USŁUGI GEODEZYJNE Paweł Świtała
– tyczenia – inwentaryzacje powykonawcze
– mapy do celów projektowych
– mapy do celów prawnych – podziały
Tel. 698-377-512. Rzgów, ul. Ogrodowa 25

INFORMATOR RZGOWSKI
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Policja
Pogotowie gazowe
Informacje: - ogólna
- PKP
- PKS
- celna
Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-18.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska
Gminna Przychodnia w Andrespolu
Andrespol, ul. Rokicińska 125
Apteka „Cefarm”
Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria”
Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt
Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
całą dobę

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
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999
998
997
992
913
94-36
42-631-97-06
42-638-82-10
42-214-11-72
42-214-11-73

42-213-23-62
605-145-149
42-214-10-27
42-227-84-84
42-214-10-58
42-214-10-65
601-319-260
42-214-10-04

Parafia Rzymsko-Katolicka
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)
Komisariat Policji w Rzgowie
42-214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
Komisariat Policji
42-614-25-62
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Koluszki, ul. 11 Listopada 62 F (informacja całą dobę)
997, 112, 44-719-62-11
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 w Rzgowie
42-214-10-39
Szkoła Podstawowa w Guzewie
42-214-10-86
Szkoła Podstawowa w Kalinie
42-214-10-77
Przedszkole Publiczne w Rzgowie
42-214-14-39
Biblioteka Publiczna w Rzgowie
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.bip.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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65. rocznica OSP Bronisin

Świętowali razem
W niedzielne popołudnie 14
lipca strażacy z Powiatu Łódzkiego
Wschodniego i jednostek zaprzyjaźnionych świętowali 65. rocznicę OSP Bronisin w połączeniu z
„majówką” Powiatową Straży. W
uroczystości wzięło 40 pocztów
sztandarowych jednostek OSP. Na
uroczystość przybyli zaproszeni
goście w osobach Wicewojewody
Łódzkiego Pawła Bejdy, Wiceprezesa ZWOSP RP w Łodzi dh. gen. w
stanie spoczynku Tadeusza Karcza,
dh. gen. w stanie spoczynku Ignacego
Ścibiorka,
Wiceprezesa
ZPOSP RP dh. Jana Czyżykowskiego, dh. Henryka Zawady, dh.
Zbigniewa Łaszczyka oraz Burmistrza Rzgowa dh. Jana Mielczarka,
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Rzgowie dh. Marka Bartoszewskiego z radnymi.
Msza św. w intencji strażaków,
celebrowana przez Kapelana Wojewódzkiego OSP ks. brygadiera
Henryka Betleja wraz ze rzgowskim proboszczem ks. Krzysztofem
Florczakiem, rozpoczęła obchody
rocznicowe.
Podczas uroczystości wręczono
strażakom medale i odznaczenia
za zasługi dla pożarnictwa. Najwyższym medalem „Złoty Znak
Związku” odznaczeni zostali: dh
Kazimierz Gamoń - Prezes OSP
Bronisin i dh Marian Barcicki były Naczelnik OSP Bronisin.
Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza otrzymali: dh Sta-

nisław Bednarczyk - Wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP, dh
Jan Czyżykowski - Wiceprezes
Zarządu Powiatowego ZOSP oraz
dh Henryk Betlej - Kapelan Wojewódzki OSP.
Wręczona także Złote, Srebrne
i Brązowe Medale za Zasługi
dla Pożarnictwa kilkudziesięciu
druhom. Miłym akcentem było wręczenie Brązowych Odznak Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla

dwóch 6-latków z Bronisina, którzy
w mundurach strażackich odbierali
odznaki. Byli to Jaś Bednarczyk i
Hubert Pytka.
Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek wraz z Przewodniczącym Rady
Markiem Bartoszewskim dokonali
uroczystego przekazania samochodu bojowego Volvo FMX 4R z
pełnym wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym. Samochód ufundowany został przez Zarząd Główny

Cena 1 zł

i Wojewódzki ZOSP RP, Komendę
Główną i Wojewódzką PSP RP,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi i Radę Miejską w Rzgowie.
Nowy samochód został poświęcony
przez ks. Henryka Betleja i proboszcza ks. Krzysztofa Florczaka, po
czym nastąpiła prezentacja pojazdu.
Wśród licznych atrakcji najbardziej oblegana przez dzieci i
młodzież była ścianka wspinaczkowa, gdzie o bezpieczeństwo dbali
strażacy. Poza tym odbył się pokaz
jednostki poszukiwawczej wraz z
psami.
Wszystkich uczestników zaproszono na strażacki poczęstunek,
podczas którego przygrywał Zespół
Akordeonistów z Andrespola.
Organizatorzy

65. rocznica OSP Bronisin

Wicewojewoda Paweł Bejda i Wiceprezes ZW OSP RP
gen. Tadeusz Karcz dekorują odznaczonych

Lista honorowa
odznaczonych druhów
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
odznaczeni zostali druhowie: Marek Pietrzko,
Paweł Baryła, Grzegorz Pietrzko, Kazimierz
Mozer, Mieczysław Czech, Tomasz Lasoń,
Henryk Frydrych, Jan Hachuła, Albert Stankiewicz, Justyna Wilk, Marcin Pytka, Marcin
Lasoń, Zdzisław Storczyński
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Odznaczeni Złotym Znakiem Związku

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Maciej Sadowski, Marcin Pólrolnik, Zdzisław Kosiada, Jacek
Wilk, Jakub Nagielski, Zbigniew Zdyb, Marcin
Gębic, Krzysztof Rusinkiewicz, Wiesław Wójt,
Jerzy Mozer, Marek Muras, Piotr Bednarczyk
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Adam Czech,
Mirosław Pietrzko, Krzysztof Pietrzko, Ewelina
Hachuła, Piotr Hachuła, Paweł Frąckiewicz,
Radosław Długosz, Leszek Gamoń, Wojciech
Juremet, Tomasz Tylczyński

