyrektor GOSTiR Wojciech Skibiński

Spotkanie
z Ryszardem Binkowskim
W początkach marca mury Gminnej Biblioteki Publicznej zaszczycił swą
ponowną wizytą Pan Ryszard Binkowski, pisarz, scenarzysta i nauczyciel
związany z regionem łódzkim, a w szczególności ze Rzgowem. Pan Ryszard
podarował czytelnikom GBP kilka książek swojego autorstwa. Wiedząc z
jakimi trudnościami wiąże się kompletowanie księgozbioru z woluminów,
które nie są już wznawiane, sam autor zechciał wspomóc bibliotekarzy,
dzięki czemu księgozbiór został wzbogacony o kilka nowych pozycji, niełatwych do zdobycia. Każda książka została opatrzona własnoręcznym wpisem-dedykacją Autora.
Pracownicy GBP składają podziękowanie Panu Ryszardowi Binkowskiemu za przemiłe odwiedziny, wspaniały prezent oraz obietnicę dalszej
współpracy.
(A.M.)

ZABAWA OSTATKOWA
DZIEŃ KOBIET
Święto Pań, a oficjalnie Dzień Kobiet połączony z zabawą karnawałowa
był obchodzony w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Gadce w
dniu 18 lutego 2012 r.
Jak co roku, radości, śpiewom i tańcom nie było końca podczas balu.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskiego przygotowały wspaniałą zabawę przy
muzyce i suto zastawionym stole. Gośćmi zaproszonymi byli: Przewodniczący Rady Gminy Rzgów Pan Marek Bartoszewski wraz z małżonką, Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich ze Starowej Góry oraz zarząd OSP w Starej
Gadce.
Uśmiech, zadowolenie i radość na twarzach towarzyszyła uczestnikom
zabawy. Gospodynie wraz z gośćmi hucznie zakończyli karnawał tego roku.
E.R.

Wpis do kronik; od lewej: Dariusz Klimczak - wicemarszałek woj. łódzkiego,
Katarzyna Sobierajska - wiceminister sportu, Konrad Kobus - dyrektor Zakładu
Wodociągów w Rzgowie, Marek Bartoszewski - przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie, Cezary Dzierżek - wiceprezes WFOŚiGW

Orkiestra Dęta Rzgów

Mecz otwarcia pomiędzy:
AKS Guzew - LUKS „Sokół”

Zespół Pieśni i Tańca
„Rzgowianie”
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Grupa wokalna
Sempre Cantare
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KONIEC KARNAWAŁU

Zaproszenie dla dorosłych Młodzi Ludowcy pamiętają
W dniu 26 lutego br. ruszył program edukacyjny dotyczący przeciwdziao Dniu Kobiet
łania uzależnieniom skierowany do osób dorosłych – mieszkańców naszej
Gminy.
Odbyło się pilotażowe interaktywne spotkanie – połączone z prezentacją,
zwieńczone wizytą w Teatrze Muzycznym na operetce F. Lehara „Wesoła
wdówka”. Zainteresowanie było ogromne.
Celem spotkań jest uświadomienie dorosłej części społeczeństwa, jakie
zagrożenia współczesnego świata otaczają młodzież i dzieci, jak sobie z nimi
radzić. Poprzez kontakt ze sztuką – jedną z dróg zainteresowań – pragniemy
wspierać dorosłych w wychowywaniu młodego pokolenia.
Zapraszamy zatem na cykl spotkań wg terminarza: 12 kwietnia – godz.
16.15; 26 kwietnia – godz. 16.15; 10 maja – godz. 16.15; 27 maja – godz.
15.00 (następnie wizyta w Teatrze Muzycznym – operetka „Zemsta nietoperza”; do wizyty w teatrze uprawnia obecność na czterech prezentacjach).
Wszystkie spotkania odbywają się w sali GOK, ul. Rawska 8 (tel. 42-21413-12). Zgłoszenia przyjmuje p. Izabela Kijanka. Liczba miejsc – ograniczona.

