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Pracowity luty

będą dwudniowe. Dzień pierwszy na sportowo, dzień drugi , artystycznie.
Propozycja dnia pierwszego: mecz piłki nożnej, Radni Rady Miejskiej kontra...
no właśnie, kto ma być drużyną przeciwną? Strażacy, sołtysi, mieszkańcy czy
może pracownicy UM. Czekamy na propozycję. Dni Rzgowa to Wasze święto.
Leszek Chwiałkowski
Luty, pracowity miesiąc dla radnych z Komisji Spraw Społecznych. Na
posiedzeniach w dniu 17 i 24 lutego komisja omawiała sprawy regulaminu
rekrutacji do przedszkola, jubileuszu 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
oraz przygotowania do obchodów Dni Rzgowa. Rozbudowa przedszkola
w Rzgowie to korzyść dla mieszkańców w wymiarze społecznym a dla gminy
w wymiarze finansowym. Więcej dzieci w naszym przedszkolu to mniejsze
dotacje dla gmin sąsiednich. W planach obchodów jubileuszu „Rzgowian”,
23 maja 2015 r w parku A. Mickiewicza przed Urzędem Miejskim między
innymi występ byłych członków zespołu. Szczegółowy program w następnym
numerze. Dni Rzgowa tradycyjnie już w ostatni weekend sierpnia. Być może

Modne pasje

FOTO: ADAM KUZIK

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza uzdolnione dzieci i chętną młodzież do
nauki tańców ludowych oraz gry na instrumentach dętych.
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się dnia 26 marca o godz. 16 .00
w Starowej Górze ul. Centralna 100 .
pozdrawiam
Renata Furga GOK Rzgów

Ważne zmiany
w załatwianiu
spraw
obywatelskich

Wspieramy Ukrainę

czytaj na str. 12

Rzgów Miasto Mody

czytaj na str. 20

czytaj na str. 11

Komunikat Burmistrza Rzgowa

czytaj na str. 13
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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy,
Z gazetą nowej załogi spotykacie się już po raz drugi.
Dziękuje za ciepłe przyjęcie i docenienie naszej pracy.
Jesteśmy świadomi kilku niedociągnięć, postaramy się
to naprawić i ulepszyć. Serdecznie przepraszamy
wszystkich czytelników, a w szczególności Pana
Piotra Pietraszczyka bohatera części Rozmowy
z czytelnikami za pomyłkę graficzną. Jest nam
niezmiernie przykro że wkradł się taki błąd.
Przepraszam również, jeszcze raz w imieniu
całej Redakcji i swoim, Panią Agnieszkę Salską
za sytuację z artykułem Mniej emocji więcej
rozwagi.
W tym numerze polecam Państwa szczególnej
uwadze Lekcję historii, bardzo ciekawe artykuły
o Janie Karskim, Żołnierzach Wyklętych i relację
z wirtualnego spaceru po Muzeum Historii Żydów
Polskich. Jestem przekonany że materiał zadowoli miłośników historii i nie
tylko. Poza tym tak jak w poprzednim numerze dwa bardzo interesujące
wywiady: Rozmowa miesiąca i Rozmowy z naszymi czytelnikami.
Zapraszam na wywiad z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rzgowie
o jego zainteresowaniach i podróżach. Mam nadzieje że uda mi się przybliżyć
i zaprezentować naszych mieszkańców. Dziękuję wszystkim za nadesłane
materiały, zachęcam do pisania i dzielenia się na łamach gazety swoimi
postrzeżeniami i uwagami.
Z poważaniem,
Redaktor Naczelny
Tomasz Łuczyński
Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, p. 37.
Tel. 883 622 722, email: naszagmina@rzgow.pl, www.naszagmina.rzgow.pl

Krew ratuje życie
Kolejna akcja poboru krwi w Rzgowie zorganizowana
z inicjatywy Forum Młodych Ludowców jest już za
nami. W niedziele, 8 lutego zbiórka krwi odbyła się
w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do oddania tego
bezcennego leku zgłosiło się ponad. 25 osób, jednak
po wstępnych badaniach przeprowadzonych przez
lekarza nie wszyscy mogli w tym dniu oddać krew
ze względów zdrowotnych. Ogółem krew oddało
16 osób, co daje ponad 7 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.

od lewej: Sebastian Wójt (gm. Brójce), Kamil Kardas
{Starowa Góra), Wioletta Bednarska (Rzgów)

Mieszkańcy Rzgowa i pobliskich miejscowości
zasilają szeregi honorowych krwiodawców.

