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Cecyliada 2013 – 10 lat Rzgowskiego Chóru „Camerata”
Dziesięć lat minęło od
momentu, w którym pod
skrzydłami
Gminnego
Ośrodka Kultury narodził
się Rzgowski Chór „Camerata”, gromadzący w swoich szeregach śpiewaków-amatorów, mieszkańców
naszej gminy i nie tylko,
niejednokrotnie uświetniających śpiewem lokalne
święta oraz promujących
naszą Gminę w różnych
częściach Polski.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
C. K. Norwid
Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej rodzinnej
atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów, Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.
Wszystkim Seniorom Gminy Rzgów życzy zarząd koła.

„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.
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„Cecyliada” - doroczne święto
Patronki – rozpoczęło się 23 listopada br. mszą św. w intencji chórzystów, podczas której wykonali
oni pieśni „Canticorum Jubilo”,
„Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie...” i hymn do św. Cecylii
- „Niby echo...”. Eucharystii przewodniczył i wzruszające kazanie
o talentach wygłosił ks. proboszcz
rzgowskiej parafii Krzysztof Florczak, towarzyszył mu były wikariusz ks. Robert Nowak, przybyły
specjalnie na Jubileusz Rzgowskiego Chóru „Camerata”.
Obecni byli również przedstawiciele rzgowskiej władzy w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Marka Bartoszewskiego,
zastępczyni p. Reginy Krystyny
Bagińskiej, zastępczyni Burmistrza p. Jadwigi Pietrusińskiej,
radnych; przedstawiciele współpracujących chórów z Aleksandrowa
Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Piotrkowa Trybunalskiego,
Woli Zaradzyńskiej, formacji GOK
(O.D. ZPiT „Rzgowianie”, Sempre

Cantare), Koła Robótek Ręcznych
„Zasupłane”, KGW oraz fani i przyjaciele chóru.
Część artystyczna, która odbyła
się w sali konferencyjnej „Enigma”,
składała się z koncertu w wykonaniu chóru przeplatanego przybliżeniem sylwetki Jubilata. Zabawne
teksty – przypominające najciekawsze wydarzenia minionych 10
lat prezentowali chórzyści, następnie zaśpiewali najbardziej znaczące
utwory ze swego repertuaru: „Odę
do radości”, „Choć burza huczy”,
„Czerwony pas”, najnowszą wią-

zankę piosenek popularnych - „O
Wiśle”, premierową reminiscencję
ostatniego pobytu w Grecji - „Dzieci
Pireusu” oraz karkołomną „La kukaracza”. Koncert bardzo się podobał,
brawom nie było końca, na bis chórzyści wykonali piosenkę ludową
„Nie chcę nie pójdę”, a także znaną i
lubianą piosenkę - „Konik”.
Po koncercie nastąpiła prezentacja produktów przygotowanych specjalnie na uroczystość jubileuszową
dla chóru „Camerata” - nowe, zielono-ceglaste, radosne i optymistyczne stroje, koszulki z nadrukiem

zawierające logotypy „Camerata”,
GOK oraz Unii Europejskiej, płytę
z kolędami w wykonaniu Chóru
„Camerata”, a także nowy folder pt.
„10 lat śpiewania – Rzgowski Chór
„Camerata” (2003-2013)”, promujący działalność chóru, innych formacji GOK oraz gminę Rzgów. Trzy
pierwsze wyprodukowane zostały
dzięki pomocy Stowarzyszenia
LGD „Bud-uj razem”, wspierającego naszą gminę w pozyskiwaniu
środków unijnych za pomocą specjalnych projektów.
DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Stary nowy most

Drodzy Czytelnicy!
Zbliżają się święta Bożego
Narodzenia i Nowego Roku...
Pragniemy z tej, jedynej w swoim
rodzaju okazji, przesłać do Waszych
domów i rodzin najgorętsze życzenia.
Niech ta maleńka ŚWIĘTA DZIECINA
wniesie dużo ciepła i serdeczności
w Wasze progi. Niech zagości
u wszystkich radość, miłość i spokój.
Zapomnijmy o waśniach, przebaczmy
sobie nawzajem wszystko,
co nas poróżniło,
bo tylko wtedy zasiądziemy
do WIECZERZY WIGILIJNEJ z lekkim
i czystym sercem, w poczuciu,
że jesteśmy dobrymi ludźmi.
DOSIEGO ROKU!
Burmistrz Rzgowa
Rada Miejska
Redakcja

Dzięki przeznaczeniu przez Radę Miejską w Rzgowie odpowiednich środków finansowych udało się dokonać kapitalnego remontu
przepustu (mostku) na ulicy Zielonej w Rzgowie. Powstał obiekt,
który zachowując, a nawet poprawiając wszystkie parametry przepustu na cieku wodnym, poprawił w sposób znaczący bezpieczeństwo
ruchu pieszych i samochodów na ulicy Zielonej.
Po prawej stronie, idąc od strony Grodziskiej, wykonano chodnik
dla pieszych. Pas jezdny o szerokości 5,50 m oraz chodnik o szerokości 1,50 m dają nadzieję, że ruch na ulicy Zielonej stanie się bezpieczniejszy. Przebudowany przepust ma obecnie parametry, które
pozwalają poruszać się po nim pojazdom bez ograniczenia nośności.
Prace budowlane zostały zakończone i ulica Zielona została otwarta
dla ruchu.
W chwili obecnej trwa jeszcze załatwiane formalności prawnych
związanych z odbiorem obiektu oraz wykonane będzie dodatkowe
oznakowanie pionowe ulicy, które pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Nie planuje się takich zmian w organizacji ruchu na
tej ulicy, które pozwoliłyby ciężkim pojazdom wjechać na tę ulicę.
Obiekt wykonywany był przez firmę „Ador” z Łodzi i został
wykonany w dobrym standardzie technicznym.

Wielka uroczystość
w Rzgowie k. Konina

czele znalazło się kilkadziesiąt nazwisk poległych z tej gminy na różnych
frontach i w obozach zagłady.
Po uroczystości zwiedzano wystawę zebranych pamiątek po Upamiętnionych w tamtejszym Gimnazjum im. Polskich Noblistów i nastąpiło spotkanie
integracyjne z rodzinami osób poległych i represjonowanych oraz z jeszcze
żyjącymi osobami z przymusowych prac w Niemczech i Finlandii.
Cześć ich pamięci.
Redakcja „Naszej Gminy”

W niedzielę w dniu 8 grudnia 2013 r. w siostrzanej gminie Rzgów odbyła się wzniosła uroczystość odsłonięcia i
poświęcenia tablic upamiętniających Mieszkańców Gminy
Rzgów Poległych, Zamordowanych, Represjonowanych i
Weteranów walki w okresie II wojny światowej oraz Ludności Żydowskiej, przetrzymywanej przez hitlerowców w
getcie w Rzgowie w latach 1940-1941.

Weekend Paczkowych Wielka uroczystość
cudów w Rzgowie
w Rzgowie k. Konina
„Nie ma Polski biednej. Nie ma Polski bogatej. Jest jedna Polska!” takie motto przyświecało tegorocznej, trzynastej edycji projektu Szlachetna
Paczka, realizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA. W Rzgowie projekt
zagościł po raz drugi. W weekend, 7-8 grudnia, zarówno w naszym mieście,
jak i w całej Polsce odbył się wielki finał Szlachetnej Paczki.
Zgodnie z określonymi kryteriami podejmowaliśmy decyzję o włączeniu
potrzebujących do projektu. Wolontariusze odwiedzali Rodziny zgłoszone do
projektu, z czego do pomocy zostało włączonych 14 Rodzin z naszej gminy.
Od połowy listopada, kiedy w całej Polsce została otwarta internetowa baza,
nasze Rodziny oczekiwały na życzliwych Darczyńców, czyli osoby/instytucje, które chciały zaangażować się w pomoc najbardziej potrzebującym,
poprzez przygotowanie dla nich paczki. Wszystkie Rodziny znalazły swoje
drugie połówki.
Darczyńcami dla naszych Rodzin zostali pracownicy instytucji państwowych, banków, lokalnych firm, Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego-wschodniego, Komisariat Policji w Rzgowie i Tuszynie, przedszkole
ze Rzgowa, stowarzyszenie z Grodziska i przyjaciele oraz Radni i jednostki
OSP z Gminy Rzgów, osoby prywatne – ludzie o wielkich sercach. W wietrznej i zimnej atmosferze grudniowego weekendu (7-8 XII) podczas wielkiego
finału, ale za to z gorącymi sercami, Nasza „Drużyna SuperW”, czyli wolontariusze, ciężko pracowali w magazynie znajdującym się w Szkole Podstawowej w Guzewie. Do naszego magazynu paczki przyjeżdżały również z
Warszawy, Pabianic oraz innych pobliskich miejscowości. Następnie każdy
wolontariusz rozwoził przywiezione paczki do Rodziny, którą się opiekował.
Średnia wartość Paczki wyniosła około 2.000 zł, zaangażowanych było około
200 osób. Dla nas wszystkich, zarówno wolontariuszy, jak i Darczyńców
oraz Rodzin to były niezapomniane dni, gdzie towarzyszyła temu świąteczna
atmosfera życzliwości i miłości, a także łzy szczęścia i radości.
Wszystko to nie odbyłoby się z takim sukcesem, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli, którzy włączyli się do działań projektu.
W tym miejscu w imieniu całego rejonu szczególnie chcemy podziękować
wszystkim Darczyńcom, bez których nie byłoby tak wspaniałej pomocy, bez
Was po prostu nie byłoby Szlachetnej Paczki.
Dziękuję również Liderce rejonu „Rzgów i okolice” Klaudii Kajszczak oraz wolontariuszom: Izabelli Melon, Dominice Derlińskiej, Ani
Gregorczyk, Edycie Witczak, Magdalenie Kunce, Ani Maślankiewicz
oraz Mateuszowi Tomaszewskiemu i Karolowi Bikiewiczowi. To właśnie
dzięki zaangażowaniu tych osób w Rzgowie odbyła się kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Jest to cudowna grupa osób, każdy z nich uważa, że Szlachetna Paczka jest wyjątkowym projektem, a sam finał i wręczanie paczek
potrzebującym to najwspanialsze chwile. Wręczając paczki, byliśmy świadkami wielkiej radości wśród potrzebująctych, nie da się tego opisać słowami.
Rodziny bardzo dziękowały za pomoc, te święta będą dla nich wyjątkowe.
Dziękuję Wam za każdą spędzoną wspólnie chwilę, za Wasze zaangażowanie, za włożone w ten projekt serce i za chęć niesienia pomocy.
Korzystając z okazji, Wolontariusze Szlachetnej Paczki życzą wszystkim Mieszkańcom ciepłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Aby na
wigilijnym stole nikomu nie zabrakło karpia, aby w ten zimowy wieczór we
wszystkich domach zaświeciło słońce oraz aby nadzieja i wiara w innych
ludzi nigdy w Nas nie zgasła. Wesołych Świąt!

