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Cena 1 zł

Zmiany w rzgowskiej parafii
W dniu 7 kwietnia 2013 r., na
mocy dekretu Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego
Metropolity
Łódzkiego,
nowo
mianowany
Ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak oficjalnie objął we władanie
parafią rzgowską na mszy powitalnej, składając przysięgę w obecności
Księdza dziekana Zdzisława Góry.
Ks. Kanonik Krzysztof Florczak ma
50 lat i pochodzi z miejscowości
Góra Św. Małgorzaty, a ostatnio był
przez 5 lat proboszczem w Karlinie,
w gminie Grabica.
Oprócz licznie zgromadzonych
parafian, pocztów sztandarowych
OSP, orkiestry dętej, „Cameraty”,
ZPiT „Rzgowianie”, ministrantów i
„Scholi”, którzy witali nowego księdza proboszcza, we mszy uczestniczyli: Burmistrz Jan Mielczarek,
witając go w ciepłych słowach, oraz
radni, w których imieniu oraz imieniu parafian zabrał głos Przewodniczący Rady Marek Bartoszewski,
nosząc takie oto przesłanie:
Mam jeszcze w pamięci mszę
wprowadzającą Śp. Ks. Tadeusza Malca, na której witałem
Go w imieniu samorządu rzgowskiego w Parafii Stanisława
Biskupa i Męczennika przeszło 8
lat temu.
Bywały w tym czasie okresy
dobrej współpracy i dzięki temu
po części zmieniło się zewnętrzne
oblicze parafii rzgowskiej.
Niestety te osiem lat minęło
jak mrugnięcie oka, bo tak zadecydował Duch Święty. Duch
Święty zadecydował także o
wyborze nowego papieża Fran-
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ciszka, o nowej nominacji nowego
ordynariusza Diecezji Łódzkiej
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, a także i przede wszystkim najważniejszego dla parafii
w Rzgowie wydarzenia – nominacji obecnego Ks. Krzysztofa
Florczaka na proboszcza tejże
parafii rzgowskiej. Mamy nowego
gospodarza naszej parafii.
Witamy Cię Księże proboszczu gorąco w imieniu samorządu
rzgowskiego, w imieniu parafian i mieszkańców całej gminy
Rzgów.
Jeszcze 20 lat temu gminę
Rzgów obejmowały 3 parafie,
dziś jest ich sześć, ale wiodącą
rolę spełnia właśnie ta parafia
w Rzgowie, z którą to samorząd
nasz pragnie dalej współpracować w organizowaniu uroczystości gminnych, kościelnych i
państwowych. Pragniemy, aby
ta współpraca była dynamiczna
i owocowała konkretnymi wspólnymi osiągnięciami, choćby
takimi, jak ten duży parking przy
kościele za pocztą, który służy
dzisiaj dla wszystkich. Oczekujemy współpracy przy rewitalizacji jedynego w naszej gminie
zabytku historycznego, którym
jest tenże właśnie budynek
Kościoła Katolickiego.
Mamy nadzieję, że za kilkanaście lat, kiedy będzie obchodzona czterechsetna rocznica
jego
wybudowania,
gmach
Kościoła będzie lśnił na tej uroczystości prowadzonej oczywiście przez obecnego księdza pro-

boszcza Krzysztofa Florczaka,
który w tych dniach rozpoczyna
tutaj u nas pracę duszpasterską. Oczekiwania parafian są też
takie, aby nowa władza kościelna
była blisko ludzi i aby drzwi plebanii były szeroko otwarte dla
członków naszej wspólnoty parafialnej. Ale dość tych oczekiwań! Teraz trzeba coś od siebie.
Od wiernych.
Parafianie rzgowscy to takie
osoby, przed którymi jeśli otworzy
się serce, to oni się tym samym
odwzajemnią, ale nierzadko również otworzą portfele na szlachetny cel, aby dzieło Chrystusa
zapoczątkowane 2000 lat temu
trwało nie tylko w Niebie, aby
było upamiętnione również w
doczesnych dobrach parafii.
Samorząd rzgowski i parafianie deklarujemy szeroką współ-

pracę również na bazie kulturalnej oraz gospodarczej. Potrzeba
tylko dobrego przywódcy, który
rzuca „hasło”, a setki „szabel”
rzuci się do dzieła.
Życzymy Ci księże proboszczu, abyś jak najszybciej utożsamił się z naszą wspólnotą parafialną. Aby Ci się dobrze i miło
pracowało z naszymi parafianami i samorządem. Aby parafianie nie zapominali, że proboszcz
to też człowiek.
Życzymy na końcu dużo
zdrowia i długich dni w parafii
rzgowskiej aż do emerytury.
Ja osobiście mam nadzieję,
że za mego życia nie będę witał
już żadnego innego proboszcza
w parafii w Rzgowie.
Szczęść Boże.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Runda wiosenna rozpoczęta

Rzgów pożegnał
Ks. Kan. Tadeusza Malca
20 marca 2013 r. obyła się msza
pożegnalna zmarłego proboszcza
parafii pw. Św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Rzgowie ks. kan.
Tadeusza Malca. Były proboszcz
gospodarzył rzgowskimi dobrami
kościelnymi od września 2009 r.,
a pomagał mu przez ten cały czas
dzielnie w duszpasterstwie ks.
wikary Robert Nowak.
We mszy uczestniczyli licznie
parafianie, poczty sztandarowe OSP,
policji powiatowej, szkół podstawowych i gimnazjum w Rzgowie, licznie zgromadzeni księża z diecezji,
samorząd powiatowy ze Starostą,
Burmistrz Rzgowa oraz Rada Miejska, w której to imieniu oraz imieniu
parafian – Przewodniczący Rady
Marek Bartoszewski pożegnał
zmarłego niespodziewanie proboszcza takimi słowy:
Uczestnicząc
dzisiaj
w
ostatnim pożegnaniu Księdza
Proboszcza, mamy jeszcze w
pamięci mszę powitalną w tejże
świątyni, na której to ksiądz
kanonik Tadeusz Malec obejmował rzgowską parafię po
docenianym, ale mocno już w
zaawansowanym wieku księdzu
Stanisławie Skurze.
Potrzeba było w parafii
gospodarza i on to wyzwanie

podjął. Wówczas blisko 9 lat
młodszy wziął się ostro do pracy.
Postanowił zmienić oblicze tej
rzgowskiej kościelnej ziemi. I
to mu się udało! Przy pomocy
samorządu rzgowskiego, druhów
strażaków, przedsiębiorców i
parafian zabrał się wpierw do
uporządkowania i zmiany wizerunku otoczenia kościoła i plebanii. Co widać gołym okiem.
Mając na uwadze, że budynek kościoła jest jedynym
zabytkiem w Rzgowie, zadbał
o jego odgrzybienie, zainstalował witraże w oknach i sięgnął
do bezcennego historycznego
ornatu oraz obrazu Matki
Boskiej
Częstochowskiej,
które odnowił i wyeksponował w
naszym kościele dla wiernych i
dla potomnych.
Zagospodarował
również
cmentarz parafialny i wprowadził tam porządek w pochówkach
oraz w dokumentacji.
Uczestniczył czynnie wraz
z arcybiskupem Władysławem
Ziółkiem
w
uroczystościach
odzyskania praw miejskich dla
Rzgowa, uświetniając tę uroczystość swoją obecnością.
Doprowadził do odsłonięcia pomnika papieża-Polaka

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie
Rzgowa, w obrębie ewidencyjnym 12, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
działki 1360/2 o pow. 0,2735 ha oraz udziału w części 1/3 nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, położonej na terenie Rzgowa, w obrębie ewidencyjnym 12, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1360/3 o pow. 0,0676 ha
Przedmiotem sprzedaży jest:
1. własność nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie Rzgowa,
w obrębie 12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1360/2 o pow. 0,2735
ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW LD1P/00026027/0.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana. Dostęp do drogi
publicznej do nieruchomości zapewniony jest przez działkę nr 1360/3. Teren działki
jest płaski. Nieruchomość ta jest niezagospodarowana i nieogrodzona. Działka nie
jest uzbrojona. Najbliższe przyłącze do sieci wodociągowej i energii elektrycznej
dostępne jest przy skrzyżowaniu ulic Literackiej i Kamiennej (w odległości ok. 200
m od przedmiotowej nieruchomości). Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod inwestycję obejmującą budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną oraz
2. udział Skarbu Państwa w części 1/3 współwłasności nieruchomości gruntowej
położonej na terenie Rzgowa, w obrębie 12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 1360/3 o pow. 0,0676 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta KW
LD1P/00027300/5.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana. Działka przylega do
ul. Literackiej. Nieruchomość ta przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną, która
zapewni dojazd do działek nr 1360/1 i 1360/2. Teren działki jest płaski. Nieruchomość ta jest niezagospodarowana i nieogrodzona. Działka nie jest uzbrojona. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość ta ma zapewnić obsługę komunikacyjną (drogę wewnętrzną) dla działek sąsiednich, tj. 1360/1 i 1360/2.
Łączna cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 383.000,00 zł + należny
podatek VAT 23% (własność działki nr 1360/2 – 364.000,00 zł, udział w części
1/3 współwłasności działki nr 1360/3 – 19.000,00 zł).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej – 38.300,00 zł, w terminie do dnia 17.05.2013 r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łodzi, prowadzone przez Bank PKO SA III Oddział
w Łodzi, ul. G. Palki 5, Nr konta 71 1240 3060 1111 0010 0515 4916.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii
Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, VIII piętro, pokój
nr 809, w godzinach 8.00-16.00, w terminie do dnia 20.05.2013 r.
Uwaga: Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.
Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
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błogosławionego Jana Pawła II
na podwórcu kościelnym, który
wykonali jego ukochani górale z
drzewa lipowego.
W czasie trwania posługi
Ks. proboszcza Malca parafia
rzgowska przeszła reorganizację
i zmniejszyła się znacznie, raczej
bezstresowo dzięki Jego wyważonemu działaniu i zdecydowanemu stanowisku.
W międzyczasie zaczął chorować i leczył się, często przebywając w szpitalach. Mógł
sobie na to pozwolić bez obawy
o stan kościoła, liturgii i obsługi
parafian, gdyż obowiązki te znakomicie pełnił ksiądz wikariusz
Robert Nowak, który z księdzem proboszczem Tadeuszem
Malcem współpracował do Jego
ostatnich chwil życia, również od

