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.

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

POLSAD Jacek Korczak
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.

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

Sprzedam działkę leśną, budowlaną
o powierzchni 1000,00 m2
w Romanowie, ul. Przyszkolna.
Tel. 604-46-45-45 lub 42-643-27-26

PHU RINSTAL Robert Bartoszewski
oferuje usługi w zakresie:
– Budowy przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych
– Budowy szamb ekologicznych
– Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
– Usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
– Robót ziemnych koparko-ładowarką
– Dowiezienia humusu na urządzenie ogrodu
Adres: Grodzisko 44a
Tel. 42-214-14-10; Fax: 42-214-18-10
Kom. 601-392-449, 605-608-160
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Tanecznie, gorąco i rodzinnie
Tak w wielkim skrócie można
podsumować sobotnie popołudnie i rodzinne spotkanie w parku, które odbyło się 30 czerwca
2012 r. w ramach kampanii społecznej „Postaw na Rodzinę”.
W samo południe na scenie pojawili się
aktorzy teatru Picollo z bajką edukacyjną
„Wielka draka w Prosiaczkowie” dla najmłodszych mieszkańców. Przez półtorej
godziny dzieci uczyły się prawidłowego
kontaktu ze strażą, pogotowiem i policją.
Była dobra zabawa, trochę tańca, konkursy
i nagrody.
Tego samego dnia na scenie swoje umiejętności gry na gitarze zaprezentowała też
kilkunastoosobowa grupa młodzieży prowa-

Układanie, cyklinowanie
parkietu, remonty
Tel. 502-687-750
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dzona przez Weronikę Bednarczyk. Młodzi
muzycy wprowadzili nas w nastrój letniego
muzykowania przy ogniskach, przypominając harcerskie i turystyczne piosenki.
Publiczność była zachwycona i domagała się
bisów.
I tak w doskonałych nastrojach, przy
pięknej pogodzie o godz. 14 rozpoczął się I
Przegląd Zespołów Tanecznych Rzgów 2012.
Do przeglądu zgłosiło się 18 grup i formacji
tanecznych. Przygotowaniami i organizacją przeglądu zajęła się Pani Renata Furga i
Pan Jarosław Rychlewski, którzy przez kilka
miesięcy pracowali nad tym, żeby impreza
się udała.
Pokazy taneczne były znakomite, co
doceniała głośnymi brawami zgromadzona
publiczność. Zabawa trwała kilka godzin i

nawet ciężki do zniesienia upał i zbliżająca
się burza nie przeszkadzały ani uczestnikom
przeglądu, ani publiczności zgromadzonej
w parku w dobrej zabawie. Bardzo się cieszymy, że udało nam się dobrze rozpocząć
wakacje.
Mamy plany na kolejne wspólne popołudnia. Prosimy się rozglądać za plakatami
i zachęcamy do rodzinnego spędzania czasu.
A Przegląd Taneczny... był pierwszy, ale już
wiemy, że na pewno nie ostatni. Za rok znów
będziemy podziwiać młodych tancerzy, a
może za jakiś czas Rzgów będzie z tego
słynął?
O tym marzymy.
Agata Nawrocka
Fotoreportaż – na str. 2

Tanecznie, gorąco i rodzinnie
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XXIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 17 lipca 2012 r.
Wygaśnięcie mandatu
radnego

Były już radny Dariusz Krzewiński złożył pisemną rezygnację
z mandatu radnego 19 kwietnia
br. w okręgu Nr 9 (Kalino, Tadzin,
Huta Wiskicka, Bronisin Dworski).
Rada Miejska w Rzgowie ustawowo
miała czas 3 miesiące na stwierdzenie wygaśnięcia tego mandatu. Przewodniczący Rady termin odwołania
ustalił na 2 dni przez ustawową datą,
przeciągając umyślnie ten czas,
aby wybory uzupełniające w tym
okręgu przypadły w październiku,
a nie w wakacje. Radny Krzewiński ustawowo nie mógł brać udziału
w pracach rady od dnia rezygnacji,
a głosowanie radnych w sprawie
wygaśnięcia mandatu miało tylko
formalny charakter. Gdyby rada nie
podjęła tej uchwały, zrobiłby to w
świetle prawa Wojewódzki Komisarz Wyborczy. Czym się kierował radny Jan Owczarek głosując
przeciw, to... jego słodka tajemnica,
skoro nie ma już radnego w tym
okręgu od 19 kwietnia.

Obwodnica Rzgowa
w centrum uwagi

Na sesję przybyło kilkadziesiąt
osób z Gospodarza i ul. Pabianickiej
za drogą Nr 1 w Rzgowie, którzy
wnosili swoje zastrzeżenia, że po
jej wybudowaniu będzie zamknięty
przejazd na wprost do Pabianic na
skrzyżowaniu ul. Pabianickiej z
drogą Nr 1.
Argumenty ze strony Burmistrza
i Rady Miejskiej były następujące:
Obwodnica Rzgowa znajduje się
w planach województwa od dawna
i stanowi część aglomeracyjnej
obwodnicy Pabianic, Rzgowa i południowej części Łodzi. Po wybudowaniu Autostrady A1 do Strykowa
(2014 r.) na węzeł autostrady w
Woli Rakowej jedyny wjazd będzie
prowadził drogą wojewódzką Nr
714 przez Centrum Rzgowa. Rzgów
takiego ruchu nie wytrzyma.
Chodzi o wyprowadzenie ruchu
ciężkiego z Gospodarza (już teraz
jest tam ruch bardzo uciążliwy) i ze
Rzgowa oraz wybudowanie węzła

drogowego na skrzyżowaniu drogi
Nr 1 i przyszłej obwodnicy, dzisiejszej ul. Rzemieślniczej w okolicach
zakładu wulkanizacyjnego.
Węzeł ten ma służyć obsłudze
komunikacyjnej strefy przedsiębiorczości, w której „Ptak” już inwestuje
(„Outlet”) i zamierza te pola przekształcać inwestycyjnie, co w niedalekiej przyszłości ma dać gminie
podatki rocznie rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.
Jedynym
mankamentem
budowy tej obwodnicy jest fakt, że
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie traktuje
miasta Łódź i miasta Rzgów na tych
samych warunkach. W Łodzi Droga
Krajowa Nr 1 (czyli ul. Rzgowska)
jest poprzecinana skrzyżowaniami
co kilkaset metrów, a w Rzgowie tak być nie może! Zamknięcie
przejazdu na wprost jest to wymysł
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a nie gminy i radnych. Jesteśmy takiego zdania, że po
wybudowaniu obwodnicy powinno
się zakazać ruchu samochodów cię-

żarowych przez Gospodarz i Rzgów,
a ruch lekki powinien odbywać się
bez ograniczeń.
Gmina i Rada Miejska mają
nadzieję, że zainteresowani mieszkańcy i przedsiębiorcy pomogą
interweniować w tej sprawie we
wszelkich możliwych decyzyjnych
instytucjach.
Rada Miejska w Rzgowie robi
wszystko, aby uchronić Rzgów
przed ciężkim ruchem. A oto odpowiedź przesłana firmom usytuowanym przy ul. Rudzkiej na ich wniosek o umożliwienie przejazdu pod
wiaduktem na tej ulicy:
W nawiązaniu do pisma,
które Rada Miejska otrzymała
w dniu 4.06.2012 r. oraz w dn.
13.06.2012 r. w sprawie prośby o
umożliwienie przejazdu pod wiaduktem pojazdów o wysokości
powyżej 3,8 m na ul. Rudzkiej w
Rzgowie, pragnę poinformować,
że inwestycja dokończenia przebudowy tej drogi na odcinku pod
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

5 lat minęło jak jeden dzień
W 2007 r. Orkiestra Dęta w
Rzgowie obchodziła jubileusz 100lecia istnienia. Te piękną uroczystość długo pamiętali jej uczestnicy,
a szczególnie członkowie Orkiestry.
Przez ostatnie pięć lat istnienia
wiele osób zadawało sobie pytanie,
czy Orkiestra będzie grać dalej. Aby
było to możliwe, do zespołu musieli
wstąpić młodzi ludzie, którzy będą
grać się uczyli i kontynuowali jego
działalność.
O to przede wszystkim apelowaliśmy podczas uroczystości
100-lecia Orkiestry. A jest to bardzo
trudne. Czy taka stuletnia Staruszka
Orkiestra może przyciągnąć młodych ludzi mających w tej chwili
szerokie możliwości rozwijania
swoich talentów i zainteresowań?
Wbrew obawom w znacznej mierze
się to udało. Jednak „jest w orkiestrach dętych jakaś siła” i znów
możemy spotkać się na kolejnej,
105. rocznicy powstania naszego
zespołu. Kiedy popatrzycie Państwo
na dzisiejszy skład Orkiestry, są to
w większości ludzie młodzi. Ci najstarsi i najdłużej grający to: Aleksander Siotor, Stanisław Przytulski i
Włodzimierz Kaczmarek.
Następna grupa to ci muzycy,
którzy grają od dłuższego czasu,
młodzi wiekiem, ale z dosyć długim
stażem orkiestrowym: Jarosław
Mierzejewski, Kamil Świerczyński,
Mirosław Pietrzko, Marcin Piech,
Sebastian Sądkiewicz, Tomasz Sochaczewski, Waldemar Lasoń, Anna
Góra, Karolina Deptulska-Domańska
czy Wojciech Rutkowski.
Z przyjemnością pragnę przedstawić tych, którzy dołączyli do
zespołu w ciągu ostatnich pięciu lat.
Są to: Wioletta Wilkosz, Robert Wilkosz, Tomasz Kałuziński, Magda-