„RZGÓW – NASZA GMINA”.
Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie.
Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, p. 37. Tel. 883 622 722.
www.naszagmina.rzgow.pl
Redaktor Naczelny: Tomasz Łuczyński
Pozostali członkowie Kolegium Redakcyjnego: Leszek Chwiałkowski, Ewa
Fryczka, Karolina Jardzioch, Jan Michalak, Anna Tumińska-Kubasa
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Drukarnia w Łodzi, ul. Skorupki 17/19.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów

8 marca
DZIEŃ KOBIET
z tej okazji, Wszystkim Paniom składamy
Najserdeczniejsze Życzenia!

życia w zdrowiu.
Zapraszamy na kolejną Akcję
Poboru Krwi, która odbędzie
się już 12 kwietnia 2015 r.
w godzinach od 10:00 do 13:30
na parkingu przed Urzędem
Miejskim w Rzgowie. 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
od lewej: Samiec Paweł (Rzgów), Łukasz Madej (Guzew), Ewa Konopka rejestracji konieczny jest dowód
osobisty. Oddanie krwi to dar, którego
(Rzgów)
nie można niczym innym zastąpić.
W akcję włączyli się również Druhowie Ochotniczej
Klaudia Zaborowska
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.
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.
Dziękujemy tym, którzy poświęcili
kilkanaście minut ze swojego dnia, by
wziąć udział w akcji krwiodawstwa. Wasz
czas może oznaczać wiele lat czyjegoś
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Rozmowa
miesiąca
Jarosław Świerczyński był kandydatem
Komitetu Wyborczego Wyborców „Lepsza
Przyszłość w Twoich Rękach” w okręgu nr
5 (Rzgów). W wyborach uzyskał 121 głosów
i zdobył mandat radnego. Od 2 grudnia 2014
r sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Rzgowie. Jarosława Świerczyńskiego
znamy także z działalności w Stowarzyszeniu
Obrony Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów
oraz prowadzenia sesji Rady Miejskiej. A jaki
jest prywatnie? Jakim jest człowiekiem, czym
się interesuje?
Jak to się stało, że został Pan radnym, a potem
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rzgowie?
Od pewnego czasu widziałem, że sprawy naszej
małej ojczyzny idą w złym kierunku. Z podobnie do
mnie myślącymi ludźmi założyliśmy Stowarzyszenie
Obrony Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów.
Kluczowym było dla Nas nie dopuszczenie do
zamknięcia przejazdu na wprost przez skrzyżowanie
ul. Pabianickiej z DK-1. Ale chcieliśmy także
doprowadzić do zmiany podejścia władz do problemów
mieszkańców i rozwiązywania ich. Nasza działalność
nie spodobała się oczywiście rządzącym. Radny
Stanisław Bednarczyk zaczepił mnie w tym czasie
słowami „skoro jest pan taki mądry, to dlaczego
nie przystąpi pan do wyborów?”. Lubię wyzwania,
przyjąłem także to. Wiedziałem jednak, że w pojedynkę
jako radny będę miał ograniczone możliwości działania.
Zorganizowałem więc grupę mądrych, rozsądnych

i zaangażowanych społecznie osób, które stanęły
do wyborczego wyścigu wraz ze mną. Być może p.
Bednarczyk żałuje dzisiaj swoich słów, bo z jednym
z Naszych kandydatów przegrał, i to zdecydowanie,
walkę o mandat radnego.
Wydawało się, że rzgowska scena samorządowa
jest „zabetonowana”?
W dzieciństwie trenowałem judo. Byłem nawet
wicemistrzem okręgu łódzkiego i reprezentowałem
Polskę na zawodach młodzików Krajów Demokracji
Ludowej. W tej sztuce walki kluczowe jest, by
wykorzystać siłę przeciwnika przeciwko niemu. Mam

