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Sztafeta Pamięci
W dniach 10 i 11 kwietnia nasza gmina i sam Rzgów
będzie miał możliwość uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu. Do naszego miasta zawita III Sztafeta Pamięci
generała broni Tadeusz Buka. Celem sztafety jest
między innymi podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Jej patronem
jest Minister Obrony Narodowej.
Sztafeta Pamięci generała Tadeusza Buka odbywa się
cyklicznie co roku i rozpoczyna się 10 kwietnia w rocznicę
tragicznie zmarłego Dowódcy Wojsk Lądowych gen. broni
Tadeusza Buka. Start sztafety nastąpi w Spale, gdzie znajduje się grób generała. Organizatorem z ramienia wojska
jest Dowódca 34 Brygady Kawalerii Pancernej – pułkownik
Krzysztof Pokropowicz.
Zakończenie sztafety odbędzie się w Żaganiu w ramach
obchodów święta brygady. Żołnierze w czasie spotkań
będą promować Wojsko Polskie, ponadto przybliżane
będą Symbole Narodowe Polski, działalność charytatywna
wojska, zasady i charakter misji żołnierzy poza granicami
kraju.
W dniu 10.04.2013 zostanie pokonany odcinek ze Spały
do naszego miasta o łącznej długości około 55 km. Około
godziny 15.00 uczestnicy sztafety dotrą do mety w Parku

im. Adama Mickiewicza w Rzgowie, gdzie zostaną przywitani przez przedstawicieli samorządowych naszej gminy.
11 kwietnia w godzinach 9.00-11.00 jej uczestnicy spotkają się w Hali Sportowej z Burmistrzem Miasta Rzgów,
władzami samorządowymi oraz uczniami szkół z terenu
naszej gminy. W tym czasie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, zaprezentują się nasze zespoły
„Camerata”, ZPiT „Rzgowianie” z tańcami ludowymi oraz
zespół „Sempre Cantare”, który zaśpiewa dwie piosenki w
języku angielskim. Będzie to ukłon w stronę naszych gości,
gdyż w skład drużyny wchodzi 2 podoficerów armii amerykańskiej. Pomiędzy tańcami i śpiewami uczestnicy będą
mieli możliwość posłuchania recytacji wierszy patriotycznych przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza.
Około godziny 11 żołnierze wraz z uczniami szkół z
terenu naszej gminy staną na starcie do kolejnego etapu
sztafety. Nasi uczniowie pobiegną do mety usytuowanej
przy Urzędzie Miasta, gdzie goście zostaną pożegnani
przez władze samorządowe oraz uczniów. Dalsza droga
sztafety będzie wiodła do miejscowości Szadek, pokonując dystans 44 km.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do towarzyszenia uczestnikom sztafety w ich zmaganiach, zapraszamy w dniu 11 kwietnia o godzinie 9.00 na spotkanie
z żołnierzami, a także do uczestnictwa w sztafecie na
odcinku Hala Sportowa – Urząd Miasta.
Agnieszka Kosińska
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Nadchodzi wiosna, a wraz z nią
Święta Wielkiej Nocy. Jest to czas
bardzo radosny. Niesie bowiem
ze sobą nadzieję na zielone łąki,
pola i ogródki pełne pierwszych
stokrotek i żonkili.
Pragniemy, aby ten radosny nastrój
wiosenny sprawił, że tegoroczne
Święta Wielkiej Nocy
będą niezapomniane.
Zdrowia i wszelkiej szczęśliwości
życzą:
Burmistrz Rzgowa
Rada Miejska
Redakcja

Czy się obronimy przed...?

Zaczarowany świat teatru
„ZACZAROWANY ŚWIAT TEATRU” - to autorski projekt dla dzieci i
młodzieży, angażujących się w działania plastyczne. W związku z nim mali
twórcy z Pracowni Plastycznej z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
oraz podopieczni Świetlicy Środowiskowej, w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, obejrzeli musical „ZORRO” w Teatrze
Muzycznym w Łodzi.
„ZORRO” jest to propozycja dla dzieci w każdym wieku. Autorami są
dwaj znani artyści: libretto napisał popularny aktor i piosenkarz Jacek Bończyk, także reżyser spektaklu, muzykę – gitarzysta i kompozytor Zbigniew
Krzywański. Dowcipny i mądry tekst, zawierający nawiązania do współczesności, zabawne sytuacje, których bohaterami są gamoniowaty sierżant
Garcia, sympatyczny służący Diega Bernardo i konie, które mówią, muzyka
o hiszpańskim rytmie i rockowym duchu – to niewątpliwe atuty przedstawienia.
Dużą frajdę zgotował młodej widowni sam „ZORRO” - W. Medyński,
gdy na sam koniec przyszedł do widzów i rozdawał autografy.
Po tak wspaniałych przeżyciach dzieci podczas zajęć plastycznych przeleją na papier swoje emocje, malując ilustracje do oglądanego przedsta-

wienia. Prace te zostaną zaprezentowane na wystawie „ZACZAROWANY
ŚWIAT TEATRU” w holu Urzędu Miasta. Wernisaż wystawy odbędzie się w
marcu tego roku, na który już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie www.rzgowkultura.pl.
Irmina Kuzik

Młodzi Ludowcy pamiętają o Dniu Kobiet
Mimo zimowej aury działacze Forum Młodych Ludowców z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet rozdawali tak jak w roku ubiegłym piękne
tulipany wraz z życzeniami napotkanym paniom. Nie zapomnieli również o
kobietach, które musiały pracować tego dnia, odwiedzili rzgowską aptekę,
sklepy, halę sportową oraz przychodnie zdrowia, aby umilić czas paniom czekającym na wizytę u lekarza. Mieszkanki Rzgowa całą akcje komentowały
krótko, dziękując z uśmiechem na ustach za ten miły gest - informuje Mateusz
Tomaszewski i Tomasz Samiec.
Taka akcja została przeprowadzona przez Młodych Ludowców w prawie
każdym powiecie naszego województwa łódzkiego. Dzięki temu drobnemu
gestowi zaznaczyliśmy nasz szacunek do kobiet i pokazaliśmy, że FML
pamięta o kobietach mieszkających w naszym powiecie. Drobny happening,
jaki FML zorganizował, spotkał się z bardzo miłym i pozytywnym odbiorem
wśród pań.
Forum Młodych Ludowców
Powiat łódzki-wschodni