14

Rzgów – Nasza Gmina

lena Ogłaza, Katarzyna Sowińska,
Mateusz Tomaszewski, Kazimierz
Sójta, Klaudia Jach, Marta Zapieraczyńska, Agata Juśkiewicz, Agata
Wojcieszek, Ewa Górska, Natalia
Gałkiewicz, Marta Wojcieszek oraz
Zbigniew Krawczyk.
Mamy w składzie Orkiestry
muzyków, którzy kiedyś grali w
innych zespołach, a teraz są w
Rzgowskiej Orkiestrze – Wiesław
Krawczyk, Wacław Karbownik,
Jan Przybylak. Orkiestrę wspomaga
swoją grą ks. Robert Nowak. Dyrygentem od wielu lat jest Krzysztof
Goss, a naukę gry prowadzi Daniel
Kolanowski.
Proszę zauważyć, że część
Orkiestry występuje też w grupie
wokalnej Sempre Cantare, działającej przy GOK w Rzgowie. Więc nie
tylko dobrze grają, ale też pięknie
śpiewają.
W latach 2007-2012 Orkiestra
w dalszym ciągu aktywnie działała, szczególnie na terenie Gminy
Rzgów. Występowaliśmy na wszystkich organizowanych przez Urząd
Miasta uroczystościach, np. z
okazji 3 Maja, Dnia Niepodległości
czy Dni Rzgowa. Również swoją
grą uświetnialiśmy uroczystości
kościelne. Jak zawsze na początku
stycznia, co roku, gramy dla WOŚP.
Dla wszystkich młodych ludzi,
chcących nauczyć się grać, GOK
zorganizował lekcje nauki gry.
W minionym pięcioletnim okresie Orkiestra nawiązała kontakty z
miejscowością San Batrolomeo Val
Cavargna we Włoszech, gdzie gościliśmy w lipcu 2010 r. Nasi przyjaciele z Włoch byli u nas z rewizytą z
okazji Święta Rzgowa w 2011 r. Oba
zespoły bardzo miło wspominają te
wizyty. My zwiedziliśmy kawałek
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Italii, a Włosi niezapomniane wrażenia wynieśli z Polski.
Do tej pory utrzymujemy kontakty z Czerniowcami na Ukrainie,
gdzie nasza młodzież podjęła się
pielęgnacji grobu polskich legionistów.
W ostatnich latach, oprócz
wyjazdu do Włoch, byliśmy także
na Węgrzech, nad polskim morzem
w Wisełce i nad jeziorem Wigry.
Staramy łączyć te wyjazdy z wypoczynkiem i nauką grania.
Ale były w tym czasie smutne
dla Orkiestry zdarzenia. Zmarli
członkowie Orkiestry: Jan Pytka,
Władysław Siotor, Jan Krysiak, Jan
Siotor, Alek Kuzik oraz Henryk
Makiewicz.
W ubiegłym roku pożegnaliśmy
wielkiego miłośnika i przyjaciela
Orkiestry – księdza proboszcza Stanisława Skurę.
Ale tego wszystkiego nie byłoby,

gdyby nie pomoc Urzędu Miejskiego i
Rady Miejskiej w Rzgowie. Jest to nie
tylko wsparcie duchowe, ale przede
wszystkim finansowe. Widzimy, że
władzom, tak jak i nam, zależy na tym,
by Orkiestra była, grała i rozwijała się.
I chyba zawsze będziemy na to mogli
liczyć. A my muzycy odwdzięczymy
się swoją grą.
Na zakończenie Orkiestra pragnie podziękować Panu Burmistrzowi – Janowi Mielczarkowi,
Pani Burmistrz Jadwidze Pietrusińskiej, Panu Przewodniczącemu
Rady Miejskiej Markowi Bartoszewskiemu, wszystkim Radnym,
sponsorom i wszystkim mieszkańcom Rzgowa za to, że nas słuchają
i swoją życzliwością dla naszej
działalności sprawiają, że chce się
nam po tych 105 latach nadal grać.
Dziękujemy.
Prezes Orkiestry Dętej Rzgów
Włodzimierz Kaczmarek
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
wiaduktem w dotychczasowym
standardzie wysokości została
podjęta świadomie przez Burmistrza Rzgowa i zaakceptowana
uchwałami budżetowymi Rady
Miejskiej w Rzgowie z dnia 2
lutego 2011 r. i 18 stycznia 2012 r.
Obecny, jak i przyszły układ
komunikacyjny wokół Rzgowa
(Autostrada A1, Droga Expressowa S8, Obwodnica Aglomeracyjna Rzgowa oraz Trasa Górna
- przedłużenie A1 Włókniarzy
do drogi Nr 1 ul. Rzgowskiej
w Łodzi) gwarantuje dogodny
dojazd z drogi krajowej Nr 1 z
wykorzystaniem węzła na omawianym wiadukcie samochodom
wielkogabarytowym dojeżdżającym do Waszych zakładów usytuowanych w okolicy węzła drogi
krajowej Nr 1 i drogi powiatowej
Nr 1195E ul. Rudzkiej w Rzgowie.
Decyzję tę jako włodarze
miasta i gminy podjęliśmy świadomie, aby uchronić starą
zabudowę i układ komunikacyjny miasta Rzgowa przed
ciężkim ruchem samochodowym. Postępując według tej
maksymy konsekwentnie w najbliższym czasie przystępujemy
do budowy obwodnicy Rzgowa,
która wyprowadzi ruch samochodów ciężkich poza miasto z
kierunku wschód-zachód (węzeł
autostrady A1 - Pabianice).
Omawiane skrzyżowanie w
Rzgowie ul. Pabianickiej z ul.
Łódzką po wybudowaniu obwodnicy Rzgowa będzie służyło tylko
prowadzeniu lekkiego ruchu
lokalnego.
Odnośnie pisma z 14.08.2008
r. w sprawie utrudnień komunikacyjnych przy wiadukcie drogowym pod trasą Nr 1 nie możemy
się do niego ustosunkować, gdyż
adresatem był wtedy Burmistrz
Rzgowa i Urząd Miejski w Rzgowie, a nie Rada Miejska.
Przepraszamy za utrudnienia,
ale komfort życia mieszkańców
Rzgowa jest dla Nas priorytetem.
Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski
Do wiadomości:
1. „POLSAD” Jacek Korczak,
Rzgów, ul. Rudzka 25a,
2. SCAN-PARTNER Sp. z o.o.,
Rzgów, ul. Rudzka 35b,
3. GEALAN Polska Sp. z o.o.,
Rzgów, ul. Rudzka 31.

Opłata adiacencka

Zmieniło się ustawodawstwo
i Społeczne Komitety, które budowały przy współudziale mieszkańców inwestycje (np. wodociągi, kanalizacje, telefony), już
nie istnieją. Ustawodawca zakazał
też pobierania opłat za przyłącza
indywidualne, a te kwoty zasilały
gminną kasę na dalsze inwestycje.
Podmiejska nasza gmina rozwija
się żywiołowo. W tym roku samych
wodociągów jest budowanych kilkanaście. Sterta podań leży w biurze
Rady Miejskiej o dalsze finansowanie różnych inwestycji.
W połowie rozgrzebana jest
kanalizacja w Starowej Górze i Starej
Gadce, na środki z Unii na razie nie
ma co liczyć, a inne miejscowości
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naszej gminy też czekają na skanalizowanie. W tym roku nie zrobiliśmy nawet 1 metra kanalizacji. Jest
kryzys. Budżet gminy się skurczył.
Sama gmina nie podoła, dlatego
też uchwalono opłatę adiacencką, co
przywróci współudział mieszkańców
w inwestycjach gminnych.
a) Ustalono 30% stawki z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku podziału lub scalenia działek dokonanego na wniosek ich
właścicieli lub użytkowników wieczystych.
b) Ustalono 50% stawki z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanego budową urządzeń
infrastruktury technicznej.
Wysokość wzrostu wartości nieruchomości z tych powodów będzie
obliczał biegły rzeczoznawca na zlecenie Burmistrza. Opłata adiacencka
na wniosek zainteresowanego może
być płatna jednorazowo lub rozłożona na raty maksymalnie na 10 lat.
Pięciu radnych było „za”, pięciu
„wstrzymało się” i trzech było
„przeciw”.
A oto definicja opłaty adiacenckiej:
Opłata adiacencka jest to opłata
nakładana przez gminy na właścicieli lub użytkowników wieczystych
nieruchomości, których wartość
wzrosła na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej ze
środków Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego, środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi albo w
związku ze scaleniem i podziałem
nieruchomości, a także podziałem
nieruchomości. Ustawowa definicja
opłaty adiacenckiej zawarta jest w
art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr
115 poz. 741 ze zm., dalej zwana
ustawą). Ustawa ta stanowi podstawę prawną obowiązku wnoszenia
na rzecz gminy opłat adiacenckich.
Opłaty adiacenckie nie obejmują
nieruchomości przeznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne
lub leśne. Zgodnie z art. 144 ustawy
poprzez wnoszenie tej opłaty właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści, którzy zgodnie z przepisami nie wnoszą opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste,
uczestniczą w kosztach budowy
infrastruktury technicznej.
Pojęcie budowy infrastruktury
technicznej obejmuje przykładowo
budowę lub modernizację drogi lub
urządzeń przesyłowych, m.in. służących odprowadzeniu ścieków czy
doprowadzeniu energii elektrycznej.
Ustalenie i wysokość opłaty
adiacenckiej zależą od wzrostu
wartości nieruchomości na skutek
budowy urządzeń infrastruktury
technicznej, scalenia i podziału
nieruchomości oraz podziału nieruchomości. Innymi słowy, opłata
adiacencka w związku z tym może
zostać nałożona przez organ wykonawczy gminy, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w przypadku zaistnienia jednego z trzech
stanów faktycznych, o ile powodują
one niewątpliwy wzrost wartości
nieruchomości. Chodzi tu o:
a) podział nieruchomości,
b) scalenie i podział nieruchomości,
c) budowę infrastruktury technicznej z wykorzystaniem środków
publicznych.