Medalem „Krzyż Koronny” uhonorowani zostali
druhowie: Ignacy Baumberg, Adam Bednarczyk
Medalem „Na Straży” uhonorowani zostali
druhowie: Tomasz Gembic, Tadeusz Gembic,
Marek Frąckiewicz, Stanisław Pytka, Stanisław
Bocharczyk, Piotr Lasoń, Ksawery Wieczorek,
Wacław Sabela, Kazimierz Gamoń
Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali druhowie: Przemysław Polaczek, Przemysław
Jaskuła, Adam Gembic, Piotr Stankiewicz, Artur
Zdyb, Adrian Gamoń, Damian Frydrych
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Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych Rada
Gminy Rzgów uchwaliła regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów,
podejmując uchwałę Nr XXVIII/253/2012 z dnia
28 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy Woj.
Łódzkiego z 28 grudnia 2012 r., poz. 4718).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
będący mieszkańcem Gminy Rzgów, znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z
niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w
rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż
kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 182), wynosi ona
aktualnie 456,00 zł netto (zastrzega się, że kwota
ta może zostać zmieniona).
Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i
dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych - do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku
życia.
2. wychowankom publicznych i niepublicznych
ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie
oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami - realizację odpowiedniego obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla dzieci i dla
dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków
obcych - do czasu ukończenia kształcenia, jednak
nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/
słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o
charakterze socjalnym ze środków publicznych.
Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, gdy uczeń,
który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych nie przekracza rocznie
kwoty 2120,00 zł, a w przypadku słuchaczy kole-
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giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych 1908,00 zł.
Stypendium szkolne może być udzielane
uczniowi w formie całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów udziału w zajęciach:
* edukacyjnych, wykraczających poza program
nauczania (wycieczki szkolne do teatru, kina,
muzeum, zielone szkoły);
* wyrównawczych, dla uczniów z dysleksją,
dysgrafią, logopedycznych, rehabilitacji wzroku,
słuchu, terapii pedagogicznej, psychologicznej
itp.;
* edukacyjnych, realizowanych poza szkołą
(nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, komputerowe, zajęcia na basenie lub inne mające na celu rozwijanie uzdolnień
ucznia).
Stypendium może też być udzielane w formie
rzeczowej, w szczególności na zakup:
* podręczników, słowników, lektur, encyklopedii,
innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego;
* zeszytów, długopisów, piórników, plecaków,
przyborów rysunkowych, malarskich, kreślarskich, tuszu do drukarki, komputera, abonamentu
internetowego za okres od września do czerwca,
multimedialnych programów edukacyjnych, okularów korygujących wzrok, materiałów do wykonania prac dyplomowych;
* stroju gimnastycznego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez
szkoły.
Stypendium może być też udzielone w formie
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, a w
szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.
Można udzielić stypendium w jednej lub kilku
formach jednocześnie.
Wysokość przyznanego stypendium jest uzależniona od sytuacji materialnej ucznia i jego
rodziny, potrzeb edukacyjnych ucznia oraz innych
okoliczności.
Stypendium szkolne jest przyznawane na
okres nie dłuższy niż od września do czerwca
w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia
będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium języków obcych i
kolegium pracowników służb społecznych na
okres nie dłuższy niż od października do czerwca
w danym roku szkolnym.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku wraz
z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku
stanowi załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Rzgów Nr XXVIII/253/2012 r. z 28 listopada
2012 r.) do dnia 15 września danego roku szkolnego (a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków

obcych i pracowników służb społecznych do dnia
15 października) w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rzgowie.
Wniosek może być złożony przez rodzica,
prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, ośrodka czy kolegium.
Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje
wyznaczony pracownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzgowie w drodze decyzji
administracyjnej.
Przyznane stypendia szkolne będą przekazywane rodzicom ucznia, prawnym opiekunom
ucznia lub pełnoletniemu uczniowi na podstawie
przedłożonych faktur, rachunków itp. odnoszących się do okresu, na który będzie przyznane
stypendium.
Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którego nie
można było przewidzieć i które skutkuje nagłym
pogorszeniem się sytuacji materialnej ucznia i
jego rodziny (śmierć rodzica lub opiekuna, pożar,
powódź, długotrwała choroba, stanie się ofiarą
przestępstwa i inne).
Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Może być przyznany raz lub kilka razy w roku
niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie
wniosku (załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Rzgów Nr XXVIII/253/2012 z 28 listopada 2012
r.) w terminie 2 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez
wyznaczonego pracownika MOPS Rzgów według
kolejności zgłoszeń w okresie nie dłuższym niż
trzy tygodnie od daty wpływu wniosku.
Druki wniosków na rok szkolny 2013/2014
można pobierać drogą elektroniczną lub bezpośrednio w placówkach wymienionych poniżej:
1. Urzędzie Miejskim w Rzgowie, pl. 500-lecia
22, 95-030 Rzgów, tel. 42-214-12-10, www.bip.
rzgow.tensoft.pl, www.rzgow.pl;
2. w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza
w Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel.
42-214-10-39;
3. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie, tel. 42-214-10-86;
4. w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej
Jadwigi w Kalinie, tel. 42-214-10-77;
5. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie, ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów, tel.
42-214-13-39;
6. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, tel.
42-214-21-12, www.bip.rzgow.wicom.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w wymienionych wyżej instytucjach.
opr.: referent MOPS w Rzgowie Aneta Łopyta

Z ogromnym żalem żegnamy

Wyrazy głębokiego współczucia

ś.p. Wiesławę Pietrusińską

Pani Jadwidze Pietrusińskiej

Honorowego Obywatela Gminy Rzgów,
osobę zawsze głęboko zaangażowaną
w sprawy społeczne
i życie mieszkańców swojej lokalnej ojczyzny

Zastępcy Burmistrza Rzgowa

Burmistrz Rzgowa, Rada Miejska w Rzgowie,
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Burmistrz Rzgowa, Rada Miejska w Rzgowie,
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie
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z powodu śmierci Teściowej
składają
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Strażacy spełniają marzenia

Zaproszenie na spotkanie
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Panem Ryszardem Binkowskim, pisarzem, autorem scenariuszy filmowych, felietonistą, który od lat związany jest z naszym miastem.
Spotkanie odbędzie się 5 września 2013 r. (czwartek) o godzinie 16 w
sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, mieszczącego
się w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5.
ZAPRASZAMY!!
Anna Malinowska
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

W dniu 26.07.2013 r. druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku udali się do 3-letniego Kubusia, mieszkańca Czarnocina. Chłopiec ma
problemy zdrowotne, a jego wielkim marzeniem jest zostać strażakiem.
Na miejscu po krótkiej przejażdżce samochodem bojowym marki mercedes członkowie OSP Grodzisko zaprezentowali sprzęt do ratownictwa
technicznego oraz pierwszej pomocy. Nie zabrakło również strącania pachołków wodą przez małego Kubusia, po przyjeździe do domu przyszły strażak
obejrzał resztę samochodu i wymienił kilka słów z druhami. Ku naszemu
zaskoczeniu gospodarze zaprosili nas na krótki poczęstunek, za który bardzo
serdecznie dziękujemy.
Taka działalność pokazuje, że jednak marzenia mogą się spełniać i choć
na trochę można zapomnieć tymczasowo o chorobie. Dziękuję za pomoc
w tym przedsięwzięciu swoim kolegom, że wspólnie mogliśmy zrealizować marzenia małego dziecka. Największą radością dla nas był uśmiech na
twarzy Kubusia.
Marcin Bartoszek
członek OSP w Grodzisku

„Camerata” w Grecji
W dniach 23 czerwca – 4 lipca br. członkowie Rzgowskiego Chóru
„Camerata” odwiedzili greckie miasteczko Leptokaria, w którym odbyli
szkoleniowo-rekreacyjny obóz kondycyjny.
Czas spędzony w tym słonecznym kraju pozwolił połączyć trening
wokalny przed nadchodzącym sezonem i nowymi wyzwaniami z miło spędzonym czasem i atrakcjami związanymi ze zwiedzaniem mitycznych miejsc
i nie tylko.
Słynne Meteory - czyli „skały zawieszone w niebie” wraz z niewzruszonymi klasztorami, rejs statkiem po Morzu Egejskim na wyspę Skiathos,
wspaniała sztuka cerkiewna przebogata w ikony, codzienny widok na Olimp,
ciekawe opowieści przewodników czy też grecki wieczór – przy lokalnym
jadle i popisach ludowych, pozwoliły nieco poznać tamtejszą kulturę.
Ogrodowy „wieczór polski” i mini-koncert pieśni, zorganizowany dla
mieszkańców oraz właścicieli ośrodka, wzbudził odzew w postaci braw osób
zgromadzonych na balkonach i dialogu wokalnego sąsiadów.
Pozostaną miłe wspomnienia dla obu stron – gdyż po raz pierwszy w tym
miejscu gościł chór z Polski.
PS. Członkowie Rzgowskiego Chóru „Camerata” dziękują Radzie Miejskiej Rzgowa oraz Burmistrzowi Rzgowa za wsparcie udzielane uczestnikom
grup artystycznych Gminnego Ośrodka Kultury.
Chórzyści „Cameraty”
Chórmistrz Izabela Kijanka

SPROSTOWANIE
Gminna Przychodnia Zdrowia informowała już, że od 1 lipca 2013 r.
zmieniło się miejsce realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej. Tymczasem na skutek pomyłki podano
niewłaściwy adres, przez co nasi pacjenci kierowali się do Pabianic.
Wprowadzenie w błąd było wynikiem nieporozumienia ze strony pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Za wszelkie niedogodności
przepraszamy.
Właściwym miejscem realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla całego Powiatu Łódzkiego
Wschodniego jest – zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia
– Gminna Przychodnia w Andrespolu. Adres placówki: Andrespol, ul.
Rokicińska 125, tel. (42) 213-23-62, kom. 605-145-149. Przyjęcia chorych odbywają się: poniedziałek-piątek: 18.00-8.00; soboty, niedziele i
święta – całodobowo.