CIĄG DALSZY ZE STR. 2

Klaudia Zaborowska
Koordynator Regionalny
Projektu Szlachetna Paczka

Fotoreportaż – str. 15

Uroczystość rozpoczęła się w Kościele św. Jakuba w Rzgowie Mszą
Św. za upamiętnionych. Następnie był przemarsz pod Pomnik na Placu
Stuczyńskim i odsłonięcie tablic przez Wojewodę Wielkopolskiego, Starostę, Radnych Sejmiku Wojewódzkiego, Wójta Gminy Andrzeja Grzeszczaka, przedstawicieli Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa w Warszawie
i Związku Kombatantów.
Następnie odbył się Apel Poległych, przeprowadzony przez Kompanię
Honorową 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu wraz z oddaniem
trzech salw honorowych przez dwudziestu żołnierzy tej Bazy Wojskowej. Po
apelu składano wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
Naszą Gminę reprezentowali radny Kazimierz Łęgocki i radny Zenon
Wawrzyniak z Przewodniczącym Rady na czele Markiem Bartoszewskim,
składając pokaźną wiązankę kwiatów z barwami gminy Rzgów k. Łodzi. Na
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XL Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 27 listopada 2013 r.
Obniżenie podatku rolnego

Koniec piłkarskiej
jesieni
Zakończyła się długa ligowa jesień dla naszych piłkarzy, która trwała od
8 sierpnia do 30 listopada. Niestety tak jak rok temu III-ligowa drużyna Zawiszy zajmuje miejsce spadkowe, ale już nie ostatnie w tabeli rozgrywek.
I znowu przed Zarządem klubu staje wyzwanie - III liga dla Rzgowa.
Zaraz po zakończeniu rozgrywek członkowie Zarządu prowadzili rozmowy
z zawodnikami w celu wzmocnienia składu, który zagwarantowałby lepszą
grę drużyny w rundzie wiosennej, a że meczów do rozegrania jest 17, to i
punktów można zdobyć dużo. Do tej pory mamy ich zdobytych 18 w 21 spotkaniach, gdyż rozegrano już dwie kolejki awansem z wiosny.
Przy naszym składzie osobowym było to dla naszego klubu bardzo złe
posunięcie organu prowadzącego III-ligowe rozgrywki, przecież co roku
zima nie będzie trwała do połowy kwietnia, czego bał się MZPN z Warszawy.
Zarząd klubu nie miał również żadnego wpływu na powiększenie naszej
grupy jako jedynej w III lidze do 20 zespołów. Zrobiono tak bez żadnej konsultacji z klubami, które swoje budżety ustalają na początku roku, i zwiększenie o 4 zespoły naszej ligi to wzrost kosztów o minimum 20%.
W przyszłym sezonie tych zespołów już będzie tylko 18, co spowoduje
mniejsze wydatki dla coraz biedniejszych klubów. Nasza II drużyna Zawiszy,
występująca w Klasie Okręgowej, jesienią grała bardzo dobrze i na koniec
rundy zajmuje wysokie 7 miejsce z dorobkiem 23 pkt zdobytych w 15 ligowych meczach. I chyba nadszedł już czas, aby zawodnicy tej drużyny reprezentowali liczną grupą III-ligowy zespół.
Niestety z przyczyn zdrowotnych z funkcji trenera III-ligowej drużyny
zrezygnował Marek Chojnacki, wielce zasłużony dla naszego klubu wychowawca, i o przydatności naszych wychowanków do gry w pierwszym zespole
decydować już będzie nowy trener, którym został Piotr Kupka, ostatnio pracujący w Sokole Aleksandrów.
Młodzieżowe trzy drużyny zakończyły rozgrywki rundy jesiennej, zajmując odpowiednio miejsca w tabeli w klasie Deyna 7, w klasie Kuchar 6 i
klasie Górski 11. Na usprawiedliwienie najmłodszych trzeba dodać, że pierwszy raz grają w ligowych meczach ze znacznie starszymi zawodnikami. Teraz
czekamy na mecze do marca przyszłego roku, mając nadzieję na zawsze
lepszą wiosnę.
JAK ZWYKLE W GRUDNIU, ZARZĄD KLUBU SKŁADA WSZYSTKIM
KIBICOM, SPONSOROM, SYMPATYKOM ZAWISZY NAJLEPSZE
ŻYCZENIA Z OKAZJI SWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO
ROKU.
Jan Nykiel

Rada Miejska w Rzgowie obniżyła średnią cenę skupu żyta ogłaszaną przez prezesa GUS-u z 69,28
zł za 100 kg do kwoty 60,00 zł.
Obniżona cena skupu żyta stanowić będzie dla urzędników gminy
podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rzgów w
2014 r.

BAL ANDRZEJKOWY
Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych
zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Tak też w dniu 30 listopada
2013 r. w sali OSP w Starej Gadce odbyła się zabawa andrzejkowa. Blisko
160 osób bawiło się przy muzyce zespołowej, tańce, ciepłe posiłki towarzyszyły miłej i ciepłej atmosferze.
KA

Zgodnie z wnioskiem taryfowym Dyrektora GZWiK Konrada
Kobusa uchwalono ceny wody i
ścieków, które będą obowiązywały
w 2014 r. w naszej gminie. W sumie
jest to tylko kilkuprocentowa podwyżka.
Zaproponowana przez dyrektora
jednostkowa dopłata do 1 m3 wody
wynosić będzie 16,2 grosza brutto,
a do 1 m3 ścieków wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych 8,1
grosza brutto. Dopłaty stosowane
są do wody i ścieków używanych na
cele socjalne. Razem Gmina dopłaci
odbiorcom wody i dostawcom ścieków w gminie kwotę 173.502 zł.

Opłata adiacencka
Obniżono wysokość stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela gruntu
z 30-stu do 10% wzrostu wartości nieruchomości po podziale.
Poprzednia stawka 30% była adekwatną do podziałów gruntów w
obrębie nowych planów zagospodarowania w celach komercyjnej
sprzedaży i ta grupa właścicieli nie
wnosiła zastrzeżeń. W pozostałych
przypadkach (np. podział w celu
darowizny) była zbyt wygórowaną.
Niestety ustawa traktuje wszystkich
równo i nie przewiduje podziału tej
stawki.

Pomoc dla
pokrzywdzonych
Rada Miejska udzieliła pomocy
finansowej w wysokości 10 tys. zł

z budżetu gminy z przeznaczeniem
na pomoc mieszkańcom na usuwanie skutków zniszczenia ich mienia
powstałych w wyniku wybuchu
gazu w Jankowie Przygodzkim
na terenie gm. Przygodzice w woj.
wielkopolskim.

Zmiany w budżecie
Z zaoszczędzonej w budżecie
2013 r. kwoty w wysokości 103.700
zł przeznaczono na następujące cele:
1.
Wykonanie
przyobiektowej
oczyszczalni ścieków dla Szkoły
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wraz z projektem
– 21.000,00 zł
2. Dotacja celowa dla dzieci w
zerówkach i przedszkolach w Tuszynie, Łodzi i Starowej Górze
– 13.800,00 zł
3. Modernizacja kotłowni w budynku GPZ w Rzgowie – 8.000,00 zł
4. Modernizacja budynku i terenu
wokół świetlicy w Hucie Wiskickiej
(przygotowania do obchodów Dożynek Gminnych)
– 51.000,00 zł
5. Pomoc finansowa dla gminy Przygodzice
– 10.000 zł

OGŁOSZENIE

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Rzgów
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Izba Tradycji
Powstał pomysł zorganizowania Izby Tradycji w Rzgowie.
W planach budowy nowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie część pomieszczeń ma być przeznaczone na potrzeby
Izby.
W związku z tym zwracamy się do mieszkańców Gminy Rzgów,
którzy posiadają zdjęcia, dokumenty, wydania książkowe, narzędzia, którymi posługiwali się mieszkańcy w domu, na roli, inne
przedmioty dotyczące naszej Gminy, a chcieliby to przekazać ku
pamięci dla następnych pokoleń, o kontakt na telefon nr 42-21412-33 lub do naszej redakcji NG, pokój nr 36 Urzędu Miejskiego
w Rzgowie.
Na łamach naszej gazety będziemy prezentować rzeczy i osoby,
które przekażą to na ekspozycję Izby Tradycji.
Włodzimierz Kaczmarek

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

14

Ceny wody i ścieków

Ceny wody i ścieków są jednymi z największych w gminach
porównywalnych w województwie
łódzkim. Wysokość tych stawek
publikuje na łamach naszej gazety
GZWiK w Rzgowie.
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Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, działając w oparciu o art. 24 pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z
późn. zm.), informuje, iż na mocy Uchwały Nr XL/360/2013 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 27 listopada 2013 r.
wysokość cen i stawek za wodę i odprowadzone ścieki od 1 stycznia 2014 r. wynosi:
1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Grupa taryfowa odbiorców

wyszczególnienie cena/stawka Dopłata Cena [zł/m3] Cena [zł/
netto
UM
netto
m3] brutto
Pobierający wodę na cele socjalnoCena za 1 m³
2,65 zł
0,15
2,5
2,70
bytowe (gospodarstwa domowe, jednostki dostarczonej wody
oświaty, kultury, sportu, ochrony
zdrowia, opieki społecznej, administracji,
gospodarstwa rolne i ogrodnicze)
Pobierający wodę na cele pozostałe
Cena za 1 m³
2,68 zł
–
2,68
2,89
(odbiorcy przemysłowi, działalność dostarczonej wody
gospodarcza)
2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Grupa odbiorców

wyszczególnienie cena/stawka Dopłata
netto
UM
Odprowadzający ścieki socjalno-bytowe
Cena za 1 m³
4,89 zł
0,75
(gospodarstwa
domowe,
jednostki odprowadzonych
oświaty, kultury, sportu, ochrony
ścieków
zdrowia, opieki społecznej, administracji,
gospodarstwa rolne i ogrodnicze)
Odprowadzający ścieki przemysłowe
Cena za 1 m³
4,89 zł
–
(odbiorcy przemysłowi, działalność odprowadzonych
gospodarcza)
ścieków

Cena [zł/
m3] netto
4,14

Cena [zł/
m3] brutto
4,47

4,89

5,28

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), stawka podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami
wynosi 8%.
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Program współpracy gminy
Rzgów z organizacjami
pozarządowymi
...oraz z podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok
2014 został jak co roku uchwalany o
tej porze, aby Gmina mogła ogłosić
konkurs na jego realizację.
Jako priorytetowe zadania
publiczne Gminy Rzgów w roku
2014 określono zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) dzienne wsparcie, zabezpieczenie biopsychospołeczne i duchowe
potrzeb osób starszych, osób w
trudnej sytuacji życiowej z terenu
Gminy Rzgów;
2) wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej:
a) prowadzenie min. 5 drużyn piłki
nożnej na terenie Gminy Rzgów w
różnych grupach wiekowych, dla
grup wiekowych powyżej 21 roku
życia można będzie przeznaczyć do
50% przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadania, organizowanie szkolenia, przygotowanie
i uczestnictwo w lokalnych i ponadlokalnych zawodach w ramach
współzawodnictwa
sportowego
z uwzględnieniem reprezentowania Gminy Rzgów, organizowania
obozów sportowych i zgrupowań,
utrzymanie bazy sportowej,
b) organizowanie pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów, rodziców ze szczególnym
uwzględnieniem siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa
biegowego, szachów oraz zajęć
rekreacyjno-turystycznych na terenie
Gminy Rzgów poprzez prowadzenie
zajęć treningowych, organizowanie i
udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu
lokalnym i ponadlokalnym, organizowanie i udział w obozach i zgrupowaniach sportowych;
3) przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym:
a) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych
dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Rzgów w budynku przy ul.
Letniskowej 6, dożywianie dzieci i
młodzieży uczestniczących w zajęciach, organizowanie wolnego czasu
dzieciom i młodzieży (w szczególności: rajdy, wycieczki, imprezy
sportowe i kulturalne).
Do tej pory zadania te realizowane były przez zwycięzców konkursów, a mianowicie: GLKS „Zawisza” Rzgów, LUKS „Sokół”, Stowarzyszenie „Otwarte Serca”, Ośrodek
Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr
Felicjanek za kwotę 398 tys. zł.
Czekamy na rezultaty konkursu.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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„Cudowne miasto”
– już odpłynęło!

