W KAŻDYM EGZEMPLARZU GAZETY
WZÓR DEKLARACJI NA WYWÓZ ŚMIECI

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

SEZON NA PIKNIK
W niedzielę, 5 maja, w parku
przed Urzędem Miejskim w Rzgowie odbył się pierwszy w tym roku
Rodzinny Piknik w ramach kampanii społecznej „Postaw na Rodzinę”.
Po wielu dniach zimna i deszczu
zaświeciło dla nas słońce i przy
pięknej pogodzie swoje umiejętności zaprezentowały rzgowskie grupy
artystyczne.
Piknik rozpoczęły występy
wokalnej grupy Sempre Cantare,
a następnie w promieniach słońca

zatańczyli dla nas „Krasnale” i
„Rzgowianie”, a także maluchy,
które przez 14 miesięcy pod okiem
Pani Renaty Furgi uczyły się tańca
ludowego w ramach programu „W
rytmie Kujawiaka”. Tancerze wprowadzili nas w klimaty folkloru miejskiego naszego regionu i pobliskiej
Łodzi. Klimat utrzymała swoim
występem zaproszona
„Kapela
Bałucka”. Muzycy z Łodzi przybliżyli nam łódzką muzykę podwórkową, która niestety dziś powoli
odchodzi w zapomnienie.

Po występach Kapeli Bałuckiej
na scenę wkroczyła bardzo liczna
grupa dzieci i młodzieży, która od
ponad roku pod okiem Weroniki
Bednarczyk uczy się gry na gitarze.
Ich występ przypomniał nam, że
gitara świetnie sprawdza się w czasie
letnich spotkań rodziny i przyjaciół
przy ognisku lub popularnym grillu.
A wspólne śpiewanie przybliża ludzi
i wprowadza magiczny klimat na
spotkaniach.
Wielu takich magicznych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi

życzą Państwu organizatorzy Pikniku – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Rzgowie i Gminny Ośrodek Kultury
w Rzgowie.
Agata Nawrocka
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ENERGETYCZNE
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Komisariat Policji w Rzgowie otwarty
14 maja 2013 r. o godz. 11:00 w
Rzgowie przy placu 500-lecia 6
odbyło się uroczyste otwarcie
nowo utworzonego Komisariatu Policji.
Symboliczną wstęgę przecinali:
Komendant Wojewódzki Policji w
Łodzi, Marszałek Województwa
Łódzkiego, Dyrektor Generalny
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego,
Burmistrz Rzgowa, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rzgowie oraz
Komendant Powiatowy powiatu
łódzkiego wschodniego. W uroczystości brali także udział komendanci
komend powiatowych województwa
łódzkiego, policjanci, pracownicy
cywilni i zaproszeni goście.
Otwarcie Komisariatu Policji
w Rzgowie rozpoczęło się od złożenia meldunku Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji w Łodzi
insp. Dariuszowi Banachowiczowi
i wprowadzenia pocztu sztandarowego KPP Łódź Wschód. Następnie
zastępca Komendanta Powiatowego
Policji powiatu łódzkiego wschodniego nadkom. Robert Buczkowski przedstawił historię inwestycji
i motywy przekształcenia istniejącego wcześniej posterunku w komisariat.
Po nim swoje przemówienie
wygłosił Komendant Wojewódzki
Policji w Łodzi, który podziękował

władzom samorządowym Rzgowa
za finansowe wsparcie tej inwestycji, a policjantom życzył sukcesów
w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.
W dalszej kolejności głos zabrali
zaproszeni goście: Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Sła-

womir Wasilczyk, Starosta Łódzki
Wschodni - Piotr Busiakiewicz,
Burmistrz Rzgowa - Jan Mielczarek oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie - Marek Bartoszewski.
Następnie ks. dr Kazimierz
Zaleski wygłosił Słowo Boże i
poświęcił budynek. Oficjalna część
otwarcia komisariatu zakończyła się

przecięciem symbolicznej wstęgi i
złożeniem meldunku przez dowódcę
uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi.
Później zaproszeni goście zwiedzali wyremontowany budynek i
oglądali prezentację multimedialną
dotyczącą jego historii. Imprezę
zakończył słodki poczęstunek.
Zdjęcia – także na str. 2

Wiosenne przyspieszenie

Kolejna rocznica
Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.
W Rzgowie obchody rozpoczęły się przemarszem uczestników do
Kościoła Parafialnego pw. św. Stanisława B.M. przy dźwiękach Rzgowskiej
Orkiestry Dętej. W uroczystej mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe
szkół oraz OSP działających na terenie gminy oraz delegacja ZPiT „Rzgowianie”, a także Chór „Camerata”. W trakcie trwania mszy Władze Samorządowe złożyły kwiaty przy ołtarzu Matki Boskiej.
Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe dalsza część artystyczna upamiętniająca wydarzenia sprzed 222 lat odbyła się także w rzgowskiej świątyni. Krótką historię w formie montażu muzyczno-słownego
przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im J. Długosza w Rzgowie
pod kierunkiem Krzysztofa Chrzanowskiego. Na zakończenie uroczystości
zaśpiewał Chór Camerata: „Witaj 3 Maj”, „Nie będzie mnie głowisia bolała”,
„Rzgów - nasze miasto”.
Renata Furga, GOK Rzgów

Babichy po 72 latach
W ostatnią niedzielę kwietnia (w tym roku 28 kwietnia), podobnie jak
w poprzednich latach, odwiedziliśmy Miejsce Pamięci Narodowej w rzgowskim lesie w Babichach. Zgromadziliśmy się, aby uczcić pamięć 22 Polaków
zamordowanych tam przez hitlerowców w sierpniu 1941 r.
Niby tak, jak zawsze - odbyła się msza św. w ich intencji, Poczty Sztandarowe Jednostek OSP i rzgowskich szkół wprowadziła Orkiestra Dęta,
pieśni wykonał Rzgowski Chór „Camerata”, wiązanki kwiatów złożyły
przy pomniku delegacje Władz Samorządowych Gminy Rzgów, Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółki Leśnej, przybyli harcerze z Łódzkiej Drużyny Harcerzy
„Cichociemni”, uczestnicy wspólnie zaśpiewali „Boże coś Polskę”. Program
słowno-muzyczny przygotowały nauczycielki języka polskiego i muzyki
wraz z uczniami klas V i VI Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi
w Kalinie.
A jednak było inaczej. Po raz pierwszy Eucharystię celebrował nowy proboszcz parafii św. Stanisława B.M. - ks. kanonik Krzysztof Florczak, który
wygłosił płomienną homilię; wreszcie – po raz pierwszy na manifestację
w Babichach przybyła córka zamordowanego Szczepana Raźniewskiego z
Pabianic – Jadwiga Misztalewicz (dziś starsza już pani) wraz z córką Ewą
Kłodas i zięciem Janem. Aż trudno wyobrazić sobie emocje, jakie targały ich
sercami podczas przeżywanej uroczystości.
Przybył także łodzianin – Ryszard Owczarski – jeden ze świadków tamtej
okrutnej zbrodni! To właśnie dzięki jego wiedzy przeprowadzone poszukiwania wykazały, iż znane nam dotychczas fakty dotyczące mordu – nie do końca
były prawdziwe; dziś znamy przybliżony termin zbrodni, tożsamość niektórych zabitych, miejsca ich pochówku, a co najważniejsze – przebieg całej
historii. Wszystkie te informacje zgromadzone są w wydanej w zeszłym miesiącu za przyczyną Gminy Rzgów oraz dzięki poszukiwaniom red. Ryszarda
Poradowskiego broszurze pt. „Zbrodnia w Babichach (1941)”.
To był wyjątkowy dzień, wyjątkowy dla nas wszystkich – mieszkańców
Rzgowa i okolic, Polaków. Dzień, który uczy, iż pamięć o pewnych wydarzeniach i faktach musi w narodzie przetrwać; dzień – który możemy nazwać
prawdziwą lekcją patriotyzmu.
Izabela Kijanka
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Mistrzostwa w Nordic Walking
5 maja 2013 r. odbyły się po raz trzeci w Wiączyniu Dolnym zawody
najlepszych kijkarek i kijkarzy z województwa łódzkiego. Rekordowa liczba
491 zawodników ukończyła zawody rozgrywane w ramach III Majowego
Pikniku Sportowego.
W biegu na 10 km startowało 297 biegaczy, a w chodzie z kijami Nordic
Walking 194 zawodników. Trasa wyznaczona w Lesie Wiączyńskim była
„pełna niespodzianek” – błota, zwalonych drzew i strumieni wody. Trudy
zmagań sportowych na trasie rekompensowały - wspaniała atmosfera i energia organizatorów i zawodników po przekroczeniu linii mety.
Dużym sukcesem okazał się udział Sabiny Kubasy - uczennicy klasy
IIIA z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, która zajęła
III miejsce w grupie doświadczonych kijkarek. Bardzo udany był również
udział nauczycielek: Grażyny Żabki, która zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej, oraz Elżbiety Wiry, która bardzo dzielnie dotrzymywała tempa
najlepszym kijkarkom.
Dziękuję bardzo Państwu Annie i Jackowi Kubasom za dowiezienie
grupy na zawody oraz za gorący doping na trasie marszu.
Grażyna Żabka