Z powodu śmierci

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach
prowadzi KW 68723

Wiesławy Pietrusińskiej

Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA, 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92

Przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet w Rzgowie
szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim
składają
Gminny Związek Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych w Rzgowie
oraz Gminna Rada Kobiet w Rzgowie
w imieniu Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Rzgów

Wyrazy współczucia dla rodziny
z powodu nagłej śmierci

Waldemara Bartoszewskiego
biznesmena, osoby zasłużonej
dla rozwoju Rzgowskiej Strefy Przedsiębiorczości
Rada Miejska w Rzgowie
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Bliższe informacje: tel. 42 674 04 67.

PHU RINSTAL
Robert Bartoszewski

7 lipca w Parku Miejskim im. A. Mickiewicza w Rzgowie odbył się
koncert zorganizowany przez GOK, podczas którego wystąpiły wokalistki
z Ukrainy. To cztery młode dziewczyny, studentki wydziału rozrywkowego
Uniwersytetu w Umaniu na Ukrainie. Przyjechały do Polski na warsztaty
muzyczne do Skorzęcina wraz ze swym promotorem – Siergiejem Rolnicze.
Dwie Anastazje, Natasza i Marina, zaprezentowały światowe i ukraińskie
przeboje muzyki rozrywkowej w aranżacji Siergieja. Piosenki – od wzruszających po rytmiczne – wprowadzały zgromadzonych to w stan rozrzewnienia, to zachęcały do zabawy.
Publiczność wspierała oklaskami młode piosenkarki, a mile spędzony
wieczór pozostanie zapewne w naszej pamięci.
Izabela Kijanka

ZADANIE WYKONANE

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

Wokalistki z Ukrainy
śpiewały w Rzgowie

Najmłodsi „Rzgowianie” w Złotowie
Słońce, plaża, jezioro i scena – wymarzone miejsce do tego, by móc zorganizować młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury wypoczynek i szkolenie.
Pięknie położony ośrodek konferencyjny w Złotowie spełniał nasze wymagania: dzieci mogły tańczyć na olbrzymiej scenie pod namiotem, a po próbie
rozkoszować się kąpielą w jeziorze pod okiem wychowawców i ratowników. Największą atrakcją i zarazem przeżyciem było pasowanie na członka
ZPiT, czyli tzw. chrzest. Wszyscy przeszli go pomyślnie i dostarczył on dużo
wrażeń.
Podczas obozu dzieci były także na poligonie lotniczym w Nadarzycach,
w Aquaparku w Pile, kąpały się w Bałtyku podczas wycieczki do Kołobrzegu, zwiedzały muzea i skanseny Ziemi Złotowskiej. W drodze powrotnej
zrobiliśmy postój na spacer po Ciechocinku.
Renata Furga, GOK Rzgów

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

Bardzo mało mieszkańców Rzgowa wierzyło, że po fatalnej rundzie
jesiennej zespół III-ligowego Zawiszy zdoła okopać się w tej klasie rozgrywkowej. Po nerwowej końcówce sezonu i rzutem na taśmę drużyna Marka
Chojnackiego zajęła bezpieczne miejsce w tabeli i będziemy mieli w Rzgowie trzeci sezon w III lidze.
Na uznanie zasługują nasi kibice, którzy do końca wierzyli w nasze utrzymanie, a po ostatnim zwycięskim meczu ze Startem Otwock gremialnie przyszli gratulować naszym zawodnikom za grę w rundzie wiosennej i zdobyte 26
pkt. Ale to już było i teraz III-ligowcy ciężko trenują, aby nie było powtórki
z ubiegłego roku. W sezonie 2013/2014 VI grupa III Ligi Mazowiecko-Łódzkiej będzie liczyć 20 zespołów, a przed nami wyjazdy do Warszawy i mecz z
drużyną Legii Warszawa już w sierpniu.
W pierwszej drużynie trenują nasi wychowankowie: Górski, Mielczarek,
Sadowski i Pokorski, ale ta lista nie jest zamknięta i dojdzie jeszcze dwóch,
trzech wychowanków. Również ciężko trenują zawodnicy naszej Klasy Okręgowej, którzy mieli w tym roku wyjątkowo krótkie urlopy, ponieważ ostatni
mecz rozgrywany był 22 czerwca, a nowy sezon rozpoczyna się w dniu 18
sierpnia. Nasze grupy młodzieżowe zaczynają treningi, a naszym oczkiem w
głowie będzie najmłodsza grupa rozpoczynająca przygodę z piłką w regularnych rozgrywkach ligowych prowadzonych przez ŁZPN.
Przed nami kolejny wyczerpujący szczególnie dla III-ligowej drużyny
sezon, który w rundzie jesiennej potrwa do 17 listopada, a drużyna rozegra 19
spotkań. Zarząd klubu poniżej przedstawia terminarz meczów, które odbędą
się na naszym stadionie, i serdecznie zaprasza naszych mieszkańców na te
spotkania.
Zawisza Rzgów – Omega Kleszczów - 10.08.2013 r. (sobota), godz. 17.00
Zawisza Rzgów -WKS Wieluń - 14.08.2013 r. (środa), godz. 17.00
Zawisza Rzgów- Mechanik Radomsko - 24.08.2013 r. (sobota), godz. 16.00
Zawisza Rzgów - Huragan Wołomin - 4.09.2013 r. (środa), godz. 16.00
Zawisza Rzgów – Start Otwock - 14.09.2013 r. (sobota), godz. 15.00
Zawisza Rzgów - Lechia Tomaszów Mazowiecki - 21.09.2013 r. (sobota),
godz. 15.00
Zawisza Rzgów - Sokół Aleksandrów - 2.10.2013 r. (środa), godz. 15.00
Zawisza Rzgów - Widzew II Łódź - 12.10.2013 r. (sobota), godz. 14.00
Zawisza Rzgów - Mazur Karczew - 26.10.2013 r. (sobota), godz. 13.00
Zawisza Rzgów - GKS II Bełchatów - 9.11.2013 r. (sobota), godz. 13.00
Jan Nykiel

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina
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Ostatnie pożegnanie Wiesławy Pietrusińskiej
Honorowej Obywatelki Gminy Rzgów