Arcytrudne zadanie do wykonania czeka Zarząd klubu, trenera oraz piłkarzy na wiosnę bieżącego roku. Już 23 i 30 marca okaże się, na co możemy
liczyć w III lidze i czy jest możliwe utrzymanie się naszego zespołu w tej
klasie rozgrywkowej.
W III-ligowej drużynie nastąpiły duże zmiany kadrowe, przede wszystkim Zarząd klubu namówił do przyjazdu i występów w Zawiszy jednego z
ojców awansu i naszego ulubieńca Wesleya Sampaio De Almeidę. Do tego
zawodnika dołączył inny Brazylijczyk Rafael, który już grał w Szwecji w
II-ligowym klubie. Ponadto do zespołu przyszło 3 nowych młodzieżowców
oraz dwóch bramkarzy, w tym jeden z I ligi. Ten skład kadrowy oraz trener
Marek Chojnacki ma zapewnić III ligę dla Rzgowa. Niestety, przygotowania
do rundy rewanżowej komplikuje fatalna pogoda i brak treningów na naturalnej nawierzchni. Do tej pory zespół trenuje i rozgrywa mecze kontrolne na
boiskach ze sztuczną murawą, która nie zawsze jest dobrze przygotowana.
Trener Chojnacki tak ustawia treningi, aby zawodnicy mimo tej niedogodności byli dobrze przygotowani do rozgrywek, a wszyscy zawodnicy wiedzą, o
co walczymy.
Przed nami ostatnie dwa sparingi z silnymi zespołami, po których trener
Chojnacki wyłoni wyjściowy skład na pierwszy mecz ligowy. Najważniejsze,
że wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi do gry, a nad tym czuwa niezawodny nasz fizykoterapeuta Andrzej Mazerant.
Również w naszej drugiej drużynie nie ma żadnych problemów zdrowotnych zawodników, którzy zaczynają rozgrywki w dniu 23 marca. Przed
zespołem też jeszcze dwa mecze kontrolne z silnymi zespołami z wyższych
klas rozgrywkowych. Do II drużyny dołączyli już nowi zawodnicy, którzy
wyrazili chęć reprezentowania klubu w rundzie rewanżowej rozgrywek
Klasy Okręgowej.
Drużyna trenera Świerczyńskiego jest dobrze przygotowana i zawodnicy
nie mogą się doczekać początku rozgrywek. A że zespół w rundzie jesiennej
zgromadził o dużo więcej punktów niż starsi koledzy, Zarząd jest spokojny o
występy naszej młodzieży. W innych drużynach młodzieżowych, które rozpoczynają rozgrywki ligowe w kwietniu, treningi odbywają się na sztucznej
murawie, a nasza młodzież wyczekuje na możliwość zajęć na trawie. Póki co
drużyny biorą udział w licznych turniejach halowych i rozgrywają gry kontrolne, których do rozpoczęcia rozgrywek będzie jeszcze sporo.
Wiosna tego roku będzie bardzo ważna dla naszego klubu, bo zadania do
wykonania są trudne, ale wykonalne. Musimy wierzyć w naszych zawodników i liczyć na to, że wspólnie zrealizujemy wszystkie cele, czyli utrzymanie
III ligi dla Rzgowa i awans do Wojewódzkiej Ligi „Deyna”.
NIEDŁUGO ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY, DLATEGO ZARZĄD
KLUBU SKŁADA WSZYSTKIM KIBICOM, SPONSOROM, SYMPATYKOM ZAWISZY NAJLEPSZE ŻYCZENIA SPOKOJNYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!
Jan Nykiel

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

Andrzej Polakowski

Anteny SAT – naprawa, montaż, ustawianie
NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA
Serwis TV-SAT-VIDEO. Dekodery DVB-T

Tel. 660-904-697

Dojazd gratis!

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.

Usługowy Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki i Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:
m wydawanie opinii gazowych
m przeprowadzanie corocznych konktroli technicznych
przewodów kominowych z wydaniem opinii
m czyszczenie przewodów kominowych
m odbiór techniczny budynków
m usuwanie usterek zgodnie z obowiązującymi
przepisami

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

WYRAZY GŁĘBOKIEGO ŻALU I WSPÓŁCZUCIA
DLA RODZINY I BLISKICH
Z POWODU ŚMIERCI

Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m2
położoną w Rzgowie, ul. Letniskowa 2,
z zabudowaniami budynku:

KSIĘDZA TADEUSZA MALCA

a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2
b) gospodarczym o pow. 221,0 m2

PROBOSZCZA PARAFII pw. św. STANISŁAWA B.M.
W RZGOWIE

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach
prowadzi KW 68723

SKŁADAJĄ
BURMISTRZ RZGOWA
RADA MIEJSKA W RZGOWIE
PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE
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Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA, 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92
Bliższe informacje: tel. 42 674 04 67.
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Nasza recenzja
John Flanagan / seria Zwiadowcy.- Warszawa: Wydawnictwo Jaguar, 2012.
Tym razem lektura dla młodszych użytkowników biblioteki. Saga autorstwa Johna Flanagana to seria powieści fantasy z cyklu „Zwiadowcy”. Akcja
toczy się w fikcyjnym świecie, zbudowanym w średniowiecznej scenerii.
Fabuła prezentuje przygody Willa i jego przyjaciół. Główny bohater staje
się czeladnikiem posępnego zwiadowcy Halta. Grupy tytułowych zwiadowców mają za zadanie pilnować porządku w imperium Araluenu i dostarczać
Duncanowi, jego władcy, informacji o wrogich zamiarach nieprzyjaciół królestwa. Seria obejmuje 11 ksiąg, w których obok głównych bohaterów pojawia się wiele postaci drugoplanowych i epizodycznych, poetycko nazywane
światy, obiekty i elementy przyrody. Autor operuje osobliwym językiem,
charakterystycznym dla gatunku fantasy.
Urodzony 22 maja 1944 r. w Sydney John Flanagan marzył już w dzieciństwie o karierze pisarskiej. Wiele lat pracował dla agencji reklamowej
jako copywriter, pisując scenariusze i spoty reklamowe. Pierwszy większy
sukces odniósł jako twórca tekstu do popularnego sitkomu „Hi Dad!”.
Wydana jako seria „Zwiadowcy” historia Willa początkowo była pisywaną na własny użytek bajką, którą autor-ojciec opowiadał na dobranoc
synowi. Opublikowana w Australii błyskawicznie stała się wielkim sukcesem, przypieczętowanym w 2008 r. nagrodą Australian Book Publishers
Association’s of the Year dla dzieci starszych i młodszych.
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do lektury już od kwietnia. (A.M.)