blisko 9-ciu lat, czyli od objęcia
przez Niego parafii.
Księże proboszczu! Zostawiałeś po sobie trwały ślad na
rzgowskiej ziemi i za to będą Cię
szanować i pamiętać – rzgowscy
parafianie, mieszkańcy naszej
gminy, druhowie Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz rzgowski samorząd, którzy Cię dzisiaj
żegnają i dziękują za wszystko,
co dla nas zrobiłeś.
Spoczywaj w spokoju!
Nazajutrz po mszy odbył się
pogrzeb ks. Tadeusza Malca w
rodzinnej miejscowości we wsi
Świniarsko k. Nowego Sącza, skąd
pochodził. W uroczystości tej uczestniczyła delegacja Rady Miejskiej
oraz Burmistrz Jan Mielczarek.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Wpłacone wadium podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia
umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie określonym przez organizatora przetargu,
- zwrotowi uczestnikowi przetargu, który przetargu nie wygra bez oprocentowania,
niezwłocznie.
Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku
z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli
zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji
potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza
obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90-954
Łódź, ul. Sienkiewicza 3, VIII piętro, pokój nr 809, w godzinach 8.00-16.00,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej na terenie Rzgowa, w obrębie ewidencyjnym 12,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1360/2 o pow. 0,2735 ha oraz
udziału w części 1/3 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
współwłasność Skarbu Państwa, położonej na terenie Rzgowa, w obrębie ewidencyjnym 12, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1360/3 o pow.
0,0676 ha”.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2013 r.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko, adres zamieszkania,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje warunki
bez zastrzeżeń,
4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty (oferowana wartość + należny podatek VAT
w wys. 23%),
5. sposób zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
6. kserokopię dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które
wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, IX piętro, pok. nr 907.
Starosta Łódzki Wschodni zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu z przyczyn ważnych. Oferenci obowiązani są zapoznać się z dodatkowymi
warunkami przetargu, które uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul.
Sienkiewicza 3, XV piętro, pok. nr 1503, od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 15.00.
STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
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Drużyna III-ligowej Zawiszy od IV kolejki rozpoczęła rozgrywki rundy
wiosennej sezonu 2012/2013 r. Do ostatniej chwili nie byliśmy pewni, czy
pogoda umożliwi rozegranie meczu na naszym stadionie. Zarząd klubu
(mając na uwadze zniszczenie boiska) nie czekał na łaskawość naszej aury i
zwrócił się do Łódzkiego Związku Piłki Nożnej o wyrażenie zgody na rozegranie meczu na sztucznej murawie w gościnnym Centrum Piłkarskim Ptak
w Gutowie Małym.
Ten mecz był z kategorii być albo spadać z III ligi, ponieważ naszym
przeciwnikiem była drużyna lidera rozgrywek Legionovia Legionowo i stało
się, na co Zarząd klubu liczył dokonując zmian kadrowych przed wiosennymi rozgrywkami: ZAWISZA WYGRAŁ Z LIDEREM ROZGRYWEK
1 do 0 po bramce zdobytej przez naszego nowego piłkarza Dawida Sarafińskiego. Po tym zwycięstwie szansa na utrzymanie się Zawiszy w tej klasie
rozgrywkowej znacznie wzrosła. Tak ambitnie grających naszych zawodników dawno nie widzieliśmy, co potwierdzali licznie zgromadzeni nasi sympatycy.
Zarząd klubu pragnie podziękować naszemu Wiceprezesowi Mariuszowi Sadowskiemu za przygotowanie boiska do rozegrania tego meczu.
Jeszcze w czwartek wokół boiska leżała wysoka na 1 m i powyżej hałda
śniegu zgarniętego z boiska. Prawie trzy dni nasz Mariusz z brygadą ludzi
pokonywał zwały śniegu, aby sędzia dopuścił do rozegrania meczu. A że
wszystko się dobrze skończyło, to również zasługa całego Zarządu i ludzi
związanych z klubem.
Teraz przed drużyną dwa wyjazdowe mecze z sąsiadami w tabeli, a o
randze tych spotkań nie musimy przekonywać. Nasza Klasa Okręgowa
zacznie rozgrywki od V kolejki w dniu 20 kwietnia meczem wyjazdowym
w Brzezinach, a nasi zawodnicy we wszystkich klasach rozgrywkowych nie
mogą się doczekać meczów mistrzowskich rozgrywanych na boiskach trawiastych. Juniorzy i klasa Michałowicza rozpoczną rozgrywki z liderami, tak
jak starsi koledzy z III ligi, również na wyjazdach.
Mamy mało czasu, aby doprowadzić nasze boisko do takiego stanu, aby
wytrzymało 34 mecze, które musimy rozegrać na naszym stadionie do 22
czerwca br. Pogoda sprawiła, że drużyny Zawiszy będą rozgrywać mecze w
poniedziałki, środy, soboty i niedziele, co będzie dużym wysiłkiem organizacyjnym dla klubu, ale wszyscy członkowie Zarządu są zgodni, że musimy
podołać temu wyzwaniu.
Jan Nykiel

JOGA
Dnia 15 marca odbyły się w naszym ośrodku warsztaty jogi, prowadzone
przez nauczyciela ashtanga jogi panią Agnieszkę Bilicką. Warsztaty przyciągnęły wielu zainteresowanych gimnastyką ciała i odprężeniem umysłu, aczkolwiek głównie poczatkujących słuchaczy. Po krótkim wstępie i przedstawieniu, czym będziemy zajmować się na warsztatach, uczestnicy przystąpili
do ćwiczeń. Oprócz klasycznych pozycji jogi uczniowie mogli spróbować
medytacji, ćwiczeń oddechowych, czyli pranajamy, jak i wyciszenia przy
muzyce pod koniec zajęć.
W dzisiejszych czasach przy szybkim trybie życia potrzebujemy odporności na stres, wartości, poczucia własnej tożsamości i to właśnie praktyka
jogi pomaga nam pracować z ciałem i naszym umysłem, aby odczuwać,
być bardziej kreatywnym, działać z otwartym sercem. Joga pozwala głęboko poznać siebie, obudzić uśpione centra percepcji, postrzegania, energii,
pomaga zaakceptować problemy ciała i otwierać umysł na ich przezwyciężanie.
Warsztaty cieszyły się ogromną popularnością, o czym świadczyć może
liczba uczestników - 67 osób ćwiczących. Bardzo dziękuję Agnieszce za
wspaniale przeprowadzone zajęcia dla tak licznej grupy.
Radosław Bubas, GOSTiR Rzgów