W Rzgowie działacze Forum Młodych Ludowców z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet rozdawali wraz z życzeniami piękne tulipany napotkanym paniom. Nie zapomnieli również o kobietach, które musiały pracować
tego dnia, odwiedzili rzgowską aptekę, sklepy oraz przychodnię zdrowia, aby
umilić czas paniom czekającym na wizytę u lekarza. Mieszkanki Rzgowa
całą akcję komentowały krótko, dziękując z uśmiechem na ustach za ten miły
gest - informuje Sylwester Sala, Daniel Frydrych oraz Maciej Berczak.
Taka akcja została przeprowadzona przez Młodych Ludowców w każdym
powiecie naszego województwa łódzkiego. Dzięki temu drobnemu gestowi
zaznaczyliśmy nasz szacunek do kobiet i pokazaliśmy, że FML pamięta o
kobietach mieszkających w naszym powiecie. Drobny happening, jaki FML
zorganizował, spotkał się z bardzo miłym i pozytywnym odbiorem wśród pań
.
Forum Młodych Ludowców
Powiat łódzki-wschodni

Wyjazd do kina

W ramach kampanii „POSTAW NA RODZINĘ” serdecznie zapraszamy
dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. „Ja i moja rodzina”,
organizowanym przez Gminę Rzgów. Ostateczny termin nadsyłania prac mija
15 czerwca 2012 r. o godz. 15 (decyduje data wpływu do siedziby organizatora, tj. Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów). Karta
zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu dostępne w siedzibie organizatora
oraz na stronie. www.rzgow.pl. Każda praca zostanie nagrodzona, a dodatkowo wyłonimy zwycięzców w 4 kategoriach wiekowych.
Zapraszamy!

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w dniu 3 lutego zorganizowały
wyjazd do kina Silver Screen. Transport zapewnili nam druhowie z naszej
OSP. Film, na który się wybraliśmy, to „Sztos 2” w reżyserii Olafa Lubaszenki. Ta sensacyjna komedia nawiązywała do pierwszej części z 1997 r.,
którą ostatnio przypomniano w telewizji. Mieliśmy okazję dowiedzieć się,
jak w latach osiemdziesiątych niektórzy potrafili zbić niezłą kasę. Był to dla
nas swoisty powrót do przeszłości. Film prosto z życia i z humorem, a on
udzielił się wszystkim i towarzyszył całą drogę powrotną.

W ramach kampanii „POSTAW NA RODZINĘ” zapraszamy dzieci i
młodzież do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Rodzina w obiektywie”, organizowanym przez Gminę Rzgów. Ostateczny termin składania prac
w siedzibie organizatora (Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030
Rzgów) mija 15 czerwca o godz. 15. Karta zgłoszeniowa, załączniki oraz
regulamin konkursu dostępne w siedzibie organizatora oraz na stronie www.
rzgow.pl. Jury wyłoni prace, z których powstanie wystawa.

Wspólna zabawa

Ostatnia sobota karnawału była dobrą okazją do wspólnej zabawy pań z
KGW i druhów z OSP, wraz ze swoimi połówkami.
Na początku odbyło się zebranie walne naszych strażaków. W tym czasie
my krzątałyśmy się w kuchni, bo jak to zwykle bywa - zadaniem gospodyń
jest przygotowanie strony kulinarnej. Oprawą muzyczną zajął się pan Maciej
Stefaniak. Mieliśmy również okazję posłuchać wspaniałego koncertu, który
wykonali wspólnie z panią Izabelą Kijanka na gitarę i skrzypce. Ta nieprzeciętna muzyka dostarczyła nam pozytywnych emocji duchowych w obcowaniu z kulturą. Mamy nadzieję, że zbliżyliśmy się z naszymi muzycznymi
przyjaciółmi i dobrze się u nas bawili. Liczymy również na dalszą współpracę.
A jak karnawał, to nie zabrakło przebierańców. W ruch poszły maseczki
i śmieszne stroje. Ubaw był po pachy. Czujemy, że sprostałyśmy oczekiwaniom gości w przygotowaniu tej imprezy. Utwierdziły nas w tym specjalne
podziękowania, które otrzymałyśmy od delegacji z zarządu OSP.
Na koniec była wspólna potańcówka i trwała do samego ranka ;)
KGW Kalino

W miesiącach maj – czerwiec 2012 r. ogłoszony będzie przez Lokalną
Grupę Działania BUD-UJ Razem konkurs na wsparcie dla przedsiębiorców
działających na terenie gminy, zarówno ubezpieczonych w KRUS, jak i w
ZUS. Wsparcie polega na dofinansowaniu do zakupów nowych maszyn i
urządzeń do działających firm. Poziom dofinansowania 50% kosztów netto.
Wszelkie bliższe informacje dostępne w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pok
004 w czwartki w godz. 11-15.