...między niebem a ziemią...
To tytuł wystawy prac plastycznych, którą od 5 marca możemy oglądać
w holu Hali Sportowej w Rzgowie. Na ekspozycji są prezentowane wybrane
prace dwudziestu uczestników zajęć plastycznych, prowadzonych w ramach
gminnego programu profilaktyki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na
Świetlicy Środowiskowej przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie. Serdecznie
zapraszamy do oglądania wystawy.

Wizyta w teatrze
W dniu 9 marca 2013 r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskiego w Starej
Gadce wybrały się do Teatru Nowego im. K. Dejmka na sztukę pt. MAYDAY
Ray Cooney - angielskiego komediopisarza, która to przedstawia w komiczny
sposób podwójne życie taksówkarza Mayday. Beztroskie dotąd życie zaczyna
się komplikować, piętrząc za sobą zaskakujące sytuacje. Znakomity komizm
sytuacyjny i dowcip sprawiły, że Panie z KGW dobrze się bawiły i mile spędziły czas.
KGW

Rada Miejska odpowiada
na zarzuty
zakupu gruntów w Rzgowie
przy ul. Literackiej
Dotyczy:
pisma
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w przedmiocie uchwały nr
XXVIII/254/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania
gruntu i własności nieruchomości budynków.
Rada Miejska w Rzgowie, stosownie do pisma Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, niniejszym składa
wyjaśnienia w przedmiocie uchwały
nr XXVIII/254/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności nieruchomości budynków.
Odnosząc się do załączonej przez
Łódzki Urząd Wojewódzki treści
zarzutów mieszkańca Rzgowa z
dnia 22 stycznia 2013 r., uwzględniając złożone w dniu 6 marca 2013
r. merytoryczne stanowisko rzeczoznawcy majątkowego p. Marka
Dziwirza, nie podziela zarzutów
skarżącego, iż operaty szacunkowe
dla nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rzgowie przy
ul. Literackiej 2c zostały wykonane
niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Rada Miejska w Rzgowie
podnosi, iż sporządzone operaty
szacunkowe służyły do określenia wartości nabywanego prawa
wieczystego użytkowania gruntu

i własności budynków i zlecenie
tych opracowań przez Burmistrza
Rzgowa rzeczoznawcy majątkowemu uważa za przejaw celowości
i gospodarności. W wyniku wyceny
nieruchomości dokonuje się określenia wartości rynkowej. Wartość
rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być
przedmiotem obrotu. Rada Miejska
w Rzgowie podnosi, iż operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny
nieruchomości przez rzeczoznawcę
majątkowego, w tym wskazanie
podstaw prawnych i uwarunkowań
dokonanych czynności, rozwiązań
merytorycznych,
przedstawienia
toku obliczeń oraz wyniku końcowego. Uchwała Rady Miejskiej w
Rzgowie Nr XXVIII/254/2012 z
dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie prawa
wieczystego użytkowania gruntu i
własności nieruchomości budynków podjęta została w sprawie
zastrzeżonej do jej wyłącznej kompetencji i zgodnie z prawem, której
podstawę stanowi art. 18 ust. 2 pkt
9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010
r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

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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Stanowisko Rady Miejskiej
w sprawie rozszerzenia zbiorowej komunikacji gminnej
Wniosek dotyczy ul. Łódzkiej
Rada Miejska informuje, że autobus linii 93 obsługuje mieszkańców
Łodzi, którzy dojeżdżają do cmentarza rzymsko-katolickiego św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Czartoryskiego 62 w Starej Gadce. Linia ta jest finansowana w 100% ze środków MPK w Łodzi.
Jednocześnie nadmieniamy, że brak jest technicznych możliwości przejazdu autobusu linii 93 przez ul. Łódzką do centrum Rzgowa, co podnosi
Pani w swoim piśmie. Część północna ul. Łódzkiej i okolic ma dostęp do
przystanku autobusowego przy zbiegu ulic Katowicka/Łódzka, a część południowa do przystanku autobusowego przy rondzie w Rzgowie. Po przebudowaniu drogi krajowej Nr 1 i zamknięciu lewoskrętu w ulicę Łódzką niemożliwe jest uruchomienie komunikacji autobusowej w obu kierunkach tą ulicą,
co jest normą w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej.
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Badając w trybie nadzoru przedmiotową uchwałę, Wojewoda Łódzki
uznał, że podjęta przez Radę Miejską w Rzgowie uchwała jest zgodna
z prawem.
Pragniemy poinformować, że
działania Rady Miejskiej w Rzgowie w tym temacie są jawne i
transparentne, a powody zakupu
tychże nieruchomości zostały przedstawione na sesjach plenarnych
Rady Miejskiej oraz posiedzeniach
Komisji Rady, w których to nierzadko uczestniczy kilkadziesiąt
osób publiczności. Ponadto każdy
z zainteresowanych miał dostęp do
wyceny niezależnego rzeczoznawcy
majątkowego. O obradach tego
organu ustawowo informowani są
zainteresowani poprzez zawiadomienia umieszczane na tablicach
ogłoszeń, a także w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Temat zakupu tych nieruchomości jest znany radnym od dawna,
a omawiany był od jesieni 2011 r.,
kiedy to wybudowana została obok
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Gminnym – Hala Sportowa z dotacją środków z Unii Europejskiej.
Obok znajduje się boisko „Orlik”,
a w planach Rady Miejskiej jest
wybudować przy tym kompleksie
Dom Kultury i Basen. Prowadząc
politykę dalekowzroczną, Rada
Miejska wyraziła już dawniej zgody
na zakup gruntów na południe i na
zachód od tego kompleksu budynków.
Zakupione tereny wraz z naniesieniami od P.P. Franczaków to
grunty o łącznej powierzchni 7504
m2 ogrodzone z monitoringiem,
bardzo dobrze utwardzone, posiadające stację paliw budynki biurowe,
warsztatowe, magazynowe oraz
wiatę na sprzęt Referatu Gminnej

