MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Mieszkańcy
Gminy Rzgów!
Od kwietniowego numeru nastąpiła zmiana szaty graficznej
i sposobu dystrybucji gazety „Rzgów – Nasza Gmina”, która
jest miesięcznikiem Rady Miejskiej w Rzgowie i ukazuje się
od kwietnia 1995 r. W 2015 r. będziemy obchodzić 20-lecie jej
wydawania.
Gazeta jest swoistą kroniką gminy. Umieszczane w niej są
ważne i mniej ważne wydarzenia i uroczystości gminy, powiatu
i województwa. Odzwierciedlane jest tworzenie gminnego prawodawstwa poprzez sprawozdania z sesji Rady. Opisywane
są wielorakie dziedziny życia szkolnego, kulturalnego, sportowego, gospodarczego, czyli nasze zwykłe rzgowskie sprawy.
Zawsze jest to czynione z pełną troską poszanowania czytelnika i z powagą przekazywania informacji rzetelnych.
Dziś w naszym lokalnym środowisku zaczęły ukazywać się gazety o różnym profilu, mające na celu uprawnienie demagogii
oraz rozsiewanie domniemanych prawd i półprawd.
Na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zostaliśmy przekonani do odstąpienia od sprzedaży gazety za
symboliczną złotówkę i przyjmowania płatnych reklam. Dlatego też rezygnujemy z wydawania gazety na dobrym kredowym
papierze, a w zamian za jakość będziemy docierać do wszystkich obywateli.
Do gazety „Rzgów – Nasza Gmina” pisali i piszą w dalszym ciągu amatorzy - bezpłatnie. Przyjęliśmy założenie, że nie będzie
ona zjadliwie atakować wszystkiego i wszystkich dookoła, nie
będzie też szukać takich sensacji, lecz rzetelnie informować o
faktach oraz służyć ogółowi społeczeństwa naszej gminy.
Redakcja NG
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Powiatowy Dzień Strażaka
11 maja 2014 r. miały miejsce w
naszej Gminie obchody Powiatowego Święta Strażaka. Gospodarzem
uroczystości była jednostka OSP
Bronisin. Święto miało charakter, a
udział w obchodach ŚWIĘTA wzięło
udział ponad 40 jednostek OSP z terenu całego powiatu, strażacy z PSP
Łódź - Wschód oraz wyjątkowo licznie zgromadzona publiczność.
Uroczystości uświetniła obecność
znakomitych gości. Wśród zaproszonych obecni byli: Wicewojewoda
Łódzki Pan Paweł Bejda, Starosta
Powiatu Łódzkiego - Wschodniego Pan Piotr Busiakiewicz, Wicestarosta
Powiatu Łódzkiego - Wschodniego Pan Marek Jastrzębski, Wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego OSP druh
nadbrygadier w stanie spoczynku Tadeusz Karcz i wielu innych znakomitych gości.
Z ramienia organizatorów uroczystość prowadzili Komendant Powiatowy PSP w Koluszkach - brygadier
Marek Duda, Wiceprezes Zarządu

Wojewódzkiego OSP, Prezes Powiatowy OSP Łódź - Wschód - druh Stanisław Bednarczyk.
Uroczystość rozpoczęła uroczysta
Msza Święta w intencji strażaków,
celebrowana przez Wojewódzkiego
Kapelana Strażaków księdza druha
brygadiera Henryka Betleja oraz
Gminnego Kapelana Księdza Adama
Stańdo.
Podczas obchodów ŚWIĘTA wręczone zostały zasłużonym strażakom
liczne odznaczenia państwowe i resortowe.
KRZYŻEM
KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
odznaczony został druh Stanislaw
Bednarczyk z OSP Bronisin.
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymali: druh Stanislaw Pytka,
druh Tadeusz Gembic, druh Ksawery
Wieczorek z OSP w Bronisinie.
Minister
MSWiA
przyznał
SREBRNĄ ODZNAKĘ - zasłużony
dla ochrony ppoż. Zbigniewowi Jakiel z PSP w Koluszkach. BRĄZOWĄ

ODZNAKĘ - zasłużony dla ochrony
ppoż. otrzymał druh Adam Bednarczyk z OSP Bronisin.
Odznaczenia wręczali m.in. Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda, a
także Wiceprezesi O/Wojewódzkiego OSP Tadeusz Karcz i Stanislaw
Bednarczyk. Uroczystość uświetniła
swoim występem Orkiestra Dęta ze
Rzgowa.
Z uznaniem należy odnotować
udział w naszej uroczystości licznie
zgromadzonych przedstawicieli mediów. Z najbardziej poczytnych europejskich z ubolewaniem stwierdziliśmy brak obecności przedstawicielki
„Rzgowskiej (Nie) Prawdy” z nieodłącznym aparatem fotograficznym. Tę
oczywistą dla czytelników stratę na
szczęście uzupełnili przedstawiciele
innych tytułów.
Uroczystość zakończył uroczysty
obiad okraszony pysznym koncertem
orkiestry.
Redakcja

Wszystkim mamom radości
i zadowolenia ze swych pociech...
a wszystkim dzieciom uśmiechniętych
i wyrozumiałych mam
z okazji ich święta

Życzy Redakcja

Od lewej: Kawaler Krzyża Orderu Odrodzenia Polski dh Stanisław Bednarczyk, Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego OSP nadbrygadier w stanie spoczynku Tadeusz Karcz, Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda
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Witaj Maj, Trzeci Maj
223 lata temu, 3 maja 1791
r., Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną
później Konstytucją 3 maja.
Została ustanowiona w celu
zlikwidowania wad systemu
politycznego.
W 1791 r. dzień 3 Maja został
uznany za święto Konstytucji 3
maja. Po drugiej wojnie światowej
władze komunistyczne zastąpiły je
obchodami święta 1 Maja, a w 1951
r. - zdelegalizowały. Po zmianie
ustroju, od kwietnia 1990 r., święto
3 Maja jest świętem narodowym.
W Rzgowie, tradycyjnie jak co
roku, uroczystości 3-Majowe rozpoczęły się przy Urzędzie Miejskim

zbiórką uczestników uroczystości
– Władz Samorządowych, Pocztów
Sztandarowych, organizacji Gminy
Rzgów oraz zespołów artystycznych
GOK. Przy dźwiękach orkiestry
dętej przemaszerowano do Kościoła Parafialnego pw. św. Stanisława
B.M., gdzie odbyła się msza święta
w intencji ojczyzny. W czasie nabożeństwa pieśni kościelne śpiewali
„Rzgowianie” i chór „Camerata”
oraz zagrała orkiestra dęta, a przedstawiciele władz złożyli wiązankę
kwiatów na ołtarzu Matki Boskiej.
Z powodu niesprzyjającej aury
część artystyczna imprezy odbyła się
w hali sportowej w Rzgowie. Tam
rozpoczął ją hymn państwowy w

wykonaniu orkiestry dętej. Licznie
zgromadzonej publiczności zaprezentowali się również: uczniowie SP
im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie
z wystąpieniem okolicznościowym
dotyczącym Konstytucji 3 Maja oraz
chór „Camerata”. Swoje umiejętności taneczne zaprezentował Zespół
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” we
wszystkich trzech grupach wiekowych. Na zakończenie uroczystości
najmłodszy zespół taneczny „Krasnale” popisał się premierowym
ekspresyjnym układem tanecznym
do muzyki J. S. Bacha.
Instruktor GOK
Jarosław Rychlewski

KREW DAJE ŻYCIE
Kolejna akcja poboru krwi w Rzgowie, zorganizowana z inicjatywy Forum
Młodych Ludowców, jest już za nami. W niedzielę, 13 kwietnia, zbiórka krwi
odbyła się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa. Do oddania tego bezcennego leku zgłosiło się ok. 30 osób,
jednak po wstępnych badaniach przeprowadzonych przez lekarza nie wszyscy
mogli w tym dniu oddać krew ze względów zdrowotnych. Ogółem krew oddało
20 osób, co daje 9 litrów życiodajnej tkanki.
Pozytywny jest jednak fakt, iż wiele osób oddało krew po raz pierwszy w
życiu. Na początku mieli pewne obawy, ale po oddaniu krwi każdy dawca wychodził z ambulansu z uśmiechem na twarzy. Mieszkańcy Rzgowa i pobliskich
miejscowości zasilają szeregi honorowych krwiodawców.
W akcję włączyli się również Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej gminy. Taką postawę należy chwalić, ponieważ w swych działaniach pokazują, że strażak to osoba, która bez względu na porę dnia jest gotowa nieść pomoc
innemu człowiekowi.
Zapraszamy na kolejną Akcję Poboru Krwi, która odbędzie się 27 lipca
(niedziela) 2014 r. w godzinach od 10:00 do 13:30 na parkingu Urzędu Miejskiego w Rzgowie. W okresie wakacyjnym krew jest szczególnie potrzebna. Aby
zostać dawcą, trzeba być między 18 a 65 rokiem życia. Osoba oddająca krew
musi być zdrowa, wypoczęta, rano przed oddaniem krwi powinna zjeść lekkie
śniadanie oraz wypić dużo płynów. Przy oddawaniu krwi do rejestracji konieczny
jest dowód osobisty, o czym niekiedy się zapomina. Oddanie krwi to dar, którego
nie można niczym innym zastąpić.
Serdecznie dziękujemy honorowym dawcom krwi za najcenniejszy dar ofiarowany drugiemu człowiekowi oraz wszystkim Strażakom za to, że niosą pomoc
nie tylko na dźwięk syreny alarmowej.
Forum Młodych Ludowców

Lokalna Grupa Działania
Cudze chwalimy,
na Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie swego nie doceniamy...
Pod koniec kwietnia w dniu
28. tego miesiąca na sesji
Rady Miejskiej miała miejsce
prezentacja przeprowadzona
przez przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania BUD-UJ RAZEM.
Gmina Rzgów jest członkiem
wspomnianego stowarzyszenia od
pierwszej połowy 2011 r. Celem
przystąpienia była chęć pozyskania
dodatkowych środków z Funduszu
Rozwoju Obszarów Rolnych na różne działania skierowane do społeczności lokalnej gminy. Prezentacja
dotycząca możliwości pozyskiwania
środków z funduszy rolnych została zaprezentowana przez przedstawicieli stowarzyszenia przed
podjęciem uchwały na sesji Rady
Miejskiej. Uchwała dotycząca przystąpienia została podjęta w marcu
2011 r., a formalne przystąpienie
odbyło się na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy stowarzyszenia w
czerwcu 2011 r.
Prezentacje na sesji w dniu 28
kwietnia 2014 r. poprowadzili zaproszeni przedstawiciele stowarzyszenia: Koordynator Biura Stowa-

rzyszenia Mariusz Szklarek oraz
konsultant Anna Kaźmierska.
Przedstawiono dokonania gminy
w zakresie pozyskiwania środków
poprzez gminę na działania twarde
(inwestycje) i miękkie (szkolenia,
zajęcia dodatkowe), jak i pozyskane
przez przedsiębiorców działających
na terenie gminy. Gmina Rzgów
sytuuje się na 5 miejscu w gronie
22 członków stowarzyszenia pod
względem wielkości pozyskanych
środków. Gmina Rzgów pozyskała
ponad 900 tys. zł na własne projekty
inwestycyjne, ponad 300 tys. zł na
tzw. „małe projekty”, składane poza
gminą także przez Gminny Ośrodek
Kultury na potrzeby własne, chóru oraz orkiestry, a kilkaset tysięcy
złotych pozyskali lokalni przedsiębiorcy. Zaprezentowano także możliwości, jakie daje przynależność
do stowarzyszenia w perspektywie
nowego okresu finansowania 20142020 i tym samym pozyskiwania nowych środków na realizacje potrzeb
zarówno gminnych, jak i zgłaszanych przez przedsiębiorców.
Po prezentacji, przewidzianej
na ok. 20 minut, wywiązała się go-

rąca dyskusja, w której brali udział
radni, sołtysi, a także publiczność,
i która dotyczyła przyszłych zasad
dofinansowania inwestycji gminnych, warunków, jakie musi spełnić
w tym zakresie zarówno gmina, jak
i lokalni przedsiębiorcy. Podczas
prezentacji podkreślono wielokrotnie, że analogicznie jak w okresie
finansowym kończącym się w 2013
r., gdzie znakomitym merytorycznie konsultantem była Pani Anna
Kaźmierska, w nowym okresie finansowania 2014-2020 w gminie
dyżurować będzie przez jeden dzień
w tygodniu konsultant, udzielający
wszelkich informacji w zakresie planowanych inwestycji dla wszystkich
zainteresowanych, czyli dla potrzeb
gminy, jak i prywatnych inwestorów
i przedsiębiorców. Przedstawiciele
stowarzyszenia udzielili wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania oraz rozwiali pojawiające się wątpliwości. Cała dyskusja
dotycząca jakże gorącego tematu
środków zewnętrznych możliwych
do pozyskania przez gminę trwała
prawie 2 godziny.
Marek Derski

Do takiej refleksji przyczynił się list naszego czytelnika (nazwisko i imię do
wiadomości redakcji), który pisze: „były obawy, lecz cóż - prawdę trzeba ujawnić i chwalić. Jestem ziomkiem ziemi rzgowskiej (obecnie mieszkam w Łodzi),
lecz interesują mnie zachodzące zmiany na tym terenie. Cieszę się, że zostały
przywrócone prawa miejskie, ukończona budowa hali sportowej, uporządkowany
park (wizytówka Miasta) i wszystko idzie ku lepszemu”.
Cytując słowa tego listu nie chodzi mi o to, że jest on pozytywny dla władz
gminy. Porusza mnie fakt, że my - mieszkańcy nie umiemy się cieszyć tym, co
mamy. Narzekamy jedynie, że modernizacja parku kosztuje, że nie taki układ
alejek, nie taka nawierzchnia, że co roku wydaje się pieniądze na kwiaty i krzewy
upiększające nasze skwery. Drodzy mieszkańcy, dziś wszystko kosztuje. Przecież
po to płacimy podatki, żebyśmy mogli chodzić po bezpiecznych chodnikach, żeby
nasze dzieci mogły rozwijać się fizycznie i uprawiać ulubione sporty w godziwych warunkach w hali sportowej i wreszcie też po to, żeby nasz Rzgów i cała
gmina wyglądały piękniej. Doceniają i chwalą najczęściej osoby zamiejscowe,
które podczas każdego pobytu w Rzgowie zauważają wszelkie zmiany.
Dalej nasz czytelnik pisze: „Interesuję się też życiem kulturalnym i miłe
zaskoczenie – słyszałem kilka razy wykonanie pieśni i piosenek miejscowego
chóru. Zaangażowanie ludzi i osoby prowadzącej można stawiać za wzór do naśladowania. Takt i wyczucie muzyczne (nie jestem muzykiem, tylko melomanem)
dyrygenta jest na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Myślę, że Pan Burmistrz i władze Rzgowa są dumne z takiego rozsławiania miasta.”
Władze Rzgowa są dumne i bardzo się cieszą nie tylko z działalności rzgowskiego chóru, ale z wszystkich zespołów i grup działających przy naszym Ośrodku Kultury. Występy na terenie gminy wszystkich zespołów niosą nam radość i
dają powód do dumy, a ich występy poza gminą promują nasz Rzgów.
Na zakończenie autor pisze: „Życzę wszystkim wytrwałości i niech serca ludzi radują się z osiąganych wyników”.
Wierzę, drogi czytelniku, że Pańskie słowa poruszą także wielu naszych
mieszkańców.
Cieszmy się i doceniajmy to, co już mamy.
Regina Bagińska
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XLV Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
zwołana na 28 kwietnia 2014 r. na godz. 11.30
Pierwszy raz w historii gminy obrady sesji
Rady Miejskiej zostały przerwane ze względu na
niezrealizowanie porządku obrad oraz brak kworum i przeniesione na dzień następny, czyli 29
kwietnia na godz. 13.00. Po 3,5 godzinach obrad
we wtorek udało się zakończyć obrady. Przerwa
w obradach nastąpiła o godz. 18.30.
Tak bardzo absorbującym czas – okazał
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów, rejon ulic
Grodziska - Południowa - Gliniana i części wsi
Grodzisko, który to pod obrady tej sesji wprowadził Burmistrz Jan Mielczarek.
We wrześniu ub. roku ten właśnie projekt
miejscowego planu został odrzucony na sesji
przez radnych, gdyż uważali, że rozwiązania
przyjęte w tym planie nie gwarantują prawidłowego odwodnienia tego ternu i terenów przyległych (między ulicami Gliniana - Ogrodowa).