Sprzedam dom 160 m2
położony w Starowej Górze
Pow. działki 1000 m2
Tel. 505-894-757

Usługowy
Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki
i Mariusz Zawadzki

POLSAD Jacek Korczak

świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:

Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A
zaprasza od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00
Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy,
maszyny rolnicze itd.
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KGW w Gospodarzu prawdopodobnie zakończyło karnawałowe show w
gminie. Bowiem 20.02.2012 r. zorganizowano tzw. „ostatki”, ale przyjemne
połączyłyśmy z pożytecznym, ponieważ w tym dniu odbyło się zebranie
sprawozdawcze KGW. Na uroczystość nie przybyła z przyczyn osobistych,
zaproszona Pani Burmistrz. Nie odmówił zaproszenia radny P. Zenon Wawrzyniak z małżonką. Tu trzeba nadmienić, że bardzo dobrze układa się współpraca radnego z KGW ku zadowoleniu obu stron.
W ubiegłym roku odbyły się w naszym kole bądź też z udziałem naszego
koła następujące uroczystości i imprezy:
- uroczystość Bożego Ciała, która w naszym przypadku jest dość pracochłonna i czasochłonna, ponieważ na placu za budynkiem świetlicy kończy
się procesja. Należy wykonać ołtarz i całą jego oprawę, w czym prym wiodą
Panie Binkowskie Monika i Katarzyna, ozdobić całą trasę przemarszu.
Bardzo pomocni są też druhowie strażacy.
- KGW brało czynny udział w dożynkach gminnych w Romanowie, jak również parafialnych w Woli Zaradzyńskiej, rocznicy powstania KGW w Bronisinie.
- 25.08. odbyła się piękna wycieczka do Kazimierza Dolnego i Kozłówki.
- na zakończenie modernizacji świetlicy zorganizowano uroczystość andrzejkową, na którą zostali zaproszeni druhowie OSP.
Sala świetlicy wiejskiej jest wykorzystywana wszechstronnie. Tu odbywają się wszystkie zebrania wiejskie, KGW i OSP, chrzciny, komunie, 18-tki,
a nawet konsolacje.
Na wniosek rodziców udostępniono lokal na próby dla młodzieży muzykującej.
Odbyły się dwa spotkania prozdrowotne, których tematyką były bioflowanidy - panaceum na wszystkie dolegliwości. Tu również każdego roku przyjeżdża ksiądz proboszcz z Woli Zaradzyńskiej, aby poświęcić nam pokarmy
na wielkanocny stół i nas przy okazji.
Zarząd KGW w Gospodarzu

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

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

tel. (042) 646-05-63 oraz 695-931-495
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Absolwenci radzą
trzecioklasistom

Gimnazjaliści z klas III stają przed trudną decyzją związaną z wyborem
dalszego kształcenia, żeby ułatwić im wybór, nauczyciele, p. Agnieszka
Ruta - polonistka oraz p. Mariusz Bojanowski – geograf, zorganizowali, jak
co roku, spotkanie trzecioklasistów z absolwentami naszego gimnazjum, w
ramach działającej w naszej szkole RADY ABSOLWENTÓW. Starsi koledzy
gimnazjalistów, którzy uczą się w różnych szkołach ponadgimnazjalnych,
mogli podzielić się swoją wiedzą na temat szkoły, doradzić i podpowiedzieć
to, czego uczniowie z trzecich klas na pewno nie przeczytają w żadnym informatorze. Absolwenci i w tym roku nie zawiedli, reprezentowali m.in. XXXI
LO, XXV LO, XXX LO, XX LO, IX LO, IV LO oraz Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, nr 9, nr 17 i nr 22 z Łodzi.
Trzecioklasistów interesowały m.in. profile klas i przedmioty w tzw. rozszerzeniu, sposób prowadzenia zajęć językowych, zajęcia sportowe, oferowane przez licea i technika, wyposażenie pracowni i bezpieczeństwo. Absolwenci na wszystkie zadane pytania chętnie odpowiadali i być może pomogli
podjąć gimnazjalistom decyzję o wyborze szkoły.
(KDZ)
Fot. Agnieszka Ruta