Folklorem malowane
14 lipca 2013 r. – to data, którą wielu rzgowian z pewnością zapamięta
na długo. Wymarzona pogoda, doskonała naturalna scenografia rzgowskiego
parku i dźwięki muzyki zgromadziły liczną publiczność wokół sceny przed
Urzędem Miejskim, który wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury był już
kolejny raz organizatorem Festiwalu Czterech Kultur.
Nasze miasto odwiedziły tego dnia zagraniczne zespoły ludowe. Gościliśmy grupy z Ukrainy, Bułgarii, Gruzji i Serbii. Widzowie mogli podziwiać
różnorodny repertuar oraz bogactwo strojów, a także uczestniczyć we wspólnych ludowych zabawach. Podczas dwugodzinnego koncertu nie zabrakło
miłych, polskich akcentów. Artyści specjalnie dla widzów w Rzgowie wykonali hymn Polski.
Gospodarzem koncertu był Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, który
14 lipca zaprezentował 90-minutowy program i w ten sposób poddał się

weryfikacji CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). Eksperci pozytywnie ocenili zaprezentowany program, na który składały się tańce lubelskie, rzeszowskie, łowickie
i krakowskie, lachów sądeckich oraz solowe popisy wokalistów. Pozytywna
ocena jury oraz certyfikat nadany przez CIOFF jest dowodem na to, że Zespół
jest dobrze przygotowany do prezentowania naszego folkloru i reprezentowania Polski na scenach w kraju i poza jego granicami.
19 sierpnia 2013 r. Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” pojedzie do Starożyńca i Starej Huty (Ukraina) na koncerty związane z obchodami Święta
Niepodległości Ukrainy. Wyjazd młodzieży może być zrealizowany dzięki
pozytywnej ocenie wniosku przez Narodowe Centrum Kultury w ramach
„Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży” i przydzieleniu dotacji na ten
cel. „Rzgowianie” będą koncertować wspólnie z Zespołem „Dolinianka” ze
Starej Huty.
Roztańczoną i rozśpiewaną rzgowską młodzież będzie można obejrzeć w
Czarnocinie 4 sierpnia, na Święcie Rzgowa 31 sierpnia oraz podczas Dożynek Gminnych 8 września.
Renata Furga, GOK Rzgów

Deszczowy czerwiec
Początek tegorocznego lata był mocno deszczowy. Rozlewisko wody na
ul. Glinianej w Rzgowie od ćwierćwiecza wygląda tak, jak na zdjęciach poniżej. Nikt jeszcze nie znalazł sposobu na odprowadzenie tej wody.

Pożegnanie
w imieniu Gminy Rzgów

Służby w opałach na ul. Glinianej

W dniu 1 sierpnia br. delegacja Rady Miejskiej w Rzgowie uczestniczyła
w uroczystościach pogrzebowych w Kobyłce k. Warszawy nagle zmarłego
Waldemara Bartoszewskiego, lat 54.
Pan Waldemar Bartoszewski był biznesmenem i znakomitym ambasadorem włoskich przedsięwzięć gospodarczych w Łodzi i w kraju.
Z Jego inicjatywy przy dużym zaangażowaniu jego osoby powstała w
Rzgowie włoska firma „Kera-Koll”, która stała się „drożdżami rozruchowymi” naszej Strefy Przedsiębiorczości po zachodniej stronie drogi krajowej
Nr 1. Jako prokurent firmy „Bioconsult” spowodował wybudowanie magazynów wysokiego składowania w Woli Rakowej. Występował z wieloma
inicjatywami inwestycyjnymi na terenie centrów targowych gminy Rzgów
i całego kraju.
W imieniu samorządu rzgowskiego pożegnał go Przewodniczący Rady
Miejskiej, a kwiaty złożył radny Kazimierz Łęgocki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Takie rozlewisko na ul. Glinianej piesi pokonują
tylko w kaloszach
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Pani Wiesława Pietrusińska dziś kończyłaby 83 lata. Całe swoje życie
mieszkała w rodzinnej miejscowości Stara Gadka i tutaj zmarła.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pracowała w Naczelnej
Radzie Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej w Łodzi. Za swoje zaangażowanie w 1983 r. otrzymała Medal „Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego”. Przez dwie kadencje do 1990 r. była radną Gminnej Rady Narodowej
w Rzgowie. Od 1970 r. nieprzerwanie przez 40 lat pełniła funkcję Przewodniczącej KGW w Starej Gadce, a od 1981 r. do dziś była Przewodniczącą
Gminnej Rady Kobiet przy Gminnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzgowie. Przez 36 lat była członkiem Rady Nadzorczej
WZKR-u w Łodzi, pełniąc do ostatnich chwil swojego życia funkcję Wiceprzewodniczącej Regionalnej Rady Kobiet.
Całe swoje życie poświęciła pracy społecznej. KGW w Starej Gadce,
które w tym roku obchodzi 50. rocznicę powstania, mobilizowała do pracy,
uaktywniała kulinarnie i artystycznie. To z jej inicjatywy ciągle w tym Kole
coś się działo.
Różnorakie uroczystości, szkolenia, wykłady i wręcz wzorowa współpraca z druhami miejscowej jednostki OSP spowodowały, że to Koło wyróżniało się na tle regionu. Władze regionalne nawet nie chciały słyszeć, aby
wysokiej rangi uroczystości mogły się odbyć jak nie w Starej Gadce, goszcząc nawet władze krajowe WZKiOR-u. Koło się rozrastało, mając blisko
150 członkiń, które zawsze były gotowe sprostać wszelkim zadaniom pod
przywództwem ich Przewodniczącej Kochanej Wiesi.
A Ona czuła się wśród nich – jak ryba w wodzie. Bezkonkurencyjne były
zawsze programy artystyczne i przyśpiewki dożynkowe w wykonaniu Pań
z KGW w Starej Gadce. Ewenementem w skali kraju jest fakt, że jedna z
abiturientek napisała pracę doktorską na temat sukcesów w pracy tego Koła.

Rzgów – Nasza Gmina
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Swoje doświadczenie w pracy społecznej przekazywała bez wahań na
bazie Gminnej Rady Kobiet innym Kołom KGW w gminie i zarażała je swoją
postawą do aktywnego działania. Postrzegano Ją jako swoistą mamę wszystkich Kół i nazywano „Naszą Wiesią”.
Nasza Wiesia była osobą jedyną i niepowtarzalną. Potrafiła obserwować i
doradzać wszystkim. I ja jako Przewodniczący Rady z jej porad często korzystałem. Pamiętamy Ją wszyscy z ostatnich dożynek w Czyżeminku, gdzie
pomimo postępującej już mocno choroby próbowała się odnaleźć wśród nas
i swoich ukochanych Kobiet z KGW.
Wiesiu! Będzie Cię nam bardzo brakowało.
W uznaniu Jej zasług Rada Gminy w Rzgowie w 1997 r. nadała jej tytuł
„Honorowego Obywatela Gminy Rzgów”.
Ponadto Pani Wiesława Pietrusińska za swoją pracę społeczną otrzymała:
Medal 25-lecia PRL-u, Medal 40-lecia PRL-u, Honorową Odznakę Miasta
Łodzi, Odznakę „Zasłużony Działacz dla Kółek Rolniczych”, Odznakę
„Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, „Srebrny Krzyż Zasługi” oraz „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski”.
Żegnają Cię: Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa z pracownikami, Regionalny i Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych oraz
Regionalna i Gminna Rada Kobiet, wszystkie zaprzyjaźnione Koła KGW
oraz pozostające w smutku Twoje koleżanki z Koła w Starej Gadce wraz z
druhami z OSP.
Żegnają Cię wszyscy, którzy mieli ten przywilej Cię poznać, na których
promieniowałaś swą dobrocią i uczynnością.
Spoczywaj w spokoju.
Cześć Twojej pamięci.