Turniej badmintona
W niedzielne przedpołudnie 7 kwietnia odbył się w naszej hali I amatorski turniej badmintona o puchar Dyrektora GOSTiR. O dziesiątej po otwarciu
imprezy przystąpiliśmy do weryfikacji przybyłych zawodników. Na starcie
stawiło się równo 80 zawodników w dwóch kategoriach – dzieci do lat 15
i open. W pierwszej kategorii rywalizowało 54 badmintonistów, w open 26.
Przed zawodami przygotowaliśmy 10 profesjonalnych kortów oraz stanowiska dla sędziów i osób koordynujących całe zawody. Ze względu na
rekordowe zainteresowanie zawodami rywalizacja odbywała się w systemie
mieszanym, początkowo w grupach 4-osobowych – każdy z każdym, później
w systemie pucharowym. Plusem tego systemu było to, że każdy z rywalizujących, niezależnie od poziomu i formy, miał do rozegrania minimum trzy
spotkania.
W sumie podczas pięciogodzinnej imprezy badmintonowej rozegraliśmy
około 150 dwu- i trzysetowych meczów! Cała rywalizacja przebiegała w
dobrej, przyjaznej, ale niepozbawionej sportowej rywalizacji atmosferze, a
licznie przybyli kibice wspierali swoich zawodników dopingiem oraz podziwiali i podpatrywali, jak grają najlepsi.
Najlepsi badmintoniści tych zawodów to w kategorii dzieci: I - Natalia
Mróz, II - Artur Gwiazdowski, III - Jakub Morawski. W kategorii open bezkonkurencyjny okazał się Patryk Krupa, na drugim miejscu uplasował się
Emil Kawecki, a na trzecim Maciej Mróz. Najlepsi zawodnicy wśród dzieci
zostali nagrodzeni medalami i dyplomami, a w kategorii open pamiątkowymi
pucharami.
Co może najbardziej cieszyć, to frekwencja, która uczyniła z naszej
imprezy jedną z największych tego typu w województwie. Zebraliśmy również wiele pochwał za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów, jak również za funkcjonalność i urodę naszej hali. Szczególne podziękowania kieruję
do Igora Cichosza za wypożyczenie sprzętu oraz do Rafała Grendy za pomoc
w rozpropagowaniu i przeprowadzeniu imprezy, jak również do wszystkich,
którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie tych pracochłonnych zawodów.
Radosław Bubas, GOSTiR Rzgów

TENIS STOŁOWY
W kwietniu w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie został
zorganizowany turniej tenisa stołowego.
Najlepsi uczniowie w rywalizacji indywidualnej spośród klas czwartych to: Jan Urbański, Patryk Paluch i Filip Zapieraczyński. Natomiast
w grach podwójnych najlepiej zaprezentowali się: Patryk Paluch – Mateusz Majdziński, Wiktor Śpionek – Filip Zapieraczyński, Jan Urbański
– Krystian Karpiński.
Wśród uczniów klas piątych (gry pojedyncze) w ścisłej czołówce znaleźli się: Jakub Kordys, Dawid Witczak, Eryk Panasiuk, Konrad Kmieć,
Sebastian Karaban. W grach deblowych na wyróżnienie zasłużyli: Jakub
Kordys – Tomasz Bloch, Krystian Stachurski – Patryk Śliwka, Szymon
Krysiak – Michał Poros.
Należy podkreślić, że celem turnieju była przede wszystkim dobra
zabawa, przestrzeganie zasad „fair play” oraz zaprezentowanie sportowego
„ducha” walki. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych. Najważniejszy jest jednak fakt, że uczniowie grają w tenisa również w
domu ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, kolegami i koleżankami. Chłopcy
dbają zatem nie tylko o własne zdrowie, ale także o zdrowie najbliższych.
Serdecznie gratuluję wszystkim wymienionym uczniom i życzę dalszych
sportowych sukcesów.
Krzysztof Chrzanowski

„Sat-ER”

Andrzej Polakowski

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

Tel. 660-904-697
Rzgów – Nasza Gmina

Dojazd gratis!
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Wyrazy współczucia rodzinie

Jana Makiewicza
zmarłego wieloletniego sołtysa Rzgowa
oraz Honorowego Obywatela Gminy Rzgów
składa Rada Miejska w Rzgowie
oraz Burmistrz Rzgowa

KALENDARIUM
IV / V 2013 r.

Na sesji pojawiła się zorganizowana grupa obywateli wschodnich okolic Rzgowa, w większości
mieszkańców ul. Grodziskiej i ulic
przyległych, z transparentem i petycją żądających budowy obwodnicy
Rzgowa ze względu na uciążliwości
lokalnego ruchu ciężkiego samochodów obecnie i spodziewanego jego
wzrostu po wybudowaniu węzła
autostradowego „Romanów” w Woli
Rakowej na budowanej już autostradzie A1 (odcinek Stryków-Romanów). Zgromadzeni przekazali petycję na ręce Przewodniczącego Rady,
radnych i uczestników sesji. Na
sali wśród publiczności obecni byli
również przeciwnicy obwodnicy z
zachodniej części ul. Pabianickiej i
wsi Gospodarz.
Podczas trwającej przeszło 9
godzin sesji kilkakrotnie dobiegały
na salę obrad odgłosy walki (pewnie
na argumenty) z holu Urzędu Miejskiego pomiędzy obiema zwaśnionymi grupami zgromadzonych na
sesji osób, co chwila wytaczających
się na korytarz. Zapewne były to ciekawe scenki z życia. Niestety radni
zobligowani uczestniczeniem w
obradach sesji ich nie widzieli.
Widać nie doszło do porozumienia, gdyż nie wycofano petycji, a że
Przewodniczący nie wyraził zgody
na jej prezentację ze względu na
obłożenie sesji potężnym programem (37 punktów), dzisiaj publikujemy ją w tym numerze.

Pożegnanie
Pan Jan Makiewicz urodził się 24 grudnia 1924 r. w Rzgowie w
powszechnie szanowanej rodzinie znanej z pracowitości i uczciwości.
Od najwcześniejszych lat poznawał trud pracy na roli oraz wrażliwość
na sprawy społeczne. Pan Jan odziedziczył po rodzicach nie tylko
gospodarstwo rolne, będące dla niego źródłem utrzymania, ale także
zamiłowanie do zawodu rolnika i pracy społecznej.
W pierwszych latach powojennych, w okresie Rządu Jedności
Narodowej, organizował na terenie Rzgowa lokalne struktury Polskiego
Stronnictwa Ludowego, a następnie był sekretarzem Zarządu Koła.
Jan Makiewicz był członkiem Straży Pożarnej w Rzgowie przez 70
lat! Przez wiele kadencji pełnił w rzgowskiej jednostce OSP odpowiedzialne funkcje, m.in. w latach 50-tych był sekretarzem i skarbnikiem
Zarządu, a w latach 1980-2001 członkiem i Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej. Za wieloletnią ofiarną działalność został w 2000 r. udekorowany Medalem Honorowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej im. Bolesława Chomicza. Był też odznaczony
dwukrotnie Złotym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
oraz Honorową Odznaką Miasta Łodzi.
Większości mieszkańców Rzgowa i Gminy Pan Jan był znany jako
długoletni, wzorowy sołtys Rzgowa. Obowiązki sołtysa pełnił w latach
1953-1955 i później w latach 1970-1998. Jako sołtys wspierał inicjatywy społeczne, na przykład budowę strażnicy OSP, budowę Szkoły
Podstawowej, prace Komitetu Gazyfikacji oraz Komitetu Budowy
Wodociągu i Kanalizacji w Rzgowie.
Przykładny mąż, którego żona odeszła do Boga rok temu – wychował wraz z nią syna i dwie córki oraz gromadkę dorodnych wnuków.
Był człowiekiem cichym i skromnym, bardzo pracowitym, ale konsekwentnym w swej pracy i działaniach, jakie podejmował.
Za Jego trud i poświęcenie oraz zaangażowanie na rzecz własnego
środowiska Rada Gminy Rzgów nadała mu uchwałą Nr XXII/201/2004
z dnia 29 czerwca 2004 r. tytuł „Honorowego Obywatela Gminy
Rzgów”. Takim to właśnie Panie Janie chcemy Cię wszyscy zapamiętać.
Żegnają Cię: Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa, sołtysi
i wszyscy samorządowcy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Żegnają
Cię strażacy z całej Gminy oraz obecne tu jednostki z Grodziska, Kalina
i Kalinka oraz Twoja macierzysta jednostka OSP w Rzgowie.
Niech Ci ziemia lekką będzie!

gabinecie fizykoterapii przeznaczono na:
1. Modernizację kotłowni w
budynku Gminnej Przychodni Zdrowia - 50 tys. zł
2. Modernizację rowu odwadniającego w Prawdzie - 30 tys. zł
3. Wykonanie projektu przebudowy
ul. Literackiej w Rzgowie od firmy
„Jantar” w kierunku zjazdu z S-8 20 tys. zł
4. Budowę studni głębinowej w
Romanowie - 5 tys. zł
5. Modernizację budynku poczty - 5
tys. zł
351.760 zł przeznaczono na
dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów w całej Gminie
Rzgów – dotychczas za tę kwotę
brana pod uwagę była tylko zachodnia część gminy, ale korzystny przetarg przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe pozwolił na rozszerzenie tej modernizacji na całą
gminę i tym sposobem cała gmina
będzie płacić równe podatki.

Fundusz sołecki
Głosami 9 do 3 radni przegłosowali uchwałę o wyodrębnieniu
z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego. Zgoda ta pozwala na podjęcie
działań przez poszczególne samorządy na uruchomienie dość pracochłonnej procedury rozporządzenia
tych środków na potrzeby sołectwa.