wrażenie, że to nam się właśnie
udało – wykorzystaliśmy arogancję
i „zabetonowanie” poprzedniej
władzy, by z nią wygrać.
Co było kluczem do
zwycięstwa?
Ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie.
Po pierwsze wiarygodni,inteligentni,
lubiani
i
merytorycznie
przygotowani kandydaci, po drugie
kontakt z mieszkańcami. To podczas
rozmów z nimi układaliśmy nasz
program.
Odchodzimy od polityki.
Mówi Pan, że lubi Pan wyzwania.
Podobno także adrenalinę
i w ogóle jest Pan aktywnym człowiekiem…
To prawda. Przez całe życie udało mi się zebrać
bagaż przeróżnych doświadczeń. Mam zaliczone
130 skoków ze spadochronami wielu typów i blisko
200 godzin za sterami szybowców. Lubię jednak
także spokojniejsze zajęcia - w Australii, na Wielkiej
Rafie Koralowej, zdobyłem licencję nurka. Ostatnią
moją pasją na którą nie mam teraz czasu są narty
i snowboard. Poza tym, zawsze byłem człowiekiem
aktywnym i lubiłem brać sprawy w swoje ręce.
Jestem przedsiębiorcą - mam firmę zajmującą się
wynajmem nieruchomości i haftem przemysłowym,
przez kilka lat prowadziłem firmę budowlaną,
a obecnie wchodzę do branży hotelarskiej.Podobnie
było z resztą w życiu poza zawodowym. Jestem
jednym z założycieli Stowarzyszenia Chorych Na
Nieswoiste Zapalenia Jelit” J-Elita”, które ma oddziały
w całej Polsce. Z przyjemnością angażowałem się
też w społeczność rodzicielską – moi synowie byli
i są dla mnie powodem do dumy (Sebastian, Dawid
i najmłodszy Wiktorek). Działałem więc w radach
rodziców, w szkołach, do których uczęszczali,
m.in. w szkole baletowej.Mój
syn Sebastian jest bowiem
tancerzem, którego można było
podziwiać na deskach Teatru
Wielkiego w Łodzi i Teatru
Roma w Warszawie. Brał nawet
udział w popularnym programie
telewizyjnym „Mam Talent”!
Wspomniał Pan o Australii.
Lubi Pan podróże?
Uwielbiam je – są kształcące
i otwierają umysł. Zwiedziłem
większość krajów europejskich.
Byłem w USA, Singapurze, na
Kubie, w Egipcie, na Wyspach
Kanaryjskich. Przez 3-miesięce
podróżowałem z plecakiem po
Australii, a Kanadę zwiedzałem
w towarzystwie Chińczyków.
To było niesamowite doświadczenie. Poznawałem
kulturę rozwiniętego kraju zachodniego w towarzystwie
przedstawicieli cywilizacji wschodu.
Czy doświadczenia z podróży miały wpływ na
pańską aktywność społeczną?
W różnych krajach i kulturach wiele rzeczy jest
zorganizowanych zupełnie inaczej niż u nas. Jednak
ludzie żyją tam dobrze i są zadowoleni. Oznacza to,
że różne sprawy i problemy, także z życia lokalnych
społeczności, można rozwiązać na wiele sposobów.
Trzeba jednak otworzyć się na różne punkty widzenia