Wyprawka szkolna
2013/2014
Warunki udzielania pomocy uczniom objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” zostały określone
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z dnia 17 lipca
2013 r., poz. 818).
Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym
w roku szkolnym 2013/2014 naukę:
a) uczniom klas I szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia – pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę
nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 539 zł (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28
listopada 2003 r. - art. 5 ust. 1),
b) uczniom klas II, III i V szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia, uczniom klasy II szkoły ponadgimnazjalnej
(ZSZ, LO, T), klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia –
pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, 456 zł na osobę
w rodzinie (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej z
dnia 12 marca 2004 r. – art. 8 ust. 1 pkt 2),
c) uczniom z klas wyżej wymienionych, pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której
uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym
trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas
I-III i V szkoły podstawowej,
d) uczniom
* słabowidzącym,
* niesłyszącym,
* z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
* z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
* uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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Wyprawka szkolna 2013/2014
DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do
szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (ZSZ, LO,
LP, T) oraz szkół specjalnych przysposabiających
do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I lub II stopnia.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
dofinansowanie obejmuje również zakup książek
pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych.
Wartość pomocy nie może przekroczyć
kwoty:
1) 225 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I-III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia;
2) 225 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III
szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który
nie korzysta z podręczników przeznaczonych do
kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania;
3) 225 zł – dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole
podstawowej i gimnazjum, który nie korzysta z
podręczników przeznaczonych do kształcenia
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego
przez ministrawłaściwego do spraw oświaty i
wychowania;
4) 770 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III
szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który
korzysta z podręczników przeznaczonych do
kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, z zastrzeżeniem zawartym
w § 4 ust. 2 rozporządzenia;
5) 770 zł – dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.
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3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizującego kształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum, który korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 rozporządzenia;
6) 325 zł – dla ucznia klasy V szkoły podstawowej, dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia oraz dla ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej;
7) 325 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach
IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w
klasach I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej,
który nie korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych
do użytku szkolnego przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania;
8) 770 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach
IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w
klasach I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej,
który korzysta z podręczników przeznaczonych
do kształcenia specjalnego dopuszczonych do
użytku szkolnego przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wych., z zastrzeżeniem § 4 ust. 2
rozporządzenia;
9) 350 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum,
w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta
z podręczników przeznaczonych do kształcenia
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego
przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania;
10) 607 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum,
w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta

z podręczników przeznaczonych do kształcenia
specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego
przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 rozporządzenia;
11) 390 zł dla ucznia klasy II zasadniczej szkoły
zawodowej;
12) 390 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.
3 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie
oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej
szkole zawodowej;
13) 445 zł dla ucznia klasy II liceum ogólnokształcącego i klasy II technikum, dla ucznia klasy V
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
dla ucznia klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk
pięknych, dla ucznia klasy II liceum plastycznego oraz dla ucznia klasy VIII ogólnokształcącej
szkoły baletowej;
14) 445 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c
– posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w liceum
ogólnokształcącym, klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach IV-VI
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum
plastycznym, klasach VII-IX ogólnokształcącej
szkoły baletowej, klasie III liceum profilowanego,
technikum oraz klasie III technikum uzupełniającego;
15) 225 zł – dla ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, realizującego kształcenie w
szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela
ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wnioski należy składać do dyrektora
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w
roku szkolnym 2013/2014.
W szkołach prowadzonych przez Gminę
Rzgów wnioski należy składać w terminie do
dnia 9 września 2013 r. w sekretariacie szkoły,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla
ucznia pochodzącego z rodziny, która nie
spełnia kryterium dochodowego, do wniosku
należy dołączyć uzasadnienie.
Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku
dostępne są w szkołach prowadzonych przez
Gminę Rzgów.

Rzgów – Nasza Gmina

Kronika
policyjna
17 lipca br. na obchodach
Wojewódzkiego Święta Policji w Opocznie wśród odznaczonych był m.in. Burmistrz
Rzgowa Jan Mielczarek, któremu wręczono medal „Zasłużony dla Policji”.
W dniu 24.07.2013 r. w
Koluszkach obchodzono Państwowe Święto Policji, gdzie
wręczono nominacje na wyższe
stopnie policyjne. Z Komisariatu Policji w Rzgowie sześciu
policjantów zostało awansowanych na wyższe stopnie.
W dniu 19.07.2013 r. policjanci z Komisariatu Policji
w Rzgowie, przy współpracy
pracowników ochrony PTAK
OUTLET, dokonali zatrzymania
dwóch mieszkańców Pabianic,
przy których w wyniku prowadzonych czynności znaleziono
środki odurzające (narkotyki).
Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pabianicach.
Ponadto Policji apeluje do
rodziców o wzmożenie nadzoru
nad dziećmi w okresie wakacji, a zwłaszcza podczas prac
polowych.
SG i AR

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

Rzgów – Nasza Gmina

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

„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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Mazurska przygoda

Żegnamy przedszkole
Tradycyjnie już w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie przełom wiosny
i lata to okres zabaw, uroczystości, podsumowań i pożegnań. Uroczystość
Dnia Matki, Ojca i Dziecka, obchodzona jako wspólne rodzinne święto w
formie Pikniku Rodzinnego, odbyła 29 maja w Hali Sportowej.
Licznie przybyli goście z uwagą i wzruszeniem obejrzeli pokazy tańców
w wykonaniu swoich pociech, wysłuchali pięknych życzeń przekazanych w
formie piosenek i wierszy, tradycyjnego „100 lat” oraz otrzymali pamiątkowe
laurki. Po uroczystej akademii przyszła pora na wesołą zabawę i atrakcyjne
konkursy, do których dzieci i rodziców zapraszał wodzirej pan Maciek.
Zawody przebiegały w duchu zdrowej rywalizacji, a towarzyszył im gorący
doping i aplauz. Obok konkursów w imprezie nie zabrakło tańców i korowodów, które prowadził pomocnik wodzireja. Dodatkową atrakcją dla przedszkolaków były dmuchane zamki i trampoliny, nie zabrakło też stołu z łakociami i napojami, szczególnie licznie obleganego przez małych gospodarzy.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci kończących edukację
przedszkolną odbyło się 20 czerwca. W tym dniu po raz ostatni jako przedszkolaki nasi wychowankowie zaprezentowali przygotowaną z ogromnym
zaangażowaniem inscenizację pt. „Wakacyjna podróż”, na którą złożyły się
wiersze, piosenki i tańce, uroczystość uświetnił też występ dzieci uczęszczających na zajęcia z j. angielskiego. Występy dzieci wzbudziły ogromne wzruszenie zgromadzonych rodziców, którzy dziękowali gronu pedagogicznemu
za trud, opiekę i przygotowanie ich pociech do podjęcia nauki w szkole. Uroczystemu pożegnaniu obok łez wzruszenia i nuty żalu towarzyszyły pełne
optymizmu uśmiechy dzieci. Na nową uczniowską drogę życia każdy starszak otrzymał z rąk pani dyrektor dyplom ukończenia edukacji przedszkolnej
oraz książeczkę z bajkami dla dzieci. Pani dyrektor żegnając się z dziećmi
życzyła im wielu sukcesów w szkole podstawowej. Podziękowała też Radzie
Rodziców oraz wszystkim osobom zaangażowanych w życie przedszkolnej społeczności za całoroczną współpracę. O upominkach dla absolwentów przedszkola nie zapomnieli też rodzice – każdy starszak otrzymał małą
szkolną wyprawkę.
26 czerwca wakacyjnie z przedszkolem pożegnały się maluchy z grupy
IV „Żabki”. Mali artyści zaprezentowali się licznie przybyłym gościom w
przedstawieniu pt. „Już niedługo wakacje”. Zaproszeni rodzice podziwiali
i nagradzali swoje pociechy gorącymi brawami. Ogromna trema towarzysząca występom nie odebrała małym aktorom apetytu i słodki poczęstunek na
zakończenie imprezy cieszył się szczególnie wśród dzieci ogromnym powodzeniem.
W imieniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rzgowie
Małgorzata Janik-Płonka