Podmiotami zobowiązanymi do
jej uiszczenia są:
1) w przypadku podziału nieruchomości - właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, który wniósł
opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa - jeżeli podział został
dokonany na ich wniosek,
2) w przypadku scalenia i podziału
nieruchomości - osoby, które otrzymały nowe nieruchomości w wyniku
scalenia i podziału,
3) w przypadku budowy infrastruktury technicznej - właściciele nieruchomości, zarówno osoby fizyczne,
jak i prawne; użytkownicy wieczyści, którzy wnieśli opłaty roczne za
cały okres; użytkownicy wieczyści, którzy na podstawie odrębnych
przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Nowa ulica w Rzgowie

Postanowiono nadać nazwę
„Słowicza” ulicy w Rzgowie –
drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 668/6
od ulicy Cmentarnej w kierunku
północnym na długości 140 mb.,
mającej na razie szerokość 6 mb. (w
okolicy ul. J. Kiepury).

Sprzedaż działek

Wyrażano zgodę na sprzedaż
działek w:
- Kalinku dz. nr geod. 291/1 o pow.
903 m2
- Kalinie dz. nr geod. 685/2 o pow.
1188 m2
dz. nr geod. 685/3 o pow. 1188 m2
- Guzewie dz. nr geod. 149/2 o pow.
748 m2

Zmiany w budżecie Gminy
Rzgów na rok 2012

Rada Miejska przeznaczyła 119
tys. zł na następujące inwestycje:
1. Modernizacja budynku poczty
- roboty elewacyjne i wymiana stolarki zewnętrznej: 20.000,00 zł
2. Odwodnienie ulicy Zakładowej w
Starowej Górze: 10.000,00 zł
3. Wydatki bieżące na utrzymanie
Przedszkola Publicznego w Rzgowie - wypłata odprawy w związku z
przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy: 14.000,00 zł
4. Wydatki bieżące na utrzymanie
GOSTiR w Rzgowie - zakup energii
elektr. oraz pozostałe wydatki bieżące: 75.000,00 zł

Odpowiedź na interpelację

Odpowiedź na interpelację
złożoną w dn. 20.06.2012 r. przez
Radnego Piotra Salskiego dotyczącą
zmiany wysokości podatku w trakcie trwania roku podatkowego.
Interpelacja dotyczy zmiany
podatku od nieruchomości za 2012
r. spowodowanej zmianą klasyfikacji gruntów dokonanej na podstawie
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne przez
Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego w trybie art. 24a ww. ustawy.
Starosta dokonując zmiany
danych ewidencyjnych, zawiadamia o powyższym organy podatkowe, jeżeli zmiany mają znaczenie
dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego (§49
Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków).

W szczególności dla celów podatkowych istotne są zmiany w ewidencji
użytków gruntowych w zakresie
użytków rolnych, gruntów rolnych
zabudowanych (§67 oraz załącznik
nr 5 pkt 1 ppkt 5 rozporządzenia
z dn. 29.03.2001 r.), które zostają
wyłączone z tej grupy i zaliczone
do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych terenów mieszkalnych
(załącznik nr 6 pkt 3 rozporządzenia). Grunty rolne zabudowane to
grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji
rolniczej, a także zajęte pod ogródki
przydomowe
w
gospodarstwie
rolnym (budynki gospodarskie, stodoły, wiaty, spichlerze, szopy, garaże,
kotłownie, place składowe manewrowe w obrębie zabudowy itp.).
Grunty zabudowane i zurbanizowane – tereny mieszkaniowe
to grunty niewykorzystywane do
produkcji rolniczej i leśnej, zajętej
pod budynki mieszkalne, urządzenia
funkcjonalne związane z budynkami
mieszkalnymi (podwórza, dojazdy,
przejścia, przydomowe place gier
i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe (niezwiązane z gospodarstwem rolnym).
Starosta Powiatu łódzkiego
wschodniego w dniach od 6-28
marca 2012 r., działając zgodnie z
art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287 z późn. zm.), wyłożył do
wiadomości mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Rzgowie „projekt
operatu opisowo-kartograficznego
zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków Miasta Rzgowa”.
Projekt ten stał się Operatem ewidencji gruntów i budynków z dnia
29 marca 2012 r. Burmistrz Rzgowa
otrzymał zmodernizowaną bazę operatu w dniu 11.05.2012 r. i uruchomienie nastąpiło w dniu 15.05.2012
r. przez przekazanie zawiadomienia
księgowości podatkowej.
Księgowość podatkowa działając
zgodnie z postanowieniami art. 6a ust.
1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.
zm.), wszczęła postępowanie zmierzające do dokonania korekt podatków
za 2012 r., tj. wezwała mieszkańców
do złożenia „Informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego”, gdyż obowiązek podatkowy
powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym
zaistniały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku. Jeżeli
takie zdarzenie zaistnieje w trakcie
roku podatkowego i to ma wpływ na
wysokość podatku, podatek podlega
zmianie poczynając od pierwszego
miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło zdarzenie (art. 6
ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych).
W związku z powyższym interpelacja radnego Piotra Salskiego
znalazła odpowiedź merytoryczną, a
zarzuty dotyczące nieprawidłowości
działania Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Rzgowie należy uznać za
nieuzasadnione.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Rzgów – Nasza Gmina

Przygotowania do nowego sezonu
Przygotowania do nowego III-ligowego sezonu w pełni. Dzięki uprzejmości Centrów Handlowych zespół trenuje w Gutowie Małym pod okiem
nowego trenera Michała Buchowicza.
W III-ligowej drużynie nastąpią spore zmiany kadrowe. Odeszli z
naszego klubu: Jakub Pasiński, Michał Grzybowski, Jakub Paprocki, Witold
Grzywiński, Adrian Płuciennik, Robert Kowalczyk. Powrócili do Widzewa
wypożyczeni zawodnicy: Antosik, Bergier, Synoradzki. Natomiast z drużyną
Michała Buchowicza trenuje 28 zawodników chcących reprezentować Zawiszę w III lidze. W tej grupie jest pięciu wychowanków naszego klubu.
Dotychczas zespół rozegrał 4 sparingi, wygrał 2 i przegrał 2. Sukcesem
było zwycięstwo nad I-ligowym ŁKS 1 do 0. Do rozegrania pozostały jeszcze
2 sparingi: z MKP Zgierz i Sokołem Aleksandrów.
Rozgrywki III ligi zaczynamy w dniu 15 sierpnia (środa) o godz. 11.00
meczem z Hutnikiem Warszawa. Pozostałe mecze na naszym stadionie
zostaną rozegrane w następujących terminach:
25.08.12 (sobota) godz. 17.00 Zawisza - Ursus Warszawa
08.09.12 (sobota) godz. 16.00 Zawisza - Orzeł Wierzbica
15.09.12 (sobota) godz. 16.00 Zawisza - Targówek SKOK Wołomin
29.09.12 (sobota) godz. 15.00 Zawisza - MKP Kutno
13.10.12 (sobota) godz. 14.00 Zawisza - Lechia Tomaszów
27.10.12 (sobota) godz. 14.00 Zawisza - Sokół Aleksandrów
04.11.12 (niedziela) godz. 11.00 Zawisza - Omega Kleszczów
Natomiast beniaminek „Okręgówki”, zespół Roberta Świerczyńskiego,
rozpoczyna nowy sezon w dniu 19 sierpnia (niedziela) o godz. 17.00 meczem
ze Stalą Głowno. Pozostałe mecze odbędą się w terminach:
02.09.12 (niedziela) godz. 17.00 Zawisza - PTC Pabianice
09.09.12 (niedziela) godz. 16.00 Zawisza - Start Brzeziny
23.09.12 (niedziela) godz. 16.00 Zawisza - LKS Gałkówek
07.10.12 (niedziela) godz. 11.00 Zawisza – GLKS Dłutów
14.10.12 (niedziela) godz. 11.00 Zawisza - Pogoń Rogów
28.10.12 (niedziela) godz. 14.00 Zawisza – Orzeł Parzęczew
11.11.12 (niedziela) godz. 11.00 Zawisza - KKS Koluszki
Zarząd Klubu serdecznie zaprasza na wszystkie spotkania Zawiszy
Rzgów. Terminarze grup młodzieżowych nie zostały jeszcze opracowane, a
dokładne terminy podamy w następnym wydaniu „Naszej Gminy”.
Jan Nykiel

EURO ORLIK 2012 RZGÓW
Dnia 22.06.2012 na rzgowskim Orliku odbył się turniej „EURO ORLIK
2012 RZGÓW”.
Do rywalizacji stanęło siedem zespołów z terenu naszej gminy. Zmagania
rozpoczęły drużyny chłopców z rocznika 1999-2000, w tej kategorii rozegrano mecz o I i II miejsce, następnie rywalizowały ze sobą drużyny w wieku
gimnazjalnym. Turniej trwał od godziny 14:00 do 17:30, drużyny dawały z
siebie wszystko, aby zdobyć punkt. Rozegrano łącznie 11 meczów sędziowanych przez Jacka Kasprzaka (nauczyciela WF). Dla zawodników przewidziano napoje oraz nagrody: za pierwsze miejsce dyplomy oraz koszulki,
za II i III dyplomy, każdy zawodnik dostał słodki upominek jako nagrodę
dodatkową. Podczas turnieju wyłoniliśmy również najlepszego zawodnika
turnieju, bramkarza turnieju oraz zespół „Fair Play”.
Nagrody otrzymali: Za najlepszego bramkarza: Adam Śniady. Za najlepszego zawodnika turnieju: Patryk Wdowiak. Za grę „ Fair Play”: drużyna
Tomka Wróbla.
Tabela:
1

