Bitwa na Ciosy: Grodzisko-Konstantyna vs. Bronisin
21 kwietnia w piękne niedzielne popołudnie odbyła się trzecia już
impreza z cyklu „Sportowe potyczki w Gminie Rzgów” - czyli popularna
„Bitwa na Ciosy”. Po bardzo udanych poprzednich spotkaniach organizator,
czyli GOSTiR, jak i uczestnicy, czyli mieszkańcy Grodziska, Konstantyny
oraz Bronisina, mieli niezwykle wysoko ustawioną poprzeczkę.
Spotkanie w hali poprzedziły liczne konsultacje, ustalanie optymalnych
składów poszczególnych konkurencji oraz barw lokalnych: białe stroje Grodzisko-Konstantyna, czerwone Bronisin. Całość zmagań rozpoczął mecz
piłki nożnej, któremu sprzyjała piękna tego dnia pogoda. Po rozgrzewce
wszyscy zawodnicy, jak i kibice przenieśli się do hali, gdzie rozpoczęły się
zmagania w licznych konkurencjach.
Były gry zespołowe, jak siatkówka, oraz gry podwójne i pojedyncze

w badmintonie i tenisie stołowym. Były skakanki i hula-hop. Widzieliśmy
piękne strzały na bramkę i rzuty do kosza. Kulminacyjny moment to oczywiście przeciąganie liny, gdzie kibice wkładają co najmniej taką samą siłę w
doping, jak zawodnicy przy linie. Na zakończenie oglądaliśmy tor przeszkód
i pojedynek kibiców na najgłośniejszy doping.
Tak wyglądały konkurencje i rywalizacja sportowa, a atmosfera? Ta była
wspaniała, pomimo emocji sportowych zawodnicy, jak i kibice okazywali
sobie wiele życzliwości, wsparcia i motywowali się nawzajem, chodziło
przecież o dobrą zabawę i aktywnie spędzony wspólnie czas. Brawo dla
wszystkich zawodników, kibiców, kapitanów drużyn oraz wszystkich, którzy
przyczynili się do stworzenia tej imprezy.
Radosław Bubas, GOSTiR

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Nr 6 (219) l CZERWIEC 2013 r.

Cena 1 zł

XXXVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 26 czerwca 2013 r.

Jest absolutorium dla Burmistrza

„RZGÓW – NASZA GMINA”. Miesięcznik Rady Gminy w Rzgowie. Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, p. 7. Tel. 42-214-12-07, 42-214-12-10.
Redaktor Naczelny: Regina Krystyna Bagińska. Pozostali członkowie Kolegium Redakcyjnego: Marek Bartoszewski, Stanisław Gierasiński, Piotr Hajduk,
Włodzimierz Kaczmarek, Jan Mielczarek, Iwona Skalska, Andrzej Zygmunt. Druk: Oficyna Drukarska P. Winiarskiego, Pabianice. Materiałów niezamówionych nie
zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian tytułów. Koszt ogłoszeń w „Naszej Gminie”: ramkowe (1 cm2) – 1 zł, tekst sponsorowany (nie
więcej niż pół strony) – 100 zł. Dla ogłoszeń powtarzających się stosujemy rabaty. Redakcja nie odpowiada za ich treść.

16

Rzgów – Nasza Gmina

Zanim przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium, jeszcze wcześniej 19 czerwca na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady sprawozdanie finansowe z działalności w 2012 r. złożył Dyrektor
GZWiK – Konrad Kobus, a następnie omówiono sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. i zapoznano się ze
stanem mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2012 r.
Już na samej sesji złożono sprawozdania pomocne radnym do powzięcia
decyzji o absolutorium.
Sprawozdanie finansowe GOK-u złożyła Księgowa Edyta Najgebauer,
sprawozdanie MOPS-u złożyła Kierownik Joanna Zdanowicz, sprawozdanie
Gminnej Biblioteki – Dyrektor Anna Malinowska i GPZ – Kierownik Elżbieta Solnica.
Po sprawozdaniach Burmistrz Jan Mielczarek przedstawił informację
przebiegu wykonania budżetu za rok 2012.
Po zmianach planu w ciągu roku wykonanie budżetu przedstawiało się
następująco:
Plan dochodów wynosi kwotę: 		
33.411.673,61 zł
wykonanie dochodów wyniosło: 		
34.089.017,25 zł
co stanowi: 				
102,03% planu.
Plan wydatków wynosi kwotę: 		
36.232.010,61 zł
wykonanie wydatków wyniosło: 		
32.416.765,55 zł
co stanowi: 				
89,47% planu.
Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł:
7.607.663,12 zł
a wykonanie wyniosło: 			
7.302.134,01 zł
co stanowi: 				
95,98% planu rocznego
Wydatki inwestycyjne stanowiły tylko 22% wydatków budżetowych w
porównaniu do lat ubiegłych.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu wolne środki
wypracowane w ciągu roku, dzięki czemu udało się zrezygnować z planowanego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości
4 mln 408 tys. zł. W 2012 r. Burmistrz nie zaciągnął kredytów na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
Ogólnie realizacja budżetu w 2012 r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych
wynikających z gminnego planu rocznego na 2012 r.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wiesław Gąsiorek odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu Burmistrza Rzgowa z wykonania budżetu za 2012 r. oraz

przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą rozpatrzenia
tego sprawozdania.
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy w 2012 r. wszyscy
obecni na sesji radni, czyli dziesięciu, głosowali „za”.

Absolutorium dla Burmistrza Rzgowa
W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Rzgowie przedstawił obszerny wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowi Mielczarkowi z tytułu wykonania budżetu za
2012 r. Wniosek jest pozytywny, wypracowany już wcześniej na posiedzeniu
Komisji w dniu 21 maja br. Wszyscy członkowie komisji byli za udzieleniem
absolutorium.
Następnie Przewodniczący Rady Marek Bartoszewski odczytał uchwałę
RIO w Łodzi, która nie zgłaszała zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rzgowa za 2012 r.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Warsztaty rodzicielskie
Na początku kwietnia rozpoczęły się na terenie naszej Gminy warsztaty
dla rodziców z dziećmi w wieku 10-14 lat, mające na celu poprawę relacji
rodzic-dziecko, wzmocnienie więzi rodzinnych. Zaczynaliśmy mając obawy,
czy warsztaty spodobają się i będzie zainteresowanie taką formą rozwoju
osobistego. Dzisiaj już, dzięki opiniom rodzin uczęszczających na warsztaty,
wiemy, że był to strzał w 10.
Dla potwierdzenia zacytuję Państwu kilka opinii zapisanych przez rodziców na ankietach podsumowujących warsztaty oraz jedną opinię, którą
rodzice podpisali wspólnie:

Dzień Dziecka w Rzgowie
Dzień Dziecka to w tym roku wspólne przedsięwzięcie Gminy Rzgów,
GOSTiR i GOK, w ramach gminnej kampanii „Postaw na rodzinę”.
Atrakcjami sportowymi dla dzieci i rodzin były rozgrywki „piłki ręcznikowej” - wspaniałej rozrywki podczas wszelkiego rodzaju pikników i
wypoczynku. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs rzutów karnych. Rozgrywki były toczone w dwu kategoriach wiekowych. Starsze dzieci
strzelały na małą bramkę, a młodsze używały dużej lekkiej piłki. Po licznych
dogrywkach udało się wyłonić zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni piłkami, plecakami i przyrządami do ćwiczeń.
Zorganizowano również dwa konkursy plastyczne. W każdym wzięło
udział piętnaście rodzin. W pierwszym zabawa polegała na tym, aby namalować palcami wspólny obraz. W drugim konkursie dzieciaki miały za zadanie wystylizować swoją mamę, babcię lub tatę. Do dyspozycji miały: farby
do malowania twarzy, cekiny, spinki i gumki. Pomalowane i uczesane przez
swoje pociechy mamy i babcie z dumą prezentowały się na konkursowej
scenie. Wszystkie rodziny zostały wyróżnione. Nagrodami w obu konkursach
były rodzinne karnety na basen oraz słodycze.
Scenę artystyczną uświetniły występy grupy wokalnej „Sempre Cantare”
oraz zespołu tanecznego „Krasnale” - działające na co dzień przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Rzgowie. Na zakończenie wystąpił Teatr Tańca z przedstawieniem „Kopciuszek”. Po występie odbył się błyskawiczny kurs tańca
nowoczesnego prowadzony przez aktorów.
Piknik rodzinny cieszył się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że
zostanie powtórzony w przyszłym roku.
Irmina Kuzik i Radosław Bubas