108 lat OSP Rzgów
Dnia 16 listopada 2013 r. odbyła się uroczystość rocznicowa naszej
rzgowskiej jednostki. Niedawno, bo 8 lat temu strażacy świętowali setną
rocznicę powstania jednostki, tym razem już 108. Uroczystości rozpoczął
przemarsz strażaków z remizy do parafialnego kościoła pw. Św. Stanisława
na czele z orkiestrą dętą. Mszę świętą celebrował ks. Proboszcz Krzysztof
Florczak wraz z kapelanem powiatowym ochotniczych straży pożarnych ks.
Adamem Stańdo. Podczas mszy obaj księża przywoływali motto każdego
strażaka: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. To motto na strażackich
sztandarach ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna służba
Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Po zakończonej mszy ks. Adam Stańdo ucałował
pochylony sztandar. Wszyscy po mszy udali się w korowodzie wokół placu
500-lecia do remizy, by dalej świętować.
Strażacy i zaproszeni goście mogli zobaczyć składanie kwiatów przy
tablicy pamiątkowej przez Prezesa dh Wojciecha Gałkiewicza. Następnie
wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty obiad przygotowany i podany przez
KGW Rzgów. Prezes Gałkiewicz przywitał wszystkich zebranych, m.in.
strażaków czynnych, grupę wyjazdową, strażaków wspierających, Przewodniczącego Rady Miasta, sponsorów, orkiestrę dętą. Uczczono także minutą
ciszy zmarłych strażaków, którzy odeszli już na wieczną służbę.
Taki jubileusz, jak kolejna rocznica, jest dobrym momentem do analizy
dnia dzisiejszego i zastanowienia się, co dalej.
Drodzy Druhowie, życzę Wam bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, dalszych osiągnięć w działalności społecznej i pracy zawodowej oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech święty Florian, nasz Patron,
ma Was w nieustającej opiece.
Sympatyk straży K.Ha

Wizytą w Teatrze Muzycznym na musicalu „Wonderful Town” zakończył
się ostatni w tym roku cykl spotkań profilaktycznych dla dorosłych mieszkańców naszej gminy. Wcześniej mieszkańcy Bronisina Dworskiego, Huty
Wiskickiej, Konstantyny i Tadzina spotkali się na 4 spotkaniach w sali OSP w
Bronisinie w dniach 4, 18 października, 8 i 16 listopada, rozmawiając szczerze o problemach nękających nasze dzieci, rodziny, bliskich czy znajomych.
To czasem trudne, czasem zaś beztroskie chwile radości i integracji.
Niejednokrotnie rozmowy te przyczyniają się do poprawy relacji między
dziećmi czy małżonkami, w trudnych, kryzysowych czasach; częściej jednak
naświetlają realne, choć hipotetyczne zagrożenia współczesnego życia w
postaci alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy przemocy.
Ale najważniejszym jest, aby mieć świadomość i wiedzieć, że ze swoimi
życiowymi problemami nie jesteśmy sami, że mamy do kogo zwrócić się
o pomoc i poradę w trudnych chwilach, czasem – wydawałoby się – nierozwiązywalnych problemach. Przecież każdy chciałby nieco ulgi i nowego
spojrzenia na życie!
Wyrażam zatem nadzieję, iż program w miarę możliwości będzie kontynuowany; jakże cenny jest przecież uśmiech wywołany na zatroskanej
twarzy!!!
Izabela Kijanka

XL Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 3

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
Rada Miejska w dniu 7 sierpnia br. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 126/7 w Romanowie. Działka ta w dniu uchwalenia zmiany Studium Gminy posiadała udokumentowane złoża kopalin i została w tym Studium umieszczona.
Dlatego też na wniosek mieszkanki Romanowa następnym krokiem jest
przystąpienie do opracowania miejscowego planu. Stowarzyszenie „Mieszkańcy Romanowa w obronie środowiska ekologicznego” uznało, że Gmina
zrobiła to z naruszeniem prawa i wezwała Radę Miejską do uchylenia tej
uchwały.
Rada Miejska odmówiła uwzględnienia wezwania, przedstawiając uzasadnienie, że teren ten „stanowi udokumentowane złoże kruszywa naturalnego z kierunkiem rekultywacji – zalesienia”. Uchwała ta została przesłana
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do Wojewody Łódzkiego celem kontroli
legalności podjętej uchwały z prawem. Organ nadzoru nie kwestionował
przedmiotowej uchwały.
Na sesji przedstawiono treść wezwania do usunięcia naruszenia prawa z
uzasadnieniem Stowarzyszenia oraz treść uchwały odmawiającej też z uzasadnieniem. Przedstawiciel Stowarzyszenia R. Tłokiński domagał się udzielenia głosu w tym temacie. Przewodniczący Rady odmówił uzasadniając, że
argumenty stowarzyszenia jak i gminy zostały już przedstawione publicznie,
a sesja jest do podejmowania uchwał już omówionych merytorycznie tydzień
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wcześniej na posiedzeniu wspólnych komisji Rady z udziałem przedstawiciela stowarzyszenia.
Wówczas to Przewodniczący Rady udzielił głosu P. R. Tłokińskiemu
jako wnioskodawcy, pierwszy raz blisko 0,5 godziny i po raz drugi kilkanaście minut. Odbyła się merytoryczna dyskusja przedstawiciela gminy, radcy
prawnego, radnych i p. Tłokińskiego. Przewodniczący próbował zakończyć
tę dyskusję, ale niezadowolony z obrotu sprawy przedstawiciel stowarzyszenia głośnym krzykiem i pyskówką, uwłaczając godności niektórych osób
zgromadzonych na sali obrad, nie chciał do tego dopuścić. W tych okolicznościach Przewodniczący Rady wezwał policję, aby uciszyć rozrabiakę. Policja
przybyła po 30 minutach. Pana Ryszarda Tłokińskiego już wtedy na sali nie
było.
Wracając do obrad Sesji, Przewodniczący, aby nie dopuścić do wydarzeń
sprzed tygodnia, zarządził przerwę. Po 15-minutowej przerwie radni przegłosowali uchwałę w wersji przedstawionej przez Urząd Miejski odmawiając
jej uchylenia.

