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105. Rocznica Orkiestry Dętej Rzgów
Orkiestra Dęta Rzgów
w dniu 26 maja 2012 r.
obchodziła Jubileusz
105-lecia założenia.
Obchody rozpoczęły się
mszą świętą w Kościele Parafialnym w Rzgowie.
Po mszy odbył się uroczysty koncert zespołu w parku,
podczas którego mogliśmy
usłyszeć wiele nowych utwo-
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rów przygotowanych na Jubileusz. Z orkiestrą wystąpili
członkowie naszego zespołu,
którzy tworzą też grupę
muzyczną - wokalną Sempre
Cantare.
Zespół otrzymał wiele
życzeń i gratulacji, od Prezesa ZG OSP - Waldemara
Pawlaka, Marszałka Woj.
Łódzkiego - Witolda Stępnia, Starosty Łódzkiego -

Piotra Busiakiewicza, władz
Rzgowa.
Miłym prezentem było
przekazanie przez Starostę
Łódzkiego nosidła do bębna
orkiestrowego i werbla z
takim nosidłem. Od władz
Rzgowa otrzymaliśmy 3 takie
same werble, tak że orkiestra
teraz ma 4 nowe wygodne do
noszenia werble, które można
było zobaczyć podczas pro-

cesji Bożego Ciała. Wszyscy
członkowie orkiestry otrzymali od Burmistrza Rzgowa
listy gratulacyjne.
Nasz kolega Stanisław
Przytulski został oznaczony
przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Wielu członków orkiestry jako członkowie
OSP otrzymali złote i srebrne
medale OSP z rąk Z-cy Prezesa Woj. OSP dh Stanisława
Bednarczyka.
Miłe dla nas były serdeczne życzenia od kolegów
i koleżanek członków Chóru
„Camerata” i ZPiT „Rzgowianie”.
Na naszą uroczystość
przybyła 11-osobowa delegacja z zaprzyjaźnionego
miasta San Bartolomeo Val
Cavargna z Włoch, z zespołami z tej miejscowości nasza
orkiestra miała wymianę kulturalną.
Końcowym
akcentem
Jubileuszu był poczęstunek i
zabawa w Edenie.
WK
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Zwycięstwo „Cameraty”

I Warsztaty Chóralne i koncert na 4 chóry

17 czerwca - Hala Sportowa - Park Miejski im. A. Mickiewicza – to
wyjątkowa data i punkty na kulturalnej mapie Rzgowa. Tego dnia odbyły się
I Warsztaty Chóralne – Rzgów 2012.
Impreza skierowana do chórów amatorskich, w celu szerzenia i popularyzacji kultury muzycznej w społeczeństwie, propagowania śpiewu chóralnego oraz wykonawstwa grupowego – wielogłosowego, przyciągnięcia
młodzieży i dorosłych do tej formy spędzania czasu. Niezwykle ważnym
aspektem jest doskonalenie chórzystów pod względem merytorycznym oraz
integracja amatorskiego środowiska artystycznego.
Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury oraz chóru „Camerata” przybyły zatem 3 chóry świeckie: „Akord” z Pabianic, Towarzystwo Śpiewacze
im. St. Moniuszki z Aleksandrowa Łódzkiego, „Radość życia” z Piotrkowa
Trybunalskiego.

Zaprosiliśmy do współpracy osoby prowadzące – 4 chórmistrzów z
regionu łódzkiego: prof. Annę Domańską z Akademii Muzycznej w Łodzi,
mgr Elżbietę Tomala – asystentkę AM w Łodzi oraz dyrygentkę Teatru
Muzycznego, ks. dr Kazimierza Dąbrowskiego – dyrektora Salezjańskich
Szkół Muzycznych w Lutomiersku oraz mgr Krzysztofa Kozłowskiego – chórmistrza młodzieżowego chóru żeńskiego „Juvenales Cantores Lodzienses”.
Warsztaty merytoryczne - odbywające się w salach hali sportowej przeprowadzone zostały w trzech częściach; takie zresztą były założenia. Tu
każdy z chórmistrzów przeprowadził ćwiczenia wprawkowe połączone z
doskonaleniem techniki śpiewu.
Kolejne części poświęcone były przygotowaniom utworu przeznaczonego na finał wielkiego koncertu w parku. Wielkiego – bo jeszcze nigdy na
rzgowskiej scenie nie wystąpiło jednocześnie tulu wykonawców. Ale po kolei.
Mimo iż deszcz postraszył - koncert w Parku Miejskim im. A. Mickiewicza rozpoczął się o godz. 16.00 występem chóru „Akord”. Po nim kolejno
zaprezentowały się „Moniuszko”, „Radość życia” i rzgowska „Camerata”.
Mieliśmy okazję wysłuchać wielu ciekawych pozycji, takich jak: „Tylko we
Lwowi”, „Kum i kuma”, „Fale Amuru”, „Mississippi”, „Czerwony pas” czy
też „Poszła Karolinka”. To tylko niektóre z utworów, jakie niezawodna rzgowska publiczność zna, lubi i nuci podczas koncertów. Tak było i tym razem!
Finał koncertu był jednak zaskakujący: na scenie stanął 80-osobowy
chór warsztatów, który wykonał utwór – niespodziankę – „Siekierecka
rąbie”. Wrażenie było ogromne i zachwyciło wszystkich obecnych. Nie przeszkodziły nawet dzwony bijące z wieży kościelnej. A może właśnie dlatego
publiczność domagała się bisu, a rozochocona, rozśpiewana potężna grupa
zaprezentowała ponownie owoc całodziennej pracy.
Podziękowaniom nie było końca. Przedstawiciele gospodarzy wręczyli
gościom upominki promujące nasze Miasto i Gminę. Dyrygenci chórów
gorąco dziękowali za możliwość uczestniczenia w warsztatach, gdyż obecnie
w promieniu 100 km nie stwierdza się tego typu inicjatyw.
Chórmistrzowie podkreślali wagę twórczości amatorskiej oraz integracji społecznej młodzieży i osób dorosłych w grupach artystycznych (czytaj:
chórach), przypomnieli o obowiązku kształtowania kultury w naszym narodzie, a w szczególności w „małych ojczyznach”. Wszyscy docenili wspaniałe
warunki i organizację imprezy i z żalem opuszczali Rzgów śpiewając... „do
miłego zobaczenia – za rok!!!”
Chórmistrz „Cameraty”
Izabela Kijanka

Blues w Rzgowie
Swego rodzaju kolejnym testem muzycznym okazał się pierwszy w
historii koncert bluesowy w Rzgowie, który odbył się 24 maja w Parku Miejskim. Głównym wykonawcą był bluesowy wokalista i gitarzysta z Texasu Bobbie Mercy Oliver. Razem z amerykańskim muzykiem zagrali Polacy, na
czele z basistą Leo Whiskey, który był głównym organizatorem trasy koncertowej Olivera w Polsce i Niemczech. Nasz rzgowski koncert kończył pobyt
amerykańskiego muzyka w Polsce.
Widzowie przybyli na bluesowe wydarzenie do Parku Miejskiego w
Rzgowie w liczbie blisko 100 osób, bardzo energicznie i żywiołowo reagowali na rdzenne, bluesowe dźwięki. Na kolacji pożegnalnej Bobbie Mercy
Oliver wraz z żoną powiedzieli: „Jesteśmy w Polsce po raz pierwszy, to
piękny kraj, Rzgów zapamiętamy szczególnie i na pewno tu jeszcze wrócimy...”.
W dotrzymaniu obietnicy pomocny może być nasz promocyjny, rzgowski zegar, który podarowaliśmy Bobbiemu. Na jego tablicy widnieją zdjęcia
ze Rzgowa oraz reklama naszej strony, www.rzgowkultura.pl. Najciekawsze
jest jednak to, że teraz rzgowski czas odmierzamy nawet w Texasie!
Wojciech Skibiński

Rzgowski Chór „Camerata”
zwyciężył w kategorii chórów w
XIII Przeglądzie Twórczości Seniora
w Sieradzu w dniu 9 czerwca 2012 r.
Pokonaliśmy
dotychczasowych rywali, m.in. chór „Radość
Życia” z Piotrkowa Trybunalskiego

(III miejsce) oraz „Złota Jesień”
ze Zduńskiej Woli (II miejsce).
„Camerata” wyśpiewała nagrodę
utworami: „Choć burza huczy” - F.
Schuberta, „Czerwony pas” - mel.
pop., Wiązanka śląska („Karolinka”
+ „Karlik”) – mel. pop.
Dla organizatorów było wielkim
zaskoczeniem, iż nieznany nikomu
chór, który pojawił się po raz pierwszy na przeglądzie w Sieradzu zdobył I miejsce. Wzbudziliśmy
podziw i uznanie. Miło było słyszeć
gratulacje i ciepłe słowa. Pękaliśmy
z dumy!!! Wręczaniu nagród towarzyszyły gorące owacje. Otrzymaliśmy piękną szklaną statuetkę oraz
dyplom.
Cieszyliśmy się bardzo z
nagrody oraz faktu, iż możemy
sławić imię „Cameraty”, naszego
Miasta i Gminy. Szczęśliwi i uradowani powracaliśmy do Rzgowa.
Chórmistrz Izabela Kijanka