Jak chodzić z kijkami

Zespoły seniorów naszego klubu nadrabiają spóźnioną wiosnę i grają
mecze ligowe w środy oraz soboty. Ostatnia sobota 11 maja była zwycięska
dla naszego klubu, ponieważ wszystkie zespoły wygrały swoje mecze.
Najważniejsze zwycięstwo odnieśli zawodnicy III ligi, którzy pokonali
Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4:2 i szanse zespołu na pozostanie w tej lidze
znacznie wzrosły. Tak zaciętego meczu na naszym stadionie dawno nie było,
a wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie i najważniejsze, że drużyna Zawiszy odniosła zwycięstwo. Po zakończonym spotkaniu licznie zgromadzona
publiczność długo nie wychodziła ze stadionu oklaskując naszych zawodników. Oby więcej takich spotkań na naszym stadionie. Drużyna III ligi zdobyła wiosną już 13 pkt, a do rozegrania jest jeszcze 8 kolejek ligowych.
Drużyna rezerw naszego klubu rozegrała wiosną 7 meczów. Cztery spotkania zakończyły się zwycięstwem naszych zawodników, w jednym nastąpił
podział punktów, zaś w dwóch zawodnicy schodzili schodzili z boiska ze
spuszczonymi głowami. Należy podkreślić, że przegrane mecze były poniesione z zespołami liderującymi w tej klasie rozgrywkowej. Najlepszymi
strzelcami II drużyny są: Damian Strzałkowski 5 bramek, Tomasz Gędek i
Robert Jankiewicz po 3 bramki, a Patryk Sumera i Tomasz Niżnikowski po
2 celne trafienia.
Należy podkreślić dobrą współpracę pomiędzy trenerami naszych seniorskich zespołów, którzy na co dzień przekazują sobie uwagi o zawodnikach.
Piłkarze, którzy nie grają meczu w III lidze, zostają przekazani do gry w
drugim zespole i tam pokazują swoją przydatność dla klubu.
Drużyny grup młodzieżowych Zawiszy również przyzwoicie radzą sobie
w wiosennych rozgrywkach. Juniorzy klubu w dotychczasowych spotkaniach
wygrali 4 mecze, a 1 zremisowali i w chwili obecnej są na pierwszym miejscu w tabeli rozgrywek ligi, a trener zapewnia, że nasi zawodnicy nie oddadzą już tego prowadzenia do końca rozgrywek. Zespół występujący w klasie
Michałowicza rozegrał do tej pory 4 spotkania, a że ci młodzi zawodnicy
nie uznają remisów, to 2 razy wygrali i 2 razy przegrali. Najlepiej do wiosny
wystartowali najmłodsi piłkarze klubu, występujący w klasie Górski, którzy
rozegrali do tej pory 4 spotkania i wszystkie wygrali, a przy tym zdobyli 25
bramek tracąc 3.
Jak widać Zawisza nadrabia wiosenne zaległości i radzi sobie całkiem
przyzwoicie w rundzie rewanżowej sezonu 2012/2013, który zakończy się w
dniu 22 czerwca.
Jan Nykiel

Szkolenie z naszym zaprzyjaźnionym instruktorem tej modnej ostatnio
dyscypliny obejmowało część teoretyczną oraz praktyczną naukę chodu, jak
i spacer – rajd ulicami Rzgowa. Całość rozpoczęła się w sobotnie przedpołudnie w sali konferencyjnej GOSTiR.
Pan Jarek – instruktor tej dyscypliny, na co dzień prowadzący grupy nordicowe w Łodzi, jak również szkolący nauczycieli wychowania fizycznego,
rozpoczął od wykładu na temat zdrowia, wpływu stresu i skutków szybkiego
tempa życia na nasz organizm. Okazało się, że najlepszą receptą na kompensacje tych negatywnych czynników jest ruch na świeżym powietrzu, a nordic
świetnie się do tego nadaje.
Sport ten może uprawiać praktycznie każdy niezależnie od wieku i
sprawności. Chodzić można przez cały rok, a sprzęt wymaga niewielkich
nakładów finansowych. W części praktycznej uczestnicy bardzo sprawnie
opanowywali nordicowy krok i rytm i żwawym krokiem udali się na spacer
– rajd po okolicy. Niestety tempo marszu było tak wysokie, że fotograf nie
nadążył. Uczestnicy umówili się z instruktorem, że w maju przeprowadzi
kolejny trening i sprawdzi postępy nordicowej grupy.
Radosław Bubas, GOSTiR Rzgów
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Turniej o Puchar Burmistrza
20 kwietnia gościliśmy w naszej hali siatkarzy amatorów z naszego
regionu. Turniej, który był planowany początkowo dla 6 drużyn, wzbudził tak
ogromne zainteresowanie, że postanowiliśmy go rozszerzyć i zorganizować
rozgrywki dla maksymalnie 12 zespołów. Tyleż drużyn odliczyło się przed
10 w naszym ośrodku.
Punktualnie o 10 Burmistrz Rzgowa, Pan Jan Mielczarek, wraz z Dyrektorem GOSTiR, Panem Wojciechem Skibińskim, dokonali otwarcia imprezy,
życząc wszystkim startującym jak najlepszych wyników i przede wszystkim
dobrej zabawy. Zespoły rozlosowane wcześniej na 3 sektory zaczęły rywalizację w systemie grupowym. Ten system gwarantował rozegranie minimum
trzech meczów niezależnie od osiągniętego wyniku. Do półfinałów przechodzili automatycznie zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca w grupie.
W fazie grupowej bardzo dobrze zaprezentował się zespół „Kiepskich”
ze Rzgowa, który toczył bardzo wyrównane i zacięte pojedynki, dostarczając
tym ogromnych emocji. Pragnę również dodać, że „Kiepscy” posiadali najbardziej zagorzałych kibiców i najładniejszy fan-club.
W sumie w zawodach udział wzięło ponad 110 zawodników, a na trybunach zasiadło około 150 osób. Po 6 godzinach gry zostali wyłonieni zwycięzcy. Puchar Burmistrza Rzgowa powędrował do drużyny „Sokół” Rzgów.
Drugie miejsce zajął zespół „Warecka” z Łodzi, a trzecie „Elmark” również
z Łodzi. Kolejne lokaty zajęli: miejsce 4 - „Maxtur”, 5 - AKS Guzew, 6 „Kiepscy”.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i jednocześnie zapraszamy na
kolejny siatkarski turniej na przełomie września i października.
Radosław Bubas, GOSTiR Rzgów