Gospodarki Komunalnej (ciągniki,
koparki i inne, które do tej pory
garażowane są pod gołym niebem).
Tereny te wcinają się pomiędzy
Halę Sportową, boisko „Orlik” i
tereny gminne przy rzece Strudze.
Rada planuje tam umiejscowić
Referat Gospodarki Komunalnej,
powiększyć parkingi, których już w
tej chwili brakuje, oraz w przyszłości wybudować tutaj basen przede
wszystkim dla kompleksu szkolnego.
Negocjacje cenowe trwały przeszło rok i ze względu na niedobór
finansowy inwestycja ta nie znalazła się w projekcie budżetu na rok
2012. Jednak pod koniec ub. roku
pojawiły się w budżecie gminnym
dodatkowe środki. Pojawili się
również potencjalni nabywcy tych
gruntów, dlatego też dysponując
wyceną rzeczoznawcy majątkowego
na kwotę 2.107.000,00 zł, wynegocjowano cenę ogólną na 1.800 tys.
zł i upoważniono Burmistrza do
przeprowadzenia transakcji zakupu
w ubiegłym roku, co zostało przez
niego wykonane. Na dzień dzisiejszy Referat Gospodarki Komunalnej już powoli przystosowuje część
budynków do własnych potrzeb i
magazynuje niezbędne materiały i
sprzęt na tym terenie.
Pragnę zaznaczyć, że to radni
Rady Miejskiej w Rzgowie zostali
wybrani jako reprezentanci całej
gminy przez wyborców i mając
na uwadze interes społeczny całej
społeczności gminnej, zagłosowali
jednogłośnie za zakupem ww. nieruchomości na potrzeby Gminy
Rzgów.
Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Odległość od centralnych części ul. Łódzkiej do ww. przystanków komunikacji zbiorowej jest statystycznie mniejsza niż innych części Rzgowa i
miejscowości gminy Rzgów, w których nie ma komunikacji do najbliższych
przystanków autobusowych.
Na dzień dzisiejszy koszt jednego wozokilometra autobusu to przeszło
7 zł przy jednym kursie dziennie. Ilość kursów dziennie należy pomnożyć
przez ilość przejechanych kilometrów x 365 dni w roku, co daje nierealną
kwotę często kilkuset tysięcy zł rocznie. Jedyną rekompensatą takich wydatków poniesionych przez gminę musiałyby być pełne pasażerów wszystkie
autobusy, którzy uczciwie płaciliby za przejazdy. Ten scenariusz jest na miarę
gminy Rzgów nierealny.
Gmina już dopłaca za kilka funkcjonujących linii po naszej gminie przeszło 2 mln zł rocznie i zaczyna szukać w komunikacji oszczędności przez
likwidację nierentownych kursów.
Puentując Państwa prośbę, chcę realnie poinformować, że radni ani teraz,
ani w przyszłości nie myślą o rozszerzaniu zbiorowej komunikacji gminnej,
a raczej o jej ograniczaniu.
Z wyrazami szacunku
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WARSZTATY DOSKONALENIA
UMIEJĘTNOŚCI
RODZICEIELSKICH
Program Wzmacniania Rodziny - Miłość i Granice 10-14
Czy zauważyłeś /łaś, że:
- czasem trudno porozumieć Ci się ze swoim dzieckiem?
- Twoje dziecko bierze udział w niebezpiecznych zabawach?
- coraz częściej kłócisz się ze swoim dzieckiem?
- niekiedy nie potrafisz kontrolować zachowań swojego dziecka?
- czasem czujesz się bezsilny/a wobec swojego dziecka?
Jeśli na jedno z powyższych pytań Twoja odpowiedź brzmi:
„TAK”
To ten program jest dla Ciebie!
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie
dla rodziców/opiekunów i młodzieży 10-14 lat
* Cykl 8 dwugodzinnych spotkań, z zastosowaniem nowoczesnych dynamicznych i ciekawych metod. Dyskusja, wymiana doświadczeń, nowe rozwiązania i ćwiczenia do sprawdzenia i wykorzystania w swojej rodzinie.
Przez pierwszą godzinę grupy rodziców i młodzieży pracują osobno pod
okiem prowadzącego. Drugą godzinę rodziny pracują wspólnie.
* Przyjazna atmosfera.
* Zauważalne zmiany w życiu rodziny.
* Wykwalifikowani prowadzący.
Pierwsze spotkanie – 11 kwietnia (czwartek), godz. 18.00–20.00 - w Hali
Sportowej w Rzgowie.
Informacje i zapisy prowadzą pedagodzy szkolni w Rzgowie, Guzewie, Kalinie.
Ilość miejsc ograniczona.
ZAPRASZAMY
Warsztaty finansowane przez Gminę Rzgów.

* * *
Warsztaty umiejętności rodzicielskich czy można się nauczyć, jak być lepszym rodzicem?
„Bycie rodzicem jest... jak praca na pełny etat, przez cały czas.
Plus ciągle godziny nadliczbowe”
(Mitchard Jacquelyn).
W pierwszym odruchu kiwamy głową z uznaniem dla trafności porównania. Ta praca wymaga odpowiedzialności, skuteczności, niekiedy łączy się z
satysfakcją z dobrze wykonanego zadania. Coś jednak z adekwatnością tego