Podziękowanie
Piękna zabawa była 16 czerwca,
100 osób śpiewało pod dyrygenta jednego.
I biły nam dzwony, bo to chór
z serc żywych zrodzony.
Dla pani Izy składamy pokłony!
Dla Pani Chórmistrz Izabeli Kijanki, dyrygenta chóru rzgowskiego,
szczególne podziękowania za perfekcyjną organizację
I Warsztatów Chóralnych w Rzgowie składa
Chór „Camerata”

Kałudi po raz drugi!

z San Bartolomeo val Cavargna, którzy w tym dniu przybyli do Rzgowa na
obchody 105-lecia naszej Orkiestry Dętej.
Wojciech Skibiński

Nie wszyscy zapewne wiedzą, że w maju tego roku do naszego miasta
przyjechało kilkunastu wokalistów z Polski i Litwy, którzy brali udział w
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie - „Międzynarodowych Warsztatach Wokalnych”, które już po raz drugi prowadził światowej
sławy, bułgarski tenor Kałudi Kałudov. Na lekcje emisji do mistrza stawiali
się zarówno młodzi adepci sztuki wokalnej, jak i jego już wieloletni uczniowie, a wśród nich np.: Dariusz Stachura czy nasz rzgowski tenor Mirosław
Bednarczyk.
Pobyt wokalistów w Rzgowie okazał się bardzo trafnym pomysłem, nie
tylko wokalnym, a także promującym nasze miasto. Wszyscy jednogłośnie
stwierdzili, iż są zauroczeni Rzgowem i atmosferą tu panującą, co jeszcze
bardziej dodaje sił do dalszego działania.
Warsztaty zakończył koncert w Parku Miejskim, który odbył się 25 maja.
Licznie przybyła publiczność wysłuchała pieśni i arii w wykonaniu Maestro
Kałudi Kałudova oraz jego uczniów. Zaśpiewali m.in. Kinga Głogowska
(Warszawa), Anna Dytry (Stara Zahora – Bułgaria), Jarosław Kwaśniewski
(Poznań) oraz Mirosław Bednarczyk i Wojciech Skibiński (Rzgów).
Organizatorom udało się „upiec dwie pieczenie na jednym ruszcie”,
gdyż koncert był także swego rodzaju niespodzianką dla naszych przyjaciół
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Zawody Wędkarskie
W dniu 2 czerwca 2012 r. Koło Wędkarskie ze Rzgowa zorganizowało
zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka na zbiorniku wodnym w Rzgowie, ul. Zielona.
Mimo niezbyt ładnej pogody zawody się udały, bo ryby w tym dniu brały.
Zwycięzczynią zawodów została Ola Baranowska ze Rzgowa, która złapała
najwięcej ryb. Następne miejsca zajęli Piotr Pacześ i Sylwester Pacześ. Zwycięzcy dostali dyplomy i nagrody wędkarskie, pozostali upominki wędkarskie.
Po zawodach wszyscy mogli sobie upiec kiełbaskę na ognisku, którą
ufundował Pan Józef Grot z ZPM „GROT” ze Starowej Góry. Organizatorzy
dziękują Radzie Miejskiej w Rzgowie za ufundowanie nagród.
Włodzimierz Kaczmarek
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Naga prawda o sporcie z „Zawiszą” w tle
Przeszło 50 lat temu powstał Stadion Sportowy w Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej. Był to
jedyny obiekt sportowy w Rzgowie, z którego
korzystali wszyscy: piłkarze, siatkarze, tenisiści,
szkoły podstawowe i LZS-y oraz lekkoatletyki,
urząd gminny przy organizacji różnych imprez,
a przede wszystkim podczas „Dni Rzgowa” i
Dożynkach.
W miarę upływu czasu, rozwoju infrastruktury sportowej, takich jak sale gimnastyczne i
boiska przy szkołach oraz innych wioskach gminnych, stadion im. Henryka Śmiechowicza zaczął
się komercjalizować. Wpierw gdzieś „zginęła”
skocznia w dal, potem bieżnia wokół boiska,
boiska do siatkówki i w końcu kort tenisowy.
Coraz to bardziej sekcje piłki nożnej dawały o
sobie znać. W „zamierzchłych” czasach były to
ligi lokalne w dawnym powiecie, później w województwie miejskim, aż do czasów teraźniejszych,
gdzie powstała piłka nożna profesjonalna.
Kiedyś wystarczyło skrzyknąć grupę chłopaków, trochę sobie pokopać na jakiejś łące wykoszonej, dać „stówkę czerwoną” kierowcy Żuka,
żeby zawiózł drużynę pod plandeką na mecz
wyjazdowy, mieć co najmniej frajdę z meczu i
topić łzy przegranej lub zwycięstwa w piwie sobie
fundowanym po meczu.
Dziś wszyscy zawodnicy GLKS „Zawiszy”
Rzgów od najmłodszego objęci są profesjonalnym szkoleniem trenerskim, ubrani w stroje klubowe, zarejestrowani w Łódzkim Związku Piłki
Nożnej, co sporo kosztuje. Zawodnicy objęci są
również opieką lekarską, wyjeżdżają na obozy
treningowe do atrakcyjnych miejscowości - stanowią tzw. rodzinę piłkarską około 120 młodych
ludzi skupionych w kilku zespołach piłkarskich,
których celem jest tak grać, aby zostać piłkarzem
Pierwszej Drużyny „Zawiszy”, czyli trzecioligowcem. I na tym polega cały zysk, aby młodych
ludzi wyciągnąć z zaciemnionych miejsc w parku,

z pubów i niestety od przeciążonych komputerów
właśnie na stadion, na „Orlik”, na skatepark, do
hali sportowej, czyli dać młodzieży trochę ruchu i
odciągnąć od narkotyków i alkoholu.
Niestety minęły „przedpotopowe” czasy
sportu wspomniane na wstępie tego artykułu,
dziś uprawianie sportu i rozrywki fizycznej drogo
kosztuje. Przykładem tego jest choćby Hala
Sportowa w Rzgowie – przewidywane koszty
ok. 1 mln zł rocznie i stadion piłkarski w Rzgowie
„Zawiszy” z budżetem bardzo skromnym jak na
wszystkie zespoły łącznie z III ligą, bo blisko 600
tys. zł. Gmina wspiera „Zawiszę” kwotą 200 tys.
zł rocznie, co w porównaniu z drużyną III-ligową
„Sokoła” z Aleksandrowa Łódzkiego, który
otrzymuje z budżetu swojej gminy 450 tys. zł,
jest bardzo skromne. Brakującą kwotę w budżecie „Zawiszy” w ponad 90% sponsoruje Centrum Targowe „Ptak”. Na resztę kwoty składa
się 20 firm rzgowskich i nie tylko, których listę
w poprzednim numerze zamieścił Zarząd „Zawiszy” Rzgów, a z nich wyróżniającą się jest firma
„Volvo” Mihef-Wassik Krzysztofa Sobierajskiego. Prawdę powiedziawszy, głównym sponsorem piłkarzy w Rzgowie jest CT „Ptak” i gdyby
nie ich pieniądze, nie byłoby w Rzgowie III ligi,
która ogniskuje piłkę w „Zawiszy”. Widomym
znakiem jest awans młodszej drużyny do V ligi.
„Zawisza” zajęła 10 miejsce w tabeli (na
16 drużyn), a to dopiero ich pierwszy sezon w
tej lidze. Być zawodnikiem III ligi to marzenie
każdego ze 120 graczy niższych zespołów tegoż
GLKS-u. Marzeniem przy obecnym budżecie klubu jest awans do II ligi, nie mówiąc już
o spłacie przeszło 100-tysięcznego zadłużenia
klubu powstałego po awansie drużyny do III ligi.
Niestety tak intensywnie eksploatowane boisko,
gdzie na głównej płycie rozgrywa się blisko 50
meczów różnych lig, a na bocznym boisku ciągle
trenują te zespoły, wymaga remontu i rozwiązań