SPOTKANIE Z RODZICAMI
TRZECIOKLASISTÓW

Nowe władze
Forum Młodych Ludowców

20 marca br. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka odbyło się
spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich, poświęcone egzaminowi gimnazjalnemu, omówieniu wyników egzaminu próbnego oraz zasad rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych. Po przywitaniu, dyrekcja gimnazjum przekazała głos wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi
- pani Małgorzacie Drabent, która przedstawiła rodzicom informacje na temat
zmian i reformy w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, a także zapoznała
rodziców z ofertą edukacyjną swojej placówki.
W dalszej części spotkania dyrektor gimnazjum - pani Monika Łoboda
przedstawiła prezentację multimedialną na temat nowej formuły egzaminu
gimnazjalnego, która obowiązuje po raz pierwszy obecnych trzecioklasistów
od kwietnia 2012 r. Najważniejsze zmiany dotyczą struktury egzaminu, który
dotychczas odbywał się również w trzech kolejnych etapach, ale nastąpił
wyraźny podział na poszczególne przedmioty zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej. Zmiana dotyczy również trzeciej części egzaminu z języka obcego - tu nastąpił podział na poziom podstawowy i rozszerzony. Egzamin gimnazjalny w nowej odsłonie odbędzie się
24, 25 i 26 kwietnia br. o godz. 9.00.
Na uwagę zasługuje fakt, iż egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez
uczniów wiadomości i umiejętności zawartych w nowej podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i
wcześniejszych etapach kształcenia, w myśl zasady kumulatywności. Oznacza to, że od gimnazjalisty na egzaminie można wymagać tego, o czym uczył
się w ciągu 9 lat kształcenia.
W kolejnej części zebrania wychowawcy klas trzecich przedstawili prezentacje multimedialne z analizy wyników egzaminu próbnego, który odbył
się 7, 8 i 9 grudnia 2011 r. Analizy wyników z języka polskiego zostały
zaprezentowane przez wychowawcę klasy IIIC, polonistkę - panią Halinę
Karbowniczak, z historii i wos-u przez panią Aleksandrę Jaworską - historyka i wychowawcę klasy IIIB, z matematyki przez panią Jolantę Rogalę
- matematyczkę i wychowawcę klasy IIIA, z przedmiotów przyrodniczych
- przez geografa i wychowawcę klasy IIID - pana Mariusza Bojanowskiego
oraz z języka obcego przez nauczycielkę języka angielskiego - panią Monikę
Łobodę.
Po prezentacji wyników egzaminu próbnego, zapoznano rodziców z procedurami obowiązującymi uczniów na egzaminie gimnazjalnym oraz przekazano zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Dnia 17 lutego 2012 r. w malowniczej wsi Mysłowice (powiat łowicki)
odbyło się I Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Młodych Ludowców w Łodzi, podczas którego ukonstytuowano nowy Zarząd Wojewódzki.
Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZW FML w Łodzi Kol. Marcin Skorupiński. Zaproponował on dwie kandydatury na Wiceprezesów ZW FML.
Zasugerował, iż osoby przez niego wytypowane wykazały się w swej działalności dużą kreatywnością, ta nowa funkcja ma być dla nich nagrodą oraz
motywacją do dalszej pracy na terenie całego województwa.
Na Wiceprezesów ZW FML w Łodzi zostali wybrani: Kol. Klaudia
Zaborowska i Kol. Bartłomiej Lipski, sekretarzem został Kol. Jarosław
Papuga, a skarbnikiem Kol. Jarosław Sobieszek.
Należy dodać, iż Klaudia Zaborowska, pełniąca również funkcję prezesa
FML powiatu łódzkiego-wschodniego, jest młodą i ambitną mieszkanką
naszej gminy Rzgów. Organizacja w naszym powiecie istnieje od października 2011 r. Pomimo kilkumiesięcznego członkowstwa w FML nasza Koleżanka zdobyła duże zaufanie wśród władz ZW FML oraz u Prezesa ZK
FML - Dariusza Klimczaka. Jest to bardzo duże wyróżnienie dla naszej
Kol. Klaudii Zaborowskiej, ponieważ spośród 34 osób została wybrana ona
na Wiceprezesa.
Podczas obrad zostały również powołane Komisje Tematyczne działające przy Zarządzie Wojewódzkim FML w Łodzi. Przewodniczącymi komisji
zostali wybrani: Komisja ds. Unii Europejskiej - Kol. Andrzej Peraj; Komisja
ds. Samorządu Terytorialnego - Kol. Michał Małecki; Komisja ds. Rolnictwa
- Kol. Radosław Mikuła; Komisja ds. Promocji Funduszy Unijnych - Kol.