Drużyna
D. KLACHTA

wynik
0:0

Rzgów – Nasza Gmina

Drużyna
T. WRÓBEL

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na animacje sportowe. W GOSTiR czeka na Was
mnóstwo atrakcyjnych zajęć, m.in.: piłka nożna, tenis, wspinaczka, fitness,
taniec, judo, siłownia, siatkówka plażowa oraz wiele wspaniałych, letnich
imprez. Przygotowaliśmy dla wszystkich bardzo dużo niespodzianek, aby to
lato i wakacje w Rzgowie były wyjątkowe.
Dla najbardziej wysportowanych rodzin przewidziano nagrody, a dla wszystkich uczestników świetne sportowe gadżety. Udział w konkursach i zajęciach jest zupełnie nieodpłatny. Zajęcia będą miały charakter treningowy pod
okiem wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej i pedagogicznej.
Proponowane zajęcia to nie tylko trening, ale również sportowa rywalizacja
w duchu fair-play i przede wszystkim wspaniała zabawa dla całej rodziny.
Wszystkich serdecznie zapraszamy i już dziś życzymy niezapomnianych
wrażeń.
Projekt aktywne wakacje w Rzgowie będzie realizowany w lipcu i sierpniu, zajęcia i treningi odbywają się w każdy wtorek od godz. 18, czwartek
od godz. 18 oraz soboty od godz. 14.
Hala Sportowa w okresie wakacyjnym czynna jest od godz. 13 do 21.
www.facebook.com/aktywnyrzgow
Informujemy, iż nastąpiła zmiana telefonu, oto aktualny: fax: 42-211-0720; tel: 42-213-30-08.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

D. MAJEK
M. GAŁKIEWICZ
T. WRÓBEL
M. GAŁKIEWICZ
D. MAJEK
M. GAŁKIEWICZ
D. KLACHTA
M. GAŁKIEWICZ
T. WRÓBEL

0:2
2:0
0:2
2:5
0:2
3:0
0:5
1:1
1:5

P. WDOWIAK
D. KLACHTA
D. MAJEK
P. WDOWIAK
D. KLACHTA
T. WRÓBEL
P. WDOWIA
D. MAJEK
P. WDOWIAK

PUNKTACJA
MIEJSCE
D. KLACHTA
1
0
3
0
4 pkt - III
T. WRÓBEL
1
0
0
0
1 pkt - V
D. MAJEK
0
3
0
1
4 pkt - IV
M. GAŁKIEWICZ
3
0
3
1
7 pkt - II
P. WDOWIAK
3
3
3
3
12 pkt - I
(W przypadku równej ilości punktów decyduje wynik z bezpośredniego spot
kania)
Dziękujemy za wspólną zabawę i wspaniałą grę!
mgr Izabella Stępień
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Droga drodze nierówna Laureaci konkursów

Na ostatniej sesji wypłynął temat dróg w gminie Rzgów, w których w
pasie drogowym wyrastają krzewy i drzewa, skutecznie uniemożliwiające
bezkolizyjny przejazd pojazdów tymi drogami bez stanu naruszenia lakieru,
lusterek, wycieraczek i innych zewnętrznych części pojazdów.
Dzieje się to w całej gminie (Bronisin Dworski ul. Brójecka, Czyżeminek I, II i III), a najbardziej dokuczliwe są przerosty z prywatnych posesji w
Starowej Górze, jak na ul. Ściennej, Szklarniowej, Kwiatowej, Kanałowej i
Śniadeckiego, na obrzeżach Starowej Góry i Starej Gadki, której „tunelik” w
końcu ul. Wiekowej niedługo zarośnie na amen.
Po drogach zawiadywanych przez gminę poruszają się również pojazdy
wysokie, takie jak ciężarówki, kombajny, sprzęty rolnicze, które dosłownie
koszą rosnące w świetle drogi gałęzie, niejednokrotnie uszkadzając kabiny i
osprzęt.
A może Urząd Miejski coś z tym zrobi...
Radny Marek Bartoszewski

W ramach kampanii społecznej „Postaw na Rodzinę” ogłosiliśmy dwa
konkursy - plastyczny „Ja i Moja Rodzina” oraz fotograficzny „Rodzina w
obiektywie”. Zgłoszenia do konkursów przyjmowaliśmy do 15 czerwca. I
jest nam szalenie miło, gdyż zainteresowanie konkursami przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Do konkursu plastycznego zgłosiło się 98 uczestników.
30 czerwca na imprezie tanecznej, zorganizowanej również w ramach
kampanii, ogłosiliśmy laureatów wyłonionych przez niezależne i profesjonalne jury. Oceniający pracę mieli bardzo trudne zadanie, ponieważ prace
były rewelacyjne. Poniżej zamieszczamy listę nagrodzonych plastyków oraz
listę nagrodzonych fotografików.
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO
GRUPA WIEKOWA 3-6 LAT
1. miejsce JAKUB BIEDRZYKOWSKI, PRZEDSZKOLE
1. miejsce WIKTORIA PIETRZAK, PRZEDSZKOLE W ŁODZI
1. miejsce ANTOSIA WIRA, PRZEDSZKOLE
2. miejsce SANDRA PIETRASZCZYK
3. miejsce ZUZIA PIELESIEK
Wyróżnienie WERONIKA KACZMAREK, PRZEDSZKOLE
Wyróżnienie MARTYNA JARONIAK, PRZEDSZKOLE W TUSZYNIE
GRUPA WIEKOWA 7-9 LAT
GRAND PRIX JOANNA BŁASZCZYK, SP w RZGOWIE
1. miejsce KINGA MADEJ, ZERÓWKA
2. miejsce JAKUB GAJEWSKI, SP w RZGOWIE
2. miejsce WIKTOR BIEDRZYKOWSKI, SP w RZGOWIE
3. miejsce MONIKA WAŁĘSIŃSKA, SP w RZGOWIE
3. miejsce LAURA ZIELIŃSKA, SP w GUZEWIE
Wyróżnienie MALWINA KĘPKA, SP w RZGOWIE
Wyróżnienie MARTYNA KUBIAK, SP w GUZEWIE

Ul. Wiekowa, a dalej ul. Śniadeckiego w Starej Gadce

GRUPA WIEKOWA 10-13 LAT
1. miejsce JULIA KUZIK, PSM I i II ST. w ŁODZI
2. miejsce SARA BEDNARSKA, SP w RZGOWIE
2. miejsce PATRYCJA KOZIARSKA, SP w RZGOWIE
2. miejsce MILENA MOSIŃSKA, SP w GUZEWIE
3. miejsce JOANNA MAKIEWICZ, SP w RZGOWIE
Wyróżnienie MARTA RZĄSA, SP w GUZEWIE
Wyróżnienie JULIA WITASIAK, SP w RZGOWIE
GRUPA WIEKOWA 14-17 LAT
GRAND PRIX WERONIKA JURGA, GIMNAZJUM W RZGOWIE
1. miejsce ANGELIKA KOZIARSKA, GIMNAZJUM W RZGOWIE
2. miejsce PATRYCJA CIOSEK, GIMNAZJUM W RZGOWIE
3. miejsce DOBROMIŁA KRAJEWSKA, GIMNAZJUM W RZGOWIE
LAUREACI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Skrzyżowanie ul. Piaskowej z ul. Graniczną w Starowej Górze

Klient też człowiek

Nikt z nas nie lubi załatwiać spraw w różnych instytucjach. Hasło „promocja” czy „oferta” często budzi naszą nieufność. Z drugiej jednak strony,
komu nie zależy na oszczędnościach? Ponieważ mamy małą rodzinną firmę
i bardzo uważnie planujemy koszty, postanowiłem wziąć sprawę we własne
ręce. Udałem się do Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. w Pabianicach,
żeby dowiedzieć się, co jako wieloletni klient mogę otrzymać od swojego
dotychczasowego sprzedawcy energii. Ku mojemu zaskoczeniu uzyskałem
informację, że każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i zgłosi
się do biura PGE, może skorzystać z oferty i realnie obniżyć koszty energii.
Zostałem poinformowany, że oferty cenowe są zróżnicowane i dostosowywane indywidualnie do każdego klienta. Wyjaśniono mi w zrozumiały i czytelny sposób wszelkie niejasności, dodatkowo przeanalizowano moje zużycie, sprawdzono, czy może inna taryfa nie byłaby dla mnie korzystniejsza.
Pozwolono, bym samodzielnie podjął ostateczną decyzję, wybierając obniżoną cenę na dłuższy bądź krótszy okres. Kiedy skończy się czas obowiązywania oferty, pracownicy PGE sami skontaktują się ze mną, żeby przedstawić
mi nową propozycję współpracy. To ważne, że nie będę musiał sam o tym
pamiętać. Z biura PGE wyszedłem oszołomiony, ale i zadowolony.
Przedsiębiorca (nazwisko znane redakcji)
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GRUPA WIEKOWA 10-13 LAT
I miejsce - Alicja Baranowaka
II miejsce - Michał Salski
GRUPA WIEKOWA 14-17 LAT
I miejsce - Anna Siutowicz
II miejsce - Natalia Stawiana
III miejsce - Szymon Kuzik
wyróżnienie - Aleksandra Pytka