i dyskusję, by wypracować najlepsze rozwiązania.
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Czasem proces dochodzenia do właściwej decyzji
jest czasochłonny, jednak w sprawach dotyczących
lokalnej wspólnoty, należy postępować rozważnie
i rozsądnie. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób
oczekuje bardzo szybkich efektów, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki. To jednak nie działa w ten
sposób. Jeżeli chcemy prowadzić mądrą politykę,
musi być ona dobrze przemyślana.
Co jeszcze zapamiętał Pan ze swoich podróży,
co przydaje się Panu na co dzień?
Obserwacja, że świat nieustannie się zmienia, idzie
do przodu. Widzimy to z resztą także w Polsce. Gdy
byłem dzieckiem nie w każdym domu był telewizor.
Dzisiaj oglądamy telewizję w telefonie komórkowym.
Radni czy burmistrz muszą iść z duchem czasu
i dostosowywać swoje działania do wymogów
nowoczesnego świata – stąd m.in. moje dążenie do
transmisji sesji Rady Miejskiej przez Internet. Na
świecie, a nawet w Polsce, to już standard. Nie mogę
więc zaakceptować podejścia niektórych osób, które
upierają się, że jak przed 20 laty coś wymyśliły, to ma
tak zostać na zawsze. Poprzednie Rady w niektórych
sprawach przespały po prostu moment, w którym
świat poszedł do przodu.
Po Rzgowie krąży plotka, że jest Pan świadkiem
Jehowy.
To nieprawda. Jestem katolikiem chociaż, jak
w wielu innych sprawach, mam swoje spojrzenie
na kościół. Uważam jednak, że wiara to prywatna
sprawa każdego człowieka. Szanuję wyznawców
każdej religii. Plotka, o której Pan mówi wzięła się
pewnie stąd iż zatrudniałem kiedyś pracownika
który należał do tej wspólnoty. Plotkami jednak nie
przejmuję się, zwłaszcza że nie uważam, aby należenie
do jakiejkolwiek innej Religi, czy wspólnoty było
czymś wstydliwym czy kompromitującym. Poznałem
wyznawców wielu Religi i stwierdzam, że w każdej
człowiek może znaleźć sens życia.
A jakie ma Pan plany na przyszłość?
Przede wszystkim chcę być jak najlepszym
Przewodniczącym Rady Miejskiej, by spełnić
oczekiwania wszystkich, którzy na mnie głosowali. A po
godzinach uczę się języka hiszpańskiego. Chciałbym
wybrać się w podróż do Ameryki Południowej,
szczególnie do Peru aby poznać kulturę Inków.
Serdecznie dziękuję za udzielenie trochę
nietypowego, ale bardzo ciekawego wywiadu.
Życzę sukcesów w pracy i trzymam kciuki za
realizację marzeń.
Z Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Rzgowie Panem Jarosławem Świerczyńskim
rozmawiał Tomasz Łuczyński
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Listy do redakcji