Turniej piłki nożnej

W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie rozegrano
kolejny turniej piłki nożnej dla chętnych uczniów.
W rozgrywkach wzięło udział kilkunastu chłopców. Wcześniej zostały
rozegrane mecze klasowe. Oczywiście rywalizacja była bardzo zacięta,
szczególnie wśród uczniów najstarszych klas, ale ich młodsi koledzy również
zawzięcie walczyli. Jak zwykle najważniejsza była dobra zabawa. Należy
jednak podkreślić, że wszyscy uczestnicy rozgrywek przestrzegali zasad „fair
play”.
Królem strzelców ostatniego turnieju został Szymon Kuna. Pozostali
chłopcy, którzy zasługują na pochwałę za zdobyte gole oraz umiejętności piłkarskie, to: Piotr Chopyk, Sylwester Pacześ i Wiktor Śpionek.
Serdecznie gratuluję wszystkim wymienionym. Zachęcam do udziału w
zajęciach sportowych. Muszę jednak stwierdzić, że chętnych do uprawiania
tej dyscypliny sportu nie brakuje.
Krzysztof Chrzanowski

Zawody wędkarskie

W pogoni za wiosną

Amatorskie Koło Wędkarskie
ze Rzgowa organizuje z okazji Dnia
Dziecka zawody wędkarskie dla
dzieci i młodzieży w dniu 1 czerwca
2013 r. (sobota) na zbiorniku
wodnym w Rzgowie, ul. Zielona.
Zawody odbędą się metodą spławikową. Każdy uczestnik posiada
swój sprzęt wędkarski. Nagrody
funduje Rada Miejska w Rzgowie.
Na koniec zawodów przewidziane jest ognisko z pieczeniem
kiełbasek, które sponsoruje Pan
Józef Grot z ZPM „GROT” Starowa
Góra.
Włodzimierz Kaczmarek

Uczniowie klas drugich Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie wystartowali w wiosennych biegach sztafetowych w Hali
GOSTiR w Rzgowie. Sześcioosobowe sztafety starowały na dystansie 300 m i 600 m.
Mistrzem zawodów została sztafeta klasy IIc w składzie: Julia Świtała, Małgorzata Świtała, Paulina
Kośka, Patryk Kmieć, Maciej Bartłomiejczyk, Daniel Majek. Kolejne
miejsca zajęły sztafety: 2 m. – klasa
IIb, 3 m. – klasa IIa, 4 m. – IId.
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XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Coca-Cola Cup 2013
15. edycja turnieju Coca-Cola Cup! To najstarszy i jeden z największych w Polsce turniejów piłkarskich dla młodzieży szkolnej. W jego 14
dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 600.000 młodych zawodników. W tym roku gramy pod hasłem „Bądź aktywny, dołącz do gry!”
Do udziału w Coca-Cola Cup zapisało się 3495 drużyn chłopców i
dziewcząt. Zespoły rywalizują w trzech rundach: od eliminacyjnej, przez
finały wojewódzkie, aż po finał krajowy, który odbędzie się w dniach 7-8
czerwca 2013 r.
Nagrodą główną dla zwycięskich drużyn jest wyjazd na obóz treningowy
do jednego z najlepszych klubów ligi włoskiej, Juventusu Turyn. Ponadto na
wszystkich uczestników będzie czekać wiele atrakcji i niespodzianek. Runda
eliminacyjna dzieli się na III etapy, w wyniku których zostanie wyłonionych
najlepszych 16 drużyn w każdym województwie.
W drużynie z Gimnazjum w Rzgowie zagrali: Adam Śniady, Dominik
Gałkiewicz, Daniel Majek, Patryk Kmieć, Łukasz Strycharski, Bartosz Zając,
Krystian Sońta, Maciej Bartłomiejczyk, Przemysław Koszowski i Dawid
Konka Opiekunem zespołu jest pan Włodzimierz Ziółkowski. Naszymi przeciwnikami w pierwszej fazie rozgrywek były drużyny z: Gimnazjum nr 1 w
Tuszynie, Gimnazjum nr 2 z Koluszek i Gimnazjum z Wiśniowej Góry.
Po pierwszym etapie eliminacji drużyna ze Rzgowa zajmowała drugie
miejsce w tabeli z sześcioma punktami, pokonując Gimnazjum nr 1 z Tuszyna
3:1, Gimnazjum nr 2 z Tuszyna 2:0 i Gimnazjum z Wiśniowej Góry 5:2. W
drugim etapie nasi niestety nie mięli szczęścia i przegrali wszystkie rozegrane mecze. Ostatecznie zajęli ostatnie miejsce w tabeli i zdobyli 5 punktów.
W ostatnim etapie eliminacji pozostaną dwie najlepsze drużyny z każdej
grupy, czyli łącznie 32 drużyny. Z tych drużyn zostaną wylosowane pary i
zwycięzcy spotkań. 16 najlepszych drużyn województwa łódzkiego zagra w
finale wojewódzkim. W tym roku nie mamy już szansy na awans, ale za rok
na pewno będzie lepiej.
W. Ziółkowski, A. Ruta
Fot. A. Ruta

Biegi Sztafetowe
Zarząd LUKS „Sokół” zorganizował I Halowe Biegi Sztafetowe dla
uczniów szkół podstawowych. W zawodach brały udział 10-osobowe drużyny z klas IV, V i VI. Suma punktów zdobytych przez sztafety poszczególnych klas decydowała o zwycięstwie szkoły w zawodach.
I miejsce i Puchar Przechodni Prezesa Klubu zdobyła sztafeta Szkoły
Podstawowej w Rzgowie. II miejsce wywalczyła sztafeta Szkoły Podstawowej w Kalinie. III miejsce zajęła sztafeta Szkoły Podstawowej w Guzowie.
Gratulacje zawodnikom i opiekunom składa
Prezes Zarządu LUKS „Sokół” Grażyna Żabka

Sesja zwołana została w
trybie
nadzwyczajnym,
gdyż po przetargach trzeba
było przenosić pieniądze
pomiędzy paragrafami, aby
Gmina mogła wykonywać
założone w budżecie zadania inwestycyjne.
Zmiany w budżecie
Po przetargu na nakładkę asfaltową w ul. Kombajnowej w Starej
Gadce pozostało 150 tys. zł, które
przeznaczono na modernizację
dziurawego asfaltu (skutki zimy) na
jednej z najważniejszych dróg wjazdowych do Łodzi, a mianowicie ul.
Czartoryskiego w tejże miejscowości.
Wpływami w wysokości 87.065
zł z tytułu odszkodowania za grunty
przejęte po budowę S-8 sfinansowano brakującą kwotę na:
- modernizację odcinka nawierzchni
asfaltowej w Kalinku
- 3.000 zł
- na modernizację budynku poczty
- 1.500 zł
- na budowę wodociągu w ul.
Zagłoby w Starowej Górze
- 10.000 zł
- na finansowanie kosztów utrzymania dwóch etatów w Komisariacie
Policji w Rzgowie
- 52.565 zł
- na budowę drogi w ul. Kusocińskiego w Rzgowie
- 20.000 zł
Uchwała w sprawie
uczestniczenia Gminy Rzgów
w kosztach związanych
z funkcjonowaniem Policji
W celu zapewnienia porządku
publicznego
i
bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy Rada Miejska
uchwaliła, że sfinansuje 2 etaty policyjne w kwocie 107.600 zł rocznie,
począwszy od 11 lipca 2013 r. do 30
czerwca 2018 r.
Zobowiązano Burmistrza do
zawarcia stosownego porozumienia
z Policją.