PLAN
Chodziło tu o projekt odwodnienia tych terenów i przystosowanie szerokości dróg do tej
koncepcji. Poza tym na tamtej sesji grupa kilku
właścicieli działek w tym obszarze próbowała
usunąć kilka projektów ulic na swoich działkach
w tym planie.
Radni przez 7 miesięcy oczekiwali projektu odwodnienia i wkomponowania go w ten
projektowany plan miejscowy. Oczekiwano też
zorganizowania przez Urząd Miejski wspólnego
spotkania wszystkich właścicieli działek w tym
obszarze celem wyjaśnienia konstrukcji tego planu zagospodarowania.
Niestety, z tych dwu wniosków Urząd Burmistrza nie wywiązał się. Doczekano się natomiast
wprowadzenia na tę sesji tego punktu, gdyż jedna
z właścicielek gruntów (P. Stawicka), wykorzystując znajomość prawa budowlanego, wystąpiła
z wnioskiem do gminy o lokalizację domu mieszkalnego akurat na planowanym przebiegu jedynej
drogi 6 KDD od ul. Glinianej łączącej tę ulicę z
ulicą Smugową przy ul. Grodziskiej. Dlatego
plan ten powrócił na obrady sesji, bo po wybudowaniu tego budynku Gmina musiałaby zwracać
poniesione nań nakłady.
W trakcie ostatniego wyłożenia projektu tego
planu do publicznego wglądu wpłynęło 12 uwag
od mieszkańców, z czego przeszło połowa dotyczyła zaniechania przeprowadzenia planowanej
drogi 6 KDD i infrastruktury w niej planowanej,
obsługującej przyszłościowe tereny mieszkaniowe. Nad każdą uwagą odbyła się debata na sesji, a
następnie głosowanie. Podczas długotrwałej procedury rozpatrywania dziewiątej uwagi zrobiło
się późno, a Przewodniczący Rady nie mógł poddać jej pod głosowanie, gdyż na sali było tylko
siedmiu radnych, i zarządził przerwę w obradach
do dnia następnego do godz. 13.00.
Ostatecznie wszystkie uwagi zostały odrzucone jako niemożliwie do zrealizowania. Z ust
3 osób na sali obrad przeciwnych uchwalenia
tego planu padło wiele inwektyw w stosunku
do burmistrza, rady i przewodniczącego. W tym
miejscu trzeba zaznaczyć, że kilkadziesiąt osób –
właścicieli pozostałych działek w tym obszarze z
niecierpliwością oczekiwało tej sesji i uchwalenia tego planu miejscowego, gdyż wiążą nadzieję
na budownictwo w tym obszarze, a nie na uprawę
rolniczą.
Tylko jeden z rolników, mieszkający przy
ul. Południowej, protestował, że on chce krowy
pasać na swoim. Uspokajano go stwierdzeniem,
że zmiany w tym obszarze będą zachodziły bardzo powoli, a nie wiadomo czy za naście lat jego
dzieci wybiorą też ten sam zawód, co on. Ostatecznie głosowanie nad uchwaleniem tego planu było niejednogłośne. Za było 5-ciu radnych,
wstrzymało się od głosu 4 radnych.
Niezdecydowanie radnych wynikało z ataku
przeciwników uchwalenia tego planu, popartego
przez opozycję zgromadzoną na sesji, która krytykuje oczywiście wszelkie działania Burmistrza
i Rady Miejskiej, choćby były to najbardziej ra-

cjonalne rozwiązania dla zdecydowanej większości społeczeństwa gminy. Wszystko to po to, aby
zdyskredytować legalny samorząd i zaistnieć w
niecenzurowanych periodykach. Kuriozalnym
stał się zarzut niepokaźnych rozmiarów opozycjonisty, który to obwinił Przewodniczącego
Rady o niezwołanie zebrania właścicieli gruntów
z terenu objętego miejscowym planem. I tu się
„wszystko” człowiekowi miesza, tzn. myli kompetencje Burmistrza i Przewodniczącego Rady,
który w imieniu Rady wniosek ten do burmistrza
kierował 7 miesięcy temu.
Irytującym jest również oburzenie opozycji,
że Przewodniczący zrobił przerwę w sesji do
dnia następnego niezgodnie z prawem. Opozycja przesiedziała 7 godzin na sesji, przysłuchując się ciężko pracującym radnym, odrzucającym
niedorzeczne zarzuty do przedstawionego przez
burmistrza planu zagospodarowania, a tu nagle
przerwa, gdyż wszyscy czekają na punkt „Wolne
wnioski”, aby zaistnieć na mównicy.
Niestety, kontynuowanie sesji w tym dniu
było już niemożliwe, gdyż rada podejmuje swoje
decyzje (nawet o zmianie porządku obrad) większością głosów przy co najmniej połowie składu
rady, a na sali pozostało tylko siedmiu radnych.
A i tak w drugim dniu obrad zgłoszono wniosek i
wpłynęło pismo następującej treści:
„Proszę o wyjaśnienie niezgodnego ze Statutem Gminy przerwania obrad sesji Rady w dn.
28.04.2014 r. przez Przewodniczącego Rady.
Proszę o przeprowadzenie wnikliwej analizy – w oparciu o Statut Gminy – postępowania
Przewodniczącego Rady i braku reakcji Radnych
na tę samowolę.
W przypadku nierzetelnej odpowiedzi,
umniejszającej rangę nieprawidłowości, rozważam złożenie skargi do Wojewody Łódzkiego.”
Po sesji zainteresowani otrzymali odpowiedź:
Obrady XLV sesji zostały zwołane przez
Przewodniczącego Rady zawiadomieniem z
dnia 22 kwietnia 2014 r., do którego dołączono
projekty uchwał, z którymi zapoznali się Radni
Rady Miejskiej w Rzgowie. Przede wszystkim
rolą Przewodniczącego Rady jest zwoływanie sesji Rady, ustalenie porządku obrad, prowadzenie
obrad Sesji, a także sprawdzanie istnienia kworum na początku sesji oraz w trakcie jej trwania,
a także na wniosek radnych w przypadku budzących wątpliwości. Radni na XLV sesji w dn.
28.04.2014 r. obradowali zgodnie z przyjętym
porządkiem obrad i podjęli w tym dniu 10 uchwał
do momentu ogłoszenia przerwy przez Przewodniczącego Rady.
W związku z tym, że podczas sesji kilku z
radnych opuściło salę obrad bez usprawiedliwienia, co spowodowało brak kworum i możliwości podejmowania uchwał oraz głosowania,
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do dnia
29.04.2013 r. do godz. 13.00.
Statut Gminy Rzgów nie reguluje kwestii
przerwania sesji w sytuacji nieusprawiedliwionego opuszczenia sesji przez radnego, co może
powodować brak kworum. Sytuacja, która miała
miejsce, ma charakter obiektywny, w której dopuszcza się możliwość przerwania obrad przez
przewodniczącego rady, w przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie posiedzenia.
Wówczas przewodniczący rady przerywa obrady
i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej
sesji (co nastąpiło), przy czym wszystkie uchwały Rady podjęte do momentu zarządzenia przerwy pozostają w mocy. Kompetencja przyznana
w tym zakresie przewodniczącemu ma na ogół
charakter związany. Oznacza to, że w każdym
przypadku stwierdzenia barku kworum jest on
zobowiązany do zarządzenia przerwy. Podkreślić trzeba, że przewodniczący rady nie mógł skorzystać w tym przypadku z zapisów § 33 Statutu
Gminy Rzgów, gdyż przepis ten nie przewiduje
sytuacji braku kworum w trakcie trwania sesji.
Jakiekolwiek głosowanie w przypadku braku
kworum jest bezprawne i niewiążące, dlatego też
uznać należy, że postępowanie Przewodniczące-

go Rady w tym stanie rzeczy było prawidłowe
i nie naruszało obowiązującego prawa. Radni w
dniu 29.04.2014 r. poprzez swoje przybycie na
wznowione po przerwie obrady sesji potwierdzili prawidłowość i zasadność ogłoszonej przez
przewodniczącego rady w wyniku braku kworum
przerwy w obradach w dniu 28.04.2014 r.
Podobne stanowisko prezentowane jest w periodyku samorządowym „Wspólnota” z 2006 r.
nr 13, w tym stanie rzeczy uważamy sprawę za
dostatecznie wyjaśnioną.

Korzyści z BUD-UJ RAZEM
P. Mariusz Szklarek przedstawił informacje
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ Razem” na temat zakresu korzyści,
jakie odniosła Gmina Rzgów na skutek udziału w
stowarzyszeniu, oraz przedstawił plany na przyszłość. Nazwano Gminę Rzgów milionerem,
ponieważ jako jedna z nielicznych pozyskała z
tej grupy dofinansowanie w wysokości powyżej
1 mln zł na inwestycje w naszej gminie. Najważniejsze z nich to:
1. Chodnik ze ścieżką rowerową w Starej Gadce,
ul. Czartoryskiego
– 340.967 zł
2. Budowę placów zabaw w Kalinie i Gospodarzu
– 65.347 zł
3. Modernizację świetlicy w Czyżeminku –
43.516 zł
oraz szereg małych dofinansowań na „Dni Rzgowa”, „Dożynki”, stroje i instrumenty dla zespołów działających przy GOK-u. Razem stanowi to
kwotę pozyskaną dla Gminy Rzgów –
1228.000 zł.
Wysłuchano sprawozdania z realizacji
„Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2013”. Są to:
- GLKS „Zawisza” Rzgów,
- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych
i Niepełnosprawnych u Sióstr Felicjanek,
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Otwarte
Serca”,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Sokół”.
W tym ostatnim nastąpiła zmian prezesa.
Długoletnia prezes LUKS „Sokół” oraz jego
twórczyni P. Grażyna Żabka ustąpiła „fotel”
prezesa młodemu P. Sebastianowi Łęgockiemu.
Życzymy co najmniej takich sukcesów i osiągnięć, jakie miał poprzedni prezes.

8. Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami
bezosobowymi „Aktywny Rzgów” 3.828,00 zł
9. Przebudowa ul. Górnej w Rzgowie
150.000,00 zł
10. Przebudowa drogi w Czyżeminku
120.000,00 zł
11. Wykonanie projektu odwodnienia obszaru w
Rzgowie pomiędzy ul. Glinianą, ul. Południową i
ul. Grodziską
30.000,00 zł
12. Modernizacja budynku OSP Romanów
11.000,00 zł
RAZEM: 412.913,29 zł

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rzgów
Jednogłośnie podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tego „Studium”.
Elementem mającym wpływ na tę uchwałę
jest obowiązek dokonywania niezbędnej weryfikacji aktualnie obowiązującego studium z zamierzeniami Rady Miejskiej w zakresie ustalania
polityki przestrzennej, wyrażający się poprzez
podejmowanie uchwał o przystąpieniu do opracowywania nowych planów. Z tych względów
Rada Miejska jest zobowiązano umieścić w tym
Studium cztery projekty kopalni żwiru, których
właściciele złożyli wnioski z udokumentowanymi złożami tych kopalin.
Po weryfikacji uchwały przez Wojewodę
(okres 30-dniowy) burmistrz przystąpi do jej realizacji i wyznaczy termin składania wniosków
do Studium.
Złożone wnioski w wyznaczonym terminie
będę dopiero wtedy stanowić podstawę do ich
rozpatrywania i weryfikacji przez projektantów
„Studium”, Burmistrza i na końcu Radę Miejską. Projektanci „Studium” będą weryfikować i
uzgadniać te wnioski z kilkunastoma instytucjami ponadgminnymi. Procedura taka jest długotrwała i na pewno nie skończy się w tek kadencji.
Rada Miejska zobowiązała Burmistrza (a
nie Przewodniczącego Rady) do poinformowania o terminach składania wniosków do „Studium” tych osób i podmiotów, które już złożyły
wnioski o zmiany do Urzędu Miejskiego.

Zgoda na użyczenie kotłowni

Podjęto dwie uchwały w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w
Rzgowie oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli.
Treść tych uchwał dostępna jest na stronie BIP-u
rzgowskiego.

Wyrażono zgodę na nieodpłatne użyczenie
udziału w nieruchomości i urządzeń grzewczych
w kotłowni wraz z infrastrukturą na działce
586/12 w Rzgowie przy ul. Nasiennej 15 na rzecz
Wspólnoty Mieszkaniowej – współwłaścicieli
budynków (tzw. bloków) przy ul. Nasiennej 17
i 19.
Trzeba tu przypomnieć, że Gmina Rzgów jakiś czas temu otrzymała te nieruchomości i urządzenia grzewcze od Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa wraz z funduszami potrzebnymi na ich
remonty. Nie było innej możliwości prawnej.

Zmiany w budżecie

Działki na przetarg

Zaoszczędzone kwoty z wydatków bieżących
oraz wyższe wpływy z podatków po modernizacji gruntów przez Starostę Powiatu pozwoliły na
wydatkowanie przeszło 400 tys. zł na następujące
pozycje:
1. Wydatki bieżące związane promocją jst „Wydawnictwa promujące walory lokalne”
10.218,63 zł
2. Wydatki bieżące związane promocją jst „Wydawnictwa promujące walory lokalne”
2.554,66 zł
3. Wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu w
Szkole Podstawowej w Guzewie 15.000,00 zł
4. Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w
Guzewie
5.000,00 zł
5. Wykonanie projektu adaptacji budynku starej
hydroforni dla potrzeb Przedszkola w Rzgowie
30.000,00 zł
6. Budowa instalacji oświetleniowej na terenie
Gminy Rzgów
20.000,00 zł
7. Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami
bezosobowymi „Aktywny Rzgów” 15.312,00 zł

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze przetargu czterech działek pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Konstantynie na nowych terenach budowlanych.
Są to: Działka nr 65/5 o pow. 1316 m2; 65/6
o pow. 3143 m2; 68/7 o pow. 2103 m2; nr 68/8 o
pow. 2102 m2.

Uchwały przedszkolne

Nazwa ulicy w Kalinku
Nadano nazwę „Łączna” ulicy w Kalinku,
stanowiącej część drogi Nr 2922E, oznaczonej
numerem ewidencyjnym – 235, o długości 650
mb. w kierunku północnym od sali OSP w Kalinku do zakrętów przed Kalinem. Ulica ta rzeczywiście łączy jedną wieś z drugą, stąd jej nazwa.

Skarga na Burmistrza
Skarżący mieszkaniec Starowej Góry z ul.
Topolowej złożył skargę na bezczynność Burmistrza do Wojewody Łódzkiego, który to wg
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właściwości odesłał skargę do Rady
Miejskiej w Rzgowie. Tak oto opisał
treść zdarzenia:
„Witam,
niniejszym chciałem poinformować, że gmina nie odebrała z mojej
posesji (ul. Topolowa, Starowa Góra)
w dniu 1 kwietnia odpadów zielonych.
O niniejszym fakcie poinformowałem telefonicznie w dniu 1 kwietnia panią Górską, która zapewniła mnie, że
śmieci zostaną odebrane.
W dniu 4 kwietnia ponownie zadzwoniłem do gminy, gdyż śmieci nie
zostały odebrane do tego czasu (rozmawiałem z inną panią, której nazwiska nie pamiętam), i otrzymałem zapewnienie, że pani zajmie się sprawą.
Dzisiaj jest 8 kwietnia i odpady
nadal nie zostały odebrane.
W dniu 10 kwietnia przywiozę je
osobiście pod Urząd Gminy.”
Rada Miejska rozpatrzyła tę skargę
na działalność Burmistrza Rzgowa w
zakresie nieodebrania odpadów komunalnych z posesji skarżącego i uznała
tę skargę za bezzasadną, gdyż burmistrz wywiązał się z obowiązków
ustawowych i po wygranym przetargu
przez firmę wywozową „Juko” podpisał w imieniu gminy z nią umowę na
odbieranie wszystkich odpadów od
mieszkańców.
A oto uzasadnienie do tej uchwały:
Radni Rady Miejskiej w Rzgowie
zapoznali się ze skargą Pana ……….
z dnia 8.04.2014 r. złożoną do Wojewody Łódzkiego i przesłaną według
właściwości do Rady Miejskiej w
Rzgowie pismem z dnia 10.04.2014 r.
na działalność Burmistrza Rzgowa.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)
utrzymanie czystości i porządku w
gminach należy do obowiązkowych
zadań własnych gminy. W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nadzór nad realizacją za-

dań w niej wymienionych sprawuje
Burmistrz.
Zgodnie z art. 6d. ust.1 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)
wójt, burmistrz lub prezydent miasta
jest zobowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o
którym mowa w art. 6c, albo przetarg
na odbieranie i zagospodarowanie tych
odpadów.
Zgodnie z art. 6d. ust. 4 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)
wójt, burmistrz lub prezydent miasta
określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności:
1. wymogi dotyczące przekazywania
odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych;
2. rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli
nieruchomości;
3. standard sanitarny wykonywania
usług oraz ochrony środowiska;
4. obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą
zamówieniem;
5. szczegółowe wymagania stawiane
przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z art. 6f. ust. 1 oraz art. 9u
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.
1399 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, wybranym
w drodze przetargu, o którym mowa
w art. 6d ust. 1, umowę na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i sprawuje kontrolę nad
przestrzeganiem i stosowaniem przepisów.
Skarżący zarzuca niedopełnienie
obowiązku odbioru odpadów zielo-

nych przez firmę Juko oraz niekompetencję pracownika referatu Gospodarki
Komunalnej.
W związku z powyższym pracownik Urzędu Miejskiego w Rzgowie referatu Gospodarki Komunalnej podjął
działania w kierunku wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz pomocy Skarżącemu, przedstawiając opisane poniżej
poczynania.
W dniu 1.04.2014 r. Pan …….. poinformował o zaistniałej sytuacji pracownika referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Tego samego dnia pracownik referatu
Gospodarki Komunalnej zrobił zdjęcia
nieodebranych odpadów i przekazał
drogą elektroniczną sprawę wraz z dokumentacją firmie Juko.
W dniu 2.04.2014 r. wpłynęła drogą elektroniczną odpowiedź od pracownika firmy Juko, z której wynika,
że na podstawie wewnętrznego zarządzenia prezesa w/w firmy odpady będą
odbierane tylko i wyłącznie w workach z firmowym logo.
Tego samego dnia wysłane zostało
pismo, w którym pracownik referatu
Gospodarki Komunalnej powołał się
na obowiązującą umowę (nr 17/2013
zawartą między Gminą Rzgów a firmą Juko) w sprawie niewykonywania
obowiązków zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, na które nie otrzymano
już żadnej odpowiedzi.
W związku z powtarzającymi się
telefonicznymi monitami od mieszkańców Gminy Rzgów odnośnie
nieodbierania wszystkich odpadów
zielonych, odpadów w workach bez
oznaczeń, opon (podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych) dnia
2.04.2014 r. wysłane zostało pismo do
Prezesa Zarządu firmy Juko, Pana Arkadiusza Wysockiego, aby wypowiedział się co do zapisów zawartych w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, odnośnie ograniczeń ilości
odbieranych odpadów, które są przez
w/w firmę stosowane.