Szlachetna Paczka
rusza w Rzgowie
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom
żyjącym w niezawinionej biedzie – realizowany od 2001 r. przez Stowarzyszenie WIOSNA. W tym roku powstał nowy rejon na terenie naszej gminy o
nazwie „Rzgów i okolice”.
Misją projektu jest inspirowanie ludzi do stawania się bohaterami.
Wizja Szlachetnej Paczki to tworzenie system pomnażania dobra, w którym
konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. System ten oparty jest
o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.
Wybór rodziny to kluczowy etap projektu. Naszym celem jest mądra
pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Wybieramy te rodziny, dla
których wsparcie materialne będzie impulsem do zmian, a nie demoralizacją
i przyzwyczajeniem do pomocy. Głównym aspektem włączenia rodziny do
projektu jest to, czy faktycznie jej członkowie podejmują starania, by poprawić swoją sytuację oraz czy przyczyny biedy są obiektywne.
W każdym rejonie wolontariusze odwiedzają najbardziej potrzebujących
w swoim otoczeniu. Następnie darczyńcy przygotowują pomoc dopasowaną
do potrzeb konkretnej rodziny. Każdy człowiek zaangażowany w projekt ma
możliwość rozwoju swojego potencjału, poczucia wpływu na otoczenie i
przekazania, że warto współpracować z innymi ludźmi.
Przedstawicielem Szlachetnej Paczki na terenie miejscowości jest Lider.
Do jego zadań należy m.in. zebranie i przygotowanie do działania zespołu
wolontariuszy, pozyskanie adresów potrzebujących rodzin, nadzór nad spotkaniami wolontariuszy z rodzinami, a także organizacja zaplecza logistycz-

nego projektu. Dlatego już teraz zapraszam odpowiedzialne osoby do zgłaszania się do wolontariatu. Wiele informacji na temat projektu znajdziecie
na stronie http://www.szlachetnapaczka.pl/. Kandydaci na wolontariuszy
zgłaszają się za pomocą strony internetowej: http://www.superw.pl/, następnie zostaną zaproszeni na prezentację projektu i rozmowę rekrutacyjną. W
razie dodatkowych pytań, chętnie udzielę odpowiedzi, mój mail to klaudia.
zaborowska@gmail.com. Moja wiedza na temat Szlachetnej Paczki znacznie
została poszerzona na dwudniowym szkoleniu, dzięki temu będzie mi łatwiej
stworzyć, przeszkolić wspaniałą grupę wolontariuszy i odpowiednio prowadzić projekt w rejonie „Rzgów i okolice”.
Klaudia Zaborowska
Lider Szlachetnej Paczki w rejonie „Rzgów i okolice”

Wojewódzki i Powiatowy Zjazd
Polskiego Stronnictwa Ludowego
W dniu 23 czerwca 2012 r. w
świetlicy OSP Grodzisko obradował Zjazd PSL Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, zwołany po upływie
4-letniej kadencji przez ustępujący
Zarząd Powiatowy pod prezesurą
Kol. Konrada Kobusa. Gościem
Zjazdu był Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego PSL – Cezary
Gabrjączyk (Starosta powiatu
łaskiego).
Ustępujący prezes Konrad
Kobus złożył obszerne sprawozdanie z działalności zarządu w tym
okresie, podkreślając udział kandydatów PSL w wyborach do parlamentu, sejmiku województwa, rady
powiatu i gmin naszego powiatu.
Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Rewizyjnej złożył
jej Przewodniczący Bolesław Kazimierz Siutowicz. Powiatowy Zarząd
PSL i Komisja Rewizyjna otrzymały
jednogłośnie absolutorium ze swej
działalności.
W dyskusji dokonano oceny
społeczno-politycznej w powiecie i

województwie oraz negatywnie oceniono granice okręgów wyborczych
do parlamentu i sejmiku województwa, które się ze sobą nie pokrywają,
przez co nawet mocne osobowości z
naszego powiatu nie mogą się przebić na wyższe szczeble samorządu
i parlamentu. Pozytywnie przyjęto
informację o utworzeniu w powiecie
Forum Młodych Ludowców (FML).
Wysłuchano o inicjatywach FML-u
w gminach, wśród których prym
wiedzie jednak młodzież ze Rzgowa.
Zobowiązano nowy Zarząd do działań zmierzających do rozszerzania tej
działalności na inne gminy powiatu.
Blisko 50 delegatów PSL z
sześciu gmin naszego powiatu
dokonało wyboru prezesa zarządu
powiatowego w głosowaniu tajnym
spośród dwu kandydatów. Organizacja rzgowska zgłosiła byłego
prezesa powiatowego Kol. Konrada
Kobusa. Zgłoszony został również
prezes zarządu miejsko-gminnego
w Koluszkach – Włodzimierz Wójciak. Zdecydowaną większością

głosów nowym Prezesem Zarządu
Powiatowego PSL został Kol.
Konrad Kobus ze Rzgowa.
Wybrano również 17-osobowy
Zarząd Powiatowy PSL, w skład którego weszli z gminy Rzgów: Kol. Klaudia Zborowska (FML), Kol. Daniel
Frydrych (FML), Kol. Jan Mielczarek
i Kol. Marek Bartoszewski.
Delegaci wybrali 5-osobową
Powiatową Komisję Rewizyjną,
wśród tych osób z gminy Rzgów
znalazł się Kol. Zbigniew Gabara.
Trzeba podkreślić, że w Zarządzie Powiatowym PSL-u znalazło
się dwu wójtów i jeden burmistrz
powiatu łódzkiego-wschodniego.
Zjazd wybrał 9-osobową reprezentację na Zjazd Wojewódzki
PSL, który się odbył 7 lipca br. w
Dobieszkowie. Na tym zjeździe
wybrano 52-osobowy skład Zarządu
Wojewódzkiego, w którym znalazł
się Konrad Kobus i Włodzimierz
Wójciak. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został ponownie poseł
Mieczysław Łuczak.

Delegatami na Kongres PSL-u,
który odbędzie się jesienią w Warszawie, zostali dwaj przedstawiciele naszego powiatu, a właściwie
gminy Rzgów, czyli Konrad Kobus
i Marek Bartoszewski.
W Wojewódzkim Zjeździe
udział wzięli koledzy, którzy zamierzają kandydować na prezesa PSL-u,
a mianowicie Waldemar Pawlak i
Janusz Piechociński. Ten ostatni
przekonywał delegatów, że czas na
zmiany w PSL-u, a w szczególności
w kierownictwie partii, i ofensywne
ukierunkowanie nowego oblicza
Polskiego Stronnictwa Ludowego,
co po ostatnich wydarzeniach
taśmowych wydaje się nieuniknione.
Tę samą filozofię wyznają delegaci powiatu na Kongres Krajowy
PSL-u oraz nasi delegaci, a i duża
część delegatów z woj. łódzkiego,
co było widać w dyskusjach kuluarowych w Dobieszkowie.
Oj! Będzie się działo w Warszawie. Oby!
Delegat na Kongres
Marek Bartoszewski

Serdecznie zapraszamy na rozdanie nagród, które odbędzie się w ramach
Dnia Rzgowa 25 sierpnia 2012 r. o godz. 14:30 w parku przed Urzędem Miejskim w Rzgowie.
PRZYPOMINAMY, ŻE NAGRODZONY ZOSTANIE KAŻDY
UCZESTNIK KONKURSU!
Agata Nawrocka

Wyrazy współczucia
dla
Janiny Stryjewskiej
Honorowej Obywatelki Gminy Rzgów
z powodu
śmierci męża Stefana
składa Rada Miejska w Rzgowie
Przy głosie Wiceprezes ZW Cezary Gabrjączyk
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Od lewej: Poseł Mieczysław Łuczak, Prezes PSL Waldemar Pawlak,
Posłanka Krystyna Ozga, Poseł Janusz Piechociński, Wicewojewoda
Paweł Bejda, Przewodniczący Sejmiku Województwa Marek Mazur
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Przez ćwiczenia do doskonałości
Jak co roku w Bronisinie, Koło Gospodyń
Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowały w niedzielę 15 lipca 2012 r. festyn z loterią
fantową i innymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli też
zobaczyć pokaz ratownictwa techniczno-medycznego w wykonaniu strażaków ochotników z Bronisina i zaproszonych druhów z sąsiednich jednostek OSP – Kalina, Grodziska i Starowej Góry. W
drużynie ratowniczej OSP Bronisin brał czynny
udział w pokazie jej członek dh Ignacy Baumberg – Radca Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej.
Zaaranżowano wypadek samochodowy, gdzie
zadaniem strażaków było wyniesienie uwięzionych

w pojazdach pasażerów i ugaszenie palących się
aut. Zainscenizowana sytuacja wyglądała bardzo
groźnie, ale strażacy doskonale sobie poradzili.
Poszkodowanym pasażerom udzielono pierwszej
pomocy medycznej i przetransportowano w bezpieczne miejsce. Płonące samochody ugaszono.
Jak ważna jest pierwsza pomoc w „prawdziwych” wypadkach na drogach publicznych, wszyscy wiedzą. To od szybkiej i fachowej pomocy
poszkodowanym zależy ich zdrowie, a często
nawet życie. Dlatego duży nacisk kładzie się
na szkolenie strażaków ochotników w zakresie
ratownictwa technicznego i udzielania pierwszej
pomocy medycznej do czasu przyjazdu karetki
pogotowia ratunkowego. Należy podkreślić, że to

druhowie z OSP są pierwsi na miejscu wypadku.
To oni muszą być pewni, co należy zrobić, aby ich
działania ratowały życie, a nie szkodziły uczestnikom wypadków drogowych. W naszej gminie
jednostki OSP będące w Krajowym Systemie
Ratownictwa posiadają samochody wyposażone
w niezbędne urządzenia do akcji ratowniczych
na drogach. Każda jednostka ma także przeszkolonych druhów z zakresy udzielania pierwszej
pomocy.
Jak mówi porzekadło, „nauki nigdy za wiele”,
takie pokazy w ramach ćwiczeń strażackich są
bardzo potrzebne, umożliwiają doskonalenie
umiejętności praktycznych.
BRAWO DRUHOWIE RATOWNICY!