Niech żyją nam zdrowe
Choć 8 marca na stałe wpisał się do kalendarza dni świątecznych, to
w Polsce nigdy nie był dniem wolnym od pracy. Nie ulega wątpliwości,
że kobiety w tym dniu obdarowywane są uśmiechem, miłym gestem i prezentami. Historia jednak pokazuje, że nie zawsze tak było, a jego początki
wiązały się z walką kobiet o równouprawnienie. Mężczyźni, długo niechętni
czynnemu udziałowi kobiet w życiu społecznym i politycznym, z czasem nie
tylko docenili ich bohaterstwo, ale sami włączyli się w obchody Dnia Kobiet.

Z wizytą w Ostrowie Tumskim
W dniach 8-11 marca br. grupa uczniów z naszej szkoły pojechała na
wycieczkę historyczną do Poznania, miasta, w którym zaczęła się historia
państwa polskiego tysiąc lat temu. Poznań przywitał nas wieczornym chłodem i kapuśniaczkiem. Nazajutrz jednak aura pozwoliła nam na 5-godzinny
spacer z przewodnikiem po jednym z najstarszych miast Polski. Zwiedzanie
rozpoczęliśmy od Cesarskiego Zamku, zbudowanego dla cesarza Niemiec
równo 100 lat temu. Był to ostatni zamek, jaki zbudowano w Europie. Stamtąd poszliśmy do Placu Wolności, gdzie stoją 2 pomniki: pomnik A. Mickiewicza i Pomnik Wolności, upamiętniający wydarzenia czerwcowe 1956 r.
Poznań, obok Gniezna, był jednym z głównych ośrodków państwa Piastów. Tutaj w 966 r. odbył się chrzest Polski, a dwa lata później założono
pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo i zbudowano katedrę, w której
urzędował pierwszy biskup – Jordan.
Widzieliśmy dom, w którym Hipolit Cegielski założył skład żelazny,
będący zalążkiem zakładu przemysłowego, a także dom, w którym zatrzymał
się światowej sławy kompozytor polski – Ignacy Paderewski. Idąc w kierunku Starego Miasta, minęliśmy Bibliotekę Raczyńskich.
Z Ratusza o godz. 12.00 przywitały nas koziołki, znany atrybut tego
miasta. Dookoła ratusza budziły zachwyt kolorowe kamieniczki Starego
Miasta. Przed nami ciągle była najważniejsza część spaceru – Ostrów Tumski
z katedrą, gdzie w podziemiach spoczywają ciała naszych pierwszych władców: Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Mieszka II. W katedrze godna zwiedzenia jest Złota Kaplica z pomnikami pierwszych władców. Stamtąd wróciliśmy na Stare Miasto, aby zwiedzić wnętrze Ratusza.
W Poznaniu gościli: cesarz Niemiec Otton III odwiedzający w roku 1000
grób Św. Wojciecha – patrona Polski, cesarz Napoleon Bonaparte w drodze
do Rosji w 1812 r.
W drugim dniu pobytu zwiedziliśmy zamek w Kórniku, którego właścicielami byli początkowo Działyńscy, a później przez koligacje rodzinne
Zamojscy. Zamek jest bogato wyposażony w eksponaty, które były w posiadaniu tej rodziny. Wokół zamku roztacza się piękny park z ciekawą roślinnością.
Zachwycaliśmy się kościołem farnym w stylu barokowym, wewnątrz
którego znajduje się bogata dekoracja rzeźbiarska, sztukatorska i malarska.
Uczestnicy wycieczki - SP w Kalinie
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Agnieszka First; Komisja ds. Promocji działań FML w internecie i utworzenia strony internetowej ZW FML - Kol. Dariusz Cieślak.
Forum Młodych Ludowców jest stowarzyszeniem, które stawia sobie
za cel aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i propagowanie demokratycznych zachowań w środowisku ludzi młodych. Działa w oparciu o własny
statut i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzisiejsza niechęć do uczestnictwa w życiu społecznym, zwłaszcza wśród młodych, jest
niestety złą prognozą dla przyszłości naszej demokracji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
ZP FML, Powiat łódzki-wschodni