systemowych. Gmina nie wykupiła jeszcze jednej
środkowej działki na powiększenie stadionu z
braku środków, choć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, niedawno przyjęty przez
Radę Miejską, przewiduje dla niej tylko zagospodarowanie na powiększenie stadionu. Dlatego też
na sesji 30 maja br. przyznano blisko 62 tys. zł
na remont płyty stadionu i remont płyty boiska
w Starej Gadce, na której „Zawisza” zamierza
również trenować swych piłkarzy. Długi jednak
zostały.
Właśnie teraz kończy się „Euro 2012”. Kibicujemy i przeżywamy emocjonalnie te mistrzostwa wszyscy. Mamy nadzieję, że rzgowski biznes
po zarażeniu się futbolem europejskim powiększy
swe sympatie również w futbolu rzgowskim i
stanie się hojniejszy, gdyż gmina może dać środki
tylko na utrzymanie obiektów i sport masowy, na
pewno nie na apanaże dla zawodników i aż nie
przystoi, żeby rzgowski klub grał w jakiejś podłej
lidze?!
PS. Klub piłkarski z Niecieczy (wieś 650
osób) spod Nowego Sącza z powodzeniem gra w
górnej części I ligi, dając sobie znakomicie radę
w tak doborowym gronie zespołów pierwszoligowych. Jeśli jest mecz, przesuwa się nawet godziny
nabożeństw. Czy 3,5-tysięczne miasto Rzgów jest
gorsze od Niecieczy?!
To jest zarówno apel do społeczeństwa, biznesu, jak i władz samorządowych naszej gminy!
Obudźmy się po święcie sportowym, jakim były
Mistrzostwa Europy w Polsce w Piłce Nożnej,
zastanówmy się, czy takiego święta nie warto
przeżywać co tydzień w Rzgowie, co samo w
sobie stanowić będzie reklamę dla wszystkiego,
co jest związane ze Rzgowem. Coś w podobie jak
baner „Zawiszy” z napisem „Rzgów” na stadionie
narodowym na meczu otwarcia ME Polska-Grecja.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Polska Biega 2012

Podsumowanie sezonu Zawiszy

„Polska Biega” to pomysł biegowych zapaleńców - Roberta Korzeniowskiego - mistrza olimpijskiego w chodzie oraz Piotra Pacewicza i Wojciecha
Staszewskiego - redaktorów „Gazety Wyborczej”. Sześć lat temu zaproponowali, żeby w całej Polsce w jeden wyznaczony weekend zorganizować biegowe zawody i zachęcić uczniów, rodziców, sąsiadów i współpracowników
do udziału.
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie po raz
szósty przystąpili do tej akcji biegowej 18 maja 2012 r. Tegoroczne biegi
odbyły się na boisku Szkoły Podstawowej w Kalinie. W zawodach brała
udział 90-osobowa grupa uczniów ze szkół podstawowych w Kalinie, Guzewie i Rzgowie oraz 30-osobowa grupa gimnazjalistów.
Dziewczęta z klas czwartych rywalizowały na dystansie 400 m, chłopcy
- na 800 m, natomiast klasy V-VI: dziewczęta 800 m, a chłopcy 1200 m. Czołowe miejsca w swoich kategoriach zajęli:
Klasy IV: 1 m. Zuzanna Zawiejska (Rzgów), 2 m. Karolina Lolo (Rzgów),
3 m. Agata Nowicka (Rzgów). 1 m. Dominik Bączał (Guzew), 2 m. Sebastian
Karaban (Rzgów), 3 m. Adrian Biernacki (Guzew).
Klasy V-VI: 1 m. Natalia Bieniek (Guzew), 2 m. Dagmara Maciejna
(Rzgów), 3 m. Melania Tomaszewska (Rzgów). 1 m. Janusz Błoch (Kalino),
2 m. Krzysztof Rydygier (Guzew), 3 m. Dominik Popa (Kalino).
Gimnazjaliści mieli do pokonania dystanse: dziewczęta -1500 m, a
chłopcy - 3000 m. Wyniki gimnazjalistów: 1 m. Natalia Zasępa, 2 m. Sylwia
Basior, 3 m. Aneta Rechcińska. 1 m. Damian Klachta, 2 m. Jakub Dunaj, 3
m. Bartosz Kurela.
Bardzo dobre przygotowanie imprezy zapewnili: nauczyciel wychowania
fizycznego - pan Zdzisław Sabela oraz pan Stanisław Partyczyński, którym
dziękuję za pomoc w przygotowaniu imprezy. Nagrody rzeczowe dla najlepszych biegaczy - sprzęt sportowy i dyplomy oraz słodki poczęstunek, napoje
i czekolady ufundował Zarząd LUKS „Sokół”.

Drużyny Zawiszy Rzgów zakończyły sezon 2011/2012 r. Awans do
wyższej klasy rozgrywkowej wywalczył zespół trenera Świerczyńskiego,
a o wygraniu klasy „A” zadecydował zwycięski mecz na terenie głównego
rywala Iskry Dobroń.
Jest to kolejny sezon w klubie zakończony awansem do wyższej klasy
rozgrywkowej. Zarząd Klubu składa gratulacje i podziękowania wszystkim
zawodnikom oraz rodzicom piłkarzy za wspieranie drużyny gorącym dopingiem. Wierni kibice liczą na dobre występy w wyższej klasie rozgrywkowej.
Zarząd Klubu wyraża przekonanie, że najzdolniejsi zawodnicy tej drużyny
zasilą skład III-ligowego zespołu. Przekonamy się o tym już niedługo.
Trzeba tutaj koniecznie dodać, że w tym zespole 95% zawodników to
mieszkańcy naszej Gminy. Młodzi mieszkańcy Rzgowa i okolic, a zawodnicy naszego klubu mają szansę podążyć śladem starszych kolegów, potrzeba
tylko ciężkiej pracy na treningach.
Nie tylko piłkarze „A”-klasowej drużyny odnieśli sukces w zakończonym sezonie, nasi „Panowie” wygrali Łódzką Ligę Oldbojów przegrywając
w całym sezonie tylko jeden mecz. Nasi zawodnicy nie dali już żadnych
szans, aby powtórzyła się sytuacja z ubiegłego sezonu, gdzie przy zielonym
stoliku pozbawiono nas mistrzostwa. Liczymy na dalsze sukcesy drużyny na
boiskach w kraju i za granicą, gdzie wybierają się nasi Oldboje.
III-ligowa drużyna Zawiszy na koniec sezonu usadowiła się w środku
tabeli, szkoda tylko, że trener Marek Chojnacki podjął pracę w innym klubie.
Pozostałe nasze drużyny grały na miarę swoich możliwości, zajmując w
tabeli bezpieczne miejsca. Zarząd klubu mając na uwadze ciągłość szkolenia
zrobił nabór chłopców urodzonych w latach 2002/2003, ci chłopcy już trenują pod okiem trenera Jana Łubisa.
Życząc udanych wakacji i urlopów, Zarząd klubu ma nadzieję na dalsze
sukcesy naszych zespołów w nowym sezonie rozgrywkowym.
Jan Nykiel
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XXI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
W dniu 30 maja 2012 r. odbyła się XXI sesja
Rady Miejskiej w Rzgowie. Porządek obrad składał się z 22 punktów i został jednogłośnie przyjęty
przez radnych. Bez uwag radni przyjęli także protokół z XX sesji RM w Rzgowie.
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Rzgowa. Poinformował o przetargu na wykonanie chodnika przy
ul. Czartoryskiego do cmentarza wojennego za
kwotę 350 tys. zł oraz oświetlenia tej części na
długości 880 m za kwotę 175.900 zł. Inwestycja ta jest niezbędna pod kątem bezpieczeństwa
mieszkańców korzystających z linii 50 w okolicach cmentarza. Poza tym jest to program, na
który został złożony wniosek na dofinansowanie
z funduszy unijnych.
Taki sam wniosek o dofinansowanie został
złożony także na wyposażenie placu zabaw dla
dzieci w Gospodarzu i Kalinie oraz świetlicy w
Czyżeminku. Burmistrz poinformował o naborze
ofert do przetargu na remont budynku policji w
Rzgowie. Rozbudowę przedszkola za kwotę 1
mln. 300 tys. zł wykona firma z Piotrkowa Trybunalskiego . W roku bieżącym przeznaczono na ten
cel 600 tys. zł.
Przygotowywane są przetargi na dalszą część
budowy wodociągu w ul. Jaśminowej, ul. Jana

Pawła, ul. Inspektowej w Starowej Górze oraz ul.
Łanowej w Gospodarzu.
Burmistrz przedstawił sprawę awarii wodociągu na rzece Ner, która spowodowała brak
dostawy wody do zachodniej części Rzgowa.
Naprawa tej awarii sfinansowana zostanie z
rezerwy gminnej.
W związku z niezadowoleniem rolników
ubiegających się o umorzenie podatku z powodu
wymarznięcia zbóż i związanej z tym procedury,
Burmistrz oraz mec. Dariusz Iwaszkiewicz wyjaśnili, że kwestię umorzeń reguluje ustawa o finansach publicznych. Wszelkie procedury muszą być
zgodne z postanowieniami tej ustawy.
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady
odbyli spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w
Łodzi w sprawie obwodnicy Rzgowa. Ponieważ
obwodnica ta nie została ujęta w planie wojewódzkim do 2027 r., w związku z tym budowę
należy pokryć z własnych środków. Stąd też Rada
Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia
do wykonania projektu południowo-wschodniej
obwodnicy aglomeracyjnej Pabianice – Rzgów –
wschodnie dzielnice Łodzi na odcinku od granic
gminy Rzgów z gminą Ksawerów do drogi wojewódzkiej Nr 714.