„Zajęcia były ciekawe, miła atmosfera, polecam wszystkim rodzicom,
którzy mają problemy (większe lub mniejsze) ze swoimi dziećmi”;
„Moim zdaniem program Wzmacniana rodziny był przyjemnym spędzeniem czasu i nauką dla rodziców i dzieci.”;
„Program prowadzony dynamicznie, prowadzący przygotowani, pełni
wiedzy programu. Miła atmosfera, zaufanie uczestników. Korzyści rodzinne:
odnowienie przyjaźni rodzic-dziecko, integracja, wskazówki dla rodziców
na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w domu, wskazówki na rozmowy z
dziećmi.”;
Zajęcia nas nie zawiodły, wprowadziły wiele ciekawych zmian w naszym
życiu. Myślę, że każdy, który skorzysta z tych zajęć, na pewno wybierze coś
dla siebie, co będzie mógł wprowadzić w życiu w swoim domu, łatwiej się
porozumie z własnym dzieckiem – spojrzy na świat oczyma dziecka”;
„W czasie tych kilku spotkań nie było elementów, które by mnie zawiodły,
ale częściej był problem z wdrożeniem ich w życie codzienne i z aprobatą
domowników. Dla mnie spotkania były ciekawe i pouczające”;
„Myślę, że program mógłby być dłuższy, można byłoby dołączyć scenki
rodzajowe, podczas których rodzice na gorąco mogliby rozwiązywać dane
problemy.”
I teraz opinia wspólna:
„Podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera, która sprzyjała swobodnym dyskusjom nt. problemów, z którymi borykają się rodzice na co dzień
wychowując dzieci. Program nastawiony jest na dawanie prostych wskazówek, które zdecydowanie pomagają w odbudowaniu relacji w rodzinie.
Forma zabawy uatrakcyjnia zajęcia, daje poczucie integracji i stwarza więzi
między rodzicami i dziećmi. Podczas zajęć dowiadujemy się, jakie są potrzeby
naszego dziecka, co je interesuje, jakie są ich pragnienia. Niejednokrotnie
zadziwiało nas, jak proste są rozwiązania, odpowiednia rozmowa, umiejętność słuchania drugiej osoby buduje poczucie wartości w niej i wywołuje
chęć zmiany zachowania. Dodatkowo filmy o sposobach udzielania pomocy
w radzeniu sobie w sytuacjach problemowych dają bardzo sugestywną
instrukcję, jakich błędów należy unikać oraz jak zachować się podczas konfliktu. Nieoceniona jest również osobowość prowadzących, którzy swoim spokojem, przyjaznym sposobem prowadzenia zajęć, a przede wszystkim ciepłem
zjednali kursantów, dając poczucie sukcesu i zachęcając do pracy nad sobą
i własnym dzieckiem.
Rodzice”
Jeśli po przeczytaniu opinii rodziców, być może po osobistej rozmowie
z uczestnikami, jesteście Państwo zachęceni i chcecie też wziąć udział w
warsztatach, to już dziś informuję, że planujemy kolejne. Proszę dowiadywać
się u pedagogów w szkołach i czytać lokalną prasę, w której zamieścimy
informację o terminach kolejnych warsztatów.
Agata Nawrocka

Zawiadomienie o przeprowadzeniu prac
na terenie Gminy Rzgów, polegających na
modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Zarząd i członkowie Orkiestry Dętej Rzgów
wraz z pracownikami GOK w Rzgowie
składają podziękowanie za okazywaną pomoc
Panom Andrzejowi, Henrykowi
Sochaczewskim
z okazji
Jubileuszu 55-lecia
Firmy „Rzeźnictwo i Wędliniarstwo S.C.”
Andrzej i Henryk Sochaczewscy – Pałczew
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Starostwo Powiatowe w Łodzi informuje, iż na terenie Gminy Rzgów
prowadzone są prace polegające na pozyskaniu i opracowaniu danych
ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz użytków gruntowych
w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych zgodnie z treścią § 55 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). W ramach prowadzonych prac geodezyjnych wykonawcy będą dokonywać pomiarów użytków gruntowych,
a w uzasadnionych przypadkach także pomiaru budynku oraz granic
działki.
Termin wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dla
obrębów Starowa Góra, Grodzisko, Czyżeminek, Gospodarz, Guzew-Babichy, Prawda, Stara Gadka nastąpi w dniach od 7.10.2013 r. do
dnia 25.10.2013 r., natomiast dla obrębów Bronisin Dworski, Huta
Wiskicka-Tadzin, Kalino, Romanów, Kalinko od 4.11.2013 r. do dnia
22.11.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
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Jest absolutorium dla Burmistrza
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W dyskusji radny Piotr Salski zarzucił burmistrzowi J. Mielczarkowi,
że zawirowania wokół podatków lokalnych w samym Rzgowie w ubiegłym
roku nastąpiły z jego winy i że nie bronił stanowiska radnych na rozprawie w
RIO w Łodzi; zarzucał, że sprawy budowy obwodnicy Rzgowa nikt z Urzędu
Miejskiego nie potrafił wcześniej wyjaśnić oraz że inwestycja kanalizacji i
asfaltowania ul. Topolowej i Granicznej w Starowej Górze została źle przygotowana i dlatego najdroższa inwestycja br. nie spełni założeń Rady Miejskiej, czyli skomunikowania ul. Centralnej w Starowej Górze ze Rzgowem
bez udziału drogi krajowej Nr 1. Radny zakomunikował, że się wstrzyma od
głosu.
Drugi głos w dyskusji radnego Marka Bartoszewskiego w zasadzie zgadzał się z wypowiedzią radnego P. Salskiego, lecz ważąc na szali swój głos
zagłosował za udzieleniem absolutorium, gdyż Burmistrz przy uchwalaniu
budżetu na br. oddał inicjatywę Radzie Miejskiej i że poprzez swoje działanie
dąży do rozwoju Rzgowa, stworzenia strefy przedsiębiorczości i skomunikowania jej poprzez węzeł drogowy z drogą krajową Nr 1.
W głosowaniu nad absolutorium 9 głosów było „za” przy jednym
„wstrzymującym się”. Były podziękowania i kwiaty oraz tabliczka, którą
Burmistrz demonstrował jako dowód zajęcia XVIII miejsca w Rankingu

Miast Atrakcyjnych dla Biznesu w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców według miesięcznika Forbes.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

XXXIV sesja i XXXV sesja nadzwyczajna
Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniach 5 czerwca i 11 czerwca 2013 r.
Zmiany w budżecie

Zmieniono tytuł inwestycyjny z
„wykonanie projektu przebudowy ul.
Literackiej w Rzgowie” na „wykonanie projektu przebudowy ul. Literackiej, Łąkowej i Krótkiej w Rzgowie”,
pozytywnie reagując w ten sposób na
prośby mieszkańców tych ulic, aby
ulepszyć ich infrastrukturę drogową,
po których poruszają się ciężkie
pojazdy dojeżdżające do firmy recyklingowej firmy „Jantar” na ul. Literackiej. Kwota 20 tys. zł pozostała ta
sama.
Z oszczędności na przetargach
Rada Miejska przyznała:
5 tys. zł – na wyposażenie kuchni w
budynku OSP Prawda
10 tys. zł – dołożono do utwardzenia
terenu wokół garaży OSP Starowa Góra
29 tys. zł – przyznano na wniosek
Dyrektora Kobusa na zakup pomp do
kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce

Miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego

Uchwalono taki plan dla wsi Stara
Gadka przy ul. Uczniowskiej dla działek 110/1, 110/3 i 110/5, przeznaczając
je na budownictwo mieszkaniowe z
rentą planistyczną w wysokości 30%.
Wszystkie trzy działki leżą wzdłuż
ulicy Uczniowskiej, w której są
wszystkie media i ulica zaasfaltowana,
dlatego Gmina nie poniesie żadnych
dodatkowych kosztów związanych z
tym przekształceniem.
Przystąpiono również do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z
przyjętym kilka miesięcy temu „Studium Gminy” w dwu obszarach po
kilka działek w Czyżeminku i jednej
działki nr 48/4 w Bronisinie Dworskim pod zabudowę mieszkaniową.

Nowy Regulamin

Rada Miejska uchwaliła nowy
Regulamin nadawania tytułu „Hono-
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rowego Obywatela Gminy Rzgów” z
załącznikami, które udostępnione będą
na stronie BIP-u.
Zaktualizowany został regulamin
z 2004 r. jeszcze z czasów, gdy Rzgów
był wsią i obowiązywały inne nazwy
instytucji gminnych.
A oto treść Regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela
Gminy Rzgów”:
§ 1. Regulamin określa:
1) zasady nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów”;
2) wzór Aktu Nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów” – w
załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
3) wzór legitymacji potwierdzający
nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów” – w załączniku Nr
2 do niniejszego Regulaminu;
4) wzór odznaki z napisem „Honorowy Obywatel Gminy Rzgów” - w
załączniku Nr 3 do niniejszego Regulaminu;
5) wzór medalu z herbem Gminy
Rzgów oraz napisem „Honorowy
Obywatel Gminy Rzgów” - w załączniku Nr 4 do niniejszego Regulaminu;
6) wzór wniosku o nadanie tytułu
„Honorowego Obywatela Gminy
Rzgów” – w załączniku Nr 5 do niniejszego Regulaminu.
§ 2. 1. Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów”, zwany dalej
„Honorowym Obywatelstwem”, jest
najważniejszym wyróżnieniem zasług
dla Gminy Rzgów nadawanym przez
Radę Miejską w Rzgowie.
2. „Honorowe Obywatelstwo” nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Rzgów, a także
innym wybitnym osobom, niezależnie
od miejsca zamieszkania.
3. „Honorowe Obywatelstwo” może być
nadane danej osobie tylko jeden raz.
§ 3. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułu
„Honorowego Obywatela Gminy
Rzgów” mogą występować radni Rady
Miejskiej w Rzgowie oraz Burmistrz
Rzgowa.
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2. Pisemny wniosek o nadanie „Honorowego Obywatelstwa” zawiera:
1) dane o kandydacie;
2) określenie zasług uzasadniających
nadanie „Honorowego Obywatelstwa”.
3. Pisemny wniosek składa się do
Biura Rady Miejskiej w Rzgowie, nie
później niż na miesiąc przed terminem
uroczystości wymienionych w § 4 ust.
1 Regulaminu.
4. Pisemny wniosek powinien być rozpatrzony przez Radę Miejską w Rzgowie na najbliższej Sesji Rady.
5. Uchwałę w sprawie nadania tytułu
„Honorowego Obywatela Gminy
Rzgów”, Rada Miejska podejmuje
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 4. 1. Nadanie „Honorowego Obywatelstwa” następuje podczas uroczystych
Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie z okazji
uroczystości gminnych, a w szczególności Święta Rzgowa i Dożynek.
2. W roku kalendarzowym „Honorowe Obywatelstwo” nadać można nie
więcej niż 4 osobom.
3. Ewidencję „Honorowych Obywateli
Gminy Rzgów” prowadzi Biuro Rady
Miejskiej w Rzgowie.
§ 5. 1. Nadanie „Honorowego Obywatelstwa” dokonuje się poprzez wręczenie Aktu Nadania, legitymacji, odznaki
z napisem „Honorowy Obywatel
Gminy Rzgów” oraz medalu z herbem
Gminy Rzgów z napisem „Honorowy
Obywatel Gminy Rzgów”.
2. Wręczenia Aktu Nadania, legitymacji, odznaki z napisem „Honorowy Obywatel Gminy Rzgów” oraz
medalu z herbem Gminy Rzgów i
napisem „Honorowy Obywatel Gminy
Rzgów”, w imieniu Rady Miejskiej w
Rzgowie dokonuje w sposób uroczysty Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Rzgowie.
§ 6. Honorowy Obywatel Gminy
Rzgów ma prawo do:
1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Rzgów”;
2) uczestniczenia – na prawach Gościa
Honorowego we wszystkich uroczystościach o charakterze gminnym, a także
Sesjach Rady Miejskiej w Rzgowie.

