Konkurs Świąteczny
Redakcja NG w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia
ogłasza konkurs. Żeby wziąć w nim udział, należy odpowiedzieć na podane
niżej trzy pytania:
1. Kto był opiekunem Jezusa?
2. Jak ma na imię matka Jezusa?
3. Jak nazywał się Anioł, który oznajmił Maryi o narodzeniu Syna Bożego?
Odpowiedzi prosimy wpisać na kartce pocztowej i wrzucić do skrzynki
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, I p., w terminie 21.12.2012
r. do godz. 15.
Nagrodą w konkursie będą wyroby Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego
„Gołębiewska” Spółka Cywilna, Katarzyna Gołębiewska-Lipiec, Adam
Lipiec, w Rzgowie, ul. Górna 2. Wyroby tej firmy można zakupić w sklepach:
- GS „SCH” Rzgów, ul. Ogrodowa 41;
- GS „SCH” Rzgów - Starowa Góra, ul. Centralna 40;
- Alina Dziuda, Rzgów, Plac 500-lecia 5;
- Andrzej Nowak, Rzgów, ul. Nadrzeczna 4.
W dniu 20.12.2012 r. (czwartek) w sklepie przy ul. Ogrodowej 41 odbędzie prezentacja wyrobów cukierniczych, połączona z degustacją, na którą
w imieniu firmy wszystkich zapraszamy.
W.K.

Spotkania w Starowej Górze –
zakończone
Wizytą w Teatrze Muzycznym na spektaklu „Wesoła wdówka” zakończyły się spotkania, dyskusje i prelekcje przeznaczone dla mieszkańców
Starowej Góry i Gadki Starej. Odbywały się one w Domu Kultury przy ul.
Centralnej 100, a dotyczyły przeciwdziałań uzależnieniom; uzależnieniom
różnego rodzaju – które niejednokrotnie powodują w rodzinach lawiny nieszczęść.
Celem spotkań jest uświadomienie społeczeństwu, jakie są współczesne zagrożenia cywilizacyjne wynikające z szybkiego tempa życia, także ze
strony alkoholu czy środków psychoaktywnych – dopalaczy, narkotyków,
leków; jak je rozpoznawać, jak sobie z nimi radzić. Nie zawsze zdajemy
sobie sprawę, że czyhają na nas i naszych bliskich – a dotyczą nie tylko dorosłych, lecz także młodzieży i dzieci.
Cieszy zatem duże zainteresowanie oraz frekwencja, będąca też wyrazem
integracji społecznej. Miejmy nadzieję, iż program spotkań będzie kontynuowany również w innych miejscach naszej gminy.
Izabela Kijanka

UWAGA! Mieszkańcy gminy i okolic. W ostatnich dniach nasiliły się kradzieże w budynkach.
Bądźcie czujni i pilnujcie nawzajem swego i sąsiadów mienia! W razie potrzeby natychmiast
dzwońcie na Policję: 997 lub 42-61-42-560.

BAL SYLWESTROWY
W KALINIE
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH
NA BAL SYLWESTROWY.
JAK CO ROKU OFERUJEMY ZNAKOMITE JADŁO
I WSPANIAŁĄ ZABAWĘ.
PROPONUJEMY:
4 CZTERY DANIA GORĄCE
4 ZAKĄSKI
4 NAPOJE
4 OWOCE
4 PÓŁ LITRA NA PARĘ
4 SZAMPANA NA STÓŁ
4 DEGUSTACJĘ PRZY WIEJSKIM STOLE

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Nr 11-12 (212-213) l LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2012 r.

Samochód strażacki
dla przyjaciół na Ukrainie
W ramach współpracy z rejonem storyżnieckim na Ukrainie, decyzją
Zarządu OSP Bronisin Dworski w dniu 26.10.2012 r. został przekazany uroczyście samochód strażacki m-ki Star 266 społeczności w Starej Krasnorzorze, którą zeprezentowali Prezes Społecznego Towarzystwa im. Jana Pawła II
w Starej Krasonoszorze Ukraina - Regina Kałuska i Sołtys tej miejscowości Wiktor Luptowicz, przez Burmistrza Rzgowa Jana Mielczarka i Zarząd OSP
Bronisin Dworski na czele z Komendantem OSP Bronisin Dworski jednoczesnie Prezesem Zarządu Powiatowego OSP Łódź - Wschód i Wiceprezesem
Zarządu Woj. OSP - Stanisławem Bednarczykiem.
W uroczystościach brały udział władze Storożynieckiego Rejonu (odpowiednik naszego powiatu), Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Storożyńcu, mieszkańcy i dzieci ze szkoły polskiej z tej miejscowości, ksiądz z
kościoła polskiego, który poświęcił samochód, oraz prasa i TV lokalna. Na
koniec uroczystości zaprezentowano możliwości gaśnicze samochodu.
Strażacy z OSP Bronisin Dworski przekazali umundurowanie kpl. dla 6
osób i syrenę strażacką, która będzie zwoływała strażaków w chwili zagrożenia. Trzeba nadmienić, że na Ukrainie nie ma struktur ochotniczych straży
pożarnych, są tylko zawodowe w miastach rejonowych i obwodowych, być
może przekazanie tego samochodu będzie zalążkiem powstawania OSP na
Ukrainie.
Według oświadczeń strony ukraińskiej, takiego samochodu nie mają
nawet straże zawodowe na Ukrainie.
Włodzimierz Kaczmarek

ZAPISY: KALINO 35, TEL. 606-272-085
KOSZT 320 ZŁ (OD PARY)

ZAPROSZENIE na BAL SYLWESTROWY
2012
W GRODZISKU, gm. Rzgów, w budynku OSP
Zapewniamy, jak co roku, wyśmienitą kuchnię
i zabawę do białego rana w takt profesjonalnego
zespołu muzycznego „WMW”
z Piotrkowa Trybunalskiego.
Gwóźdź programu to wspaniały pokaz
sztucznych ogni!!!
Bilety wstępu w cenie 330 zł od pary.
Bilety do nabycia:
P. Mariusz Mirowski - sklep w budynku OSP,
tel. 512-585-534
P. Małgorzata Berczak - Grodzisko 45,
tel. 42-214-26-54 lub 535-142-654
Gwarantujemy wspaniałą zabawę
i wyśmienitą obsługę!!!
ORGANIZATORZY

SYLWESTER
Miłośników szampańskiej zabawy serdecznie zapraszamy
na BAL SYLWESTROWY do sali OSP w Starej Gadce.
Oferujemy tradycyjną, polską kuchnię (4 posiłki na ciepło,
zimne zakąski, napoje, alkohol i lampkę szampana).
Gwarantujemy upojną zabawę do białego rana
w takt muzyki zespołu „Fenix”.
Koszt balu 360 zł od pary.
Kontakt: Grażyna Oleśko, Stara Gadka, ul. Lucerniana 96,
tel. (42) 227-87-26.
Organizatorzy: KGW i OSP w Starej Gadce

„RZGÓW – NASZA GMINA”. Miesięcznik Rady Gminy w Rzgowie. Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, p. 7. Tel. 42 / 214-12-07, 42 / 214-12-10.
Redaktor Naczelny: Regina Krystyna Bagińska. Pozostali członkowie Kolegium Redakcyjnego: Marek Bartoszewski, Stanisław Gierasiński, Piotr Hajduk,
Włodzimierz Kaczmarek, Jan Mielczarek, Iwona Skalska, Andrzej Zygmunt. Druk: Oficyna Drukarska, Pabianice. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian tytułów. Koszt ogłoszeń w „Naszej Gminie”: ramkowe (1 cm2) – 1 zł, tekst sponsorowany (nie więcej niż
pół strony) – 100 zł. Dla ogłoszeń powtarzających się stosujemy rabaty. Redakcja nie odpowiada za ich treść.
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ŚWIĘTA TUŻ... TUŻ...
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia
i Nowego Roku. Nadchodzi również
czas spotkań rodzinnych i życzeń
przy wigilijnym stole.
Nasze życzenia dla mieszkańców
Gminy Rzgów zawarte są w słowach
księdza Jana Twardowskiego...

„Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć, jak kukiełki.”
(ks. Jan Twardowski)
Burmistrz Rzgowa
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Redakcja „NASZEJ GMINY”

Samochód strażacki dla przyjaciół na Ukrainie

Tam szum Prutu

W dniach 12-20 listopada 2012 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zrealizował program finansowany przez Narodowe Centrum Kultury,
a dotyczący polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży pt. „Twórzmy wspólną
przyszłość”. Młodzież ze Rzgowa wraz z opiekunami wyjechała do Czerniowiec na Ukrainę. Głównym celem wyjazdu było spotkanie z rówieśnikami ze
szkoły w Rarańczy oraz porządkowanie mogił polskich legionistów na cmentarzu w Rarańczy. Uczestnikami projektu ze strony polskiej byli członkowie
Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” oraz młodzieżowej grupy wokalnej
„Sempre Cantare”, działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie.
Ze strony ukraińskiej uczniowie ze szkoły w Rarańczy.
Po przyjeździe do Rarańczy spotkaliśmy się z bardzo serdecznym przyjęciem. Odbył się uroczysty apel, wzruszające przywitanie chlebem przez
Panią dyrektor oraz występy obydwu grup. Młodzież nie miała żadnych problemów z integracją, już po kilkunastu minutach wszyscy wspólnie śpiewali
i tańczyli. Bardzo ważnym aspektem naszej wizyty były prace na cmentarzu,

podczas których między innymi uporządkowaliśmy cały teren wokół mogił
polskich legionistów, naprawiliśmy i zabezpieczyliśmy odpowiednim preparatem drewniany krzyż, odnowiliśmy litery na mogiłach, złożyliśmy kwiaty i
zapaliliśmy znicze. Szczególne podziękowania należą się także młodzieży z
Rarańczy, która nie tylko podczas naszego pobytu, ale przez cały rok pamięta
o polskich mogiłach.
Kolejne dni na Ukrainie mijały bardzo pracowicie. Rzgowianie poznawali wielokulturowość Bukowiny, spotkania obfitowały w popisy taneczne i
wokalne, podczas których prezentowaliśmy naszą kulturę i stroje regionalne.
Młodzież z Polski i Ukrainy uczyła się nawzajem języka polskiego i ukraińskiego. Zobaczyliśmy Uniwersytet im. J. Fedkowicza w Czerniowcach, Dom
Polski im. A. Mickiewicza oraz ratusz i starówkę. Wieczorami przyjemnie
było zwiedzać Czerniowce, tym bardziej, że pogoda, mino listopadowej pory,
sprzyjała spacerom. Wzięliśmy udział we mszy świętej w Kościele Polskim
w Czerniowcach i również tam wystąpiliśmy.
Z tej wyprawy zostało nam poczucie spełnionego obowiązku, w sercach
tęsknota za piękną Bukowiną i pamiątki w postaci zdjęć. Mamy nadzieję, że
projekt będzie kontynuowany w następnych latach i jeszcze nie raz odwiedzimy Ukrainę.
Wojciech Skibiński

Międzynarodowe sukcesy rzgowskich wokalistów
17 listopada w Czerniowcach
na Ukrainie odbył się III międzynarodowy konkurs piosenki polskiej
„Bukowińskie Malwy”, organizowany przez Towarzystwo Kultury
Polskiej im. Adama Mickiewicza
w Czerniowcach oraz polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Konkurs zorganizowano w pięknej
Auli Akademii Medycznej w Czerniowcach.
W przesłuchaniach wzięło
udział 26 wokalistów w trzech kategoriach wiekowych (do 12 lat, do
18 lat i powyżej). Uczestnicy mięli
za zadanie zaprezentować dwie
piosenki: jedną w języku polskim,
drugą dowolną. Preferowano polskie evergreeny pochodzące z lat
60., 70. i 80. W konkursie wzięło
udział również dwóch wokalistów ze

rzgowskiej grupy wokalnej Sempre
Cantare, działającej w GOK-u.
Katarzyna Sowińska zaprezentowała piosenki z repertuaru Anny
Jantar „Najtrudniejszy pierwszy
krok” oraz Ireny Santor „Walc
Embarras”, Mateusz Tomaszewski zaśpiewał piosenkę Andrzeja
Zauchy „Bądź moim natchnieniem”
i Krzysztofa Krawczyka „Parostatek”. Nasi wokaliści pokazali dobre
przygotowanie emisyjne, bardzo
ciekawe interpretacje prezentowanych piosenek i wysoki kunszt sceniczny.
W wykonaniu ukraińskich
wokalistów mogliśmy usłyszeć
między innymi: piosenki z repertuaru Urszuli Sipińskiej „Cudownych
rodziców mam”, Maryli Rodowicz
„Ech mała” czy „Rudy rydz” w

Cecyliada 2012
Tradycyjnie, jak co roku, pod koniec listopada obchodziliśmy w Rzgowskim Chórze „Camerata” Święto Patronki - św. Cecylii. Podczas mszy św. o
godz. 11.30 w niedzielę Chrystusa Króla 25 listopada - wykonaliśmy „Hymn
do św. Cecylii”, pani chórmistrz przybliżyła sylwetkę świętej, chórzyści
odczytali czytania. W minikoncercie zaśpiewaliśmy - „Canticorum Jubilo”
J. F. Haendla i „Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie” („Psalm XLVII”)
M. Gomółki.
W miłej atmosferze przebiegło doroczne spotkanie przy stole. Święto
Patronki było doskonałą okazją do celebrowania kolejnej, 9. już rocznicy
utworzenia Rzgowskiego Chóru. Nie zapominajmy, iż tradycje śpiewacze w
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wykonaniu najmłodszych uczestniczek.
Konkurs oceniało pięcioosobowe, profesjonalne jury (wykładowcy uczelni muzycznych), które
przyznało I miejsce w najstarszej
kategorii – Mateuszowi Tomaszewskiemu (Sempre Cantare – GOK w
Rzgowie) oraz najwyższą nagrodę
w konkursie - Grad Prix III międzynarodowego konkursu piosenki polskiej „Bukowińskie Malwy” - Katarzynie Sowińskiej (Sempre Cantare
– GOK w Rzgowie).
Gala finalistów odbyła się 18
listopada, gdzie wszyscy zwycięzcy zaprezentowali swoje najlepsze utwory. Wraz z nimi na scenie
wystąpili artyści z całej Bukowiny i
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”.
Wojciech Skibiński

Rzgowie trwają już dosyć długo, a ta forma spędzania czasu jest jednocześnie
wspaniałą formą integracji społeczeństwa.
To także czas podsumowań i analiz mijającego roku – pracowitego, ale
też pełnego satysfakcji i dumy; nie brakowało w nim sukcesów, pochwał i
nagród. Nie zapominają o nas również rzgowskie władze, o czym zapewniała
obecna na spotkaniu Zastępca Burmistrza Rzgowa p. Jadwiga Pietrusińska.
Zachęcam zatem wszystkich kochających śpiew do włączania się w szeregi chóru, tu pasja artystyczna łączy się z miłymi spotkaniami życzliwych
sobie ludzi. A czas jest dobry; otwieramy serca – przystępujemy do kolęd.
Władzom oraz Radzie Miejskiej w Rzgowie, a także wszystkim życzliwym - składamy życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego 2013 Roku.
Chórzyści „Cameraty”
Chórmistrz Izabela Kijanka
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Spotkanie autorskie
W dniu 22 listopada 2012 r. na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie przybył łódzki poeta Dariusz Staniszewski, aby publiczności licznie zgromadzonej w Sali konferencyjnej hali GOSTiR w Rzgowie,
zaprezentować wycinek własnej twórczości. Spotkanie odbyło się w ramach
kampanii społecznej „Łódzkie czyta”, do której biblioteka włączyła się jako
partner.
Dariusz Staniszewski, rodowity łodzianin, absolwent ekonomii i bibliotekoznawstwa, pracuje jako starszy bibliotekarz w dziale opracowania zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Łodzi. Instytucja ta wydaje Gazetę Twórczych Bibliotekarzy
i Przyjaciół „Na Stronie”, redagowaną przez naszego gościa. Niezwykle kreatywny autor licznych wierszy, bajek, piosenek i opowiadań jest członkiem
Koła Literackiego „Anima” oraz, obchodzącej 1 grudnia 2012 r. swoją rocznicę istnienia, grupy poetyckiej „Motyl”.
Tomik poetycki „Rozpinając tęczę” (2009, seria „Dusza wymaga”, wyd.
eConn) to debiut autorski Dariusza Staniszewskiego. Zawarte w nim liryczne
wiersze stanowią przegląd twórczości poetyckiej na przestrzeni kilkunastu
lat. Utwory wkomponowano w trzy cykle: „dzień dobry”, „wracam” oraz
„zaułki, ogrody, tęsknoty”. Ten sam rok zaowocował wydaniem wspólnie z
Agatą Chlebną „Chimeryków łódzkich” – zbioru limeryków zadedykowanych bibliotekarzom.
Plon kolejnych lat twórczości (2010-2012) to tomiki „Wybijanki prosto
z głowy”, „Łodzią z czwartego piętra w dół”, „Koczkodancing” oraz
„bajka. jest obok”, z których pochodziły wiersze prezentowane w czasie
poranku poetyckiego w Rzgowie. Zaproszona młodzież przyjęła je z dużą
aprobatą i uznaniem, jako komentarz polskiej skomplikowanej rzeczywistości.
Dariusz Staniszewski nie zapomina także o najmłodszych odbiorcach, dla
których adresował książeczki z serii „Łódzkie Przygody Duszka Migawki”
(2010): „Poznajemy Duszka Migawkę”, „Dziki Zachód nad Księżym
Młynem” oraz „Cyrk Krasnoludka Podbródka”. Czytelnicy czasopisma dla
dzieci „Urwisowo” miewali wiele okazji, aby poznać wspaniałą twórczość
pisarza, bowiem na łamach tych często publikowano jego utwory.
Literackie portale internetowe chętnie zamieszczają błyskotliwe, zręcznie napisane, pełne gorzkiego humoru wiersze, które cechuje genialny zmysł
obserwacyjny autora (maria.duszka.pl, poetika.pl).
W listopadzie 2010 r. prezentował swoją poezję w WiMBP w Łodzi w
ramach „Panoramy Literackiej Łodzi i Regionu Łódzkiego Poezja lat 20012010”. Ponadto z sukcesami uczestniczył w konkursach poetyckich – 2. miejsce w Turnieju Jednego Wiersza pt. „Śmierć Pegaza” (2010), wyróżnienie
w Turnieju Jednego Wiersza o Wieczne Pióro Twórcy (2012). Nieobca jest
mu także trudna sztuka oceniania, bowiem zasiadł w jury Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego na zestaw wierszy inspirowanych cytatem z wiersza
Czesława Miłosza „Oeconomia divina”, organizowanego przez Związek
Literatów Polskich Oddział w Łodzi (listopad 2011 r.).

