Rozkład jazdy autobusów PKS

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Nr 11 (224) l LISTOPAD 2013 r.

Cena 1 zł

Święto Niepodległości w Rzgowie

„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.

12

Rzgów – Nasza Gmina

W dniu 11 listopada obchodziliśmy 95. rocznicę
odzyskania niepodległości
przez Polskę.
O godz. 9.45 zebrali się przed
Urzędem Miejskim w Rzgowie
Przedstawiciele Władz Miasta,
Poczty Sztandarowe rzgowskich
szkół, Ochotniczych Straży
Pożarnych, PSL, Orkiestra Dęta,
Rzgowski Chór „Camerata”,
uczniowie i mieszkańcy, aby
przemaszerować w korowodzie
do Kościoła Parafialnego pw. św.
Stanisława B.M.
Mszę św. o godz. 10.00
celebrował i pouczającą homilię wygłosił ksiądz proboszcz
Krzysztof Florczak. Chór
„Camerata” pod przewodnictwem Izabeli Kijanki wykonał
pieśni - „Gaude Mater Polonia”
oraz „O Panie, który Jesteś w
niebie”. Przedstawiciele władz
miasta w osobach zastępcy burmistrza - p. Jadwigi Pietrusińskiej, przewodniczącego Rady
Miejskiej - p. Marka Bartoszewskiego oraz radnych RM w
Rzgowie złożyli wieniec kwiatów pod tablicą pamiątkową,
poświęconą pamięci walczących
o niepodległość. Orkiestra Dęta
pod batutą Krzysztofa Gossa
wykonała pieśń – „Pod Twą
obronę”.
Bezpośrednio
po
mszy
uczniowie Gimnazjum w Rzgo-

wie przedstawili program artystyczny przygotowany przez
nauczycielki – p. Gabrielę
Chodorek i p. Mariolę Gałkiewicz, poprzedzony prezentacją
przypominającą historię walki
o niepodległość Polski. Członkowie grupy wokalnej „Sempre
Cantare” w osobach Macieja
Skibińskiego, Mateusza Tomaszewskiego i Julii Waprzko
wykonali pieśni patriotyczne i
żołnierskie: „Marsz I Brygady”,
„O mój rozmarynie”, „Wojenko,

wojenko”, przy akompaniamencie fortepianowym dyrektora
GOK Wojciecha Skibińskiego
i p. Krzysztofa Chrzanowskiego.
Następnie rzgowski chór
„Camerata” wykonał pieśni
patriotyczne – „Piechota”, „Tam
na błoniu” i „Przybyli ułani
pod okienko”, po czym uczestnicy uroczystości zaśpiewawszy hymn „Boże coś Polskę” z
udziałem Orkiestry Dętej, udali
się na cmentarz w Rzgowie, aby

przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożyć wieńce kwiatów.
Złożyli je zatem przedstawiciele
władz Rzgowa, PSL, Spółki
Leśnej oraz Kombatantów.
Jeden z nich – pamiętający
czasy II wojny światowej – p.
Jan Gos - wygłosił przejmujące
przemówienie skierowane głównie do młodzieży, jako przyszłości narodu. Na koniec uroczystości Orkiestra Dęta wykonała
„Rotę”.
Izabela Kijanka

Święto Niepodległości
w Rzgowie

Rozkład jazdy autobusów PKS
Przepraszamy czytelników „NG” za niezrozumiały rozkład jazdy PKS na trasie Romanów - Rzgów, zamieszczony w poprzednim
numerze „NG”. Podajemy aktualny rozkład jazdy PKS na tej linii, opracowany na podstawie strony internetowej PKS Łódź Sp. z o.o.
Informujemy, że rozkłady jazdy PKS Łódź i MPK Łódź są umieszczone na stronach internetowych tych przewoźników.
Redakcja NG

Chrzciny „Mercedesa”
86. rocznicę powstania jednostki OSP Grodzisko, jak co
roku od czasów II wojny światowej, jednostka obchodziła uroczyście uczestnicząc w kościele parafialnym w Rzgowie w
Mszy Św. w jej intencji. Słowo Boże odczytał druh Marcin Bartoszek z jednostki jubilatki.
Ks. Proboszcz Krzysztof Florczak przeprowadził z dziećmi
zgromadzonymi w kościele quiz na temat wiedzy pożarniczej,
a następie złożył druhom z Grodziska zgromadzonym w ilości
przeszło 30-tu „chłopa” życzenia pomyślności w działaniach
operacyjnych i tyleż powrotów, co wyjazdów.
Rocznica ta stała się okazją do poświęcenia wozu bojowego
„Mercedesa – Atego”. Swoiste chrzciny odbyły się na parkingu
przed kościołem, na których ks. proboszcz święconej wody
nie żałował i wylał jej cały kubeł na to auto, aby się święcenie
utrwaliło.
Strażacy udostępnili wszystkie tajniki tego samochodu ciekawskiej młodzieży, z których to dwu solennie obiecywało, że
zostaną strażakami w dorosłym życiu.
Uroczysty obiad w strażnicy we własnym gronie z udziałem
tylko Komendanta Gminnego OSP druha Stanisława Bednarczyka zwieńczył tę uroczystość.
Prezes OSP Grodzisko
Druh Marek Bartoszewski
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Bieg po zdrowie
Na przełomie października i listopada w Szkole Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie odbyły się biegi, w których uczestniczyli uczniowie
tutejszej podstawówki.
W kategorii klas młodszych najszybciej pobiegli: Oskar Januszanis,
Mateusz Jurek, Magda Biaduń, Filip Jędrzejczyk, Aleyna Yilmaz, Alan
Borecki. Natomiast w kategorii klas starszych najlepsi biegacze to: Karolina Lolo, Marcel Wałęsiński, Julia Nowak, Eryk Panasiuk, Szymon Krysiak,
Oskar Gajdzicki.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, zachęcając jednocześnie do uprawiania tej dyscypliny sportu.
Krzysztof Chrzanowski

Turniej Trójek Koszykarskich

Wielki sukces
Na Mistrzostwach Świata w Karate Shotokan WSKA, odbywających się
w Liverpoolu (UK) w dn. 28-29/09/2013, mieszkanka Starowej Góry, Ida
Zaniewska (15 lat), zdobyła brązowy medal w kumite młodziczek. Jest to
największy życiowy sukces tej zawodniczki, która trenuje karate WKF od
10 lat. Swoja przygodę z karate rozpoczęła w Białostockim Klubie Karate,
a od 2004 r. jest zawodniczką Harasuto Karate Klub w Łodzi (trener Janusz
Harast). Na podium stanęła też jej klubowa koleżanka Kinga Harast.
Na odbywających się w dniu 26/10/2013 Mistrzostwach Polski Karate
WKF Ida Zaniewska zajęła III miejsce w kata indywidualnym juniorek
młodszych, III miejsce w kumite indywidualnym juniorek młodszych + 54kg
i II miejsce w kumite drużynowym juniorek młodszych.
Ida jest uczennicą III klasy dwujęzycznej 43 Gimnazjum w Łodzi.
Oprócz karate uprawia też lekkoatletykę w Rudzkim Klubie Sportowym
(trener Dominik Kopeć).