§ 7. Koszty związane z nadaniem
tytułu
„Honorowego
Obywatela
Gminy Rzgów” pokrywa się ze środków ujętych w budżecie w części dotyczącej Rady Miejskiej.
§ 8. 1. Lista osób wyróżnionych tytułem „Honorowego Obywatela Gminy
Rzgów” publikowana jest w BIP-ie
oraz prasie lokalnej.
2. Dla wyróżnionych tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów”
prowadzi się uroczystą księgę pamiątkową, która znajduje się w siedzibie
Rady Miejskiej w Rzgowie.

Zgoda na zakup

Wyrażono zgodę na zakup w
drodze aktu notarialnego działki nr
1510/1 o pow. 834 m2 położonej w
Rzgowie użytkowanej jako droga,
stanowiącej część ciągu komunikacyjnego od wsi Kalinko do pól osadowych ZWiK-u Sp. z o.o.
Cena uzgodniona za 1 m2 wynosi
20 zł, co w sumie daje kwotę 16.680
zł do podziału na siedmiu współwłaścicieli.

Nazwy ulic w Bronisinie Dw.

Rada Miejska nadała brakujące
trzy nazwy ulic dla dróg:
- drodze gminnej biegnącej od Konstantyny do ul. Strażackiej nr działki
150 o długości 913 mb. nazwę ulica
„Granitowa”,
- drodze gminnej biegnącej od ul.
Dworskiej w kierunku północnym
(nr działek 187/21, 187/23, 187/25
i 187/29) o długości 218 mb. nazwę
ulica „Grabowa”,
- drodze gminnej biegnącej od ulicy
Brójeckiej w kierunku wschodnim do
drogi powiatowej Nr 2922E o długości
1919 mb. nazwy ulica „Pogodna”.
Na sesji nadzwyczajnej zmieniono
tylko deklarację tzw. śmieciową, gdyż
RIO zakwestionowało niektóre pozycje w danej deklaracji.
Nowa deklaracja obowiązuje od
28 czerwca br. i można ją składać do
15 lipca 2013 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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„Sprawni inaczej” w hali w Rzgowie

Akcja zakończona sukcesem!

W niedzielne przedpołudnie, 16 czerwca, odbyła się w naszym ośrodku
impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych. Po oficjalnym przywitaniu gości zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu na temat nowoczesnych
metod rehabilitacji dr Anny Radwańskiej. Po krótkiej przerwie kolejny
wykład poprowadziła dr Anna Łusakowska. Tematyka obejmowała problemy diagnostyki i prób leczenia wybranych schorzeń genetycznych.
Po wykładach swoje umiejętności – ku zadowoleniu najmłodszych – prezentował iluzjonista. Kolejne atrakcje już czekały. W małej salce wszyscy
chętni mogli zbudować i ożywić – przy pomocy fachowców – prawdziwego
robota. Chętni na zmagania sportowe mogli spróbować swoich sił na specjalnym torze przeszkód lub pograć w piłkę na wózkach.
Można było również spróbować swoich sił na stanowisku „kinect” i
za pomocą sensorów ruchu sterować wirtualną postacią. Swoje niezwykłe,
własnoręcznie wykonane modele – głównie statków prezentował Marcin
Chrzanowski. Na wyznaczonych stanowiskach konsultacji udzielali specjaliści dr Radwańska i dr Łusakowska. Po wszystkim przyszedł czas na rozmowy, wymianę doświadczeń i integrację.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział
ponad 130 osób - niepełnosprawnych, rodzin, zaproszonych gości i wolontariuszy.
Radosław Bubas, GOSTiR

W niedzielę, 9 czerwca, odbyła się w Rzgowie akcja honorowego krwiodawstwa pt. „oddaj krew=uratuj życie”, zorganizowana wspólnie przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polski Czerwony
Krzyż i Forum Młodych Ludowców powiatu łódzkiego-wschodniego. Po raz
pierwszy mieszkańcy gminy Rzgów mieli okazję oddać krew korzystając z
nowoczesnego krwiobusa, który czekał na chętnych przy Urzędzie Miejskim
Rzgowa. Profesjonalny sprzęt, miła obsługa załogi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi zachęcały do oddania krwi.
Chętnych nie brakowało, przybyło ok. 35 osób, przychodziły rodziny, grupy
znajomych, ale niestety nie wszyscy mogli oddać krew ze względów zdrowotnych.
Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w tak ważnej akcji wszystkim
dawcom, to dzięki Wam czyjeś życie zostanie uratowane, a także proboszczowi i księdzu z parafii w Rzgowie za zachęcanie parafian do oddania krwi
oraz jednostce OSP w Rzgowie za poinformowanie druhów. Przybyło również wielu strażaków z pobliskich jednostek OSP gminy Rzgów, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze więcej osób
zaangażuje się w tak ważną akcję i wesprze bank krwi.
Klaudia Zaborowska, Mateusz Tomaszewski

Otwarcie siłowni
24 maja, w piątek, odbyło się otwarcie siłowni w hali sportowej GOSTiR.
Siłownia działała oczywiście już od dawna, ale teraz została uzupełniona o
nowiutki, profesjonalny i markowy sprzęt.
Sprzęt został zakupiony dzięki funduszom przekazanym przez Radę
Gminy Rzgów. I tak do dyspozycji ćwiczących mamy dwie bieżnie, dwa
rowerki, dwa rowery eliptyczne tzw. orbitreki, platformę do ćwiczeń mięśni
skośnych brzucha, steper, dwa wielofunkcyjne wiosła, ławeczkę wielofunkcyjną ze stojakiem, ławeczkę do ćwiczeń mięśni brzucha, wielofunkcyjny
atlas. Całość uzupełniają hantle, stojaki i sztangi o maksymalnym obciążeniu
160 kg.
Podczas otwarcia porad udzielał profesjonalny instruktor. Można było się
dowiedzieć, jak działają poszczególne sprzęty i maszyny. Jak dobierać rodzaj
ćwiczeń i metod, aby uzyskać pożądany efekt, czy wreszcie co jeść i jak planować odżywianie, żeby wspomóc uzyskanie wymarzonej formy i sylwetki.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do ćwiczeń i budowania
kondycji na naszej siłowni, która jest udostępniana bezpłatnie.
Radosław Bubas

Zabawę Fantową w Grodzisku
w dniu 20 lipca (sobota) od godz. 16.00
na placu przed strażnicą zaczynamy od:
- ciągnienia losów
- strzelania z kuszy średniowiecznej
- dyskoteki dla wszystkich chętnych
- bufetu dobrze zaopatrzonego ze schłodzonymi
napojami
W dniu poprzedzającym, czyli w piątek 19.07, druhowie
OSP przeprowadzą zorganizowaną zbiórkę publiczną
we wsiach Grodzisko, Konstantyna i Huta Wiskicka.
Zarząd OSP Grodzisko

Nasza recenzja
Szklany klosz / Sylvia Plath; przeł. [z ang.] Mira Michałowska. - Kraków:
Wydawnictwo Literackie, 2010. - 340, [3] s.; 21 cm.
„Szklany klosz” to powieść kultowa, wielokrotnie wznawiana, zawierająca wątki autobiograficzne, napisana przez przedwcześnie zmarłą śmiercią
samobójczą Sylvię Plath. Problemy psychiczne uzdolnionej pisarki, depresja i stany maniakalne niewątpliwie miały wpływ na jej twórczość. Nie bez
przyczyny zaliczono ją do grupy tak zwanych „poetów przeklętych”, których
życie naznaczone było skandalami, nadużywaniem substancji odurzających,
problemami natury psychicznej.
Jej talent pisarski ujawnił się już we wczesnym dzieciństwie. Wiersz
ośmioletniej Sylvii opublikowano w dziale dla dzieci czasopisma Boston
Herald. Przez wiele lat pisywała dzienniki, które wydano w Polsce w 1982 r.
Kilkumiesięczna znajomość z Tedem Hughesem zaowocowała małżeństwem i założeniem rodziny. Niestety związek ten rozpadł się po kilku latach.
Powieść „Szklany klosz”, która ukazała się miesiąc przed śmiercią
autorki, uznawana jest za istotną pozycję w literaturze. Przedstawienie świata
młodych, chorych nerwowo, wykluczonych ludzi daje obraz rzeczywistości,
z którą mierzyła się pisarka, zarówno w rzeczywistości, jak i we własnym
umyśle.
Anna Malinowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

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

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

PHU RINSTAL
Robert Bartoszewski
oferuje usługi w zakresie:
- Budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- Budowy szamb ekologicznych
- Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- Robót ziemnych koparko-ładowarką
- Dowiezienia humusu na urządzenie ogrodu
Adres: Grodzisko 44a
Tel. 42-214-14-10; Fax: 42-214-18-10
Kom. 601-392-449, 605-608-160