porównania jest nie do końca w porządku. Zanim podejmiemy się jakiejkolwiek pracy, przechodzimy proces rekrutacji, szereg rozmów, weryfikujących nasze umiejętności, kwalifikacje, sprawdzających nasze kompetencje
dla danego stanowiska. Rozpoczynając swoją karierę jako rodzic, na ogół
nie mamy dyplomu szkoły przygotowującej do rodzicielstwa, nie piszemy
klasówek czy kolokwiów, nie zdajemy egzaminu z pielęgnacji niemowlaka,
wyżynania się mleczaków, sklejania serc złamanych przez pierwszą miłość,
negocjacji z nastolatkiem w zakresie ilości czasu spędzanego nad książkami
czy przy komputerze. – To jeśli chodzi o łatwiejszy zakres materiału. Gdy
zagadnienia nieco z wiekiem się skomplikują, na poziomie eksperymentów z alkoholem czy narkotykami, seksem bądź presją rówieśniczą, może
nam zabraknąć intuicji, pomysłów, wiedzy. Możemy poczuć się zaskoczeni
takim sprawdzianem - tylko komu zgłosić nieprzygotowanie? Zaczynają nam
towarzyszyć wątpliwości co do słuszności naszych decyzji, nasze zamiary i
dobre intencje nie zawsze przynoszą spodziewany efekt. To, co sprawdzało
się wcześniej, teraz zawodzi.
To, jak wychowujemy nasze dzieci, to wypadkowa osobistych doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego, czyli tego, jak nas wychowywano,
i własnych refleksji dotyczących kształtowania młodego człowieka, to jest
naszego wyobrażenia na temat bycia dobrym rodzicem. Świat, w którym
my byliśmy wychowywani, różnił się zasadniczo od tego, w którym dorasta
obecne pokolenie nastolatków. Ostatnie 20, 30 lat to w Polsce zmiany ekonomiczne - nowy system gospodarczy, zmiany w technologii - internet, telefonia
komórkowa i zmiany obyczajowe, kulturalne. Czasem niełatwo jest pogodzić
wartości, które cenimy, z otaczającą rzeczywistością. Sporym wyzwaniem
jest połączenie tego, co ważne dla dorosłych, z tym, co cenne dla dzieci.
Można spróbować to osiągnąć w zadowalający obie strony sposób. Dobrą
ku temu okazją mogą być warsztaty doskonalenia umiejętności rodzicielskich, których rozpoczęcie planowane jest na kwiecień. Program Wzmacniania Rodziny jest polską adaptacją amerykańskiego i brytyjskiego programu,
który po badaniach pilotażowych, pozytywnej opinii pedagogów i specjalistów profilaktyki uzależnień uzyskał rekomendację do jego stosowania w
Polsce. Do chwili obecnej programem zostało objętych 526 rodzin. Blisko
90% jego uczestników – dorosłych i dzieci uznało go za bardzo satysfakcjonujący i poleciło go innym. W programie biorą udział rodzice i dzieci. Program proponuje między innymi takie zagadnienia, jak ustalanie domowych
zasad i ich przestrzeganie, konsekwencje ich łamania, skutecznego porozumiewanie się bez krzyku i z szacunkiem, unikanie zagrożeń związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych.
Zachęcam do skorzystania z oferty warsztatowej, propozycji wzbogacających umiejętności radzenia sobie ze zjawiskiem dojrzewania we własnym domu w postaci dorastającego młodego człowieka. Życząc Państwu i
sobie spotkania na warsztatach, jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia
wszelkich starań o zapewnienie przyjemnej atmosfery, możliwości ćwiczenia nowych rozwiązań, przyjaznych rozmów i dobrze spędzonego czasu w
towarzystwie wspaniałych rodziców i ich wspaniałych dzieci/przepraszam
nastolatków.

Bitwa na ciosy
Kalino vs. Kalinko
W niedzielne popołudnie 3 marca odbyła się druga impreza z
cyklu „Bitwa na ciosy”. Tym razem rywalizowały między sobą Kalino
i Kalinko. Już po 15 zaczęli ściągać pierwsi kibice i zawodnicy. Punktualnie o 16 kapitanowie drużyn zgłosili się na odprawę techniczną i
przedstawili listy zawodników. Kilka minut po 16 Pan Dyrektor Wojciech Skibiński przywitał zgromadzonych gości i dokonał oficjalnego
otwarcia imprezy.
Na początku w szranki stanęli tenisiści stołowi i badmintoniści.
Następnie odbyły się rzuty piłkami lekarskimi i konkurencja skoków
przez skakankę. Gdy zawodnicy, jak i kibice, którzy cały czas wspierali swoich reprezentantów głośnym dopingiem, byli już rozgrzani,
przystąpiliśmy do gier deblowych w tenisie stołowym i badmintonie.
Kolejne konkurencje to hula-hop oraz rzuty: piłeczką palantową i piłką
koszową. Emocje sięgnęły zenitu podczas przeciągania liny – konkurencji rozgrywanej do dwóch zwycięstw. Ostatnią bardzo widowiskową
zabawą był tor przeszkód na wesoło, rozgrywany w kategorii dorosłych i dzieci.
Po podliczeniu punktów za poszczególne konkurencje wypadł
remis i o wyniku spotkania zdecydować mieli kibice, a właściwie ich
doping. Kibice z obydwu stron stanęli na wysokości zadania i popisali się tak ogłuszającym okrzykiem, że na urządzeniu pomiarowym
zabrakło skali. W ten to sposób prowadzący Robert Świerczyński i
Radek Bubas ogłosili remis. Całe spotkanie przebiegało w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair play, a niezwykle licznie przybyli kibice –
ponad 250 osób stworzyli przesympatyczną atmosferę.
Na zakończenie podziękowania i pamiątkowe dyplomy wręczyli
wspólnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Bartoszewski
oraz Dyrektor GOSTiR Pan Wojciech Skibiński.
Ogromne gratulacje i brawa należą się mieszkańcom Kalina i
Kalinka za doskonałe przygotowanie, zaangażowanie oraz cudowny
doping dla swoich drużyn. BRAWO!!!

Przedstawicielki 13 Kół Gospodyń Wiejskich, zrzeszonych w Miejsko-Gminnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzgowie,
działającym pod przewodnictwem p. Danuty Szymczak oraz p. Zbigniewa
Gabary, spotkały się w dniu 7 marca 2013 r. w sali GOK, z udziałem gospodarzy - dyr. Wojciecha Skibińskiego oraz pracowników, z okazji Dnia Kobiet.
Dla wszystkich kobiet, na ręce p. Danuty Szymczak, bukiet kwiatów
przekazał przewodniczący p. Zbigniew Gabara, panie z okazji święta otrzymały także czekoladowy upominek. Do życzeń dołączył się Dyrektor Wojciech Skibiński, p. Jarosław Rychlewski oraz mały Mikołaj. Panowie wspólnie zaśpiewali „Sto lat”; przy herbatce oraz słodkim poczęstunku pan Jarek
przygrywał na akordeonie, zachęcając obecnych do śpiewania.