Gra toczy się na jeden kosz w zespołach 3-osobowych. Ważne są zarówno
zdolności poszczególnych zawodników, jak i współpraca w grupie. Zwinność, szybkość, dobre przygotowanie techniczne i kondycyjne to cechy, które
pozwolą wam z sukcesami grać w tę odmianę koszykówki.
Zawody w tę właśnie dyscyplinę zorganizowaliśmy w naszej hali sportowej. Wszyscy miłośnicy koszykówki mogli spróbować swoich sił i co za tym
idzie - zweryfikować własne umiejętności. Chętnych nie brakło – zarówno
tych z rodzimego podwórka, jak i przyjezdnych gości z Łodzi.
Po zaciętej walce – choć warto podkreślić fair play i trzech godzinach
rywalizacji najlepszym zespołem okazał się skład „Amster” z Łodzi. Drugie
miejsce po zaciętej rywalizacji w półfinale zajął skład „The Sernicks”, a trzecie nasz rodzimy zespół „Zaratajka”.
Nagrodami dla wszystkich były pamiątkowe dyplomy, a dla najlepszych
trzech zespołów piłki z autografami. Gratulujemy i zapraszamy na kolejne
zawody.
Radosław Bubas, GOSTiR

Tenis ziemny dzieci
12 października w hali sportowej w Rzgowie został rozegrany kolejny
turniej młodzieżowego tenisa ziemnego. Młodzi zawodnicy to głównie dzieci
uczące się grać pod okiem instruktora na sobotnich zajęciach prowadzonych
przez GOSTiR, ale nie zabrakło też nowych twarzy. Najwierniejsi kibice to
oczywiście rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Młodzi sportowcy rozgrywali
swoje mecze na nieco zmodyfikowanych boiskach i grali na uproszczonych
– szkolnych zasadach. Wcale nie ucierpiała na tym rywalizacja i widowiskowość – mecze były zacięte, pełne poświęcenia i nagłych zwrotów.
Najlepszymi młodymi tenisistami okazali się: Kacper Rutkowski, Samy
Hidane, Mateusz Maślanka i Amelia Pietras. Zwycięzcy zostali nagrodzeni
pamiątkowymi dyplomami oraz cennymi medalami, a na wszystkich czekał
słodki poczęstunek. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na
kolejne zawody.
Radosław Bubas, GOSTiR

KIEROWNIK budowy
z uprawnieniami
ogólnobudowlanymi, wodnokanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi
budowy, 604-381-688
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Usługowy Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki i Mariusz Zawadzki

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 28 października 2013 r.
Podatki w 2014 r.

Zmiany w budżecie

Stawki podatków od nieruchomości radni postanowili zostawić na niezmienionym poziomie z wyjątkiem stawki od pozostałych budynków lub
ich części – stawkę obniżono do 3 zł za m2 powierzchni użytkowej. Jest to
bardzo znacząca, bo aż o połowę obniżka stawki z 6 zł. Niewątpliwie będzie
to ulga dla wszystkich już nie rolników, którym pozostał balast budynków
gospodarczych.

Po zmniejszeniu planu wydatków (głównie po przetargach) o kwotę
617.152 zł. Po zwiększeniu planu dochodów o kwotę 89.620 zł. Zmniejszono
plan dochodu z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 507.661 zł.
Pozostałą kwotę 199.111 zł rozdysponowano w następujący sposób:

A oto te stawki:

Nazwa podstawa opodatkowania

a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m²
powierzchni użytkowej,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1
m² powierzchni,
a) mieszkalnych, od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) od budynków letniskowych;
3) od budowli

Stawki na
Górne
2014 r.
stawki
uchwalone ustalone
przez Radę przez MF
Miejską na 2014 r.
w Rzgowie
0,84

0,89

4,33

4,56

0,15

0,46

0,70

0,74

20,50

23,03

10,24

10,75

4,45

4,68

3,00

7,73

7,36
2%
wartości

7,73
2%
wartości

świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:

Analiza oświadczeń majątkowych

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

Przewodniczący Rady Marek Bartoszewski i Burmistrz Jan Mielczarek złożyli sprawozdania z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych i kierowników urzędu.
W przeanalizowanych oświadczeniach oraz zeznaniach podatkowych o
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2012 obaj panowie nie
stwierdzili zatajenia prawdy, w związku z czym nie było konieczności wystąpienia z wnioskiem o kontrolę oświadczeń przez Urząd Kontroli Skarbowej.

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

W obrębie Huta Wiskicka-Tadzin wyrażono zgodę na zakup gruntów na
poszerzenie drogi od Huty do Tadzina za cenę zakupu 20 zł za 1 m2 gruntu,
co na ogólną powierzchnię daje kwotę 34.360 zł.
W Rzgowie przy ul. Stadionowej wyrażono zgodę na zakup dwu działek
o numerach 339/14 i 339/16 o łącznej powierzchni 242 m2 z przeznaczeniem
na budowę drogi gminnej zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

„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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1. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Gminy Pabianice na zadania związane z komunikacją:
7.523,00 zł
2. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - zakup materiałów: 10.651,00 zł
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i usług:		
37.393,00 zł
4. Instalacja i podłączenie zasobów pamięci dyskowych
w Urzędzie Miejskim:
16.000,00 zł
5. Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie:
20.000,00 zł
6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
oddziały przedszkolne w szkołach podst. - Dotacja celowa dla Miasta Łodzi:
10.000,00 zł
7. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty - Niepubliczne Przedszkole „LALIBU” w Starowej Górze:
20.000,00 zł
8. Zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej (zmywarka):
2.044,00 zł
9. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
inne formy wychowania przedszkolnego - Dotacja celowa dla Miasta Łodzi:		
5.000,00 zł
10. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej
w Szkole Podst. im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie:
11.500,00 zł
11. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Południowej
oraz Warzywnej z ul. Jana Pawła II w Starowej Górze:
2.000,00 zł
12. Budowa budynku magazynowego dla GZWiK w Rzgowie: 23.000,00 zł
13. Ogrodzenie terenu wokół garaży OSP w Starowej Górze:
5.000,00 zł
14. Przebudowa chodnika w Gospodarzu:
8.000,00 zł
15. Odtworzenie rowu Kalinko Kalino R2/1/S:
15.000,00 zł
16. Modernizacja wentylacji w budynku OSP Grodzisko:
6.000,00 zł
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Zakup działek na drogi