W związku z nową ustawą o działalności
leczniczej, Rada Miejska postanowiła o przyjęciu
uchwały zmian w regulaminie, na podstawie którego pracuje rada społeczna Gminnej Przychodni
Zdrowia w Rzgowie. Regulamin dostosowany
został do postanowień ustawy.
Przyjęto także uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy
Rzgów na lata 2012-2015. Obowiązek przyjęcia
gminnego programu nakłada Rozporządzenie
Rady Ministrów w związku z realizacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
z, z którego wynikają zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.
Rada Miejska na dzisiejszej sesji podjęła także
uchwałę o bieżących zmianach w budżecie na rok
2012 oraz uchwałę o powołaniu Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Rzgowie, która zajmie się
opracowaniem zmian w statucie gminy.
Do zasobów mienia komunalnego przyjęto
uchwałą Rady Miejskiej działki nr 132 i 159 położone w miejscowości Czyżeminek.
Przedstawione powyżej zagadnienia są najistotniejszymi tematami omawianymi podczas
obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rzgowie
Regina Bagińska

XXII Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej
w Rzgowie w dniu 20 czerwca 2012 r.
Sprawozdanie Burmistrza
Ten punkt obrad został zdominowany przez
interpelację radnego Piotra Salskiego w sprawie
zmiany wysokości podatków od nieruchomości w
ciągu roku budżetowego i wzrostu jego wysokości
nawet o kilkaset procent.
Radny zarzuca, że Burmistrz i Urząd nie dali
wcześniej informacji, że działania Starostwa
Powiatowego, zmieniające podstawy podatkowe,
były prowadzone już od dawna, lecz nie było
informacji ani dla radnych, ani dla mieszkańców,
że pomiary mogą spowodować znaczący wzrost
podatków, i zostali oni tym faktem zaskoczeni.
A oto ta interpelacja:
„W dniu dzisiejszym dowiedziałem się, że
mieszkańcy Rzgowa otrzymują wezwania z
Urzędu Gminy o konieczności bezzwłocznego
(w ciągu siedmiu dni) złożenia nowej „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego” na rok 2012. Wymóg złożenia nowej
informacji jest uzasadniany zmianą kwalifikacji
gruntów na terenie Rzgowa z użytków rolnych
oznaczonych klasami ziemi na tereny mieszkaniowe oznaczone literą B.
Na podstawie takiej nowej informacji Urząd
zmienia wysokość podatku od nieruchomości
na bieżący rok podatkowy. Skutkiem tej zmiany
grunty działek mieszkalnych, od których płacono
dotąd podatek rolny w wysokości 0,037 zł za metr
kwadratowy, mają zostać opodatkowane jako
„grunty pozostałe” stawką w wysokości 0,43 zł
za metr kwadratowy, a więc ponad dziesięciokrotnie wyższą. Dla większych działek w Rzgowie
podatek od nieruchomości wzrośnie w ten sposób
nawet o ponad 1.000 zł.
Obowiązująca wysokość podatku od nieruchomości na rok bieżący została naliczona i już
w połowie pobrana od mieszkańców na podstawie uchwały Rady Miejskiej z ubiegłego roku.
Dlatego domagam się wstrzymania akcji ponownego ustalania wymiaru podatku na rok 2012 oraz
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przedstawienia Radzie Miejskiej i mieszkańcom
Rzgowa wiarygodnej ekspertyzy prawnej usprawiedliwiającej drastyczną zmianę wysokości
podatku w trakcie trwania roku podatkowego.
Ponadto uważam za niedopuszczalny sposób,
w jaki usiłuje się dotkliwie obciążyć mieszkańców Rzgowa zmieniając zasady opodatkowania w
trakcie roku podatkowego. Ani Rada Miejska, ani
mieszkańcy Rzgowa, których ta zmiana bezpośrednio dotyczy, nie zostali o niej uprzedzeni. Nie
podjęto też żadnej próby wyjaśnienia konieczności podwyżki. Jest to tym bardziej oburzające,
że zamierzana podwyżka najbardziej dotknie
obywateli Rzgowa, często starszych, o niewielkich dochodach, od pokoleń mieszkających na
rodzinnych działkach, które już teraz z trudem
utrzymują.
Wymiar podatku naliczony i podany do wiadomości na początku roku oraz już w połowie
zrealizowany należy uważać za prawo nabyte
podatnika, dlatego oprócz zaniechania podwyżki
podatku w bieżącym roku domagam się pełnej
informacji i wyjaśnienia mieszkańcom nowych
zasad opodatkowania, a także publicznego przeproszenia obywateli za niewiarygodnie beztroskie
potraktowanie ich żywotnych interesów.
Piotr Salski”

Sprawozdanie finansowe i rzeczowe
...z wykonania budżetu za rok ubiegły, które
jest I etapem procesu absolutoryjnego, zostało
omówione na Komisjach Rady Miejskiej i ocenione pozytywnie. Trzynastu radnych obecnych
na sesji głosowało za zatwierdzeniem tego sprawozdania. Dochody wykonano w 104,41% planu
i stanowiły kwotę 33.340.457,81 zł. Wydatki
zaś wykonano w 91,15% planu i wyniosły
34.472.656,65 zł.
Ze względu na oszczędności w budżecie deficyt wyniósł w roku 2011 tylko 1.132.198,84 zł, a
był planowany na przeszło 6.800.000 zł. Radni to

docenili i wszyscy głosowali za przyjęciem sprawozdania finansowego, tym bardziej że wydatki
inwestycyjne zostały wykonane w 99,1% planu
rocznego, a nie udało się wykonać tylko kilku
drobnych pozycji inwestycyjnych, których wykonawstwo na dzień dzisiejszy dobiega końca.
Regionalna Izba Obrachunkowa opiniowała
pozytywnie sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu, choć zastrzegła jak zawsze, że
opiera się na analizie przedłożonych przez niego
dokumentów i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów wykonania budżetu i nie może być
uważana za równoznaczną i wszechstronną ocenę
prawidłowości przebiegu wykonania budżetu za
rok 2011.

Absolutorium dla Burmistrza Rzgowa
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Gąsiorek w imieniu komisji wystąpił z
wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Burmistrza. Odczytano opinię (pozytywną) RIO w
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium.
W dyskusji nad absolutorium radny Piotr
Salski dziękował Burmistrzowi Janowi Mielczarkowi za podjęcie prac nad Obwodnicą
Rzgowa, praktycznie większość jego działań kwestionował, a w szczególności zarzucał nieliczenie
się ze zdaniem społeczeństwa gminy. Głos zabrał
również Przewodniczący Rady Marek Bartoszewski, który zarzucił brak współpracy Burmistrza z radnymi w tej kadencji.
Po tej krótkiej dyskusji prowadzący w tym
czasie sesję Wiceprzewodniczący Stanisław Bednarczyk poddał pod głosowanie absolutorium
dla Burmistrza. Wynik był następujący: ośmiu
radnych za udzieleniem absolutorium, czterech
wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Staw czy śmieciowisko Nowa Sekretarz Gminy

Do siedziby Starostwa Powiatowego wpłynął projekt operatu wodno-prawnego na wykonanie stawu ziemnego w Grodzisku w bezpośrednim
sąsiedztwie ujęcia wody dla Łodzi za boiskiem sportowym. Nie byłoby w
tym nic nadzwyczajnego, gdyby właściciel swoją osobą gwarantował rzetelne jego wykonanie i hodował ryby w tym stawie nie tylko dla przyjemności, ale również dla zysku, gdyż powierzchnia tego stawu ma wynosić
blisko 1 ha i jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania. Istnieje
podejrzenie, że wykonanie tego stawu to tylko pretekst do wywiezienia z
tej działki 16.5 tys. m3 ziemi i zasypania wyrobiska czym popadnie w celu
szybkiego zysku, a już dziś na tej działce gromadzone są różne odpady. Po
powzięciu wiadomości przez sąsiadów tej inwestycji interwencja radnego z
Grodziska w starostwie oraz w/w mieszkańców jako stron przy zatwierdzaniu
operatu wodno-prawnego spowodowała wizję lokalną w terenie. Obecni byli
przedstawiciele Starostwa, sąsiedzi, radny i przedstawiciele stowarzyszenia
z Grodziska, a ze strony inwestora tylko on jeden i to z bardzo małą ilością
informacji na ten temat. Nie przybył też projektant tego operatu.
Po wizji odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim z przedstawicielami
Starostwa Powiatowego, gdzie spisano protokół, do którego zainteresowani
wnieśli uwagi, które Starostwo weźmie pod uwagę przy wydawaniu decyzji
w sprawie operatu wodno-prawnego.
Wniesiono uwagę, że w tym miejscu nigdy nie będzie wody, gdyż teren
jest wywyższony o kilka metrów nad nieopodal płynącą rzeką Ner.
Zakwestionowano sposób napełniania stawu wodą przyjęty w projekcie,
a mianowicie: wodami gruntowymi z terenu wyżej położonych (których nie
ma) i z podsiąku. Wizja lokalna, która odbyła się po klikudniowych obfitych opadach, obejrzała niewielkie już istniejące wyrobisko w miejscu tego
stawu głębokości przeszło 2 metrów i wody tam nie było. Widać wyraźnie, że
projekt stawu to wielka fikcja. Wywiezienie takiej ilości ziemi może nastąpić tylko przez bramę przy posesji sąsiada, który obawia się usunięcia nie
najmłodszego już budynku, gdyż nie ma innej drogi. Sprawdzono też najbliżej położoną studnię, w której lustro wody po opadach było poniżej 1,5 m.
Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim nie było nikogo ze strony inwestora, co
świadczy o jego „olewającym” podejściu do tematu i sąsiadów.
Mamy nadzieję, że fachowcy ze Starostwa wezmą te argumenty pod
uwagę i nie zaakceptują operatu wodno-prawnego w tej wersji i nie powstanie w Grodzisku następne śmieciowisko.
Radny Marek Bartoszewski