Izabela Kuminiak - mama 18-letniego syna
specjalista psychoterapii uzależnień, edukator rodzinny PWR

* * *

BABICHY – CZYŻEMINEK – GUZEW – PRAWDA

Warto wspomnieć, iż 12 stycznia 2013 r., jak co roku, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe - ostatnie w tej kadencji władz MGZRKiOR. Spotkanie zostało zorganizowane w sali OSP w Kalinku przez tamtejsze KGW,
któremu przewodniczy p. Jadwiga Adamek. Podczas spotkania głos zabrali
także: ksiądz wikary Robert Nowak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
p. Marek Bartoszewski, składając życzenia noworoczne. Do życzeń przyłączył się dyr. GOK p.Wojciech Skibiński oraz przewodniczący MGZRKiOR
p. Zbigniew Gabara. Niespodzianką wieczoru był Zespół Śpiewaczy „Stefanki” ze Stefanowa, któremu akompaniowali p. Ryszard Kruszyński oraz p.
Jarosław Rychlewski. Ten wyjątkowy wieczór umilał zespół muzyczny, przy
którym zabawa trwała do ostatniego gościa.
Do zobaczenia w następnej kadencji.
Jadwiga Adamek, Danuta Szymczak, Zbigniew Gabara

W dniu 15 marca rozpoczął się cykl spotkań
edukacyjno-profilaktycznych dla dorosłych.
Na kolejne spotkania serdecznie zapraszamy w
dniach:
5 kwietnia (pt.), godz. 18:00,
19 kwietnia (pt.), godz. 18:00,
27 kwietnia (sob.) + wizyta w Teatrze Muzycznym
– operetka „Kraina uśmiechu”
w sali SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Guzewie.
Na spotkania serdecznie zaprasza Burmistrz
Rzgowa.
Obecność na 3 spotkaniach uprawnia do wizyty w
Teatrze.
Szczegółowe informacje w terminie późniejszym.
Tel. 42 214 13 12, 600 250 715 – Izabela Kijanka.
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OSP Rzgów

OSP Guzew
– 14 akcji
OSP Kalino
– 13 akcji
OSP Gospodarz
– 4 akcje
OSP Romanów
– 2 akcje
OSP Kalinko
– 1 akcja
Ogólna ilość interwencji gminnych jednostek OSP wyniosła 277 razy,
które są cały czas w gotowości bojowej i wyjeżdżają prawie natychmiast po
powiadomieniu. Udowodniły to również kontrole wyjazdowości, przeprowadzone przez Komendę Powiatową PSP w Koluszkach. I to wszystko kosztuje
gminę tylko 319 tys. zł rocznie.
Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP
Marek Bartoszewski

Wydatki inwestycyjne OSP za 2012 r.

Z kopyta kulig rwie...
Zimowe zabawy są atrakcyjne tylko wtedy, kiedy są bezpieczne, a wówczas można się bawić naprawdę dobrze. Właśnie tak bawili się uczniowie
klasy IId i zaprzyjaźnieni z klasą absolwenci, podczas sobotniego kuligu,
który został zorganizowany dzięki uprzejmości pana Wojciecha Gałkiewicza,

pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie. Uczniowie przemierzali saniami polne drogi, pokryte grubą warstwą śniegu, zabawa była
przednia, chociaż nie obyło się bez wywrotek. Doskonałym zakończeniem
zimowej zabawy było ognisko z pieczeniem kiełbasek, przy którym zmarznięci uczestnicy kuligu mogli się ogrzać. Nad bezpieczeństwem młodzieży
czuwali pan Wojciech Gałkiewicz oraz państwo Przytulscy i wychowawca
klasy p. Agnieszka Ruta z p. Mariuszem Bojanowskim.
(AR)
Fot. Agnieszka Ruta i Natalia Gajda

A u nas nadal tradycyjnie...
w oczekiwaniu na wiosnę
Stroje szlacheckie,
średnia grupa „Rzgowian”

Walne Zgromadzenia OSP
Dobiegły końca roczne zebrania OSP w 11 jednostkach strażackich w
gminie Rzgów. Wszystkie Zarządy jednostek otrzymały absolutorium za
działalność w 2012 r. Zarządy poszczególnych jednostek pozostały w niezmienionym składzie. Jedynie naczelnik w Starej Gadce zrezygnował i zastąpił go wicenaczelnik.
W zebraniach uczestniczyli goście zaproszeni do Zarządu Gminnego
OSP, a w jednostkach KSRG dodatkowo Przedstawiciele Komendy Powiatowej. Podsumowano wydatki bieżące i inwestycyjne za ubiegły rok. Jednostki
zapoznały się z preliminarzem wydatków bieżących na 2013 r., które podajemy w tabeli.
Ustalono również harmonogram szkoleń, zawodów powiatowych i gminnych oraz uroczystości okazjonalnych w bieżącym roku.
Poszczególne jednostki OSP wyjeżdżały do miejscowych zdarzeń i pożarów ratując mienie i życie:
OSP Rzgów
– 89 akcji
OSP Bronisin
– 43 akcje
OSP Starowa Góra – 33 akcje
OSP Grodzisko
– 30 akcji
OSP Stara Gadka – 28 akcji
OSP Prawda
– 20 akcji

1. Budowa garaży dla OSP Starowa Góra za kwotę
2. Docieplenie ściany budynku OSP Romanów za kwotę
3. Modernizacja dachu strażnicy w Prawdzie za kwotę
4. Modernizacja posadzki w garażach OSP Rzgów za kwotę
5. Modernizacja strażnicy OSP Bronisin za kwotę
6. Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko za kwotę
7. Zakup wyposażenia dla OSP Starowa Góra za kwotę
Razem:

54.079,36 zł
8.935,68 zł
7.871,08 zł
94.006,73 zł
9.909,50 zł
59.487,31 zł
5.894,35 zł
240.184,01 zł

Plan wydatków bieżących jednostek osp gminy Rzgów na 2013 r.
Jednostka OSP
OSP RZGÓW
OSP BRONISIN
OSP GRODZISKO
OSP STARA GADKA
OSP GUZEW
OSP KALINO
OSP KALINKO

Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy
TAK
TAK
TAK
TAK

Plan wydatków
w zł
59.000
42.500
32.000
32.000
28.500

TAK

29.000
12.500

OSP PRAWDA

14.000

OSP ROMANÓW

12.500

OSP STAROWA GÓRA

17.000

OSP GOSPODARZ

8.500

ZARZĄD

31.500

OGÓŁEM

319.000

Stroje Lachów Sądeckich,
najstarsza grupa
„Rzgowian”

Stroje łowickie,
najmłodsza grupa
„Rzgowian”

Zdrowych i Wesołych
Świąt Wielkanocnych
życzą Dyrektor i Pracownicy GOK w Rzgowie
8
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