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
...Gminy Rzgów za rok szkolny 2012/2013 została przedstawiona radnym
w 25-stronnicowym dokumencie.
Na sesji obecni byli dyrektorzy szkół i przedszkola, którym zadawano
pytania w celu uszczegółowienia tego dokumentu.
Informację tę przyjęto bez większych uwag do akceptującej wiadomości.
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Ruszyła budowa następnej hali u „Ptaka” po zachodniej stronie
Drogi Nr 1 obok Outletu. Na 30 tysiącach metrów kwadratowych
zniwelowano grunt i zalano 15-centymetrową warstwę betonu.
Zakończenie tego obiektu ma nastąpić w I połowie przyszłego
roku. To kilkaset miejsc pracy więcej i więcej podatków – rząd
wielkości około 1 mln zł.
Radni przed sesją wizytowali tę budowę.
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KRONIKA POLICYJNA

W Rzgowie jak w bajce

* Zdarzenia kryminalne

W dość chłodny piątkowy wieczór 15 listopada, w sali konferencyjnej
Hali Sportowej w Rzgowie, odbyło się kolejne spotkanie rzgowskich seniorów, obchodzących swoje święto, którzy jak zawsze, na przekór pogodzie
zapewnili gorącą atmosferę. Tuż po godzinie 17.00 powitaliśmy pierwsze
osoby i od razu widać było uśmiechy na twarzach, słychać pytanie: w czym
pomóc? Krótko mówiąc od pierwszych minut stworzyła się atmosfera do
pozazdroszczenia przez wszystkich malkontentów. Pomogli w tym goście w
osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie – Pana Marka Bartoszewskiego i Wiceprzewodniczącej – Pani Reginy Krystyny Bagińskiej.
Integracja, jakiej wielu może pozazdrościć. Spotkanie przebiegało w
miłej i przyjacielskiej atmosferze, a tuż przed godziną 18.00 prowadząca

Od początku września w markecie „Biedronka” dochodziło do kradzieży.
W październiku ujęto sprawcę wielokrotnych kradzieży, który jest mieszkańcem Łodzi, i przedstawiono mu zarzuty. Postępowanie prowadzone jest przez
Prokuraturę Rejonową w Pabianicach.
Na początku września skradziono toaletę TOY-TOY z terenu cmentarza grzebalnego w Rzgowie. Policja apeluje do mieszkańców o przekazanie
jakichkolwiek informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy. Tel.
42-214-10-07.
W CH „Ptak” dochodzi do licznych kradzieży kieszonkowych. Złodzieje
wykorzystują nieuwagę i roztargnienie kupujących. Kradną przede wszystkim portfele i dokumenty.
Zatrzymano sprawców kradzieży z włamaniem do obiektu ZWiK SUW
w Kalinku, byli to nieletni mieszkańcy naszej gminy, którzy będą odpowiadać przed sądem rodzinnym. Skradli złom i konstrukcje stalowe. Odzyskano
mienie o wartości 700 zł.

Absurd na chodniku
Jakież było zdziwienie samorządowców, że na chodniku ulicy Cmentarnej w Rzgowie przed posesjami nr 17A i 17B ujrzeli w niedzielę rano 3
listopada leżące na chodniku gminnym pnie drzew, ograniczające doń dostęp
i stanowiące zagrożenie w ruchu pojazdów i pieszych. Działki te są w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza rzymskokatolickiego w Rzgowie.
Natychmiastowe zgłoszenie zagrożenia na policję spowodowało jeszcze
większe zdumienie?! Policjant – dzielnicowy Rzgowa nadzorujący ten teren
wokół cmentarza orzekł, że chodnik ten jest chodnikiem gminnym i to jest
gminy sprawa.
Po krótkiej, ale stanowczej dyskusji dzielnicowy orzekł, że jego patrol
pojedzie i zastosuje tzw. pouczenie. Po dwu godzinach pnie zostały usunięte.
W środę 13 listopada zaistniałym incydentem zajęła się Komisja Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie, którą kierował Przewodniczący
Komisji radny Marek Skalski.
Okazało się, że te pnie leżały na chodniku już od czwartku 31 października przed świętem zmarłych i broniły dostępu na chodnik samochodom
podjeżdżającym pod cmentarz, kiedy to rodziny odwiedzają groby zmarłych
zgodnie z polską tradycją i notorycznie brakuje miejsca na parkowanie. Są na
to wiarygodni świadkowie.
Okazało się też, że to była tzw. samowolka i bez uzgodnienia z Urzędem
Miejskim, bez zgody na zajęcie pasa drogowego miało miejsce to zdarzenie.
Komendant Komisariatu Policji w Rzgowie wysłuchał zarzutów zaniechania interwencji przez jemu podległe służby, a Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej został zobowiązany do wyjaśnienia tego incydentu oraz
wyciągnięcia konsekwencji związanych z zajęciem pasa ruchu drogi gminnej.
Przypadek ten musi działać odstraszająco na wypadek, gdyby właściciele
działek wpadli na pomysł odgrodzenia kawałka chodnika czy drogi dla tzw.
„świętego spokoju” mieszkańców ich posesji.
Radnych z gminy Rzgów zastanawia też, czy aby policjanci – dyżurni z
gminy Rzgów nie zapomnieli, z czyich podatków płyną środki na ich etaty?
Z życzeniami szerokości – na ulicach i chodnikach
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Ważne dla pacjentów
Pacjenci Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie korzystają z
nocnej i świątecznej pomocy medycznej w dni powszednie od
godz. 18.00 – 8.00 oraz w dni wolne od pracy całodobowo, w
Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu, ul. Rokicińska 125,
tel. (42) 213-23-62, 605-145-149.
Jednak w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez
względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy
w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, czyli
tam, gdzie ma najbliżej. Dla mieszkańców Gminy Rzgów są to:
- Centrum Medyczne Dobry Doktor Sp. z o.o. w Łodzi przy ul.
Rzgowskiej 281/289 (wejście od ul. Paradnej), tel. (42) 687-5054;
- Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach przy ul.
Jana Pawła II 68, tel. (42) 225-36-13 lub (42) 225-36-15;
- PRO-MEDYK Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Puszkina 18, tel. (42)
239-84-52, 534-999-003.
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* Zuchy w Komisariacie Policji w Rzgowie
10 października 2013 r. 30-osobowa drużyna zuchów ze Rzgowa odwiedziła miejscowy Komisariat Policji. Po budynku oprowadzał ich gospodarz
placówki Komendant st. asp. Andrzej Rosiak. Oprócz tradycyjnej pogadanki
na tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, czy zachowania
podczas spotkania agresywnego psa, komendant przygotował dla zuchów
szereg atrakcji.
Przymierzanie elementów policyjnego umundurowania czy obejrzenie
niektórych środków przymusu bezpośredniego okazało się dla dzieci wielką
atrakcją. Poza tym każdy zuch zostawił w komisariacie swoje odciski palców
i obejrzał wyposażenie radiowozu. Nie obyło się także bez drobnych, przydatnych upominków i pamiątkowych zdjęć. Na koniec każde dziecko z komisariatu zostało odebrane przez rodziców, którzy tym sposobem mieli okazję
zapoznać się z nową placówką policji.
W dniu 18.10 miała miejsce katastrofa budowlana przy ul. Grodziskiej 2
w Rzgowie, w wyniku czego zawaliła się ściana budynku. W przedmiotowej
sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w
Pabianicach. Na miejscu zostały wykonane czynności procesowe przez policjantów Komisariatu Policji w Rzgowie. W działaniach uczestniczyły jednostki OSP z terenu gminy Rzgów oraz PSP z Koluszek. Teren został zabezpieczony.