Chrześcijaństwo po prostu / C. S. Lewis; przeł. Piotr Symczak.
Poznań: „Media Rodzina”, cop. 2002.- 217,[1]s.
Clive Staples Lewis (1898-1963), filozof, pisarz, wykładowca średniowiecznej i renesansowej literatury w Cambridge, zasłynął jako autor cyklu
siedmiu powieści fantasy „Opowieści z Narni”, które doczekały się wielu
adaptacji filmowych, radiowych i teatralnych. Także twórcy muzyki i gier
komputerowych ochoczo czerpali z twórczości Lewisa, inspirując się jego
pomysłowością.
„Chrześcijaństwo po prostu” to wyjątkowa pozycja w dorobku pisarskim
Lewisa. Autor nie narzuca swojej wiary ani sposobu myślenia. Nie zamierza
obciążać czyichkolwiek sumień. W sposób niezmiernie delikatny, zarazem
czytelny i obrazowy wyjaśnia i broni tych elementów wiary, które od wieków
są wspólną płaszczyzną dla chrześcijan.
Materiały ujęte w książce autor konsultował z anglikańskim, katolickim,
metodystycznym i prezbiteriańskim duchownym, aby uniknąć jakiejkolwiek
stronniczości. Pokazuje chrześcijaństwo nie dotykając spraw, które w jego
mniemaniu są zarzewiem konfliktów. Milczeniem pomija także kwestie doktrynalne, uznając za słuszną zasadę niewypowiadania się na temat pokus, na
które nie jest się samemu wystawianym. Podaje plastyczne przykłady tychże.
Jak sam mówi, jest to książka, która „przypomina [...] korytarz, z którego
szereg drzwi prowadzi do różnych sal. Jeśli zdołam kogoś wprowadzić do
tego korytarza, uda mi się dopiąć celu. [...] niektórym zejdzie w korytarzu
dłuższy czas, inni zaś niemal od razu będą mieli pewność, do których drzwi
powinni pukać”.
(A.M.)
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie składają czytelnikom i sympatykom ciepłe i serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i radości.

Ćwicz z GOSTiR-em,
a będziesz wielki
Hala Sportowa w Rzgowie działa już ponad pół roku. W listopadzie, w
odpowiedzi na zainteresowanie rodziców, Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie zorganizował bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci urodzonych w
2006 i 2007 roku. Pod nazwą zajęcia ogólnorozwojowe kryją się przeróżne
gry i zabawy z piłką oraz ćwiczenia fizyczne, które prowadzone są pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora. Pierwsze zajęcia odbyły się 29
listopada br. i wzięło w nich udział 21 dzieci z całej Gminy Rzgów. Dzieciaki
były zachwycone. Po zajęciach padały pytania ze strony dzieci do rodziców
- Mamo, przywieziesz mnie tutaj za tydzień... :) Najmłodszym możemy obiecać, że zajęcia będą odbywać się w każdy czwartek o godz. 16.00, więc na
następne zajęcia zabierzcie ze sobą także swoich kolegów.

XXVII Sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie
w dniu 30 października 2012 r.
Ślubowanie Radnej

Na początku sesji odbyło się
ślubowanie nowo wybranej radnej
w wyborach uzupełniających w
okręgu wyborczym Nr 9 (Kalino,
Tadzin, Huta Wiskicka, Bronisin
Dworski), mieszkanki Kalina, Pani
Anny Pachulskiej, która zdobyła
mandat w tym okręgu wygrywając
3 głosami z kandydatem z Tadzina
Panem Andrzejem Sabelą.
Wybory odbyły się w dniu 14
października w lokalu wyborczym
Szkoły Podstawowej w Kalinie
spośród tych dwóch kandydatów. Liczba oddanych głosów na
poszczególnych kandydatów wyniosła: Anna Pachulska – 108, Andrzej
Sabela – 105.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ślubowanie o treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców” z odpowiedzią radnej – „Ślubuję” odebrał
Przewodniczący Rady. Po ślubowaniu radna stała się pełnoprawnym
członkiem Rady Miejskiej w Rzgowie uzupełniając jej skład do 15-stu
osób przynależnych ustawowo. Były
gratulacje, życzenia i oklaski.

Podziękowania dla
Pani Marii Kluczyńskiej

Pani Maria Kluczyńska, długoletnia Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, długoletnia wychowawczyni
kilku pokoleń dzieci, młodzieży,
po tylu latach pracy postanowiła
odejść na zasłużoną emeryturę. Były
podziękowania od władz Urzędu
Miejskiego w Rzgowie, Rady Miejskiej, tablica pamiątkową, kwiaty
i gorące życzenia oraz gremialne
oklaski na stojąco.

Podziękowanie

Przekazanie wyróżnień
w konkursie „Budowniczy
Polskiego Sportu”

Przewodniczący Rady po otrzymaniu tych wyróżnień na Stadionie
Narodowym w Warszawie podczas Gali i Finału Konkursu, gdzie
oceniona została Hala Sportowa w
Rzgowie, przekazał te wyróżnienia
Dyrektorowi GOSTiR – Wojciechowi Skibińskiemu, aby wyeksponował je w widocznym miejscu na
Hali Sportowej, oraz Burmistrzowi
Rzgowa na pamiątkę do wyeksponowania w Urzędzie Miejskim.

(A.M.)

AUTO CZĘŚCI
Części zamienne do samochodów osobowych
i dostawczych
Rzgów, ul. Rawska 24a
tel. 788-888-910
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Dziękujemy za wieloletnią pracę
w kształtowaniu postaw młodych
ludzi, przyszłych obywateli naszej
gminy, na których jako jej wychowanków można liczyć.
A oto krótka charakterystyka
jej kariery w oświacie w ogóle i
w samym Rzgowie, która została
odczytana przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej:
Pani Maria Kluczyńska rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej
w Guzewie od 16.08.1967 r. po
ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Łęczycy. Prowadziła m.in.
lekcje fizyki i chemii, była także
opiekunką drużyny harcerskiej.
Stara się również podwyższać
swoje kwalifikacje. I tak w roku
1969 ukończyła kurs okręgowy
śródroczny wychowania fizycznego
dla nauczycieli szkół podstawowych
w zakresie klas I-IV, a w roku 1970
ukończyła Studium Nauczycielskie
w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku filologia polska.
Od 1.12.1972 r. rozpoczęła pracę
w Szkole Podstawowej w Rzgowie. Uczyła różnych przedmiotów,
np. języka polskiego, matematyki,
wiadomości o przyrodzie, wychowania plastycznego. Prowadziła
także bibliotekę szkolną. W roku
1977 ukończyła Studium Nauczania Początkowego Matematyki i od
roku 1979 uczyła klasy I-III.
Przez cały czas podwyższała
swoje kwalifikacje: w roku 1981
ukończyła Studium Przedmiotowo-Metodyczne o kierunku nauczanie
początkowe; kurs reedukatorów; w
1988 r. ukończyła studia wyższe na
Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego i uzyskała tytuł magistra pedagogiki w
zakresie nauczania początkowego.
W lipcu 2003 r. uzyskała stopień
nauczyciela dyplomowanego. Od
1.09.2002 r. zostało jej powierzone
stanowisko Wicedyrektora Szkoły,
którym pozostała aż do chwili odejścia na emeryturę, prowadząc jednocześnie zajęcia z terapii pedagogicznej.

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

Opłata targowa w dół

SERDECZNE
PODZIĘKOWANIE DLA
WSZYSTKICH WYBORCÓW
SKŁADA RADNA
ANNA PACHULSKA

Rada Miejska zmniejszyła
dzienną opłatę targową za każdy m2
zajmowanej powierzchni ze wszelkich miejsc, w których prowadzona
jest sprzedaż, do 50 gr/1 m2. Stawka
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2013 r.

Rzgów – Nasza Gmina

Podatki lokalne na 2013 r. – częściowo w dół

Wysokość poszczególnych stawek nie uległa zmianie i jest na poziome
stawek roku 2012, z jednym odstępstwem od tzw. gruntów pozostałych,
gdzie było 43 gr/1 m2, a radni obniżyli wyraźnie tę stawkę.
Dotyczy to działek do 1 ha niebędących gospodarstwami rolnymi. Ten właśnie podatek wzbudził największe kontrowersje w samym Rzgowie po modernizacji geodezyjnej gruntów wykonanej przez Starostę Powiatowego. Ponieważ próba uchwalenia tego podatku na poziomie 20 gr/1 m2 na rok 2012 została
odrzucona przez RIO, radni postanowili w ramach rekompensaty za niespodziewane podwyżki jeszcze dać ulgę w tym podatku do poziomu 15 gr/1 m2.
A oto podatki na rok 2013:
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na
terenie Gminy Rzgów:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł
od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,00
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) od budynków letniskowych - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zmiany w budżecie