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2013-2020
Na omawianym już posiedzeniu wspólnym Komisji Rady w dniu 20
listopada przed sesją radni wnieśli sporo uwag do tego dokumentu, a Przewodniczący Rady wniósł ich kilkadziesiąt. Dlatego też na sesji 27 listopada
punkt został zdjęty z obrad, aby można było poprawki uwzględnić i przyjąć
ten dokument na następnej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Spotkanie autorskie Siatkarskie emocje
z Ewą Nowak
W czwartek 28 listopada 2013 r. uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie wzięli udział w spotkaniu autorskim z jedną z najbardziej znanych i docenianych pisarek w Polsce, Panią Ewą Nowak, którą
po raz drugi Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła do Rzgowa.
Przebogate doświadczenie w pracy terapeutyczno-pedagogicznej zaowocowało nawiązaniem znakomitego kontaktu z młodzieżą. Naturalna żywiołowość, energia, a przy tym poczucie humoru pisarki spowodowały, że trudno
było o monotonię na spotkaniu. Garść życiowych mądrości, cenne uwagi i
rady zostały młodym ludziom kompetentnie i życzliwie przekazane.
Niełatwe dzieciństwo naszego gościa, żeby nie nazwać go traumatycznym, było dokuczliwym doświadczeniem, docenionym dopiero w dorosłym
życiu. Lata zmagań z uciążliwym starszym bratem skutkowały nabyciem
niebywałej odporności psychicznej, hartem ducha i wytrzymałością, a są to
wszak cenne przymioty. Życie pisarza to bowiem, według słów pani Ewy,
żmudna, mozolna, codzienna praca, choć jawi się w wyobraźni czytelników
jako pasmo niekończących się hucznych eventów, spotkań, rautów, bankietów... ufff... Niestety, bez rutynowych, schematycznych, czasem nudnych
czynności, podejmowanych systematycznie, o powodzenie raczej trudno.
Pani Ewa jest bez wątpienia tytanem pracy i kobietą sukcesu. Ponad trzydzieści powieści, niezliczone felietony i publikacje, w których bez zbędnego
moralizowania, w czytelny, jasny, niewyniosły sposób przedstawia uniwersalne problemy, dręczące młodych ludzi i komplikujące ich życie oraz wskazuje rozwiązania oparte na uczciwości, prawości, szczerości - to imponujący
dorobek. Walory surowych, prostych norm i reguł, które cenione są także we
współczesnym społeczeństwie, ciągle nie tracą na aktualności. Podejmowanie dojrzałych, choć niełatwych decyzji, pokonywanie słabości, następstwa
niefrasobliwości, słabości ciała i umysłu, to tylko niektóre z zagadnień, jakie
odnajdziemy w powieściach. Jurorzy konkursów literackich docenili starania
autorki, przyznając w 2009 r. tytuł Książki Roku Stowarzyszenia Przyjaciół
Książki dla Młodych (IBBY) utworowi Bardzo biała wrona, którego tematyką jest przemoc psychiczna, a w 2008 r. honorując wyróżnieniem w I Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej powieść Pajączek
na rowerze.
„Opromienić czyjeś życie” – to cytat z wywiadu, udzielonego przez Panią
Ewę w 2011 r. Agacie Hołubowskiej przy okazji spotkania w Bibliotece
Publicznej w Gryfinie, a zarazem misja, zadanie, aby potencjalnego artystę-twórcę odpowiednio zainspirować i zmotywować do działania.
Czy to się udaje? Poniżej komentarze kilkorga uczestników listopadowego spotkania, które poniżej zamieszczam dzięki uprzejmości pani Haliny
Karbowniczak, polonistki w rzgowskim gimnazjum. Dziękuję jednocześnie
za współpracę i nieocenioną pomoc przy organizacji spotkania. Za udostępnienie Sali konferencyjnej w Hali GOSTiR w Rzgowie składam podziękowanie Panu dyrektorowi Wojciechowi Skibińskiemu.
Anna Malinowska, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie
***
Dnia 28 listopada spotkaliśmy się z pisarką – Panią Ewą Nowak. Spotkanie to było bardzo ciekawe. Nie brakowało humoru i śmiechu. Pani Ewa
opowiadała dużo historii ze swego dzieciństwa w dowcipny i bezpośredni
sposób. Potrafiła się z nami odpowiednio porozumieć, tzn. mówić „naszym
językiem”. Opowiadała m.in. o swoim starszym bracie jako o „nienormalnym sadyście”, którego nienawidziła, gdy była mała dziewczynką. Obecnie
jednak mówi, że kocha go najbardziej na świecie, gdyż to dzięki niemu i jego
karate, które codziennie po szkole ćwiczył na desce trzymanej przez młodszą
siostrę, wykształciła w sobie równowagę, spokój ducha i ogromną pewność
siebie.
Jeśli chodzi o jej książki, to w większości pisarka (jak mówiła) pisze o
miłościach i przyjaźniach nastolatków, a także o ich psikusach i wybrykach.
Pomysły czerpie ze swojego życia lub z życia swoich znajomych i rodziny,
co ma bardzo korzystny wpływ na teksty utworów.
Uważam, że Pani Ewa Nowak jest bardzo ciekawą i miłą osobą, która
pozytywnie patrzy na świat i która podchodzi zawsze do trudnych spraw z
uśmiechem na twarzy. Myślę, że jest ona doskonałym wzorem do naśladowania i każdy może skorzystać z jej rad.
Sara Bednarska, kl. IIb
Mnie osobiście spotkanie się podobało, ale również nie. Podobało mi
się dlatego, że Pani Nowak mówiła ciekawie, a zarazem śmiesznie. A nie
podobało mi się dlatego, że nie lubię książek i nie znoszę czytać, więc 1/4
spotkania mnie nudziła.
Patryk Fonkiewicz, kl. IIb
Spotkanie z pisarką - Ewą Nowak - było interesujące i zabawne. Pisarka
otwarcie opowiadała o swoich wadach i o swoim nie najlepszym dzieciństwie.
Michał Pacześniak, kl. IIb
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Siatkówka to druga pod względem popularności gra zespołowa w naszym
kraju (po piłce nożnej). Popularność tej dyscypliny sportu i sukcesy zawodowców przekładają się bezpośrednio na zainteresowanie szerszej grupy
amatorów. Dla takich właśnie siatkarzy amatorów zorganizowaliśmy kolejny
już turniej piłki siatkowej.
W regulaminowym czasie zgłosiło się dziewięć drużyn. Zostały one
podzielone na trzy grupy, gdzie rywalizacja odbywała się systemem każdy z
każdym. Do półfinałów prawo awansu zdobywali zwycięzcy grup oraz jedna
drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem punktowym. Po meczach
półfinałowych zostały te dwa najważniejsze – mały finał, z którego zwycięsko wyszła drużyna „Wikingowie” - zdobywając tym samym III miejsce oraz
finał.
Mecz finałowy okazał się najbardziej zaciętym i nieprzewidywalnym spotkaniem podczas turnieju. Grały ze sobą drużyny „Dream Team” oraz dobrze
znani z poprzednich rozgrywek, sympatyczni „Kiepscy Reaktywacja”. Po
bardzo zaciętej walce w tie-breaku zwyciężyła drużyna „Dream Team”.
Jak podkreślali zawodnicy, możliwość konfrontacji własnych umiejętności oraz emocje w trakcie rozgrywek bardzo motywują i dają spory zastrzyk
energii podczas treningu na co dzień – a o to przecież chodzi. Najlepsi –
oprócz oklasków zebranych od kibiców zostali nagrodzeni pamiątkowymi
pucharami. Gratulacje dla zwycięzców i wszystkich uczestników.
Radosław Bubas, GOSTiR Rzgów

Mikołajkowy turniej
tenisa stołowego
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie został rozegrany
mikołajkowy turniej tenisa stołowego dla uczniów naszej podstawówki.
Nie zważając na popołudniową porę, uczennice i uczniowie naszej szkoły
zjawili się z rakietkami do tenisa stołowego. O ilości uczestników świadczyć
może fakt, że podczas rozgrzewki brakowało miejsc przy stołach do tenisa.
W rozgrywkach brali udział uczniowie klas młodszych (1–3) i starszych
(4–6). Wśród młodszych uczestników zwyciężyła Kamila Stasiak, natomiast
spośród chłopców najlepszym tenisistą okazał się Alan Borecki.
W rywalizacji klas starszych poszczególne pojedynki były bardzo zacięte
i często pojawiały się łzy w oczach, gdy naprawdę dobry zawodnik przegrywał walkę w setach. W kategorii klas czwartych wygrał Szymon Kuna, w
kategorii klas piątych – Mateusz Majdziński.
Jednak największych emocji dostarczyli nam najstarsi uczniowie naszej
szkoły. Po długich i wręcz fascynujących pojedynkach najlepszymi w tej
kategorii zostali: Szymon Krysiak – trzecie miejsce, Krystian Stachurski –
drugie miejsce, zwyciężył natomiast Michał Poros.
Niezmiernie cieszy fakt zainteresowania dorosłych oraz dzieci tą dyscypliną sportu. Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom turnieju, również rodzicom, którzy dopingowali swe pociechy i serdecznie pogratulować
wszystkim wymienionym.
Krzysztof Chrzanowski
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Świąteczna krzyżówka
Redakcja NG w związku z nadchodzącymi
Świętami Bożego Narodzenia ogłasza
konkurs. Żeby wziąć udział w konkursie,
należy wpisać hasło z krzyżowki na kartce
pocztowej i wrzucić do skrzynki w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, I p.,
w terminie 23.12.2013 r. do godz. 15.

Nagrodą w konkursie będą wyroby firmy
Hort-Cafe sp.j., ul. Literacka 2, 95-030
Rzgów. Wyroby tej firmy można zakupić
w sklepach:
– GS „SCH” Rzgów, ul. Ogrodowa 41
– Centrum Targowe „PTAK” w Rzgowie
– CT „POLROS” w Rzgowie
W.K.

Pytania:
1) Słodkości kładzione do
ciasta. Można je spotkać
także w niektórych czekoladach.
2) Ozdoba na świąteczne
drzewko.
3) Leżało w nim dzieciątko
w stajence.
4) Leży pod świątecznym
drzewkiem i czeka na rozpakowanie.
5) Świąteczne drzewko.
6) Msza święta odbywająca
się w Wigilię około północy.
7) Twoi najbliżsi.
8) Kładziemy je pod świąteczny obrus.
9) Betlejemska.
10) W tę magiczną noc przemawiają ludzkim głosem.
11) Łamiesz się nim podczas wigilijnej wieczerzy.
12) Powóz Mikołaja.
13) Ciągną Mikołaja i jego
powóz.
14) Imię bożego dzieciątka.

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

Cecyliada 2013 – 10 lat Rzgowskiego Chóru „Camerata”
Serdeczne podziękowania dla Rady Miejskiej Rzgowa, Burmistrza
Rzgowa, Dyrektora GOK, współpracowników, rodzin, fanów i sympatyków,
a także wszystkich życzliwych, którzy wspierają działalność chóru i przygotowania do Jubileuszu – składają członkowie Rzgowskiego Chóru „Camerata” oraz dyrygent – Izabela Kijanka.

PS. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2014
Rok – moc szczęścia, zdrowia, pomyślności i sukcesów składają
chórzyści chóru „Camerata”, chórmistrz Izabela Kijanka. (śpiewających chętnych – zapraszamy do nas!!!)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Projekt o wdzięcznej nazwie „Promocja lokalnej twórczości poprzez
organizację 10-lecia Rzgowskiego Chóru „Camerata”, zakup strojów dla
chórzystów, wydanie płyt oraz zakup koszulek”, realizowany w Osi IV Leader
w ramach ‘Małych projektów’, PROW 2007-2013, pozwolił na zakup wyżej
wymienionych materiałów reklamowych. W taki właśnie pakiecik promocyjny wyposażony został każdy członek chóru.
Następnie głos zabrali przedstawiciele władz Rzgowa – p. Jadwiga Pietrusińska oraz p. Marek Bartoszewski, którzy przekazali wspaniałe życzenia oraz okolicznościowy puchar, a także wręczyli chórzystom pamiątkowe
dyplomy. Dwunastu chórzystów wyróżnionych zostało statuetkami „Za pasję
śpiewania w chórze Camerata”, za ich 10-letnią miłość do chóru.
Wdzięczni chórzyści wręczyli swojej dyrygentce p. Izabeli Kijance
bukiet białych róż i okolicznościowy kosz wypełniony słodkościami.
Niespodziankę swoją obecnością i wystąpieniem na imprezie jubileuszowej sprawił wójt bliźniaczego Rzgowa, w którym „Camerata” gościł z
początkiem roku.
Przybyli goście składali życzenia, ciepło wspominali dotychczasowe
spotkania z „Cameratą”, wręczali kwiaty i upominki w postaci pamiątkowych gadżetów, talerzy, książek, albumów, obrazków, nut, a nawet serwetki
– gwiazdki czy tomiku wierszy.
Połączone siły zespołów GOK (ZPiT „Rzgowianie”, O.D. i Sempre
Cantare), pod przewodnictwem dyr. W. Skibińskiego, akompaniamencie J.
Rychlewskiego, wsparciu R. Furgi, I. Kuzik i radnego M. Bednarczyka,
wykonały zabawną piosenkę-upominek – echo chóru, pt. „Fajnie jest...”.
Na koniec spotkania wszyscy obecni wykonali wspólnie piosenkę „Bo
tylko w Rzgowie”, zaś duet skrzypcowo-gitarowy w składzie I. Kijanka - M.
Stefaniak zaprosił obecnych do wspólnego świętowania.
Nastąpiła prezentacja i degustacja potraw lokalnych – również współfinansowana ze środków unijnych, na deser zaś podano urodzinowy śmietankowo-czekoladowy tort.
Dla chórmistrz Izabeli Kijanki i jej podopiecznych zgromadzeni goście
zaśpiewali tradycyjne „Sto lat...”. Przedstawiciele „Sempre Cantare” wykonali piosenki ze swego repertuaru, zaś dwóch tenorów – w osobach M. Bednarczyka i W. Skibińskiego – wykonało mini-recital pieśni operetkowych.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. „10 lat Rzgowskiego
Chóru Camerata”, chętni mogli również dokonać wpisu do Kroniki Chóru.