Strategia Rozwoju
Łódzkiego Obszaru
Metropolitarnego

Sprawozdania
Początek sesji zdominowany był
obligatoryjnymi
sprawozdaniami
składanymi przez Radę Miejską co
roku, a mianowicie z działalności za
rok 2012 GLKS „Zawisza” – składał
Prezes Jan Nykiel, LUKS „Sokół”
– Prezes Grażyna Żabka, Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób
Starszych i Niepełnosprawnych –
s. Arleta Czyżak, Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinom „Otwarte Serca”
– Krystyna Kosieradzka, z zadań
z zakresu wspierania rodziny – Kierownik MOPS w Rzgowie Joanna
Zdanowicz oraz z działalności
Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Wiesław Gąsiorek.
Sprawozdań wysłuchano i przyjęto je bez większych uwag. Przyjęto
również plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. i Gminny Program
Wspierania Rodziny na lata 20132015. Szczegóły na stronie BIP.

Z ogromnym żalem żegnamy

śp. HELENĘ PRZYTULSKĄ
długoletniego redaktora
miesięcznika „Rzgów - Nasza Gmina”
człowieka o wielkim sercu
zawsze wrażliwym na sprawy ukochanego Rzgowa
i jego Mieszkańców
Burmistrz Rzgowa
Rada Miejska w Rzgowie
Redakcja „Rzgów - Nasza Gmina”

Zmiany w budżecie
Zmniejszoną subwencję oświatową przez ministerstwo finansów
w wysokości 41.400 zł Rada Miejska zmuszona była pokryć tę kwotę
wpływami z opłaty eksploatacyjnej.
Ponieważ przetarg na budowę
drogi powiatowej w Konstantynie
wyszedł korzystnie, dlatego też
zaoszczędzone 90 tys. zł, jak i również 20 tys. zł z wykonania podjazdu
dla osób niepełnosprawnych przy

Pracownicy Przedszkola Publicznego w Rzgowie
składają kondolencje

pani Jadwidze Dudek
z powodu śmierci ojca
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XXXI Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 27 marca 2013 r.
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Taką nazwę nosi program, do
którego przystąpiła Gmina Rzgów.
Ma on być dofinansowany z Funduszy Europejskich z budżetu państwa
w wysokości 2 mln 700 tys. zł, Łódź
– 90 tys. zł oraz inne gminy w tym
Rzgów – 15 tys. zł.
Przystąpienie naszej gminy do
tego programu nastąpiło z zamysłem
poprawy komunikacji zbiorowej
naszych terenów.

Skarga na działalność
Burmistrza
Wniosła ją P. Aleksandra
Kubicka i dotyczyła przebiegu
Obwodnicy Rzgowa w okolicy ul.
Glinianej. Skargę Rada Miejska
uznała za bezzasadną, gdyż Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Rzgów jeszcze było w procedowaniu, a uwagi skarżącej dotyczące zmiany przebiegu obwodnicy
Rzgowa zostały uwzględnione jako
uwagi do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rzgów Zarządzeniem
Nr 18/2013 Burmistrza Rzgowa z
dnia 27 lutego br. Jednym słowem
– przebieg obwodnicy w Studium
Gminy w spornej kwestii pozostaje
w starym śladzie.

Rzgów – Nasza Gmina

Zmiany w Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Odłożona uchwała w styczniowej sesji, która wywołała wiele
kontrowersji w sprawach żwirowni,
elektrowni wiatrowych, a w szczególności w sprawie przewidywanej
drogi w strefie przedsiębiorczości, została uchwalona łącznie z tą
drogą. Przypomnę, że zmiany w
Studium Gminy dotyczyły właśnie
fragmentu strefy aktywności gospodarczej w zakresie części Rzgowa,
Gospodarza, Guzewa, Babich oraz
terenów mieszkaniowych w Czyżeminku i Bronisinie Dworskim.

Miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego
Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Rzgów przystąpiono do sporządzenia tychże planów w Rzgowie
w rejonach ulic:
a) Kopernika – Górna – Bema –
Łódzka,
b) Bema – Górna – Słoneczna –
Łódzka,
c) Łódzka – Graniczna
oraz w Starowej Górze, ul. Inspektowa (Przedszkole).

Nazwy ulic w Guzewie
i Kalinie

Nadano nazwę „Edukacyjna”
ulicy w Guzewie drodze powiatowej Nr 2916E oznaczonej numerem
ewidencyjnym 45/1 o szerokości 12
m długości 860 mb. biegnącej od
granic Gospodarza do skrzyżowania
w Guzewie.
Nazwę „Oświatowa” będzie
nosić ulica w Kalinie działka nr
685/5 o szerokości 10 m biegnąca od
drogi powiatowej nr 2922E w kierunku zachodnim długości 137 mb.

Usuwanie odpadów

Zmieniono datę składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami po połowie bieżącego roku.
DEKLARACJE O ODPADACH SKŁADAMY WSZYSCY
DO 15 CZERWCA 2013 R.
Przysłowie mówi, że „diabeł
tkwi w szczegółach”, dlatego
dwie godziny trwała dyskusja nad
uchwałą w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczeń usług
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.
Dyskutowano, czy ograniczyć
ilość odpadów odbieranych od ludzi,
tak jak to jest w gminie Tuszyn, i jak
często odbierać różne rodzaje odpadów (w szczególności chodziło o
biodegradowalne, czyli trawy itp.),
a wszystko to w trosce o budżet
„śmieciowy” i z obawą o zachowania mieszkańców przy przygotowywaniu śmieci do ich odbioru.

Uchwała ta zawiera bardzo
ważny element. Od 1 lipca 2013 r.
przestaje istnieć Gminne Składowisko Odpadów w dotychczasowej
formie jego działania. Na jego miejscu tworzy się Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych,
którego kompetencje zawiera poniżej podana uchwała:
§ 1. Uchwała określa szczegółowy
sposób i zakres świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości
(na której zamieszkują mieszkańcy)
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbiera się
każdą ilość odpadów komunalnych
oraz następujące ich rodzaje, według
poniżej określonych warunków:
1) odbieranie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
odbywać się będzie:
a) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej- raz na 2 tygodnie;
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej – raz na tydzień,
2) odbieranie selektywnie zbieranych odpadów (z wyłączeniem
odpadów
biodegradowalnych)
odbywać się będzie z następującą
częstotliwością:
a) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - raz na miesiąc;
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej - raz na dwa tygodnie,
3) odpady zielone ulegające biodegradacji mogą być kompostowane
na terenie posesji lub w przypadku
braku takiej możliwości przekazywane zgodnie z harmonogramem
prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów:
a) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - raz na dwa
tygodnie;
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej - raz na tydzień.
§ 3. 1. W celu przyjęcia odpadów
komunalnych, o których mowa w §4
- §7, selektywnie zebranych przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz
pozostałych odpadów komunalnych,
w tym:
1) makulatura;
2) tworzywa sztuczne;
3) szkło,
– tworzy się Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Rzgowie,
ul. Ogrodowa 115 (teren gminnego
składowiska odpadów).
2. Punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych świadczyć
będzie usługi od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.00-15.00.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Petycja w sprawie obwodnicy

XXXI Sesja RM w Rzgowie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny w
przypadku, gdy pozbycie się tych
odpadów jest koniecznie poza harmonogramem.
§ 4. Odpady wielkogabarytowe
od właścicieli nieruchomości będą
odbierane w ramach zbiórek prowadzonych przez prowadzącego
działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych co najmniej
dwa razy w roku, w ustalonych terminach, mogą być również przekazywane do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 5. Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne
będą odbierane od mieszkańców w
ramach zbiórek prowadzonych przez
prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych co najmniej dwa razy w roku
w ustalonych terminach, mogą być
również przekazywane do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych oraz do innych punktów odbioru.
§ 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych,
niewymagających pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót do właściwego
organu administracji, odbierane
będą w ilości do 500 kg rocznie na
każdą nieruchomość zamieszkałą, na
indywidualne zamówienie złożone
przez właściciela nieruchomości do
podmiotu odbierającego odpady,
z którym Gmina Rzgów zawarła
umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
§ 7. Chemikalia i opony wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych będą odbierane w ramach
zbiórek prowadzonych przez prowadzącego działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
co najmniej dwa razy w roku, w
ustalonych terminach, mogą być
również przekazywany do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
§ 8. Przeterminowane leki należy
gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub
innych miejscach wyznaczonych na
terenie gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.
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Zapisy tej uchwały budziły tak
dużo emocji i kontrowersji, że przedstawicielka jednego ze stowarzyszeń
uczestniczących na sesji próbowała
odwieść Radę Miejską od jej uchwalenia i spowodowanie zaskarżenia
„ustawy śmieciowej” do Trybunału Konstytucyjnego. Otrzymała
odpowiedź, że Rada Miejska musi
działać zgodnie z prawem i dostosowywać przepisy gminne do ustawy,
choćby były one nie do końca jasne.
Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego jest możliwe, trwa nawet
kilka lat i nie zwalnia radnych od
wypełnienia zapisów ustawy, która
nakazuje wprowadzić nową gospodarkę śmieciami w całym kraju już
za dwa miesiące. Otrzymała również pouczenie, że każdy obywateli,
każde stowarzyszenie taką skargę do
Trybunału Konstytucyjnego może
wnieść, mając ten komfort, że nie
są zobligowani ustawami. Nikt z
radnych nie podniósł ręki za takim
rozwiązaniem – ciążąca na radnych odpowiedzialność im na to nie
pozwoliła. Będąc w gronie obserwatorów sesji, można snuć różne nieodpowiedzialne pomysły.