- Gmina otrzymała odszkodowanie z tytułu nabycia przez Województwo
Łódzkie prawa własności gruntów położonych w Grodzisku pod poszerzenie
drogi wojewódzkiej Nr 714 kwotę 116.922 zł, a w szczególności za naniesienia na placu OSP w Grodzisku
- Pozostała kwota 19.500 zł z budowy wodociągu w Konstantynie
Razem: 136.422 zł
Rozdysponowano tę kwotę na:
1. Zakup sieci wodociągowej w Czyżeminku od Panów
M. Anderwalda i M. Kapuścińskiego
- 5.000,00 zł
2. Transport samochodu strażackiego na Ukrainę
– 8.000 zł
3. Remont beczki do samochodu OSP Stara Gadka
– 14.000 zł
4. Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Czartoryskiego
w Starej Gadce
– 19.500 zł
5. Przebudowa przepustu i rowu odwadniającego w Kalinku
– 50.000 zł
6. Wykup gruntów na zasoby komunalne
– 33.920 zł
7. Zakup wyposażenia dla OSP Grodzisko
– 6.000 zł
Razem: 136.422 zł

Zmiany w Komisjach Rady Miejskiej

W związku z zaprzysiężeniem radnej A. Pachulskiej sesja zmieniła częściowo składy osobowe Komisji Rady Miejskiej. Komisje pracują teraz w
następujących składach:
1. Komisja Rewizyjna: Wiesław Gąsiorek - Przewodniczący, Zenon Wawrzyniak - Zastępca Przewodniczącego, Kazimierz Łęgocki, Krystyna Niewiadomska, Jan Owczarek.
2. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów: Stanisław Gierasiński - Przewodniczący, Stanisław Bednarczyk - Zastępca Przewodniczącego, Marek
Bartoszewski, Andrzej Zygmunt, Piotr Salski.
3. Komisja Spraw Społecznych: Marek Skalski - Przewodniczący, Regina
Krystyna Bagińska, Urszula Biniek, Mirosław Bednarczyk, Anna Pachulska.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 28 listopada 2012 r.
Tuż przed sesją niespodziewanie na holu przed salą obrad bardzo
młody człowiek w otoczeniu grupy
osób z naszej gminy dzierżąc w ręku
legitymację poselską zażądał od
Przewodniczącego Rady udzielenia
mu głosu zaraz na początku sesji.
Przewodniczący z niedowierzaniem
takiego zachowania posła wskazał
mu miejsce dla publiczności, aby
oczekiwał procedur sesyjnych, po
wyczerpaniu których można było
udzielić głosu Panu posłowi PiS-u
Marcinowi Mastalerkowi. Pan poseł
Mastalerek, lat 28, pochodzący ze
Szczecina, wybrany do Parlamentu
w okręgu sieradzkim, na zaproszenie „Stowarzyszenia obrony mieszkańców miasta i gminy Rzgów” bez
wysłuchania racji samorządu rzgowskiego wygłosił swój protest wobec
pisma z GDDKiA w Warszawie w
sprawie proponowanych zmian na
skrzyżowaniu ul. Pabianickiej z
trasą Nr 1.
Pan poseł udzielił też „reprymendy” rzgowskiemu samorządowi o nietransparentności działań
publicznych, a w szczególności
za wyproszenie kilku obywateli z
pokoju Burmistrza podczas roboczych ustaleń z częścią radnych z
przedstawicielami dróg krajowych i
przedsiębiorców ze Strefy Aktywności Gospodarczej. Po tym monologu
Pan poseł wstał i stwierdził, że nie
ma czasu i wychodzi.
Przewodniczący Rady na chwilę
zdążył posła zatrzymać i przekazać
choć projekt uchwały dotyczący
tego skrzyżowania. Projekt ten był
przegłosowywany jednogłośnie w
następnych punktach obrad.
Przewodniczący nie zdążył
wyrazić stanowiska wobec jawności
życia publicznego i prac na sesjach
i komisjach Rady Miejskiej, których
posiedzenia są ogłaszane publicznie
i w Internecie, gdyż Pan poseł zabrał
się i wyszedł.
Radni z ubolewaniem stwierdzili, że jeżeli tak zachowują się
posłowie, to idealnie pokazują i
odzwierciedlają
funkcjonowanie
Sejmu RP. Oby ta kultura nie przeniosła się na niższe szczeble samorządności.

Uchwała w sprawie
Obwodnicy Rzgowa

Rada Miejska podjęła oświadczenie w formie uchwały następującej treści:
OŚWIADCZENIE
Rada Miejska w Rzgowie
oświadcza, że nie prowadzi żadnych
prac związanych z budową obwodnicy Rzgowa, które w jakikolwiek
sposób miałyby wpłynąć na ograniczenie ruchu na skrzyżowaniu dróg
krajowej Nr 1 z krajową Nr 71 i
wojewódzką Nr 714.
Działania Rady skupiają się na
wybudowaniu węzła drogowego
drogi krajowej Nr 1 przy ulicy Rzemieślniczej, ulicy Kusocińskiego
i ulicy Dąbrowskiego w Rzgowie
celem obsługi Strefy Przedsiębiorczości.
W imieniu Rady Miejskiej w
Rzgowie
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Podatek rolny w dół
Pierwszy raz w swojej historii
od 1990 r. radni ingerowali w podstawę naliczenia podatku rolnego i
obniżyli średnią cenę skupu żyta
za okres trzech pierwszych kwartałów 2012 r. ogłaszaną w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 75,86 zł za
1 dt (100 kg) do kwoty 60,00 zł za
1 dt.
Na tę obniżkę musiała wyrazić
zgodę Izba Rolnicza Województwa
Łódzkiego. Teraz służby finansowe
Burmistrza przeliczą podatek rolny
od niższej kwoty podstawy.

Ceny wody i ścieków w dół
Dyrektor GZWiK w Rzgowie
Konrad Kobus przedstawił radnym
„Wniosek taryfowy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” już na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej
w dniu 21 listopada, gdzie został on
merytorycznie omówiony.
Dla odbiorców socjalnych –
ceny wody spadają o 26 gr za 1 m3.
Ceny ścieków z kanalizacji o 25 gr
za 1 m3.
We wniosku Dyrektor Kobus
zaplanował dopłaty dla odbiorców
indywidualnych: do 1 m3 wody – 20
gr; do 1 m3 ścieków – 85 gr.
Razem z VAT Gmina dopłaci
do wody i ścieków 185.000 zł. Niestety koszt wywozu ścieków beczkowozem asenizacyjnym wzrośnie
z 13,79 zł + 8% VAT-u do 14,89 zł
z VAT.
Mimo usilnych starań radnych
o dopłaty do ścieków z asenizacji,
prawo zabrania dopłat do ścieków
wywożonych. Niestety w tej materii
nie będzie różnic w opłatach za usuwanie ścieków, dopiero po skanalizowaniu całej gminy.
Szczegółową tabelkę w sprawie
cen wody i ścieków GZWiK ogłasza
w tym numerze gazety.

Zakup użytkowania
wieczystego

Radni jednogłośnie wyrazili
zgodę na zakup dwu działek geodezyjnych o łącznej powierzchni
7504 m2 o numerach geodezyjnych
1650/5 i 1650/4 od Państwa Bożeny
i Marka Franczaków za łączną
kwotę 1.800 tys. zł na zadania z
zakresu gospodarki komunalnej
Urzędu Miejskiego, budowy parkingów dla potrzeb Hali Sportowej
oraz budowy obiektów Kultury (w
zamyśle budynku GOK-u). Realizacja tej transakcji trwała od grudnia
ubiegłego roku.
Działki te przylegają bezpośrednio do terenów Hali Sportowej (za
małe parkingi) i do „Orlika”. Są one
ogrodzone, monitorowane, bardzo
dobrze utwardzone, ze stacją paliw.
Znajdują się tam budynki biurowe,
warsztatowe i magazynowe oraz
wiata na sprzęt.
Burmistrz zamierza przenieść
tam cały sprzęt gminny (ciągniki,

przyczepy, koparki, siewki piachu,
sprzęt odśnieżający oraz asfaltujący
i inne), które do tej pory stoją pod
chmurką po części na wysypisku,
obok GOK-u i na prywatnych posesjach. Po zrealizowaniu tego zakupu
nad gminną gospodarką komunalną
można zapanować we właściwy
sposób, aby można było wykonywać coraz to większe zadania z tego
zakresu i to zaraz bez dodatkowych
inwestycji.
Między tymi działkami a rzeką
„Strugą” znajduje się też spora
działka gminna. W ten sposób
miejsca zrobiło się tam dużo, gdzie
można pokusić się o budowę nowej
siedziby GOK obok Hali Sportowej
z nowymi parkingami.
Radni całkowicie poparli te
zmiany i zagłosowali wszyscy za
tym zakupem, pomimo indywidualnego zdania jednego z właścicieli
nieruchomości naszej gminy, że
uchwałę zaskarży do sądu. Wycena
niezależnego rzeczoznawcy dla obu
działek opiewa na kwotę blisko 2
mln 100 tys. zł.