* Policyjne statystyki
Ogólna wykrywalność, jeżeli chodzi o przestępstwa, wynosi 42%. Jest
jedna sprawa o usiłowanie zabójstwa, która jest w toku. Rozbojów nie było
w ogóle. Bójki, pobicia - wykrywalność 100%. Stały uszczerbek zdrowia –
100% wykrywalność. Gwałtów nie odnotowano. Kradzieże z włamaniem – 9
kradzieży pojazdów. Zdarzenia na budowie S8 i A1, a także w okolicach CT
„Ptak” to 40% wszystkich zdarzeń. Do końca października wszczęte zostało
291 postępowań, z czego 216 było przestępstwem. Pozostałe postępowania
nie miały cech przestępstwa albo było wykroczeniem. Uszkodzenie rzeczy
– 36% wykrywalności. Narkotyki - 100% wykrywalności. Postępowania
gospodarcze – 85%. Korupcja - 100%. Przestępstwa drogowe – 97%. Nietrzeźwi kierujący – 100%. Straty w gminie wyniosły 718 tys. zł, z czego
odzyskano 60 tys. zł. Około 50% spraw kończone jest aktem oskarżenia.
Podczas obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada w parku
zatrzymano 10-osobową grupę mieszkańców ze Rzgowa, która dość mocna
skandowała swoje przekonania względem policji i tego święta. Grupa ukarana została mandatami w wysokości 500 zł głównie za używanie wulgaryzmów. Ukarani byli pod wpływem alkoholu.

„Camerata” dla uczniów
W dniu 7 listopada br., na zaproszenie dyrekcji oraz grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie, Rzgowski Chór
„Camerata” wystąpił przed uczniami podczas uroczystej akademii z okazji
zbliżającego się Święta Niepodległości Polski.
Na rozpoczęcie chór wykonał „Rotę” - pieśń hymniczną, do słów polskiej
poetki Marii Konopnickiej i muzyki Feliksa Nowowiejskiego.
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały wiersze, a także wykonywały pieśni i piosenki patriotyczne. Na koniec chór zaśpiewał pieśni żołnierskie „Tam na błoniu” oraz „Przybyli ułani pod okienko”.
Jest piękne, bardzo pouczające i wychowawcze, iż my – mieszkańcy
Rzgowa, młodsi i starsi, razem świętujemy historyczne wydarzenia, śpiewamy te same piosenki, spełniamy patriotyczny obowiązek. To wielowymiarowy kapitał na przyszłość.
Chórzyści Rzgowskiego Chóru „Camerata” dziękują dzieciom i pracownikom szkoły za wspaniałe wrażenia i miłe spotkanie.
Chórzyści Rzgowskiego Chóru „Camerata”
Chórmistrz Izabela Kijanka

„Jesienny pejzaż” rozstrzygnięty
Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zorganizował konkurs plastyczny „Jesienny pejzaż”. Do konkursu zgłoszono 166 prac, z których 3-osobowe jury w składzie: Anna Lehmann - artysta plastyk, Dorota
Banaszczyk - artysta plastyk, Joanna Jeziorska - artysta plastyk, wyłoniło
31 laureatów:
Grupa wiekowa 3-6 lat: I miejsce Patryk Wiśniewski, 6 lat, SP w Guzewie. II miejsce Miłosz Kamiński, 6 lat, GOK w Rzgowie. III miejsca: Klaudia Gałkiewicz, 4 lata, GOK w Rzgowie oraz Wiktor Gorzkiewicz, 6 lat, SP
w Guzewie. Wyróżnienia: Sandy Gajdzicki, 6 lat, SP w Guzewie; Sandra Pietraszczyk, 6 lat, GOK w Rzgowie; Wiktoria Pietrzak, 5 lat, GOK w Rzgowie.
Grupa wiekowa 7-9 lat: Grand Prix Jakub Bednarski, 7 lat, GOK w
Rzgowie. II miejsce Jakub Gajewski, 9 lat, indywidualnie Rzgów. III miejsca: Maja Madej, 7 lat, GOK w Rzgowie; Wiktoria Gałkiewicz, 9 lat, GOK
w Rzgowie; Maria Zommer, 7 lat, GOK w Rzgowie. Wyróżnienia: Kinga
Madej, 8 lat, GOK w Rzgowie; Martyna Kubiak, 9 lat, SP w Guzewie; Kacper
Rózga, 8 lat, SP w Guzewie; Aleksandra Szymańska, 8 lat, SP w Kalinie.
Grupa wiekowa 10-12 lat: I miejsca: Patryk Paluch, 11 lat, SP w Rzgowie oraz Oliwia Nagańska, 12 lat, SP w Kalinie. II miejsca: Zuzanna Helbik,
12 lat, SP w Guzewie oraz Paweł Adamus, 11 lat, SP w Rzgowie. III miejsca:

WS

Aleksandra Zawiejska, 10 lat, GOK w Rzgowie oraz Wiktoria Kucharska,
10 lat, GOK w Rzgowie. Wyróżnienia: Zuzanna Zawiejska, 12 lat, GOK w
Rzgowie oraz Wiktoria Bąbol, 10 lat, SP w Rzgowie.
Grupa wiekowa 13-16 lat: I miejsce Sara Bednarska, 14 lat, indywidualnie Rzgów. II miejsca: Karolina Zdyb, 13 lat, indywidualnie Rzgów oraz
Mateusz Makiewicz, 15 lat, Świetlica, Rzgów, ul. Letniskowa. III miejsca:
Angelika Koziarska, 15 lat, Świetlica, Rzgów, ul. Letniskowa oraz Patrycja
Ciosek, 15 lat, indywidualnie Rzgów. Wyróżnienia: Joanna Makiewicz, 13
lat, Świetlica, Rzgów, ul. Letniskowa oraz Weronika Świątek, 13 lat, Świetlica, Rzgów, ul. Letniskowa.
Uroczyste wręczenie dyplomów dla najlepszych odbyło się 7 listopada
2013 r. Nagrodami były: farby, pędzle, pastele i teczki. Nagrodzone prace
można oglądać na wystawie w holu Hali Sportowej w Rzgowie w godz. 9.0021.00 do 10 grudnia 2013 r. Gratulujemy wspaniałych prac i zapraszamy do
udziału w kolejnych konkursach plastycznych. Zapraszamy również wszystkie dzieci z naszej gminy do zabawy i nauki podczas bezpłatnych zajęć plastycznych w GOK. Dokładne informacje na www.rzgowkultura.pl lub pod nr
tel. 42-214-13-12.
Irmina Kuzik,
instruktor GOK

Nasza recenzja

AG i SG

Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej/ Sławomir Koper. Warszawa:
Bellona, 2013.-342, [2] s.; 21 cm.
Wspaniała seria wydawnicza Bellony na temat międzywojnia wzbogaciła
się o dzieło Sławomira Kopera pod tytułem „Gwiazdy Drugiej Rzeczypospolitej”. Autor przedstawia plejadę najznamienitszych gwiazd kina, teatru
i kabaretu, bywających na salonach lub zazdrośnie strzegących swojej prywatności.
Klarowna, płynna narracja, wiele ciekawostek na temat bohaterów, liczne
fotografie, cytaty listów i artykułów prasowych sprawiają, że czytanie tej
książki jest prawdziwą przyjemnością. Mało znane lub zgoła zapomniane
wątki prezentowane są na tle obyczajowości specyficznej dla danej epoki.
Autor podjął niemały wysiłek, aby dotrzeć do rozlicznych źródeł, których
długą listę przedstawia z dokładnością wybitnego historyka w przypisach i
przebogatej bibliografii.
Anna Malinowska,
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

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.

Rzgów – Nasza Gmina

pani Halina Kaczmarek zapowiedziała koncert rodzimej grupy wokalnej
„Sempre Cantare”, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury. Piosenki
„Otwórz serce”, „Szukaj mnie”, „Prywatki”, „Cała sala śpiewa z nami” czy
wreszcie „Odrobinę szczęścia w miłości”śpiewali nie tylko młodzi artyści,
ale i niektórzy z publiczności, bo kto z nas ich nie zna?
Po raz kolejny okazało się, że rzgowianie uwielbiają koncertować. Niektórzy nawet z łezką w oku zapominali się na chwilę wsłuchani w znane
im dźwięki, a to dodawało wigoru wykonawcom. Chciałoby się krzyknąć
jak sprawozdawca w radio: „szkoda, że Państwo tego nie widzą”, ale może
wystarczy zaproszenie na kolejne spotkanie naszych seniorów, które odbędzie się już 14 grudnia. Jeśli zaś chodzi o spotkanie listopadowe, to nawet
koniec był szczęśliwy, bo w Rzgowie przecież jak w bajce, wystarczy tylko
trochę dobrych chęci i... zapomniałbym dodać, że nasza młodzież była przyjęta jak należy, a brawa i podziękowania nie miały końca.

Rzgów – Nasza Gmina
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Zapraszamy Uczniów, Rodziców i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w Rzgowie
do wzięcia udziału w przedświątecznej akcji

„Pomóż dziecku
z domu dziecka”.
W dniach od 12 listopada do 11 grudnia przeprowadzamy
zbiórkę artykułów piśmienniczych, gier planszowych, zabawek
i słodyczy na rzecz wychowanków łódzkiego domu dziecka.
Paczki zbiera i szczegółowych informacji
udziela Katarzyna Kalinowska (sala 26).

Spełniamy nasze marzenia
„Wczoraj do ciebie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest twoje.”
(Jan Paweł II)
Jesień życia może być pogodna i radosna, pragnie to zasygnalizować
grupa seniorów działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie.
Doceniamy wartość przyjaźni, uczymy się walczyć z samotnością, z
radością dzielimy się wspomnieniami z minionych lat. Comiesięczne spotkania przebiegają w miłej, rodzinnej atmosferze. Na zebrania zapraszani
są ludzie różnych zawodów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na jednym z takich spotkań gościliśmy twórców filmu „1914 - Ziemia
Łódzka w ogniu walk”.
W okresie letnim spędzamy czas przy ognisku, pieczeniu kiełbasek towarzyszą pląsy i śpiewy. Oprócz spotkań w rzgowskiej hali sportowej organizujemy wyjazdy do łódzkich teatrów oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Miłych przeżyć dostarczają spektakle oglądane w Teatrze Muzycznym i
Powszechnym w Łodzi.
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze mają na celu poznawanie bliższych
i dalszych zakątków naszego kraju, sprzyjają integracji, rodzą się nowe znajomości i przyjaźnie. W bieżącym roku na szlaku naszych wędrówek znalazły
się miejscowości: Opatówek - Gołuchów, Rogów - Jeżów, Nieborów - Arkadia, miasta Podlasia, Żelazowa Wola - Niepokalanów.
W miarę możliwości uczestniczymy w życiu naszej małej Ojczyzny, bierzemy udział w organizowanych uroczystościach gminnych, pamiętamy o
ludziach, którzy walczyli za wolność Ojczyzny w latach 1939-45.
Seniorzy gm. Rzgów składają serdeczne podziękowania Panu Wojciechowi Skibińskiemu, Dyrektorowi GOK, za wszelką pomoc przy organizowaniu spotkań. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Radosława
Bubasa za przeprowadzenie szkolenia nt. „Jak udzielać pierwszej pomocy”.
Zapraszamy do naszego grona seniorów w różnym wieku. Najbliższe
spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2013 r. Informacje o terminach
spotkań zamieszczamy na tablicach ogłoszeniowych.
Sekretarz sekcji seniorów