Uchylenie uchwały
Uchylono
uchwałę
Nr
XXXI/287/2013 Rady Miejskiej w
Rzgowie z dnia 27 marca 2013 r. w
sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań związanych z budową

drogi ul. Kusocińskiego w Rzgowie
w systemie ZRiD-u.
Nadzór Wojewody zakwestionował kompetencje Rady Miejskiej w
tej sprawie, jednocześnie informując, że to są obowiązki Burmistrza
po przyjęciu tego zadania przez
Radę w budżecie gminy. Z tego
powodu 20 tys. zł radni uchwalili na
rozpoczęcie prac projektowych niezbędnych do budowy tej drogi.
Zmiany w sprawie określenia
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
Zmiana nastąpiła po ingerencji
służb Regionalnej Izby Obrachunkowej. A oto jej treść:
§ 1.1. Określa się wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy
zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust.
1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć:
1) osobiście w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030
Rzgów;
2) przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl.500-lecia 22,
95-030 Rzgów;
3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Rzgowie za pośrednictwem Platformy
Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.
epuap.gov.pl jako załącznik w pliku
o formatach: PDF, DOC lub ODT.
3. Wzór deklaracji będzie dostępny
w pliku pdf, doc i odt na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Rzgów pod adresem www.
bip.rzgow.pl oraz jako formularz w
wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
§ 2. Deklaracja przesyłana w formie
elektronicznej musi być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130,

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
Koleżance Izabelli Stępień
składają
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie
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poz. 1450 z późń. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późń. zm.).
§ 3. Deklarację, o której mowa w
§1 ust. 1, właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć w terminach:
1) do dnia 15 czerwca 2013 r. - dla
pierwszej składanej deklaracji;
2) 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca;
3) 14 dnia od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty.
§ 4.1. Uchyla się uchwałę Nr
XXIX/268/2012 Rady Miejskiej w
Rzgowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie określenia wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2. Uchyla się uchwałę Nr
XXXI/299/2013 Rady Miejskiej w
Rzgowie z dnia 27 marca 2013 r. w
sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Rzgowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Informacje nt. gospodarowania
odpadami komunalnymi znajdują na
stronie www.bip.rzgow.pl.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Deklarację zamieszczamy jako dodatkowy druk w każdym egzemplarzu naszej gazety. A oto pouczenie do prawidłowego
wypełnienia deklaracji:

POUCZENIE
1. Właściciel nieruchomości, składający deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy, zobowiązany
jest dołączyć kopię umowy zawartą z gminną jednostką organizacyjną
lub przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art.
11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2011 r. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza
Rzgowa pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do dnia 15 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza
Rzgowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty, w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
4. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015).
5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Burmistrz Rzgowa określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
6. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Rzgowa określa, w drodze decyzji, wysokość
zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują
Burmistrzowi Rzgowa.
8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód
Gminy Rzgów i jest przeznaczona na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
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Bitwa na ciosy: Grodzisko-Konstantyna vs. Bronisin

Rzgowscy strażacy najlepsi!
11 maja br. w Sieradzu odbyły
się I Mistrzostwa Ziemi Sieradzkiej w Ratownictwie Medycznym.
Drużyna OSP Rzgów w składzie:
kierownik zespołu druhna Patrycja Karolak, druh Marek Kapka,
druh Dominik Rusak oraz opiekun grupy Naczelnik OSP Rzgów
Adam GÓRECKI, zajęła pierwsze
miejsce w kategorii Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP).
W mistrzostwach udział wzięło
czternaście ekip ratowniczych –
siedem strażackich, ocenianych
według wytycznych do organizacji
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, realizujących Kwalifikowaną Pierwszą Pomoc (KPP),
oraz siedem zespołów Ratownictwa
Medycznego, ocenianych zgodnie
z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, realizujących
Medyczne Czynności Ratunkowe
(MCR). Nasi strażacy zajęli pierwsze
miejsce w kategorii KPP, pokonując
między innymi strażaków z Lotniskowej Straży Pożarnej z Łodzi (2
m-ce) czy ekipę Państwowej Straży
Pożarnej z Sieradza (3 m-ce). Wśród
zespołów „pogotowia” najlepsza
była drużyna Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego z Łodzi,
pokonując zespoły m.in. z Gniezna,
Turku czy Sieradza.
Mistrzostwa odbywały się w
formie rajdu. Na starcie drużyna

otrzymywała mapkę dojazdu do
miejsca zdarzenia, a tam na zespół
czekali sędziowie z zadaniem. Po
wykonaniu zadania kolejna mapka i
kolejne zadanie. W sumie do wykonania zespoły miały cztery zadania:
Pierwszym
poszkodowanym
był około czterdziestoletni mężczyzna, petent Urzędu Gminy, chory
na cukrzycę, który zadzwonił po
pomoc w związku ze złym samopoczuciem i bólem w klatce piersiowej. W związku z brakiem wolnych
karetek dyspozytor dysponuje na
miejsce zastęp straży pożarnej, aby
udzieliła pierwszej pomocy mężczyźnie do czasu przyjazdu karetki
pogotowia. Po krótkiej rozmowie
poszkodowany mężczyzna traci
przytomność. Po ocenie oddechu i
tętna stwierdzono nagłe zatrzymanie
krążenia, więc trzeba podjąć resuscytację
krążeniowo-oddechową
(zwaną potocznie Reanimacją) przy
użyciu posiadanego przez strażaków
sprzętu, w tym defibrylatora AED.
Dodatkowo dwóch świadków zdarzenia ciągle przeszkadza ratownikom. Następnie po kilku minutach
prowadzenia działań ratowniczych
trzeba przekazać pacjenta Zespołowi Ratownictwa Medycznego.
Kolejnym zadaniem był wybuch
gazu w hotelu. Zadaniem zespołu
było przeszukanie budynku i szybkie przeprowadzenie segregacji

Na finał do Kołobrzegu

Mateusz KUZIK zdobył 1. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej - „Młodzież Zapobiega Pożarom” w woj. łódzkim. Pokonał laureatów wyłonionych z rozgrywek powiatowych.
Nasz druh kolejny raz udowodnił, że jego wiedza o pożarnictwie jest
na wysokim poziomie. Mateusz jako jedyny do tej pory wygrywa turniej w
Łodzi oraz w województwie łódzkim, a w Polsce? Życzymy wygranej na
szczeblu krajowym!
Mateusz będzie walczył w czerwcu w KOŁOBRZEGU w finale krajowym. POWODZENIA DRUHU!

medycznej poszkodowanych, tzw.
TRIAGE – nadawanie poszkodowanym kolorów odpowiadających
pilności (kolejności) udzielenia
pomocy medycznej w przypadku
dużej liczby rannych. Do dyspozycji byli również przybyli na miejsce
wybuchu miejscowi strażacy, którzy
pomagali ewakuować poszkodowanych z budynku do wyznaczonego
miejsca. Najciężej rannych trzeba
było zaopatrzyć do czasu przyjazdu
poszczególnych karetek i przekazywanie ich w kolejności odpowiadającej przeprowadzonej segregacji.
Zadanie było improwizowane w
„domku ogniowym” na poligonie
ośrodka szkolenia PSP w Sieradzu.
Kolejnym
poszkodowanym
okazał się skoczek spadochronowy,
którego wiatr zniósł na pobliskie
drzewa. Mężczyzna wisiał około
półtora metra nad ziemią zaplątany
w spadochron, oprócz tego posiadał uraz klatki piersiowej (odma
otwarta) oraz złamaną miednicę.
Zadanie polegało na przymocowaniu skoczka do deski ratunkowej,
następnie odcięcie go od spadochronu i już na ziemi zaopatrzenie
urazów i przekazanie ratownikom
z pogotowia. Scenariusz przygotowany był w lesie przy zbiorniku
Próba w gminie Brzeźno około 10
km za Sieradzem.
Ostatnie zadanie to wypadek
komunikacyjny w centrum Sieradza.
Zderzenie samochodu osobowego i
ciężarowego. Poszkodowaną oka-

zała się kobieta w średnim wieku –
uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym
i obtarcia na twarzy, oraz jej córka,
która w wypadku straciła nogę na
wysokości kolana.
Same zadania nie sprawiały
ratownikom większych problemów.
Oceniane natomiast były drobne
szczegóły, jak choćby pilnowanie,
aby nikt nie dotykał poszkodowanego w czasie defibrylacji (przypadkowe porażenie prądem), prawidłowe prowadzenie korespondencji
radiowej ze szczegółowym podawaniem sytuacji na miejscu zdarzenia i
niezbędnych sił i środków potrzebnych do zadysponowania czy
choćby prawidłowe zabezpieczenie
amputanta i zapisanie godziny założenia opaski zaciskowej powyżej
miejsca amputacji kończyny. Na
wykonanie poszczególnych zadań
określona była odpowiednia ilość
czasu, której nie można było przekroczyć. Wykonanie czterech zadań
zajmowało zespołom (z dojazdem)
około półtorej godziny.
Warto wspomnieć, że podczas
losowania nasza ekipa wylosowała...
ostatni, czternasty numer startowy i
w tym przypadku sprawdziło się
stare powiedzenie: „Ostatni będą
pierwszymi...”.
Gratulujemy ratownikom z OSP
Rzgów i życzymy, aby w przyszłorocznej edycji Mistrzostw, na które
już dostali zaproszenie, obronili
tytuł.
„Dwa” & „kamaras”