Oprócz tańca
Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe dla grup „Krasnale” i najmłodsi „Rzgowianie”, działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie, zorganizowano w tym roku w Karpaczu.
Przez 14 dni dziewczęta i chłopcy uczestniczyli w zajęciach tanecznych,
sportowych, śpiewali przy grillu, a oprócz tego zwiedzali okolicę, brali udział
w konkursach plastycznych i teatralnych.
Największą atrakcją dla dzieci było podziwianie ekspozycji w Parku
Miniatur Dolnego Śląska w Kowarach oraz zbioru zabawek z kolekcji sławnego mima Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu.
Poza tym uczestnicy obozu zwiedzali sztolnie uranu w Kowarach i brali
udział pokazach zwyczajów dzikiego zachodu w „Western City”.
Podczas wędrówek po górach dotarli do „Kruczych Skał”, a innym razem
zwiedzili „Świątynię Wang” i podziwiali Karpacz z wysokości Szrenicy, na
którą wjechali wyciągiem krzesełkowym. W drodze powrotnej udało się
zobaczyć wodospad „Kamieńczyk”.
Nie lada wyczynem okazała się wyprawa na najwyższy szczyt w Sudetach - „Śnieżkę”. Pokonanie wysokości 1602 m n.p.m. czarnym szlakiem
dowiodło sprawności fizycznej dzieci w różnym wieku, pomogło pokonać
agorafobię i akrofobię oraz pozwoliło poczuć się przez chwilę obywatelem
Czech.

Mimo iż słońce w tym czasie skąpiło swoich promieni, to dzieci wróciły do Rzgowa nieco opalone, bogate w wiedzę o Polsce, a Dom Kultury w
Rzgowie kolejny raz spełnił swoje zadanie w zakresie kształtowania pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego.
Instruktorzy GOK w Rzgowie

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych Rada
Gminy Rzgów uchwaliła regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów,
podejmując uchwałę Nr XXXIII/260/2005 z dnia
30 marca 2005 r. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego
Nr 143, poz. 1442 z dnia 13 maja 2005 r. oraz na
stronie www. bip.rzgow tensoft.pl.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
będący mieszkańcem Gminy Rzgów, znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z
niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w
rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż
kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami), wynosi ona
aktualnie 351,00 zł netto (zastrzega się, że kwota
ta może zostać zmieniona).
Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i
dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie
dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.
2. wychowankom publicznych i niepublicznych
ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie
oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – realizację odpowiedniego obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla dzieci i dla
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków
obcych - do czasu ukończenia kształcenia, jednak
nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/
słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o
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charakterze socjalnym ze środków publicznych.
Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, gdy uczeń,
który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych nie przekracza rocznie
kwoty 1.280,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych 1.152,00 zł.
Stypendium szkolne może być udzielane
uczniowi w formie całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów udziału w zajęciach:
* edukacyjnych, wykraczających poza program
nauczania (wycieczki szkolne do teatru, kina,
muzeum, zielone szkoły),
* wyrównawczych, dla uczniów z dysleksją, logopedycznych, rehabilitacji wzroku, słuchu, terapii
pedagogicznej itp.,
* edukacyjnych, realizowanych poza szkołą
(nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe, komputerowe).
Stypendium może też być udzielane w formie
rzeczowej, w szczególności na zakup podręczników, słowników, lektur, zeszytów, długopisów,
stroju gimnastycznego itp.
Można udzielić stypendium w jednej lub kilku
formach jednocześnie.
Wysokość przyznanego stypendium jest uzależniona od sytuacji materialnej ucznia i jego
rodziny, potrzeb edukacyjnych ucznia oraz innych
okoliczności.
Stypendium szkolne jest przyznawane na
okres nie dłuższy niż od września do czerwca
w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia
będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium języków obcych i
kolegium pracowników służb społecznych na
okres nie dłuższy niż od października do czerwca
w danym roku szkolnym.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku wraz
z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku
stanowi załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca
2005 r.) do dnia 15 września danego roku szkolnego (a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków
obcych i pracowników służb społecznych do dnia
15 października) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Wniosek może być złożony przez rodzica,
prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka czy kolegium.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje
komisja stypendialna, którą powołuje Burmistrz
Rzgowa na okres roku szkolnego, a do jej zadań
należy analiza i opiniowanie złożonych wniosków.
Przyznane stypendia szkolne będą przekazywane rodzicom ucznia, prawnym opiekunom
ucznia lub pełnoletniemu uczniowi na podstawie
przedłożonych faktur, rachunków itp. z okresu, na
który będzie przyznane stypendium.
Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którego nie
można było przewidzieć i które skutkuje nagłym
pogorszeniem się sytuacji materialnej ucznia i
jego rodziny (śmierć rodzica lub opiekuna, pożar,
powódź, długotrwała choroba, stanie się ofiarą
przestępstwa i inne).
Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy
rzeczowej.
Może być przyznany raz lub kilka razy w roku
niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie
wniosku (załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Rzgów Nr XXXIII/260/2005 z dnia 30 marca
2005 r.) w terminie 2 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
tego zasiłku w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Rzgowie. Złożone wnioski będą rozpatrywane
przez komisję stypendialną według kolejności
zgłoszeń w okresie nie dłuższym niż trzy tygodnie
od daty wpływu wniosku.
Druki wniosków na rok szkolny 2012/2013
można pobierać drogą elektroniczną lub bezpośrednio w placówkach wymienionych poniżej:
1. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia
22, 95-030 Rzgów, tel. 214-12-10, www.bip.
rzgow.tensoft.pl, www.rzgow.pl;
2. w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w
Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel. 21410-39;
3. w Szkole Podstawowej im. Kornela. Makuszyńskiego w Guzewie, tel. 214-10-86;
4. w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej
Jadwigi w Kalinie, tel. 214-10-77;
5. w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel. 214-13-39;
6. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, tel. 21421-12.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w wymienionych wyżej instytucjach.
Jadwiga Pietrusińska
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Czerwiec bogaty w wydarzenia
w Przedszkolu
Czerwiec w naszym przedszkolu obfitował w uroczystości i wydarzenia.
Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2011/12 w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie odbyło się 14 czerwca.
Jak co roku, nauczycielki grup zerowych z uczuciami wzruszenia, ale i
satysfakcji stanęły przed gronem dumnych rodziców oraz ich pociech, aby
pożegnać w imieniu wszystkich pracowników, młodszych kolegów przedszkolaków oraz swoim własnym opuszczających na zawsze mury naszego
przedszkola starszaków.
Wspólna praca, wysiłki i starania grona pedagogicznego oraz ich podopiecznych zaowocowały starannym przygotowaniem i gotowością do podjęcia nauki szkolnej.
Tegoroczna uroczystość w naszym przedszkolu jak zawsze składała się
z dwóch części. W części artystycznej starszaki wyruszyły w zaczarowaną
wakacyjną podróż statkiem Marzyciel, zwiedzając na niby wszystkie kontynenty Ziemi. Nie zabrakło oczywiście piosenek i tańców, a hitem okazały się:
murzyński taniec wojowników z plemienia Apli Papli oraz kankan, którego
brawurowo zaprezentowały wszystkie dziewczynki.
Następnie pani dyrektor wręczyła absolwentom dyplomy ukończenia
przedszkola wraz z pamiątkowym tablo oraz drobne upominki. Na zakończenie podziękowała wszystkim osobom współpracującym z naszym przedszkolem: Rodzicom, a szczególnie członkom Rady Rodziców, kierownictwu
GOK-u, pani rytmiczce Iwonie Sobańskiej, osobom prowadzącym zajęcia
dodatkowe. Szczególnie gorące podziękowania złożyła na ręce rodziców
zaangażowanych bezpośrednio w przygotowanie uroczystości, tj. państwu
Paluchom, pani M. Gładysz, K. Karp oraz K. Kalinowskiej. Następnie głos
zabrała pani Małgorzata Gładysz, która w imieniu wszystkich rodziców złożyła podziękowania dla całej Rady Pedagogicznej i personelu przedszkola
oraz wręczyła dzieciom upominki w postaci praktycznych długopisów. Na
zakończenie dzieci skorzystały z poczęstunku, przygotowanego przez Radę
Rodziców.
To nie był koniec letnich atrakcji, bo już 21 czerwca w hali sportowej odbyło się spotkanie w ramach programu „Domofon ICE” z udziałem
Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach
oraz przedstawicieli firmy Budimex, które obejmowało pogadankę na temat
bezpieczeństwa na drodze, pokaz ratownictwa medycznego, teatrzyk „Przygody Smoka Emila” oraz poczęstunek i rozdanie odblasków „Domofon ICE”.
Cała Rada Pedagogiczna życzy swoim wychowankom samych sukcesów
w pokonywaniu wyzwań, jakie niesie nowa uczniowska droga, a młodszym
podopiecznym pogodnych i atrakcyjnych wakacji.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzgowie składa serdeczne podziękowania firmie Kerakoll za darowiznę w postaci tynków ozdobnych oraz
panu M. Gałkiewiczowi za rośliny, które wzbogaciły wystrój naszego ogrodu.
w imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