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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INFORMATOR RZGOWSKI
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie gazowe
992
Informacje: - ogólna
913
- PKP
94-36
- PKS
42-631-97-06
- celna
42-638-82-10
Ośrodek Zdrowia
42-214-11-72, 42-214-11-73
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-19.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska MEDAX
42-632-40-94
Łódź, ul. Zielona 29
42-632-13-29
Apteka „Cefarm”
42-214-10-27
Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria”
42-227-84-84
Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt
42-214-10-58
Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
całą dobę
42-214-10-65
601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka
42-214-10-04
Rzgów, pl. 500-lecia
Poczta Polska
42-214-12-20
Rzgów, ul. Łódzka 2a
(od pon. do ptk w godz. 9.00-18.30; w sob. w godz. 8.00-14.00)
Rzgów, CH Ptak, ul. Rzemieślnicza 35
42-214-22-23
(od pon. do ptk w godz. 8.00-14.00; w sob. w godz. 8.00-12.00)
Posterunek Policji
42-214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
* dzielnicowy (Rzgów)
* dzielnicowy
(St. Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, Kalinko,
Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
* dzielnicowy
(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
Czyżeminek I, II, III, St. Góra do nr. 40)
Komisariat Policji
42-61-42-560
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Koluszki, ul. 11 Listopada 62 F (informacja całą dobę)
997, 112, 44-714-69-77
Ochotnicza Straż Pożarna
42-214-10-08
Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Banki:
- Pekao SA
42-214-19-32
Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
- Bank Gospodarki Żywnościowej
42-227-80-20
Rzgów, pl. 500-lecia 13a (pn-pt. 9.00-17.00)
Gimnazjum w Rzgowie
42-214-13-39
Szkoła Podstawowa Rzgów
42-214-10-39
Szkoła Podstawowa Guzew
42-214-10-86
Szkoła Podstawowa Kalino
42-214-10-77
Przedszkole Publiczne, Rzgów
42-214-14-39
Biblioteka Publiczna
42-214-10-12
GLKS Zawisza
42-214-14-74
Rzgów, ul. Tuszyńska 44
Urząd Miejski w Rzgowie
42-214-12-07, 42-214-12-10
Rzgów, pl. 500-lecia 22
e-mail: sekretariat@rzgow.pl
www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury
42-214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
42-214-21-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu
42-214-12-93
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy
42-675-95-52
Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę)
42-675-10-00
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę) 42-214-11-91, 501-116-363
Zakład Usług Pogrzebowych
42-214-12-25
Rzgów, ul. Tuszyńska 34 (całą dobę)
Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji
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Koniec zimowej wiosny
Zbliżamy się do końca wyczerpującej dla działaczy Zawiszy rundy wiosennej długiego sezonu 2012/2013. Perypetie związane z pogodą sprawiły, że
nasze drużyny nie wiedziały, gdzie będą grać mecze, kiedy i na jakim boisku.
Ponieważ Zawisza posiada jedno boisko do odbywania spotkań, zbitki terminów powodowały, że klub musiał rozgrywać mecze w Gutowie Małym i na
sztucznej murawie Chojeńskiego Klubu Sportowego.
Na naszym boisku wiosną wszystkie drużyny rozegrały 30 spotkań
mistrzowskich we wszystkich ligach od najmłodszych Górskich do naszych
Oldbojów. Zarząd klubu mimo ciągłych zmian stanął na wysokości zadania,
za co Działaczom należą się słowa uznania, że wszystkie mecze zostały rozegrane.
Należy dodać, że wszystkie mecze rozgrywane na gościnnych boiskach
zostały przez nasze drużyny wygrane, a najcenniejsze zwycięstwo odnieśli
piłkarze III ligi, wygrywając w Gutowie z liderem rozgrywek i już II-ligowcem Legionowią Legionowo. Wszystkie drużyny młodzieżowe zakończyły
już rozgrywki i to z niezłymi wynikami na koniec sezonu. Nasi Juniorzy
wygrali swoja grupę, przegrywając w całym sezonie tylko jeden mecz. W
klasie Michałowicz zespół na koniec sezonu zajął zaszczytne 3 miejsce w
tych rozgrywkach. Rozstrzelała nam się najmłodsza grupa występująca w
Górskim - zdobyła 63 bramki i nasi pupile zajęli na koniec sezonu 4 miejsce.
Przed nami dwa najważniejsze mecze tego sezonu - zespół III ligi, aby
pozostać w III lidze, musi na własnym boisku wygrać ostatni mecz. Tak samo
dotyczy to Klasy Okręgowej, która też musi wygrać ostatni mecz, aby pozostać w tej klasie rozgrywkowej. Mecze kończące rozgrywki odbędą się 22
czerwca.
A czy te mecze wygraliśmy, zarząd klubu poinformuje w następnym
wydaniu NG.
Jan Nykiel

Talent tenisowy
Bardzo miło nam poinformować, że Lila Klimczak, lat 8, zajęła 2 miejsce
w prestiżowym turnieju dzieci do lat 10 w tenisie ziemnym. Turniej odbywał się w Rawie Mazowieckiej, zawodniczka zagrała w finale przegrywając pierwsze miejsce jedynie dwoma piłkami. Był to drugi turniej, w którym
brała udział, w pierwszym również znalazła się na podium, zajmując trzecie
miejsce.
Na co dzień Lila trenuje na zajęciach tenisa ziemnego dla dzieci organizowanych przez GOSTiR, pod okiem instruktora Pani Hanny Kuklińskiej
oraz dziadka, który zawsze towarzyszy jej podczas zajęć.
Mamy nadzieję, że młoda zawodniczka będzie się rozwijać i osiągnie
jeszcze wiele sukcesów. Przypominamy również, że zajęcia dla dzieci z
tenisa ziemnego są w naszej hali prowadzone nieodpłatnie. Radosław Bubas

MAJ NA ORLIKU

16-05-2013: Turniej gimnazjalny
Drużyna
1
2
3
1. „FC IIC” (kapitan: Daniel Majek)
X
3
3
2. „Myśliciele” (kapitan: Daniel Klachta)
0
X
3
3. „Itakniewygramy” (kapitan: Konrad Wasiak)
0
0
X
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III liga pozostaje w Rzgowie!?
Efektownym zwycięstwem nad Startem Otwock zakończyła rozgrywki
piłki nożnej Zawisza Rzgów. Wynik 3:1 mógł być dużo wyższy, bo było dużo
sposobności do jego podwyższenia, a gol przeciwników wpadł w ostatniej
sekundzie doliczonego czasu, wtedy gdy zawodnicy już się rozluźniali będąc
pewnymi, że ich drużyna utrzymała się w III lidze piłkarskiej.
Trzeba przyznać Zarządowi Zawiszy, działaczom, trenerowi Markowi
Chojnackiemu i zawodnikom, że utrzymanie się w trzeciej lidze to był
prawdziwy majstersztyk. Drużyna zakończyła rozgrywki jesienne z dorobkiem tylko 4 punktów. Wyraźnie było widać, że brakowało pieniędzy do tego
stopnia, że jeden z grających zawodników pełnił funkcję trenera.
Budżety drużyn trzecioligowych oscylują wokół 700 tysięcy złotych.
Centra Targowe Ptak sponsorowały drużynę do tej pory w wysokości 360
tys. zł rocznie. W ubiegłym roku gmina finansowała klub „Zawiszy” na
wszystkie pięć drużyn i utrzymanie stadionu w wysokości 200 tys. zł. To
było za mało. Działacze przekonali o tym radnych i burmistrza i na rok 2013
w budżecie gminy znalazła się kwota o 100 tys. zł wyższa.
W rundzie wiosennej pierwsza drużyna „Zawiszy” grająca w III lidze
zdobyła aż 26 punktów, w sumie gromadząc ich 30 i uplasowała się na 13
miejscu tej ligi. Założenia klubu zostały wykonane. Prezes Jan Nykiel oraz
wiceprezes Mariusz Sadowski dwoili się i troili w swych działaniach, aby
w Rzgowie pozostała III liga. Trzeba przyznać, że druga drużyna „Zawiszy”
w piątej lidze trenowana przez Roberta Świerczyńskiego też sobie dobrze
poczynała, zdobywając w sumie 38 punktów i uplasowując się w środku
tabeli.
W tytule tego artykułu umieściłem wykrzyknik i znak zapytania. Dlaczego? Wykrzyknik dlatego, że drużyna wykonała założone minimum. Znak
zapytania dlatego, że jeżeli nie będzie pieniędzy sponsorów – nie będzie III
ligi, a w Rzgowie oprócz Centrum Targowego Ptak nikt z biznesu nie kwapi
się do wspomagania piłki nożnej.
Kibic – Marek Bartoszewski
4. „JP team” (kapitan: Sebastian Krawczyk)
0
0

W maju na Orliku w Rzgowie rozpoczął się czas turniejów piłkarskich.
12-05-2013: Turniej dla dorosłych
Drużyna
1
2
3
1. „Piękni i bogaci” (kapitan: Rafał Stachurski)
X
3
1
2. „Kajtuś” (kapitan: Paweł Podedworny)
0
X
3
3. „Mix styli” (kapitan: Piotr Kalisz)
1
0
X
4. „Architekci gry” (kapitan: Michał Krajewski)
0
0
0

OSP Rzgów na pokazach
„Euro-Moto 2013”

4 suma punktów
3

7 pkt

3

6 pkt

3

4 pkt

X

0 pkt

4 suma punktów
3

9

3

6

3

3

0

X

Jednostka OSP KSRG Rzgów otrzymała zaproszenie od Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi, przy
ul. Siedleckiej, na pokazy z dziedziny motoryzacji „EURO MOTO 2013”.
Przedsięwzięcie zorganizowano 4.06.2013 z myślą o podopiecznych ośrodka
wychowawczego z okazji minionego już 1 czerwca – Światowy Dzień
Dziecka.
Wszystkich zaproszono na salę konferencyjną, gdzie odbyło się krótkie
omówienie z zakresu historii motoryzacji, po czym cała grupa przeszła na
dziedziniec, gdzie odbyły się pokazy. Obecne na miejscu oprócz jednostki
Straży Pożarnej ze Rzgowa były: reprezentacja Wydziału Ruchu Drogowego
Policji, Inspekcja Ruchu Drogowego z Łodzi oraz inne pojazdy.
Podczas pokazu naszej jednostki dzieci poznały wachlarz działań dzisiejszej Straży Pożarnej, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz prawidłowe jego
zastosowanie. Największym zainteresowaniem cieszył się nasz wóz bojowy
MERCEDES ATEGO. Radości i uśmiechów na twarzach dzieci i nie tylko
nie było końca!
D.Wa.