Dnia 10 czerwca 2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kalinie wyruszyli na zieloną szkołę, na Mazury. Naszym miejscem docelowym był Ryn,
przepiękne miasteczko położone nad dwoma jeziorami: Ryńskim i Ołów.
Pensjonat pod Kasztanami zapewniał nam wiele atrakcji, m.in.: basen, bilard,
dyskoteki. Każdego dnia wyruszaliśmy stamtąd, aby poznawać inne miejscowości mazurskie.
Zwiedziliśmy port jachtowy w Mikołajkach, Muzeum Ziemi Mazurskiej
w Owczarni, główną kwaterę Hitlera „Wilczy Szaniec” w Kętrzynie, twierdzę Boeyen w Giżycku. Dużo radości sprawiła nam swoim Parkiem Miniatur
i wieloma innymi atrakcjami wesołego miasteczka Mazurolandia w Gierłoży.
Kolejnym radosnym przeżyciem był rejs statkiem „Dźwina” po Jeziorze Niegocin. Z kolei w Galindii, zwanej Mazurskim Edenem, przenieśliśmy się w
średniowieczny świat plemiona Galindów. Ich osada zachwyciła nas swoim
tajemniczym światem rzeźb i wierzeń ludowych.
Mazury to kraina zamków pokrzyżackich. Zwiedziliśmy dwa z nich,
zamek krzyżacki w Rynie i w Reszelu. Natomiast Warmia słynie z kościołów.
Sanktuarium Maryjne z obrazem Matki Boskiej Świętolipskiej oraz zabytkowymi organami w Świętej Lipce urzeka swym bogactwem i przepychem.
Mieliśmy również okazję wysłuchać, w tymże kościele, przepięknego koncertu organowego.
W ciągu całego pobytu pogoda nam sprzyjała. Było ciepło i słonecznie.
Mogliśmy w pełni zachwycać się krajobrazem ziemi mazursko-warmińskiej,
podczas wieczornych spacerów brzegiem jezior.
Sylwia Kuta

Zbiórka Publiczna z Zabawą Fantową
w Grodzisku
W dniu 20 lipca, jak co roku, odbyła się zabawa fantowa przed budynkiem strażnicy ze zbiórka publiczną – zorganizowaną przez druhów z OSP
w Grodzisku.
Jak co roku, odbyła się zbiórka we wsiach Grodzisko, Konstantyna, Huta
Wiskicka dóbr rzeczowych i pieniężnych. Kilkadziesiąt losów (wszystkie
wygrane) rozeszło się w niecałą godzinę, a najlepsze fanty powędrowały na
strzelnicę do gwiazdy ze średniowiecznej kuszy, której ostatnią klepkę strącono przy świetle z agregatu prądotwórczego.
Główną nagrodą na strzelnicy była na ostatnią klepkę walizka podróżna
z zawartością w szklanej butelce i biletem do Maroko tylko w jedną stronę.
Sobotni wieczór był ciepły i pogodny i sprzyjał dyskotece do późnych
godzin nocnych, umilonych konsumpcją schłodzonych napojów.
Zapraszamy w przyszłym roku.
Prezes Zarządu OSP w Grodzisku
Marek Bartoszewski

Sobótkowy wieczór przy ognisku
Uczniowie klasy IId i absolwenci, byli uczniowie klasy IIId Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, tradycyjnie już powitali lato
przy ognisku. Sobótkowy wieczór obfitował w atrakcje, pieczenie kiełbasek, śpiew przy wtórze gitar i oczywiście sportową rywalizację. Jak co roku,
odbył się towarzyski mecz piłki nożnej między drużynami dziewcząt i chłopców, którym towarzyszyli wychowawcy. W tym roku gościnnie w imprezie
sobótkowej wzięli udział uczniowie klasy IIb. Wszyscy dobrze się bawili i
już zaplanowali kolejne spotkanie przy ognisku.
Agnieszka Ruta

Zarząd OSP Grodzisko

Badanie umiejętności matematycznych

Kazik TV informuje
Reporterzy Kazika postanowili rozszerzyć swoją dziennikarską aktywność i wyruszyli w pierwszą, wakacyjną podróż. Ich celem była Lubochnia,
niewielka miejscowość w odległości 10 kilometrów od Tomaszowa Mazowieckiego. Redakcja ma tam swoich fanów, którzy zaprosili starszych kolegów do współpracy.
Pod czujnym okiem opiekunów, pań Agnieszki Ruty i Emilii Badełek,
powstał Pierwszy Wyjazdowy Serwis Informacyjny. Reporterzy Kazik TV
podzielili się z uczniami Szkoły Podstawowej z Lubochni swoją wiedzą i
dziennikarskimi umiejętnościami. Czwarto- i szóstoklasiści uważnie słuchali
wskazówek starszych kolegów, pokonali towarzyszącą im na początku tremę
i wspólnie z reporterami Kazika przygotowali i poprowadzili serwis informacyjny. Efekty ich pracy można obejrzeć na Facebook’owym profilu Redakcji.
Już teraz zapraszamy na kolejne, wyjazdowe serwisy we współpracy z
uczniami pani Emilii Badełek z Lubochni.
Agnieszka Ruta

Kolejka po losy

NAJLEPSI W KALINIE
Klasyfikacja końcoworoczna w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej
Jadwigi w roku szkolnym 2012/2013:
Wiktoria Nowińska		
kl. V		
5,36
Patrycja Samiec		
kl. V		
5,27
Aleksandra Próbka		
kl. V		
5,18
Weronika Candryk		
kl. V		
5,09
Grzegorz Wilk		
kl. IV		
5,09
Mateusz Radomski		
kl. IV		
5,09
Sandra Nowińska		
kl. V		
5,00
Klaudia Plocek		
kl. IV		
5,00
Patryk Potakowski		
kl. VI		
5,00
Damian Leśniewski		
kl. IV		
4,91
Piotr Krzewiński		
kl. V		
4,91
Anna Kwiatkowska		
kl. VI		
4,82
Julia Juszczak		
kl. VI		
4,82
Hubert Prochoń		
kl. VI		
4,82
Wiktoria Chmielewska
kl. V		
4,82
Łukasz Szczech		
kl. IV		
4,82
Klasa V – 4,55; Klasa VI – 4,23; Klasa IV – 4,19
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Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku, z siedzibą Grodzisko 47, wystąpiła z wnioskiem w dniu 28.06.2013 r. do Burmistrza Rzgowa na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie sołectw Grodzko-Konstantyna i Huta
Wiskicka w dniach od 19 do 20 lipca 2013 r.
Burmistrz Rzgowa w dniu 1.07.2013 r. decyzją Nr OC.5311.2.2013
zezwolił na przeprowadzenie tej zbiórki w formie pieniężnej i rzeczowej z
przeznaczeniem zebranych środków na: wspomaganie rozwoju społeczności
lokalnych na terenie działania OSP w Grodzisku w dniach 19-20 lipca 2013 r.
Zbiórka pieniężna i rzeczowa odbywała się w trzech grupach po trzech
druhów umundurowanych do skarbon i klatek.
Zebrano gotówki – 998 zł
Zebrano 89 fantów w postaci form rzeczowych, jak i drobnego żywego
inwentarza. Dokupiono 30 szt. przedmiotów na fanty, co dało razem 119
fantów.
104 fanty przeznaczono na losy po 9 zł każdy i uzyskano kwotę – 832 zł.
15 fantów przeznaczono na strzelnicę ze średniowiecznej kuszy, z której uzyskano – 540 zł.
Zysk ze sprzedaży bufetu i napojów alkoholowych wyniósł: 1040 zł.
Razem dochód to – 3410,00 zł.
Koszty zbiórki publicznej i zabawy fantowej wyniosły:
- paliwo – 340 zł
- opłaty za zezwolenie na zbiórkę i sprzedaż napojów alkoholowych – 300,75
zł
- zakup przedmiotów na fanty – 196,59 zł
- taśmy ostrzegawcze, pachołki, farby i materiały pomocnicze – 384,13 zł
Razem koszty to – 1221,47 zł.
Zysk ze zbiórki publicznej wraz z zabawą fantową wyniósł 2188,53 zł.