W odpowiedzi z dnia 3.04.2014
firma Juko poinformowała, że worki z
odpadami są odbierane w każdej ilości
pod warunkiem, że są one oznaczone
logiem firmy, gdyż inne worki uniemożliwiają szybką identyfikację odpadów i ocenę, czy są one prawidłowo
posegregowane.
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (będącym załącznikiem nr 1 do obowiązującej umowy nr
17/2013) w punkcie 6. Obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia, podpunkt 9.
mowa jest, że „Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych
na terenie wszystkich nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy,
zgromadzone w pojemnikach i workach odpowiednio oznaczonych. W
przypadku braku worków o odpowiednich oznaczeniach Wykonawca ma
obowiązek odebrać odpady w workach
bez oznaczeń, zostawiając worki na
wymianę zgodnie z frakcją odpadów
odebranych w workach bez oznaczeń.”
Za każdorazowe stwierdzenie odstępstw od wymagań w wykonaniu
przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony
do naliczenia kar umownych Wykonawcy za nieodbieranie odpadów w
wysokości 30,00 zł za każdy worek.
Umowa zawarta między Gminą
Rzgów a firmą Juko jest umową cywilnoprawną, w której Wykonawca
zobowiązany jest do wykonywania
wszystkich obowiązków wskazanych
w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, a Zamawiający w trakcie
jej realizacji do bieżącej współpracy
z Wykonawcą w celu zapewnienia
wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z postanowieniami umowy
oraz będą wyciągnięte konsekwencje
w stosunku do wykonawcy w zakresie
nieodebranych odpadów.
Biorąc pod uwagę skargę Pana
………… na działalność Burmistrza i
analizując cały tok postępowania, należy uznać ją za bezzasadną, ponieważ
dotyczy ona działalności firmy Juko,
która nie zrealizowała prawidłowo
obowiązków wynikających z obowiązującej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
W przypadku ponowienia skargi
przez skarżącego i braku wskazania

nowych okoliczności zastosowanie
będzie miał przepis art. 239 § 1 k.p.a.,
zgodnie z którym organ właściwy do
jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy –
bez zawiadamiania skarżącego.
Trwająca dwa dni sesja w sumie
11-godzinna, poprzedzona posiedzeniem kilkugodzinnym Wspólnych Komisji Rady to spory wysiłek intelektualny. Kilkadziesiąt tematów z różnych
dziedzin życia to też wyzwanie dla
radnych, których na tej sesji zdziesiątkowała absencja chorobowa. Ale radni
przybyli na drugi dzień sesji bez sprzeciwów i choć zdziesiątkowani wykonali swoje obowiązki. Najwygodniej
jest usiąść w ławach widowni, nie być
za nic odpowiedzialnym, czyhać na
grymas któregoś z radnych z aparatem
w ręku i krytykować bezwzględnie
wszystko, mając w tym zakresie tylko
częściową wiedzę i subiektywny stosunek do tematów na tych posiedzeniach omawianych.
Nie dość tego! Sesja rady ma służyć do stanowienia prawa miejscowego, a nie do podważania prawa już
funkcjonującego. Bezustanne liczenie
tuczników, elektrowni wiatrowych,
żwirowni i zamykanie przejezdnych
skrzyżowań – wszystko to podnosi
opozycja w wolnych wnioskach – ma
się nijak do tematyki sesyjnej.
Gdyby Przewodniczący Rady nie
dopilnował, aby porządek obrad był
realizowany, mielibyśmy w Rzgowie
nieustające obrady sesyjne, tak jak ta
ostatnia.
Wilczym prawem opozycji jest
krytykowanie, ale jeżeli dochodzi do
absurdu, a krytyka dotyczy priorytetowego obiektu naszej gminy – Hali
Sportowej, że nie wiadomo po co została zbudowana, a celuje w tej krytyce radna ze Starowej Góry, której
wypowiedź ławy opozycji nagradzają
gromkimi oklaskami – to dopiero wtedy wszystkim ręce opadają.
Należy spodziewać się, że nawet
takie mocne argumenty nie spowodują
opamiętania się opozycji przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Tylko spokój i zdrowy rozsądek radnych
i zbiorowa mądrość większościowa
przy głosowaniach na sesjach Rady
Miejskiej zaowocuje zakończeniem
Kadencji w sposób godny.
Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Posiedzenie Komisji
Budżetowej Rady Miejskiej

W tym miejscu ul. Glinianej ma powstać nowa ulica na wprost do ul. Smugowej. Tu właśnie jest największe
zadolenie, a wody trzeba tą ulicą odprowadzić do Neru.

W dniu 13 maja 2014 r. obradowała Komisja Budżetowa Rady Miejskiej.
Przedmiotem obrad było w pierwszej kolejności zapoznanie się przez członków
Komisji z protokołem inspektora budowlanego, dotyczącym ujawnionych usterek
budowlanych, stwierdzonych w obiektach użyteczności publicznej, będących we
władaniu Gminy.
Z uwagi na fakt, że materia kontroli była bardzo obszerna, członkowie Komisji dokonali selekcji otrzymanego materiału i postanowili dokonać wizji lokalnej
na terenie wytypowanych przez siebie obiektów. Do udziału w lustracji wizytowanych obiektów członkowie Komisji zaporosili również Burmistrza Rzgowa
Jana Mielczarka.
Wsród wizytowanych obiektów znalazły się m.in. budynek Urzędu Gminy,
budynek Poczty, budynki Ośrodka Zdrowia i Apteki w Rzgowie. Oględzinom
poddano także obiekty Domu Kultury i OSP w Starowej Górze, a także budynki
OSP i świetlicy w Gadce Starej. W trakcie prowadzonego objazdu Komisja wnikliwie oceniała stan gminnych dróg, szczególnie w Kalinku, Kalinie, Konstantynie i Starowej Górze.
Przeprowadzona kontrola Komisji generalnie potwierdziła ustalenia biegłego
poczynione na opisanych obiektach, dokonując na bieżąco ustaleń co do konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych.
Przewodniczący Komisji
Stanisław Gierasiński

RZGÓW – NASZA GMINA
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Starosta Łódzki Wschodni ogłasza
o chęci sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Tuszynie, przy ulicy Poddębina
i Szpitalnej, obrębie 16, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 7, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8 i 12/13
Przedmiotowe działki zlokalizowane są w zachodniej części
gminy Tuszyn, w Dzielnicy Tuszyn – Szpital.
Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn (Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego z dn. 18.08.2004 r. Nr 235, poz. 2096) działki nr
12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8 leżą na obszarze z przeznaczeniem podstawowym pod usługi zdrowia. Działka nr 12/13 leży w części pod
zabudowę letniskową, w części usługi zdrowia i w części tereny
użytków zielonych i wody, działka nr 7 leży na terenach przeznaczonych pod użytki zielone i obniżenia terenowe.
Zgodnie z załącznikiem graficznym, działki posiadają nieregularny kształt – przedłużonego wielokąta, ich powierzchnia zróżnicowana jest od 0,4631 ha do 4,8546 ha. Działki nr 12/4, 12/5, 12/6
i 12/7 są zabudowane budynkami, które funkcjonowały jako zaplecze techniczne dla pobliskiego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie (m.in. pralnia, kotłownia, remiza strażacka,
garaże, magazyny, kuchnia). Działka nr 12/8 jest niezabudowana,
natomiast na działce nr 12/13 usytuowany jest staw ogrodzony częściowo siatką oraz budynek gospodarczy i baraki. Działka nr 7 jest
niezabudowana i niezagospodarowana.

Sprostowania
„Nieprawdą jest, że fotografka
„Rzgowskiej Prawdy” podbiegła po sesji zdjęciowej do rodziny na korytarzu
sądowym, chwaląc się wykonanymi
fotografiami” - jak poinformowano w
tekście „Uprzedzamy fakty” („Rzgów Nasza Gmina”, kwiecień 2014).
To Zbigniew Gałkiewicz, zauważywszy, iż kobieta rozmawia z Jerzym
Romańskim, a potem robi zdjęcia,
podszedł do niej, żądając zdjęć w obawie, że jest fotografowany na zlecenie
Jerzego Romańskiego.
Grażyna i Zbigniew Gałkiewiczowie

Działki nr 12/4, 12/5, 12/6 i 12/8 są zalesione i wraz z innymi
otaczającymi je lasami wchodzą w skład kompleksu pod ogólną
nazwą „Kompleks Tuszynek”. Działka nr 7 jest zakrzewiona i porośnięta samosiejkami.
Przedmiotowe działki posiadały możliwość podłączenia energii
elektrycznej, sieci wodociągowej i gazu.
Działki nr 12/4, 12/5, 12/6, 12/7 i 12/8 posiadają bezpośredni
dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Szpitalnej i Działka nr
12/13 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul.
Głównej. Do działki nr 7 od strony wschodniej za korytem rzeki
Dobrzynki urządzona jest nieutwardzona droga gruntowa.
Zalety położenia przedmiotowych nieruchomości:
* położenie na obszarze metropolitarnym Łódzkiej Aglomeracji
Miejskiej,
* obszar potencjalnych koncentracji procesów rozwojowych wynikających z bliskiego sąsiedztwa Łodzi, istniejącego centrum handlowego oraz przebiegających szlaków komunikacyjnych,
* położenie w bliskiej odległości ważnych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe Nr 1, Nr 91, droga ekspresowa S-8, autostrada
A-1),

***

Nieprawdą jest, że podbiegłam do
rodziny Gałkiewiczów i chwaliłam się
jej fotografiami wykonanymi w Sądzie
Rejonowym w Pabianicach dnia 20
marca 2014 r. – jak poinformowano w
tekście „Uprzedzamy fakty” („Rzgów
- Nasza Gmina”, kwiecień 2014, strona 10). Mężczyzna podszedł do mnie,
żądając pokazania zdjęć, bo podejrzewał, że bezprawnie go fotografuję.
Justyna Małycha,
„Rzgowska Prawda”

***

Nieprawdą jest, jak napisał Marek
Bartoszewski („Rzgów - Nasza Gmi-

na, kwiecień, str. 3), że: „Redakcja
„Rzgowskiej Prawdy” napisała donos
do RIO, iż w świetle obowiązujących
przepisów Gazeta wydawana przez
samorząd rzgowski: „Rzgów – Nasza
Gmina” przyjmuje drobne opłaty za
umieszczenie w niej reklamy”.
Magdalena Hodak, Redaktor
Naczelna „Rzgowskiej Prawdy”

***

Opublikowane wyżej sprostowania Państwa G. i Z. Gałkiewicz oraz
przedstawicielki „Rzgowskiej Prawdy” z uwagi na swoją zbieżność są co
najmniej zaskakujące. Tematem tym
zajmiemy się niebawem.

* funkcjonowanie centrum handlowego i targowego w rejonie
Rzgowa i Tuszyna,
* działalność służby zdrowia – Specjalistyczny Szpital Gruźlicy,
Chorób Płuc i Rehabilitacji,
* zabudowa letniskowo-rekreacyjna w obrębie wsi Zofiówka i Rydzynki – ośrodek turystyki weekendowej,
* przebiegające przez gminę magistralne uzbrojenie o znaczeniu
ponadlokalnym (linie energetyczne, magistrala wodociągowa Sulejów – Łódź, magistrala gazowa Piotrków Trybunalski – Łódź),
* lesistość powyżej średniej wojewódzkiej (20% - 30%) – tworzenie bazy turystycznej w sąsiedztwie obszarów leśnych,
* budowa projektowanych zbiorników retencyjnych „Rydzynki” i
„Młynek” wg Programu małej retencji dla województwa łódzkiego,
* projektowany: Tuszyńsko – Dłutowsko – Grabiański Obszar
Chronionego Krajobrazu oraz istniejące rezerwaty przyrody: Rezerwat przyrody Wolbórka i Rezerwat przyrody Molenda.
Kontakt dla zainteresowanych nabywców: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, Wydział Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Tel: (42)
632-21-14 w godzinach pracy Urzędu.
/-/ Starosta Łódzki Wschodni

Uprzedzamy fakty
Inwigilacja „Rzgowskiej (Nie)
Prawdy” dochodzi do zenitu. Jak widać w ostatnim ich wydaniu gazety, nie
mają już nowych tematów i powtarzają
się w koło. Sąsiedzi mnie powiadomili, że w niedzielę 18 maja, kiedy nie
było nas w domu, agentka tej gazety
z zapałem robiła zdjęcia naszej posesji
w Grodzisku.
Będzie nowy temat w ich gazecie.
Ciekawe czy budynkom też domalują
chmurki i o czym one będą gadać. A
może te zdjęcia na zlecenie Zarządu

Dróg Wojewódzkich, który od trzech
lat jest właścicielem części naszej
działki siedliskowej wraz z ogrodzeniem i jeszcze nie wypłacił należności.
A forsa by się przydała choćby po to,
by utwardzić choć część podwórka,
aby „suchą nogą” mogli przybywać
dziennikarze i oglądać nasze „Ranczo”.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 r.
Uprzejmie informuje się, iż w 2014 r. producenci rolni, będący w posiadaniu
lub współposiadaniu gruntów ornych położonych na terenie Gminy Rzgów, winni
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w terminach:
* od 3 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. – producenci składali wnioski wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem)
dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1
sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
* od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. (dlatego do 1 września 2014 r.,
gdyż 31 sierpnia 2014 r. wypada w niedzielę) - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) potwierdzającymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
Kwota zwrotu podatku zależy od:
1. Ilości zakupionego oleju napędowego (na podstawie zgromadzonych faktur
VAT) - 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.
2. Wysokości ustalonej na dany rok stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr
oleju napędowego (w roku 2014 stawka zwrotu podatku wynosi 0,95 zł na 1 litr
oleju - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r.,oznacza to, że
zwrot nie może być wyższy niż 81,7 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych,
tj. (0,95 zł × 86 l).
3. Wysokości rocznego limitu (81,70 zł za 1 hektar) ustalonego dla rolnika w
zależności od:
* ilości posiadanych użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na
dzień 1 lutego danego roku,
* stawki zwrotu podatku akcyzowego.
Przy ustalaniu rocznego limitu nie bierze się pod uwagę:
1. Gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (tj. zaprzestanie nastąpiło na podstawie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej).
2. Gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza
(tj. innej niż produkcja roślinna i zwierzęca).
Pieniądze są wypłacane w terminach:
* 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
* 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, jest dostępny na stronie urzędów
wojewódzkich, jak również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
(pok. 1).
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w
cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 r.
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który
jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.
1. Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o
powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego, we wniosku, o którym mowa w pkt 1, podaje numer z tego rejestru.
6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki
zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014
r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1408), z tym że kwota zwrotu podatku nie może być
wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego
(0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu
lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
7. Wójt, burmistrz, prezydent wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Teresa Agier
Referat Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Urzędu Miejskiego w Rzgowie
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Rolniku – upadek to nie przypadek
Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, wskazują, iż corocznie
ponad połowa wszystkich wypadków
przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami.
W 2013 r., na terenie województwa
łódzkiego, zgłoszono do KRUS 2053
wypadki przy pracy rolniczej. Blisko
52% z nich stanowiły upadki osób.
Duża ilość upadków rolników
podczas pracy jest spowodowana
złym stanem nawierzchni podwórzy
i ciągów komunikacyjnych na terenie
gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków
atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym opady śniegu i deszczu
oraz towarzyszące opadom mrozy
powodują, że podłoże staje się śliskie,
grząskie i nierówne.
Często do upadków na terenie
gospodarstw dochodzi także wskutek
pośpiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o ciągi komunikacyjne,
które nie są wydzielone lub zostają
źle wydzielone, albo też nieuprzątniętych dojść do budynków i nieporządku
wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie
przyczyną upadku bywa również wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze.
Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie progi

w wejściach i przejściach budynków
inwentarskich. Wiele budynków inwentarskich starego typu posiada takie
zagrożenia konstrukcyjne.
Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym jest spowodowana
upadkiem osób ze strychów, poddaszy,
stodół i innych budynków gospodarczych, podczas układania i zrzucania
pasz objętościowych i słomy przez
niezabezpieczone otwory zrzutowe w
stropach i ścianach budynków. Upadek ze strychu lub poddasza najczęściej kończy się ciężkimi obrażeniami
ciała, a nawet śmiercią poszkodowanych. Każdego roku zdarzają się także
tragiczne w skutkach wpadnięcia – w
tym także dzieci - do niezabezpieczonych dołów i odkrytych studzienek
ściekowych, szamb, zbiorników na
gnojowicę.
Wśród przyczyn upadków obserwujemy również: nieprawidłowy
sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo
skonstruowane i usytuowane drabiny.
Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie
przy ciągnikach i maszynach często
zabrudzone są ziemią oraz resztkami
roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom
i upadkom z wysokości. Takie upadki
kończą się często groźnymi urazami
kończyn dolnych i górnych.
W trosce o własne bezpieczeństwo
warto więc pomyśleć o poprawie stanu