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

„eTwinning” w SP w Rzgowie
Nasza szkoła przystąpiła do programu międzynarodowej współpracy
szkół w Europie. eTwinning został zainaugurowany w 2005 r. jako główna
akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2007 r. jest ściśle związany z programem Lifelong Learning Programme. eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół,
bibliotekarzy itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują
się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są
częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.
Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), oferując wsparcie, narzędzia
i usługi, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych
dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa.
Obecnie współtworzony jest projekt „What a wonderful town!”, przy
którym pracują uczniowie klas szóstych pod opieką nauczyciela języka
angielskiego Anny Kret. Uczniowie będą przygotowywać materiały audiowizualne, zdjęcia, filmy opisujące Rzgów i okolice.
Anna Kret

Pod znakiem snowboardu
Bezpiecznie na wsi
Pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny przeprowadzony w
Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie. Jest to trzecia edycja
ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez KRUS.
Konkurs rozpoczęto 25.02.2013 r. Samodzielnie wykonane prace dzieci
należało dostarczyć do świetlicy szkolnej do 1.03.2013 r. Twórczość uczniów
była oceniana w dwóch kategoriach: I - klasy I-III i II - klasy IV-VI.
Najwyżej ocenione prace (po jednej z każdej kategorii) będą reprezentowały szkołę w regionalnym etapie konkursu ogólnopolskiego. Będą to prace
Moniki Krysiak z kl. IIb i Weroniki Sądkiewicz z kl. IVb, które zajęły I miejsce. Pozostali laureaci to: Kornelia Nowak z kl. IIb i Miłosz Juśkiewicz z kl.
IVb (II miejsce) oraz Natalia Olban z kl. IVa (III miejsce).

Podziel się życiem, oddaj krew
Tym hasłem rozpoczęto akcję informacyjną w świetlicy szkolnej w
Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie. Inicjatywa zrodziła się
z potrzeby oddania krwi 5-letniemu Kacprowi. Podczas donacji dawca może
bowiem przeznaczyć krew dla konkretnej osoby. Należy mieć również ukończone osiemnaście lat.
Więcej informacji można uzyskać w świetlicy szkolnej. Akcja ma na celu
nie tylko pomóc chłopcu, ale również pogłębić wiedzę dotyczącą krwiodawstwa, jak również propagować wśród społeczeństwa postawę ofiarowywania
innym bezinteresownej pomocy.
Paula Filipczak
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W pierwszym tygodniu ferii grupa gimnazjalistów ze Rzgowa wypoczywała na obozie narciarskim na Podhalu. Narciarze i snowboardziści, pod
czujnym okiem pań Agnieszki Ruty i Margity Musiał, doskonalili swoje
umiejętności na stokach różnej trudności. Zimowym atrakcjom nie było
końca, jazdy dzienne i nocne na stokach w Małym Cichym, Czarnej Górze,
Rusińskim Wierchu, odpoczynek w basenach termalnych w Białce Tatrzańskiej, wizyta w Izbie Regionalnej w miejscowości Murzasichle, wycieczka
do Zakopanego, góralskie ognisko, to tylko niektóre atrakcje, w których brała
udział młodzież.
Kolejne ferie zimowe już za rok, ale już teraz zapraszamy do udziału w
kolejnym wyjeździe.
(AR)
Fot. A. Urbaniak

„Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co
jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe. Niech światło
- Jego słowo prowadzi nas przez życie do wieczności...”
Radosnych i spokojnych świąt wielkanocnych wszystkim
czytelnikom życzą
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza w Rzgowie

Rzgów – Nasza Gmina

Dzieci a multimedia
Jeszcze parę lat temu raz z większym, drugi raz z mniejszym przekonaniem mówiono o występowaniu zjawiska uzależnień od nowoczesnych
multimediów, zwłaszcza komputera oraz internetu. Dzisiaj mamy do czynienia z problemem: poważnym, złożonym, coraz częstszym, trudnym do zdiagnozowania i opanowania, z którym zaczynamy spotykać się i wśród naszej
młodzieży.
Współczesne multimedia wywołują silne zaburzenia osobowościowe
i psychiczne. Najszybciej i najsilniej działają sieciowe gry komputerowe,
przebywanie w sieci internetu, telefon komórkowy oraz jednoosobowe gry
komputerowe. Im młodszy wiek, tym zaburzenie następuje szybciej. Szybko
rozwijającym się nałogiem sieciowym jest kompulsywna potrzeba komunikacji w SIECI. Mówiąc o CYBERZABURZENIACH, należałoby wspomnieć jeszcze o: erotomanii internetowej - nałogowe poszukiwanie materiałów o treści pornograficznej; socjomanii internetowej - czyli uzależnienie od
internetowych kontaktów społecznych (chat-room, grupy dyskusyjne, poczta
elektroniczna, które zastępują rodzinę i przyjaciół); sieciocholizm - obsesja
śledzenia tego, co dzieje się w sieci; przeciążenie informacyjne - przymus
pobierania informacji (gorączkowe przerzucanie informacji, udział w kilku
listach/forach dyskusyjnych jednocześnie); do tych podtypów dodaje się jeszcze uzależnienie od blogów, które polega na śledzeniu cudzych historii życia,
opisywanych na stronach internetowych, lub opisywaniu własnych historii.
Jako formę uzależnienia traktuje się również hackerstwo, które jednocześnie
jest czynem przestępczym.
Szczególnie podatni na internetowe zaburzenia są ludzie dotknięci syndromem „niedoboru nagradzania”. Są to głównie osoby cierpiące na schorzenie „nieodczuwania przyjemności w życiu”. Dla wielu z nich otaczająca
ich rzeczywistość wydaje się być okrutną i niesprawiedliwą, a ich wysiłki
są niedostrzegane, w wyniku czego aktywnie poszukują substytutu nagrody,
szczęścia, zadowolenia, dostrzeżenia, akceptacji, które często znajdują w
multiprzestrzeni. Pojawianie się wśród ludzi - coraz częściej wśród młodzieży, uzależnień od multimediów jest następstwem pozostawania poza prawidłowymi relacjami (rodzicielskimi, rówieśniczymi, społecznymi, zawodowymi). Osoby potrzebujące zauważenia, ciepła, opieki, troski, akceptacji
spotykają się z obojętnością lub wrogością. Tacy ludzie poszukują „alternatywnego świata”, w którym ich cechy, zachowania, oczekiwania, poglądy i
opinie zostaną zaakceptowane lub będą mogły nabyć nowe cechy (pożądane
przez otoczenie).
O tych i wielu innych problemach młodzież naszego gimnazjum mogła
porozmawiać ze specjalistami z MAZOWIECKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI I UZALEŻNIEŃ. W dniu 6 lutego 2013 r. każda klasa uczestniczyła w zajęciach z psychologami MCPU, również rodzice i społeczność lokalna mieli zorganizowane spotkanie ze znanym prof. Mariuszem
Jędrzejko, który omówił największe zagrożenia związane z cyberprzemocą,
jak również przedstawił wskazówki i rozwiązania mogące pomóc rodzicom
modelować zachowania dziecko - komputer. Co ciekawe, przyjeżdżając na
spotkanie do Rzgowa, przeprowadził diagnozę, omawiając rodzicom zjawisko cyberagresji w oparciu o informacje zamieszczane przez naszą młodzież w internecie. Każdy uczestnik prelekcji po spotkaniu otrzymał materiały informacyjne dotyczące omawianych problemów, przygotowane przez
wicedyrektora szkoły Pana Pawła Gajdę. W dniu 8 lutego 2013 r. odbył się
apel podsumowujący działania podejmowane przez wszystkich nauczycieli,
wychowawców, w związku z Dniem Bezpiecznego Internetu.
pedagog szkolny
Edyta Waprzko