W niedzielne popołudnie 21
kwietnia odbyła się sportowa
potyczka między sołectwem „Grodzisko-Konstantyna” a „Bronisinem” w takich dyscyplinach, jak:
piłka nożna, badminton i tenis stołowy - gra pojedyncza i podwójna,
siatkówka, rzut piłka lekarską, skoki
przez skakankę, rzut do kosza, hula-hop, rzuty karne Vipów, przeciąganie liny oraz tor przeszkód dla młodzieży i dorosłych.
Impreza rozpoczęła się meczem
piłkarskim na boisku „Orlik”, gdzie
drużyna z Grodziska wygrała 5:2.
Następnie konkurencje odbywały
się w Hali Sportowej. Tutaj Bronisin w rzutach do kosza zwyciężył
8:7. Przedstawiciele Bronisinów
byli zdecydowanie lepsi w przeciąganiu liny i wygrali jedną konkurencję toru przeszkód. W konkurencji
hula-hop był remis. W pozostałych
konkurencjach wygrywało Grodzisko z Konstantyną, a w rzutach karnych na bramkę bramkarz Grodziska „wpuszczał” wszystkie bramki
Vipów po to, aby nie było dużych
dysproporcji pomiędzy jedną i drugą

wsią, gdyż impreza ta miała charakter zabawowy.
Na koniec konkurencję „kto
wyda głośniejszy okrzyk” sędziowie
przyznali Bronisinowi (choć decybelomierz był popsuty) i tym sposobem ogłoszono obopólny remis, a
Dyrektor GOSTiR-u Wojciech Skibiński wręczył sołtysom dyplomy.
Wnikliwym obserwatorem zmagań
obu stron była Wiceburmistrz
Jadwiga Pietrusińska.
Zawodnicy i kibice z Bronisina
występowali w czerwonych koszulkach, a Grodziska i Konstantyny w
białych. Oczywiście wszyscy mieli
na koszulkach logo swoich miejscowości. Było to bardzo obrazowe.
Tutaj należą się podziękowania Pani
Małgorzacie Dumka z Grodziska
za zorganizowanie tak świetnych
strojów.
Druzgocącą przewagę naliczyliśmy w banerach z hasłami
Grodzisko-Konstantyna na 6 szt.,
a Bronisin 1 szt. A oto niektóre z
nich: „Chociaż macie fajne gacie,
to z Grodziskiem nie wygracie”;
„Konstantyna jest na fali, bo Bronisin w „Gumę wali”; „Do finału dziś

PHU RINSTAL
Robert Bartoszewski
oferuje usługi w zakresie:

„Sat-ER”

- 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

Andrzej Polakowski

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

Tel. 660-904-697
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Adres: Grodzisko 44a
Tel. 42-214-14-10; Fax: 42-214-18-10
Kom. 601-392-449, 605-608-160
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dotrwacie, chociaż kiepską nazwę
macie”; „Gdy Grodzisko w pełnym
składzie, to Bronisin już w rozkładzie”; „Szybkość, siła i technika – to
najlepsza dziś taktyka, bo Grodzisko
wygra wszystko”; „Dzisiaj wszystko
wygrywamy, bo sprawniejszych
ludzi mamy – Konstantyna-Grodzisko”.
Trzeba przyznać, że wola walki
sportowej była niesamowita po obu
stronach, aż w przygotowaniach do
tych zmagań zawodnicy Bronisina
nabawili się poważnych kontuzji. Z

tego wynika morał taki, że w Hali
Sportowej trzeba nie tylko uczestniczyć w zawodach, a systematycznie trenować i ćwiczyć na co dzień,
gdyż wstęp do Hali jeszcze 4 lata
jest bezpłatny.
Na zakończenie zmagań uczestnicy i kibice z obu miejscowości
wspólnie po przyjacielsku konsumowali specjały przygotowane przez
Panie z Kół Gospodyń, regenerując
nadszarpnięte siły zawodników i
kibiców w szczególności.
Marek Bartoszewski

Podziękowanie
Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w organizacji „Bitwy na
Ciosy” w dniu 21.04. w Hali Sportowej sołectwa „Grodzisko-Konstantyna”.
Są to Panie: Małgorzata Berczak, Małgorzata Dumka, Irena
Kozakiewicz, Izabella Stępień, Jadwiga Ściegienka oraz Panowie: Paweł Podedworny, Sławomir Stryjewski, Roman Czawiak,
Marcin Lato, Piotr Garnysz, Szymon Kluka. Dzięki za wszystko.
Dziękujemy działaczom z Bronisina za podjęcie „rękawicy”
walki i świetne przygotowanie, a w szczególności Pani Małgorzacie Ostojskiej-Zdyb.
Radny i sołtys sołectwa Grodzisko-Konstantyna

USŁUGI GEODEZYJNE Paweł Świtała
– tyczenia – inwentaryzacje powykonawcze
– mapy do celów projektowych
– mapy do celów prawnych – podziały
Tel. 698-377-512. Rzgów, ul. Ogrodowa 25
Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m2
położoną w Rzgowie, ul. Letniskowa 2,
z zabudowaniami budynku:
a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2
b) gospodarczym o pow. 221,0 m2
dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach
prowadzi KW 68723
Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA, 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92
Bliższe informacje: tel. 42 674 04 67.
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Poezja w przedszkolu
W dniach 6 i 13 maja 2013 r. do Publicznego Przedszkola w Rzgowie, na
zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie, przybył łódzki poeta
Dariusz Staniszewski, aby zaprezentować swoją twórczość dla dzieci. Grupki
pięcio- i sześciolatków z uwagą słuchały wpadających w ucho wierszy, zaprezentowanych w oryginalnej, autorskiej interpretacji, i chętnie uczestniczyły
w proponowanych przez gościa zabawach.
Przygody i perypetie, które przytrafiały się bajkowym bohaterom poezji,
były żywo komentowane przez młodych widzów. Wielki aplauz towarzyszył
zarówno tarapatom krówki-ciągutki, jak i problemom kangura-dyrygenta, a
także krokodyla-Tryla, który „dał z wiersza dyla na grilla” J. Zabawy językowe, doszukiwanie się nietypowych znaczeń słów, stosowanie nieszablonowych porównań są znakiem firmowym Dariusza Staniszewskiego. Dla
najmłodszych odbiorców kieruje on wydane w 2010 r. książeczki z serii
„Łódzkie przygody duszka Migawki”, a także poezję publikowaną na łamach
czasopism dla dzieci (choćby bardzo popularnego „Urwisowa”).
Spotkania z poetą zakończyły się wręczeniem pamiątkowych dyplomów
z fragmentami poezji gościa wszystkim uczestnikom „poetyckiego poranka”
oraz wykonaniem pamiątkowych zdjęć.
Bibliotekarze bardzo dziękują Dyrekcji Publicznego Przedszkola w
Rzgowie za umożliwienie zorganizowania spotkania poetyckiego na terenie
przedszkola i przemiłe przyjęcie zaproszonego gościa.