Turniej brydża w Rzgowie

W dniu 18 maja br. w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie odbył się „I Turniej Brydża Sportowego” z cyklu
Grand Prix Ziemi Łódzkiej.
W zawodach uczestniczyło czterdziestu zawodników z terenu województwa
łódzkiego. Gracze przyjechali na turniej z następujących miejscowości: Łódź,
Pabianice, Zgierz, Radomsko, Łowicz oraz ze Rzgowa. Rozgrywki trwały blisko
pięć godzin. Uczestnicy byli zachwyceni warunkami, jakie zastali, i obiecali, że z
wielką przyjemnością ponownie odwiedzą Rzgów z okazji następnych zawodów
i dodatkowo zaproszą na niego kolejnych reprezentantów tej dyscypliny. Zwycięzcami pierwszego Grand Prix zostali zawodnicy z Łodzi: Zdzisław Beling i
Paweł Zubiel, którzy zdobyli 63,29 punktów.
Robert Świerczyński

bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu, które
mogą doprowadzić do wypadku.
Aby zminimalizować ryzyko
upadków przy pracy w gospodarstwie rolnym, należy:
- likwidować śliskość nawierzchni
przejść komunikacyjnych poprzez
usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami;
- utrzymywać czystość i porządek na
podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych;
- stosować obuwie z antypoślizgową,
protektorowaną podeszwą, najlepiej z
cholewką chroniącą kostkę;
- na ośnieżonych lub oblodzonych
powierzchniach stosować nakładki na
obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe;
- naprawiać uszkodzone stopnie oraz
zamontować barierki wzdłuż ciągu
schodów i na podeście;
- zabezpieczać otwory zrzutowe na
strychach, poddaszach;
- stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości – bezpieczna drabina to drabina o mocnych i
właściwie zamocowanych szczeblach,
zabezpieczona przed poślizgiem lub
przechyłem (u dołu gumowe lub ostre
zakończenia, u góry zamontowane
haki). Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° do 75°, a drabina
powinna wystawać minimum 0,75 m
nad powierzchnię, na którą wchodzi
użytkownik;
- wyrównywać i utwardzić w miarę
możliwości nawierzchnie placów i
przejść;
- schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia) i
podtrzymywać się przeznaczonych do
tego uchwytów;
- w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny sposób.
W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki
związane z kampanią „Upadek to nie
przypadek”. W materiałach tych szczegółowo opisano sposoby zapobiegania
upadkom osób w gospodarstwach rolnych. Zachęcamy do zapoznania się z
publikacjami.
Oddział Regionalny KRUS w
Łodzi przypomina również, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej
powinien dokonać poszkodowany lub
inna osoba, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zgłoszenia można
dokonać osobiście, telefonicznie, za
pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, we wszystkich placówkach
terenowych KRUS. Późne zgłoszenie
wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może
uniemożliwić przyznanie prawa do
jednorazowego odszkodowania.
Elżbieta Nawrocka
Dyrektor Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Świerszczykowe
wierszyki
15 maja odbyły się w GOK eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Świerszczykowe wierszyki”.
Eliminacje odbywały się w poszczególnych szkołach oraz w przedszkolu.
Po przesłuchaniu 23 uczestników
jury postanowiło zakwalifikować do
wielkiego finału w Łódzkim Domu
Kultury 6 uczestników: Jakuba Zdyba ze SP w Guzewie, Larę Hidane
ze SP w Rzgowie, Kacpra Kalinowskiego ze SP w Rzgowie, Mikołaja
Stefaniaka ze SP w Rzgowie, Zofię
Polaczek ze SP w Kalinie.
Wyżej wymienieni laureaci wystąpią 31 maja w Łódzkim Domu Kultury, reprezentując Gminę Rzgów. Trzymamy za nich kciuki.
J.R.
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GOSTiR przyjazny dla każdego

INFORMACJA
DLA ROLNIKÓW
w sprawie obowiązku zgłaszanla powiatowemu
lekarzowi weterynarii ubojów zwierząt
gospodarskich na użytek własny
Co to jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?
Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane, lub w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane, i dotyczy zwierząt z gatunków: bydło (cielęta w wieku do szóstego miesiąca życia),
owce, kozy i świnie.
Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że
mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży.

Obowiązki rolnika związane z ubojem zwierząt gospodarskich
na użytek własny
Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt w gospodarstwie posiadacz zwierzęcia (gdy ubój
jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub
prowadzący gospodarstwo (gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane) obowiązany
jest poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu
na miejsce planowanego uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.
Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na właściwym
formularzu lub za pośrednictwem sieci Internet zgłoszenia uboju zwierzęcia
w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz, od dnia, w
którym ubój miał miejsce. W przypadku zgłoszeń ubojów dotyczących bydła
do zgłoszenia należy dołączyć paszporty bydła. Dokonując zgłoszenia posiadacz potwierdza zgodność danych zamieszczonych na zgłoszeniu ze stanem
faktycznym. Prawidłowe oraz tenninowe dokonywanie zgłoszeń umożliwia
ustalenie, skąd pochodzi zwierzę i gdzie było przemieszczane.
W przypadku, gdy ubój na użytek własny ma miejsce w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane, przemieszczenie zwierzęcia do miejsca uboju powinno być odnotowane w Centralnej
Bazie Danych Sytemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz w paszporcie
zwierzęcia.

Mimo iż za oknami słońce i temperatura pokazuje, że zbliża się nieuchronnie lato, czas wakacyjnego odpoczynku, Gminny Ośrodek Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Rzgowie nie
zamierza zwalniać, oferując bywalcom Hali ciekawe zajęcia dla wszystkich chętnych, niezależnie od wieku.
Ogromną popularnością cieszą się
zajęcia Zumba Dance. Szybkie tempo
ćwiczeń oraz urozmaicone formy ruchu powodują, że na zajęcia uczęszcza
nawet ponad 100 osób. Od niedawna,
na prośbę mieszkańców Rzgowa, ćwiczenia zumba dance zostały przełożone z godziny 18:00 na 19:00. W ten
sposób ludzie pracujący do późnych
godzin popołudniowych mogą zdążyć
na czas.
Podobną formą, ale urozmaiconą
przyrządami, między innymi piłkami
gimnastycznymi, gumami czy też stepami, jest aerobik. Zajęcia odbywają
się dwa razy w tygodniu, dzięki temu
osoby, które postawiły sobie za cel
zrzucenia parę kilo, poprawę swojej
sylwetki czy też samopoczucia, mogą
efektywnie działać na tym polu.
Uczestnicy chwalą sobie wszechstronność ćwiczeń, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. W kwietniu tego
roku, na prośbę mieszkańców, wprowadziliśmy do wachlarza zajęć aerobiku specjalne zajęcia dla osób powyżej
50 roku życia. Poprawianie kondycji

oraz zwiększony ruch powoduje, że
ciało staje się bardziej elastyczne, a
samopoczucie jest lepsze.
W GOSTiR w Rzgowie pamiętamy także o najmłodszych, organizując dla nich treningi tenisa ziemnego,
które odbywają się niemal od początku
istnienia hali i cieszą się dużą popularnością. Poprzez zabawę uczestnicy
poznają pierwsze elementy gry. Dzieciaki mogą poczuć przedsmak kariery
podobnej do Agnieszki Radwańskiej
czy Jerzego Janowicza. W tej dyscyplinie możemy pochwalić się pierwszymi
sukcesami, gdyż jedna z uczestniczek
zdobywa nagrody na turniejach ogólnopolskich tenisa ziemnego dla dzieci.
Kolejna, nowa forma zajęć dla
dzieci to nauka gry w badmintona.
Mimo że od kwietnia bieżącego roku
rozpoczęliśmy tę działalność, spotyka
się ona z coraz to większym zainteresowaniem. Treningi poprzedzone
są solidną rozgrzewką, gwarantującą
odpowiednie przygotowanie motoryczne. Następnie różne formy odbić
lotką pozwalają świetnie bawić się
uczestnikom.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym posiadamy
w swojej ofercie zajęcia ogólnorozwojowe. Ćwiczenia koordynacji ruchowej, skoczności, gibkości i szybkości
przygotowują dzieciaki do kolejnych
elementów treningu. Oczywiście pa-

miętamy o dewizie, która mówi, że
„fundamenty to podstawa”. Interesujące zajęcia w formie zabawowej powodują, iż najmłodsi mimo zmęczenia z
uśmiechem na ustach wykonują swoje
ćwiczenia. Na zakończenie zajęć odbywają różne gry z piłką, które wymuszają na uczestnikach formy współpracy w grupie. Należy dodać, iż dzieci
wyróżniają się ogromnym zaangażowaniem w tych zajęciach.
W swojej ofercie GOSTiR ma także rozrywkę dla każdej rodziny, a jest
nią wspinaczka na ściance wspinaczkowej. Pod opieką wykwalifikowanego instruktora chętni od 2 do 102 lat
mogą spróbować swoich sił, wchodząc
kamień po kamieniu, aż pod sam sufit. Oprócz zajęć stałych GOSTiR w
Rzgowie organizuje różne turnieje i
zawody. Ogromną popularnością cieszą się turnieje siatkówki, koszykówki, badmintona, tenisa stołowego czy
brydża sportowego.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do bezpłatnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach bądź do korzystania z Hali GOSTiR przy ul. Sportowej
5 w Rzgowie zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Wszelkie informacje i szczegóły zamieszczone są na
naszej stronie internetowej: www.gostir-rzgow.pl, lub uzyskacie Państwo
pod numerem telefonu 42-213-30-08.
Robert Świerczyński

Dlaczego zgłaszanie uboju
zwierząt gospodarskich
na użytek własny jest ważne?

zwierzęcego na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej, jak także krajów trzecich.
Produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny, tj. pozyskiwanie mięsa z utrzymywanych w
gospodarstwie zwierząt, wiąże się
z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. z koniecznością
przeprowadzenia badania w kie-

runku włośnicy, w przypadku świń,
oraz zagospodarowania materiału
szczególnego ryzyka, w przypadku
cieląt (do szóstego miesiąca życia),
owiec i kóz.
Dbaj o bezpieczeństwo żywności spożywanej przez Ciebie i Twoich bliskich.
Janusz Związek
Główny Lekarz Weterynarii

Informacja ta stanowi ważny element unijnego systemu gwarantującego skuteczne zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt oraz żywność
bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Umożliwia swobodny dostęp
zwierząt i produktów pochodzenia

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych
w powiecie łódzkim wschodnim
Badanie mięsa na użytek własny – 2014 r.
Lp.
1.
2.

3.
4.
5.

Imię i nazwisko miejsce wyznaczenia

Adres zamieszkania

Adres lecznicy

Numer telefonu

Witold Bednarski - miasto i gm.

ul. Żeromskiego 57

ul. Starościańska 6

502-150-509

Tuszyn

95-080 Tuszyn

95-080 Tuszyn

42 614-30-20 lecznica

Zbigniew Skrzek - miasto i gm.

ul. Kwiatowa 7

ul. Rzemieślnicza 26

604-051-545

Tuszyn

97-300 Piotrków

97-300 Piotrków

Trybunalski

Trybunalski

Adam Krajewski - miasto i gm.

ul. Słoneczna 6

ul. Ogrodowa 1

601-319-260

Rzgów

95-030 Rzgów

95-030 Rzgów

42 214-10-58 lecznica

Julia Skowron - miasto i gm. Rzgów

ul. Tuszyńska 16

ul. Ogrodowa 1

504-178-190

95-030 Rzgów

95-030 Rzgów

42 214-10-58 lecznica

Marek Krzemiński - miasto i gm.

ul. Dzieci Polskich 21A

ul. Głowackiego 12

502-722-455

Koluszki

Gałków Duży

95-040 Koluszki

44 714-27-37 lecznica

95-041 Gałkówek
6.

Mirosław Supera - miasto i gm.

ul. Borowiecka 5

ul. Borowiecka 5

609-565-958

Koluszki

95-041 Gałków Mały

95-041 Gałków Mały

44 714-27-00 lecznica

7.

Witold Swarbuła - gm. Brójce

ul. Jana Pawła II 18

Brójce 39A

606-185-562

97-225 Ujazd

95-006 Brójce

42 214-03-27 lecznica

8.

Aleksander Maćkowiak - gm.

ul. Grabińska 4D

ul. Grabińska 4D

691-690-659

Nowosolna

92-780 Łódź

92-780 Łódź

42 648-45-35 lecznica

Paweł Dubaniewicz - gm. Andrespol

ul. Jurczyńskiego 6/21

ul. Rokicińska 363

608-53 8-721

92-306 Łódź

92-620 Łódź

42 648-83-23 lecznica

9.
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
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Nie święci garnki lepią
25 kwietnia 2014 r. uczniowie z
klasy I i II Szkoły Podstawowej w Guzewie udali się na wycieczkę w okolice Łowicza. Hasło wycieczki „Nie
święci garnki lepią” było zapowiedzią
twórczej zabawy i pracy artystycznej.
I tak też było.
Najpierw w Gminnym Ośrodku

Kultury w Bolimowie dzieci pod kierunkiem twórców ludowych wykonały
wycinankę przedstawiającą ptaszka
bolimowskiego. Potem odwiedziły
zakład garncarski, w którym poznały
tajniki wytwarzania garnków i uczestniczyły w ich lepieniu. Miały okazję
pracować na kole garncarskim i wła-

Hollywood w Guzewie
Nie trzeba być wielkim aktorem czy grać w superprodukcjach, żeby otrzymać statuetkę Oskara. Przekonali się o tym uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Guzewie, którzy za swoje popisy aktorskie mieli szansę na otrzymanie statuetki
podczas wielkiej Gali Oskarowej zorganizowanej w ich szkole.
Najpierw jednak każda klasa musiała przy pomocy nauczyciela dopracować
scenariusz filmowy, podzielić role, sporządzić scenografię i uszyć stroje. Gdy
wszystko było gotowe, nastąpił mozolny etap sfilmowania młodych aktorów i montaż zgromadzonego materiału. Wszystko po to, by zrobić jak najlepsze wrażenie
na szanownym jury, które musiało wytypować nominowanych do nagrody w 13
kategoriach. Gdy wszystko było gotowe, nadszedł czas na jeden z najbardziej oczekiwanych momentów przez przyszłe gwiazdy filmowe – Gali Oskarowej.
Czerwony dywan, złote statuetki i światła jupiterów wycelowane na głównych bohaterów. Uczniowie w strojach wieczorowych z ogromnym skupieniem,
przerywanym salwami śmiechu, obejrzeli wszystkie nagrane wcześniej filmy. Następnie na scenie pojawiali się nauczyciele. Na ścianach niczym na ogromnych
telebimach wyświetlane były wszystkie nominacje. Nauczyciele przy akompaniamencie specjalnie wyselekcjonowanej muzyki, rozdzierali kopertę i wymawiali
sentencję: „Oskara otrzymuje...”.
Po tych słowach następowała długa przerwa na euforię, która przejawiała się
w podskokach, uściskach i krzyku słyszanym w okolicznych wioskach. Były też
łzy rozpaczy, które ustąpiły dopiero wtedy, gdy Pan Dyrektor Drabczyński zapowiedział, że szansa na rewanż już w przyszłym roku. Na podkreślenie zasługuje
również fakt, że nagrodzona za najlepszą rolę damską aktorka nie miała brody... :)
Zdobywcy Oscarów: Najlepsze efekty - kl. VI (mecz Polska vs. Mołdawia).
Najlepsza scena - kl. II (Ananasy z naszej klasy). Najlepsza dekoracja - kl. III
(Kopciuszek). Najlepsza charakteryzacja - kl. IV (Shrek). Debiut roku - kl. I (Niegrzeczna Kasia). Najlepsze kostiumy - kl. III. Najlepsze dialogi - kl. V. Najlepszy
film - kl. IV. Aktor drugoplanowy - Robert Oberle, kl. III. Aktorka drugoplanowa - Nadja Kicak, kl. II. Najlepszy aktor - Arek Pellowski-Zawistowski, kl. IV.
Najlepsza aktorka - Martyna Kubiak, kl. III. Oscar specjalny za wcielanie się
w różne role - Julia Tyburska, kl. IV.
Natalia Chrabelska