NASZA HALA

Poloneza czas zacząć

Uczniowie klas trzecich, 21 czerwca, podczas uroczystego balu, pożegnali Gimnazjum. Jak na prawdziwy bal przystało, gimnazjaliści zatańczyli
również poloneza do muzyki z filmu Pan Tadeusz.
Punktem kulminacyjnym uroczystości był program artystyczny, który
składał się z kilku części, na początku w części oficjalnej uczniowie klas IIIa,
IIIb i IIIc wspominali trzyletni pobyt w murach szkoły. W części drugiej,
klasa IIId przedstawiła baśń Książę i poszukiwanie żony. Aktorzy stanęli na
wysokości zadania i profesjonalnie wcielili się w baśniowe postaci. Ostatnią
przygotowaną niespodzianką był występ zespołu Room 15.
Po oficjalnej części odbyła się dyskoteka. Wszystkim smakował poczęstunek przygotowany przez rodziców, a zabawa była naprawdę udana. Wszyscy bawili się do wieczora. Niejedna łezka zakręciła się w oczach gimnazjalistów i ich rodziców.
(AR)
Fot. Marta Skwierczyńska

Mija kolejny miesiąc działalności obiektu sportowego przy ul. Szkolnej 5.
Sala główna coraz częściej wykorzystywana jest nie tylko do gier
w piłkę siatkową, kosza czy piłkę ręczną. Zgłaszają się również osoby,
które już za chwilę będą zdawać egzaminy sprawnościowe do różnych
szkół, do których chcąc się dostać, sprawność i kondycja fizyczna są
bardzo ważne. Do egzaminu przygotowuje się m.in. Łukasz Goss z Grodziska. Zdawał on będzie do Szkoły Głównej Straży Pożarnej w Warszawie. Mamy nadzieję, że pot wylany podczas morderczych treningów
zaowocuje bardzo dobrą oceną egzaminacyjną.
Na naszym obiekcie znajdują się oprócz sali głównej dwie mniejsze
salki służące do zajęć gimnastycznych oraz aerobiku. Na jednej z nich
odbywają się zajęcia taneczne. Zajęcia taneczne, których założycielką
oraz prowadzącą jest wychowawca świetlicy Paula Filipczak, rozpoczęły
swoją działalność w 2010 r. Członkowie koła tanecznego to uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, a liczba regularnie
uczestniczących w zajęciach wynosi 17 osób. Największą część zespołu
stanowią uczniowie klas początkowych. Program zajęć obejmuje m.in.:
ćwiczenia uwrażliwiające na różne elementy muzyki, ćwiczenia z elementami aerobiku, własne układy ćwiczeń gimnastycznych z elementami tanecznymi, układy taneczne z elementami hip-hopu i jazzu, taniec
z rekwizytem, gry i zabawy ruchowe przy muzyce oraz ćwiczenia gimnastyczne.
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności podczas ślubowania
klas pierwszych. Zespół miał również okazję wziąć udział w konkursie
tanecznym w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie zdobył wyróżnienie.
Dzieci tańczyły również podczas konkursu szkolnego wiedzy o Ameryce, jak również wystąpiły podczas Dnia Matki.
Rozwijanie współżycia w grupie, podporządkowanie się przepisom,
rozwój postawy twórczej i sprawności ruchowej, nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji i uwagi, rozwój indywidualnych zdolno-

ści, kształtowanie wrażliwości estetycznej, wdrażanie do kulturalnego
spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie zainteresowania tańcem to
tylko niektóre z osiąganych na zajęciach celów.
Następną salą nie mniej obleganą jest sala, w której mieści się siłownia. Poniżej mamy zdjęcia pań, które z wielką radością przychodzą ćwiczyć w klimatyzowanym pomieszczeniu, dbając o swoją sylwetkę, jak i
kondycję.
Na zachodniej ścianie hali sportowej mamy wybudowaną ścianę
wspinaczkową, która do maja nie była wykorzystywana ze względu na
brak osób odpowiednio przeszkolonych w tym kierunku. Okazuje się, że
ten temat młodzieży ze Rzgowa i okolic jest bardzo dobrze znany. Mamy
kilku instruktorów, wśród których jest nawet młoda kobieta.
Na ścianie znajduje się 9 stanowisk „na wędkę” (po odpadnięciu
osoba wspinająca od razu zawisa na linie), co pozwala każdemu, niezależnie od wieku czy kondycji, postawić swoje pierwsze kroki we wspinaczce. Ścianka została dostosowana dla każdego poziomu trudności.
Poczynając od najmłodszych, aż do bardziej doświadczonych wspinaczy.
Drogi po bokach posiadają duże chwyty przymocowane na pionowej
ścianie, natomiast na środku znajdują się ściany pochyłe, gdzie trzeba
użyć trochę więcej siły :) Aktualnie powstają drogi, aby każdy z Państwa mógł poradzić sobie z grawitacją. To wspaniałe miejsce na zaczęcie
swojej przygody w skałach/górach. Miejsce zarówno na odstresowanie,
jak i trening. Wspinaczka znakomicie poprawia równowagę i siłę, a przy
tym sprawia ogromną przyjemność! Na wyposażeniu ścianki znajdują się
przyrządy asekuracyjne, liny statyczne oraz uprzęże.
Już po raz drugi gościliśmy w Rzgowie uczestników rajdu pieszego
„MIKRUS”, który organizowany był przez PTTK Łódź Polesie oraz
GOSTiR Rzgów. Celem rajdu była: popularyzacja turystyki pieszej
wśród dzieci i młodzieży; czynny wypoczynek na świeżym powietrzu;
poznanie okolic Łodzi. Ilość gości biorących udział w imprezie wyniosła
130 osób. Poniżej zdjęcie zarządu oraz kierownictwa PTTK Łódź Polesie
na czele z prezesem Markiem Sobieczańskim.
Informujemy, iż nastąpiła zmiana telefonu, oto aktualne: fax: 42-21107-20, tel: 42-213-30-08.
Wszystkim korzystającym z dobrodziejstw naszego obiektu bardzo
serdecznie dziękujemy, jednocześnie zapraszając do udziału we wszystkich kolejnych imprezach.
S.Z.

Malowanie w Rzgowie

Brydżowe wtorki
W dniu 3.07.2012 w hali sportowej GOSTiR przy ul. Szkolnej 5 został
rozegrany pierwszy turniej brydżowy organizowany przez GOK w Rzgowie.
I miejsce zajęła para Lech Korczyński - Wacław Opacki, II miejsce
Agnieszka Bedyk - Jerzy Janio, III miejsce Tadeusz Olbromski - Andrzej
Duszyński.
II turniej wygrała para Z. Kłak - M. Zieliński, przed L. Korczyński i L.
Dzubą. III turniej wygrała para Marek Bagiński - Paweł Zasępa.
Wszystkich chętnych do gry w brydża, a szczególnie mieszkańców
Rzgowa i okolic, serdecznie zapraszamy w każdy wtorek o godz. 18.00.
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Już po raz drugi utalentowane
plastycznie dzieciaki – laureaci
wszystkich konkursów plastycznych
sezonu 2011/2012 - uczestniczyły w
plenerze malarskim zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury. Plener odbył się 7 lipca 2012
r. w Parku im. A. Mickiewicza w
Rzgowie. Dla wielu naszych młodych artystów było to pierwsze tego
typu wydarzenie, ale bardzo istotne
na początku ich drogi twórczej.
Intensywna praca w otoczeniu przyrody sprzyja poszukiwaniom artystycznym i uczy malarskiej syntezy.
Wszystkie dzieła naszych młodych twórców zostaną zaprezentowane na wystawie poplenerowej
„Kolorowy Rzgów 2012”, prezentowanej podczas Dni Rzgowa 25-26
VII 2012 r. Później wystawa zostanie przeniesiona do Urzędu Gminy
w Rzgowie.
Wszystkich zainteresowanych
działaniami twórczymi zapraszamy
do rozpoczęcia nauki rysunku i

malarstwa w Pracowni Plastycznej
działającej w GOK w Rzgowie.
Bliższe informacje na www.rzgowkultura.pl lub tel. 42-2141312.
Instruktor GOK
Irmina Kuzik
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
X Międzyszkolny Turniej
Trójinformatyczny