Mniej emocji, więcej rozwagi.

Z przyjemnością przeczytałam styczniowy numer
Naszej Gminy w nowej szacie. Trochę się zdziwiłam,
że św. Stanisław ma teraz bardziej fioletowe niż
„regulaminowo” niebieskie tło; czyżbyśmy, jako
miasto i gmina zmienili nie tylko władze, ale i barwy
herbowe? Zachęcona jednak zaproszeniem nowego
Redaktora Naczelnego gościnnie otwierającego
łamy miesięcznika dla mieszkańców, chcę zabrać
głos w sprawach domagających się, moim zdaniem,
wyjaśnień ze strony Rady.
Nowa Rada Miejska ostro zabrała się do pracy,
zapewne na zasadzie „świeża miotła dobrze zamiata”.
Ostro, ale czy rozważnie? Zaraz na pierwszej sesji
radykalnie obniżono pobory nowo wybranego
Burmistrza. Jak wielu mieszkańców Gminy uważałam,
że wynagrodzenie poprzedniego Burmistrza było
nazbyt hojne, a ogólnie wysokie wydatki na gminną
administrację nie szły w parze z odpowiednio wysoką
jakością jej działania. Ale czy to wystarczający
powód, żeby nowego Burmistrza „honorować” tak
bardzo obniżoną stawką? W efekcie, z reputacją
„bogatej gminy”, mamy obecnie najgorzej w okolicy
wynagradzanego Burmistrza. Nie można było działać
z większym umiarkowaniem?
Powoływanie się w uzasadnieniu decyzji Rady na
brak doświadczenia samorządowego pana Konrada
Kobusa jest jaskrawie nieprzekonujące w świetle jego
długoletniej pracy w Urzędzie Gminy i w Radzie
Powiatu (co zresztą przyznaje w styczniowym numerze
Naszej Gminy autor wywiadu z Burmistrzem), a także
jego pracy na stanowisku Dyrektora Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, gdzie przecież
sprawdził się bardzo dobrze. Argument dążenia do
oszczędności również nie przekonuje w sytuacji,
kiedy obniżce uległo jedynie uposażenie Burmistrza.
I nie trzeba być szczególnie złośliwym, żeby samo
nasunęło się pytanie, dlaczego w trosce o oszczędności
Radni nie uchwalili najniższych w okolicy diet
i ryczałtów także dla siebie. Za to zasadne wydaje
się przypuszczenie, że nie o oszczędności, ani też
o brak doświadczenia pana Kobusa chodziło. Raczej,
w najlepszym razie o zaspokojenie ambicji pokazania,
kto tu rządzi, a w najgorszym o małostkową chęć
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upokorzenia Burmistrza, który, jak powszechnie
wiadomo, nie był w minionych wyborach faworytem
wielu członków nowej Rady. Nie wróży to dobrze
współpracy Rady i Burmistrza i może powodować
niemiłe konsekwencje nie tylko dla Burmistrza
i Radnych, ale dla nas wszystkich, szeregowych
mieszkańców Gminy. Zwiastuny takiej przyszłości
już się pojawiają.
Oto dowiadujemy się, że poważne kłopoty
ma „Zawisza”, Klub Sportowy, o wieloletniej
rzgowskiej tradycji, bo Antoni Ptak wycofał się z jego
sponsorowania. Zapewne, jak pisze lokalny dodatek do
Expressu Ilustrowanego „Bliżej Ciebie” z 31 stycznia
br, „Zawisza” pada ofiarą konfliktu nowej Rady
z firmą „Ptak”. Będą dalsze ofiary? Nie zamierzam
lobbować na rzecz firmy „Ptak”, ale zwracam Państwu
Radnym uwagę, że skutki politycznych konfliktów
zarówno między Radą a Burmistrzem jak i między
Radą a lokalnymi sponsorami ponosić będą przede
wszystkim mieszkańcy. Ucierpi też prestiż naszej
Gminy.
Dalej, informacje zamieszczone w styczniowym
numerze Naszej Gminy w części dotyczącej Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy
ul Ogrodowej 115 wydają się co najmniej niejasne,
jeśli nie sprzeczne. Z jednej strony instrukcja kieruje
mieszkańców do Punktu przy wysypisku, z drugiej zaś
jesteśmy (na stronie 16) informowani o jego zamknięciu
w bieżącym roku w związku z rozwiązaniem Spółki
Komunalnej. Pewnie jestem mało pojętna, proszę
więc o jednoznaczną informację, co mamy począć
w bieżącym roku, na przykład, z gruzem i odpadami
poremontowymi, które dotąd odstawialiśmy do Punktu
przy gminnym wysypisku? A także o odpowiedź na
kolejne wątpliwości: czy na pewno rozwiązanie Spółki
Komunalnej i oddanie wysypiska do rekultywacji
prywatnej firmie zapobiegnie wszelkim korupcyjnym
pokusom? Dlaczego mamy wierzyć, że prywatna
firma będzie w swoich praktykach uczciwsza niż
Spółka Komunalna i że kontrola Urzędu Gminy
nad jej działalnością będzie skuteczniejsza niż nad
funkcjonowaniem Spółki Komunalnej? Być może
zlecenie rekultywacji wysypiska prywatnej firmie
przyniesie pewne oszczędności budżetowe, choć
Radni Komitetu „Lepsza Przyszłość w Twoich
Rękach” każą nam w to wierzyć na słowo: nie