W dniach 7-9.06.2013 r. w Kołobrzegu odbył się XXXVI Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, organizowany pod Patronatem Honorowym Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej.
Składał się on z trzech etapów. Pierwszy – test pisemny obejmujący najszerszą wiedzę dotyczącą pożarnictwa. Na przykład jedno z pytań brzmiało:
„W budynku hotelowym o wysokości 18 m przewidziano, że każda kondygnacja będzie stanowiła odrębną strefę pożarową. Dla stropów w tym
budynku, stanowiących oddzielenie przeciwpożarowe, wymagana jest klasa
odporności ogniowej REI 60. Kondygnacje połączone są obudowanymi
klatkami schodowymi (wydzielonymi pożarowo), zamykanymi drzwiami
i wyposażonymi w urządzenia do usuwania dymu. Przez wszystkie kondygnacje przechodzi również szyb windowy. Jaką klasę odporności ogniowej
powinny mieć drzwi zamykające klatki schodowe i drzwi przystankowe do
windy?”.
Po teście z 33 uczestników – laureatów wszystkich województw w kategorii ponadgimnazjalnej Mateusz Kuzik zakwalifikował się do finałowej
piątki. Wówczas zaczęła się walka o podium. Składały się na to dwa kolejne
etapy: drugi etap to 3 zadania praktyczne – Mateusz ukończył ten etap na
pierwszym miejscu ex aequo z dwoma finalistami. Decydujący był trzeci
etap – dwa pytania ustne od komisji. Ostatecznie Mateusz Kuzik zajął III
miejsce, co jest ogromnym sukcesem, wiedząc, że w OTWP od eliminacji
najniższego szczebla brało udział 25 tysięcy uczestników.

Zawody wędkarskie
Mimo burzy i opadów deszczu podczas zawodów wędkarskich przeprowadzonych z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2013 r. na zbiorniku w
Rzgowie, ul. Zielona, ryby brały jak szalone, ku zadowoleniu dzieci.
Zawody wygrał Łukasz Mierzyński ze Rzgowa, pozostałe miejsca zajęli:
Maksymilian Wojtala i Grzegorz Albert.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i sprzęt wędkarski. Wszyscy uczestnicy
zawodów otrzymali upominki wędkarskie.
Nie udało się ognisko, bo deszcz padał praktycznie przez cały czas zawodów.
Organizatorzy dziękują Radzie Miejskiej w Rzgowie i Panu Józefowi
Grot z ZPM „Grot” Starowa Góra za przekazanie nagród na zawody.
Organizator: W. Kaczmarek

0

23-05-2013: Turniej dla uczniów szkoły podstawowej
Drużyna
1
2
3
4 suma punktów
1. „FC Zające hasające po łące” (kapitan: Mateusz Majdziński)
X
3
3
3
9
2. „Koxy ze Rzgowa” (kapitan: Marcel Najgebauer)
0
3
3
X
6
3. „FC Łódź” (kapitan: Szymon Krysiak)
0
1
X
0
1
4. „Real Rzgów” (kapitan: Samy Hidone)
0
X
1
0
1

Sukces dh. Mateusza Kuzika

KIEROWNIK budowy
z uprawnieniami
ogólnobudowlanymi, wodnokanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi
budowy, 604-381-688

* W przypadku miejsca III i IV decydowała różnica bramek.
Chętnych do wzięcia udziału w turniejach nie brakowało, dopisali również kibice.
Łącznie w turniejach wzięło udział 110 zawodników różnym wieku.
Dziękujemy zawodnikom za świetną zabawę oraz wspaniałą grę.
Organizatorzy: Izabella Stępień, Krzysztof Chrzanowski.
Sędziowie: Krzysztof Chrzanowski, Ryszard Siotor, Włodzimierz Ziółkowski.
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USŁUGI GEODEZYJNE Paweł Świtała
– tyczenia – inwentaryzacje powykonawcze
– mapy do celów projektowych
– mapy do celów prawnych – podziały
Tel. 698-377-512. Rzgów, ul. Ogrodowa 25
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„Wiosenny pejzaż”
rozstrzygnięty

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
„Magiczna książka” w szkołach
Siedemnastego maja bieżącego roku do szkół podstawowych w Kalinie
i w Guzewie dotarł teatr MASKA z Krakowa ze spektaklem edukacyjnym
„Magiczna księga”.
Czy czytanie książek jako forma rozrywki lub poszerzania swojej wiedzy
przechodzi powoli w zapomnienie? Takie pytanie pada często z mediów,
uczelnianych katedr, ale pojawia się także w czasie prywatnych spotkań
Polaków, którzy komentują rzeczywistość. Zadają je również czytelnicy,
korzystający z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie, która była
inicjatorem i organizatorem przedstawień propagujących czytelnictwo wśród
najmłodszych. Adresaci spotkania, uczniowie klas I-III, z uwagą śledzili
perypetie bohaterów, wspierając ich aktywnie. Komentowali oglądane sytuacje, „podpowiadali” aktorom potencjalne rozwiązania trudnych sytuacji, w
których ci się znaleźli jako bajkowe postacie.
Zaprezentowana opowieść zawiera niebudzący wątpliwości przekaz o
znaczeniu czytania w życiu każdego człowieka. Sięgnięcie po książkę daje
radość, uruchamia wyobraźnię, miewa działanie terapeutyczne. Czytanie to
fantastyczna forma rozrywki, o czym przekonali uczestników majowych
spektakli wspaniali krakowscy aktorzy.
Anna Malinowska, Gminna Biblioteka Publiczna

Tuwim dla dzieci
Rok 2012/2013 został ogłoszony „Rokiem Juliana Tuwima” i z tej okazji
19 czerwca w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego odbył się konkurs recytatorsko- plastyczny, którego celem głównym była popularyzacja
twórczości poety.
Prezentacja uczniów odbyła się w dwóch kategoriach wiekowych. Każdy
chętny mógł przygotować dowolną techniką pracę plastyczną lub zaprezentować interpretację wybranego przez siebie wiersza Tuwima. Do konkursu
przystąpiło kilkunastu chętnych, wśród których znaleźli się przedstawiciele
każdej klasy, co niezmiernie cieszyło organizatorów. Zadaniem konkursu
recytatorskiego miało być kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz prezentacja deklamacyjnych i aktorskich uzdolnień uczniów.
Na tym tle serca młodej widowni oraz komisji zdobyła uczennica z klasy
VI - Karolina Suliga z interpretacją wiersza „Reżyser”, czym wywalczyła
sobie niekwestionowane miejsce pierwsze. Jury przyznało również miejsce
trzecie – Anicie Oberle (kl. IV) za prezentację „Biedroneczki”. W klasach
młodszych pierwsze miejsce wywalczyła sobie Julita Kwiatkowska (kl. III)
z wierszem „Spóźniony słowik”, drugie miejsce przypadło Martynie Kubiak
(kl. II) z wierszem „Abecadło”, który to utwór pozwolił jeszcze na zdobycie
podium i trzeciego miejsca również uczniowi klasy II – Krystianowi Goleni.
Laureatami w konkursie plastycznym w młodszej kategorii wiekowej
zostali: Kacper Rózga (kl. II) miejsce pierwsze oraz Patrycja Mirowska (kl.
II) miejsce drugie, wśród uczniów klas starszych pierwsze miejsce – Aleksandra Majdańska (kl. VI), miejsce drugie równorzędnie Aleksandra Chlipała
(kl. V) i Karolina Suliga (kl. VI), natomiast miejsce trzecie zdobyli Dawid
Redzynia (kl. VI) i Przemysław Sobolewski (kl. VI). Poza konkursem wystąpili uczniowie klasy szóstej, którzy rapując z wielką dozą humoru zaprezentowali „Rzepkę”.
Agnieszka Juraszek

INFORMACJA

Guzew na przeglądzie grup tanecznych
16 czerwca zorganizowano w Rzgowie już drugą odsłonę Przeglądu
Grup Tanecznych. Tegoroczna impreza przyciągnęła do naszej gminy mnóstwo zespołów, m.in. z Głowna, Pabianic, Tuszyna czy Brójec.
Tym razem na przeglądzie zadebiutowała grupa młodych tancerzy ze
Szkoły Podstawowej w Guzewie. Dwa układy choreograficzne, które przygotował nauczyciel historii Michał Dziuda, odtańczyła reprezentacja z klas
II-V. Impreza pozwoliła na poznanie rówieśników zarażonych pasją do
tańca. A jak dobrze wiemy, zarazić się tańcem i pozytywną energią można
bardzo łatwo, co zresztą dało się odczuć pod samą sceną.
Niektórzy tancerze z Guzewa występowali jako członkowie kilku grup
tanecznych, co dodatkowo może świadczyć o ich wielkim zamiłowaniu do
ruchu. Nie możemy doczekać się już na kolejną taneczną imprezę w naszej
okolicy.
Michał Dziuda
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Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie informuje, że od dnia 1
lipca 2013 r. świadczenia zdrowotne w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej będą udzielane w siedzibie Pabianickiego
Centrum Medycznego, mieszczącej się przy ul. Jana Pawła II 68
w Pabianicach, w godzinach:
poniedziałek – piątek: 18.00-8.00
soboty, niedziele i święta: CAŁODOBOWO
Rejestracja, tel. (42) 225 36 13