„Camerata” w Dobroniu

Wystawa retrospektywna

W dniu 12 maja 2013 r. Rzgowski Chór „Camerata” wystąpił na zaproszenie Gminy Dobroń podczas organizowanego po raz pierwszy Festiwalu
Pieśni Maryjnej „AVE MARIA”. Patronami tego wydarzenia był Wójt
Gminy Dobroń oraz Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha. Szeroko otwartymi oczami patrzyliśmy, jak zastępy urzędników – z wójtem na czele, pracowników GOK, księży, tamtejszych chórzystów oraz parafian dopieszczały
organizacyjnie „najmłodsze dziecko” lokalnej kultury.
Społeczeństwo wraz z przedstawicielami władzy i zaproszonymi gośćmi
zgromadziło się tłumnie w świątyni, aby wysłuchać pięciu chórów, które prezentowały przygotowany repertuar. A różnorodność była wielka: od prostych
jednogłosowych opracowań, do rozbudowanych wokalno-instrumentalnych
produkcji, w języku ojczystym i po łacinie.
Zaprezentowały się zatem: Chór Parafii pw. św. s. Faustyny Kowalskiej
w Łasku, Chór „Gloria Trinitatis” Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w
Pabianicach, Rzgowski Chór „Camerata”, Chór „Gloria” Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej, Chór
„Lutnia” Parafii pw. św. Wojciecha w Dobroniu (z zespołem instrumentalnym). Wszystkie występy bardzo się podobały.
Chór „Camerata” wykonał 3 pieśni – Ave Maria - Gdy klęczę przed Tobą,
Matko nasza i Choć kwitną ich tysiące – prezentując się godnie i wzbudzając
burzę oklasków. Zresztą z radością patrzyliśmy, jak sporo nowych chórów
powstaje, jak ludzie niezależnie od wieku - młodsi, starsi i całkiem młodzi garną się do śpiewania w chórach, razem przeżywają swoją pasję artystyczną,
integrują na tego typu koncertach i spotkaniach.
Nie było tu konkurencji, raczej chęć wspólnego spędzenia czasu w sposób
pożyteczny oraz popularyzacja muzyki chóralnej i pieśni maryjnej. Widać
zresztą było ogromne zaangażowanie organizatorów, jak również zainteresowanie słuchaczy, radość z przeżywanego święta kultury. W podziękowaniu
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki, spotkanie
zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
Chórmistrz Izabela Kijanka

W związku z niedawnym odejściem naszej rzgowskiej artystki Pani
Heleny Przytulskiej Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z p. Dorotą
Bednarską, p. Donatą Brudel oraz p. Wandą Makiewicz zorganizował
wystawę retrospektywną jej twórczości.
W Hali Sportowej 8 maja 2013 r. odbył się wernisaż wystawy pt.
„HELENA PRZYTULSKA - tkanina, rysunek, malarstwo”, na który tłumnie
przybyło wielu gości, m.in. władze gminy reprezentowane przez Panią Burmistrz Jadwigę Pietrusińską oraz radnych naszej gminy, przyjaciele, rodzina,
sąsiedzi oraz mieszkańcy - wszyscy tak samo ciekawi prac Pani Heleny, które
przez ostatnie lata były zamknięte w jej domu. Gminny Ośrodek Kultury
składa podziękowania Rodzinie Pani Przytulskiej za pomoc przy realizacji
przedsięwzięcia.
Po wernisażu część wystawy została przeniesiona do Sali Konferencyjnej
Hali Sportowej w Rzgowie. Prace można oglądać do 4 czerwca 2013 r. w
godz. 8.00-21.00 - 7 dni w tygodniu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
ekspozycji.
Irmina Kuzik

Amatorski konkurs taneczny
W czwartkowe przedpołudnie hala sportowa GOSTiR zmieniła się w
arenę zmagań młodych tancerzy naszego regionu. Grupy taneczne i soliści
przybyli, by wziąć udział w I konkursie tanecznym Rzgów 2013 r.
Ideą spotkania, zorganizowanego przez GOSTiR i Szkołę Podstawową
im. Jana Długosza w Rzgowie, była konfrontacja różnych stylów, dorobku
artystycznego grup tanecznych ze środowisk szkolnych oraz popularyzacja
różnych form ruchowo-tanecznych wśród dzieci.
Tancerze prezentowali się w kategorii solistów podzielonych na dwie
grupy wiekowe, jak i formacji tanecznych również w dwu grupach wiekowych. Całość była poddana ocenie jury w składzie: Iwona Skalska – dyr.
Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie, Wojciech Skibiński – dyr.
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie i Radosław Bubas – kierownik
GOSTiR.
Wśród młodszych solistów najlepiej zaprezentowała się Aleksandra
Zawiejska, drugie miejsce zdobył Eryk Ściegienka. Grupę starszą zwyciężyła
Natalia Kubas przed Martyną Łuczyńską i Laurą Biniek. Najlepsze formacje
taneczne młodszych dzieci to zespół „Wesołe nutki” z Pabianic, II miejsce
zespół „Ambra” ze Rzgowa. Trzecie miejsce zajęły ex aequo zespoły SP
Guzew i formacja w składzie N. Netik, J. Redzynia i W. Bąbol. Wśród starszaków najlepiej zaprezentował się zespół SP Guzew II przed Formacją K.
Leśniewska i M. Pawłowska.
Duże wrażenie i podziw wywołał pokazowy występ Agaty Nowickiej,
która prezentowała niezwykłe połączenie tańca i gimnastyki artystycznej.
Wszyscy mali artyści pokazali tego dnia, że „mój jest ten kawałek podłogi”,
za co zostali nagrodzeni oklaskami, pamiątkowymi dyplomami i statuetkami.
Imprezę uważamy za niezwykle udaną i mamy nadzieję, że będzie kontynuowana corocznie.
Paula Filipczak i Radosław Bubas

Anna Malinowska, GBP w Rzgowie

Konkurs Fotograficzny
WYGRAJ w konkursie fotograficznym
pt. „OBLICZA LATA”
Ostatnio pojawia się coraz więcej konkursów fotograficznych o różnej
tematyce. Dlaczego? Ponieważ fotografia jest medium wszechobecnym. Ze
zdjęciami mamy kontakt chodząc po ulicach, oglądając olbrzymie bilbordy,
czytając gazety czy choćby różnego rodzaju reklamówki lub siedząc w domu
i przeglądając rodzinne albumy. Większość z nas podziwia te zdjęcia lub
sama je robi.
Fotografia może być wszystkim: dokumentem, pamiątką, prezentem,
obrazem na ścianie, reklamą, może też być, ale nie musi być, sztuką. Ten
ostatni rodzaj fotografii jest pożądany i doceniany przez jurorów takich konkursów fotograficznych, jak konkurs „OBLICZA LATA”, organizowany
przez Klub Fotograficzny „Blenda”, działający w rzgowskim GOK-u.
Konkurs adresowany jest do młodzieży w dwóch oddzielnych grupach
wiekowych: do 13 lat i 14-17 lat. Jury doceni prace ukazujące piękno letnich miesięcy, gdzie wyobraźnia i wrażliwość autorów będą szczególnie
widoczne. Organizatorom nie zależy na zdjęciach pamiątkowych. Ich miejsce
jest w rodzinnych albumach.
Zdjęcia należy nadsyłać do 30 września 2013 r. na adres Gminnego
Ośrodka Kultury, Rzgów, ul. Rawska 8. Organizator dopuszcza tylko prace
w formacie A-4 wykonane na papierze fotograficznym. Należy też dołączyć
płytę CD z nagranymi zdjęciami. Każdy autor może przedstawić max 3 pojedyncze zdjęcia, podpisane na odwrocie, nie imieniem i nazwiskiem autora,
lecz wymyślonym przez siebie pseudonimem. Dane personalne należy umieścić w oddzielnej kopercie.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w GOK-u, a dodatkowych informacji udziela komisarz konkursu - Tolek Patora, tel. 510-211-840.
Nagrody za wyróżnione prace będą jak zwykle bardzo atrakcyjne. Zapraszamy do udziału.
Tolek Patora
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Profilaktycznie –
w Teatrze Muzycznym