Użyczenia do OSP
Rada Miejska wyraziła zgodę na
użyczenie na okres 15 lat na rzecz
Ochotniczych Straży Pożarnych
następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów:
1) nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem działki 109 o pow.
0,1650 ha położoną w Starej Gadce
na rzecz OSP Stara Gadka;
2) nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem działki 209 o pow.
0,1044 ha położoną w Prawdzie na
rzecz OSP Prawda;
3) nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem działki 115 o pow.
0,1349 ha położoną w Bronisinie
Dworskim na rzecz OSP Bronisin
Dworski;
4) nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem działki 234 o pow.
0,7670 ha położoną w Kalinku na
rzecz OSP w Kalinku;
5) nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem działki 168/4 o pow.
0,1609 ha położoną w Grodzisku na
rzecz OSP w Grodzisku;
6) nieruchomość niezabudowaną
oznaczoną numerem działki 419/5 o
pow. 0,0630 ha oraz nieruchomość
zabudowaną oznaczoną numerem
działki 419/7 o pow. 0,1257 ha poło-

żone w Starowej Górze na rzecz
OSP w Starowej Górze;
7) nieruchomości zabudowane oznaczone numerami działek 44/1 o pow.
0,1006 ha i 44/2 o pow. 0,0949 ha
położone w obrębie Guzew-Babichy
na rzecz OSP Guzew;
8) nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem działki 124 o pow.
0,1363 ha oraz nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem
działki 189/2 o pow. 0,929 ha położone w Romanowie na rzecz OSP
Romanów;
9) nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem działki 899 o pow.
0,5960 ha położoną w Rzgowie na
rzecz OSP Rzgów;
10) zabudowania znajdujące się na
działce nr 379/1 we wsi Kalino na
rzecz OSP Kalino.
Uchwała powyższa upoważnia
Burmistrza Rzgowa do podpisania
dwustronnych umów użyczenia z
poszczególnymi Stowarzyszeniami,
jakimi są jednostki OSP. Korzyść
będzie obopólna, gdyż działki i
znajdujące się nań budynki będą
miały gospodarza z umocowaniem
prawnym, który będzie odpowiadał
za stan naniesień i prawidłowe funkcjonowanie. Z drugiej zaś strony
poszczególne OSP będą miały pewność, że wkład pracy i finansów
włożony w utrzymanie budynków
posłuży tej jednostce i tej społeczności miejscowej, a budynki nie
zostaną przeznaczone przez władze
gminy na inny cel.

Wolne wnioski

W tym punkcie trwającym
blisko 2 godziny dyskutowano o
wszystkim, czyli o żwirowniach,
o ekologii, o zbliżającym się wielkimi krokami przejęciu przez gminę
gospodarki odpadami i o rozwiązaniach komunikacyjnych przy ul.
Pabianickiej w Rzgowie i Gospodarzu oraz o podmiotach gospodarczych przy nich usytuowanych.
Jeden z mówców spodziewał się, że
same hurtownie usytuowane przy tej
drodze dają gminie podatki rocznie
rzędu 3 mln zł.
Stało się to inspiracją radnych
do wyasygnowania środków z
budżetu gminy w celu modernizacji
geodezyjnej tych terenów, biorąc za
przykład działania Starosty Powiatowego w tym zakresie w samym
Rzgowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

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.

Rzgów – Nasza Gmina

JESIENNY PEJZAŻ
Konkurs plastyczny „JESIENNY PEJZAŻ 2012”, zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury, został rozstrzygnięty. Jury w składzie: Katarzyna
Mikse (plastyk z MOKSiT Tuszyn), Anna Lehmann (artysta plastyk, Łódź),
Ludmiła Morawska-Baykowska (artysta plastyk, MOK Pabianice) wyłoniło
29 laureatów spośród 211 nadesłanych prac:
GRUPA WIEKOWA 3-6 LAT: I miejsce JULIA FIJAŁKOWSKA – 6
lat, I miejsce JESSICA DĄBEK – 5 lat, II miejsce WIKTORIA JAKOBSZE

– 4 lata, III miejsce WIKTORIA PIETRZAK – 4 lata, III miejsce ZOFIA
SIKORA – 6 lat, WYRÓŻNIENIE ANTONINA WIRA – 6 lat, WYRÓŻNIENIE MIŁOSZ KAMIŃSKI – 5 lat.
GRUPA WIEKOWA 7-9 LAT: I miejsce JULIA PIETRZAK – 7 lat, I
miejsce JAKUB GAJEWSKI – 8 lat, II miejsce MARCEL DANIEL – 8 lat,
III miejsce DAWID DUBLA – 7 lat, III miejsce ERYK SIERAKOWSKI –
8 lat, WYRÓŻNIENIE JOANNA BŁASZCZYK – 8 lat, WYRÓŻNIENIE
FILIP RUDNICKI – 8 lat.
GRUPA WIEKOWA 10-12 LAT: I miejsce PATRYCJA MURAS – 12
lat, II miejsce JOANNA MAKIEWICZ – 12 lat, II miejsce ADRIAN GIBASZEK – 11 lat, III miejsce ZUZANNA ZAWIEJSKA – 11 lat, WYRÓŻNIENIE ALEKSANDRA MAJDAŃSKA – 12 lat, WYRÓŻNIENIE
ANITA OBERLE – 10 lat, WYRÓŻNIENIE WERONIKA PEŁKA – 10 lat,
WYRÓŻNIENIE MARTA RZĄSA – 12 lat, WYRÓŻNIENIE KACPER
LEWKO – 12 lat.
GRUPA WIEKOWA 13-16 LAT: I miejsce SARA BEDNARSKA – 13
lat, I miejsce PATRYCJA CIOSEK – 14 lat, I miejsce IDA ZANIEWSKA
– 14 lat, III miejsce MARTYNA MALINOWSKA – 13 lat, WYRÓŻNIENIE DOBROMIŁA KRAJEWSKA – 14 lat, WYRÓŻNIENIE PATRYK
ANDRZEJEWSKI – 13 lat.
Wszystkim laureatom gratulujemy!!!

CZEKAMY NA WIOSNĘ
Od ładnych paru lat drużyny Zawiszy grają lepiej wiosną i mamy
nadzieję, że w przyszłym roku będzie podobnie. Dotyczy to tylko naszych
seniorskich zespołów, bo grupy młodzieżowe po rundzie jesiennej zajmują
miejsca wiceliderów w rozgrywkach Juniorów i Michałowicza, natomiast
Górski plasuje się w górnej połówce ligowej tabeli.
Zarząd klubu ma chwilę oddechu na przygotowanie się do obrony
dotychczasowych zdobyczy w postaci awansów do III ligi i Okręgówki.
Nikt w klubie nie dopuszcza do siebie myśli, że w przyszłym sezonie nie
będzie III ligi w Rzgowie. Zarząd klubu już czyni starania, aby w rundzie
wiosennej zespół grał w innym, zdecydowanie silniejszym składzie osobowym. Oddzielny temat to pozyskanie dobrego trenera, klub ma deklarację 4
trenerów o znanych nazwiskach, którzy chcą podjąć się ratowania III ligi dla
Rzgowa.
Wyzwanie będzie arcytrudne, ale jest sporo czasu, aby dobrze przygotować się do rundy rewanżowej, a dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.
Wszyscy sympatycy naszego klubu muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać do pierwszych styczniowych meczów sparingowych, a wówczas okaże
się, na co możemy liczyć wiosną.
Zarząd liczy również na lepszą grę naszych rezerw, które zasilone zawodnikami z III ligi powinny utrzymać się w swojej klasie rozgrywkowej. A że
mamy zdolną młodzież, to widać po ligowych tabelach. Zespól Juniorów zajmuje po rundzie jesiennej II miejsce w tabeli, a najlepsi strzelcy drużyny to
Mateusz Pokorski 17 bramek i Michał Sadowski 10 bramek. Zespół Juniorów
wygrał 7 spotkań i 1 przegrał, a do prowadzącego w tabeli ma jeden punkt
straty, wiosna będzie ciekawa.
Naszym drugim dobrym zespołem młodzieżowym jest drużyna występująca w klasie Michałowicza pod okiem Jana Łubisa, naszego wieloletniego
trenera. Zespół ma tyle punktów zdobytych, co druga drużyna, a do prowadzącego zespołu tylko 3 punkty straty, czyli czekamy na wiosnę. Drużyna
wygrała 10 spotkań i jedno przegrała. Najlepsi strzelcy Patryk Kmieć 12
bramek oraz Krystian Sońta 8 bramek.
W klasie Górski zespół Zawiszy zajmuje 5 miejsce, a najlepszymi strzelcami zespołu są Łukasz Modranka zdobywca 12 bramek i Piotr Chopyk 5
bramek. Nasi najmłodsi zawodnicy robią postępy i nie są już przysłowiowymi chłopcami do bicia, jak to było w ubiegłym roku. Zarząd klubu docenia
pracę naszych trenerów szkolących grupy młodzieżowe, bo dzięki nim mamy
grupę zdrowych młodych mieszkańców naszej Gminy.
Wkrótce Święta BOŻEGO NARODZENIA, dlatego Zarząd Klubu
składa życzenia wszystkim Zawodnikom, Trenerom, Przyjaciołom, Kibicom
oraz Sponsorom - Ciepłych, Rodzinnych ŚWIĄT oraz spełnienia wszelkich
marzeń w Nowym 2013 Roku.
Jan Nykiel

Układanie, cyklinowanie
parkietu, remonty
Tel. 502-687-750
Rzgów – Nasza Gmina

9

Obchody Roku Korczaka

Noc Świętych

W 2012 r. obchodzona jest 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka i 100.
rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. Z tych powodów Sejm RP ogłosił 2012 r. Rokiem Janusza Korczaka.
Nasza szkoła również włączyła się w obchody Roku Korczaka.
Członkowie koła teatralnego 30 października br. podczas montażu
słowno-muzycznego przypomnieli życiorys Korczaka i utwory liryczne
tematycznie z nim związane. Apel powstał dzięki zaangażowaniu trójki
nauczycieli, pań: Dagmary Wieczorek-Mierzyńskiej i Gabrieli Małochy-Chodorek oraz pana Krzysztofa Chrzanowskiego. Ponadto wychowawcy
przeprowadzili w klasach lekcje, których temat brzmiał: „Janusz Korczak wielki pedagog”. Uczniowie mieli również okazję wziąć udział w konkursie
plastycznym, którego celem było wyłonienie najciekawszej sylwetki Korczaka. Przygotowano także wystawę książek jego autorstwa w gablocie na
parterze szkoły.
Piotr Biesaga, kl. IIIB