KONCERT CHARYTATYWNY
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie zaprasza
na koncert charytatywny, który odbędzie się w dniu 15 grudnia
2013 r. o godz. 15.00, w sali gimnastycznej
Program koncertu:
* występ grupy gitarowej, prowadzonej przez Panią
Weronikę Bednarczyk,
* Jasełka w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej,
* występ grupy wokalnej SEMPRE CANTARE
Ponadto odbędzie się również: prezentacja prac plastycznych
wykonanych przez uczestników kółka plastycznego GOK-u;
kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, słodka degustacja
oraz atrakcje dla najmłodszych.
Datki zebrane podczas akcji przeznaczone są na wsparcie
niepełnosprawnych dzieci, jak również rodzin z naszego terenu,
znajdujących się w trudnej sytuacji.
Wszystkich, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka,
zachęcamy i gorąco zapraszamy do udziału w zabawie.
Uczniowie i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
Szkoła Podstawowa w Rzgowie

„Zbiórka dla Burka”
W listopadzie zbieramy wszystko to, co przydać się może
zwierzętom mieszkającym w schronisku przy ul. Marmurowej.
Potrzebujemy: koców, kołder, poduszek, ręczników, starych
ubrań wykonanych z miękkich materiałów etc. na posłania dla
zwierząt, karmy dla psów i kotów, smyczy, obroży i kagańców,
misek i garnków na jedzenie i picie, bud, kojców, klatek i koszy.
Dary zbiera i informacji udziela
Katarzyna Kalinowska (sala 26).

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Królewski Dzień Edukacji
Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Guzewie przygotowali uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji według
scenariusza autorskiego Alicji i Aleksandry Drabczyńskich. Gościem specjalnym akademii był sam król Stanisław August Poniatowski.
Król przeniósł wszystkich uczestników uroczystości w odległy wiek
XVIII, kiedy to rozpoczął reformę szkolnictwa. Jego trudy i starania zostały
docenione przez potomnych. Sam zaś przekonał się, że jego troska o ojczyznę
i młodzieży wychowanie nie poszła na marne. Droga reform była wyboista.
W szkolnictwie różnie się działo, raz trochę lepiej, raz znowu gorzej. Król
widząc współczesną szkołę nie skrywał swojego zadowolenia, a zarazem
zdumienia. Jego dzieło przetrwało wieki. Niosąc radość, sukces, wiedzę.
Obecna na akademii pani burmistrz Jadwiga Pietrusińska nie kryła swojego wzruszenia. W imieniu zarządu gminy złożyła nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom gratulacje. Życzyła wszystkim sukcesów w pracy,
wiele radości oraz satysfakcji.
Pan dyrektor Tomasz Drabczyński podziękował wszystkim zebranym
za trud i włożoną pracę. Wyróżniającym się nauczycielom wręczył nagrody
dyrektora.
Urszula Sabela

Sylwester w Kalinie 2013/14
Zapraszamy na bal sylwestrowy dnia 31.12.2013 r.
od godziny 20.00 do białego rana.
Będziemy bawić się przy muzyce wspaniałej orkiestry
oraz kosztować dania doskonałej kuchni.
Jak co roku, wiejski stół będzie syto zaopatrzony
do państwa dyspozycji!!!
Oprócz tego proponujemy: 4 dania gorące, zakąski,
owoce i ciasta, gorące i zimne napoje,
pół litra na parę i szampan na stół.
Zapisy: koszt – 320 zł od pary
Kalino 63, tel. 515-334-651; Kalino 35, tel. 606-272-085
Organizatorzy: OSP i KGW Kalino

„Kornelki” ślubują
5 listopada 2013 r. był dla pierwszaków Szkoły Podstawowej w Guzewie
niezapomnianym dniem, ponieważ zostali przyjęci w poczet braci uczniowskiej. Wraz w wychowawcą Joanną Kurowską przygotowali przedstawienie, którym udowodnili, że mogą zostać pełnoprawnymi uczniami. Podczas
uroczystości wyśmienicie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie i
wokalne. Występom towarzyszył uśmiech i dobra zabawa.
Kulminacyjnym punktem było ślubowanie na sztandar szkoły. Pierwszoklasiści zgodnym chórem złożyli uroczyste przyrzeczenie. Następnie zostali
pasowani przez dyrektora pana Tomasza Drabczyńskiego na uczniów
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie.
Każdy świeżo pasowany uczeń otrzymał legitymację, pamiątkowy
dyplom, znaczek oraz liczne upominki przygotowane przez Radę Rodziców,
a także kolegów i koleżanki z klasy II. Na zakończenie miłego i pełnego
wrażeń dnia dzieci i zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Wychowawca, Joanna Kurowska

Stworek Potworek
Z wielkim zaangażowaniem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Guzewie przystąpili do kolejnej edycji szkolnego konkursu „Stworek Potworek”. Prace zachwyciły pomysłowością, oryginalnością i precyzją wykonania. Szkolne jury miało problemy z ogłoszeniem wyników konkursu. Przyznano dwie nagrody GRAND PRIX dla Anieli Nowak i
Julii Tyburskiej, uczennic klasy V.
I miejsce: Adam Konka (kl. IV), Kuba Kluczak (kl. IV), Marcel Ciosek
(kl. I), Aleksandra Bagińska (kl. I). II miejsce: Sebastian Krawiec (kl. IV),
Julita Kwiatkowska (kl. IV), Krystian Agatka (kl. IV), Roksana Sztandor
(kl. I), Maja Bagińska (kl. I), Artur Sarnowiak (kl. I). III miejsce: Patrycja
Mirowska (kl. III), Kuba Hans (kl. IV), Julia Bursiak (kl. IV), Dominik Zdyp
(kl. IV). Wyróżnienie: Filip Wasiak, Pola Korpas, Klaudia Jałocha, Sandra
Jałocha, Zosia Kośka, Krystian Kwiatkowski, Magda Kośka.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do dalszej współpracy.
Urszula Sabela

ZAPROSZENIE
na

BAL SYLWESTROWY 2013
w GRODZISKU, gm. Rzgów
w Sali Bankietowej budynku OSP
Zapewniamy, jak co roku, wyśmienitą kuchnię i zabawę
do białego rana w takt profesjonalnego zespołu muzycznego
„Mid Max”
Gwóźdź programu to wspaniały pokaz sztucznych ogni!!!
Bilety wstępu w cenie 300 zł od pary
Bilety do nabycia: p. Mariusz Mirowski –
sklep w budynku OSP, tel. 512-585-534
Gwarantujemy wspaniałą zabawę i wyśmienitą obsługę!!!
ORGANIZATORZY
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Rzgów – Nasza Gmina