Wizytą w Teatrze Muzycznym na spektaklu „Kraina Uśmiechu” w
dniu 27 kwietnia br. zakończyły się spotkania profilaktyczne dla dorosłych,
przeprowadzone w marcu i kwietniu w Szkole Podstawowej w Guzewie dla
mieszkańców Babich, Guzewa, Czyżeminka i Prawdy.
Schronienie udzielone przez Dyrektora szkoły bardzo pomogło w realizacji spotkań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Uczestnicy z początku nieco nieśmiało i nieufnie spotykali się, omawiając życiowe sprawy, zadając pytania, rozmawiając wspólnie o drążących problemach. Spotkania mają na celu przybliżenie mieszkańcom problematyki uzależnień i uświadomienie, że nawet jeśli
problem nie dotyka nas bezpośrednio, to być może w naszym otoczeniu są
osoby, które mają problem.
Spektakl bardzo się podobał, był wyjątkowy – gdyż uczestniczyli w nim
młodzi adepci sztuki wokalnej. Operetka opowiadająca o miłości w wydaniu europejsko-azjatyckim poruszyła temat różnorodności kultur, tolerancji,
radzenia sobie z trudnościami.
Zresztą właśnie o uświadomienie społeczeństwa najbardziej chodzi w
realizacji gminnego programu. Cieszymy się, iż budzi on zainteresowanie
i podobnie jak w punktach konsultacyjnych, można bezpłatnie i anonimowo
otrzymać wiedzę, pomoc w codziennych trudnościach rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych.
Kolejna edycja spotkań dla następnej grupy mieszkańców odbędzie się
po wakacjach.
Izabela Kijanka

W rytmie kujawiaka

Realizacja zajęć pedagogiczno-kulturalnych, prowadzonych w ramach
„Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla
Gminy Rzgów na 2012/2013 rok”, pozwoliło na obcowanie z kulturą ludową
sporej grupy dzieci przez blisko 2 lata.
Doskonała formą popularyzacji zachowań prozdrowotnych wśród dzieci
i młodzieży jest taniec i śpiew ludowy. Dzieci z programu systematycznie
ćwiczyły, poznawały wiadomości, gwarę, zwyczaje, obrzędy. Podczas ćwiczeń powstawały krótkie układy choreograficzne, scenki z życia dawnej wsi,
które później dzieci prezentowały na scenie. Na potrzeby prezentacji zakupiono stroje łowickie dziewczęce, dzięki którym widowisko stawało się niezwykle barwne, ożywione, niczym słowiański obraz.
Finał programu zaplanowano i zrealizowano w Skansenie Kłóbka. Oprócz
prezentacji tanecznych dzieci wzięły udział w lekcjach interaktywnych pt.
„Dawne zawody i pożywienie na Kujawach”. Praca w kuźni, wyrób garnków
z gliny były bardzo pouczające, podobnie jak produkcja oleju i masła, które
dzieci same wyrabiały i konsumowały.
Otoczenie Dobrzyńsko-Kujawskiego Parku Etnograficznego sprzyjało
uwiecznieniu na fotografiach udziału w warsztatach dzieci ze Rzgowa.
Renata Furga
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Misja do spełnienia

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Egzamin gimnazjalny
Prawie 4 tysiące uczniów z całej Polski przystąpiło w dniach 23-25
kwietnia do egzaminu gimnazjalnego. W Gimnazjum w Rzgowie egzamin
napisało sześćdziesięciu uczniów. Największym zaskoczeniem była dłuższa
praca pisemna. Gimnazjaliści spodziewali się rozprawki, tymczasem Komisja Egzaminacyjna postanowiła sprawdzić, jak uczniowie poradzą sobie z
charakterystyką. W części z historii pojawiły się pytania o rozbiory i wojny
z Zakonem Krzyżackim, a w części z wiedzy o społeczeństwie zapytano
między innymi o wybór władz powiatowych.
Uczniowie najbardziej obawiali się matematyki i przedmiotów przyrodniczych, ale nastroje po egzaminie były pozytywne, a zadania z geometrii,
działania na potęgach czy obliczenia procentowe nie sprawiły uczniom większych kłopotów. W części przyrodniczej zapytano między innymi o funkcje
krwi człowieka, zależności pokarmowe, właściwości mieszanin, pojawiły się
zadania dotyczące obwodów elektrycznych oraz wyznaczanie czasu słonecznego i cechy środowiska krajów skandynawskich.
Trzeci dzień egzaminu przeznaczony był na języki obce. W Rzgowie
uczniowie pisali test z języka angielskiego lub niemieckiego. Ocenili go jako
bardzo łatwy. A jak wysiłek gimnazjalistów ocenią egzaminatorzy? Informacje o wynikach uczniowie klas trzecich otrzymają w ostatnim tygodniu czer
wca.
tekst i fot. Agnieszka Ruta

Konkurs ornitologiczny
Dnia 8 maja 2013 r. odbył się
XI Konkurs Ornitologiczny „Hej
młodziaki, jakie to ptaki” w Szkole
Podstawowej nr 7 w Łodzi. Wymagana była znajomość gatunków
ptaków występujących w Polsce,
ich głosów, zwyczajów, wędrówek.
W konkursie tym brała udział Sara
Bednarska jako przedstawiciel
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, która zajęła II
miejsce nagrodzone pięknymi książkami o ptakach.
nauczyciel biologii
Mariola Gałkiewicz
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Turniej w Koluszkach

Dnia 19 kwietnia w Zespole
Szkół w Koluszkach odbyły się
powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wzięła
w nich udział drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. Św. Królowej
Jadwigi w Kalinie w składzie: Anna
Kwiatkowska, Patryk Potakowski i Hubert Prochoń. Zawodnicy
rozwiązywali test, pokonywali
rowerowy tor przeszkód oraz wykonywali zadania z pomocy przedlekarskiej. W klasyfikacji końcowej
zajęli szóste miejsce. Nagrody dla
naszych zawodników ufundował
Urząd Miejski w Rzgowie. Specjalne podziękowania składam Pani
Agnieszce Potakowskiej za organizację przejazdu. J. Marianowski

Spotkania z architekturą
Kiedy uczniowie klas trzecich pisali egzamin gimnazjalny, ich młodsi
koledzy wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Centralne
Muzeum Włókiennictwa. Krótkie spotkania z architekturą, bo taki temat
miały zajęcia, dotyczyły podstawowych zagadnień z architektury. Obejmowały krótki wykład oraz grę na terenie skansenu. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące elementów architektonicznych kościoła protestanckiego, narysować ceglany wątek, mogli również zobaczyć, jak pracuje
maszyna parowa, wykorzystywana niegdyś w łódzkich fabrykach włókienniczych. W zajęciach uczestniczyła grupa uczniów z klas drugich pod opieką
p. Agnieszki Ruty.
tekst i fot. (AR)