31 października rzgowska młodzież miała okazję przekonać się, jak ciekawie można spędzić czas w Kościele. 14 chętnych uczniów z Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie chciało przekonać się na własnej
skórze, co dzieje się w kościele w wigilię Wszystkich Świętych.
Wieczorne czuwanie rozpoczęło się krótką sceną, która przedstawiała
rozmowę między chłopakiem a dziewczyną. Następnie w procesji zostały
przyniesione relikwie świętych. Przerywnikiem spotkania młodych ludzi był
śpiew oraz taniec. Kolejnym ważnym elementem wieczoru była wypowiedź
Dobromira - hiphopowca z Pabianic. Opowiadał o swoim życiu, które nie
należało do najłatwiejszych. Głównym momentem „Nocy świętych” była
modlitwa. Jej elementem były papierowe kartki z telefonem komórkowym,
na których wysyłaliśmy sms-y do Pana Boga.
Spotkanie zakończył arcybiskup Marek Jędraszewski, który wspomniał
Jana Pawła II.
Była to ogromna szansa, aby dostrzec nie tylko Pana Boga, ale także
Kościół od innej strony.
Marta Skwierczyńska, kl. IIID

Rajd z Mikołajem
1 grudnia 2012 r. 15-osobowa grupa gimnazjalistów brała udział w XX
Rajdzie Mikołajkowym przygotowanym przez Klub Turystów Górskich
„Kosówka” Oddziału Łódzkiego PTTK.
Wędrówkę rozpoczęliśmy w Parku im. Adama Mickiewicza otrzymując od organizatorów plakietki i czapeczki Mikołaja oraz opis i mapę trasy.
Pokonanie trasy nie sprawiło trudności grupie i w krótkim czasie dotarliśmy
do stawów w Arturówku. Tutaj zrobiliśmy krótką przerwę na odpoczynek,
a następnie ulicami Skrzydlatą i Łagiewnicką dotarliśmy na metę rajdu do
Leśnictwa Miejskiego.
Na mecie czekał na turystów Mikołaj, który zaprosił młodzież do udziału
w kolejnych imprezach turystycznych.
Nauczyciel wychowania fizycznego
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
Grażyna Żabka

Bądź bezpieczny na drodze
W dniu 21 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie z przedstawicielami policji z Komendy Powiatowej w Koluszkach. Policjanci omówili podstawowe
zasady przestrzegania przepisów ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły.
Dzieci dowiedziały się m.in. o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas
przechodzenia przez jezdnię, o „zasadzie ograniczonego zaufania” wobec
obcych. Zwrócono dzieciom uwagę na istotną rolę odblasków umieszczanych na tornistrze i częściach ubioru, które zwiększają nasze bezpieczeństwo.
Na zakończenie spotkania policjanci wręczyli dyplomy i nagrody
uczniom, którzy wzięli udział w konkursach. A oto nasi zwycięzcy:
Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”: I miejsce – Adrian
Kwiatkowski – kl. III, II miejsce - Kornelia Nowak – kl. II, III miejsce –
Monika Krysiak – kl. II, Wyróżnienia: Jakub Gajewski – kl. II i Hubert Gibaszek – kl. II.
Konkurs – technika przestrzenna „Bezpieczna droga do szkoły”: I miejsce – Wiktoria Stryjewska – kl. II, II miejsce - Oliwier Michalak – kl. I, III
miejsce – Jakub Ptak – kl. I.
Konkurs plastyczny „Moja droga do szkoły”: I miejsce – Kacper Kalinowski - kl. I, II miejsce - Wiktoria Prądzyńska - kl. I, III miejsce – Kacper
Grabowski – kl. II, Wyróżnienia: Deniz Yuce i Ewa Markowska – kl. I.
W ten dzień wszyscy uczniowie otrzymali upominki w postaci odblaskowych zawieszek i naklejek.
Pedagog szkolny Anna Pikala

Zdrowo w Gimnazjum
Zdrowe, racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i warunkiem prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia oraz
pełnej dyspozycji do uczenia się.
Edukacja zdrowotna to proces kształtowania u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego
środowiska.
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, chcąc odgrywać
ważną rolę w promowaniu zdrowego modelu odżywiania się, podejmuje
różnego typu działania, realizując edukację zdrowotną na poszczególnych
przedmiotach i godzinach wychowawczych, ale również poprzez sprzyjanie
kształtowaniu właściwych zachowań w zakresie wspierania zdrowego żywienia uczniów. Nieprawidłowości w żywieniu oraz brak aktywności fizycznej
są przyczyną wielu zaburzeń, w tym w ostatnich latach epidemii nadwagi i
otyłości.
Chcąc umożliwić uczniom dostęp do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych, rozpoczynamy w naszej szkole KAMPANIĘ
ZDROWIA.
Od poniedziałku, tj. od 22 października br., rozpoczęliśmy sprzedaż
zdrowych soków owocowych i warzywnych oraz sałatek.
W dniach 12 i 18 października br. nauczyciele oraz uczniowie naszej
szkoły mieli okazję degustować jedno- i czterodniowe soki owocowo-warzywne. Odbył się konkurs na najsmaczniejszy zdaniem młodzieży sok.
Wygrał sok pomarańczowy, choć bardzo chcielibyśmy propagować spożycie
jednodniowego soku marchwiowego. Ponieważ niezmiernie istotnym czynnikiem, sprzyjającym promocji zdrowia na terenie szkoły, jest współpraca z
rodzicami, liczymy na wsparcie i pomoc rodziców w zachęcaniu nastolatków do spożywania zdrowej żywności. W niedalekiej przyszłości, wspólnie
z Radą Rodziców planujemy także zapewnić uczniom dostęp do wody pitnej
poprzez montaż dystrybutorów na korytarzach szkoły.
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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.

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.

Rzgów – Nasza Gmina

Święto Niepodległości 2012

KOMUNIKAT
Nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Rzgowie informuje, że dniem 1 stycznia 2012 r.
weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z nowymi regulacjami
prawnymi wywozem odpadów i
ich poprawnym zagospodarowaniem zajmie się samorząd, tj. gmina.
Mieszkańcy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą
wywożącą odpady. Za odbiór odpadów mieszkańcy będą uiszczać do
urzędu gminy jedną podstawową
stawkę, ustaloną przez radę gminy.
Odpady od mieszkańców odbierać
będzie wyłoniony w drodze przetargu
przedsiębiorca prowadzący tego
rodzaju działalność. Natomiast obowiązkiem właściciela nieruchomości
jest wyposażenie nieruchomości w
pojemnik o właściwej pojemności.
Stawka ww. opłaty zależała
będzie od: gospodarstwa domowego
lub liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub ilości
zużytej wody z danej nieruchomości,
lub powierzchni lokalu mieszkalnego
– Gmina wybierze jeden spośród
tych wskaźników i poinformuje o
tym mieszkańców, jak również poinformuje o sposobie jej liczenia. Rada
Gminy w drodze uchwały określi
niższe stawki dla mieszkańców za
gospodarowanie odpadami, jeżeli
odpady komunalne będą zbierane
i odbierane w sposób selektywny,
oraz stawki wyższe, jeżeli odpady
będą zbierane i odbierane w postaci
zmieszanej. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy (na
stałe i sezonowo), obowiązani będą
złożyć do tutejszego Urzędu Gminy
„Deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi”, o czym będziemy na bieżąco
informować.
Wprowadzona zmiana ma na
celu między innymi właściwe zagospodarowanie wytwarzanych w
gospodarstwach domowych odpadów, w tym osiągnięcie wysokich,
ustawowo przyjętych, poziomów
odzysku odpadów, w szczególności szkła, plastiku, makulatury oraz
odpadów biodegradowalnych oraz
podniesienie poziomu czystości
wokół nas, likwidację dzikich wysypisk w przydrożnych rowach i lasach.
Wobec obowiązku przejęcia

od mieszkańców wywozu odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych Gmina Rzgów
musi opracować organizację nowej
gospodarki odpadami. W ramach
tych prac określona zostanie m.in.
wielkość pojemników na odpady,
częstotliwość ich wywozu, zakres
oferowanych usług.
Uwaga: Do momentu przejęcia przez gminę nowych obowiązków w zakresie odbioru odpadów
od mieszkańców gminy, obowiązują dotychczasowe indywidualne
umowy zawarte z firmą wywozową
na odbiór odpadów.
O podejmowanych działaniach
dotyczących
nowego
systemu
gospodarki odpadami będziemy na
bieżąco informować.
Informacje na powyższy temat
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Referat Gospodarki Komunalnej, pok. 6 lub 7, tel.
42-214-12-33.