Uwolnij książkę w SP Rzgów!
Łódzkie Kuratorium Oświaty zaakceptowało innowację pedagogiczną
autorstwa pań: Marii Baranowskiej
i Katarzyny Kalinowskiej, zatytułowaną „Podróżuj z książkami razem
z nami”. Innowacja, adresowana do
wszystkich uczniów, realizowana będzie w naszej szkole od 22 kwietnia br.
do 14 lutego 2015 r.
Inspiracją do wdrożenia innowacji
stały się dla nas refleksje nauczycieli
polonistów, spostrzeżenia wychowawców klas oraz wyniki sprawdzianu po
klasie VI. Zaobserwowano spadek zainteresowania książką, niski stan czytelnictwa oraz problemy z czytaniem
ze zrozumieniem. Pomysł oparłyśmy
na ogólnoświatowej akcji „Bookcrossing. Uwolnij książkę”, czyli idei nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach
publicznych, jak również w miejscach
celowo utworzonych, tzw. półkach
bookcrossingowych (stoliki, regały,
gabloty), po to, by znalazca mógł je
przeczytać i przekazać dalej.
Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki
i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka - bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych.
W ramach innowacji w szkole zostanie przeprowadzona zbiórka
przeczytanych książek. Zostaną one
umieszczone w tzw. „kąciku czytelni-

Kangur
europejski

Turniej o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym
Dnia 16 kwietnia 2014 r. w Koluszkach przeprowadzone zostały eliminacje
powiatowe do turnieju o ruchu rowerowym dla uczniów posiadających kartę rowerową.
W kategorii szkół podstawowych gminę Rzgów reprezentowała drużyna w
składzie: Weronika Candryk, Aleksandra Próbka, Dominik Wypchło oraz
Jakub Jaszczyk ze Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.
Zadania konkursowe obejmowały: wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu
drogowego, umiejętność jazdy na rowerze po torze przeszkód i miasteczku ruchu
drogowego oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej.
Zawodnicy wykonywali zadania samodzielnie. Do klasyfikacji ogólnej zdobyte punkty sumowały się. Pomimo braku znaczącego sukcesu, udział w turnieju
był dla uczniów ciekawym doświadczeniem. Nagrody dla naszych zawodników
ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Rzgowie. Jarosław Marianowski

snoręcznie wykonać puchar, wazon
lub świecznik. Ozdabiały również naczynia gliniane, nadając im niepowtarzalny charakter.
Potem uczniowie zwiedzali Muzeum Ludowe w Sromowie, gdzie w
czterech pawilonach zobaczyli ponad
600 drewnianych figur. Ruchome rzeźby przedstawiały sceny z życia dawnej
wsi łowickiej. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem obserwowały „mini
spektakle” rozgrywające się na ruchomych platformach.
Kolejnym punktem było zwiedzanie Skansenu w Maurzycach. Po
smacznym obiedzie pod kierunkiem
przewodnika uczniowie wyruszyli
na spacer, by poznać warunki życia i
obyczaje dawnej wsi. Byli niezmiernie zdziwieni, gdy zobaczyli ówczesne sprzęty użytku codziennego, i
zafascynowani sposobem ozdabiania
domostw. Jednak najwięcej emocji
wzbudził budynek dawnej szkoły i
wyposażenie klasy.
Kwietniowa pogoda sprzyjała i
dodawała uroku naszej wędrówce.
Zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie
wrócili późnym popołudniem do stęsknionych rodziców.
Wychowawcy klasy I i II

20 marca 2014 r. odbyła się XXIII
edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
J. Długosza w Rzgowie, także i w tym
roku, chętnie wzięli w nim udział.
Piętnaście osób z klas III - VI rozwiązywało test w dwóch kategoriach wiekowych - Maluch i Beniamin. Zadania
były niestandardowe, o różnym stopniu trudności. Sprawdzały i rozwijały
nie tylko sprawne liczenie, ale i logiczne myślenie.
Ogromne gratulacje należą się
uczennicy klasy Va - Marii Lis, która
zdobyła wyróżnienie w kategorii Beniamin. Pozostałym uczestnikom także gratulujemy i zachęcamy do udziału
w następnej edycji KANGURA, już za
rok! Szkolny koordynator konkursu
A. Kozłowska

czym” tak, aby każdy z uczniów mógł
w dowolnej chwili sięgnąć po książkę.
Uczniowie samodzielnie dokonują wyboru lektury, mogą zabrać ją do domu,
a po przeczytaniu – odnoszą do szkoły
i jednocześnie oddają wychowawcom
karteczkę z imieniem, nazwiskiem
oraz tytułem przeczytanej książki.
Uczniowie zostaną poinformowani o
innowacji i obowiązujących zasadach
na lekcjach wychowawczych. Kąciki

czytelnicze zostały już przygotowane.
Na I piętrze obok sali 27 o miejsce dla
książek zadbali uczniowie klasy IVa
pod czujnym okiem wychowawczyni,
pani Baranowskiej; na II piętrze o regał z uwolnionymi lekturami dba pani
Joanna Matecka.
Zapraszamy do uwalniania książek. Miłej lektury! :)
M. Baranowska,
K. Kalinowska

Kim zostanę?
Dnia 15 kwietnia uczniowie klasy VIa opowiedzieli rodzicom, jakie zawody chcieliby wykonywać w przyszłości. Okazało się, że o ile zrealizujemy nasze
obecne marzenia, najwięcej osób będzie zawodowo zajmować się sportem. :) Ale
będą wśród nas także lekarze, informatycy, dziennikarz, fryzjer, cukiernik, szef
kuchni, urzędnik...
Zresztą – zobaczcie sami:
https://drive.google.com/file/d/0B9djcq6CgoHfNHpkMjVwMVdUY28/edit?usp=sharing.
Zdajemy sobie sprawę, że aby zrealizować nasze plany, musimy jeszcze wiele
nauczyć się i trenować, a ponieważ zbliża się koniec roku, zabieramy się teraz do
wytężonej pracy.
wych. kl. VIa K. Kalinowska

Projekt internetowy w SP w Rzgowie
Uczniowie klas VI grupy zaawansowanej języka angielskiego zrealizują po
raz pierwszy WebQuest - projekt internetowy na temat niewyjaśnionych zagadek
na świecie, m.in. Trójkąta Bermudzkiego, kręgów w zbożu, Stonehenge, Wyspy
Wielkanocnej i innych. Pod adresem: kalinkateacher.blog.pl znajdziecie opis i zadania projektu „To solve the unsolved”.
O efektach poinformujemy w po zakończeniu pracy, w połowie maja. Keep
your fingers crossed!
Opiekun grupy: Katarzyna Kalinowska
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Pamiętamy o Wielkim Polaku
Dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza w Rzgowie włączyły się w obchody uroczystości
kanonizacyjnych Jana Pawła II. Pod

przewodnictwem katechetki s. Martyny Stawińskiej przygotowały program słowno-muzyczny, który w dniu
24.04.014 r. przedstawiły społeczności

Wiwat 3 maj!
W dniu 30 kwietnia w Szkole Podstawowej w Rzgowie odbyły się uroczystości związane z obchodami 223. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym
dniu odbył się uroczysty apel przygotowany przez klasę Ib. Uczniowie tej klasy
przedstawili inscenizację słowno-muzyczną pt. ,,Witaj 3 Maj”, na której wystąpili
w przygotowanych przez siebie i rodziców strojach z tamtej epoki. W ramach
obchodów tego święta odbył się również konkurs recytatorski (dla klas IV – VI)
oraz przegląd piosenki (dla klas I – III).
Wykonywane przez uczniów utwory związane były z tematem majowego
święta. Konkurs piosenki wygrała klasa IIIa, natomiast konkurs recytatorski klasa
Vb. W ramach obchodów majowego święta każda klasa przygotowywała również
przed swoją salą dekoracje. Najładniejszą dekorację wśród klas młodszych wykonała klasa IIa, zaś wśród klas starszych klasa Va. Wyróżnione w poszczególnych
konkursach klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Za przygotowanie i przebieg
uroczystości odpowiedzialna była wychowawczyni klasy Ib Joanna Matecka.

BRAWO JULIA!
Z radością przekazuję informację o sukcesie wokalnym uczennicy Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Z przyjemnością informuję, że
jury w składzie: prof. Anna Domańska (Akademia Muzyczna w Łodzi), Anna
Kolasa (Radio Łódź) i Krzysztof Kozłowski („Śpiewająca Polska” - koordynator regionu łódzkiego) 5 kwietnia 2014 r. wyłoniło finalistki Wojewódzkiego
Konkursu Piosenki „Odkrywamy talenty”.
W gronie laureatów znalazła się Julia Waprzko, uczennica klasy IId
Gimnazjum, zdobywając II miejsce w konkursie. Nasza uczennica w szlagierze 20-lecia międzywojennego „Ada to nie wypada” zachwyciła jurorów
właściwym doborem materiału muzycznego, ciekawą interpretacją, ruchem
scenicznym i pięknym uśmiechem.
Nagrody dla wszystkich finalistów i wyróżnionych w konkursie wręczone
zostały 14 kwietnia br. podczas uroczystego zakończenia 14 Festiwalu Nauki,
Techniki i Sztuki w Teatrze im. Jaracza. Laureaci konkursu wystąpili na scenie
Teatru, prezentując zwycięskie piosenki.
Beata Ways

Sukces uczniów SP w Rzgowie
Mimo że zakres wiedzy obowiązujący na konkursie nie jest objęty programem nauczania, to nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z pytaniami i zajęli
wysokie pozycje:
I miejsce – Martyna Pawłowska, Jakub Waprzko, Mateusz Wyciszkiewicz,
VI miejsce – Wiktoria Bąbol, Wiktor Biedrzykowski, Aleksandra Zawiejska,
VII miejsce – Marta Kluczyńska, Natalia Prądzyńska, Martyna Strycharska.
VII Powiatowy Konkurs Ornitologiczny „Ptaki Pabianic i okolic” odbył się
3 kwietnia 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach. Konkurs składał

Wiosna to czas radości. W Przedszkolu Publicznym w Rzgowie dzieci
przywitały pojawienie się Pani Wiosny
kolorowym balem. Tego dnia wszystkie przedszkolaki zmieniły się nie do
poznania, wystrojone w wiosenne
kostiumy i maski. Bal Wiosny odbył
się w Hali Sportowej, gdzie w miłej i
przyjaznej atmosferze bawiły się dzieci przebrane za pszczółki, biedronki,
motylki, bociany, żabki oraz inni towarzysze Wiosny. Bal poprowadzili
aktorzy z zespołu „Czarodziejka”.
Wszyscy uczestnicy balu pożegnali
zimę, aby cieszyć się przyjściem wiosny. Na uroczystości nie zabrakło różnorodnych konkursów oraz skocznych
tańców uwieńczonych słodkim poczęstunkiem.
Przedszkolaki uczestniczyły również jako goście w przedstawieniu pt.
„Czerwony Kapturek”, zorganizowanym przez panią Marię Baranowską
ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie, w
którym w role znanych postaci wcieliły się dzieci tej szkoły.
Od początku roku szkolnego we
wszystkich grupach prowadzona była

szkolnej, a 27.04.2014 r. zaprezentowały na uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława
BM. Eucharystia ta była dziękczynieniem za dar nowego świętego.
Uczniowie naszej szkoły z ogromnym zaangażowaniem ukazali wielkość i piękno postaci Jana Pawła II.
Ich osobista relacja do osoby papieża,
a także prezentacja multimedialna,
opracowana w sposób profesjonalny
i z wielkim sercem przez Pana Jacka
Waprzko, sprawiły, że z niejednych
oczu popłynęły łzy. Z pewnością były
to łzy szczęścia, że było nam dane być
tak blisko Wielkiego Świętego.
„Pozostawiłeś pustkę w nas” – to
słowa pieśni śpiewanej przez ucznia
naszej szkoły. Właśnie ta pustka, którą
pozostawił po sobie Jan Paweł II, sprawiła, że słuchacze z przejęciem przyjmowali każdą myśl wypowiedzianą
przez Ojca Świętego, a przypomnianą
w ramach apelu. Cieszymy się, że jako
najmłodsze pokolenie mogliśmy także
uczcić Naszego Wielkiego Rodaka.
s. Martyna, Szkoła Podstawowa
im. Jana Długosza w Rzgowie

Wiosna w przedszkolu
akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.
W czasie spotkań czytelniczych rodzice przedszkolaków bardzo chętnie
i aktywnie przyłączali się do akcji.
Dzieci były zachwycone słysząc, jak

się z testu otwartego, części multimedialnej – rozpoznawanie gatunków ze zdjęć
oraz po śpiewie (głosach). Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę z biologii, ekologii
i ochrony ptaków. Rozwinęli, wzmocnili pasję i zainteresowanie ornitologią.
Gratulujemy naszym reprezentantom wyników i zachęcamy do dalszego
udziału w konkursach z zakresu przyrody.
Ptaki są jednym z najłatwiej dostrzegalnych, a zarazem często bardzo efektownych elementów naszej przyrody. Ptak jest doskonałym obiektem obserwacji,
jak również często gości jako motyw literacki. Równie często „ptasią” symbolikę
można odnaleźć w dziełach malarzy i rzeźbiarzy.
Prawie we wszystkich kulturach postać ptaka kojarzy się pozytywnie, jest
symbolem ludzkiej duszy. W twórczości pisarzy ptak jako motyw literacki pojawia się w różnych epokach, najczęściej w ujęciu symbolicznym, choć bywają
także bohaterami utworów literackich.
„Ranny ptak” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
Jakiś ptaszek o świcie oszalał, zwariował,
to się porwie z gałęzi, to o ziemię ciśnie,
przelatuje z jabłoni na kwitnącą wiśnię,
jak mała błyskawica siwa i różowa.
Krzycząc, że słońce wschodzi, leci ku kasztanom
i terczy słowo słońce, gwiżdże słowo wschodzi,
kołysze się w gałęziach jak w zielonej łodzi
i kłuje ranną ciszę, deszczem haftowaną.
Wpatrzony w morelowy wśród obłoków pożar,
spada prosto z kasztanu w krzak pod moje okno
i krzyczy wielkim głosem, z radością okropną,
że słońce znowu wschodzi! Że go nikt nie pożarł!!!
Opiekun: Kamila Łapka

ich ukochani rodzice wcielają się w
postacie ze znanych im bajek, często
przebierając się w zabawne stroje.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Ewa Chmielewska

Z ekologią
za pan brat
W dniach 23-25 kwietnia w Szkole
Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie, pod hasłem „Zmieniaj nawyki nie klimat!”, obchodziliśmy Światowy
Dzień Ziemi.
Klasy piąte przygotowały się
do tego wydarzenia już wcześniej.
Uczniowie wzięli udział w nietypowej
ekolekcji, przygotowanej przez Fundację FERSO w kinie IMAX w Łodzi.
Zajęcia inspirowane były filmem dokumentalnym „Pod taflą oceanu”, który dzięki wyjątkowym możliwościom
technicznym 3D przybliżył uczniom
niezwykły podwodny świat. Młodzi
odkrywcy zachwyceni byli kształtami
i kolorami Wielkiej Rafy Koralowej
oraz fascynującymi mieszkańcami
oceanów. Uzupełnieniem filmu były
warsztaty ekologiczne, które uświadomiły uczniom, jak bardzo środowisko
wodne uzależnione jest od żyjącego na
lądzie człowieka.
Za aktywny udział w zajęciach
piątoklasiści otrzymali dyplomy oraz
pyszne jabłka, oczywiście z ekologicznej uprawy.
A. Kozłowska, B. Dobosz
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Chlubne lata legionowe
19 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi odbył
się finał ogólnopolskiego konkursu
„Chlubne lata legionowe - wizerunek Legionów Józefa Piłsudskiego
w polskim krajobrazie”. Uczniowie
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego kraju mogli zgłaszać
prace w jednej z trzech kategorii: fotografia, prezentacja multimedialna
lub film, forma dowolna (plakat, utwór
muzyczny, forma literacka).
Jak już pisaliśmy, uczennice Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie zostały finalistkami
tego konkursu, pokonując w kategorii
prezentacja multimedialna 122 innych
prac, dzięki czemu znalazły się w ścisłym finale dziesięciu innych prezentacji multimedialnych. Nasze uczennice:
Natalia Gajda, Agnieszka Fryczka,
Karolina Lipiec i Marta Przytulska
pod opieką merytoryczną p. Agnieszki
Ruty - nauczycielki języka polskiego
naszej szkoły zajęły w finale trzecie
miejsce, zdobywając tym samym tytuł laureata konkursu. Dla porównania

warto dodać, że do finału współzawodnictwa zakwalifikowano tylko 30 prac
we wszystkich ww. kategoriach.
Nagrody i gratulacje laureaci
otrzymali z rąk obecnych gości, m.in.:
Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Członka Zarządu Województwa Marcina Bugajskiego oraz
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Łódzkiego Wicekuratora Oświaty
Konrada Czyżyńskiego. Zwycięzcy
otrzymali m.in. książki sygnowane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Bronisława Komorowskiego.
Na zdjęciu w pierwszym rzędzie
od lewej stoją laureatki konkursu:
Natalia Gajda, Agnieszka Fryczka,
Karolina Lipiec, Wojewoda Łódzki
- Jolanta Chełmińska i Marta Przytulska.