Co wiesz
o Stanach Zjednoczonych?
W dniu 25 kwietnia odbył się w Szkole Podstawowej w Rzgowie I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych, zorganizowany
przez nauczycieli języka angielskiego, panią Annę Kret i panią Katarzynę
Kalinowską, pod patronatem American Corner w Łodzi. Uczestnicy musieli
wykazać się w czterech konkurencjach:
1. wiedzy z zakresu historii, administracji, kultury i geografii,
2. znajomości mapy Stanów Zjednoczonych,
3. rozpoznawaniu atrakcji turystycznych na zdjęciach,
4. zaprezentowaniu w scence wybranej słynnej postaci amerykańskiej.
Poziom konkursu był wysoki, dlatego dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom, czyli Szkole Podstawowej nr 2 w Tuszynie, Szkole Podstawowej w Guzewie, Szkole Podstawowej w Bukowcu oraz uczniom naszej
rzgowskiej szkoły. I miejsce zajęła SP w Tuszynie, II miejsce SP w Rzgowie
(Adrian Owczarek, Patryk Franczak i Patryk Wyrwich), a III miejsce SP w
Bukowcu.
Nasz konkurs udał się przede wszystkim dzięki sponsorom, a były to
wydawnictwa językowe: Pearson, Oxford University Press, a także American Corner w Łodzi. Jako co roku, mogliśmy liczyć na wsparcie finansowe
lokalnych przedsiębiorców, za które bardzo dziękujemy: państwu Gorzkiewiczom (firma Hazet) oraz państwu Brzozowskim (Sklep Spożywczy).
Przykro nam, iż w tym roku Centrum Handlowe Ptak wycofało się ze sponsorowania naszego edukacyjnego przedsięwzięcia.
Wszystkim uczniom mówimy do zobaczenia za rok J
Anna Kret
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Jagiellończycy na wagarach
Wagary z Tuwimem, łączące tradycje „dnia wagarowicza” z obchodami
Roku Tuwimowskiego, zorganizowało w pierwszy dzień wiosny Koło Przewodników Łódzkich przy Oddziale PTTK w Łodzi.
Wagary rozpoczęły się od wspólnego wyciągania „Tuwimowskiej rzepki”
i recytacji znanych wierszy Juliana Tuwima. Następnie grupy wagarowiczów
udały się na wspólną wędrówkę po Łodzi szlakiem miejsc związanych z
życiem i twórczością poety. W każdym z wyznaczonych miejsc czekali na
wagarowiczów przewodnicy, którzy w bardzo interesujący sposób zapoznali
uczestników z historią życia rodziny Juliana Tuwima. Każdy z uczestników
otrzymał tomik poezji poety i tuwimowskie plany miasta.
Dziękuję koledze Włodzimierzowi Ziółkowskiemu - nauczycielowi
wychowania fizycznego naszej szkoły oraz 30-osobowej grupie turystów –
wagarowiczów z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie za
udział w „Wyjątkowym Dniu Wagarowicza”.
Grażyna Żabka

Właśnie zakończyła się wielka charytatywna akcja prowadzona przez
misjonarzy Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Nasze gimnazjum,
biorąc udział w projekcie „Hobe”, koordynowanym przez panią Ewę Obiała,
nauczycielkę gimnazjum w Rzgowie, odpowiedziało na apel o pomoc biednym i potrzebującym dzieciom. Tym razem chodziło o dzieci z Rwandy,
małego kraju w samym środku Afryki.
Tamtejsze dzieci nie mają komputerów, gier ani telewizorów. Bardzo
chętnie natomiast czytają. Ulubionym czasopismem dzieci w Rwandzie jest
„Hobe”, co znaczy „Witaj”. Ukazuje się ono od ponad 50 lat. Jest to miesięcznik katolicki, zawiera gry i zabawy dla dzieci informacje ze świata, rebusy
mające charakter edukacyjny. Dzięki „Hobe” dzieci uczą się czytać i pisać
przez zabawę. Miesięcznik odegrał dużą rolę w edukacji i rozwoju wielu
pokoleń rwandyjskich dzieci.
Niestety jest tam coraz więcej dzieci, którym rodzice nie mogą zaprenumerować „Hobe”. Stąd powstała akcja pomocy i zbiórki pieniędzy. Postanowiliśmy więc zrobić niespodziankę naszym kolegom i koleżankom w Rwandzie i zamiast kupować sobie batona, przekazywaliśmy 2 zł na prenumeratę
czasopisma. Dzięki temu za każde takie 2 zł jedno dziecko otrzymywało
roczną prenumeratę. W ten sposób udało nam się uzbierać 294 zł, co dało
147 prenumerat.
Biorąc udział w tym dziele misyjnym, nasze gimnazjum zostało włączone w ogólnopolski projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła z
Pasją”. Nasi uczniowie zbierając pieniądze, „walczyli” o punkty dodatnie do
sprawowania. Najwięcej pieniędzy ofiarowali uczniowie: Michał Pacześniak
z klasy Ib oraz Piotr Biesaga z klasy IIIb. W szkolnym konkursie na klasę,
która zbierze najwięcej pieniędzy, I miejsce zajęła klasa IIIb, II miejsce –
klasa IIa ex aequo z klasą Ic, III miejsce dla klasy IIb.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się do akcji.
Ewa Obiała

Wycieczka do Nieborowa
Dnia 24 kwietnia 2013 r. uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej w
Kalinie pojechali na jednodniową wycieczkę do Nieborowa, Żelazowej Woli
i Sromowa.
W Nieborowie zwiedzali Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem. W pałacu
znajduje się obecnie muzeum wnętrz rezydencji pałacowej z XVII – XIX
wieku, oparte na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach (rzeźba,
obrazy, meble, brązy, porcelana i szkło, srebra, zegary, tkaniny, zbiory biblioteczne). Wokół budowli rozciąga się park zaprojektowany w stylu francuskim.
Następnie w Nieborowie dzieci udały się na zajęcia inspirowane kulturą
łowicką do izby regionalnej z mini skansenem. Pod okiem twórcy ludowego
dzieci brały udział w warsztatach wypieku chleba, który później zabierały do
domu. Zajęciom towarzyszyły opowieści łowiczanki o wybranych zwyczajach i tradycjach oraz poczęstunek.
Kolejnym punktem wycieczki była Żelazowa Wola – miejsce urodzin
Fryderyka Chopina. Wnętrze obecnego muzeum oddaje co prawda charakter
epoki, jednak do naszych czasów nie zachowało się XIX-wieczne wyposażenie domu Chopinów. Uczniowie mieli możliwość pospacerowania po parku
otaczającym dworek, w którym znajduje się oryginalna kompozycja drzew,
krzewów i kwiatów.
Ostatnim miejscem zwiedzania był Sromów. Dzieci w trakcie pobytu w
muzeum poznały sztukę ludową ziemi łowickiej – drewniane rzeźby, ozdoby,
powozy, ruchome szopki.
Wszyscy uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i przyznali, że wyjazd był
bardzo udany.
Renata Madej

Rzgów – Nasza Gmina

Gimnazjaliści na rowerach
2 maja 2013 r. Szkolne Koło PTSM nr 104 w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie zorganizowało rajd rowerowy pod hasłem
„Majówka z rowerem”. Po sprawdzeniu stanu technicznego posiadanych
rowerów i przypomnieniu zasad bezpieczeństwa ruchu rowerowego na drogach udaliśmy się mało uczęszczanymi ulicami Rzgowa przez Babichy,
Guzew, Czyżeminek i Prawdę do Osady Rybackiej Sereczyn.
Po odpoczynku ustaliliśmy drogę powrotną przez Czyżeminek, Gospodarz, Gadkę Nową nad Stawy Stefańskiego. Pilotem grupy rowerowej była
Pani Gabriela Małocha-Chodorek.
Padający deszcz uniemożliwił przeprowadzenie konkurencji sportowo-rekreacyjnych dla uczestników i przyspieszył powrót grupy drogą rowerową
do Rzgowa.
Dziękuję wytrwałym rowerzystom za udział w rajdzie.
Grażyna Żabka

Ruda na dwóch kółkach

Płonie ognisko...

12 maja 2013 odbyła się rowerowa gra miejska z okazji 90-lecia
nadania praw miejskich Rudzie
Pabianickiej. Uczestnicy gry przejechali na rowerze trasy z najciekawszymi obiektami dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego tego
terenu. Zobaczyliśmy stare wille
ukryte w lesie Górnej Rudy, pełne
uroku wąskie uliczki rudzkiego
Marysina i fabryki pamiętające
przedwojenną świetność ich właścicieli.
Rajd zakończył się w Bacówce
pod Rudzką Górą.
G. Żabka

Wiosna w tym roku zagościła w
przyrodzie ze sporym opóźnieniem,
dlatego pierwsze wiosenne ogniska
odbyły się nieco później niż zwykle.
Tradycyjnie już klasa IId, jej opiekunowie i absolwenci Gimnazjum,
przywitali wiosnę 19 kwietnia.
Ognisko, pieczenie kiełbasek, piosenki śpiewane przy wtórze gitary i
oczywiście mecz piłki nożnej rozegrany między drużynami dziewcząt
i chłopców to nieodzowna część
pozalekcyjnych spotkań. Wiosna
trwa, pogoda dopisuje, zachęcamy
zatem do aktywnego spędzania
czasu wolnego, niekoniecznie przy
komputerze.
(AR)
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