„Sat-ER”

Andrzej Polakowski

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

Tel. 660-904-697

Dojazd gratis!
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W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zaprosił do udziału w
konkursie plastycznym „WIOSENNY PEJZAŻ” dzieci i młodzież z całego
regionu łódzkiego.
Do konkursu zostało zgłoszonych 339 prac plastycznych z 20 placówek, m.in. z Rokicin, Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Łodzi, Pabianic, Guzewa, Głowna, Kalina, Lutomierska, Dobronia, Tuszyna, Wiśniowej
Góry. Niezwykle ciekawe prace, przedstawiające wiosenne pejzaże, widziane
oczami dzieci i młodzieży, zostały ocenione przez czteroosobowe jury w 5
kategoriach wiekowych. Nagrodami były profesjonalne materiały plastyczne.
Wszystkie nagrodzone prace można oglądać do końca czerwca na wystawie pokonkursowej, prezentowanej w holu Hali Sportowej w Rzgowie, ul.
Szkolna 5. Poniżej przedstawiamy 42-osobową listę laureatów. Zwycięzcom
gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w kolejnych
konkursach.
Irmina Kuzik

Lista laureatów regionalnego konkursu plastycznego
„Wiosenny pejzaż” 2013

W tańcu - możesz być kim chcesz!
Dnia 16 czerwca 2013 odbył się w Rzgowie Drugi Przegląd Zespołów
Tanecznych.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników i widzów.
Zgłosiły się na przegląd 22 zespoły z Pabianic, Brójec, Tuszyna, Głowna,
Koluszek i Rzgowa. W sumie około 330 tancerzy. Przez ponad 3 godziny
widzowie mogli podziwiać dzieci i młodzież popisujących się na scenie we
wszystkich możliwych stylach tańca nowoczesnego.
Widowisko z każdą chwilą stawało się coraz ciekawsze, ponieważ grupy
wciąż zmieniały kreacje i rekwizyty. Choreografie zaskakiwały pomysłowością, a stroje budziły niekiedy zachwyt, co widać było na twarzach widzów.
Każda grupa otrzymała dyplom z podziękowaniem za udział i pamiątkową
statuetkę.
Organizatorem Przeglądu była Gmina Rzgów. Imprezę zrealizowano
w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii pod hasłem „Postaw
na rodzinę”. Słoneczna pogoda dodatkowo sprzyjała spędzeniu niedzielnego
popołudnia w rzgowskim Parku im. A. Mickiewicza.
Instruktorzy GOK w Rzgowie dziękują wszystkim, którzy pomogli w
zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej imprezy.
Renata Furga

GRUPA WIEKOWA 2010-2008

I miejsce: Wiktoria Pietrzak, 5 lat, GOK w Rzgowie. II miejsce: Maja
Rudzińska, 5 lat, GOK w Rokicinach. III miejsca: Martyna Rózga, 5 lat, GOK
w Rzgowie; Dalia Wasilewska, 5 lat, MOK w Tuszynie; Mikołaj Pacholski, 5
lat, GOK w Rzgowie. Wyróżnienia: Angelika Daniel, 5 lat, GOK w Rzgowie;
Wiktoria Kowalska, 5 lat, MDK w Pabianicach; Hania Ucińska, 5 lat, MOK
w Tuszynie.

GRUPA WIEKOWA 2007-2005

I miejsce: Kinga Madej, 8 lat, GOK w Rzgowie. II miejsce: Filip Popielski, 8 lat, SP w Goleszach Dużych. III miejsca: Alicja Dzbik, 6 lat, MDK w
Pabianicach; Julia Mikołajczak, 8 lat, MOK w Głownie; Alicja Świnoga, 7
lat, MOK w Tomaszowie Maz. Wyróżnienia: Marcelina Baleja, 8 lat, MOK w
Głownie; Aniela Senderecka, 6 lat, MOK w Tuszynie; Sandra Pietraszczyk, 6
lat, GOK w Rzgowie; Natalia Wrońska, 8 lat, MOK w Tuszynie.

GRUPA WIEKOWA 2003-2004

I miejsce: Klaudia Danych, 10 lat, MOK w Głownie. II miejsca: Eryk
Sierakowski, 9 lat, SP w Kalinie; Oliwia Piotrowska, 10 lat, MOK w Tomaszowie Maz. III miejsce: Wiktoria Kucharska, 10 lat, GOK w Rzgowie.
Wyróżnienia: Agnieszka Maliszewska, 10 lat, GOK w Wiśniowej Górze; Igor
Miarka, 10 lat, MOK w Tuszynie; Kinga Łukasik, 10 lat, MDK w Opocznie;
Barbara Gajewska, 10 lat, MDK w Opocznie.

GRUPA WIEKOWA 2002-2000

I miejsce: Patrycja Muras, 13 lat, SP w Rzgowie. II miejsce: Zuzanna
Helbik, 12 lat, SP w Guzewie. III miejsca: Wiktoria Fircho, 12 lat, GOK w
Rzgowie; Weronika Frycholc, 11 lat, GOK w Wiśniowej Górze. Wyróżnienia: Jakub Pawlak, 11 lat, SP w Guzewie; Angelika Kauc, 10 lat, SP w Kalinie; Jakub Waprzko, 12 lat, GOK w Rzgowie; Maria Anuszczyk, 11 lat, GOK
w Wiśniowej Górze; Adrian Gibaszek, 12 lat, indywidualnie Rzgów; Natalia
Pakuła, 13 lat, GOK w Rokicinach.

GRUPA WIEKOWA 1996-1999

I miejsce: Sara Bednarska, 14 lat, indywidualnie Rzgów. II miejsce:
Kinga Klemińska, 16 lat, MDK w Opocznie. III miejsca: Natalia Karpińska,
16 lat, ZS w Dobroniu; Kamila Brzezińska, 14 lat, GOK w Rzgowie. Wyróżnienia: Weronika Supa, 15 lat, MOK w Tuszynie; Paulina Włodarczyk, 15 lat,
GOK w Rokicinach; Klaudia Woźna, 15 lat, MOK w Tuszynie.

Orkiestra Dęta Rzgów poszukuje: perkusistę i
trębacza dysponującego czasem i zamiłowaniem
do nauki młodzieży na instrumentach blaszanych. Mile widziane osoby na stałą współpracę.
TEL. 605418344

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE,
KANALIZACYJNE, ENERGETYCZNE
TEL. 781-505-751
Rzgów – Nasza Gmina
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TROPEM METALI

Spotkanie autorskie
z Wiesławem Drabikiem

Koncert na cztery chóry
9 czerwca br. po raz drugi odbyły się w Rzgowie warsztaty chóralne jednodniowa impreza szkoleniowa – nieczęsto spotykana dla tego typu formacji. Rzgów jest miejscem wyjątkowym – w promieniu 100 km nigdzie nie
odbywają się tego typu przedsięwzięcia. Tegoroczne warsztaty dla chórów
amatorskich prowadzone były przez specjalistów - chórmistrzów regionu
łódzkiego – prof. Akademii Muzycznej w Łodzi – Annę Domańską, mgr Elżbietę Tomala – dyrygent Teatru Muzycznego w Łodzi, pracownika Akademii
Muzycznej, mgr Krzysztofa Kozłowskiego – dyrygenta chóru Juvenales Cantores Lodzienses.
Celem warsztatów było przeprowadzenie fachowych ćwiczeń, a także
przygotowanie utworów zaprezentowanych w późniejszym koncercie. Część
szkoleniowo-techniczna odbyła się w hali sportowej, w której prawie stu chórzystów – z czterech zaproszonych chórów podzielonych na 4 grupy głosowe,
odbywało ćwiczenia wokalne.
Był to także wspaniały powód do spotkań, integracji, kuluarowych
rozmów i miłego spędzenia czasu w środowisku osób „zarażonych” pasją
muzykowania.
Śpiew w chórze - to przecież wyjątkowa forma dojrzałości muzycznej i
spędzania czasu – doskonaląca talent wokalny i umiejętność grupowego śpiewania - dostępna jednak dla każdego, kto kocha muzykę i śpiew. Pozwala
realizować się nawet wówczas, gdy brakuje nam odwagi w występach indywidualnych, jednocząca ludzi o podobnych zamiłowaniach.
Konsekwencją warsztatów był „Koncert na 4 chóry”, który odbył się w
rzgowskim kościele – dzięki uprzejmości ks. proboszcza K. Florczaka, podczas którego pogodne, a nawet zabawne utwory zaprezentowały chóry: Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki z Łodzi pod dyrekcją Magdaleny
Szymańskiej, Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. St. Moniuszki z Aleksandrowa Łódzkiego – prowadzony przez Piotra Ranfelda i Wiktora Nestorko,
Chór „Radość Życia” z Piotrkowa Trybunalskiego wraz z dyrygentem Tadeuszem Małżem oraz Chór „Camerata” pod przewodnictwem Izabeli Kijanka
z Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, który był gospodarzem przedsięwzięcia.
Punktem kulminacyjnym koncertu był finał, podczas którego wszyscy
uczestnicy warsztatów - prawie100 osób - wykonali pod dyrekcją Anny
Domańskiej pieśni przygotowane właśnie w tym dniu - pieśń ludową w opr.
T. Szeligowskiego „W mojem ogródecku” oraz „Oda do radości” – L. van
Beethovena.
Mam nadzieję, iż ten nietuzinkowy koncert zadowolił gusta bardziej
wybrednych słuchaczy, a także wpłynie na rozwój kulturalny mieszkańców
oraz podniesienie kultury muzycznej naszego miasta i gminy.
Izabela Kijanka