Fajnie jest...
Nasza Gmina już od dawna znana była z Kultury
ma tancerzy i śpiewaków bardzo mocnej postury
I ci starsi i ci młodsi całkiem nieźle się mają
a najlepsi od dekady w „Cameracie” śpiewają.
Ref.: Fajnie jest, dobrze jest w naszej gminie żyć
fajnie jest, dobrze jest w „Cameracie” być
super strój, z dużym „C”, skąpany w złocie
każdy rzgowiak nosić chce.
O co dzisiaj taka wrzawa, o co tyle hałasu?
Przecież Stasiek no i Kazik to podstawa jest basów
jak garnitur przyodzieją, muchą jeszcze okraszą
to śpiewanie nieistotne, urokiem nas przygaszą.
Ref.: Fajnie jest...
I Halinka, i Krystynka każdy ciężko pracuje
rozśpiewanie trudna sprawa, czasem tchu już brakuje
Gosia górą, Jadzia dołem melodie wyśpiewuje
nie wiadomo kto czasami w drugim rzędzie fałszuje.
Ref.: Fajnie jest...
Kierowanie „Cameratą” to nie lada zadanie
dali władzę Izabeli, na wysokości stanie
angażuje wszystkich członków, rękami akcentuje
aby mogli zacząć śpiewać w kamerton się wsłuchuje.
Ref.: Fajnie jest...
Dzisiaj wszyscy się bawimy, choć niełatwo było nam
będzie rosół i kaszanka, flaszkę musisz przynieść sam
śpiewać darmo - boli gardło, może ktoś się zlituje
i wódeczką nieunijną w końcu nas poczęstuje.
Ref.: Fajnie jest...
Jeszcze długo można śpiewać o tym Waszym zespole
lecz kończymy, bo już pora zająć miejsce przy stole
wszyscy życzą „Cameracie”, by długo nam śpiewała
żeby wspólnie wznosząc toast, ręka im nie zadrżała.

12

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina

5

Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Od dziewczynki do kobiety
Dojrzewanie to jeden z najtrudniejszych etapów rozwojowych w życiu
każdego człowieka. Towarzyszy mu szybki rozwój ﬁzyczny, powiązany z
dużymi zmianami w zachowaniu i przeżywaniu określonych emocji. Zdając
sobie sprawę z wagi tego tematu, w dniu 20 listopada br. uczennice klas
pierwszych Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie miały
okazję uczestniczyć w spotkaniu z panią Magdaleną Malanowską - przedstawicielką ﬁrmy Johnson & Johnson w ramach Programu edukacyjnego
„Od dziewczynki do kobiety”.
Program ten jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do
użytku szkolnego. Zajęcia odbyły się także w ramach realizacji przedmiotu
Wychowanie do życia w rodzinie. Celem spotkania było krzewienie nawyków prozdrowotnych, zdobycie wiedzy na temat dojrzewania płciowego
oraz proﬁlaktyki raka piersi. Zajęcia prowadzone były metodą podająca,
oglądową oraz obserwacyjną z wykorzystaniem nowoczesnych metod audio-wizualnych przy użyciu sprzętu multimedialnego, dzięki czemu przedstawiane zagadnienia stały się zrozumiałe i ciekawe. Uczemnce miały również
możliwość nauki samobadania z wykorzystaniem fantomu.

Obchody Roku Tuwima
Spotkanie z Tuwimem, czyli projekt edukacyjny
Dnia 5 grudnia 2013 r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w
prezentacji projektu „2013 – Rokiem Juliana Tuwima”. Prace nad projektem
trwały od października, kiedy to zebrała się grupa osób chętnych do jego
realizacji. Ustalono, że będzie to program artystyczny, w którym zostaną
wykorzystane utwory poety. Liderkami projektu okazały się: Agnieszka
Tumasz i Monika Wałejko, obie uczennice z klasy IIIb. Dziewczęta skupiły
wokół siebie grupę koleżanek i kolegów, z którymi napisały scenariusz, przydzieliły zadania, rozdzieliły role, zaprojektowały scenografię.
Dzięki zaangażowaniu młodzieży uczestnicy spotkania przypomnieli
sobie „Zosię Samosię” i „Warzywa”, czyli wierszyki z dzieciństwa. Wysłuchali recytacji fragmentu „Kwiatów polskich” oraz wierszy: „Ojczyzna” i
„Matka”, a także szlagierów z początku XX w., śpiewanych kiedyś przez
Hankę Ordonównę. Teksty do piosenek napisał Julian Tuwim, a muzykę
Witold Lutosławski. (Warto pamiętać, że rok 2013 jest także Rokiem Witolda
Lutosławskiego).
Dodatkowym walorem projektu były zdjęcia m.in. poety i jego rodziny
oraz zdjęcia starej Łodzi, ilustrujące wiersze i piosenki. W projekcie brali
udział uczniowie klas drugich i trzecich, a także uczestnicy zajęć artystycznych i fotograficznych. Pieczę nad poczynaniami młodzieży sprawowały
panie: Halina Karbowniczak i Beata Ways.
Warto dodać, że oprócz gromkich braw oraz satysfakcji za świetnie
wykonaną pracę, na świadectwie trzecioklasistów znajdzie się informacja o
udziale w projekcie edukacyjnym.
Halina Karbowniczak

O prawach dziecka
20 listopada 2013 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Czym są prawa dziecka, jaka jest różnica pomiędzy nimi a prawami człowieka, skąd zdobyć najważniejsze informacje? Na
te i inne pytania szukali odpowiedzi przygotowując akcję edukacyjną gimnazjaliści klas II.
Uczniowie dowiedzieli się, że prawa dziecka, określone w Konwencji o
prawach dziecka, nie kolidują z prawem rodziców do wychowywania dzieci
zgodnie z ich wartościami i światopoglądem, chyba że dochodzi do sytuacji
niebezpiecznych, groźnych dla dziecka lub niezgodnych z prawem, że państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu
praw, a wszystkie instytucje państwowe i ich przedstawiciele muszą przestrzegać praw dziecka, bo tak stanowi prawo.
Akcja edukacyjna i lekcja wos uświadomiły nam, że znając swoje prawa,
jesteśmy w stanie świadomie z nich korzystać, a to niezwykle ważne, bo w
ten sposób budujemy społeczeństwo obywatelskie.
W imieniu klas II
Sandra Rechcińska, kl. IIa

Czytając tę gazetę, postronny czytelnik
dochodzi do wniosku, że w Gminie Rzgów nie
dzieje się nic pozytywnego, są same przekręty,
Burmistrz i Przewodniczacy Rady nabijają sobie
kasę, nie dbają o budżet gminy, a inwestycji nie
ma nawet za „grosz”. Radni przychodzą do gminy
– oglądać ładne dziewczyny i nic nie robią, i tylko
w stołki p...dzą. Osądy „redaktorów” gazety są
niepodważalne, a każde przedsięwzięcie w gminie
podejmowane przez samorząd doprowadza gminę
do bankructwa.
Taki Sz. Sadurski, który sam powiada, że
Rzgowa na oczy nie widział (pewnie myli mu
się ten spod Konina), liczy radnym samochody,
pewnie po pijanemu, jak sam mówi, bo nie doliczył się u bogatego radnego Stanisława Bednarczyka samochodu. Biedactwo z tego Bednarczyka, a może z redaktora, który traci wzrok.
Z pamięcią też u niego krucho, gdyż zapomniał, że samochody o wartości poniżej 10 tys.
zł też jeżdżą po polskich drogach i się znakomicie
sprawują na krótkich odcinkach, np. między wsią,
w której zamieszkuje radny, a Urzędem Miejskim
w Rzgowie. Pismak ten w swych wypocinach
uwielbia radnego W. Gąsiorka i robi mu zdjęcie
nawet z tyłu głowy. Zapomina tylko, że gdyby
Pan Gąsiorek przekazał dzieciom nawet „zdezelowany rower”, to i tak wyborcy w jego w sołectwie
wybiorą Go w następnych wyborach i to pewnie
bez konkurencji, jak poprzednio bywało.
Przedstawicielka
„Rzgowskiej
(Nie)
Prawdy”, uczestnicząc w sesjach i posiedzeniach
komisji, podpisująca się jako Chmiel, jest tak
często na widowni nagabywana przez przedstawicieli stowarzyszeń, że podaje fałszywe dane o
podatkach (nie 5 zł, lecz 3 zł od budynków pozostałych) oraz tendencyjnie porównuje podatki
gminy Rzgów stawek na 2014 rok z wartościami
podatków innych gmin z lat ubiegłych.
Redaktor „Chmiel” siedzi sobie po parę
godzin na sesji czy komisji Rady i wie wszystko.
Nawet to, co działo się na zebraniach wiejskich
w sprawie funduszy sołeckich. Nie rozumie pewnych podstawowych zasad, że fundusze sołeckie
muszą być przeznaczone na konkretny cel i ich

określona ilość, często nieduża, ma wystarczyć na
to zadanie. Nie można z nich budować np. drogi
czy chodnika, bo są one zazwyczaj marginalną
wartością tych inwestycji.
I tu często rola Przewodniczącego Rady była
nieodzowna. W większości środki sołeckie będą
w budżecie przeznaczone na większe inwestycje
w tych sołectwach. Ale stwierdzenie „Chmiela”,
że „Dzięki interwencji Przewodniczącego Marka
Bartoszewskiego ratusz na funduszach sołeckich
zaoszczędził blisko 200 tys. zł”, to kompletne niedouczenie. Fundusze sołeckie i tak są wydzielane
ze środków inwestycyjnych gminy. Z tego wniosek – najpierw do szkoły, potem do pisania.
A teraz totalny przypadek niechlujstwa w
pracy. Zarzuca się, że pieniądze z nadwyżki za
śmieci za II półrocze idą do kieszeni burmistrza
lub przewodniczącego, ale nie napisze się, że
przetarg na 2014 rok wygrała firma „Juko” nie
za 3,50 zł od osoby, lecz blisko 7-iu złotych. Po
doliczeniu kosztów administracji i innych, np.
sprzątanie przystanków komunikacyjnych, miejsc
publicznych itp., na pewno nie wystarczy nadpłaty
z 2013 roku. Trzeba będzie albo podnieść stawki,
albo pozwać burmistrza i przewodniczącego o
zwrot zagarniętych rzekomo pieniędzy. Podpisuje
się pod tymi bzdetami zirytowany czytelnik?!
Z ostatniego wydania „Rzgowskiej (Nie)
Prawdy” dowiedzieliśmy się, że Gminna Spółdzielnia „SCh” w Rzgowie i jej pracownicy to
lennicy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Próbowaliśmy ich nakłonić choć do uczestnictwa w
zebraniu PSL-u w Rzgowie. Zarząd GS-u i ekspedientki, które odmówiły kolportażu „Rzgowskiej
(Nie) Prawdy”, też nam odmówiły.
Więc jak to w końcu jest?! Kto tu do diaska
rządzi!? Tym razem przełożenie nie pomogło.
A takie bajeczne pomysły snuje nie kto inny na
łamach gazety, jak sama redaktor naczelna.
No cóż... ryba psuje się od samego łba.
Na koniec jeszcze jedno kłamstwo na pierwszej stronie wielkim literami „Rzgowskiej (Nie)
Prawdy”, że firma mojego syna (absolutnie się
nigdy Jego nie wyprę) „otrzymuje pieniądze
za tzw. gotowość do usuwania awarii”. Jest to