Pożegnanie absolwentów
W piątek 15 czerwca w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie odbyła się uroczysta akademia, przygotowana przez
panie: Grażynę Ratajską i Agnieszkę Juraszek, której celem było uroczyste
pożegnanie tegorocznych absolwentów naszej szkoły. Młodzież pożegnała
się z placówką, w której spędziła sześć lat. Przed nimi kolejny etap edukacji,
we wrześniu przekroczą progi gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła się apelem, nie zabrakło podziękowań i życzeń,
które uczniom i ich rodzicom złożył pan dyrektor – Tomasz Drabczyński,
wychowawczyni oraz młodsi koledzy i koleżanki, którzy tradycyjnie na
pożegnanie obdarowali absolwentów drobiazgami na pamiątkę. Pan dyrektor
wręczył też listy gratulacyjne rodzicom uczniów mających najlepsze wyniki
w nauce.
Uczniowie klasy szóstej zaprezentowali przygotowany przez siebie program artystyczny, na wesoło opowiedzieli o swoich szkolnych sukcesach,
przeżyciach, porażkach, przyznali się do wielu „ciemnych sprawek”, które
były ich udziałem, czym zyskali ogromny podziw i zebrali zasłużone brawa
i gratulacje u osób zebranych. Wychowankowie przedstawili też specjalnie
na tę uroczystość ułożone przez siebie wiersze i piosenkę o wszystkich pracownikach szkoły.
Na zakończenie rodzice, uczniowie i nauczyciele obejrzeli niezwykle
wzruszającą prezentację multimedialną, przygotowaną przez panią Natalię
Chrabelską, stanowiącą swoistą retrospekcję lat spędzonych w tej szkole. Na
ekranie pojawiły się zabawne, a jednocześnie bardzo rozczulające zdjęcia z
różnych szkolnych wycieczek i uroczystości, dzięki którym mogliśmy jeszcze raz przeżyć te wspólne chwile. Nie trzeba dodawać, że moment ten był
wyjątkowy dla wszystkich i uświadomił nam, że kończy się pewien etap w
życiu naszych podopiecznych, a wszystko, co było ich udziałem, przechodzi
już do historii naszej szkoły.
Rodzice wraz z dziećmi pięknie podziękowali nauczycielom za trud i
serce włożone w ich sześcioletnią edukację i, jak już wcześniej wspominałam, uroczystość miała charakter rozrywkowy, dlatego zamiast tradycyjnych
kwiatów, nauczyciele i pracownicy szkoły na „podratowanie” swojego zdrowia otrzymali „ziółka od Ziółek”.
Następnie rodzice szóstoklasistów zaprosili wszystkich zebranych na
poczęstunek, gdzie czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka, w postaci DJ
pana Krzysztofa Chrzanowskiego, który z niezwykłym entuzjazmem zachęcał do wspólnej zabawy i tańca.
Były to ostatnie spędzone chwile ze szkolnymi przyjaciółmi, które mam
nadzieję pozostaną wszystkim na długo w pamięci i za które serdecznie
pragnę podziękować.
Wychowawca Agnieszka Juraszek

Dnia 9 maja 2012 r. w pracowni informatycznej SP Rzgów odbył się X
MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TRÓJINFORMATYCZNY – 2012 dla
uczniów szkół podstawowych Gminy Rzgów o Nagrodę Burmistrza Rzgowa.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyr. I. Skalska. Następnie przystąpiono do rozgrywania konkurencji turniejowych. Drużyny (łącznie 24 osób)
rozwiązywały testy oraz zadania praktyczne na stanowiskach komputerowych.
W przerwie zawodnicy posilali się napojami i słodyczami ufundowanymi przez
firmę „SKLEPIK SZKOLNY” – Pani Henryki Łuczyńskiej.
Po sprawdzeniu prac i zliczeniu punktów podsumowano turniej.
W kategorii klas VI: I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2012
otrzymała drużyna z klasy VI z SP Guzew w składzie: MILENA MOSIŃSKA, MICHAŁ PACZEŚNIAK. II miejsce zajęła drużyna z klasy VI SP
Kalino w składzie: MAGDA POPA, KACPER STAWIANY. III miejsce
zajęła drużyna chłopców z klasy VIa SP Rzgów w składzie: JAN NIEPSUJ,
HUBERT PAWŁOWSKI.
W kategorii klas V: I miejsce zajęła drużyna chłopców z klasy Va
SP Rzgów w składzie: DOMINIK KURELA, BARTŁOMIEJ JAKÓBCZAK. II miejsce zajęła drużyna chłopców z klasy Vb z SP Rzgów w
składzie: MARCEL BEDNARCZYK, PATRYK WYRWICH. III miejsce zajęła drużyna dziewcząt z klasy Vb z SP Rzgów w składzie: ALICJA
BARANOWSKA, AGATA BRONIARCZYK.
Nagrodę Burmistrza Rzgowa, aparat fotograficzny, otrzymała Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci: pendrive.
Sponsorami nagród byli: Firma „HAZET” – Państwa Z. H. Gorzkiewicz,
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kalinie i Firma „Erlast”
Pana Zbigniewa Czajki.
Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i sponsorom za pomoc w
organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Myślę, że za rok spotkamy się na XI
edycji Turnieju.
Jarosław Marianowski
nauczyciel informatyki SP Kalino

NAJLEPSI W KALINIE
Klasyfikacja końcoworoczna w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w roku szkolnym 2011/2012:
Kacper Stawiany (kl. VI) 5,50; Wiktoria Nowińska (kl. IV) 5,20; Martyna
Świderek (kl. VI) 5,18; Aleksandra Próbka (kl. IV) 5,10; Patrycja Samiec (kl.
IV) 5,10; Nowińska Sandra (kl. IV) 5,10; Anna Kwiatkowska (kl. V) 5,09;
Patryk Potakowski (kl. IV) 5,09; Julia Juszczak (kl. V) 5,00; Weronika Candryk (kl. IV) 5,00; Piotr Krzewiński (kl. IV) 5,00; Magdalena Popa (kl. VI)
4,91; Oliwia Nagańska (kl. IV) 4,90; Natalia Owczarek (kl. VI) 4,82; Hubert
Prochoń (kl. VI) 4,82; Wiktoria Chmielewska (kl. IV) 4,80.
Klasa IV - 4,51; Klasa V - 4,36; Klasa VI - 3,78.

Z wizytą w kopalni soli
w Kłodawie
Turystycznie i aktywnie rozpoczęła wakacje grupa uczniów z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Pod opieką p. Agnieszki
Ruty i p. Mariusza Bojanowskiego uczniowie zwiedzali czynną kopalnię
soli w Kłodawie, mieli okazję zjechać na głębokość 600 metrów i zobaczyć
na własne oczy, jak pracują górnicy. Tajemnice podziemi odkrywali przed
uczniami panowie przewodnicy, którzy pozwolili każdemu uczestnikowi na
pamiątkę wziąć z kopalni bryłkę soli.
W drodze powrotnej gimnazjaliści odwiedzili Uniejów i zamek biskupów
gnieźnieńskich.
(AR)
Fot. Mariusz Bojanowski i Sebastian Szubert

Rok szkolny 2011/2012 dobiegł końca, czas zatem podsumować osiągnięcia uczniów Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.
Był to rok pracowity dla wszystkich, obfitujący w liczne konkursy, zawody
i zwykłą, codzienną rywalizację. Najlepsi uczniowie, jak co roku, otrzymali
stypendia motywacyjne, zostali nagrodzeni świadectwami z wyróżnieniem,
uczniowie klas trzecich odebrali srebrne tarcze, a rodzice najlepszych z najlepszych odebrali z rąk dyrekcji listy gratulacyjne i podziękowania. Odbył się
również coroczny konkurs na superklasę i najlepszego gimnazjalistę.
A oto wyniki klasyfikacji: Srebrne tarcze otrzymały: Ewa Broniarczyk
- IIIB, Jolanta Cichewicz - IIIB, Aleksandra Sztandor - IIIB oraz Natalia
Napieraj - IIID.
Warto dodać, iż odznakę „SREBRNA TARCZA” otrzymuje uczeń kończący gimnazjum, który spełni jednocześnie następujące warunki: w klasach
I-II uzyskał świadectwo z wyróżnieniem, w klasie trzeciej uzyskał średnią
ocen co najmniej 5,00, w klasach I-III uzyskał najwyższe oceny z zachowania.
Najlepsze wyniki w skali szkoły osiągnęły: w klasach I - Agnieszka
Fryczka z kl. ID, ze średnią ocen 5,29; w klasach II - Martyna Sumera z kl.
IIA, ze średnią 4,82; w klasach III - Ewa Broniarczyk z kl. IIIB, ze średnią
5,44.
W konkursie na najlepszego gimnazjalistę I miejsce zajęła uczennica
klasy IIIB Ewa Broniarczyk ze średnią ocen 5,44; II miejsce uczennica klasy
IIIB Jolanta Cichewicz ze średnią 5,39 i III miejsce uczennica klasy ID
Agnieszka Fryczka ze średnią 5,29.
Konkurs na super klasę wygrała IIID. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.
(AR)
Na zdjęciu: odznakę „SREBRNA TARCZA” z rąk dyrekcji odbierają: Ewa
Broniarczyk, Jolanta Cichewicz, Aleksandra Sztandor i Natalia Napieraj.
fot. Agnieszka Ruta

Nowy skład pocztu
sztandarowego
Uczniowie trzecich klas pożegnali gimnazjalne progi i przekazali
pałeczkę młodszym kolegom. Nowy rok szkolny dopiero za dwa miesiące,
ale reprezentacja przyszłych klas trzecich już przejęła nowe obowiązki.
Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 25 czerwca 2012 r. został powołany
nowy poczet sztandarowy w składzie: chorąży Konrad Grzelczak z klasy IId
i asysta, Aleksandra Zielska z klasy IId i Martyna Sumera z klasy IIa. Nowy
poczet sztandarowy będzie reprezentował szkołę przez kolejne trzy lata.
(AR), Fot. Agnieszka Ruta

Początek wakacji na sportowo
29 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek, uczniowie odebrali świadectwa i
pożegnali szkołę na całe dwa miesiące. Uczniowie klasy Id i IIId tradycyjnie
już na sportowo przywitali wakacje. Pan Mariusz Bojanowski i pani Agnieszka
Ruta zmobilizowali swoich wychowanków do bezpiecznej, sportowej aktywności i spędzenia pierwszego, wakacyjnego wieczoru przy ognisku.
Atrakcją popołudnia był mecz piłki nożnej rozegrany między drużynami
dziewcząt i chłopców. Humory dopisywały, kontuzje zagoją się szybko, a
wspomnienia pozostaną. Wszystkim gimnazjalistom życzymy udanych,
aktywnych wakacji.
(AR)
Fot. Wojtek Szymczak

SP GUZEW: Najlepsze osoby w klasie VI to: Natalia Bieniek (średnia 5.45),
Aleksander Kurowski (średnia 5.36), Milena Mosińska (średnia 5.18), Weronika Pierzchałka (średnia 4.82).
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Czas podsumowań
w gimnazjum
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