Sat-ER
Andrzej Polakowski
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Katarzyna Berczak-Lato (ur.
1982). Rodowita mieszkanka Grodziska.

W latach 1989-1997 uczęszczała do Szkoły Podstawowej w
Rzgowie. W latach 1997-2001
uczęszczała do IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi im.
Jarosława Dąbrowskiego. Po
maturze rozpoczęła studia na
Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek prawo, specjalizacja: wymiar
sprawiedliwości o profilu prawnokarnym. W 2010 r. ukończyła
studia podyplomowe z zakresu
legislacji lokalnej.
Po studiach odbyła krótki
staż w Komisariacie Policji w
Tuszynie. Od 2006 r. pracuje
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, początkowo w Referacie
Budżetu i Finansów, następnie
jako Kierownik Referatu Ogólnego, zastępując na tym miejscu
Panią Krystynę Motycką. 1 maja
2012 r. została awansowana na
Sekretarza Gminy przez Burmistrza.
Jeszcze podczas studiów
rozpoczęła współpracę z Urzędem Miejskim w Rzgowie, biorąc
udział praktycznie w każdych

Biegi w Wolborzu
wyborach jako członek Obwodowej Komisji Wyborczej.
Pracowita,
obowiązkowa,
sumiennie wywiązuje się z
powierzonych
jej
obowiązków. Mimo młodego wieku całą
wiedzę i umiejętności, które
udało jej się zdobyć podczas
studiów, a następnie w pracy w
Urzędzie, pragnie wykorzystać
pracując dla dobra gminy.
Pasje i zainteresowania:
taniec, podróże, filmy historyczne. Prywatnie: od 3 lat
mężatka, mama 9-miesięcznej
córeczki.
Redakcja NG

Wyjazd na Ukrainę
We wrześniu 2012 r. jest organizowana 5-dniowa wycieczka na Ukrainę, wyjazd w środę, powrót w poniedziałek, na trasie: Lwów - Poczajów
- Krzemieniec - Czerniowce - Chocim - Kamieniec Podolski. Noclegi
przewidziane są we Lwowie i Czerniowcach.
W programie zwiedzanie:
- Starówki, Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich we Lwowie,
- najważniejszego ośrodka prawosławia na Ukrainie w Poczaji,
- Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu,
- Twierdzy Chocimskiej,
- Dawnej Stolicy Podola i Twierdzy w Kamieńcu Podolskim,
- Starówki i Zabytkowego Kompleksu Uniwersyteckiego w Czerniowcach,
- uroczysty wieczór i spotkanie z Polonią w Domu Polskim w Czerniowcach, występ zespołu polonijnego, msza w kościele polskim.
Przejazd autokarem z klimatyzacja, Video, WC. Wymagany jest paszport na Ukrainę!
Koszt wycieczki - 750 zł (przejazd, nocleg, śniadanie, obiadokolacja,
przewodnik, ubezpieczenie). Zapisy i informacje: Włodzimierz Kaczmarek, tel. 42-214-13-98.

27 kwietnia odbyły się w Wolborzu Wiosenne Biegi Przełajowe z okazji
„Dnia Olimpijczyka”, zorganizowane przez RW LZS w Łodzi.
Impreza od kilkunastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem trenerów
i instruktorów biegowych i skupia najlepszych biegaczy województwa łódzkiego.
Szkoły rzgowskie reprezentowało jedenastu uczniów i jeden absolwent.
Najlepsi z tej grupy zajęli następujące miejsca:
- w kategorii szkół podstawowych: 7 miejsce zajęła Klaudia Witczak ze
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie,
- w kategorii szkół gimnazjalnych: 7 miejsce zajęła Sylwia Basior, 9 miejsce zajęła Sabina Kubasa - obie reprezentantki Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie,
- w kategorii OPEN: 4 miejsce zajął Marcin Bartoszek - absolwent naszego
gimnazjum, walcząc dzielnie na dystansie 5 km z dwoma wicemistrzami
Europy w półmaratonie.

Bieg Żołnierski
27 maja 2012 r. uczniowie szkół rzgowskich brali udział w XIII Żołnierskim Biegu Przełajowym o Puchar Ministra Obrony Narodowej.
Trasę biegu wyznaczono na terenie parkowo-leśnym Centrum Kultury
i Ekologii w Plichtowie. W zawodach brała udział duża grupa młodzieży
szkolnej ze szkół Powiatu Łódzkiego-Wschodniego.
Z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie wystartowało
osiem dziewcząt i dwóch chłopców.
Bardzo dobrą formę biegową zaprezentowały gimnazjalistki zajmując:
1 miejsce - Natalia Zasępa z klasy IIIB, 3 miejsce - Sylwia Basior - kl. IIB i
5 miejsce - Aleksandra Górska - kl. IA. Miejsca te uplasowały grupę dziewcząt na pierwszym miejscu zespołowo, jednak do zdobycia pucharu zabrakło
punktów zdobytych przez drużynę chłopców.
Równie udany start zaliczyły trzy uczennice ze Szkoły Podstawowej w
Rzgowie, startujące po raz pierwszy w zawodach powiatowych. Jako piąta
przybiegła Klaudia Witczak, na szóstym miejscu Dagmara Maciejna, na siódmym - Melania Tomaszewska.
W kategorii OPEN wystartował Marcin Bartoszek - miłośnik i zapaleniec
biegania, który prowadził cały dystans, jednak przegrał na ostatnich metrach
przed metą - zajmując drugie miejsce.
Grażyna Żabka - nauczyciel wychowania fizycznego
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

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.

POLSAD Jacek Korczak
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A
zaprasza od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00

Przez tę bramę ma przejechać 850 czterdziestotonowych
ciężarówek z ziemią
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Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy,
maszyny rolnicze itd.
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Reprezentantki Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie, na najwyższym podium - Natalia Zasępa i zdobywczyni
brązowego medalu - Sylwia Basior
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Dzień Dziecka przy ognisku
Uczniowie klas Id i IIId Dzień Dziecka spędzili bardzo aktywnie. Tradycyjnie już, pan Mariusz Bojanowski i pani Agnieszka Ruta, zmobilizowali
swoich wychowanków do bezpiecznej, sportowej aktywności i spędzenia
czasu przy ognisku. Atrakcją popołudnia był mecz piłki nożnej rozegrany
między drużynami dwóch klas. Humory dopisywały, kontuzje zagoją się
szybko, a wspomnienia pozostaną. Wieczór przy gitarze, pieczenie kiełbasek
i oczywiście zacięta rywalizacja na boisku podobały się wszystkim. Kolejne
spotkanie klas już wkrótce.
(KDZ)
Fot. Agnieszka Ruta

Dziękujemy Firmie KERAKOLL
W maju Zarząd Firmy „KERAKOLL” ofiarował naszej szkole
trzy laptopy z oprogramowaniem i licencjami. Dzieciaki od razu
podsunęły moc pomysłów, jak najlepiej ten sprzęt wykorzystać.
Nie ulega wątpliwości, że przyda się bardzo. Nie na każdej lekcji
przecież można korzystać z sali komputerowej, ale laptop można
przynieść do każdej klasy. Łatwo też zabrać na zajęcia w terenie
(zrobiło się ciepło i niektóre lekcje będą odbywały się w plenerze).
Jeden z laptopów na pewno będzie wykorzystany w sali, w której
mamy tablicę interaktywną. Zastosowań znajdzie się moc. Najważniejsze, że ofiarowane laptopy dają uczniom nowe, szersze możliwości rozwoju i pogłębiania wiedzy. Dlatego też w imieniu uczniów,
nauczycieli i własnym składam serdeczne podziękowania za hojność i ciepłą, serdeczną opiekę.
Dyrektor SP Guzew
Tomasz Drabczyński

Biuro rachunkowe „Rewiks”,
działające od 1992 r., prowadzi księgi,
przygotowuje wnioski o udzielenie dotacji,
doradztwo w godz. 8-16. Rzgów, ul. Rawska 24,
tel. 606-671-379, 42-227-84-16.