Sprzedaż gruntów

Wyrażono zgodę na sprzedaż w
drodze przetargów pięciu działek
niezabudowanych z przeznaczeniem
pod budownictwo mieszkaniowe we
wsi Konstantyna. Powierzchnia tych
działek oscyluje w granicach od 850
m2 do 1200 m2.

W dniu 27 marca 2013 r., podczas sesji RM w Rzgowie, 35-osobowa
grupa mieszkańców ulic Grodziskiej i Pabianickiej w Rzgowie przekazała
władzom samorządowym Gminy Rzgów petycję:
My mieszkańcy Rzgowa, a przede wszystkim ulicy Grodziskiej, Pabianickiej i przyległych, ponownie żądamy budowy pd.-wsch. obwodnicy
Rzgowa - drogi woj. 714, która jest ujęta w planach Województwa Łódzkiego. Mamy dość hałasu i drgań wywołanych przez przejeżdżające tędy
Tiry. Boimy się o bezpieczeństwo swoich i naszych dzieci oraz stan techniczny naszych domów. O wybudowanie tej obwodnicy wystąpiliśmy z petycją podczas sesji Sejmiku Woj. Łódzkiego w dniu 26 lutego 2013 r. W trakcie spotkania, przed sesją, z Przewodniczącym Sejmiku Woj. Łódzkiego, p.
Markiem Mazurem, i Marszałkiem Woj. Łódzkiego, p. Witoldem Stępniem,
otrzymaliśmy zapewnienie, że w ciągu miesiąca rozpatrzą nasz problem i
dojdzie do spotkania roboczego z władzami samorządowymi Gminy Rzgów
i mieszkańców zainteresowanych tą sprawą. Przedstawiliśmy nasze stanowisko, że budowa obwodnicy to nie zadanie Gminy Rzgów, tylko Województwa
Łódzkiego. Jest to zapisane w planie przestrzennego zagospodarowania Woj.
Łódzkiego, a właścicielem drogi 714 jest Marszałek Woj. Łódzkiego. W dniu
wczorajszym, tj. 26 marca 2013 r., protestowaliśmy przed Urzędem Marszałkowskim i podczas sesji Sejmiku Woj. Łódzkiego. Odbyło się spotkanie z
Dyr. Z.D. Woj. w Łodzi, p. Mirosławem Szychowskim, i Dyrektorem Departamentu Infrastruktury UM, p. Andrzejem Dzierbickim. Zostaliśmy poinformowani, że została podjęta decyzja o budowie chodnika w ulicy Grodziskiej.
W sprawie budowy obwodnicy będą prowadzone konsultacje z samorządami
Łodzi, Rzgowa i Pabianic. Mają być rozpoczęte prace odnośnie finansowania i opracowania dokumentacji technicznej. Przekazano nam, że odcinek
obwodnicy dla Rzgowa jest dla Zarządu Woj. najważniejszy! W związku z
tym, że pojawia się szansa budowy tej obwodnicy z funduszu województwa
łódzkiego, ponawiamy żądanie większości mieszkańców Rzgowa, których
dotyczy ten problem, aby zrobić wszystko i nie zaprzepaścić szansy budowy
tak potrzebnej dla Rzgowa obwodnicy, która wyprowadzi ruch ciężarowy
poza teren zabudowany. Ważne jest również to, że istnieje obecnie możliwość sfinansowania tej inwestycji ze środków woj. łódzkiego i unijnych.
Jeżeli teraz ta droga nie powstanie, to jesteśmy pewni - przez następne lata
taka szansa nie pojawi się i być może będziemy musieli sami wybudować
obwodnicę bez wsparcia finansowego, którego teraz możemy oczekiwać.
Do Was Radnych Rady Miejskiej w Rzgowie i Pana Burmistrza
Rzgowa zwracamy się, żebyście rozsądnie podeszli do tej sprawy i nie ulegali emocjom i zastraszaniu przez małą grupę ludzi, którzy widzą tylko swój
prywatny interes, nie liczą się z większością mieszkańców Rzgowa, których
ten problem dotyczy. W chwili obecnej wydaje sie, że budowa obwodnicy
podzieliła mieszkańców Rzgowa, ale chyba wszyscy mieszkańcy chcą jej
budowy i dzielą nas tylko szczegóły, co do których przy dobrej woli można
się dogadać. Na pewno wszyscy na tym zyskają. W przeciwnym razie
możemy stracić jedyną szansę na budowę drogi, która jest nam niezbędna,
aby można w miarę spokojnie i bezpiecznie żyć w Rzgowie i to nie tylko na
ulicy Grodziskiej i Pabianickiej.
Mieszkańcy Rzgowa

Zgoda na zakup

Podjęto uchwałę o zakupieniu
w drodze w drodze aktu notarialnego działki nr 418/11 o pow. 1855
m2 położonej w Starowej Górze
przeznaczonej pod drogę gminną
ulicę Gontową za uzgodnioną cenę
30 zł/m2. Sprawa działki pod tę
drogę toczyła się już blisko 20 lat.
Za doprowadzeniem do finału tego
tematu Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował Burmistrzowi
Rzgowa i mocno pochwalił.

Droga w systemie
„specustawy”

Radni wyrazili zgodę na podjęcie działań przez Burmistrza
Rzgowa związanych z budową drogi
gminnej ul. Kusocińskiego w Rzgowie obok „Outletu” na południe od
planowanego węzła drogowego z
wiaduktem przy skrzyżowaniu drogi
krajowej Nr 1 i ul. Rzemieślniczej.
Zobowiązano również Burmistrza do przygotowania planu finansowego zamierzonej inwestycji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Stoły wielkanocne
24 marca gościliśmy w naszej hali wystawę stołów wielkanocnych, przygotowaną przez Koła Gospodyń Wiejskich działających w naszej Gminie.
Panie przygotowały siedem stołów prezentujących potrawy wielkanocne,
zarówno te tradycyjne, jak i te bardziej wymyślne – prezentujące potencjał,
wyobraźnię i kunszt gastronomiczny.
Około godz. 16 wystawę wspólnie otworzyli Z-ca Burmistrza – Pani
Jadwiga Pietrusińska oraz Dyrektor GOSTiR Pan Wojciech Skibiński. Gdy
wszyscy nacieszyli już oczy i nabrali apetytu, przyszedł czas na najprzyjemniejszą część wystawy, czyli degustację. Licznie przybyli goście (ok. 250
osób) przystąpili do próbowania: jajek, kiełbasek, śledzika, sałatek i ciast –
nie kryjąc przy tym swojego zachwytu i podziwu dla naszych Gospodyń.
Oprócz potraw swoje nie mniej piękne prace prezentowały również Panie z
koła „Zasupłane”.
Cała impreza odniosła ogromny sukces, a przybyli goście wyszli nie
tylko zadowoleni, ale i najedzeni. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.
Radosław Bubas, GOSTiR Rzgów

Rajd powitanie wiosny
21 marca, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, odbył się rajd
pieszy „Powitanie wiosny”, organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. Przygotowani byliśmy na witanie wiosny
i poszukiwanie jej pierwszych oznak, niestety - przywitała nas sroga zima z
minusową temperaturą i opadami śniegu.
Niezrażeni tą niekorzystną aurą postanowiliśmy przepędzić zimę w tradycyjny, znany i podobno skuteczny sposób, czyli przez topienie lub palenie
marzanny. Przygotowane wcześniej kukły zgromadziliśmy przed halą sportową, gdzie jury wybrało te trzy najładniejsze i najciekawiej wykonane.
Po tym konkursie wyruszyliśmy na krótki rajd. Kulminacyjnym punktem
naszego spaceru było spalenie kukieł marzanny – oczywiście tych wykonanych ekologicznie, czyli ze słomy i patyków.
Po tych atrakcjach wróciliśmy do budynku hali, gdzie czekał na wszystkich słodki poczęstunek oraz pamiątkowe dyplomy i nagrody dla zwycięzców
konkursu na najciekawsza marzannę. Mamy nadzieję, że poczynione przez
nas zabiegi przyniosą pożądany efekt i zielona wiosna zawita już wkrótce.
Radosław Bubas, GOSTiR Rzgów