Święto pań
w rzgowskiej szkole
Dzień 8 marca nie mógł się w Szkole Podstawowej w Rzgowie obyć bez
radosnego świętowania. Otóż wszystkie kobiety, te małe i te duże, zostały
obdarowane pięknymi kwiatami oraz otrzymały życzenia od młodszych i
starszych mężczyznJ Niektóre klasy obchodziły Dzień Kobiet na godzinach
wychowawczych. Chłopcy z klasy IVb przygotowali specjalne konkursy dla
swych koleżanek, m.in. śpiewanie karaoke, malowanie paznokci lakierem na
czas, skakanie przez skakankę czy taniec z „uciekającą” szarfą. Zabawy i
śmiechu było co niemiara, a lekcje od razu szybciej i przyjemniej mijały.
Anna Kret
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Rajd Pamięci

Zapewne w świadomości większości Polaków nie utrwalił się jeszcze
ustanowiony przez Sejm RP ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który dołączył do listy naszych polskich
świąt państwowych. Nie jest to dzień wolny od pracy, ale obowiązuje w
nim obowiązek wywieszania flag narodowych na budynkach użyteczności
publicznej. Święto to upamiętnia „żołnierzy wyklętych”, inaczej niezłomnych, czyli członków podziemia niepodległościowego, w tym członków
byłej Armii Krajowej, którzy po 1945 r. walczyli z władzami komunistycznymi o suwerenność Polski. Data święta to rocznica zamordowania przez
UB w dniu 1 marca 1951 r. zawodowego oficera WP ppłk. Łukasza Cieplińskiego, prezesa IV Zarządu Głównego organizacji „Wolność i Niezawisłość”.
Aby poznać ideę i genezę tego święta, grupa młodzieży z Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, pod opieką nauczycielek p. Gabrieli
Małochy-Chodorek i p. Aleksandry Jaworskiej, wzięła udział w I Dwuetapowym Rajdzie Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, zorganizowanym przez PTTK
oddział im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach - Koło Krajoznawcze
oraz Klub „Gazety Polskiej” w Konstantynowie.
Pierwszy etap to Turniej Historyczny Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
przeprowadzony w dniu 1 marca br. w formie indywidualnie rozwiązywanego testu. Drugi etap to Rajd Pieszy Śladami gen. Aleksandra Arkuszyńskiego, rozgrywany grupowo, wiodący ulicami Pabianic i Ksawerowa. W
Rajdzie brały udział drużyny licealne, gimnazjalne oraz ze szkół podstawowych m.in. z Pabianic i ich okolic, również z Konstantynowa i Dłutowa oraz
członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uroczyste zakończenie Rajdu wraz z poczęstunkiem odbyło się w willi
Hoffmana w Ksawerowie. Przybył na nie sam pan gen. A. Arkuszyński
pseud. „Maj” i ze wzruszeniem dziękował organizatorom i uczestnikom za
wspaniałą formę upamiętnienia i oddania hołdu „Żołnierzom Wyklętym”.
Wysiłek intelektualny i fizyczny naszej gimnazjalnej drużyny sprawił,
że otarliśmy się o podium. Nagrodą za nasz trud był dyplom i dwie nagrody
książkowe z autografami autora, czyli gen. A. Arkuszyńskiego „Maja”.
Myślę, że była to dobra lekcja historii.
Aleksandra Jaworska
Fot. G. Małocha-Chodorek

Five o’clock tea w kl. V
Dnia 11 marca na lekcji języka angielskiego grupa zaawansowana klas
piątych raczyła się tak zwaną „five o’clock tea”. O zwyczaju picia herbaty
dowiedzieliśmy się więcej w tym roku na lekcjach angielskiego oraz z filmu
„Asterix i Obelix w służbie Jej Królewskiej Mości”. Postanowiliśmy wobec
tego sprawdzić na własnej skórze (a raczej: języku), jak angielska herbatka
smakuje. Przygotowaliśmy filiżanki, dzbanek, mlecznik, cytrynę, cukier i
ciasteczka. Niektórzy z nas pokusili się sprawdzić, jak smakuje pita przez
Brytyjczyków herbata z mlekiem, ale większość z nas pozostała przy tradycyjnej wersji - z cytryną i cukrem.
Nie wiedliśmy zwyczajowych rozmówek, jak to przy herbacie w Anglii,
ale wiemy, jak taki dialog powinien wyglądać. Poczytajcie:
Lady Alexandra: Oh, Lady Suzanne, I’m so glad to see you! How are you
today?
Lady Suzanne: I’m fine, thank you. How about you?
Lady Alexandra: Would you like some tea?
Lady Suzanne: Yes, please.
Lady Alexandra: With milk and sugar?
Lady Suzanne: No, just sugar, please.
Lady Alexandra: Have a piece of cake, my dear.
Lady Suzanne: Oh, thank you, thery’re delicious.
Mamy nadzieję, że to nie były nasze jedyne zajęcia z herbatką!
Katarzyna Kalinowska
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