Układanie, cyklinowanie
parkietu, remonty
Tel. 502-687-750
Kupię działki budowlane
w Rzgowie i okolicach
Tel. 516-527-355
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„Zemsta nietoperza” na finał

Gminny Zjazd PSL w Rzgowie

Wizytą w Teatrze Muzycznym na spektaklu „Zemsta nietoperza” w dniu
27 maja 2012 r. zakończył się cykl 4 spotkań edukacyjnych przeprowadzonych w ramach gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w gminie Rzgów.
Spotkania odbyły się Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie w terminach
12 i 26 kwietnia oraz 10 i 27 maja br. Rozmowa terapeutki, wymiana poglądów i doświadczeń, dzielenie się wrażeniami czy wręcz porady – budziły
niejednokrotnie gorącą dyskusję, pobudzały emocje uczestników. Celem
spotkań jest zwrócenie uwagi dorosłej części społeczeństwa na problemy i
niebezpieczeństwa otaczające każdego z nas - dorosłych, młodzież i dzieci.
Tu możemy uświadomić sobie mechanizmy działania dysfunkcji w rodzinach, dowiedzieć się o istnieniu punktów konsultacyjnych w naszej gminie,
gdzie szukać pomocy i jak radzić sobie z problemami.
Oferta spotkań jest bezpłatna i dotyczy każdego mieszkańca naszej
gminy – dlatego też spotkania gromadziły za darmo mieszkańców Rzgowa,
Kalina, Gadki Starej, Bronisina czy Starowej Góry.
Uczestnicy uznali spotkania za bardzo wartościowe i pomocne w zrozumieniu postępowania osób na „życiowych zakrętach” oraz podejmowaniu
walki o lepszy los. Spektakl bardzo się podobał, wspólne wyście pozwoliło
na integrację społeczną.
Kolejne edycje programu dla dorosłych jesienią! Już zachęcam mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w programie i wspieranie bliskich w
profilaktyce i kształtowaniu życia dzieci i młodzieży - wolnego od uzależnień.
Izabela Kijanka

W dniu 10 czerwca br. w sali OSP w Grodzisku obradowali członkowie
gminnego koła PSL na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym. Weekendowe
niedzielne popołudnie obniżyło nieco frekwencję, ale i tak na 55 członków
koła ustawowo odliczyło się przeszło 50% delegatów.
Obecni na zjeździe byli: Prezes Zarządu Powiatowego PSL – Konrad
Kobus, Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek oraz przedstawiciele Forum
Młodych Ludowców Gminy Rzgów na czele z Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego FML – Klaudią Zaborowską. Po odśpiewaniu roty i uczczeniu
pamięci ludowców, którzy odeszli na wieczna służbę (m.in. Barbara Durajczyk, Jan Pruś), pełniących funkcję w zarządzie gminnym ubiegłej kadencji, zostały złożone sprawozdania z działalności za okres od 13 marca 2008
r. Ustępujący prezes Marek Bartoszewski omówił działania Zarządu PSL
w tym okresie, podejmowane inicjatywy, przyczyny swojej rezygnacji w
kwietniu 2008 r. z funkcji prezesa powiatowego, podziękował kandydatom
z ramienia gminnego PSL- u na funkcje senatora, posłów oraz do samorządu województwa, powiatu i gminy. Podziękował działaczom ludowym za
godne reprezentowanie partii na forum wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Słowa uznania skierował do kol. Konrada Kobusa za usilne i sukcesem
uwieńczenie działania na rzecz pozyskania funduszy unijnych do gminy oraz

Malowanie w Rzgowie

Letnie pogaduchy
Zapraszamy na cykl letnich spotkań dla młodzieży. Co tydzień przez całe
wakacje we wtorki w godz. 16-18 w Rzgowie przy ul. Letniskowej 6.
Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć: jak wyluzować?, być z chłopakiem, być z dziewczyną, o seksie, o rodzinie, coś dla siebie, być innym, co
dalej?, rzucić palenie – ale wstydzicie się zapytać.
„Pytania, które głośno ciężko jest zadać” - anonimowe pytania do kapelusza.
Jednocześnie przypominamy o działających na ternie naszej Gminy
punktach konsultacyjnych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i
potrzebują wsparcia, porady lub rozmowy.
W okresie wakacyjnym punkty działają: Rzgów, ul. Ogrodowa 11A –
czwartek godz. 12-15; Starowa Góra, ul. Centralna (świetlica) – środa godz.
18-20; Kalino, Szkoła Podstawowa – środa 16-18.
ZAPRASZAMY
Agata Nawrocka

Bank BGŻ stawia stojaki rowerowe
Bank BGŻ zakończył II etap
projektu „Stojak rowerowy w
każdym mieście” , w ramach którego ustawionych zostało prawie
200 stojaków w 111 miastach w
Polsce. W sumie w 2011 i 2012 r.
ustawionych zostało 390 stojaków
w 220 miastach.
Estetyczne i trwałe stojaki ze
stali nierdzewnej, opatrzone hasłem
„Kocham rower”, zostały bardzo
pozytywnie odebrane przez mieszkańców i władze lokalne. Bank
BGŻ angażuje się w ten sposób w
promowanie roweru jako ekologicznego środka transportu i – co ważne
– jako zdrowego i przyjemnego
sposobu na rekreację. Rosnący ruch
samochodowy, zarówno w małych,
jak i dużych miastach, sprawia, że
coraz częściej mieszkańcy poruszają
się na rowerze. Dzięki „rowerowym
partnerstwom” z władzami oraz
lokalnymi organizacjami ułatwiamy
życie mieszkańcom, którzy chętnie
korzystają ze stojaków.
Również w Rzgowie znalazł

swoje miejsce stojak dla rowerów. Dzięki uprzejmości Pana Jana
Mielczarka – Burmistrza Miasta
Rzgowa, pięciostanowiskowy stojak
został zamontowany w skateparku,
ul. Łódzka 3.
Zapraszamy do najbardziej
„rowerowego” banku – oddziału
Banku BGŻ w Rzgowie, Plac 500lecia 13a, tel. 42-227-80-20.
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środków powiatowych na drogi w gminie Rzgów, będąc radnym powiatowym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PSL Zenon Wawrzyniak zgodził
się ze sprawozdaniem prezesa i potwierdził słuszny kierunek działania partii
w celu równomiernego rozwoju całej gminy Rzgów.
Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium Zarządowi
i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie. Sukcesem było utworzenie FML-u w
gminie, który złożył sprawozdanie ze swojej kilkumiesięcznej działalności bogatej w wydarzenia (zabawa mikołajkowa na Hali Sportowej, róże
na Dzień Kobiet, z planami biegów przełajowych i dalszych inicjatyw ich
pomysłów).
Nastąpiły wreszcie wybory. Prezesem na następną kadencję został
wybrany ponownie Marek Bartoszewski, choć po długotrwałych namowach
i presji ze strony delegatów.
W skład Zarządu Gminnego PSL weszło 10-ciu delegatów, w tym troje
z Forum Młodych Ludowców: Konrad Kobus, Jadwiga Juśkiewicz, Klaudia
Zaborowska – FML, Mateusz Tomaszewki – FML, Daniel Frydrych – FML,
Jan Mielczarek, Wojciech Pietraszczyk, Zbigniew Gabara, Bolesław Siutowicz, Eugeniusz Wójt. Do Gminnej Komisji Rewizyjnej PSL wybrano: Katarzynę Rózga – FML, Józefa Marszałka, Zenona Wawrzyniaka.
Na Powiatowy Zjazd PSL w dniu 23 czerwca (sobota) również w
budynku OSP Grodzisko wybrano 14 delegatów z gminy Rzgów. Oficjalne
obrady zakończone zostały odśpiewaniem hymnu polskiego. Po hymnie...
nowy – stary prezes zaprosił wszystkich na ludowy poczęstunek.
Zarząd Gminny PSL w Rzgowie