11 listopada to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu polskich świąt
narodowych. W tym bowiem dniu obchodzimy Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach rozbiorów. W tym roku minęły 94 lata od
tego wydarzenia.
Sprzed Urzędu Miejskiego w Rzgowie przemaszerował przy dźwiękach
Orkiestry Dętej do kościoła parafialnego pw. św. Stanisława B.M. korowód
złożony z uczestników uroczystości. Uroczystą mszę św. rozpoczął hymnem
„Gaude Mater Polonia” Rzgowski Chór „Camerata”. Eucharystię odprawił i
płomienną homilię wygłosił ksiądz proboszcz Tadeusz Malec.
W obecności Pocztów Sztandarowych i wszystkich zgromadzonych
przedstawiciele Władz Miasta i Gminy złożyli wiązankę kwiatów w kolorach
narodowych przed tablicą pamiątkową. Z pieśnią „Boże coś Polskę” wyruszyliśmy w stronę cmentarza, gdzie na Grobie Nieznanego Żołnierza kwiaty
złożyły delegacje Władz Miasta i Gminy, Związku Kombatantów oraz Spółki
Leśnej. Orkiestra Dęta wykonała „Rotę”. Korowód skierował się w stronę
sali OSP, przed którą nastąpiła prezentacja Pocztów Sztandarowych. Następnie odbyła się część artystyczna.
Rozpoczęła się „Hymnem Państwowym” w wykonaniu Orkiestry Dętej
pod kierunkiem Krzysztofa Gossa. Gimnazjum w Rzgowie przygotowało
montaż słowno-muzyczny w formie zaczerpniętej z „Panoramy” telewizyjnej dwójki. Formuła wiadomości pokazała Rzgów jako miejsce, w którym
przeplata się historia ze współczesnością, literatura z muzyką. Uczniowie,
którzy wcielili się w role dziennikarzy, operatorów kamer lub uczestników
sond ulicznych – pokazali, jak wyglądają współcześnie obchody Święta Niepodległości. Nie zabrakło jednak tradycyjnych elementów: wierszy i pieśni.
Program szkolny powstał pod opieką nauczycieli: Emilii Nowackiej, Ewy
Obiała, Gabrieli Małocha-Chodorek oraz Krzysztofa Chrzanowskiego.
Następnie Rzgowski Chór „Camerata” pod kierunkiem chórmistrz Izabeli Kijanki wykonał znane pieśni żołnierskie i patriotyczne: „Raduje się
serce”, „Rozkwitały pąki białych róż...”, premierowy „Deszcz jesienny” oraz
„Wojenko, wojenko”. Choć „Deszcz jesienny” to pieśń z nieco „innej” wojny,
jest niewątpliwie utworem patriotycznym – ukazuje twarde życie żołnierzy i
tęsknoty towarzyszące im podczas walki.
Młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” pod kierunkiem Renaty
Furgi wraz z kapelą pod kierunkiem Jarosława Rychlewskiego wykonali
„Poloneza” oraz „Tańce szlacheckie”.
To wspaniale, iż oceniamy „zdany egzaminu z patriotyzmu” celująco, jak
powiedziała młodzież szkolna oraz prowadzący imprezę dyr. GOK Wojciech
Skibiński; szkoda jednak, iż nie wszyscy uczestnicy uroczystości „wytrzymali” do jej końca.
Izabela Kijanka

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXVIII/250/2012 Rady
Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2012 r. wysokość cen za odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym na terenie Gminy Rzgów od dnia 1 stycznia 2013 r. wynosi: netto 13,79
zł + 8%VAT = 14,89 zł brutto.

OGŁOSZENIE

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na
terenie Gminy Rzgów w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie działając w oparciu o art. 24 pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z
późn. zm.) informuje, iż na mocy Uchwały Nr XXVIII/250/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 listopada 2012
r. wysokość cen i stawek za wodę i odprowadzane ścieki od 1 stycznia 2013 r. wynoszą:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Grupa taryfowa odbiorców

wyszczególnienie cena/stawka Dopłata Cena [zł/ Cena [zł/
netto
UM m3] netto m3] brutto
Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe
Cena za 1 m³
2,52 zł
0,20
2,32
2,51
(gospodarstwa domowe, jednostki oświaty, kuldostarczonej
tury, sportu, ochrony zdrowia, opieki społecznej,
wody
administracji, gospodarstwa rolne i ogrodnicze)
Pobierający wodę na cele pozostałe (odbiorcy
Cena za 1 m³
2,54 zł
–
2,54
2,74
przemysłowi, działalność gospodarcza)
dostarczonej
wody

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Grupa odbiorców

wyszczególnienie cena/stawka
netto
Odprowadzający ścieki socjalno-bytowe
Cena za 1 m³
4,53 zł
(gospodarstwa
domowe,
jednostki odprowadzonych
oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia,
ścieków
opieki społecznej, administracji, gospodarstwa rolne i ogrodnicze)
Odprowadzający ścieki przemysłowe
Cena za 1 m³
4,53 zł
(odbiorcy
przemysłowi,
działalność odprowadzonych
gospodarcza)
ścieków

Dopłata
UM
0,85

–

Cena [zł/m3] Cena [zł/
netto
m3] brutto
3,68
3,97

4,53

4,89

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

Zyzio Kujon

Lekcja inna niż wszystkie
8 listopada uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wybrali się na „Lekcję w kinie” do jednego z łódzkich kin – Silver Screen. Zajęcia dotyczyły „tajników zawodów filmowych”,
czyli mieliśmy okazję poznać obsadę, która pracuje przy produkcji filmu,
oraz etapy jego powstawania. Dowiedzieliśmy się, na czym polega rola m.in.
reżysera, scenarzysty, scenografa, charakteryzatora i in. Całość uzupełniona
została fragmentami znanych i chętnie oglądanych filmów. Po zakończeniu
„lekcji” obejrzeliśmy film pt.: „Tom i Huck”, który powstał na podstawie
ciekawej książki „Przygody Tomka Sawyera” napisanej przez Marka Twaina.
Zdecydowanie była to świetna forma nauki, a zarazem dobra zabawa, w
której uczestniczyliśmy już kolejny raz.

Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Dzień Praw Dziecka w Guzewie
„Nie ma dzieci - są ludzie” - pod takim hasłem Rzecznik Praw Dziecka,
Marek Michalak, rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną, mającą na
celu uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby najmłodszych i przypomnienie, iż dziecko to pełnoprawny obywatel, któremu należy się najwyższe
poszanowanie. 20 listopada, w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka
i Konwencji o Prawach Dziecka, w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie odbyły się apel oraz zajęcia dotyczące tej problematyki. Działania te połączone są z obchodami Roku Janusza Korczaka, pierwszego orędownika praw dziecka.
Podczas spotkania dyrektor szkoły p. Tomasz Drabczyński odczytał list
Rzecznika Praw Dziecka. Ponadto uczniom zostały przypomniane przysługujące prawa, sposoby korzystania z nich, skutki ich łamania oraz okoliczności, w jakich mogą zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Dziecka. Przy
omawianiu poszczególnych Praw Dziecka podkreślono, że każdy człowiek,
nawet ten najmłodszy, obok praw ma też swoje obowiązki.
Agnieszka Juraszek

Szlachetna paczka
Społeczność szkolna Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie co roku podejmuje akcje charytatywne, mające na cele niesienie
pomocy ludziom w potrzebie i uwrażliwianie uczniów na trudną sytuację, w
jakiej znaleźli się potrzebujący. W tym roku szkolnym podjęliśmy decyzję o
udziale w realizacji projektu SZLACHETNA PACZKA. W poszczególnych
klasach powołani zostali koordynatorzy, którzy współpracują ze szkolnym
pedagogiem - p. Edytą Waprzko. Do współpracy w tej akcji włączyli się również lokalni przedsiębiorcy, którzy zaproponowali konkretną pomoc i dary.
Pomysłodawcą projektu SZLACHETNA PACZKA jest ksiądz Jacek
Stryczek - założyciel Stowarzyszenia WIOSNA. Jest to program, który co
roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i
dobroczyńców. Potrzebujące rodziny opowiadają o swojej trudnej sytuacji
wolontariuszom, którzy diagnozują ich sytuację, a następnie włączają do projektu tylko te rodziny, co do których mają pewność, że pomoc może być
dla nich inspiracją do zmiany. Paczka to nie tylko konkretna pomoc materialna, to przede wszystkim impuls do działania. Ideą projektu jest niesienie
pomocy rodzinom wielodzietnym, dotkniętych niepełnosprawnością i chorobą, samotnym rodzicom czy rodzinom, które w wyniku nieoczekiwanego
zdarzenia losowego znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Darczyńcy
przygotowują konkretną pomoc dla konkretnych rodzin, najczęściej ze swojego terenu. Szkolni koordynatorzy projektu SZLACHETNA PACZKA
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Z wizytą na Olimpie

Szkolny wieczór magii i wróżb
W Szkole Podstawowej w Rzgowie Samorząd Szkolny wraz z
opiekunami, panią A. Pokorską i panią A. Kret, postanowił kontynuować dawną polską tradycję wigilii Andrzeja, czyli potocznie andrzejek, i w dniu 27 listopada zorganizował dyskotekę andrzejkową.
Uczennice klas VI-tych wcieliły się w rolę wróżek i przepowiadały
przyszłość. Wróżby ukryte były w balonach oraz w kubeczkach i z
reguły wywoływały uśmiech na twarzach osób losujących. Imię swojego ukochanego lub przyszłej ukochanej wróżono z serca przebitego
„strzałą”. Kiedy przyszłość została ujawniona, uczestnicy bawili się
wspaniale na dyskotece prowadzonej przez pana Chrzanowskiego.
Członkowie samorządu wykazali się przedsiębiorczością i postanowili zgromadzić fundusze na działalność samorządową poprzez
sprzedawanie ciast i napojów. (Dziękujemy rodzicom za wsparcie i
upieczenie ciast.) Andrzejki z pewnością się udały i długo pozostaną
w pamięci.
Anna Kret

Andrzejkowe wróżenie
Zgodnie ze słowiańską tradycją, w Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie odbyły
się andrzejkowe wróżby. Nauczycielka języka polskiego i opiekun
koła dziennikarskiego - p. Agnieszka
Ruta zorganizowała dla swoich
uczniów wieczór wróżb andrzejkowych. Uczestnicy bawili się świetnie! Wszystkie wróżby się udały, a
było w czym wybierać, przelewaliśmy wosk przez dziurkę od klucza,
wróżyliśmy ze szpilek, kart, kości,
były nawet ciasteczka z przepowiednią upieczone przez naszego gimnazjalnego kucharza - Kamila. Chętni
brali udział w wyścigu butów od
rogu do drzwi. Za rok kolejne wróżenie, już teraz zapraszamy.