Każda kobieta chciałaby czuć się wyjątkowo nie tylko raz w roku i aby
przedłużyć nieco świętowanie dla kobiet w Rzgowie, zaprosiliśmy Szanowne
Panie do Gminnego Ośrodka Kultury na uroczystą akademię w niedzielę dnia
11 marca. Swój szacunek dla kobiet wyrażała młodzież poprzez recytację i
śpiew.
Część artystyczną rozpoczęły dzieci z Pracowni Plastycznej. Zaprezentowały przedstawienie teatralne pt. „Zimowe kłopoty stracha na wróble”, nad
którym pracowały na warsztatach podczas ferii zimowych. Nasi najmłodsi
aktorzy nie tylko pięknie wygłosili swoje role, ale także przygotowali elementy dekoracji i kolorowe kukiełki.
O wadach i zaletach kobiet w humorystyczny sposób śpiewali panowie z
Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, mierząc się z ciętą ripostą, jaką przygotowały dziewczęta z grupy wokalnej „Sempre Cantare”. W ten sposób
powstał krótki kabaretowy program, którego prezentacja rozbawiła niejednokrotnie publiczność do łez. Starania wychowanków rzgowskiego domu
kultury zostały docenione i nagrodzone brawami, a tabliczka z napisem
„Aplauz”, pojawiająca się czasami na sali, była znakomitym suflerem dla
widzów z mniejszym poczuciem humoru.
Mimo że nie ma ogólnych wytycznych dotyczących wręczanych podarków, jest pewna grupa przedmiotów, która dobrze sprawdza się tego dnia.
Trzeba tylko pamiętać, że inny powinien być prezent dla żony, a inny upominek dla dziewczyny. Każdy wiek i stopień zażyłości mają swoje prawa i
aby faktycznie sprawić radość bliskiej osobie, trzeba o tych zależnościach
pamiętać.
Na koniec prowadząca rozpytała kobiety o to, czy zostały obdarowane
8 marca. Nie wiadomo, czy powiedziały prawdę, ale tego dnia nadrobiono
ewentualne braki i panowie wręczyli przybyłym paniom kwiaty, do których
dołączyli życzenia i obietnicę, że uczczą ich krwawo wywalczone święto
także w latach następnych.
Instruktorzy GOK
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
WYRÓŻNIENIE DLA KAMILI

OSIĄGNIĘCIA GIMNAZJALISTÓW

Miło jest nam podzielić się z czytelnikami „Naszej Gminy” sukcesami
uczniów Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.
Uczennica klasy IIIC – Kamila Bednarska otrzymała wyróżnienie w
Konkursie Plastycznym „ŚWIĘTA FAUSTYNA - PATRONKA MIASTA
ŁODZI”, zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Archidiecezji
Łódzkiej oraz Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi. Do wzięcia
udziału w konkursie zachęciła uczennicę nauczycielka religii - pani Elżbieta
Wira, a praca Kamili weźmie udział w wystawie pokonkursowej.
GRATULUJEMY!!!

Kolejnym osiągnięciem jest zajęcie przez naszych gimnazjalistów trzech
pierwszych miejsc w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Katarzyna Bieniek z klasy IIC zajęła I miejsce, a Adam Gembic z IIID i Katarzyna
Szymczak z ID zajęli odpowiednio II i III miejsce.
W ramach propagowania wiedzy pożarniczej i szerzenia profilaktyki
przeciwpożarowej wśród gimnazjalistów przeprowadzono także Konkurs
Plastyczny pod hasłem: „20 LAT PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - JAK NAS WIDZĄ, TAK NAS MALUJĄ”. Komisja konkursowa
w składzie: Włodzimierz Kaczmarek - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w
Rzgowie, Gabriela Małocha-Chodorek - nauczyciel plastyki Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie oraz Irmina Kuzik - przedstawiciel
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie przyznali I i III miejsce również
uczniom naszego gimnazjum. W kategorii uczestników w wieku 13-16 lat, I
miejsce zdobyła Barbara Tomaszewska z klasy IID, a III miejsce - Dagmara
Chmielewska z klasy IIID. Do udziału w konkursie plastycznym gimnazjalistów zachęciła pani Gabriela Małocha-Chodorek - nauczycielka plastyki
naszej szkoły.
Laureaci Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:
W grupie I - szkoła podstawowa (eliminacje szkolne): Szkoła Podstawowa w Kalinie: 1. Maksymilian Wojtala; 2. Mateusz Pachulski; 3. Aleksandra Próbka. Szkoła Podstawowa w Guzewie: 1. Natalia Bieniek; 2. Karolina
Suliga; 3. Weronika Pierzchała. Szkoła Podstawowa w Rzgowie: 1. Martyna
Strycharska; 2. Mateusz Olban; 3. Dominik Pacześniak.
Eliminacje gminne w tej grupie wiekowej wygrali i będą reprezentować
w powiecie: 1. Natalia Bieniek (SP w Guzewie); 2. Maskymilian Wojtala (SP
w Kalinie); 3. Mateusz Olban (SP w Rzgowie).
Eliminacje gminne w II grupie wiekowej (gimnazjum) wygrali i będą
reprezentować w powiecie: 1. Karolina Bieniek; 2. Adam Gembic; 3.Katarzyna Szymczak (uczniowie z Gimnazjum w Rzgowie).
Laureaci Konkursu Plastycznego:
I grupa (młodsza) 5-8 lat: 1. Jakub Gajewski (SP w Rzgowie); 2. Julia
Pierzak (GOK w Rzgowie); 3. Jakub Florczak (SP w Guzewie).
II grupa (średnia) 9-12 lat: 1. Zuzanna Zawiejska; 2. Agata Broniarczyk;
3. Julia Ziemak (wszystkie SP w Rzgowie). Wyróżnienie specjalne w tej
grupie wiekowej otrzymała - Natalia Kubas (SP w Rzgowie).
III grupa (starsza) 13-16 lat: 1. Barbara Tomaszewska (Gimnazjum w
Rzgowie); 2. Martyna Świderek (SP w Kalinie); 3. Dagmara Chmielewska
(Gimnazjum w Rzgowie).
Wszyscy wyróżnieni w obu konkursach otrzymali nagrody rzeczowe akcesoria komputerowe od Prezesa ZG OSP w Rzgowie - Jana Mielczarka
i Wiceprezesa Marka Bartoszewskiego.
(wk)