Pomagamy bezdomnym zwierzętom

Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie wzięło udział
w szlachetnej akcji pomocy zwierzętom, dla których domem jest schronisko, którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM
Sp. z o.o. w Bełchatowie.
Schronisko zapewnia 150 miejsc

dla psów oraz 30 miejsc dla kotów,
nie przyjmuje zwierząt gospodarskich.
Obecnie przebywa w nim równocześnie średnio 150 psów i 25 kotów. Codziennie trafia tam kilka porzuconych
zwierząt. Każde z nich rozpaczliwie
czeka na dobrego pana, potrzebuje
domu i tego jedynego człowieka do

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
„...Przyszedł do nas od Boga.
Przyniósł nadzieję, miłość i wiarę...”
Dnia 16.04.2014 r. uczniowie klasy IIa, IIc, IId i Ia Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie,
wraz z opiekunem Panią Edytą Waprzko, przedstawili montaż słowno-muzyczny z okazji kanonizacji Jana
Pawła II. Młodzież zaprezentowała
program poświęcony życiu i nauczaniu Papieża-Polaka. Po raz drugi został on pokazany podczas wieczornego
czuwania w Kościele Św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Rzgowie, w
dniu 26.04.2014 r., przed Niedzielą
Miłosierdzia i kanonizacją dwóch papieży.
Przedstawienie to nie tylko pobudziło do refleksji i wzruszeń, ale również pokazało, że Ojciec Święty nie
bał się jawnego dążenia do świętości
osobistej, która może być realizowana
przez każdego z nas! Patrząc na życie

Papieża, odnosiło się wrażenie, że pragnienie bycia świętym było realizowane w każdej chwili jego życia: podczas

kochania. Zwierzętom potrzebna jest
sucha karma, żywność w puszkach,
koce i ręczniki. Mile widziane są też
zabawki gumowe.
Wybraliśmy akurat to miejsce, ponieważ nasze psy ze Rzgowa trafiają
właśnie tam. 10 lutego br. rozpoczęliśmy akcję, która trwała do 7 marca.
Przez ten czas nasi uczniowie zebrali
638,90 zł, a oprócz tego przynosili koce, miski i żywność. Za zebrane
pieniądze koordynatorki akcji - p. Gabriela Małocha-Chodorek i p. Edyta Waprzko kupiły karmę. Klasa IIc
zebrała największą sumę pieniędzy 118,10 zł, na drugim miejscu znalazła
się klasa IIIb - 85 zł, a na trzecim klasa
Ib - 80 zł.
Przekazanie darów nastąpiło 14
marca, kiedy to przedstawiciele klas
wraz z opiekunami oraz organizatorkami: Julią Berską, Kamilą Brzezińską, Magdą i Klaudią Witczak
pojechali do schroniska odwiedzić potrzebujące zwierzęta.
Magdalena Witczak, ucz. kl. IId

modlitwy, pracy, twórczej aktywności
czy spotkania z drugim człowiekiem.
„Nie lękajcie się być świętymi!”
Magdalena Popa, IIc
Natalia Owczarek, IIc

Konkurs piosenki
europejskiej
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, po zorganizowaniu
dziesięciu edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej, postanowiło powołać do życia nowy konkurs, tym razem na piosenkę europejską. Celem
organizatorek i pomysłodawczyń, którymi były nauczycielki języków obcych naszej szkoły, było propagowanie znajomości innych języków europejskich wśród
uczniów.
Dnia 9 maja 2014 r. odbył się już II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Europejskiej. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły oraz z gimnazjów w Tuszynie i Ksawerowie, a także ze Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie.
Regulamin konkursu zakłada, iż uczniowie mogą wykonywać piosenki w następujących językach europejskich: angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim
oraz rosyjskim. Naszych reprezentantów do konkursu przygotowały organizatorki konkursu: nauczycielka języka angielskiego - p. Magdalena Maciszewska,
języka niemieckiego - p. Agnieszka Franczak oraz muzyki - p. Beata Ways.
Wykonawcy zaprezentowali przede wszystkim piosenki w języku angielskim. Po
raz pierwszy podczas konkursu została wykonana piosenka w języku niemieckim
oraz rosyjskim.
A oto wyniki:
I miejsce w kategorii „solista” zajęła uczennica Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie - Julia Waprzko, II miejsce - Sara Bednarska również reprezentantka naszej szkoły, III miejsce przypadło Natalii Hibner z
gimnazjum w Ksawerowie. Wyróżnienie w tej kategorii zdobyła również nasza
uczennica - Oliwia Sudra.
W kategorii „zespół” I miejsce zdobyły Natalia Kubas i Martyna Pawłowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, II miejsce - Klaudia
Gral i Klaudia Włodarczewska z gimnazjum w Ksawerowie i III miejsce zespół w składzie: Weronika Pasińska i Paulina Maśłankiewicz z gimnazjum nr
1 w Tuszynie.
Fundatorami wartościowych nagród książkowych, pozyskanych przez organizatorki, były wydawnictwa językowe Macmillan i Pearson.
Agnieszka Franczak
Magdalena Maciszewska
Beata Ways

Już po egzaminie
W dniach 23, 24 i 25 kwietnia br. uczniowie klas trzech Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie zdawali egzamin gimnazjalny.
W pierwszym dniu trzecioklasiści przystąpili do części humanistycznej, na
którą złożyły się: test z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie - z języka
polskiego. Część historyczną zdominowało średniowiecze, a konkretnie Zakon
Krzyżacki. Egzamin z WoS obejmował wiedzę dotyczącą prawodawstwa państwa i religii. Z kolei wiadomości z języka polskiego były sprawdzane w oparciu, przede wszystkim, o teksty współczesne, np. fragment reportażu Ryszarda
Kapuścińskiego „Heban”. Najwięcej emocji, jak co roku, wywołała wypowiedź
pisemna. W tym roku uczniowie mieli za zadanie napisać rozprawkę na temat
„Ciekawość - ułatwia czy utrudnia życie?”, a swoje stanowisko poprzeć przykładami z literatury.
Następnego dnia gimnazjaliści zmagali się z częścią matematyczno-przyrodniczą. Najpierw rozwiązywali zadania z nauk przyrodniczych, tj. fizyki, chemii,
biologii i geografii. Odpowiadali m.in. na pytania o jedwabnika morwowego, w
jaki sposób zbierać wodór oraz musieli wykazać się znajomością krajów alpejskich. Po przerwie przystąpili do egzaminu z matematyki.
Trzeci dzień to dzień egzaminu z języka obcego, obejmującego poziom podstawowy i rozszerzony. Przeważająca większość uczniów naszej szkoły wybrała
język angielski. Musieli oni wykazać się umiejętnościami rozumienia nagrań ze
słuchu, czytania ze zrozumieniem, wykonywania zadań leksykalno-gramatycznych oraz napisania jednej z czterech obowiązkowych wypowiedzi pisemnych. W
tym roku pisali do kolegi z USA e- mail, w którym mieli opisać swoje wrażenia
po obejrzeniu wystawy fotograficznej.
Arkusze egzaminacyjne, własnoręcznie zakodowane przez gimnazjalistów,
zostały dostarczone do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, w której
egzaminatorzy państwowi będą je sprawdzać i oceniać. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 trzecioklasiści poznają 20 czerwca. Trzymamy za nich kciuki!!!
Halina Karbowniczak
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
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Lekcja historii i patriotyzmu
Rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja to jedno z najważniejszych
świąt patriotycznych obchodzonych
w Polsce. Kulisy uchwalenia Ustawy
Rządowej z 1791 r. nie są powszechnie znane, dlatego właśnie 29 kwietnia
br. uczniowie klas IIIc i IIId Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie, we współpracy z Redakcją Młodej Generacji, pod kierunkiem
nauczycieli, p. Agnieszki Ruty i p.
Mariusza Bojanowskiego, przygotowali uroczysty apel - widowisko multimedialno-teatralne, którego celem

było przypomnienie tego, co i w jakich
okolicznościach wydarzyło się w czasie obrad Sejmu Wielkiego.
Uroczysty apel składał się z dwóch
części, ale zanim uczniowie przenieśli
się w czasy Sejmu Czteroletniego,
mieli okazję obejrzeć sondę uliczną
przygotowaną przez Redakcję Młodej
Generacji, przeprowadzoną w Rzgowie. Sonda potwierdziła, że rzgowianie wiedzą, co wydarzyło się 3 maja
1791 r., ale nie wiedzą, jakie reformy
wprowadzono i w jakich wydarzyło
się to okolicznościach.

Relacja RMG była dobrym wprowadzeniem do pierwszej części, czyli
prezentacji multimedialnej, dzięki
której trzecioklasiści wyjaśnili, jak
doszło do kryzysu gospodarczego i
politycznego w Rzeczpospolitej, czego konsekwencją były rozbiory Polski.
Zaprezentowali okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie nowoczesnej
konstytucji oraz to, co wydarzyło się
w kolejnych latach, aż do wybuchu II
wojny światowej.
W drugiej części uczniowie pokazali swoje aktorskie umiejętności. W
oryginalny sposób ożywili obraz Jana
Matejki Rejtan – upadek Polski, przy
wtórze utworu Jacka Kaczmarskiego,
Rejtan, czyli raport ambasadora. Odtworzyli również moment triumfalnego wejścia tłumu Polaków z królem
Stanisławem Augustem Poniatowskim
na rękach oraz chwilę odczytania Konstytucji.
Ostatnim akcentem tej wyjątkowej
lekcji było przypomnienie o obchodzonym 2 maja Dniu Flagi. Żeby podkreślić znaczenie barw narodowych,
aktorzy przygotowali dla wszystkich
symboliczne, biało-czerwone wstążki
oraz odśpiewali a cappella hymn państwowy, podkreślając tym samym, że
jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy
Polakami i możemy żyć w wolnym
kraju.
Tekst. Agnieszka Ruta
Fot. Katarzyna Szymczak

Pamięć nie dała się zgładzić
Dnia 1 kwietnia 2014 r. w dużej
sali gimnastycznej odbył się, organizowany przez uczniów klas IIa i IIb,
uroczysty apel z okazji „kwietnia miesiąca pamięci narodowej” pod tytułem
„Pamięć nie dała się zgładzić”.
Było to poetyckie wspomnienie
ważnych wydarzeń z naszej historii,
m.in. powstań narodowych, walk Polaków na frontach I i II wojny światowej oraz zbrodni katyńskiej. Ilustracją
do czytanej poezji była prezentacja
fotografii oraz muzyka. Patriotyczny
nastrój podkreślały płonące czerwone
świece i biało-czerwony bukiet tulipanów. Wszystko to tworzyło podniosłą
atmosferę, by każdy z widzów mógł
poczuć się tak, jakby był w miejscach,
o których opowiadali recytatorzy.
W drugiej części uroczystości nastąpiła okazja do przedstawienia na
forum szkoły prac naszych koleżanek
przygotowanych na ogólnopolski konkurs „Chlubne lata legionowe - wizerunek Legionów Józefa Piłsudskiego
w polskim krajobrazie”. Prace te nawiązywały do okoliczności wybuchu I
wojny światowej, której setną rocznicę
obchodzimy właśnie w tym roku.
Najpierw wystąpiła uczennica klasy IIb, Sara Bednarska, czytając swój
wiersz pt. ,,Ojczyzna-matka’’. Następnie zaprezentowano reportaż o miejscach na terenie Łodzi związanych
z Legionami autorstwa uczennic kl.
IIId: Karoliny Lipiec, Marty Przytulskiej, Natalii Gajdy i Agnieszki
Fryczki.
Za przygotowanie apelu odpowiedzialne były nasze wychowawczynie,
czyli pani Jolanta Rogala i pani Aleksandra Jaworska. Oprawą multimedialną zajęła się pani Beata Ways. Z
racji powagi poruszanych zagadnień w
tym dniu uczniów obowiązywał strój
galowy.
Uroczystość spotkała się z pozytywnym odbiorem i mamy nadzieję,
że słowa poezji, opisujące naszą trudną polską historię, zostaną na długo
w sercach naszych rówieśników i nauczycieli. Uczniowie klasy IIa i IIb

Oto jeden z wierszy prezentowanych na tej uroczystości:

OJCZYZNA-MATKA

Miło i normalnie jest dziś za naszymi oknami.
Ludzie śpieszą się do pracy pięknymi ulicami.
Samochody, komórki, laptopy wszystko dzisiaj mają.
Bez tysiąca gadżetów życia sobie nie wyobrażają.
Jakże inny był nasz kraj sprzed stu lat.
Nasze pragnienia, potrzeby, marzenia, inny świat.
Gdy Pierwsza Kompania Kadrowa powstała,
Zaświeciło się nam światełko, że Polska zmartwychwstała.
Zaczęła powoli budzić się w ludziach nadzieja,
że abyśmy byli wolni, nie trzeba nam czarodzieja.
Sami możemy sobie tę wolność wywalczyć,
A odwagi, męstwa i wiary powinno nam wystarczyć.
O tym przekonywał Józef Piłsudski rodaków.
Wiedział, jak poruszyć serca i szable Polaków.
Kochał ojczyznę, choć wtedy nie było jej wcale.
Gromadził swe Legiony mozolnie i wytrwale.
Nikt żołnierzy do walki zagrzać lepiej nie umiał
i nikt potrzeby wolności rodaków bardziej nie rozumiał.
Wiedział jak z uśpienia naród otrząsnąć swój,
aby poprowadzić go na niejeden zwycięski bój.
Cała Polska już wtedy jak Feniks wstawała.
Jeszcze delikatna i krucha, ale jakże doskonała.
Doskonała, bo nasza, krwią przodków zroszona.
Potem, krzywdą i niewolą sto dwadzieścia trzy lata gnębiona.
Legioniści szablami granice nasze powoli wykuwali.
Na swych posterunkach ginęli, lecz trwali.
Byśmy nigdy już tułaczami bezdomnymi nie byli.
Ojczyznę-matkę naszą na nowo nam stworzyli.
Sara Bednarska

Konkurs ornitologiczny
7 maja 2014 r. odbył się XII Konkurs Ornitologiczny w Łodzi: „Hej młodziaki, jakie to ptaki?”, zorganizowany przez Klub Obserwatorów Ptaków,
Szkołę Podstawową nr 7 w Łodzi oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Konkurs polegał na rozwiązaniu zadań tekstowych, rozpoznaniu gatunków
ptaków na podstawie zdjęć i głosów.
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie po raz
drugi z powodzeniem przystąpili do rywalizacji. Sara Bednarska (kl. IIb) zajęła
3. miejsce. Hubert Pawłowski (kl. IIa) otrzymał wyróżnienie. Podziwiamy pasję
naszych ornitologów.
nauczyciel biologii M. Gałkiewicz

Gimnazjaliści na festiwalu
9.04.2014 r. my - członkowie kółka fizycznego Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie, pod opieką p. Sylwii Kryczki, wzięliśmy udział w
zajęciach odbywających się w ramach XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki na
Wydziale Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego.
Najpierw wysłuchaliśmy wykładu nt. globalnego ocieplenia. Dowiedzieliśmy
się, jak ważną rolę pełni atmosfera Ziemi, pochłaniając dużą ilość ciepła docierającego ze Słońca. Dzięki niej średnia temperatura na Ziemi wynosi 16oC, a bez
niej wynosiłaby -18oC. Gdyby nie atmosfera, Ziemia zamarzłaby, odbijając jeszcze więcej ciepła, a co za tym idzie temperatura spadałaby coraz bardziej i mielibyśmy kolejną epokę lodowcową. Dziś wiemy również to, że jeżeli ludzie nie
ograniczą emisji dwutlenku węgla, to średnia temperatura na Ziemi podniesie się,
a wystarczy 1oC, żeby zaczęły topnieć lodowce. Jeżeli stopi się lód pokrywający
Grenlandię, to poziom wody w oceanach podniesie się o 6 m, a co za tym idzie
część lądu zniknie pod wodą, m.in. Holandia i wschodnie wybrzeże Ameryki.
Następne zajęcia, w jakich braliśmy udział, dotyczyły obrazowania termicznego. Tam pozwolono nam „bawić się” kamerą termowizyjną. Stwierdziliśmy, że
najchłodniejszymi miejscami na ciele człowieka są nos i czubki palców. Sprawdziliśmy, że trzymając w dłoni książkę przez kilka sekund przekazujemy jej ciepło do około 20 strony. Doświadczenia z przewodnikami przewodzącymi prąd
elektryczny przekonały nas, że im gorszy przewodnik, tym więcej wydziela się
ciepła, jak i to, że wolniej stygnie przewód zwinięty w spiralę.
Na II pracowni fizycznej obejrzeliśmy rozkład drgań na powierzchni pod
wpływem dźwięków o różnej częstotliwości. Doświadczenie polegało na podłączeniu metalowej płytki posypanej solą do generatora dźwięków, pod wpływem
których przy zmieniającej się częstotliwości sól układała się w przeróżne fantazyjne wzory. Dowiedzieliśmy się, że jest to podstawowa metoda badania materiałów, z których wytwarza się instrumenty strunowe. Poznaliśmy budowę i zasadę
działania głośnika jonowego. Widzieliśmy tworzenie obrazów za pomocą dwóch
generatorów, luster, głośników i lasera. Impulsy elektryczne podawane z generatora na głośniki wprowadzały w drgania membrany z przytwierdzonymi lustrami
oświetlonymi laserem. Odpowiednio dobrane amplitudy drgań powodowały ruchy luster i na ekranie powstawały obrazy różnych figur geometrycznych i liter.
Pokazano nam również cyfrową analizę dźwięku. Jedna z naszych koleżanek użyczyła do badania swojego głosu. Na ekranie komputera zobaczyliśmy,
jak „wygląda” dźwięk. Jak rozkładają się częstotliwości drgań przy wypowiadaniu samogłosek, a jak przy wypowiadaniu spółgłosek; jak przy spółgłoskach
dźwięcznych, a jak przy bezdźwięcznych. Na koniec Julia dowiedziała się, że
częstotliwość jej głosu wynosi 246 Hz.
Zajęcia bardzo nam się podobały i dużo nas nauczyły.
W imieniu członków koła fizycznego
Magdalena Popa, kl. IIc
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Zabawa w „podchody”