Kronika policyjna
Policja zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Rzgów o zachowanie
czujności w związku z wprowadzeniem cyfryzacji sygnału telewizyjnego od
25 maja 2013 r. Należy zachować szczególną ostrożność przy zakupie dekoderów naziemnej telewizji cyfrowej od domokrążnych sprzedawców, którzy
niejednokrotnie dokonują oszustw przy zakupie tego sprzętu. W przypadku
ujawnienia zdarzenia o podobnym charakterze Policja prosi o kontakt pod
numerem (42) 614-25-62 lub 112.
W pierwszym dniu wiosny Policja przeprowadziła działania o charakterze prewencyjnym, mające na celu ujawnienie zjawiska demoralizacji wśród
młodzieży szkolnej. W tym okresie w godzinach lekcyjnych poza szkołą
wylegitymowano 26 uczniów, którzy powinni znajdować się na zajęciach
lekcyjnych. Zatrzymani uczniowie zostali przewiezieni do szkół.
W marcu br. Komisariat Policji w Rzgowie wszczął 80 postępowań karnych, z tego 25% to postępowania o charakterze kryminalnym, 7% przestępstwa drogowe, 49% przestępstwa gospodarcze, 19% przestępstwa przemocy
w rodzinie. Również w marcu br. policjanci zatrzymali młodego mężczyznę,
który posiadał przy sobie środki odurzające (narkotyki). Sprawa została
zakończona aktem oskarżenia wobec mężczyzny.
Zatrzymano sprawców kradzieży z włamaniem do pomieszczeń gospodarczych na terenie gminy Rzgów, którzy dokonali ww. przestępstw w grudniu 2012 r. i lutym 2013 r.
W związku z nadejściem wiosny apelujemy do mieszkańców gminy
Rzgów o zachowanie ostrożnej jazdy na rowerach zgodnie z przepisami
ruchu drogowego.
SG i AR
Radny Zenon Wawrzyniak
informuje mieszkańców sołectwa Czyżeminek i Gospodarz,
że w każdą pierwszą środę miesiąca rozpoczynającego kwartał
będzie do dyspozycji od godz.
19.00 do 20.00 w świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (3.07.2013,
2.10.2013, 8.01.2014 itd.). Jest
również do dyspozycji codziennie do godz. 18.00 pod nr tel.
693-670-077.
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Orkiestra Dęta Rzgów
poszukuje: perkusistę i
trębacza dysponującego
czasem i zamiłowaniem do
nauki młodzieży na instrumentach blaszanych. Mile
widziane osoby na stałą
współpracę.
Tel. 605-418-344.
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Nauka fotografowania
Już po raz drugi Gmina Rzgów organizuje program nauki fotografowania. W ramach tego programu od kwietnia do listopada br. dzieci i młodzież
szkolna z Gminy Rzgów będą mogli korzystać z bezpłatnych zajęć pod kierunkiem doświadczonego instruktora.
Nauka teoretyczna połączona będzie z zajęciami praktycznymi, które
odbywać się będą latem, podczas wypraw pieszych i rowerowych. Przewidziane są też wyjazdy na wernisaże wystaw fotograficznych do łódzkich
galerii sztuki.
Uczestnicy zajęć będą mogli opracować swoje zdjęcia w profesjonalnym
programie edycyjnym Photoshop 10 oraz własnoręcznie je wydrukować na
specjalnym papierze fotograficznym. Najlepsze prace wyeksponowane będą
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz w rzgowskiej Hali Sportowej.
Zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności fotografowania
zapraszamy do Świetlicy „Otwarte Serca”, Rzgów, ul. Letniskowa nr 6.
T. Patora

Turniej wiedzy pożarniczej
W wyniku przeprowadzonych eliminacji gminnych w OTWP 2013
„Młodzież Zapobiega Pożarom” zwycięzcami w poszczególnych grupach
wiekowych zostali:
W grupie I szkoła podstawowa (eliminacje szkolne)
Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie: 1. Patrycja
Samiec, 2. Ola Próbka, 3. Julia Jusczak.
Szkoła podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie: 1. Karolina Suliga, 2. Przemysław Sobolewski, 3. Aleksandra Majdańska.
Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie: 1. Mateusz Olban, 2.
Maria Kaczmarek, 3. Adrian Grabowski.
Eliminacje gminne w tej grupie wiekowej wygrali i reprezentowali w powiecie: 1. Mateusz Olban, 2. Patrycja Samiec, 3. Przemysław Sobolewski.
Eliminacje gminne w II grupie wiekowej (gimnazjum) wygrali i reprezentowali w powiecie: 1. Karolina Bieniek, 2. Adam Gembic, 3. Katarzyna Szymczak - uczniowie z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe - akcesoria komputerowe i dyplomy od Prezesa ZG OSP w Rzgowie - Jana Mielczarka.
W dniu 22 marca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Koluszkach zorganizowano eliminacje powiatowe XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Miło nam, że w drugiej grupie wiekowej (gimnazjum) 2 i 3 miejsca zajęły
uczennice naszego Gimnazjum w Rzgowie, Karolina Biniek i Katarzyna Sa
miec.
Włodzimierz Kaczmarek
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Rozwiązanie Konkursu
Świątecznego

Zwycięzcą Świątecznej Krzyżówki, której rozwiązaniem było hasło:
„Wielkanoc”, został Mateusz Rakowski ze Starej Gadki.
W nagrodę otrzymał kosz pełen wyrobów wędliniarskich od sponsora
naszej krzyżówki, firmy Sochaczewscy Andrzej i Henryk S.C. Wędliniarstwo - Pałczew 56, 95-006 Brójce.
WK

USŁUGI GEODEZYJNE Paweł Świtała
– tyczenia – inwentaryzacje powykonawcze
– mapy do celów projektowych
– mapy do celów prawnych – podziały

Dym z komina

Dobrze, że się zima skończyła. Tak wygląda Rzgów podczas
„rozpalania” w piecu tylko w jednej posesji w Rzgowie.

Przed H-zetem

Tel. 698-377-512. Rzgów, ul. Ogrodowa 25

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.

Aż niewiarygodne, że zburzenie jednego budynku (były sklep
żelazny z przybudówkami) rozświetliło te tereny przy Hazecie
naprzeciw Hali Sportowej. Tu właśnie powstanie Dom Kultury z
parkingami i przebudową skrzyżowania ul. Tylnej i Ogrodowej.

PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWE,
KANALIZACYJNE,
ENERGETYCZNE
TEL. 781-505-751

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

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

XXXII Sesja Nadzwyczajna
Rady Miejskiej w Rzgowie
Sesja zwołana na dzień 10
kwietnia 2013 r. W obradach
uczestniczyło 14 radnych.
Rozpoczęcie sesji zostało
opóźnione ze względu na powitanie przed Urzędem Miejskim
uczestników III Sztafety Pamięci
gen. broni Tadeusza Buka. Po raz
pierwszy trasa sztafety przebiegała przez Rzgów. Uczestnicy
zostali zaproszeni na Sesję Rady.
Wszyscy obecni uczcili minutą
ciszy pamięć poległych w katastrofie pod Smoleńskiem, po czym
biegacze udali się na odpoczynek.
Tryb nadzwyczajny sesji
zastosowano ze względu na starania się o uzyskanie dofinansowania samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronisinie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Brakujące 70 tys. zł Burmistrz
Rzgowa zaproponował przesunąć
z opłaty eksploatacyjnej. Uchwała
została przyjęta. Burmistrz oraz

Gminny Komendant OSP zreferowali wyposażenie samochodowe wszystkich jednostek OSP
w gminie.
Pilnie musiał być zmieniony
także tytuł w budżecie Gminy
Rzgów na rok 2013, dotyczący
modernizacji ciepłociągu do
budynku terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie na
wykonanie przyłącza gazowego i
kotłowni gazowej w tym budynku,
bez zmiany kwoty zagwarantowanej w budżecie – 30 tys. zł.
Zmiana ta podyktowana jest niemożliwością wykonania modernizacji dotychczasowej kotłowni i
ciepłociągu z uwagi na całkowite
wyeksploatowanie tych urządzeń.
Stąd zmiana tytułu inwestycji.
Uchwała została przyjęta.
Burmistrz Rzgowa przedłożył
Radzie projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek
w obrębie geodezyjnym Kalino.
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We wnioskach radni i sołtysi
interweniowali przede wszystkim
o szybkie naprawy dróg na terenie gminy po zimie. Wiosenne
roztopy uniemożliwiały wręcz
dojazd mieszkańców Romanowa
od strony Modlicy do Romanowa.
Droga ta jest w bardzo złym stanie
i wymaga naprawy. Burmistrz
wszystkie wnioski przyjął do realizacji przez swoje służby.
Wiceprzewodnicząca Rady
Regina Bagińska