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. (42) 646-05-63 oraz 695-931-495
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7 lipca 2012 w godz. 9.00-12.30 w Rzgowie odbędzie się II Plener Malarski zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, jako dodatkowa nagroda
dla wszystkich laureatów konkursów plastycznych organizowanych przez
GOK w roku szkolnym 2011/2012. Do udziału w plenerze zaproszono aż
65-osobową grupę dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych w Guzewie,
Kalinie i Rzgowie, Gimnazjum w Rzgowie oraz z Przedszkola w Rzgowie.
Jednocześnie prosimy rodziców i nauczycieli zaproszonych dzieci o
potwierdzenie uczestnictwa w plenerze do dn. 29.06.2012 r. Organizator
zapewnia materiały plastyczne i napoje. Technika jest dowolna, a jedynym wymogiem jest temat pracy - Park i uliczki Rzgowa. Wszystkie dzieła
naszych młodych twórców zostaną zaprezentowane na wystawie poplenerowej „Kolorowy Rzgów 2012” podczas Święta Rzgowa 25-26 VIII 2012 r.
Korzystając z okazji, zapraszamy wszystkie dzieci z naszej gminy do
zabawy i nauki podczas bezpłatnych zajęć plastycznych w GOK. Dokładne
informacje na www.rzgowkultura.pl lub pod nr tel. 42-214-13-12. Serdecznie
zapraszamy!
Lista dzieci i młodzieży zaproszonych na drugi plener plastyczny:
Agatka Krystian, Andrzejewski Patryk SP w Rzgowie, Bagińska Aleksandra
Przedszkole, Bednarska Sara SP w Rzgowie, Biedrzykowski Jakub Przedszkole, Biedrzykowski Wiktor SP w Rzgowie, Bieniek Natalia SP w Guzewie, Błaszczyk Joanna SP w Rzgowie, Bocheński Adrian SP w Rzgowie,
Brzezińska Kamila SP w Rzgowie, Ciosek Patrycja Gimnazjum w Rzgowie, Daniel Angelika Przedszkole w Łodzi, Depcik Patrycja SP w Guzewie,
Fijałkowska Julia Przedszkole, Frandzel Jakub Gimnazjum w Ksawerowie,
Gajewski Jakub SP w Rzgowie, Gałkiewicz Anna SP w Rzgowie, Gibaszek Adrian SP w Rzgowie, Golenia Krystian SP w Guzewie, Kaczmarek
Weronika Przedszkole, Kalinowska Zofia Przedszkole, Kamiński Miłosz
Przedszkole, Kisiel Sara SP w Guzewie, Kluczyńska Martyna SP w Rzgowie, Koziarska Patrycja SP w Rzgowie, Krajewska Gabriela SP w Rzgowie,
Kuzik Julia PSM I st. w Łodzi, Kuzik Szczepan Przedszkole, Leśniewska
Nikola Przedszkole, Łuczyńska Martyna SP w Rzgowie, Madej Kinga Przedszkole w Łodzi, Madej Maja Przedszkole w Łodzi, Makiewicz Joanna SP w
Rzgowie, Makiewicz Mateusz Gimnazjum w Rzgowie, Makowski Sebastian
ZSM w Łodzi, Mosińska Milena SP w Guzewie, Niewiadoma Wiktoria SP w
Kalinie, Nowak Julia Przedszkole, Nowak Kornelia SP w Rzgowie, Nowicka
Agata SP w Rzgowie, Nowicka Weronika Przedszkole, Piwońska Klaudia
Przedszkole, Piwońska Natalia Przedszkole, Pielesiek Zuzanna Przedszkole,
Pietrzak Wiktoria Przedszkole w Łodzi, Pietrzak Julia Przedszkole w Łodzi,
Pluta Adam SP w Guzewie, Pokorski Adam SP w Rzgowie, Pokorska Katarzyna SP w Rzgowie, Polaczek Maria SP w Kalinie, Polanowska Maria PSM
I st w Łodzi, Rechcińska Zofia Przedszkole, Rechciński Jan Przedszkole,
Stefaniak Mikołaj SP w Rzgowie, Tyburska Julia SP w Guzewie, Wałęsińska
Monika SP w Rzgowie, Wałęsiński Marcel SP w Rzgowie, Witasiak Julia SP
w Rzgowie, Waprzko Julia SP w Rzgowie, Wojkiewicz Jakub SP w Rzgowie,
Wojtala Maksymilian SP w Kalinie, Zapieraczyński Mikołaj Przedszkole,
Zawiejska Aleksandra SP w Rzgowie, Zawiejska Zuzanna SP w Rzgowie,
Zdyb Karolina SP w Rzgowie.
Dla dzieci poniżej siódmego roku życia prosimy rodziców o zapewnienie
dodatkowej opieki.
Irmina Kuzik – Instruktor GOK
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Szkoła Królowej Jadwigi
ma mistrza ortografii!

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Dzień Dziecka w Gimnazjum
1 czerwca br., na terenie hali sportowej GOSTiR-u, uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie rozpoczęli obchody
Dnia Dziecka. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Aleksandra
Pytka powitała wszystkich nauczycieli, uczniów oraz drużyny poszczególnych klas. W krótkich słowach przedstawiła historię powstania
święta, zachęciła uczniów do kibicowania swoim drużynom i życzyła
udanej zabawy, po czym oddała głos pani dyrektor, która w imieniu całej
rady pedagogicznej przekazała wszystkim uczniom życzenia jak najdłuższego, szczęśliwego i beztroskiego dzieciństwa. Następnie nadszedł czas
na sportową rywalizację.
Pierwszą konkurencję stanowił konkurs „Mistrz Gier i Zabaw
Ruchowych”, którą wygrała reprezentacja klas III, zdobywając 26
punktów, przy 17 punktach, zdobytych przez drużyny klas I i II. Po nim
przeprowadzono Konkurs Skocznościowy „Wygraj z Paulą”. W konkurencji wzięło udział 15 uczniów, którzy próbowali pobić rekord szkoły,
należący do uczennicy klasy IIID - Pauliny Kozłowskiej, wynoszący
100 przeskoków. Nowy rekord szkoły ustanowiła uczennica klasy IIA
- Sabina Kubasa - 129 przeskoków. Drugie miejsce z 96 przeskokami
zdobył Dawid Pytka, a trzecie ex aequo - Piotr Biesaga i Przemysław
Wiśniewski - po 76 przeskoków. Kolejną konkurencją był konkurs w
przeciąganiu liny ,,Siłacze i siłaczki na start”. W konkurencji wzięły
udział 3 drużyny siłaczy, po jednej z kl. I, II i III. Drużyna składała się z
8 uczniów - 4 dziewcząt i 4 chłopców. Konkurs przeprowadzony został
systemem „każdy z każdym”. 1 miejsce zdobyła drużyna klas II w składzie: Sabina Kubasa, Natalia Pachulska, Klaudia Dudek, Barbara Tomaszewska, Patryk Kisiel, Jakub Dunaj, Damian Jardzioch i Adrian Mirowski. Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.
Za przygotowanie sportowej części obchodów Dnia Dziecka gorąco
dziękujemy paniom: Grażynie Żabce - nauczycielce wychowania fizycznego i Marioli Gałkiewicz - nauczycielce biologii. Podziękowania składamy także na ręce dyrektora, pana Wojciecha Skibińskiego, i pracowników GOSTiR-u za udostępnienie nam hali sportowej do rozgrywek i
przygotowanie oprawy muzycznej.
Następny etap obchodów Dnia Dziecka odbył się już na terenie gimnazjum, gdzie wszyscy podziwialiśmy występy uczestników IX Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej i Festiwalu Talentów,
organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „POSTAW na
RODZINĘ”.

Sukces „Cel Liderek”
Działania zespołu „Cel Liderki” z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie zostały docenione przez jury etapu wojewódzkiego konkursu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”. Zrealizowana przez dziewczęta sekwencja filmowa pt. „Nasze przetwory, czyli reanimacja makulatury” zajęła I miejsce w województwie. Przedstawicielki zespołu - Weronika Konopka i Ola Stasiczka wraz z opiekunem - panią Emilią Nowacką
uczestniczyły w wielkiej gali finałowej konkursu, która odbyła się w Warszawie dnia 14 czerwca br.
Dziękujemy wszystkim aktywnie włączającym się do naszej kampanii
na rzecz zrównoważonej gospodarki i konsumpcji zasobów leśnych, a szczególnie uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w
Kalinie, właścicielom sklepów, innym mieszkańcom gminy oraz młodzieży
z gimnazjum.
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego spotu reklamowego przygotowanego
przez Polską Zieloną Sieć pt. „Nie kibicuj niszczeniu lasów”. Co minutę świat
traci około 25 ha lasów, co odpowiada powierzchni 36 boisk do piłki nożnej.
http://www.youtube.com/watch?v=_3VdkMJ-5Wk&feature=youtu.be
Przypominamy, że w naszym gimnazjum wciąż trwa akcja zbiórki makulatury. Chcesz chronić lasy, dołącz do nas!