Dopalacze i nowe narkotyki
Po raz kolejny Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka odwiedzi w
dniu 6 grudnia br. (piątek) specjalista ds. narkotyków i dopalaczy, Dyrektor
Zarządzający Mazowieckiego Centrum Profilaktyki - mgr Maciej Szczodrowski. Spotkania ze specjalistami Mazowieckiego Centrum Profilaktyki i
Uzależnień cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem w całej Polsce,
dlatego po raz kolejny zaprosiliśmy ich do naszej placówki.
Wszystkich zainteresowanych tematyką nowych narkotyków, dopalaczy
oraz rozpoznawaniem objawów sięgania po środki psychoaktywne i sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zapraszamy w tym dniu na spotkanie, które odbędzie się o godz. 17.00 w sali gimnastycznej.
Po warsztatach prowadzonych u nas przez Dyrektora MCPU - prof. dr
hab. Mariusza Jędrzejko wiele osób nawiązało współpracę z centrum profilaktycznym - dlatego też serdecznie zachęcam całą społeczność lokalną do
udziału w spotkaniu.
Pedagog szkolny, Edyta Waprzko

Rzgów – Nasza Gmina

NASZE SUKCESY
Młodzież koła fotograficznego Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie wzięła udział w konkursie fotograficznym pt. „Oblicza
lata”, zorganizowanym przez koło fotograficzne „Blenda”, działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie.
Organizatorom zależało na zachęceniu dzieci i młodzieży do kreatywnego działania poprzez fotografię i rejestrowania rzeczywistości zgodnie
z zasadami kompozycji, jednocześnie rozwijając wyobraźnię i wrażliwość
autora. Jury konkursowe wyróżniło prace uczniów koła: Agnieszki Fryczki,
Patrycji Koziarskiej, Joanny Walczak i Angeliki Koziarskiej. Cieszymy się,
że do grona utytułowanych uczniów dołączyła drużyna z naszej szkoły.
Wyróżnione zdjęcia można obejrzeć w galerii szkoły pod adresem:
https://picasaweb.google.com/gimnazjumrzgow/ObliczaLata
Beata Ways, nauczyciel informatyki, opiekun koła
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Odpowiedź z Watykanu

Patriotyzm w oczach ucznia

We wrześniu br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w
Rzgowie napisali list do Ojca Św. Franciszka z okazji zbliżających się Jego
imienin.
Papieża, choć przybył z dalekiego kraju, dzieci pokochały i wierzą, że
połączy ich z Ojcem Św. miłość do Boga. W swoim liście wyraziły wielką
radość z objęcia przez Jego Świątobliwość tak szczególnego miejsca w Domu
Bożym, podziękowały za poświęcenie i trud włożony w posługę, za otwartość na każdego człowieka oraz za modlitwę w intencji pokoju na świecie.
Składając najserdeczniejsze życzenia, zapewniły Ojca Św. o swojej
modlitwie w Jego intencji i poprosiły o ojcowskie błogosławieństwo. Dnia
12.11.2013 r. dzieci otrzymały odpowiedź z Watykanu.
Iwona Skalska, dyrektor szkoły

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To
właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, nasz kraj znów pojawił
się na mapie Europy. Ponownie mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu - Polski, która przez wiele lat zawłaszczona była przez Rosję,
Prusy i Austrię.
Tę jakże krótką, a jak wiele znaczącą lekcję patriotyzmu poprowadzili
uczniowie Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie. Krótki program
artystyczny, który przygotowały panie: Gabriela Małocha-Chodorek i
Mariola Gałkiewicz wraz z panem Krzysztofem Chrzanowskim, przedstawiła młodzież klasy IIIb, IId i Ic w szkole, jak również w kościele. Uczniowie chcieli przekazać, czym jest patriotyzm w życiu człowieka i jak ważnym
Świętem Narodowym jest dzień 11 listopada. Uwieńczeniem obchodów 95.
rocznicy odzyskania niepodległości było złożenie wieńców na grobie Nieznanego Żołnierza na rzgowskim cmentarzu.
Julia Waprzko, kl. IId

Hallowe’en w gimnazjum
W dniach 30-31 października do Gimnazjum zawitało Hallowe’en święto tradycyjnie obchodzone 31 października w krajach związanych z kulturą anglosaską. Uczniowie klas pierwszych, pod kierunkiem nauczycielki
języka angielskiego, p. Magdaleny Maciszewskiej, przygotowali dekoracje
w pracowni jęz. angielskiego, w tym charakterystyczne dynie zwane „Jack-o’Lanterns”. Gimnazjaliści, przebrani w kostiumy duchów i wiedźm, mogli
zapoznać się z wieloma tradycjami związanymi z tym świętem, np. „trick or
treating”, czyli „cukierek albo psikus”, lub jedzeniem jabłek wiszących na
sznurkach na czas.

Jesienna przygoda w Rogowie

Ślubowanie u Długosza
Jedną z piękniejszych uroczystości w życiu naszej szkoły jest przyjęcie
najmłodszych uczniów do społeczności uczniowskiej. Takie właśnie wydarzenie miało miejsce 14 października 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie.
W uroczystości wzięły udział klasy Ia i Ib wraz z wychowawcami, dyrekcja szkoły, nauczyciele, zaproszeni goście, delegacje klas starszych oraz
rodzice pierwszoklasistów.
Przygotowania do tego dnia rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej, kiedy
uczniowie poznawali szkołę, kolegów, zaznajamiali się ze swoimi prawami
i obowiązkami, wdrażali się do wspólnego życia w społeczności szkolnej. I
wreszcie nadszedł ten najważniejszy dzień. Klasy pierwsze przygotowały na
tę uroczystość część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i
zdolności przed zgromadzoną publicznością.
Punktem kulminacyjnym całej uroczystości był sam akt ślubowania i
pasowania na ucznia. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część
oficjalna uroczystości, uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły.
Następnie Pani Dyrektor każde dziecko z klasy pierwszej pasowała na ucznia,
dotykając jego ramienia dużym ołówkiem. Złożyła też wszystkim pierwszakom życzenia wielu sukcesów w nauce. Potem dzieci z klas II wręczyły
upominki swoim młodszym kolegom. Na koniec była chwila na pamiątkowe
zdjęcia grupowe i indywidualne.
Cała uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem w klasie. Tutaj
również wychowawcy wręczyli okolicznościowe dyplomy pasowania na
ucznia. Uczniowie pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców,
udali się do domów.
Anna Panic