III Sztafeta Pamięci Gen. Broni Tadeusza Buka
10 kwietnia ok. godz. 14.30
w asyście Policji i Żandarmerii
Wojskowej uczestnicy III Sztafety
Pamięci Generała Broni Tadeusz
Buka przybyli do naszego miasta.
Byli to kapitan Tomasz Siemion,
starszy chorąży sztabowy Jarosław
Krysiński, chorąży sztabowy Zbigniew Wojdak, chorąży sztabowy
Mirosław Stachowski, chorąży
Daniel Sienkiewicz - pomysłodawca sztafety, plutonowy Krzysztof Jaworski, starszy szeregowy
Mariusz Bąkiewicz oraz żołnierze
zabezpieczający: starszy chorąży
sztabowy Wojciech Ziółkowski podoficer sztabowy sztafety i starszy
szeregowy Przemysław Drozdek.
Już od godz. 8 rano 11 kwietnia sztafeta zaczęła swoją dzia-

łalność – rozstrzygnięto konkurs
plastyczny pt. „Generał Tadeusz
Buk – Dowódcą Wojsk Lądowych”,
którego celem było prorogowanie i
przybliżenie postaci generała broni
Tadeusz Buka oraz popularyzowanie wśród uczniów wartości patriotycznych. Napłynęły 32 prace z
trzech szkół: Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka Rzgowie,
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w
Kalinie. Po długich naradach jury,
w skład którego wchodziło trzech
przedstawicieli Sztafety Pamięci
generała Tadeusza Buka, przedstawiciel placówki oświatowej - pani
Alicja Sztandor, przedstawiciel
władz samorządowych - pan Wło-

Adres: Grodzisko 44a
Tel. 42-214-14-10; Fax: 42-214-18-10
Kom. 601-392-449, 605-608-160
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Stwierdził, że na wysokości traktu
napoleońskiego powstała kopalnia żwiru. Złoże jest udokumentowane. Koncesję na wydobycie
złoża wydały władze wojewódzkie z zarządzeniem rekultywacji
polegającej na zalesieniu terenu
wyrobiska. Nadmienił, że żwirowisko wykorzystywane będzie
przy budowie trasy S-8, a także
przy budowie autostrady A-1.
Rekultywacja powinna rozpocząć się w drugiej połowie 2014 r.
Uchwała została przyjęta.
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dzimierz Kaczmarek oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego
- Alicja Baranowska i Aleksandra
Stasiczka, podjęło decyzję. W kategorii gimnazjum I miejsce otrzymała Agnieszka Tumasz, II - Agata
Oleśko, III – Adrian Mirowski, a
wyróżnienie – Sara Bednarska. W
kategorii - szkoły podstawowe I
miejsce zdobyła Gabriela Owczarek,
II - Marzena Donifacy, III – Patrycja Muras, wyróżnienie zaś Krzysztof Donifacy. Laureaci otrzymali
dyplomy oraz medale złote, srebrne
i brązowe, a osoby wyróżnione
książki. Wszystkie osoby biorące
udział w konkursie zostały uhonorowane podziękowaniami i gadżetami.
O godz. 9.00 zgromadzeni
goście zostali powitani przez prowadzącego pana Wojciecha Skibińskiego, przedstawiciela wojska –
kapitana Tomasza Siemiona, przedstawiciela władz samorządowych
– panią sekretarz gminy Katarzynę
Berczak-Lato oraz panią dyrektor
Iwonę Skalską. Żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania przybliżyli nam osobę generała
broni Tadeusz Buka, trudy służby
wojskowej oraz miasto, w którym
znajduje się jednostka – Żagań.
W części artystycznej wystąpili
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Długosza w Rzgowie, chór

„Camerata” z pieśniami „Choć
burza huczy”, „Przybyli ułani pod
okienko”, „Bo tylko w Rzgowie...”;
ZPiT „Rzgowianie”, „Sempre Cantare”. Na zakończenie dzieci z
zespołu tanecznego AMBRA Szkoły
Podstawowej im. Jana Długosza
w Rzgowie zaprezentowały pokaz
musztry paradnej. Były podziękowania, pamiątkowe koszulki, widokówki, a potem...?
I potem... sztafeta ruszyła.
Około 100 uczniów biegło ulicami:
Szkolna - Tylna - Rawska - Przejazd
- Długa – Źródlana – Mickiewicza
– przez przystanek aż do mety na
pl. 500-lecia przy schodach Urzędu
Miasta. Tempo sztafety dostosowane
było do najwolniejszego zawodnika,
trasę biegu zabezpieczała Policja
oraz przedstawiciele wojska, a nad
zdrowiem uczestników czuwała p.
Marzena Bednarczyk. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie. My wróciliśmy
do szkół i naszych domów, a sztafeta? Żołnierze pobiegli w kierunku
Pabianic – mieli do pokonania jeszcze całą drogę do Szadku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w
organizację tego ważnego dla naszej
szkoły i gminy wydarzenia.
Agnieszka Kosińska
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

Woda źródłem zdrowia

Turniej o bezpieczeństwie w ruchu

Organizm człowieka to przede wszystkim woda. Mózg w 80% składa się
z tego życiodajnego płynu, w mięśniach zajmuje on aż 75% powierzchni, jest
zatem źródłem efektywności umysłowej i fizycznej. Nasz mózg potrzebuje
wody, a mózg osoby uczącej się potrzebuje jej jeszcze więcej. Najmniejszy
jej niedobór działa na naszą niekorzyść. Woda stymuluje mózg do lepszej
pracy, pozytywnie wpływa na przekaz impulsów między komórkami
nerwowymi. Dlatego osoba intensywnie ucząca się powinna mieć stale
pod ręką szklankę z niegazowaną woda mineralną. Nie zastąpi tego ani
sok, ani herbata czy kawa. Te ostatnie działają wręcz odwrotnie, bo odwadniają; do ich strawienia organizm musi zużyć sporo wody. Wniosek jest
prosty – woda jest niezbędna do życia. W normalnych warunkach człowiek
traci dziennie 2 litry wody i dlatego właśnie należy zadbać o jej uzupełnianie.
W ramach profilaktyki zdrowego odżywiania i higieny młodego organizmu
na korytarzu Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie pojawił
się dystrybutor z niegazowaną wodą mineralną. Uczniowie bez ograniczeń, na
każdej przerwie mogą korzystać z dystrybutora. Wodę i jednorazowe kubeczki
finansuje Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy!
AR

Dnia 20 marca 2013 r. w SP Rzgów przeprowadzone zostały eliminacje gminne do turnieju o ruchu rowerowym dla uczniów posiadających kartę
rowerową. W konkursie wzięły udział drużyny 3-osobowe ze szkół podstawowych w Rzgowie, Guzewie i Kalinie. Zawodnicy wykonywali zadania
samodzielnie. Do klasyfikacji ogólnej zdobyte punkty sumowały się. Najwięcej punktów (60 na 75 możliwych) zdobyła drużyna z SP Kalino w składzie:
Anna Kwiatkowska, Patryk Potakowski, Hubert Prochoń. Drużyna z
Kalina pojedzie na eliminacje powiatowe do Koluszek. Nagrody dla wszystkich zawodników ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Rzgowie.

Dni otwarte w gimnazjum

Przyłączcie się do naszej akcji
Zespół uczennic w składzie: Klaudia Nadrowska, Aleksandra Stasiczka,
Martyna Łęgocka, Natalia Gajda, Agnieszka Fryczka i Dominika Chrzanowska reprezentuje Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w ogólnopolskim programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła pełna zasobów”.
Realizując projekt „Metale wokół nas”, wykonujemy szereg działań związanych z otrzymywaniem, właściwościami, zastosowaniem i odzyskiwaniem
metali. Jedno z zadań dotyczy zbiórki zużytych telefonów komórkowych.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Domyślamy się, że posiadają Państwo stare, zużyte telefony, porzucone gdzieś na dnie biurka, nieoddane do recyklingu. Proponujemy przekazanie ich bezpośrednio do naszego
gimnazjum.
Z góry dziękujemy za spełnienie naszej prośby.
Koło Ekologiczne wraz z nauczycielką chemii - Emilią Nowacką

Segregujemy i zyskujemy

Wiemy, że wynalazek druku stał
się dźwignią rozwoju cywilizacji,
przez co zagadnienie to przewija się
przez podstawę programową historii, języka polskiego oraz zajęć technicznych.
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Z tego powodu w dniu 5 marca
grupa uczniów z Gimnazjum im.
Kazimierza
Jagiellończyka
w
Rzgowie, pod opieką p. Gabrieli
Małochy-Chodorek i p. Aleksandry
Jaworskiej, udała się z wizytą do
Pabianickich Zakładów Graficznych
SA. Celem naszego wyjazdu było
zapoznanie się z procesem produkcyjnym w dużej drukarni stosującej
druk offsetowy. Wraz z oprowadzającą nas pracownicą Zakładów,
słuchając jej opowieści o historii
drukarstwa, przeszliśmy drogę od
przygotowalni po introligatornię.
Miłym zaskoczeniem był fakt,
że akurat w naszej obecności drukowany był podręcznik do historii,
z którego korzystamy w klasie II.
Możemy więc bez żadnej przesady powiedzieć, że swój podręcznik od historii znamy od „samego
początku”. Aleksandra Jaworska
Fot. Marcin Jardzioch