I stało się... Wyczekiwane spotkanie z panem Wieslawem Drabikiem, które śmiało można nazwać
terapią śmiechem, już za nami.
Twórca przezabawnych skojarzeń,
mistrz rymów, błyskotliwych synonimów i powiedzonek, znanych
choćby z takich książek, jak „Ufoludek”, „Jak baran zbaraniał w szkole
przetrwania”, „Gdzie zniknęła
kurka z wiejskiego podwórka” czy
„Muuundial na pastwiskach piłkarskie igrzyska”, zawojował uczniów
klas I i II Szkoły Podstawowej im.
Jana Długosza w Rzgowie, uczestniczących w spotkaniu zorganizowanym 29 maja 2013 r. przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Rzgowie,
przy współpracy z Panią Olą Augustyniak, pracownikiem biblioteki

szkolnej, oraz Panią Agnieszką
Kosińską, wicedyrektorem tejże
szkoły.
Korytarz szkolny przez godzinę
rozbrzmiewał śmiechem dzieci.
Konkursy z nagrodami-naklejkami,
które były motywem przewodnim
spotkania, wzbudziły głośny aplauz.
Aktywność i zaangażowanie dzieci,
które były wspaniale motywowane
do uczestnictwa, nie budzą zdziwienia po wyjaśnieniu, że Pan Wiesław
prawie wyłącznie mówił wierszem,
tworząc na poczekaniu fenomenalne
rymy. Dzieci głośnym aplauzem
komentowały wręczenie nagrody
„dla Adasia, któremu podoba się
jedna Kasia” lub „dla Tomasza, któremu smakuje z jabłkami kasza”.
Rymy wprost z rękawa to specjalność majowego gościa.
Wspaniała atmosfera, stworzona
dzięki pisarzowi z pasją i pozytywne
kojarzenie książki, to najlepsza
rekomendacja i zachęta do czytania,
ale także materiał do przemyśleń
nad własnymi zainteresowaniami,
bowiem prócz własnej, bogatej
twórczości autor zaprezentował
dzieciom kulisy pracy pisarskiej,
ilustratorskiej, etapy tworzenia i
wydania książki.
Niewykluczone, że inspiracją
do odkrycia w sobie talentów twórczych i drogi życiowej stanie się dla
któregoś z uczestników właśnie to
spotkanie w murach szkoły.
Panie Wiesławie, z całego serca
dziękuję, a kolejne spotkanie już w
myślach szykuję J
Anna Malinowska,
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rzgowie

Rzeka Struga
w pierwszej klasie?
Uczennice z koła chemicznego Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie od września do kwietnia monitorowały
wody powierzchniowe rzeki Strugi płynącej nieopodal szkoły.
Struga jest dopływem Neru.
Biorąc udział w projekcie wykonałyśmy cykliczne badania jakości wód w oparciu o oznaczenia: kolorymetryczne i miareczkowe.
Odczyn wody wahał się w granicach pH 6-7. Nie stwierdzono
zakwaszenia. Odczyn mieści się w zakresie I klasy czystości wód.
Twardość wody była spowodowana niewielką ilością soli wapnia i
magnezu. Badane wody należą do średnio twardych. Stwierdziłyśmy także, że woda w Strudze jest odporna na zakwaszenie. Temperatura wody wahała się w granicach 3-7 stopni Celsjusza, zatem
wody powinny uzyskać większą rozpuszczalność tlenu. Jednak
nie zawsze rozpuszczalność tlenu była odwrotnie proporcjonalna
do temperatury. Przyczyną tego może być zanieczyszczenie substancjami organicznymi.
Niskie stężenia azotanów i fosforanów w Strudze płynącej
przez pola świadczą o tym, że nie wystąpiło przenawożenie gleby.
W rzece w okresie zimowym nie występuje roślinność, co wiążę
się z niewielkim stężeniem tlenu rozpuszczonego w wodzie.
Po dokonanej analizie wyników badań stwierdziłyśmy, iż
woda nieznacznie zmieniała swój skład chemiczny, co dowodzi,
że w Rzgowie rzeka Struga nie jest zanieczyszczona, a uzyskane wskaźniki mieszczą się w pierwszej klasie czystości wód
powierzchniowych.
K. Nadrowska, M. Łęgocka, A. Stasiczka,
D. Chrzanowska, A. Fryczka, N. Gajda

Program „Szkoła pełna zasobów” to kolejny ogólnopolski program ekologiczny Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym wzięła udział młodzież
z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, reprezentowana
przez dziewczęta z koła chemicznego pod opieką nauczycielki chemii.
Realizowałyśmy projekt „Metale wokół nas” . Doskonaliłyśmy wiedzę
teoretyczną i praktyczną z zakresu pozyskiwania, właściwości, zastosowania
i odzyskiwania metali oraz ich stopów.
Metale to substancje, z którymi spotykamy się na co dzień. Są wszędzie.
Mamy biżuterię, komputery, lodówki, pralki i inne sprzęty AGD, samochody,
rowery, czy puszki aluminiowe... W każdym z naszych telefonów komórkowych zawarte jest aż 30 rodzajów różnych metali.
Ruszyłyśmy tropem metali, zaczynając od historii otrzymywania miedzi,
cyny, cynku, brązu, a następnie wytapiania żelaza w średniowiecznych
dymarkach aż do współczesnego wielkiego pieca. Poznałyśmy metody zapobiegania korozji: malowanie, oliwienie, smarowanie, pokrywanie tworzywami sztucznymi, powlekanie chromem, niklem, cyną, cynkowanie, stosowanie protektorów.
Nie można sobie wyobrazić współczesnego świata bez metali ziem rzadkich, które są wykorzystywane przy produkcji np. paneli słonecznych, komputerów i motoryzacji. Metale te są nieodłącznym elementem nowoczesnych
technologii, np. silników hybrydowych, indukcyjnych, monitorów LCD,
turbin wiatrowych, systemów fotowoltaicznych...
Aktywność chemiczna metali to ważna cecha, która decyduje o ich zastosowaniach i wyjaśnia wiele otaczających nas zjawisk, wśród nich korozję
żelaznych przedmiotów czy pasywację innych. Wiążąc teorię z praktyką,
wykonałyśmy szereg doświadczeń chemicznych, podczas których otrzymałyśmy „drzewo ze srebrną koroną”, lustro srebrne i miedź. Badałyśmy również aktywność chemiczną wybranych metali przez wypieranie ich przez inne
metale z roztworów ich soli.
To praktyczne wykorzystanie wiedzy pozwoliło nam na lepsze poznanie
świata metali. Poznałyśmy właściwości i zastosowania tzw. metali szkodliwych. Służą one do produkcji ogniw galwanicznych nieodnawialnych, zwanych potocznie bateriami. Składniki, z których są one zbudowane, powodują,
że tych ogniw nie możemy ponownie naładować.
Akumulatory, czyli ogniwa odnawialne, są tak zbudowane, że zachodzące w nich procesy można wielokrotnie powtarzać za pomocą ładowania.
Metale: ołów, kadm, rtęć, nikiel, lit, cynk, mangan powodują, że po zużyciu
ogniwa galwaniczne stają się odpadem niebezpiecznym! Guzikowa bateria
srebrowa może skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody!
Wykonałyśmy barwną instalację przestrzenną „Wydobywamy zieleń
z odpadów”, przedstawiającą możliwość odzyskania z 27 kg komputera i
monitora – 26 kg produktów, w tym: szkła, tworzyw sztucznych, stali, aluminium, miedzi, ołowiu... Obecnie prowadzimy zbiórkę zużytych baterii i
telefonów komórkowych, które oddamy do recyklingu.
Efekty naszych działań zaprezentowałyśmy w formie zestawu edukacyjnego oraz na platformie CEO www.edutuba.pl. Wzorem lat ubiegłych
będziemy starać się o wzięcie udziału w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych – Warszawa 2013 r.
K. Nadrowska, M. Łęgocka, A. Stasiczka,
D. Chrzanowska, A. Fryczka, N. Gajda

EKO PLANETA
Jedenaście osób z naszego gimnazjum wzięło udział w ogólnopolskim
konkursie ekologicznym „EKO PLANETA”, sprawdzając swoją wiedzę z
zakresu ochrony środowiska i ekologii. Najlepszy wynik w szkole uzyskały:
Klaudia Nadrowska z klasy IIA, Martyna Łęgocka (IIB), Agnieszka Fryczka
(IID).
Gratulacje!
Emilia Nowacka

EKO KLIP
Gimnazjalistki z koła chemicznego brały udział w trzech ogólnopolskich
konkursach związanych z ograniczaniem elektrośmieci. Zdobyły dla szkoły i
dla siebie wiele cennych nagród, wśród nich: ładowarkę na baterie słoneczne,
zegar wodny, zgniatarkę do butelek i puszek, ramki cyfrowe, odtwarzacze
mp3, pendrive, książki.
Gratulacje!
Emilia Nowacka

MŁODZI FILMOWCY

Film promujący piękno ogrodu pt. „Zakątek natury”, zrealizowany
przez Sarę Pikalę i Julię Waprzko - uczennice Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka oraz Jakuba Waprzko – ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie, wziął udział w Młodzieżowym Konkursie Filmu Przyrodniczego, organizowanym w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu
Filmów przyrodniczych im. W. Puchalskiego.
Gratulacje!
Emilia Nowacka
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Wycieczka w góry
W dn. 27-29.05.2013 r. klasy IIIb, Va i Vb wybrały się na wycieczkę w
góry. Po gorących pożegnaniach i w dobrych humorach wyruszyliśmy po
przygodę. W poniedziałek podziwialiśmy zamki na szczytach wapiennych
wzgórz („Szlak Orlich Gniazd”), między innymi magiczny zamek w Olsztynie koło Częstochowy, gdzie poznaliśmy legendę o duchu Maćka Borkowica,
wojewody poznańskiego. Zwiedziliśmy także Jaskninię Ciemną w Ojcowskim Parku Narodowym. Wieczorem, zmęczeni podróżą i spacerami, dotarliśmy do celu podróży – Murzasichla.
Drugiego dnia podziwialiśmy piękne widoki: ośnieżone szczyty Tatr i
panoramę Zakopanego z Gubałówki oraz Sanktuarium na Krzeptówkach,
cmentarz zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Nie zapomnieliśmy o Wielkiej
Skoczni, Krupówkach i... pamiątkach.
Ostatniego dnia po śniadaniu wyruszliśmy do Krakowa, dawnej stolicy
Polski. Tam zobaczyliśmy: Smoka Wawelskiego, Wawel, groby królów,
dzwon Zygmunta, Stary Rynek, Sukiennice i Barbakan. Spróbowaliśmy,
jak smakują tradycyjne krakowskie obwarzanki, i wysłuchaliśmy hejnału z
wieży Kościoła Mariackiego.
Zmęczeni, ale zadowoleni, wieczorem wróciliśmy do domu, aby wypocząć i wrócić do codziennych obowiązków.