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Rzgowie w roku szkolnym 2012/2013 już po raz trzeci brali udział w projekcie edukacyjnym Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego „LEPSZA SZKOŁA”.
Projekt edukacyjny ten ma na celu szczegółowe diagnozowanie poziomu
osiągnięć z matematyki, każdego ucznia indywidualnie oraz całej klasy na
tle szkoły, województwa i Polski. Badanie przeprowadza się w formie testu
sprawdzającego wiedzę matematyczną uczniów tzw. „Sesje z plusem” na
początku roku szkolnego, po ukończeniu pierwszego semestru i na zakończenie roku szkolnego.
W teście na zakończenie roku szkolnego brało 71.001 uczniów klas
czwartych, 77.229 uczniów klas piątych i 75.518 uczniów klas szóstych.
Uczniowie naszej szkoły zakończyli rok szkolny ze średnimi wynikami klas powyżej średniej ogólnopolskiej. Najlepiej wypadała klasa
VIb, mająca wynik średni 16% powyżej średniej krajowej (oceniony jako
bardzo wysoki), na drugim miejscu plasuje się klasa Va, mająca wynik średni
klasowy 9% powyżej średniej krajowej (oceniony jako wysoki wynik). Pozostałe klasy mają wyniki około 3-5% powyżej średniej krajowej.
Uczniowie otrzymują drogą elektroniczną poszczególne indywidualne
raporty swoich wyników, niektórzy mogą się pochwalić wysokimi i bardzo
wysokimi wynikami (29% naszych uczniów), ale warto też podkreślać
osiągnięcia uczniów, którzy np. z wyników niskich osiągnęli dzięki wytrwałej pracy wyniki średnie i wyżej średnie.
Dla nauczycieli przeprowadzenie powyższych badań jest informacją
o poziomie osiągnięć poszczególnych uczniów, opanowaniu konkretnych
umiejętności z matematyki.
Monika Krajewska

Jedna z nagród na strzelnicy

Zatrudnię stolarzy
i do przyuczenia z terenu
Gminy Rzgów.
Tel. 601-237-743.
Rzgów – Nasza Gmina
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

Pożegnanie klas trzecich
14 czerwca 2013 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w
Rzgowie odbyło się pożegnanie klas III. Uroczystość swą obecnością uświetnili zaproszeni goście: pani Jadwiga Pietrusińska - wiceburmistrz Rzgowa,
pani Regina Bagińska - zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, ksiądz
proboszcz - Krzysztof Florczak, ksiądz wikary - Robert Nowak, rodzice,
uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
Trzecioklasiści rozpoczęli uroczystość polonezem, następnie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany przez nauczycieli: p. Dagmarę Wieczorek-Mierzyńską i p. Krzysztofa Chrzanowskiego. Słowa
pożegnania i życzenia skierowała do uczniów klas trzecich oraz ich rodziców
pani dyrektor. Były kwiaty, podziękowania i wspomnienia...
Po części artystycznej odbył się poczęstunek i ostatni szkolny bal.

Sukcesy matematyków SP Rzgów
Konkurs matematyczny klas V w Tuszynie – I miejsce
Drużyna uczniów Szkoły Podstawowej w Rzgowie w składzie: Agata
Gładysz, Jakub Waprzko, Mateusz Wyciszkiewicz zajęła pierwsze miejsce
w konkursie wiedzy matematycznej klas piątych w Tuszynie. Drużyna wykazała się bardzo wyrównanym poziomem wiedzy matematycznej, pokonując
uczniów z pięciu innych szkół w rejonie.
Indywidualnie Jakub Waprzko zajął miejsce III, Mateusz Wyciszkiewicz
miejsce IV, a Agatka Gładysz miejsce VIII. Konkurs był bardzo trudny, a
uczestnicy stanowili grupę wybranych spośród najlepszych uczniów klas piątych każdej z sześciu szkół.
Dziękuje za wasz udział, za waszą pracę. Gratuluję sukcesu!