bzdura wyssana z palca. A kilka stron dalej
małym drukiem jest wywiad z Burmistrzem i
dyrektorem ZWiK-u w Rzgowie, którzy wyjaśniają, że „kwota przetargu obejmuje tylko i
wyłącznie usunięcia awarii – nie płaci się za
gotowość”.
Wygląda na to, że redaktor naczelny nie ma
przełożenia na swych pracowników, którzy Go
oszukują i forsują swoje zafałszowane informacje
na pierwszą stronę. I tu wyrazy współczucia!
Jeśli są to tak intratne roboty, to się dziwię,
dlaczego od kilku lat żadna inna firma nie składa
ofert (np. z Pabianic, bo tak blisko). Przecież
ogłoszenia są w Internecie dostępne wszystkim
firmom w Polsce.
A ja Przewodniczącym Rady jestem od lat
90-tych, a wodociągowcem od lat 70-tych, z
kanalizacją nie miałem do czynienia i tu prostuję
znowu „Rzgowską (Nie) Prawdę”. Powinno stać
na pierwszej stronie – „Władca wodociągów”.
Moje blisko czterdziestoletnie doświadczenie
to mój skarb - zawarty w głowie i naturalnym jest,
że tym skarbem dzielę się z własnym synem.
Aha! Robię jeszcze tylko jeden wyjątek.
Często własnym doświadczeniem dzielę się z pracownikami rzgowskiego ZWiK-u.
A to dlatego, że pracownicy tam się ciągle
zmieniają, a w moim globusie tkwią takie szczegóły, których nikt nie wie.
Niejeden raz pomagałem im w nocy odnajdować armaturę ukrytą w ziemi, nawet telefonicznie z zagranicy, a to jest bardzo ważne podczas
nagłych awarii, które czasami powodują duże
szkody materialne oraz zagrożenie życia.
Traktuję tę misję jako swoistą służbę dla
gminy.
Tylko po cóż jest potrzebna moja wiedza i
pomoc firmy „RINSTAL”, usuwająca awarię np.
w Pabianicach, Łasku czy Łodzi. Tam mienie tych
osób i ich tyłki są chronione przez służby, które
pochłaniają kilkadziesiąt razy większe kwoty, ale
o tym „Rzgowska (Nie) Prawda” milczy.
Zirytowany czytelnik
Marek Bartoszewski

Dyrektor Konrad Kobus – dementuje
Jane Austin wiecznie żywa
3 grudnia uczniowie zaawansowani w nauce języka angielskiego mieli
możliwość uczestniczyć w interaktywnym spektaklu „Mr and Mrs Bennet.
Still together after 200 years!”, luźnej wariacji na temat opowiedziany przez
Jane Austin w jej powieści „Duma i uprzedzenie”.
Przedstawienie dwóch aktorów mówiących dziewiętnastowieczną
angielszczyzną zrobiło na nas duże wrażenie. Byliśmy najmłodszymi
widzami, ale (musimy się pochwalić!) rozumieliśmy tyle, co obecni tam licealiści. Dwoje z nas miało okazję wystąpić na scenie - poćwiczyć ukłony i
grzecznościowe zwroty w języku angielskim.
Spektakl był dowcipny, ciekawy i dostarczył nam wielu informacji na
temat Anglii w XIX wieku. Mamy nadzieję, że takie atrakcje będą częściej w
Łodzi organizowane.
Więcej informacji na temat samego spektaklu na stronie: http://naukabezgranic.pl/mr-and-mrs-bennet/
Szkoła Podstawowa w Rzgowie - Katarzyna Kalinowska
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Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Miejskiej 20 listopada redaktorzy gazety „Rzgowska Prawda” rozrzucili swój egzemplarz w sali
obrad. W numerze tym na pierwszej stronie jest
stwierdzenie, że firma PHU RINSTAL Roberta
Bartoszewskiego wygrywa przetargi na usuwanie
awarii wod-kan na terenie gminy i cyt.: „Dostaje
pieniądze za tzw. gotowość do usuwania awarii”
w wysokości 10 tys. zł miesięcznie. A wiadomo
wszystkim, że jest to syn Przewodniczącego Rady
Marka Bartoszewskiego.
W jednym z tematów omawianych na tym
posiedzeniu były ceny wody i ścieków na 2014
rok zawarte we wniosku taryfowym omawianym przez dyrektora ZWiK-u Konrada Kobusa.
Podczas omawiania kosztów remontów i awarii
odniósł się on do tego kłamstwa, stwierdzając,
że nie ma problemów z firmą RINSTAL, jeżeli
chodzi o usuwanie awarii, i nigdy nie pobierała
pieniędzy za gotowość do usuwania awarii.
Rocznie firma RINSTAL otrzymywałaby 120
tys. zł za nic nie robienie. Oświadczam, że jest
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to kłamstwo. Jak łatwo można kogoś oczernić.
Firma RINSTAL od GZWiK otrzymuje pieniądze
wyłącznie za rzeczywiste usunięcie awarii.
Przetargi organizowane przez GZWiK obejmują okres 3 lat lub do wyczerpania środków,
zazwyczaj tych środków wystarcza na 3 i pół
roku. Gdybyśmy przyjęli okres od 2006 roku, to
odbyły się 3 przetargi.
W 2006 roku wygrała firma RINSTAL za
kwotę 265.837 złotych, inna firma złożyła ofertę
na kwotę 351.846 złotych. Czyli firma RINSTAL
była tańsza o 86.009 złotych.
W 2009 roku firma RINSTAL była jedyną
firmą, która wystartowała do przetargu. Cena
oferty 316.757 złotych, w 2012 roku również
firma RINSTAL była jedyną firmą, która wystartowała do przetargu. Cena oferty 368.560 złotych
Zwrócił uwagę, że cena oferty firmy konkurencyjnej, która złożyła ofertę w 2006 roku, jest
porównywalna z ofertą firmy RINSTAL, ale w
roku 2012.
Jeżeli podzielimy kwotę z przetargu przez

3,5 roku, to rocznie na usuwanie awarii wychodzi około 105 tys. złotych. Do wniosku taryfowego na 2014 rok przyjmuje się koszty za okres
1.09.2012–31.08.2013 r., w tym okresie firma
RINSTAL wykonała usługi na poziomie tych 105
tys. złotych. Ale należy wziąć pod uwagę, że stopa
zysku z przetargu wynosi 25%, reszta to koszty.
25% ze 105 tys. złotych to około 26 tys. złotych rocznie.
To jest zysk firmy RINSTAL, czyli można
powiedzieć, że z usuwania awarii na terenie
Gminy firma RINSTAL nie jest w stanie zatrudnić
nawet jednego pracownika. Takie są fakty.
Może to jest odpowiedź, dlaczego jedna firma
startuje do przetargu na usuwanie awarii wod-kan
na terenie gminy Rzgów. W dodatku firma musi
być w pełnej gotowości przez 365 dni w roku
łącznie z niedzielami i świętami.
Roboty prowadzone są w pasach drogowych,
co zmusza często do pracy w godzinach nocnych.
Tylko lokalna firma jest w stanie sprostać tym
wymogom.
Redakcja
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Sprostowanie wysłane do redakcji „Rzgowskiej Prawdy” po
ukazaniu się w niej tekstu „Władca kanalizacji”, w którym zarzuca się Robertowi Bartoszewskiemu, że dostaje 10 tys. zł miesięcznie za tzw. gotowość do usuwania awarii.
Łódź, dnia 27 listopada 2013 r.
Robert Bartoszewski
93-015 Łódź
ul. ......................
właściciel firmy PHU RINSTAL
			
			
			
			

Sz. P. Magdalena Hodak
redaktor naczelna „Rzgowskiej Prawdy”
ul. Zamkowa 30
95-200 Pabianice

WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZEŃ PRAWA
WRAZ Z WNIOSKIEM O DOKONANIE SPROSTOWANIA
W nawiązaniu do opublikowanych – na stronie tytułowej gazety
„Rzgowska Prawda”, oznaczonej nr 1, listopad/grudzień 2013 r. – informacji, zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo
prasowe (Dz.U. 1984.5.24 z póź. zm.), wnoszę o dokonanie sprostowania
na stronie tytułowej gazety wraz z przeprosinami – nieprawdziwych i
godzących w moje dobra osobiste oszczerstw.
Podana przez Państwa informacja jakobym, cyt.: „Dostawał pieniądze
za tzw. gotowość do usuwania awarii” sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mija się z prawdą oraz wypełnia znamiona przestępstwa zniesławienia
unormowanego w art. 212 ustawy z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz.U. 1997.88.553 z póź. zm.). Zgodnie z przywoływanym przepisem
odpowiedzialności karnej podlega ten, kto pomawia inną osobę, grupę
osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, niemającą
osobowości prawnej, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą
poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego

Takie są fakty
W związku z publikacją artykułu „Absurd na chodniku”, który ukazał się
w miesięczniku Rady Miejskiej w Rzgowie nr 11 (244) w listopadzie 2013
roku, autorstwa przewodniczącego Marka Bartoszewskiego, pragnę wyjaśnić
faktyczny przebieg policyjnej interwencji.
Zgłoszenie Marka Bartoszewskiego z 3 listopada 2013 roku dotyczyło
leżących na chodniku przy ulicy Cmentarnej w Rzgowie pni drzew. Jak
ustalili funkcjonariusze, kłody te, bez zgody na zajęcie pasa ruchu drogowego, zostały umieszczone tam przez właściciela przyległej posesji. Osoba
ta wbrew przepisom kodeksu postępowania administracyjnego nie wystąpiła
z wnioskiem w tej sprawie do Urzędu Miasta w Rzgowie. Interweniujący
policjant dotarł do właściciela posesji, który po rozmowie natychmiast usunął
bezprawnie ułożone na chodniku pnie. Szybkie naprawienie tej sytuacji przy-

„Sat-ER”

Andrzej Polakowski

Anteny SAT – naprawa, montaż, ustawianie
NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA
Serwis TV-SAT-VIDEO