„Obserwator” w GOSTIR

Każdy region, każde miasto, każda
okolica może poszczycić się czymś,
co ją wyróżnia. Dla jednych będzie to
zapomniana legenda, dla innych niespotykane elementy krajobrazu czy
miejsca związane z codziennym życiem przodków. Wszystkie te elementy tworzą tożsamość miejsc, których
dotyczą.
Turystyka z zagadkami, czyli odkrywanie dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego, to najczęściej spotykane w Polsce określenia na questing,
dzięki któremu w nieszablonowy spo-

sób możemy stać się uczestnikami fascynującej przygody, poszukiwaczami
skarbów, odkrywcami tajemnic małych ojczyzn. Jest to zabawa łącząca
elementy harcerskich podchodów i
gier terenowych, której zwieńczeniem
jest odnalezienie skarbu. To znakomita forma na spędzenie np. wspólnych
chwil z najbliższymi czy przeżycia
ciekawej zabawy z rówieśnikami. Tę
właśnie nowoczesna formę zabawy
możemy już przeżyć i doświadczyć
w Rzgowie. Poniżej przedstawiamy
mapę naszego, rzgowskiego questu,

który pozwoli przenieść się choć na
chwilę w niecodzienny świat.
Wszystkie osoby, dzięki którym
powstał rzgowski quest wymienione
są w naszej mapce, którą prezentujemy specjalnie dla czytelników „Naszej
Gminy”. Można ją także pobrać na
stronie http://quiz.questing.pl/rzgow-odkrywamy-tajemnice-rzgowa/. Życzę miłych wrażeń i udanej zabawy w
Rzgowie...
PS. Szukajcie uważnie naszego skrzata.
Wojciech Skibiński

W Hali Sportowej w Rzgowie, 4 maja, na zaproszenie Gminnego Ośrodka
Kultury gościliśmy legendarną grupę muzyczną „Rezerwat”. W piękne niedzielne popołudnie rzgowianie licznie przybyli do Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji na koncert tego artysty. Pomimo upływu lat, zespół cieszy się
sporym zainteresowaniem.
Liderem oraz autorem większości piosenek zespołu „Rezerwat” jest Andrzej Adamiak. To charyzmatyczny kompozytor, producent, gitarzysta basowy, a przede wszystkim wokalista, który podczas koncertu w Hali Sportowej w
Rzgowie porwał publiczność jednym z najbardziej charakterystycznych utworów
– „Zaopiekuj się mną”. To kultowa piosenka rockowa, która w 1985 r. stała się
wielkim hitem w Polsce. Nie zabrakło również innych kawałków, m.in. piosenki
„Obserwator” czy „Kocha ciebie niebo” oraz materiału z nowej płyty zespołu
„Dotykaj”, który pojawi się już wkrótce na rynku muzycznym.
Po koncercie członkowie zespołu chętnie rozmawiali z uczestnikami koncertu, rozdawali autografy i robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Zespół wystąpił w
składzie: Andrzej Adamiak – vocal, bass, Krzysztof Patocki – perkusja, Bartosz Adamiak – gitara, Bartek Papierz – gitara, Piotr Goljat – instrumenty
klawiszowe. To jedna z pierwszych propozycji koncertowych organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, kolejnych można spodziewać się już
niebawem.
Mateusz Tomaszewski

Warto zobaczyć!
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zaprasza na kolejną wystawę koła miłośniczek robótek ręcznych „Zasupłane”, której otwarcie odbyło się 13 maja o godz.
16.30 w Hali Sportowej w Rzgowie.
Panie prezentują: Henryka Kosińska – haft krzyżykowy, frywolitka, koronka klockowa; Maria Dublewska – szydełko; Krystyna Makiewicz – haft
krzyżykowy; Liliana Godzińska – siatka filet; Krystyna Sumera – haft krzyżykowy; Krystyna Bednarska – haft krzyżykowy i koronka klockowa; Jolanta
Makiewicz – haft richelie; Monika Starzomska – de coupage; Izabela Bolonek
– maskotki; Ewa Rotkiewicz – haft gobelinowy, arabeska; Jadwiga Kaczorowska – malarstwo.
Wystawę można oglądać w Hali Sportowej w Rzgowie do 21 maja, a od 22
maja do połowy czerwca w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Jesienią br. „Zasupłane” wezmą udział w XX Ogólnopolskim Konkursie Koronki Klockowej w
Bobowej i będą reprezentowały Rzgów podczas Międzynarodowego Festiwalu
Koronki Klockowej w Bobowej.
Spotkania grupy odbywają się co dwa tygodnie w 2. i 4. środę każdego miesiąca w Hali Sportowej w Rzgowie o godz. 17.00. Wszelkie informacje: GOK w
Rzgowie, ul. Rawska 8, tel. (42) 214-13-12, www.rzgowkultura.pl. Serdecznie
zapraszamy.
Wojciech Skibiński
Fot. Tolek Patora

Zajęcia w GOSTiR
Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia prowadzone są w naszym ośrodku bezpłatne zajęcia dofinansowane ze środków unijnych. Z oferty mogą korzystać wszystkie
zainteresowane osoby po wcześniejszym zgłoszeniu chęci
uczestnictwa. Każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego
dla siebie.
We wtorki i piątki odbywają się zajęcia aerobowe. W
każdą środę zapraszamy na zajęcia taneczno-aerobowe przy
muzyce. Dzieci zapraszamy w każdy czwartek na naukę gry
w badmintona, a w każdą sobotę na naukę i doskonalenie
gry w tenisa ziemnego – zajęcia prowadzą profesjonalni

trenerzy. Zainteresowanych sportami siłowymi zapraszamy
po porady udzielane przez instruktora w każdy pierwszy i
trzeci poniedziałek miesiąca. Dostępne będą również porady dietetyka.
Cieszy to, iż zajęcia już w tej chwili są bardzo popularne. Mimo to zapraszamy wszystkich chętnych i tych niezdecydowanych do skorzystania z oferty i pracy nad swoja
kondycją.
Projekt zajęć jest współfinansowany ze środków unijnych, jego całkowita wartość to 19.900 zł. Środki zostały
pozyskane dzięki współpracy i przy pomocy stowarzyszenia – lokalna grupa działania „BUD-UJ RAZEM”. Po więcej informacji i rozkład zajęć zapraszamy na www.gostir-rzgow.pl.
Radosław Bubas, GOSTiR
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Co na lato?

Rzgów bliżej świętości
Szerokim echem w całym świecie odbiła się kanonizacja papieża Polaka –
Jana Pawła II, którą przeżywaliśmy w dniu 27 kwietnia 2014 r. Prawie wszyscy
Polacy dumni byli z tego faktu i zjednoczyli się na dziękczynnych mszach w swoich kościołach parafialnych. Także i my, mieszkańcy rzgowskiej gminy, uczciliśmy to święto uczestnicząc w jakże wzruszającej mszy dziękczynnej o godz.
15.00 w kościele pw. św. Stanisława B.M.
Również Rzgowski Chór „Camerata” oddał hołd Wielkiemu Polakowi, którego wieloletni pontyfikat i wstawiennictwo odegrały ważną rolę nie tylko w
życiu kościoła katolickiego, ale i w skali świata. Z dumą i przejęciem śpiewaliśmy wspólnie pieśni „Nie lękajcie się”, „Abba Ojcze” i „Barkę”, przeżywając
ten historyczny dzień. Historyczny – bo to raczej rzadka okazja być świadkiem
kanonizacji osoby, którą pewnie niektórzy z nas widzieli z bliska, może nawet
dotykali czy rozmawiali.
Niewątpliwie dzień ten na długo pozostanie w naszej pamięci i kronice chóru
„Camerata”.
Chórmistrz Izabela Kijanka

Wizyta w teatrze
W dniu 26 kwietnia 2014 r. Panie z KGW w Starej Gadce oraz Panie z KGW
w Starowej Górze wybrały się na spektakl do Teatru Nowego im. Kazimierza
Dejmka w Łodzi na sztukę pt. „Zajmijmy się seksem!”.
Komedia ta mówi o dominacji seksu we współczesnym życiu. Panujący w
zachodniej kulturze model swobody seksualnej, „bycia seksy”, spowodował, że
seks stał się narzędziem marketingu i wszechobecnym elementem konsumpcji
jak ciastko czy piwo. Postaci sztuki poszukują seksu, który ma być lekarstwem na
ich osobiste problemy w świecie kipiącym seksem. Bo dzisiaj seks jest kryterium
wartości człowieka, jak mówi jeden z bohaterów: „nie wstyd być łajdakiem, złodziejem, wstyd być impotentem”.
Dynamiczna i intensywna akcja oraz żywy i łatwy dialog sprawiły, że Panie
z KGW miło spędziły wieczór.
KGW Stara Gadka i Starowa Góra

MAMO, TATO
BAW SIĘ Z NAMI!!!
W dniu 31 maja 2014 r. zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzinami na wspólne świętowanie Dnia Dziecka w ramach ogólnopolskiej
kampanii POSTAW NA RODZINĘ.
PROGRAM DNIA:
Rodzinny piknik przedszkolaków
10.00 -11.00 – Festiwal twórczości dziecięcej – występy grup przedszkolnych
11.00- 14.00 – Zabawy integracyjne z udziałem animatorów
Przewidziany słodki poczęstunek i wiele atrakcji
Miejsce: GOSTIR
Rodzinny piknik organizowany przez gimnazjum
14.00 – Występ grupy gitarowej pani Weroniki Bednarczyk
14.30 – Przedstawienie pt. Jaś i Małgosia przygotowane przez kółko teatralne z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.
Adaptacja i reżyseria p. Dagmara Wieczorek-Mierzyńska.
15.30 – Występy grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie pod kierunkiem p. Pauli Filipczak.
16.00 – Rodzinne gry i zabawy sportowe oraz atrakcje przygotowane
przez gromadę zuchową i drużynę harcerską ze Rzgowa.
Wszystkim działaniom towarzyszyć będzie wystawa przygotowana
przez artystów lokalnych – rękodzieło artystyczne.
Miejsce: Sala gimnastyczna oraz GOSTIR
W ramach pikniku przewidziany jest słodki poczęstunek i rodzinne grillowanie
Podejmowane działania mają na celu wsparcie Domu Dziecka w
Porszewicach
ZAPRASZAMY
Organizatorzy: GKdsRPA; Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie; GOSTiR; Przedszkole Publiczne w Rzgowie; Szkoła
Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie

Lato zapowiada się atrakcyjnie.
Przynajmniej w muzyce. Chórzyści
„Cameraty” wracają do systematycznych ćwiczeń, gdyż wybieramy się
w dniu 14 czerwca na przegląd muzyczny do Radomska. Dzień później
planujemy organizację trzecich z kolei
Warsztatów Chóralnych w Rzgowie.
Zaprosiliśmy trzy grupy chóralne,
z którymi spotykamy się na koncertach, przeglądach czy właśnie takich
spotkaniach integrujących środowisko
śpiewaków-amatorów; ludzi, którzy
nie wstydzą się swoich pasji, pragną
podzielić się własnym talentem ze
społeczeństwem; są aktywni, zadają
sobie trud, aby we własnych środowiskach tworzyć kulturę swoich miast.
W finałowym „ Koncercie na 4
Chóry” w dniu 15 czerwca o godz.
16.00 - tradycyjnie zaprezentują się
poszczególne grupy, a także przedstawione zostaną nowe, eksperymentalne
utwory-niespodzianki, przygotowane
specjalnie na tę okoliczność i wykonane przez śpiewaków wszystkich
grup – razem prawie 100 osób. Zapraszam zatem do „Cameraty” - chętnie
przyjmiemy wszystkie ukryte talenty,
nieśmiałe osobowości, bo przecież w
grupie zawsze raźniej. A ze śpiewem
na ustach – radośniej.
„Koncert na 4 Chóry” rozpocznie cykl koncertów letnich, których
wspólnym motywem będzie MUZYKA W RZGOWIE, na które już dziś
serdecznie zaprasza Gminy Ośrodek
Kultury. Z życzeniami słonecznej pogody na letnie koncerty
Chórmistrz Izabela Kijanka

Wiosenny pejzaż
Już po raz czwarty Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zorganizował regionalny konkurs plastyczny
„Wiosenny Pejzaż” 2014. Na konkurs
napłynęły aż 304 prace z całego województwa: z Łodzi, Konstantynowa
Łódzkiego, Aleksandrowa Łódzkiego,
Opoczna, Głowna, Koluszek, Brzezin,
Pabianic, Rokicin, Domaniewic, Wiśniowej Góry i Wolborza.
Cieszymy się, że konkurs stał się
tak popularny, i trzymamy kciuki za
naszych podopiecznych. Wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Zapraszamy na wystawę pokonkursową
do Hali Sportowej od 21.05.2014, i na
uroczyste wręczenie nagród w GOK w
dn. 20.05.2014 r. godz. 16.00.
Irmina Kuzik

Rzgowski wagonik
w „Kolorowej Lokomotywie”
W lutym tego roku Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie złożył wniosek do
Łódzkiego Domu Kultury, dotyczący chęci wzięcia udziału w niesamowitym
przedsięwzięciu pod nazwą „Kolorowa Lokomotywa”. Zostaliśmy zakwalifikowani jako jedna z 42 gmin na ponad 170 gmin regionu łódzkiego i 6 maja dyrektorzy GOK w Rzgowie i ŁDK w Łodzi podpisali stosowne porozumienie o
współpracy.
Przedsięwzięcie będzie polegało na udziale 20 dzieci ze Rzgowa w profesjonalnych warsztatach. Ideą projektu „Kolorowa Lokomotywa” jest stworzenie
oferty edukacyjnej w postaci programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego
otoczenia, skierowanej do dzieci i młodzieży województwa łódzkiego. Organizatorzy stawiają sobie za dodatkowy cel zainteresowanie młodych ludzi z regionu
łódzkiego tradycją i historią Łodzi.
Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane są na stworzenie
spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Autorami scenariusza spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich z
terenu województwa łódzkiego, aktorami zaś dzieci biorące udział w projekcie.
Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach realizujących ideę recyklingu;
celem zajęć jest wykonanie kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia „Ptasie radio”.
Partnerami wiosennej edycji projektu są: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Fundacja „Ocalić od
zapomnienia”. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Honorowy Patronat nad
projektem objął Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień. W Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie projekt koordynuje Pani Irmina Kuzik – instruktor plastyki.
Wojciech Skibiński

Rozwiązanie Krzyżówki Wielkanocnej
Zwyciężczynią konkursu wielkanocnego została 6-letnia Julia
Gawrysiak ze Starej Gadki, która
podała prawidłowe hasło krzyżówki „Święconka”. W nagrodę dostała od
sponsora firmy PIEKARNICTWO
– CUKIERNICTWO Edward Mysłowski, Gospodarz, ul. Spacerowa
22, dużo słodkich wyrobów.
Przypominamy, że wyroby tej firmy w naszej gminie można zakupić w
sklepach: GS „SCH”, Rzgów, Gospodarz 27; Marcin Michalak, Tadzin 21;
Stanisław Hoja, Kalino 71; „Kefirek”
Marzena Borucka, Gadka Stara, ul.
Lucerniana 41; Mariusz Mirowski,
Grodzisko 47A; Czekalska Danuta,
Gadka Stara, ul. Czartoryskiego 23;
Pytka – Lasoń, Bronisin Dworski 2.
W.K.