Piosenka angielska
1 czerwca, w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
odbył się Konkurs Piosenki Angielskiej. Była to już 9. edycja międzyszkolnego konkursu zorganizowanego przez p. Agnieszkę Franczak i p. Agnieszkę
Grobelną.
Do naszego gimnazjum przyjechało wielu zdolnych wokalistów ze
szkół z Tuszyna, Ksawerowa, Górek
Dużych i oczywiście ze Rzgowa.
Rywalizacja była bardzo zacięta,
jednak udało się wyłonić zwycięzców.
Pierwsze miejsce w kategorii
soliści zajęła Marta Kosicka z Gimnazjum w Ksawerowie. Pierwsze
miejsce w kategorii zespół zajęły
Joanna Kopczyńska i Dagmara
Chmielewska z Gimnazjum w Rzgowie. Publiczność wybrała swojego
faworyta i osobowością konkursu
został zespół Room 15 również z
Gimnazjum w Rzgowie. Wszystkim
uczestnikom i przede wszystkim
zwycięzcom gratulujemy.
(KDZ)

Piszemy po angielsku
Dziś prezentujemy kolejną pracę w języku angielskim. Tym razem Martyna Pawłowska z klasy IVb opowiada o… No właśnie, o czym? Poczytajcie!
K. Kalinowska, SP Rzgów

A PET by Martyna Pawłowska
My friend Kate Has Got a beautiful cat called Sarah. She’s seven
years old. She’s got a black and brown fur and small orange ears. Her
eyes are green. Sarah’s very sweet and friendly. She can jump very
high and climb trees but she can’t swim. Sarah is Kate’s favourite pet.
The cat is happy in Kate’s house.
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Z ogromną dumą i radością informujemy, że nasz uczeń, Kacper Stawiany, został laureatem powiatowego konkursu ortograficznego o złote
pióro starosty.
Konkurs odbył się w czwartek 24 kwietnia br. w budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Koluszkach i był częścią obchodów V Święta Powiatu
Łódzkiego Wschodniego. W potyczkach ortograficznych wzięło udział 35
śmiałków z 12 szkół podstawowych naszego powiatu. Szkołę Podstawową w
Kalinie, oprócz Kacpra, reprezentowały uczennice: Anna Kwiatkowska z kl.
V oraz Wiktoria Nowińska z kl. IV. Zwycięzca otrzymał tytuł mistrza ortografii powiatu łódzkiego wschodniego i udowodnił, że z ortografią jest za pan
brat, a reguły poprawnej pisowni ma w małym palcu.
– Najwięcej trudności sprawił
mi wyraz „prószyć” – mówi Kacper.
Głowiłem się, czy zapisać go przez
„ó”, czy „u”; na początku napisałem
poprawnie, przez „ó”, ale później
niestety poprawiłem i to był jedyny
błąd ortograficzny, jaki popełniłem.
Nagrodę w postaci złotego pióra
starosty wręczyli pan Krzysztof
Diug, sekretarz powiatu, oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki, pani Ewa
Oleksiak.
Kacprowi oraz pozostałym
uczestnikom konkursu gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Agnieszka Barcicka

Wyprawa do „zielonej szkoły”
21.05.2012 r. wyruszyliśmy (uczniowie klas IV-VI) spod Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie wprost do Burzenina na
„zieloną szkołę”. Naszą wesołą gromadką zaopiekowali się: pani Urszula
Sabela, na co dzień zaznajamiająca nas z przyrodą, oraz pan Michał Dziuda,
który w sposób niezwykle interesujący wykłada nam dawne dzieje.
Gdy dotarliśmy na miejsce, rzuciliśmy się, by ocenić, czy nasz ośrodek
„da się lubić”. Trampoliny, boiska do piłki nożnej, siatkówki i badmintona,
sala gier z „piłkarzykami”, stołami bilardowymi i stołami do ping-ponga...
tak! - to w pełni nas usatysfakcjonowało i spokojnie mogliśmy się już rozpakować. Ponieważ podróż nie była w stanie nas wyczerpać, postanowiliśmy pograć w podchody. Walczące drużyny podzieliły się bardzo naturalnie:
dziewczyny kontra chłopaki. Dopiero po tej zabawie, z bolącymi od śmiechu
brzuchami, mogliśmy iść spać. Po takiej porcji wrażeń, ku radości naszych
opiekunów, nie mieliśmy już siły na nocne rozrabianie.
Następnego dnia wybraliśmy się na wycieczkę krajoznawczą do centrum
Burzenina. Po drodze mijaliśmy Wartę. Było ciepło i słonecznie, więc postanowiliśmy to wykorzystać i zatrzymaliśmy się na „plażowanie”. Graliśmy
w karty, rozrabialiśmy i moczyliśmy nogi w rzece. Wieczorem urządziliśmy
ognisko. Śpiewaliśmy piosenki, wygłupialiśmy się i pałaszowaliśmy pieczone kiełbaski. Klimat beztroski i luzu. Szkoda, że nie da się tak na lekcjach.
Kolejnego dnia podzieliliśmy się. Miłośnicy przejażdżek rowerowych
popedałowali na wyprawę, a reszta została bawić się w podchody. Po przejażdżce grupy połączyły się i... znowu podchody. To gra, która chyba nie
może się znudzić. Chowaliśmy wskazówki na terenie całego ośrodka i
czasem naprawdę niełatwo było je odnaleźć. Nasza ekipa jest jednak niezmordowana i tak szybko się nie poddaje. Po podchodach żeńska część grupy
pognała „robić się na bóstwo”, bo po kolacji zorganizowano dyskotekę. Pożegnalną niestety. Każdy z radością prezentował swoje taneczne umiejętności.
Pani Ula i pan Michał również szaleli z nami na parkiecie aż do końca. Przed
snem oglądaliśmy jeszcze film i, mimo ciszy nocnej (ćśśś...), cały czas się
śmialiśmy.
Ostatniego poranka ze zdumieniem odkryliśmy, że nasze buty są ze sobą
pozwiązywane i w takim stanie czekają na nas na korytarzu. Rozpoczęliśmy
śledztwo, wzajemnie obserwując się z podejrzliwością. Mimo dociekań i niewątpliwej bystrości naszych umysłów, nie rozwiązaliśmy zagadki. Dopiero
w autokarze poznaliśmy prawdę - to nasi kochani opiekunowie spłatali nam
takiego figla.
Na „zielonej szkole” jeszcze bardziej się ze sobą zżyliśmy, odpoczęliśmy od trudów nauki i naprawdę świetnie się bawiliśmy. Dziękujemy naszej
szkole za zorganizowanie tej fantastycznej wycieczki, a opiekunom za to, że
wytrzymali ze swoimi rozhasanymi podopiecznymi.
Karolina Suliga, uczennica kl. V
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Moja mama fajna jest
„Moja mama fajna jest, o tym ja najlepiej wiem...”. Słowami piosenki
uczniowie klasy IVb Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie
rozpoczęli uroczystość przygotowaną z okazji Dnia Matki. Dzieci zaprezentowały się w przedstawieniu dla swoich mam. Aktorzy z klasy IVb nie tylko
pięknie wygłosili swoje role, ale także uświetnili uroczystość grą na gitarze.
Swoje umiejętności muzyczne prezentowały: Marta Kluczyńska, Natalia
Kubas i Martyna Pawłowska.
Inna grupa dziewcząt w składzie: Martyna Kabza, Natalia Kubas,
Wiktoria Stachurska, Zuzanna Zawiejska zaprezentowały się w tańcu do
piosenki „Everybody Needs Somebody” w wykonaniu zespołu Blues Brothers.
Mamy otrzymały własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki.
Po części artystycznej nie zabrakło słodkiego poczęstunku, a także innych
atrakcji: rozpoznaj swój portret; jaka to melodia?; wyszukiwanie synonimów
do wyrazu mama.
Spotkanie przebiegało w miłej, wesołej atmosferze i pozwoliło choć na
chwilę oderwać się od codziennych obowiązków.
M. Lipska

Wycieczka do planetarium
Dnia 25 maja klasy piąta i szósta ze Szkoły Podstawowej w Kalinie
uczestniczyły w lekcji astronomii w łódzkim Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznym przy ul. Pomorskiej. Opiekę nad uczniami sprawowały
panie Agnieszka Barcicka i Aneta Kujawska. Wyjazd spod szkoły autokarem
odbył się około godz. 9.30.
Gdy dotarliśmy do celu, pani przewodniczka, Agnieszka Włodarczyk,
zaprowadziła nas do dużej sali, w której zaczęła się lekcja na temat gwiazd.
Na szarej kopule pojawiło się nocne niebo, bardzo podobne do prawdziwego.
Prowadząca zajęcia pokazywała na nim najjaśniejsze obiekty w kosmosie,
planety, zodiak, gwiazdozbiory.
Po zakończeniu tej części wykładu przeszliśmy do drugiej sali, w której
można było obejrzeć krotki film dotyczący wszechświata, zadać nurtujące
nas pytania czy nawet dotknąć prawdziwego meteorytu. Niestety, lekcja
szybko dobiegła końca.
Zadowoleni z wyjazdu opuściliśmy planetarium i udaliśmy się w drogę
powrotną do swoich domów. W autokarze dzieci wymieniały się swoimi wrażeniami. Z pewnością ta podróż na długo zostanie w naszej pamięci.
Uczeń kl. VI, Kacper Stawiany
Fot. A. Barcicka
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