Tel. 660-904-697

dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Państwa działanie jednoznacznie narusza moją cześć i w sposób bezpośredni poprzez
nieprawdziwy przekaz dąży do deprecjacji podstawowych przymiotów
mojej osoby, doprowadzając do utraty zaufania potrzebnego do wykonywania prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Ponadto należy
wskazać, iż Państwa działanie ma charakter kwalifikowany, bowiem dokonywane jest za pomocą środków masowej komunikacji, co wpływa na
zaostrzenie represji prawno-karnej. Popełnienie ww. czynu przestępnego w
zaistniałym stanie faktycznym zgodnie z art. 212 ust. 2 k.k. zagrożone jest
karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Przestępstwa zniesławienia dopuścił się dziennikarz, publikujący w
Państwa prasie niesprawdzone informacje, plotki, zawierające treści zniesławiające moją osobę. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 października 2001 r. (IV KKN 165/97, OSNKW 2002, nr 3, poz. 28) słusznie
stwierdził, że oparte na Konstytucji i art. 41 ustawy z dnia 26 stycznia 1984
r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z póź. zm.) prawo dziennikarza
do krytyki nie jest nieograniczone i nie może być traktowane jako prawo
stawiania gołosłownych, niesprawdzonych zarzutów godzących w dobra
osobiste innych osób. W kolejnym postanowieniu z dnia 10 grudnia 2003
r. (V KK 195/03, OSNKW 2004, nr 3, poz. 25) SN stwierdza: „Prawo do
krytyki przysługujące dziennikarzowi nie może przerodzić się w formułowanie inwektyw i pomówień pod adresem funkcjonariuszy państwa. Działalność każdego organu państwa może być oceniana przez dziennikarza, a
opinia publiczna ma prawo być informowana o ewentualnych nieprawidłowościach. Nie zwalnia to jednak dziennikarza od tego, aby jego wypowiedzi miały charakter bezstronny szczególnie wtedy, gdy dotyczą faktów”.
Od dziennikarza bowiem wymagana jest szczególna staranność w zakresie
sprawdzenia prawdziwości informacji, które zamierza publikować (zob.
art. 12 ust. 1 ustawy z 1984 r. – Prawo prasowe).
Celem polubownego załatwienia sporu wnoszę jak na wstępie. Niezastosowanie się do treści niniejszego żądania skutkować będzie niezwłocznym wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko autorowi publikacji.
Robert Bartoszewski
[TEKST SPONSOROWANY]
czyniło się do decyzji policjanta o zakończeniu interwencji przez pouczenie o
konsekwencjach prawnych takiego zachowania i zakazie stosowania podobnych praktyk w przyszłości. Oczekiwany skutek został szybko osiągnięty, a
stan zgodny z prawem przywrócony.
Pragnę nadmienić, iż autor artykułu, który zgłaszał sytuację policji, mógł
również spowodować niezwłocznie, skuteczne wszczęcie postępowania
administracyjnego, które uprawnia Urząd Miasta do nałożenia kary grzywny
za bezprawne zajęcie pasa ruchu.
Zapewniam, że policjanci wykonują swoje zadania z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z prawem i zachowaniem obiektywizmu. W ocenie sytuacji
nie mogą ulegać presji i sugestii innych osób bez względu na rangę piastowanych przez nich stanowisk. Kierownictwo KPP Łódź-Wschód zawsze jest
gotowe do rozmowy na temat ewentualnych zastrzeżeń czy też wątpliwości
związanych z działaniami podległych funkcjonariuszy.
Z poważaniem
mł. insp. Krzysztof Dąbrowski

ZAKŁAD FRYZJERSKI
ZAPRASZA
TEL. 601-392-150
RZGÓW, UL. ŁÓDZKA 19c

Dojazd gratis!

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

Usługowy Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki i Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:

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

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

Bliższe informacje: tel. 42 674 04 67.

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

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach
prowadzi KW 68723
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Gwiazdkowe szaleństwo
Święta zbliżają się wielkimi krokami, czas najwyższy zatem pomyśleć o świątecznych dekoracjach. Najpiękniejsze są te wykonane własnoręcznie. Klasa IIId podjęła wyzwanie i razem z wychowawcą składają,
spinają i wycinają... gwiazdki. Papierowa, składanka, a właściwie składanka ze wstążki do kwiatów tak spodobała się uczniom, że błyskawicznie nauczyli się dość skomplikowanej sztuki, a na ich prośbę powstał film
zawierający instrukcję złożenia takiej gwiazdki. Klasa zrobiła ponad 100
gwiazdek, które zostaną wykorzystane jako wyjątkowa dekoracja świąteczna w ich klasie.
Agnieszka Ruta

Chcemy pięknie mówić i pisać

Naukowo i historycznie
w Warszawie
Każda pora roku jest dobra na podróże, zwłaszcza te edukacyjne. Przekonali się o tym uczniowie klasy IIId, którzy 14 listopada pod opieką nauczycieli p. Agnieszki Ruty i p. Mariusza Bojanowskiego pojechali do Warszawy.
Głównym celem podróży była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, gdzie
uczniowie mogli sprawdzać, doświadczać i odkrywać tajemnice nauki,
korzystając z wielu interaktywnych stanowisk umieszczonych w sześciu
galeriach. Uczniowie sprawdzali między innymi, jak łódka płynie pod wiatr,
jak powstaje tornado i trzęsienie ziemi, czy można unieść się jak w baśniach,
na dywanie, sprawdzali, w jakim rytmie bije ludzkie serce, jak czuje się
chomik biegający w kołowrotku i co najważniejsze, w czasie nauki świetnie
się bawili.
Oprócz naukowych doświadczeń, gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć
kilka ważnych i ciekawych miejsc w stolicy. Pierwszym punktem ich spaceru
był najbardziej medialny most w Warszawie – Most Świętokrzyski, którym
dotarli pod Stadion Narodowy, stamtąd grupa udała się na Trakt Królewski,
którego częścią jest Krakowskie Przedmieście. Spacerując w kierunku Placu
Zamkowego, uczniowie zatrzymali się przy pomniku Mikołaja Kopernika,
weszli do kościoła Świętego Krzyża, w którym spoczywa serce Fryderyka
Chopina, przeszli na Plac Piłsudskiego pod Pomnik Nieznanego Żołnierza,
żeby później mijając Pałac Namiestnikowski, dotrzeć do Zamku Królewskiego.
Wycieczkę po stolicy zakończył spacer Starym Miastem, fragmentem
Nowego Miasta do Multimedialnego Parku Fontann.
Wycieczka była bardzo intensywna, a czas spędzony w stolicy upłynął
bardzo szybko. Wszystko, co wydarzyło się tego dnia, zostało utrwalone w
materiale filmowym, przygotowanym przez uczniów i wychowawcę.
Fot. i tekst Agnieszka Ruta

Lekcje wos w sądzie

Już po raz czwarty odbył się w tym roku w listopadzie Ogólnołódzki
Konkurs Kaligraficzno-Krasomówczy, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. Wzięli w nim udział
uczniowie łódzkich szkół. Uczestnicy konkursu zmagali się w dwóch
kategoriach: kaligrafia i krasomówstwo.
Celem konkursu w kategorii kaligrafia jest promowanie sztuki pięknego pisania, szacunek dla tradycji kaligrafii, która jest nie tylko sposobem przekazywania informacji i posiada walory estetyczne, ale kształtuje
i odzwierciedla charakter piszącego, czyli jego pracowitość, zaangażowanie, trening i talent.
Celem konkursu w kategorii krasomówstwo jest walka z bylejakością
i niechlujnością języka codziennego. Warto i należy mówić piękną polszczyzną, aby przekazać więcej znaczeń i zachwycić odbiorcę.
Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice: Martyna Pawłowska kl.
VIb oraz dwie uczennice z klasy IVa: Natalia Nettik i Aleksandra Zawiejska.
Wcześniej uczestniczki konkursu wzięły udział w warsztatach kaligraficznych i krasomówczych, prowadzonych przez specjalistów. W
pierwszej części konkursu uczennice przepisywały tekst za pomocą
piórka i atramentu na kartce bez liniatury. Ocenie podlegał też zeszyt
ucznia udostępniony jury w dniu konkursu. Martyna Pawłowska zdobyła tytuł Mistrza Polskiego Pisma.
W konkursie krasomówczym Natalia Nettik przedstawiła swoją
wypowiedź na temat „Rozwijam się i dążę do celu u boku autorytetu”.
Zdobyła wyróżnienie. Pięknie mówiła o swojej przygodzie na Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, Jaśkiem Melą oraz wpływie tego spotkania na jej życie. Podczas konkursu
jury oceniało przede wszystkim spontaniczność wypowiedzi, swobodę,
poczucie humoru, bogactwo słownictwa, ogólne wrażenie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
M. Baranowska

Młodzież Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie miała
okazję wzięcia udziału w niecodziennej lekcji przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Uczniowie klas trzecich w dniach 2, 6 i 19 grudnia br. wybrali się
do Sądu Rejonowego, mieszczącego się przy ulicy Piłsudskiego 143 w Łodzi,
gdzie uczestniczyli w rozprawach sądowych, toczących się w sprawach o
rozbój i narkotyki.
Trzecioklasiści realizując założenia podstawy programowej, poznali
układ sądowej sali rozpraw, dowiedzieli się, które miejsca przeznaczone są
dla sędziego, prokuratora, oskarżonego, obrońcy, świadków i publiczności.
Mogli w praktyce obserwować prawdziwą rozprawę sądową, zapoznali się z
aktem oskarżenia, mowami prokuratora i obrońców. Przysłuchiwali się odpowiedziom oskarżonych i zeznaniom świadków.
Dzięki uprzejmości pani Anny Seniuk - sędziny prowadzącej sprawę, nasi
uczniowie mogli zadawać pytania, poznali szereg terminów prawniczych,
m.in. znaczenie słowa wokanda - jako wykazu spraw sądowych w kolejności,
w jakiej mają być w danym dniu rozpatrywane. Ponadto wytłumaczono znaczenie koloru na poszczególnych togach, które są strojem urzędowym używanym przez przedstawicieli zawodów prawniczych na rozprawie sądowej;
ich wzór jest w Polsce określony przepisami prawa. Kolor żabotu oraz obszyć
kołnierza i mankietów różni się w zależności od zawodu prawniczego: sędzia
ma kolor fioletowy, prokurator - czerwony, adwokat - zielony, radca prawny
- niebieski.
Na uczniach udział w rozprawie zrobił duże wrażenie, a celem lekcji
oprócz realizacji podstawy programowej z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie była także realizacja założeń Programu Wychowawczego i Programu
Profilaktyki szkoły w praktyce.
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Wyjątkowa lekcja –
Sąd w Tebach