Ostatki w gimnazjum
Skończył się karnawał... Gimnazjaliści nie zawiedli i zgodnie z tradycją zakończyli okres zabaw. Na korytarzach gimnazjum pojawili się przebierańcy, m.in. lekarze, panny młode, motyle, diabły, anioły, czarownice,
lalki, pszczółki, biedronki, duchy i wiele innych baśniowych postaci. Niektóre przebrania były tak dobre, że trudno było poznać, kto wcielił się w
daną postać. Zabawa była doskonała, a wszyscy ci, którzy mieli przebranie,
wykorzystali przywilej i tego dnia nie byli pytani. Za rok kolejne ostatki, już
teraz kompletujcie stroje J
Tekst i fot. (KDZ)

Redakcja Kazika przywitała
wiosennie wszystkich czytelników
:) To już trzeci numer naszej gazetki,
a pomysły mamy na kolejny.
Wszystkich, którzy jeszcze nie czytali, gorąco zachęcamy do lektury, a
co na łamach Kazika w wiosennej
odsłonie?
Skoro o wiośnie, to oczywiście
wiosna w kalendarzu i w modzie,
dwa słowa o ekologii i zdrowym
żywieniu. Odkrywamy przed Wami
tajemnice snu i vocaloidów. Znajdzie się coś dla miłośników graffiti i
rowerowych maniaków, jak zwykle
propozycje kinowe i horoskop, ciekawostki o człowieku i słówko o
aparatach na zęby. Nie zabraknie
również zimowych i karnawałowych wspomnień, ale o wielkanocnych pisankach też to i owo.
Przypomnimy Wam również czym
jest yo-yo, zachęcamy do słuchania

wiosennych przebojów, przy okazji
rozwiązywania naszych zagadek,
krzyżówek i sudoku. Wszystko to i
jeszcze więcej w wiosennym wydaniu Kazika!!!
(REDAKCJA)