Sukcesy w konkursie ornitologicznym

Kolorowo i wiosennie w przedszkolu

W dniach 22 i 23 marca br. na terenie gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka odbyły się DRZWI OTWARTE, mające na celu umożliwienie
poznania naszej szkoły i jej nauczycieli. W piątek odwiedzili nas uczniowie
gminnych szkół podstawowych ze Rzgowa, Kalina i Guzewa, którzy mieli
możliwość zwiedzić szkołę, uczestniczyć w lekcjach otwartych z chemii,
biologii, języka niemieckiego, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego.
W sobotę natomiast odwiedzali nas uczniowie z rodzicami. Wszystkich
zwiedzających witali uczniowie z nauczycielką wychowania fizycznego - p.
Grażyną Żabką, która z uwagi na jeszcze zimową wówczas aurę propagowała Nordic Walking, wskazując przybywającym rodzicom drogę do szkoły
i jednocześnie udzielając fachowych wskazówek dotyczących prawidłowej
postawy i techniki chodzenia tej coraz bardziej popularnej formy ruchu.
W budynku gości witali przedstawiciele uczniów klas I, II i III, którzy
oprowadzali rodziców i przyszłych gimnazjalistów po szkole.

Z wizytą w zakładach graficznych

Jarosław Marianowski

W trosce o środowisko naturalne w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie rozpoczęliśmy selektywną zbiórkę odpadów. Na korytarzu stanęły kolorowe pojemniki na papier, szkło, plastik i metale oraz kosze
przeznaczone do zbiórki baterii i zakrętek. Wielu uczniów bardzo aktywnie
włączyło się do zbiórki zakrętek, puszek, makulatury i baterii. Pozostali jeszcze się tego uczą.
Życzenia mądrego śmiecenia składają gimnazjaliści
Fot. Agnieszka Ruta

Wystawa ozdób
wielkanocnych
Przed Wielkanocą na terenie Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie zorganizowano wystawę ozdób wielkanocnych, wykonanych przez
uczniów i nauczycieli naszej
szkoły. Autorzy prac wykazali się
dużą pomysłowością i inwencją
twórczą, ozdabiając pisanki m.in.
wizerunkiem patrona szkoły,
flagą brytyjską czy wizerunkami
naszych sławnych sportowców.

Rzgów – Nasza Gmina

Choć aura nie nastrajała ostatnio pozytywnie i nic za oknem nie zapowiadało nadchodzącej wiosny, to przedszkolaki z przedszkola w Rzgowie już w
marcu bawiły się wesoło, kolorowo i wiosennie.
W pochmurny i mroźny wtorek 26 marca cała przedszkolna społeczność
udała się kolorowym korowodem do Hali Sportowej GOSTIR-u na uroczysty
Bal Wiosny. Na spotkanie z przedszkolakami przybyła Pani Wiosna ze swoim
pomocnikiem Króliczkiem. Zespół aktorski Czarodziejka zapewnił dzieciom
moc rozrywki i emocji w postaci konkursów dla przedstawicieli wszystkich
grup wiekowych, tańców, korowodów i piosenek o tematyce wiosennej. Nie
zabrakło pamiątkowych fotografii, na których uwiecznione zostały pomysłowe, barwne stroje, oraz słodkiego poczęstunku.
W marcu w przedszkolu świętowano również Święta Wielkanocy. Z tej
okazji w grupie II starszaków, prowadzonej przez panią Iwonę Swędrak,
odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Pierwszym punktem spotkania
był program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków pt. „Wielkanocna
bajeczka”. Obok wierszy i piosenek dzieci zaprezentowały własny układ
taneczny. Występ małych artystów spotkał się z gorącym przyjęciem zgromadzonych widzów. Następnie przystąpiono do Wielkanocnego Turnieju
Wiedzy O Zwyczajach Świątecznych. Dzieci i rodzice, podzieleni na 5
zespołów, wykonywali szereg zadań w formie zagadek i rebusów oraz ozdabiali wspólnie wielkanocna pisankę. Zwycięzcy zostali nagrodzeni gorącymi
brawami. Spotkanie zakończył mały świąteczny poczęstunek oraz składane
nawzajem życzenia wielkanocne.
W czwartek 11 kwietnia do naszego przedszkola zawitali aktorzy z Teatru
z Nowego Sącza z przedstawieniem o wymownym tytule „Benek Brudasek”.
Choć spektakl poruszał bardzo poważne i istotne dla zdrowia problemy
higieny osobistej, to pełne dowcipu i humoru dialogi, atrakcyjne dekoracje i
znakomity kontakt aktorów z małymi widzami sprawiły, że dzieci ucząc się,
jednocześnie znakomicie się bawiły.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzgowie informuje, że termin rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2013/2014 upływa 30 kwietnia 2013 r.
- jest to ostatnio dzień składania wniosków o przyjęcie dziecka do naszej placówki. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie dzieci z rocznika 2008 są od
1 września bieżącego roku objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Pierwszy egzamin
W dniu 4 kwietnia pisaliśmy pierwszy poważny egzamin w naszym życiu.
Co to było za przeżycie? Zestresowani przybyliśmy punktualnie o ustalonej
porze. Każdy z nas ubrany był na galowo i mocno ściskał legitymację. Bez
niej nie byłoby możliwości wstępu na egzamin.
Legitymacja okazała się dobrym lekiem na stres. Oglądaliśmy nawzajem
nasze zdjęcia, na których byliśmy tacy mali! Dopiero zaczynaliśmy naukę w
naszej szkole. A tu już lada chwila będziemy się z nią żegnać.
Egzamin pisaliśmy w skupieniu przez całą godzinę, od naszych długopisów aż „leciały iskry”. Prawie jednogłośnie uznaliśmy, że egzamin nie był
trudny, ale i nie był łatwy. Najważniejsze, że mamy go już za sobą. Jesteśmy
dobrej myśli co do wyników!
Życzymy powodzenia naszym kolegom i koleżankom ze szkół w Rzgowie oraz Guzewie. Do zobaczenia razem w Gimnazjum, gdzie czeka nas już
kolejny egzamin. Ech... same egzaminy... Dobrze, że następny dopiero za
trzy lata!
Klasa VI

Rzgów – Nasza Gmina

Dnia 9 kwietnia 2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie wzięli udział w VI Konkursie Ornitologicznym „Ptaki Pabianic i okolic”. Drużyna piątoklasistów w składzie: Martyna Pawłowska, Jakub
Waprzko i Mateusz Wyciszkiewicz wykazała się najlepszą wiedzą, zajmując
tym samym I miejsce. Uczniowie prawie bezbłędnie rozwiązali test i rozpoznali ptaki, uzyskując 126 punktów na 130. Swoich sił w konkursie spróbowali również najmłodsi z uczestników – reprezentanci klas II i III naszej
szkoły: Mikołaj Stefaniak, Wiktoria Bąbol i Wiktor Biedrzykowski. Cieszy
fakt, że istnieje zainteresowanie wśród uczniów, co ważne - są to już kolejne
sukcesy na koncie naszej szkoły w konkursach przyrodniczych.
Uczniom gratulujemy sukcesów i jednocześnie zachęcamy do dalszego
udziału w konkursach przyrodniczych. Już w maju zamierzamy wybrać się
do Łodzi, by spróbować swoich sił w międzyszkolnym konkursie „Hej dzieciaki, jakie to ptaki”.
Opiekun Danuta Chojnowska

Wspomnienia przy ognisku
W ramach obchodów Kwietnia Miesiąca Pamięci Narodowej uczniowie klas IId i IIId Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
przygotowali uroczysty apel, który miał formę harcerskiej gawędy przy ognisku.
Uczniowie przypomnieli chwile potęgi narodu polskiego i najwybitniejszych Polaków, którzy zdali egzamin z patriotyzmu. Apel był swoistą podróżą
w przeszłość, dzięki której łatwiej jest przyswajać, tak ważne dla Polaków,
fakty z historii ich kraju. Mottem występu stała się sentencja: „Historia jest
nauczycielką życia”, a najlepszym podsumowaniem harcerskiej opowieści
były słowa największego Polaka, w którego czasach i nam przyszło żyć:
„Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć – a on pozostał przy
życiu i pozostał sobą” (Jan Paweł II).
Uczniowie stanęli na wysokości zadania i w profesjonalny sposób oddali
atmosferę tamtych chwil. Za scenariusz i reżyserię odpowiadała p. Agnieszka
Ruta, dekoracje i konsultacja historyczna to zasługa p. Aleksandry Jaworskiej, nad sprzętem czuwali p. Krzysztof Chrzanowski i uczeń Konrad
Wasiak. Patronem medialnym uroczystości był Kazik TV, relacja z apelu
dostępna na Facebook’owym funpage’u Redakcji Kazika.
Redakcja Kazika
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