(KDZ)
Fot. Agnieszka Ruta
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Kolorowa jesień w Przedszkolu
Choć za oknem szaro i zimno, to w naszym przedszkolu jesień upływa
pod znakiem wielu atrakcji.
22 października wszystkie przedszkolaki pojechały do łódzkiego Teatru
Arlekin na zabawne widowisko teatralne pt. „O żabce co nie została królewną”. Wpadająca w ucho muzyka oraz wesoła, choć nie pozbawiona
morału treść przedstawienia, zapewniły dzieciom dobrą rozrywkę. Pełna ekspresji gra aktorów, wesołe piosenki oraz barwne dekoracje sprawiły, że dzieci
wracały do przedszkola pełne pozytywnych wrażeń i emocji.
29 października, choć pogoda za oknem nie zachęcała do zabaw na
powietrzu, dzielne przedszkolaki z grup II i III pod opieką swoich pań
nauczycielek wyjechały do lasu należącego do Leśnictwa w Tuszyn Lesie,
gdzie pan leśniczy zapoznał dzieci ze zwierzętami żyjącymi w pobliskich
lasach oraz pokazał, jak pracownicy leśni pomagają zwierzętom przetrwać
trudny zimowy czas.
12 listopada do naszej placówki zawitali krakowscy aktorzy z teatru Arkadia, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Nie wszystko złoto co się świeci”.
Wesołe, dynamiczne, ale i pouczające przedstawienie przybliżyło dzieciom
wartość przyjaźni, prawdy oraz znaczenie niektórych ludowych przysłów.
Wesołe postaci zwierząt, częste zwroty akcji, śliczna scenografia i ciekawe
dialogi sprawiły, że dzieci spędziły niezapomniane chwile.
Już kilka dni później, bo 16 listopada, do naszego przedszkola zawitali
niecodzienni goście: przedstawiciele Komendy Policji w Koluszkach z psem
patrolowo-tropiącym. Pierwszym punktem spotkania była pogadanka na
temat, jak wykorzystywane są psy w służbie policyjnej oraz w jaki sposób
należy zachować się wobec agresywnego czworonoga. Następnie wszystkie
dzieci udały się do ogrodu, aby zobaczyć, co potrafi pies „policjant”. Popisy
czworonożnego funkcjonariusza wzbudziły zachwyt i aplauz przedszkolaków, a wizytę uświetniły pamiątkowe fotografie z miłymi gośćmi.
23 listopada do naszego przedszkola zawitał nieoczekiwany gość Kangur,
który zaprosił wszystkie przedszkolaki na zajęcia sportowe Przedszkole i
Piłka. Na spotkaniu nie zabrakło atrakcyjnych zabaw ruchowych, a całość
została uwieczniona na pamiątkowych fotografiach.
26 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola uroczyście obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Już kilka dni wcześniej przedszkolaki przygotowały prace plastyczne o tej tematyce na konkurs plastyczny organizowany przy współpracy z Biblioteką Szkolną przy Szkole Podstawowej w
Rzgowie. W dniu misiowego święta dzieci przyniosły do przedszkola ulubione przytulanki i wzięły udział we wspólnej zabawie z nauczycielkami i
panią bibliotekarka, którą zakończyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
oraz pamiątkowe zdjęcia z gigantycznym Pluszowym Misiem, który tego
dnia gościł w naszej placówce.
30 listopada do przedszkola zawitały delegacje placówek, które wzięły
udział w konkursie plastycznym na temat „Prawa dziecka”, zorganizowanym
przez nasze panie nauczycielki Katarzynę Grabowską i Monikę Jęczmieniak.
Laureatami konkursu zostały dzieci z Przedszkola w Dłutowie, Przedszkola
nr 1 w Tuszynie, z Przedszkola w Ksawerowie i Szkoły Podstawowej w Kalinie. Na zwycięzców czekały dyplomy, nagrody oraz słodki poczęstunek.
Rada Pedagogiczna oraz wszystkie przedszkolaki składają gorące
podziękowania wszystkim sponsorom nagród, tj. państwu Halinie i Zdzisławowi Gorzkiewiczom z firmy Hazet, firmie HETMAN ECO, właścicielom
sklepu spożywczego DANUTA w Rzgowie, a szczególnie pani Sylwii Kabzie
oraz pozostałym anonimowych darczyńcom.
Małgorzata Janik-Płonka
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Co roku w naszej szkole organizowana jest przez klasę piątą „uczta”,
która jest podsumowaniem lekcji z języka polskiego dotyczących mitologii
greckiej i rzymskiej. Tak było i tym razem. W imprezie tej czynnie uczestniczą przedstawiciele klasy piątej i szóstej. Całość rozpoczyna prezentacja
bogów olimpijskich, w których oczywiście wcielają się piątoklasiści, prezentując krótkie informacje na temat wybranego bóstwa i obszary jego działalności. Po występie uczniowie w grupach przystępują do quizu mitologicznego,
który jest gwarantem nie tylko dobrej zabawy, ale także doskonale weryfikuje
wiedzę w wymienionym zakresie. Rywalizacja jest duża, wszystkie zespoły
zacięcie walczą o punkty, które następnie przekładają się na odpowiednie
oceny ze strony jury.

Wycieczka do Kłodawy
15 listopada prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
ciekawej wycieczce do kopalni soli w Kłodawie. Podróż na miejsce zajęła
około dwóch godzin. Po obiekcie oprowadzali nas przewodnicy. Żeby móc
zjechać na dół, musieliśmy zabezpieczyć się i założyć ochronne żółte kaski,
w których wyglądaliśmy dość zabawnie. Zwiedzanie odbyło się w dwóch
grupach wiekowych. Pierwszym przeżyciem było wejście i zjazd windą,
które odbyło się w ciemnościach, trwało kilka chwil i wielu z nas napędziło
prawdziwego stracha. Zjeżdżaliśmy bowiem na głębokość 600 metrów, a
winda pokonywała w ciągu sekundy 7 metrów. To naprawdę bardzo szybko!
Na dole ukazały się naszym oczom niesamowite widoki, które zrobiły na
nas wielkie wrażenie. Sól była wszędzie, pod nami, nad nami i dookoła nas.
Tworzyła przy tym malownicze mozaiki i przybierała różne formy. Oprócz
doznań wizualnych mieliśmy okazję zasłuchać się w opowiadania przewodnika, które dotyczyły zwłaszcza legend związanych z powstaniem kopalni, jej
specyfiki oraz charakteru. Mieliśmy jedyną w rodzaju okazję, by przyjrzeć się
z bliska, dotknąć i „posmakować” sól w najróżniejszych kształtach i barwach,
zwłaszcza różową i niespotykaną niebieską. Urozmaiceniem wycieczki po
kopalni była „komnata Draculi”, z mroczną figurą wampira, wielkim włochatym pająkiem i nietoperzami.
Wycieczka zdecydowanie się udała, nie było osoby, która wyszłaby z
kopalni bez choćby jednej bryły soli, oprócz tego zabraliśmy ze sobą wspaniałe wspomnienia i niezapomniane widoki.
Karolina Suliga, kl. VI
Agnieszka Juraszek

Startuje Kazik TV
Dziennikarze z Redakcji Kazika poszerzają swoją dziennikarską wiedzę.
Od roku tworzą gazetkę szkolną i wirtualne Radio 19-stka, praca z dyktafonem, montaż radiowych jingli i promosów to już stały element zajęć koła
dziennikarskiego. Fotoreporterzy działają prężnie, a teksty do gazetki są
coraz bardziej profesjonalne. Redakcja, wszystko to co tworzy, promuje na
facebook’owym profilu, ale pomysłów i zapału nie brakuje, dlatego wszyscy Kazikowicze stwierdzili, że muszą zrobić jeszcze coś J i w taki sposób
powstała redakcyjna telewizja Kazik TV. Logo zaprojektował i wykonał
Tomek Sztajkowski, operatorem kamery został Kamil Rusak, a pozostali
ćwiczą pracę z mikrofonem. Pierwszy materiał, z Salonu Wróżb Andrzejkowych już powstał, wkrótce dostępny będzie na naszym profilu.
AR

Zgodnie ze staropolską tradycją, życzymy
wszystkim uczniom, nauczycielom
i pracownikom, a także wszystkim przyjaciołom
szkoły oraz mieszkańcom Gminy Rzgów, radosnych,
pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2013 Roku.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Koło Dziennikarskie
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie
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