Wieloletnie dokonania uczniów Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie na rzecz ochrony środowiska sprawiły, iż nasza szkoła
znalazła się w gronie pięciu szkół z woj. łódzkiego wybranych do przeprowadzenia programu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”, w ramach
3-letniej europejskiej kampanii realizowanej w Polsce przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć pod patronatem Komisji Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem
kampanii jest podniesienie świadomości, uwrażliwienie i zmobilizowanie
młodzieży szkolnej, konsumentów i decydentów odpowiedzialnych za przemysł drzewno-papierniczy do działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji
i zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi. Projekt obejmuje działania
edukacyjne w szkołach, kampanię medialną, festiwale filmowe, multimedialne wystawy edukacyjne oraz międzynarodowe konferencje we Włoszech,
Rumunii i w Polsce ze specjalistami w dziedzinie edukacji globalnej, gospodarki zasobami leśnymi, przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego
i pozarządowego. Kampania wpisuje się w tematykę Dekady dla Bioróżnorodności (2011-2012).
Cieszymy się, że zakwalifikowaliśmy się do tej prestiżowej akcji! Podejmiemy starania na zaprojektowanie jak najlepszej kampanii dla społeczności lokalnej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie zrównoważonej
gospodarki i konsumpcji zasobów leśnych. Dołączcie do nas!!!
„Zespół KODiP” w składzie: K. Bieniek, P. Klepacz, M. Karaban, D.
Krajewska, N. Gajda, A. Fryczka, K. Lipiec, K. Szymczak, A. Stasiczka, W.
Konopka, A. Tumasz, K. Nadrowska, J. Szczech, S. Skoneczna, M. Sobczyk,
S. Kubasa, N. Pachulska oraz opiekun E. Nowacka

Konkurs wiedzy o USA
Dnia 29 lutego w Szkole Podstawowej w Rzgowie odbył się konkurs
wiedzy o Stanach Zjednoczonych, przygotowany przez nauczycielki języka
angielskiego - panie Annę Kret i Katarzynę Kalinowską. W konkursie udział
brały trzyosobowe drużyny z klas V i VI. Zespoły odpowiadały na pytania z
tak różnych dziedzin, jak: kultura, historia, geografia, język czy ustrój polityczny. Dodatkowo drużyny klasowe przygotowały prezentacje i miniscenki
teatralne prezentujące słynne postaci z USA - np. M. Monroe, Michael Jackson, Johnny Depp czy Barack Obama.
Ostatecznie III miejsce zdobyła reprezentacja klasy VIb w składzie:
Natalia Gabrysiak, Julia Łowcewicz i Julia Waprzko. Miejsce drugie zajęła
drużyna z klasy Vb: Aleksandra Baranowska, Alicja Baranowska oraz Joanna
Makiewicz. Niekwestionowanymi zwycięzczyniami konkursu zostały uczennice klasy Vb: Wiktoria Moczkowska, Karolina Zdyb i Dominika Żytkiewicz. Laureaci otrzymali piękne nagrody (słowniki i książki) ufundowane
przez współpracujące ze szkołą wydawnictwa: Pearson Longman i Oxford
University Press.
K. Kalinowska

GIMNAZJALIŚCI WYBIERAJĄ
Egzamin gimnazjalny zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim pierwsza, ważna decyzja w życiu gimnazjalistów, wybór szkoły średniej. Żeby
pomóc trzecioklasistom w wyborze szkoły, a także w ramach wspierania
działań podejmowanych przez naszą szkołę w zakresie doradztwa zawodowego, 20 marca br. na terenie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie zorganizowano spotkanie przedstawicieli kilku szkół ponadgimnazjalnych, którzy zaprezentowali oferty edukacyjne swoich placówek.
Uczniowie klas trzecich wysłuchali i obejrzeli prezentacje IX i LXIII LO
z Łodzi, Liceum Ogólnokształcącego z Tuszyna, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, nr 3 i nr 5 z Łodzi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Pabianicach. Warto wspomnieć, że ofertę edukacyjną szkół średnich
prezentowali również uczniowie tych szkół, w tym także absolwenci Gimnazjum w Rzgowie.
(KDZ)
Fot. Agnieszka Ruta

Zdrowych, pogodnych, pełnych
wiary, nadziei i miłości Świąt
Wielkanocnych, radosnego, wiosennego
nastroju, serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół oraz Wesołego
Alleluja wszystkim uczniom, nauczycielom
i pracownikom oraz sympatykom szkoły
i mieszkańcom Gminy Rzgów życzą
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Koło Dziennikarskie
Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie
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KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE

KRONIKA MIESIĄCA
- 7 marca - posiedzenie Rady Społecznej Gminnej Przychodni Zdrowia w
Rzgowie
- 8 marca - Obchody Dnia Kobiet
- 14 marca - udział przedstawicieli Rady Miejskiej w Wojewódzkiej Konferencji Oświatowej
- 20 marca - Walne Zebranie GLKS „Zawisza” Rzgów
- 21 marca - Wspólne posiedzenie komisji Rady
- 24 marca - zakończenie serii Walnych Zebrań Sprawozdawczych jednostek
OSP
- 26 marca - Uroczyste otwarcie Hali Sportowej w Rzgowie
- 28 marca - XVIII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
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