„Andrzejki” w Guzewie
W nastroju magii i wróżb w otoczeniu wróżek i czarodziejów spędzili
„Andrzejki” uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Guzewie. Andrzejkowe atrakcje przygotowali uczniowie klasy VI naszej
szkoły. Dzień wcześniej bardzo pracowicie i solidnie pracowali nad przygotowaniem swoich magicznych salonów i gabinetów urody. Wszyscy uczniowie mogli usłyszeć prawdę o swojej przyszłości, ukrytych marzeniach i dalszym życiu. Były też chwile grozy, bo uczniowie musieli przejść „okrutny
gabinet tortur”. Mimo odrobiny strachu, wszyscy uczniowie byli bardzo
zadowoleni i radośni. Na koniec wszystkich przypieczętowano niepowtarzalnym „Andrzejkowym” makijażem. Dziękujemy wszystkim za udaną zabawę.
Urszula Sabela

Statystyki pokazują, że Polacy właściwie nie czytają książek. Problem
zaczyna się już w szkole, kiedy uczniowie niechętnie sięgają po lektury.
Uczniowie klas IIIc i IIId udowodnili, że lektury mogą być bardzo ciekawe
zwłaszcza wtedy, kiedy omawiane są w oryginalny sposób.
Metodą na uatrakcyjnienie interpretacji dramatu Sofoklesa okazała się
rozprawa sądowa. Uczniowie na chwilę wcielili się w role bohaterów, a sala
lekcyjna stała się salą rozpraw, w której odbył się wyjątkowy proces. Na
ławie oskarżonych zasiadła Antygona wraz ze swoim obrońcą, po przeciwnej
stronie znalazł się Kreon i jego pełnomocnicy.
Sędzia, ława przysięgłych oraz strony w profesjonalny sposób przesłuchiwali świadków, świadkowie natomiast wcielili się w swoje role i bezbłędnie odpowiadali na podchwytliwe pytania, a wszystko w zgodzie z tekstem
lektury. Rozprawie towarzyszyły prawdziwe emocje, nad którymi trudno
było czasem zapanować.
Przedstawione dowody, prawnicze słownictwo oraz doskonała znajomość tekstu sprawiły, że treść lektury na pewno na długo pozostanie wszystkim w pamięci. Być może dzięki takiej lekcji niektórzy odkryli w sobie prawnicze talenty. Z każdej z lekcji powstał materiał filmowy, który jest skrótem
przebiegu rozpraw.
Tekst i fot. Agnieszka Ruta

Śladami pomników i zabytków
ulicy Piotrkowskiej
Gry terenowe połączone z elementami podchodów to najlepszy sposób na
poznawanie historii i ciekawostek dotyczących miejsc, w których spędza się
wiele czasu. W taki właśnie sposób gimnazjaliści ze Rzgowa po raz kolejny
spędzili sobotnie popołudnie. Tym razem celem ich wyprawy była ulica
Piotrkowska – najdłuższy w Europie pasaż handlowy i deptak.
Uczestnicy wzięli udział w grze terenowej pt. „Śladami pomników i
zabytków ulicy Piotrkowskiej”, w całości przygotowanej przez p. Agnieszkę
Rutę. Uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe drużyny, każda z grup
otrzymała kartę z zadaniami i instrukcją. Grupy poruszając się od placu
Wolności w kierunku południowym, rozwiązywały zadania, które dotyczyły
architektury, historii, ludzi związanych z Łodzią oraz wiedzy ogólnej o mieście. Odpowiedzi dostępne były na tablicach pamiątkowych, pomnikach i
muralach. Uczniowie korzystali również z pomocy pracowników Informacji
Turystycznej oraz przypadkowych przechodniów, którzy chętnie im pomagali.
Wiedza zdobyta w czasie gry często zaskakiwała uczestników, a sam
sposób zdobywania informacji był bardzo atrakcyjny i podobał się wszystkim. Ostatnim elementem zabawy było wspólne zdjęcie przy fotelu Stefana
Jaracza u zbiegu ul. Piotrkowskiej i al. Piłsudskiego. Za konsultacje historyczne dziękujemy p. Aleksandrze Jaworskiej, która już kolejny raz uczestniczyła w autorskiej grze terenowej.
Tekst i fot. Agnieszka Ruta
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Redakcja Młodej Generacji
z imieninową wizytą w Lubochni
Dziennikarze ze Rzgowa już kolejny raz odwiedzili swoich młodszych
kolegów ze Szkoły Podstawowej w Lubochni. Tym razem zespół redakcyjny
przygotował imieninowy serwis informacyjny. Bohaterami tego wydania
byli: Katarzyna, Andrzej, Barbara i Mikołaj.
Dziennikarze przybliżyli wiadomości o świętach związanych z tymi
imionami, o zwyczajach, które sięgają tradycji słowiańskiej, o zabawach,
które do dziś obecne są w kulturze polskiej. Niespodzianką dla wszystkich
były przygotowane przez opiekunów, pań Agnieszki Ruty i Emilii Badełek,
wróżby andrzejkowe oraz niespodzianka muzyczna w wykonaniu dziennikarzy ze Rzgowa.
Imieninowy serwis informacyjny dostępny jest na Facebook’owym profilu Redakcji, a o współpracy ze szkołą w Lubochni informację umieszczono
w lokalnej prasie - „Tomaszowskim Informatorze Tygodniowym”. O kolejnej
wizycie w tej malowniczej miejscowości już wkrótce.
Tekst i fot. redaktor prowadzący – Agnieszka Ruta
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Powód do zadowolenia

Rózga dla niegrzecznych
I tak tradycji stało się zadość. Jak co roku, 6 grudnia (w tym roku w
piątek) wesołym okrzykiem „Hoł, hoł, hoł”, rzgowskich mieszkańców przywitał Święty Mikołaj. Gdzie jak gdzie, ale w Gminie Rzgów na starszego,
siwobrodego jegomościa w czerwonym stroju zawsze można liczyć.
Swoje pierwsze kroki skierował do przedszkola, gdzie za dobre zachowanie słodką pysznością nagrodził wszystkie maluchy, bo jak wiadomo - w
Rzgowie nie ma niegrzecznych dzieci. Następnie zaprzęgniętymi w czerwononose renifery i z workiem pełnym łakoci udał się do szkoły podstawowej w
Guzewie i Kalinie, by tam również dowiedzieć się, kto w tym roku zasłużył
na prezent, a kto pod choinką spodziewać się może jedynie rózgi. Weryfikacja nie ominęła także pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie, lecz jej
wynik pozostanie już tajemnicą.
Wszyscy pozostali mieszkańcy gminy z Mikołajem mogli spotkać się w
rzgowskim parku, gdzie po krótkim zaprezentowaniu swoich talentów i zdolności mogli liczyć na drobny upominek. Najchętniej nagradzane były popisy
wokalne i taneczne, bo jak wiadomo, w sercu Dziadka Mroza gości nie tylko
miłość do wszystkich ludzi, ale także miłość do pięknych dźwięków i kroczków w rytmie kujawiaka.
Święty Mikołaj - GOK Rzgów

Mikołajki z GOSTiR
„Mikołajki zdrowo i sportowo” - tak można powiedzieć o imprezie
zorganizowanej w hali sportowej w Rzgowie. Tematem przewodnim była
piłka nożna oraz konkurencje i zabawy z nią związane.
Na początku odbył się mecz mini piłki nożnej w wykonaniu dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, co gwarantowało ogromne
emocje zarówno samych zawodników, jak i dużej grupy kibiców, a
zwłaszcza rodziców i opiekunów. Po meczu mogliśmy oglądać pokazowy występ zespołu „Ambra” w układzie „manekin”. Po tym kilkuminutowym odpoczynku od emocji sportowych rozpoczął się pierwszy
konkurs z nagrodami skierowany do dzieci i ich opiekunów.
Zadaniem pary mama/tata i dziecko było jak najszybsze pokonanie
wyznaczonego slalomu prowadząc piłkę nogą. Chętnych do tej zabawy
nie brakowało, więc odbywały się biegi eliminacyjne oraz wielki finał.
Najlepsze trzy pary zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
Kolejną ogromną atrakcją był występ Mikołaja Trzcinki. Mikołaj
zajmuje się dyscypliną o nazwie freestyle football - czyli niezwykle
widowiskową akrobacją i opanowaniem piłki nożnej. Po występie odbył
się otwarty konkurs dla dzieci i rodziców na najlepszych naśladowców
naszego mistrza – Mikołaj był finalistą mistrzostw świata z Londynu w
tej konkurencji. W tym konkursie również najlepsi zostali nagrodzeni.
Kolejny konkurs z nagrodami to bardzo popularne „karne”. Ze
względu na ogromne zainteresowanie po każdym udanym strzale zwiększaliśmy odległość od bramki aż do pozostania trójki najlepszych strzelców.
Kulminacyjny moment imprezy to oczywiście Mikołaj z workiem
prezentów. Ale nasz mikołaj nie był taki zwykły, a na jego słodkie prezenty trzeba było zapracować. Nasz darczyńca okazał się wielkim fanem
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W Rzgowie jest się czym pochwalić. Uroczystości religijne, patriotyczne i biesiadne nie mogą obejść się bez udziału
zespołów działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie: Orkiestry Dętej, Chóru „Camerata”, Zespołu wokalnego
„Sempre Cantare”.
Do najliczniejszych grup należy Zespół Pieśni i Tańca
„Rzgowianie”. Istnieje od 28 lat i jeśli trzeba się pochwalić kulturą ludową, to występ tego zespołu jest w sam raz, zwłaszcza
że w repertuarze „Rzgowianie” mają układy taneczne siedmiu
regionów naszego kraju. Dzieci i młodzież ćwiczy obecnie w
trzech grupach wiekowych, łącznie jest ich 92 osoby.
Zespół Pieśni i Tańca występował ostatnio na zakończeniu unijnego programu „Comenius”, na który zjechali goście
z wielu krajów europejskich. Międzynarodowa publiczność
wraz z uczniami Szkoły Podstawowej 189 oklaskiwała popisy
taneczne i wokalne w tańcach Lachów Sądeckich i łowickich.
Dzięki takiej promocji wielu łodzian dowiedziało się, że Rzgów
nie tylko znany jest z handlu, ale także kwitnie w nim kultura.
Na wysokim poziomie.
Renata Furga, GOK Rzgów

piłki nożnej, a w szczególności popularnego zespołu zza naszej zachodniej granicy. Za wydanie łakoci z worka zażądał konkursu karnych, w
którym sam stał na bramce. Wielu próbowało go pokonać, lecz on z kocią
zwinnością bronił wszystkie piłki. Sztuka ta udała się dopiero niepozornemu zawodnikowi w zielonej podkoszulce. Mikołaj zgodził się wydać
prezenty i wszyscy uczestnicy mogli się raczyć słodkim poczęstunkiem.
Bardzo nam miło, że w imprezie udział wzięła tak duża grupa dzieci
i rodziców – około 150 osób. Dziękujemy Pani Pauli Filipczak za przygotowanie pokazu tanecznego. Współorganizatorem i sponsorem nagród
rzeczowych była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie.
Radosław Bubas, GOSTiR
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