Turniej trójinformatyczny
Dnia 22 maja 2013 r. w pracowni informatycznej SP Guzew odbył się XI
Międzyszkolny Turniej Trójinformatyczny – 2013 dla uczniów szkół podstawowych Gminy Rzgów o Nagrodę Burmistrza Rzgowa.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Pan Dyr. T. Drabczyński.
Następnie przystąpiono do rozgrywania konkurencji turniejowych. Drużyny
(łącznie 26 osób) rozwiązywały testy oraz zadania praktyczne na stanowiskach komputerowych. W przerwie zawodnicy posilali się napojami i słodyczami ufundowanymi przez gospodarza turnieju oraz firmę „SKLEPIK
SZKOLNY” – Pani Henryki Łuczyńskiej.
Po sprawdzeniu prac i zliczeniu punktów podsumowano turniej.
W kategorii klas VI: I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2013
otrzymała drużyna chłopców z klasy VIb z SP Rzgów w składzie: Marcel
Bednarczyk, Patryk Franczak. II miejsce zajęła drużyna z klasy VI SP
Guzew w składzie: Karolina Suliga, Marta Rząsa. III miejsce zajęła drużyna dziewcząt z klasy VIb SP Rzgów w składzie: Wiktoria Moczkowska,
Aleksandra Baranowska.
W kategorii klas V: I miejsce zajęła drużyna chłopców z klasy Va SP
Rzgów w składzie: Mateusz Wyciszkiewicz, Jakub Kordys. II miejsce
zajęła drużyna chłopców z klasy Vb z SP Rzgów w składzie: Tomasz Bloch,
Michał Poros. III miejsce zajęła drużyna z klasy V z SP Kalino w składzie:
Wiktoria Nowińska, Piotr Krzewiński.
Nagrodę Burmistrza Rzgowa otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana
Długosza w Rzgowie.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci pendrive.
Sponsorami nagród byli: Firma „HAZET” – Państwa Z. H. Gorzkiewicz,
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Guzewie i Firma „Erlast”
Pana Zbigniewa Czajki.
Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i sponsorom za pomoc w
organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Myślę, że za rok spotkamy się na XII
edycji Turnieju.
Jarosław Marianowski,
nauczyciel informatyki SP Kalino

Mam pomysł na film
Grupa młodzieży z Gimnazjum w Rzgowie pod opieką p. Agnieszki
Ruty, w ramach programu profilaktycznego, wzięła udział w warsztatach filmowych w łódzkim SE-MA-FORZE. Pod czujnym okiem instruktora – animatora uczniowie w całości przygotowali i zrealizowali kilkusekundowy film
animowany, według własnego pomysłu.
Gimnazjaliści wymyślili temat na film, przygotowali scenariusz, wymyślili elementy scenografii, następnie samodzielnie wykonali postaci i umieścili je na planie zdjęciowym, a później sami wykonali serię zdjęć (15 klatek
na sekundę). W ten sposób powstał 4-sekundowy film, opowiadający historię
odważnego mężczyzny, który wyniósł z płomieni swoją ukochaną. Dokumentacja zdjęciowa z warsztatów oraz film zrealizowany przez uczniów
można obejrzeć na Facebook’owym funpag’u Redakcji Kazika.
Redakcja Kazika

Ostatni serwis Kazik TV

Guzew u Makuszyńskiego
Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Guzewie przebywali na „Zielonej szkole” w Małym Cichym koło Zakopanego. Cztery dni pobytu w sercu Tatr naładowały młodzieży akumulatory,
zregenerowały siły do dalszej nauki.
Po drodze uroki swe roztoczył przed nami królewski Kraków. Tutaj zwiedzaliśmy Wawel, Kościół Mariacki i Sukiennice. Miejsce docelowe zachwyciło wszystkich. Majestatyczne Tatry oczarowały uczestników wycieczki.
Całodniowa wycieczka w góry była strzałem w dziesiątkę. Po drodze odpoczynek w bacówce i figle wśród stada owiec to chwile niezapomniane.
Kolejny dzień to oczywiście zwiedzanie stolicy Tatr. W Zakopanem
odwiedziliśmy grób patrona naszej szkoły Kornela Makuszyńskiego na
Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku. Złożyliśmy hołd w imieniu całej społeczności szkolnej. Przeżyciem dla wielu uczniów był wjazd kolejką na Gubałówkę, a szczególnie zjazd wyciągiem krzesełkowym z Butorowego Wierchu.
Niezwykła gościnność i komfortowe warunki noclegowe były dodatkowym atrybutem naszego wyjazdu, stąd z żalem wracaliśmy do naszego
ukochanego Guzewa.
Urszula Sabela

Olimpiada przedszkolaków

Dziennikarze z Redakcji Kazika przygotowali ostatni, wspomnieniowy
serwis informacyjny. Dwa lata współpracy minęły bardzo szybko, w tym
czasie młodzi dziennikarze nauczyli się, jak pracować w profesjonalnej
redakcji prasowej, radiowej i telewizyjnej. Wydawali gazetkę, montowali
dźwięki radiowe dla wirtualnego Radia 19-stka i stworzyli własną telewizję
– Kazik TV.
Przygotowany serwis wspomnieniowy to nie tylko informacje o pracy
redakcyjnej, ale przede wszystkim wspomnienia, samych uczniów oczywiście, ale również nauczycieli i instruktorów, którzy przez lata współpracowali z dziennikarzami ze Rzgowa. Trzecioklasistów wspominali nauczyciele
z przedszkola i szkoły podstawowej, instruktorzy z Gminnego Ośrodka Kultury oraz nauczycielka gry na gitarze. Aż łezka się w oku kręci...
Wspomnieniowo-pożegnalny materiał filmowy można zobaczyć na
Facebook’owym funpag’u Redakcji Kazika. Tekst i fot. Agnieszka Ruta

Wiele radości, uśmiechów i prawdziwych sportowych emocji gościło na
twarzach przedszkolaków podczas I olimpiady przedszkolaka organizowanej przez GOSTiR i Przedszkole Publiczne w Rzgowie. Celem imprezy było
rozwijanie sprawności ruchowej oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej
wśród przedszkolaków.
Na starcie stawiły się grupy sportowe: Żabki, Elfy, Tygryski, Kociaki,
Muchomorki i Misie oraz ich kibice złożeni z kolegów, rodziców i dziadków.
Konkurencje były trudne: sztafety, bieg z piłką, „toczenie arbuza”, „sadzenie ziemniaków”, skoki przez przeszkody, worki, tunele. Mimo tak wysoko
umieszczonej poprzeczki wszyscy sportowcy spisali się na medal.
Po konkurencjach sportowych przyszedł czas na mały poczęstunek i
zabawę przy muzyce. Niezwykle miło było obserwować prawdziwe zaangażowanie, nieukrywaną radość i emocje naszych przedszkolaków oraz
ich opiekunów. Imprezę uważamy za niezwykle udaną, potrzebną i mamy
nadzieję, że będzie się odbywać cyklicznie.
Radosław Bubas, Małgorzata Janik-Płonka

Konkurs Piosenki Europejskiej
Uczniowie i nauczyciele języków obcych z Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie zorganizowali I Międzyszkolny Konkurs Piosenki
Europejskiej. Odbył się on 29 maja. Do muzycznej rywalizacji zgłosiło się 21
uczestników z Pabianic, Tuszyna, Ksawerowa i Rzgowa. Na czele jury zasiadła przedstawicielka wydawnictwa Pearson. Każdy uczestnik był oceniany za
poprawność językową oraz wykonanie wokalne.
I miejsce w kategorii solista zajęła Karolina Nowak, II miejsce Paulina
Suchcicka, III miejsce Julia Kuśnierczyk, a wyróżnienie otrzymała Julia
Waprzko – uczennica naszej szkoły. W kategorii zespół najlepsze okazały się
Alicja Binkowska. Paulina Bednarek, Natalia Pucman i Joanna Kapuścińska,
II miejsce Alicja Baranowska, Wiktoria Moczkowska i Natalia Andrzejczak,
III miejsce, a zarazem nagrodę publiczności otrzymały uczennice z naszego
Gimnazjum, Aleksandra Stasiczka i Paulina Kośka, wyróżnieniem nagrodzono Natalię Kiełbik, Kamilę Kostecka i Martę Madej.
Każdy uczestnik konkursu dostał mały upominek od organizatorów.
Nagrody ufundowało wydawnictwo Pearson. Całemu wydarzeniu towarzyszyła miła atmosfera, chociaż w powietrzu czuć było rywalizację. Wszyscy
świetnie się bawili, a przecież przede wszystkim chodziło o dobrą zabawę.
Paulina Kośka, kl. IIc; Fot. Agnieszka Ruta
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