Śniadanie daje moc
W dniu 8 listopada 2013 r. uczniowie klasy IIIa i IIIb Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie przyłączyli się i wzięli aktywny udział w
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”.
Akcję poprzedziły zajęcia przeprowadzone w klasach przez wychowawców, których celem było uświadomienie dzieciom, jak ważnym posiłkiem
jest śniadanie i co należy jeść, aby mieć energię do nauki, lepszą koncentrację
uwagi podczas lekcji i siłę do zabawy. Uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w podjętej akcji, przygotowując wspólny posiłek i nakrywając do stołu.
Do akcji chętnie przyłączyli się rodzice, którzy zadbali o to, aby posiłek był zdrowy, bogaty w witaminy, minerały, białko i węglowodany. Nie co
dzień bowiem jemy własnoręcznie zrobione masło, soki czy bułeczki, które
zostały przygotowane specjalnie na tę okazję. Bardzo dziękujemy Rodzicom!
Klasy biorące udział w akcji odwiedziła pani Dyrektor Iwona Skalska,
pani Wicedyrektor Agnieszka Kosińska i koordynator programu w naszej
szkole pan Mariusz Matecki, aby wspólnie podsumować rolę, jaką spełnia
śniadanie i przypomnieć zasady dobrego zachowania przy stole.
Udział w akcji „Śniadanie daje moc” przyczynił się nie tylko do zwiększenia świadomości uczniów na temat zdrowego odżywiania, ale również
była to wspaniała zabawa.
Alicja Sztandor

Każdy Święty jest uśmiechnięty
Z okazji dnia Wszystkich Świętych młodzież Gimnazjum im. K. Jagiellończyka dnia 31.10.2013 r. zorganizowała konkurs na najciekawsze przebranie za Świętego. Pierwsze trzy miejsca zajęły uczennice klas III: I miejsce
- Aleksandra Stasiczka (kl. IIIb), II miejsce - Paulina Kośka (kl. IIIc), III
miejsce - Weronika Konopka (kl. IIIc).
Dopełnieniem tego był wyjazd uczniów, wraz z opiekunami: Siostrą Martyną, Księdzem K. Burzyńskim oraz paniami A. Franczak, M. Gralak, A.
Rutą, E. Waprzko na trzecią w historii Łodzi Noc Świętych, odbywającą się
w Katedrze Łódzkiej.
Wigilia uroczystości Wszystkich Świętych to wieczór modlitwy i refleksji przy relikwiach świętych i błogosławionych, związanych z łódzką ziemią.
Noc Świętych to propozycja refleksji nad światłem i nadzieją, zamiast ciemności pełnej strachu i duchów. Poprzez Noc Świętych chcieliśmy uświadomić, że organizowane tego wieczoru imprezy i bale Halloween nie mają nic
wspólnego ani z naszą kulturą, ani tym bardziej z chrześcijańskim przeżywaniem tej uroczystości. To praktyki zupełnie obce naszej tradycji.
Nikt też nie spodziewał się tak licznej grupy rzgowskiej młodzieży - odliczyło się aż 70 osób! W uroczystości uczestniczyło ponad tysiąc wiernych.
Śpiewaliśmy i tańczyliśmy wielbiąc Imię Pana. Dla wielu osób było to nowe
doświadczenie. Wszyscy wróciliśmy zadowoleni i uduchowieni.
Julia Waprzko, kl. IId

Uczniowie Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie z kl. IIc i IId,
wraz z wychowawcami: Panią H. Karbowniczak i M. Gałkiewicz, w dniu 7
października 2013 r. wybrali się do arboretum w Rogowie. Uczestniczyliśmy
w zajęciach terenowych zorganizowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW „Ekosystem lasu”.
Pracowaliśmy w grupach, a przy tym była również niezła zabawa - połączenie przyjemnego z pożytecznym. Na wyznaczonych powierzchniach
badawczych rozpoznawaliśmy gatunki roślin i zwierząt leśnych, mierzyliśmy obwody drzew na wysokości pierśnicy, określaliśmy typy rozmieszczenia przestrzennego wybranych gatunków, ich zagęszczenie, piramidę wieku
populacji określonego gatunku drzewa. Każda grupa określała rodzaj gleby
oraz jej cechy. Po wykonaniu wszystkich zadań podsumowaliśmy nasze
wyniki z pracownikiem Centrum Edukacji SGGW.
Po zajęciach terenowych poszliśmy podziwiać barwy jesienne roślin
w arboretum w Rogowie. Wyjątkowo pięknie przebarwiona była kolekcja
klonów palmowych i trzmielin. Podziwialiśmy również owoce rzadkich
gatunków roślin. W alpinarium zachwycaliśmy się ogromną różnorodnością
kolorowych ryb pływających w oczkach wodnych. To była nasza przygoda
z rozpoczynającą się jesienią.
Julia Waprzko, kl. IId

Spotkanie z policjantami
Dnia 22 października 2013 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie z policjantami z KPP
Łódź Wschód. Policjanci przedstawili podstawowe zasady bezpieczeństwa
podczas drogi do szkoły i przypomnieli wszystkie obowiązujące nas jako
pieszych przepisy ruchu drogowego. Podkreślili, jak ważne jest codzienne
korzystanie z elementów odblaskowych. Uczniowie mieli też możliwość
zadawania pytań na ciekawe i nurtujące ich zagadnienia.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a na koniec został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci wręczyli
zwycięzcom dyplomy i drobne upominki. I miejsce zajęli: Jakub Ptak (kl.
IIA) i Paweł Borowczyński (kl. IIA). II miejsce – Natalia Hans (kl. IIA). III
miejsce – Deniz Yuce (kl. IIB). Wyróżnione zostały również prace uczniów:
Neli Chojnowskiej z kl. IA oraz Damiana Andrzejczaka z kl. IIB. Gratulujemy zwycięzcom.
Pedagog szkolny, Anna Pikala
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Z wizytą w lesie
Dnia 27 października klasy II ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza
w Rzgowie wybrały się na wycieczkę do lasu. Była piękna, słoneczna pogoda.
Podczas spaceru obserwowaliśmy rośliny i zwierzęta. Zbieraliśmy kolorowe
liście, szyszki, żołędzie i grzyby. Zobaczyliśmy, jak wygląda las jesienią.
Podczas wędrówki odwiedziliśmy mogiłę, w której spoczywają ludzie polegli w czasie II wojny światowej. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.
Uczniowie klas II

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina
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