„Olimpiada wiedzy ARCHIMEDES.PLUS
MATEMATYKA.PLUS” – nasi laureaci
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzgowie wykazali się uczestnicząc w
ogólnopolskim konkursie wiedzy matematycznej:
Marcel Bednarczyk – laureat I miejsca z wyróżnieniem 100/100 punktów; Samy Hidane – laureat I stopnia; Adrian Owczarek - laureat I stopnia;
Agata Nowicka - laureatka II stopnia; Jakub Waprzko - laureat III stopnia;
Gabriela Owczarek – laureatka IV stopnia; Tomasz Bloch - laureat IV stopnia; Martyna Pawłowska – laureatka V stopnia.
Dziękuję za wasz zapał, uczestniczenie tak licznie w konkursach matematycznych i wasze tak piękne wyniki. Wielkie gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.
Monika Krajewska
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CZAS PODSUMOWAŃ
Zakończył się rok szkolny, czas wytężonej pracy zarówno uczniów,
jak i nauczycieli Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.
We wrześniu nasi gimnazjaliści mieli swoje marzenia i plany związane
ze szkołą. Czy wszystkim udało się je w pełni zrealizować? Z pewnością
nie. Jednak wielu uczniów osiągnęło sukcesy: w nauce, w różnorodnych
konkursach, zawodach sportowych. Zwyczajem lat ubiegłych ci najlepsi
otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
Szczególną nagrodą dla najlepszych uczniów są stypendia motywacyjne, przyznawane za wyniki w nauce bądź osiągnięcia sportowe.
Stypendium za wyniki w nauce mogą otrzymać ci, którzy spełnili następujące warunki: uzyskali średnią ocen powyżej 5,00 w klasyfikacji rocznej lub uzyskali szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,
interdyscyplinarnych, tematycznych lub konkursach artystycznych
odpowiednio na szczeblu: wojewódzkim, powiatowym lub krajowym
oraz uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, prezentują
nienaganną postawę etyczną oraz wysoką kulturę osobistą, wykazują
się aktywną działalnością społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Natomiast stypendium za osiągnięcia sportowe mogą
otrzymać uczniowie, którzy łącznie: uzyskali I, II lub III miejsce indywidualnie we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej
powiatowym lub I miejsce grupowo na szczeblu wojewódzkim, uzyskali
średnią ocen co najmniej 3,5 i dobrą ocenę z zachowania oraz wykazali
się frekwencją na zajęciach lekcyjnych nie mniejszą niż 90%.
W tym roku szkolnym stypendia motywacyjne otrzymali: Sabina
Kubasa, Martyna Sumera i Tomasz Kałuziński - z klasy IIIa, Klaudia Nadrowska (IIa), Agnieszka Fryczka i Natalia Gajda (z IId), Sara
Bednarska (Ib)oraz Julia Waprzko i Sara Pikala (z klasy Id).
Tradycją naszej szkoły jest odznaka Srebrnej Tarczy. Otrzymują ją
uczniowie kończący Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Zasady przyznawania odznaki SREBRNA TARCZA zostały określone w Statucie Szkoły. Może otrzymać ją uczeń kończący gimnazjum,
który spełni jednocześnie następujące warunki: w klasach I-II uzyskał
świadectwo z wyróżnieniem, w klasie trzeciej uzyskał średnią ocen co
najmniej 5,00, w klasach I-III uzyskał najwyższe oceny z zachowania. W
tym roku szkolnym Srebrną Tarczę otrzymali: Sabina Kubasa, Martyna
Sumera i Tomasz Kałuziński, wszyscy z klasy IIIa.
Jak co roku, uczniowie naszej szkoły rywalizowali o miano najlepszego ucznia. Najwyższą średnią w klasach I uzyskali uczniowie: Julia
Waprzko (Id, średnia 5,36), Sara Bednarska (Ib, średnia 5,14), Sara
Pikala (Id, średnia 5,07), Sandra Rechcińska (Ia, średnia 4,93) oraz
Michał Śniady (Id, średnia 4,76); w klasach II: Agnieszka Fryczka (IId,
średnia 5,41), Klaudia Nadrowska (IIa, średnia 5,29), Natalia Gajda
(IId, średnia 5,12), Aleksandra Stasiczka oraz Martyna Łęgocka (IIb,
średnia 5,0) i Paulina Kośka (IIc, ze średnią 4,82). Natomiast w klasach
III najlepsze wyniki w nauce osiągnęli: Tomasz Kałuziński (IIIa, średnia
5,11), Sabina Kubasa (IIIa, średnia 5,06), Martyna Sumera (IIIa, średnia 5,0), Sylwia Skoneczna (IIIb, również 5,0), Natalia Pachulska (IIIb,
średnia 4,83) i Magdalena Sobczyk (IIIb,średnia 4,78).
Tak więc w konkursie na najlepszego ucznia I miejsce zajęła
ucz. klasy IId Agnieszka Fryczka ze średnią 5,41; II miejsce Julia
Waprzko z Id ze średnią 5,36; III miejsce ucz. IIa Klaudia Nadrowska ze średnią 5,29.
W naszej szkole miała również miejsce rywalizacja między klasami.
Najlepsza klasa to „Super klasa”. W konkursie tym brane są nie tylko
wyniki nauczania i zachowania, ale również wpłaty na ksero i Radę
Rodziców. W bieżącym roku szkolnym tytuł Super klasy otrzymały: I
miejsce - IIIa, II miejsce - IIa, III miejsce - IIIb. Nagrodą były dni bez
pytania: 3, 2 i 1, do wykorzystania w następnym roku szkolnym. Być
może nasi absolwenci odstąpią dni bez pytania swoim młodszym kolegom.
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wszystkim uczniom życzymy radosnego wypoczynku, który będzie wspomnieniem przez resztę roku, samych słonecznych i pięknych dni, by z tegorocznych wakacji wrócili wypoczęci i szczęśliwi, z nowymi siłami na
kolejny rok szkolny.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
E. Wira
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Najlepsi uczniowie na egzaminie w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie i informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.
Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne
zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz
przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że duży odsetek gimnazjalistów opanował jedną z trudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach ogólnych
zawartych w nowej podstawie programowej z matematyki, tj. umiejętność modelowania matematycznego. Uczniowie dobrze poradzili sobie również z większością zadań wymagających wyszukania informacji w tekście literackim lub popularnonaukowym i interpretowania danych przedstawionych na wykresie
oraz rozwiązaniem zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów w języku obcym.
Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. Na przykład w przypadku chemii była to umiejętność krytycznej analizy
przebiegu doświadczenia, z fizyki zaś trudność sprawiło zadanie sprawdzające umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Z matematyki
najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego. W przypadku języków obcych nowożytnych
trudność sprawiło tworzenie wypowiedzi pisemnej. W zestawie zadań z języka polskiego trudne okazały się dla gimnazjalistów zadania o złożonej konstrukcji
łączące w sobie zadanie typu prawda-fałsz i wyboru wielokrotnego. Aby je poprawnie rozwiązać, należało najpierw skonfrontować prawdziwość wielu informacji zamieszczonych w tabeli z analizowanym tekstem, a następnie wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych.
Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, jakie otrzymali gimnazjaliści, został podany wynik procentowy oraz wynik centylowy dla każdego z zakresów egzaminu gimnazjalnego, do których uczeń przystąpił.
• Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego zakresu.
• Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż
zdający.
Na przykład uczeń, który z matematyki uzyskał 72% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowiedział się z zaświadczenia, że wynik taki
sam lub niższy uzyskało 83% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 17% zdających. Wynik centylowy umożliwia
porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.
W tabeli poniżej przedstawiono skalę staninową średnich wyników szkół w Polsce z egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. oraz naszego gimnazjum.
Średnia ogólnopolska i dla naszego gimnazjum w 9-stopniowej skali staninowej:

gimnazjum

GH-H
procenty
63,1

ogólnopolski

58

Wyniki

7

GH-P
procenty
62,6

6

62

Stanin

5

GM-M
procenty
49,7

5

48

Stanin

6

GM-P
procenty
63,3

5

59

Stanin

7

GA-P
procenty
66,8

5

63

Stanin

6

GA-R
procenty
62,6

GN-P
procenty
65,6

6

45

45

Stanin

Stanin
6
4

• GH-H - część humanistyczna w zakresie historii i wos,
• GH-P - część humanistyczna w zakresie języka polskiego,
• GM-M - część matematyczno-przyrodnicza w zakresie matematyki,
• GM-P - część matematyczno-przyrodnicza w zakresie przedmiotów przyrodniczych,
• GA-P - język angielski poziom podstawowy,
• GA-R - język angielski poziom rozszerzony,
• GN-P - język niemiecki poziom podstawowy,
Najlepsze wyniki uczniów ≥ 90% z egzaminów gimnazjalnych w odpowiedniej części:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Imię ucznia
Mateusz
Karolina
Piotr
Marzena
Patryk
Jakub
Kajetan
Eryk
Konrad
Tomasz
Patrycja
Damian
Sabina
Agnieszka
Klaudia
Natalia
Oliwia
Szymon
Piotr
Dominik
Sylwia
Magdalena
Martyna
Justyna

nazwisko ucznia
Bechaj
Bieniek
Biesaga
Bikiewicz
Biniek
Dunaj
Dziuda
Garstka
Grzelczak
Kałuziński
Klepacz
Krzykowski
Kubasa
Marchewczyńska
Muras
Pachulska
Paśnikowska
Pokorski
Rydygier
Samiec
Skoneczna
Sobczyk
Sumera
Ziemak

GH-H

GH-P

GM-M

GM-P

GA-P

GA-R

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

Absolwentom i ich rodzicom gratulujemy i życzymy sukcesów w szkołach ponadgimnazjalnych.
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