RZGÓW – NASZA GMINA

Zawody pływackie
We wtorek, 15 kwietnia 2014 r., na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie
odbyły się Gimnazjalne Mistrzostwa Pływackie, w których brali udział uczniowie
z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Tuszynie, Gimnazjum w Wodzinie i Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.
Celem zawodów była popularyzacja pływania wśród młodzieży gimnazjalnej
i pokazanie pozytywnego wpływu pływania na zdrowie i dobrą kondycję fizyczną. Uczniowie naszej szkoły uplasowali się w ścisłej czołówce, zdobywając w poszczególnych stylach pierwsze miejsca. Oto jak przedstawiają się wyniki naszych
najlepszych pływaków:
Klasy I:
Styl dowolny – 25 m: 1 m. Kamila Kapczyńska – 17,89 s; 2 m. Dominik Kurela
– 17,19 s; 3 m. Karolina Zdyb – 22,79 s.
Styl grzbietowy – 25 m: 1 m. Kamila Kapczyńska – 21,31 s; 1 m. Bartłomiej
Borucki – 20,70 s; 2 m. Maciej Borucki – 21,04 s.
Styl klasyczny – 25 m: 2 m. Bartłomiej Borucki – 24,78 s; 3 m. Maciej Borucki
– 25,06 s; 3 m. Julia Juszczak – 30,36 s.
Klasy II:
Styl dowolny – 50 m: 2 m. Julia Waprzko – 50,36 s; 3 m. Sara Pikala – 59,74 s;
3 m. Maciej Czubalski.
Styl grzbietowy – 50 m: 1 m. Klaudia Witczak – 48,81 s; 2 m. Sara Pikala – 58,96
s; 2 m. Maciej Czubalski; 4 m. Sebastian Gałkiewicz.
Styl klasyczny – 50 m: 2 m. Julia Waprzko – 1,01,00 min.; 3 m. Klaudia Witczak
– 1,10,00 min.
Klasy III:
Styl dowolny – 50 m: 3 m. Daniel Majek – 35,82 s; 5 m. Jakub Rechciński –
43,76 s; 5 m. Karolina Lipiec – 48,50 s; 6 m. Julita Banaszczyk – 48,86 s.
Styl grzbietowy – 50 m: 1 m. Robert Sabela – 43,08 s; 2 m. Dominik Gałkiewicz
– 43,56 s; 3 m. Martyna Łęgocka – 51,25 s; 4 m. Katarzyna Szymczak – 55,00 s.
Styl klasyczny – 50 m: 1 m. Daniel Majek – 56,96 s; 2 m. Julita Banaszczyk –
1,02,00 min.; 2 m. Katarzyna Szymczak – 1,14,00 min.
Cieszą bardzo wyniki uzyskane podczas zawodów przez najlepszych pływaków naszego gimnazjum. Są one potwierdzeniem słuszności wprowadzenia nauki
pływania do szkolnego programu wychowania fizycznego, zapewniającego harmonijny i wszechstronny rozwój sprawności fizycznej młodzieży. Umiejętności
nabyte w czasie zajęć pływackich kształtują prozdrowotne postawy młodzieży,
niezbędne w dorosłym życiu.
Grażyna Żabka, nauczyciel wychowania fizycznego

Turnieje piłki nożnej
...w hali...
Na początku kwietnia chłopcy z klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie, którzy biorą udział w zajęciach sportowych, rozegrali turniej
piłkarski. Jak zwykle chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę oraz zaprezentowanie swoich umiejętności piłkarskich.
Uczniowie zostali podzieleni na zespoły, które z wielkim zaangażowaniem
walczyły o miano najlepszego. Na wyróżnienie zasłużyli: Grzegorz Cieślak,
Alan Borecki, An Szostek. Natomist najlepsi strzelcy bramek to: Marek Jakobsze (9), Kuba Derczyński (7), Filip Jędrzejczak (4), Wiktor Gładysz (2), Marcel Daniel (2), Dominik Paluch (1), Paweł Borowczyński (1).
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kuba Derczyński, natomiast król
strzelców turnieju to Marek Jakobsze. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Krzysztof Chrzanowski

...i na boisku
W kolejnym turnieju piłki nożnej chłopców ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Długosza w Rzgowie, którzy biorą udział w zajęciach sportowych, najlepszymi zawodnikami na boisku byli: Filip Jędrzejczak (4), Miłosz Kamiński (3),
Oliwier Michalak (2), Wiktor Gładysz (2), Adam Patoła (1), Kuba Derczyński (1), Krystian Gabara (1), Alan Borecki (1). Królem strzelców turnieju został
Filip Jędrzejczak, który aż cztery razy pokonał bramkarza przeciwnej drużyny.
Najlepszy zawodnik turnieju to oczywiście Kuba Derczyński, natomiast w
roli bramkarzy bardzo ładnie zaprezentowali się: Oliwier Michalak i Wiktor
Gładysz. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Krzysztof Chrzanowski

Coca Cola Cup
W dniu 7.04.2014 r. obył się w Rzgowie pierwszy etap eliminacji rozgrywek
Turnieju Piłkarskiego Coca Cola Cup 2014. Drużyna Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie po zwycięstwach: 7:3 z Pabianicami, 2:1 z Wiączyniem Dolnym i remisie 0:0 z Wiśniową Górą awansowała do dalszych rozgrywek.
W dniu 30.04.2014 r. podczas drugiego etapu turnieju w Wiśniowej Górze
nasza szkoła pokonała: 3:1 Gimnazjum nr 2 w Koluszkach i 4:1 Gimnazjum nr 1
w Koluszkach. Po zaciętym meczu ulegliśmy gospodarzowi 0:1, zdobywając II
miejsce w klasyfikacji.
Nasze gimnazjum reprezentowały drużyny w następującym składzie: Krystian Sońta, Konrad Kordys, Daniel Majek, Damian Stępniewski, Patryk
Franczak, Dominik Kurela, Adrian Owczarek, Adam Śniady, Dominik Pacześniak, Dominik Gałkiewicz, Piotr Chopyk i Maciej Bartłomiejczyk.
To był dobry występ naszej szkoły, która zdobyła II miejsce w powiecie
Łódź-Wschód i 17. w województwie łódzkim na ponad 100 startujących drużyn.
Jacek Kacprzak, nauczyciel wychowania fizycznego
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KOŃCOWE ROZDANIE
Do zakończenia rozgrywek III ligi
pozostało Zawiszy jeszcze 6 spotkań
ligowych, które musimy wygrać, aby
mieć jakiekolwiek nadzieje na pozostanie w III lidze, ponieważ prawdopodobnie z tej ligi spadnie 9 zespołów.
Na chwilę obecną bezpieczne miejsce
w tabeli to 11 pozycja w związku z
tym, aby jeszcze liczyć na matematyczne szanse, drużyna Zawiszy powinna zdobyć 18 punktów i liczyć na
potknięcia innych zespołów.
Gramy z zespołami z górnych rejonów tabeli i może to dobrze, ponieważ w rundzie wiosennej zespół potrafił wygrać z Lechią Tomaszów i Wartą
Sieradz, a niemiłosiernie męczył się z
drużynami zajmującymi odległe miejsca w tabeli rozgrywek. Przed nami
mecze z Widzewem, Bełchatowem,
Bronią Radom i Ursusem Warszawa,
czyli uznane firmy z dużych miast,
ale Zawisza łatwo się nie podda, może
tylko poprawić miejsce w tabeli i przeprosić kibiców dobrymi wynikami.
Zmorą III-ligowej drużyny Zawiszy są
końcówki meczów i doliczone minuty,
w których to tracimy bramki i przegrywamy mecze.
Oczywiście tak również było w
ostatnim meczu z Targówkiem Warszawa, gdzie drużyna po wyrównanej
walce przegrała w 87 minucie meczu,
a wszystkim obecnym na meczu żal
było naszych zawodników, bo przez
cały mecz nie byli gorsi i ambitnie
walczyli o zwycięstwo.
Drużyna każdy mecz chce wygrać
i trzeba przyznać, że ambicji naszemu zespołowi nie brakuje, ale tracąc
bramki w ostatnich minutach meczów,
straciliśmy kilkanaście bezcennych
punktów. Przecież jak nie możesz
wygrać meczu, to chociaż zremisuj
- mówi się w piłce. Zarząd klubu ma
uzasadnione pretensje do zawodników
o te gorące głowy w ostatnich minutach spotkań. Ale dopóki piłka w grze,
nasza drużyna będzie gryzła trawę i
grała o zwycięstwo w każdym meczu,
a to mogą zawodnicy zapewnić.
Wiemy, że możemy zostać zdegradowani do IV ligi, dlatego Zarząd klubu wraz z trenerem zespołu rozmawia

Turniej piłki
siatkowej
29 marca odbył się drugi turniej
o puchar Burmistrza miasta Rzgowa.
Zawody były adresowane do wszystkich lubiących aktywnie wypoczywać
podczas gry w siatkówkę.
Zawody w zastępstwie Burmistrza Pana Jana Mielczarka otworzył
punktualnie o 9.30 dyrektor GOSTiR
Pan Wojciech Skibiński. Do turnieju
zakwalifikowało się dwanaście drużyn, które zostały podzielone na trzy
grupy. Rywalizacja w grupach toczyła
się systemem każdy z każdym, a do
finału awansowała zwycięska drużyna oraz jedna z drugiego miejsca z
najwyższym dorobkiem punktowym.
Półfinały oraz finały rozgrywaliśmy
już systemem pucharowym. Najlepszą drużyną turnieju okazała się ekipa
„Ósemka Zwartek”, pokonując w finale „Rabite”. Trzecie miejsce zajęła
drużyna „Lupi”.
Bardzo pozytywnie zaskoczyła
nas frekwencja zarówno zgłoszonych
drużyn – ponad 20 ekip, jak i kibiców. Z tego względu postanowiliśmy,
że w przyszłym roku, aby umożliwić
rywalizację większej grupie chętnych, zmienimy formułę turnieju na
dwudniową. Gratuluję oczywiście
wszystkim zwycięzcom, zachęcam do
ciągłego doskonalenia i do udziału w
następnych rozgrywkach.
Radosław Bubas, GOSTiR

z zawodnikami, którzy mogliby pomóc
drużynie Zawiszy w nowym sezonie,
aby karencja w IV lidze nie trwała
dłużej niż 1 rok. Nie jest tajemnicą,
że III-ligowa piłka nożna w Zawiszy
istnieje tylko dzięki HOLDINGOWI
„PTAK”, który finansuje w 99% tę
drużynę. Na jakim poziomie będziemy brać udział w nowym sezonie
piłkarskim, też tylko zależy od pomocy udzielonej klubowi przez pana
PTAKA. Nasz klub ma nadzieję na
dalszą współpracę z HOLDINGIEM
„PTAK” w przyszłym sezonie, bo od
tego zależy, czy ponownie awansujemy do III ligi.
Zarząd klubu pragnie nadmienić,
że do tej pory godnie reprezentował
zarówno naszych Sponsorów, jak
również Gminę Rzgów na licznych
III-ligowych boiskach od Radomia do
Warszawy; niestety, aby tam powrócić
musimy poczekać co najmniej rok.
Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, na razie wracając na nasze podwórko, II zespół Zawiszy zajmuje w
Klasie Okręgowej III miejsce w tabeli,
a do lidera rozgrywek LZS Rosanów
traci tylko 8 punktów, a meczów do
rozegrania pozostało osiem. Jeżeli
wszystko potoczy się po myśli Zarządu klubu, to nastąpi zamiana miejsc w
IV lidze i w I drużynie seniorów Zawiszy większość stanowić będą nasi
wychowankowie, na co czekają kibice.
Dobrą pracę z tą drużyną wykonał
trener Robert Świerczyński, który

prowadzi naszych chłopaków od naboru do klubu. Minęło już sporo czasu od
pierwszego treningu przeprowadzonego z tą drużyną. Trzeba przyznać, że
ten zespół krok po kroku spokojnie
robi postępy i coraz lepiej gra w piłkę,
co widać po tabeli rozgrywek.
Ważne, że w tym zespole coraz
lepiej grają zawodnicy, którzy dołączyli do zespołu seniorów z rozwiązanej Ligi Juniorów, a długoletnia praca
niezapomnianego Janka nie poszła
na marne. Dobrze, że w naszym klubie zachowana jest ciągłość szkolenia
młodzieży ze szkół Gminy Rzgów,
a klub dzięki Radzie Miejskiej i jej
Przewodniczącemu oraz Burmistrzowi Rzgowa posiada środki na
prowadzenie całej sekcji piłki nożnej.
Zarząd klubu już sonduje, czy możemy zgłosić do gry od nowego sezonu
dziewięciolatków rocznik 2005.
Trzeba dodać, że w naszej Hali
Sportowej i na Orliku są już prowadzone treningi dzieci z przedszkola w
Rzgowie. To dobry prognostyk dla Zawiszy oraz przyszłego Zarządu Klubu,
że za parę lat dzieciaki reprezentować
będą barwy naszego klubu.
Jak widać, zainteresowanie piłką nożną mieszkańców Rzgowa jest
duże, a Zarząd klubu myśli, aby do treningów w Zawiszy namówić naszych
tymczasowych lub stałych młodych
mieszkańców, którzy przybyli z odległych krajów.
Jan Nykiel

Planowane reorganizacje
W najbliższych latach polską piłkę czekają reorganizacje zarówno II, jak i III
ligi. Od przyszłego sezonu 2014/2015 będzie tylko jedna grupa II ligi składająca
się z 18 drużyn. W tym sezonie do III ligi spada 20 drużyn z dwóch grup rozgrywkowych II ligi, a do tych zespołów, co pozostaną (16), dołączą 2 wyłonione z
barażów rozegranych przez mistrzów 8 grup rozgrywkowych III ligi, a chętnych
do gry w II lidze nie brakuje.
W chwili obecnej z naszej Grupy Łódzko-Mazowieckiej do II ligi zmierza
Broń Radom, ale jeszcze przed tym zespołem daleka droga, bo goni tę drużynę
Ursus Warszawa. Obydwa zespoły będziemy gościć w Rzgowie i sprawdzimy,
która drużyna ma większą szansę na awans do II ligi, bo z innymi dwoma zespołami kandydatami do gry w wyższej klasie rozgrywkowej Wartą Sieradz i Lechią
Tomaszów, jak już nadmieniłem, wygraliśmy.
Ale to nie wszystkie zmiany, jakie nas czekają, ponieważ od sezonu 2015/2016
planowana jest reorganizacja III ligi, która będzie miała tylko 4 grupy rozgrywkowe, a wtedy drużyny z łódzkiego grałyby z zespołami z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Taki podział obowiązywał do
sezonu 2008/2009.
Były to wyjazdy do Białegostoku, Olsztyna, Kętrzyna, Ełku, Braniewa, Suwałk i innych odległych miejscowości. Najczęściej trzeba było zameldować się
w tych miastach dzień przed planowanym meczem, które z reguły rozgrywane
były po południu.
Jeżeli dojdzie do takiej reorganizacji rozgrywek w III lidze, to koszty utrzymania takiej ligowej drużyny wzrosną dwukrotnie i tylko bogate kluby pozwolą
sobie na udział w tych rozgrywkach. Jest propozycja, aby utworzyć z 16 najlepszych drużyn IV ligi województw łódzkiego i mazowieckiego pośrednią ligę
między 3. i 4. poziomem rozgrywek. Wiem, że są prowadzone rozmowy na ten
temat, ale czy dojdzie to do skutku, niedługo się przekonamy. Stworzenie takiej
pośredniej ligi umożliwi zagospodarowanie dużej liczby wolnych zawodników,
a kluby zaoszczędzą sporo pieniędzy, ponieważ dojazdy do tak odległych miejscowości dużo kosztują.
Jan Nykiel
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Zawody
wędkarskie
Amatorskie Koło Wędkarskie
ze Rzgowa organizuje z okazji Dnia
Dziecka zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży w dniu 31 maja 2014 r.
(sobota) o godz. 16:00 na zbiorniku
wodnym w Rzgowie, ul. Zielona.
Zawody odbędą się metodą spławikową. Każdy uczestnik zgłasza się
z wędką i siatką na ryby. Nagrody funduje Rada Miejska w Rzgowie.
Na koniec zawodów przewidziane
jest ognisko z pieczeniem kiełbasek,
które sponsoruje Pan Józef Grot z
ZPM „GROT”, Starowa Góra.
Włodzimierz Kaczmarek

Olimpiada
przedszkolaka
Zmagania najmłodszych sportowców naszej Gminy po raz drugi
– czyli zawody sportowe dla przedszkolaków.
W tym roku na starcie odliczyło się siedem grup przedszkolnych
reprezentowanych przez dziesięciu
zawodników sportowców i dzieci w
roli kibiców. Konkurencje w postaci
sztafetowego wieloboju były trudne i
wymagające, ale przygotowanie, zaangażowanie i chęci startujących pozwoliły sprostać im wszystkim. Biegi,
skoki, toczenia, przeszkody – nie stanowiły większego problemu, w razie
kłopotów zawsze można było liczyć
na pomocną dłoń Pani z przedszkola,
prowadzącego i oczywiście kibiców.
Kibicowali koledzy z grupy, rodzice,
dziadkowie.
Po zmaganiach sportowych przyszedł czas na regenerację utraconych
kalorii, czyli mały poczęstunek na
słodko. Na uroczystej dekoracji przedstawiciele grup odebrali pamiątkowe
dyplomy. Całą imprezę uważamy za
niezwykle udaną – zapraszamy już za
rok.
Radosław Bubas, GOSTiR

Jan Paweł II –
portret świętości
...to wystawa portretów naszego Rodaka, przygotowana przez Gminny
Ośrodek Kultury w Rzgowie z okazji kanonizacji Jana Pawła II.
Ekspozycja prezentuje dzieła naszych lokalnych artystów: Doroty
Bednarskiej, Teresy Kluczyńskej,
Heleny Przytulskiej, Krystyny Sumery, wykonane w wielu technikach:
haft krzyżykowy, pastel, malarstwo
olejne. Łączy je jedna osoba - Jan Paweł II.
Nauki Papieża Polaka inspirują
ludzi na całym świecie. Prace, które
można było oglądać w kościele parafialnym, później w Hali Sportowej,
zmuszają odbiorcę do refleksji nad
istotą misji świętego Jana Pawła II
oraz są wyrazem osobistego hołdu dla
portretowanego.
Irmina Kuzik
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