przytaczają konkretnych wyliczeń, pomijają koszty
likwidacji Spółki i zapewniają, że wszyscy jej
pracownicy znajdą zatrudnienie w Urzędzie Gminy.
Pytam jednak czy władze Gminy będą w stanie
zachować rzeczywistą kontrolę nad prawidłowym
przeprowadzeniem zamknięcia i rekultywacji
wysypiska? Czy energiczne dążenie do oszczędności
nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo ekologiczne
mieszkańców Gminy użytkujących tereny wokół
wysypiska? I czy przygotowano już inną (tańszą?)
metodę odbioru odpadów z Gminnej Oczyszczalni
Ścieków? A jak się będzie miała sprawa ewentualnej
(częściowo refundowanej) pożyczki z WFOŚ lub
NFOŚ w przypadku zlecenia rekultywacji wysypiska
prywatnej firmie? Skorzysta z niej Gmina czy prywatna
firma, czy też w ogóle nie będzie można jej pozyskać?
Pytam, bo to istotne dla mieszkańców sprawy,
a efekty pośpiesznych, emocjonalnie motywowanych
i merytorycznie nieprzygotowanych decyzji mogą,
nie przynosząc znaczących oszczędności, powodować
uciążliwe komplikacje i zaostrzać konflikty.
W tym względzie mamy już przykład trudności,
jakie dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
spowodowało wycofanie się firmy „Rinstal” z umowy
o konserwację i likwidację awarii w gminnej
sieci wod-kan na skutek, jak się w końcu okazało,
niezasadnych oskarżeń kierowanych pod adresem
jej właściciela. Teraz trudno znaleźć firmę, która
zastąpiłaby „Rinstal”. Fama głosi, że do przetargu
na te usługi nikt nie przystąpił, a dodatkowo trzeba
wziąć pod uwagę fakt, że właściciele firmy „Rinstal”
znają gminną sieć jak nikt inny i nieprędko znajdą się
fachowcy równie dobrze w tej mierze zorientowani.
Znowu, nie jest moją intencją lobbing na rzecz firmy
„Rinstal”. Chcę jednak zwrócić uwagę Państwa
Radnych na konieczność przewidywania skutków
podejmowanych działań i na potrzebę wcześniejszego
opracowania sposobów neutralizacji ich negatywnych
konsekwencji.
Gorąco więc apeluję do nowej Rady: proszę
Państwa, mniej emocji, więcej rozwagi. Możecie
bowiem stracić szansę, aby zmiana władzy, której
takim wysiłkiem dokonaliście, okazała się zmianą
na lepsze. A tego, wierzę, nikt z Państwa, a tym
bardziej nikt z nas, mieszkańców nie chce.
Agnieszka Salska

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiada
Szanowna Pani Agnieszko Salska,
Na wstępie pragnę podkreślić
mój szacunek dla Pani. Z dużą
satys-fakcją czytałem Pani
dotychczasowe artykuły
w „Naszej Gminie”,
zwłaszcza utkwił mi
w pamięci Pani artykuł
z 223 numeru wydanego
w Październiku 2013 roku
traktujący o sposobie sprawowania władzy poprzedniej
Rady Miejskiej i burmistrza poprzedniej kadencji,
którego obszerne fragmenty przedrukowała „Rzgowska
Prawda”. Z tym większym zdziwieniem przeczytałem
Pani list do redakcji „Naszej Gminy” pt. ”Mniej
emocji, więcej rozwagi” zawierający wiele mijających
się z prawdą twierdzeń. Szanuję opinię każdego,
nawet jeżeli jest odmienna od mojej, czy krytyczna,
ale oparta na faktach. Obawiam się, że Pani artykuł
powstał na podstawie niedostatecznych informacji,

dlatego pozwolę sobie przedstawić kilka faktów
i odnieść się do poszczególnych formułowanych przez
Panią zarzutów, posiłkując się cytatami z Pani tekstu.
Agnieszka Salska: „Zaraz na pierwszej sesji
radykalnie obniżono pobory nowo wybranego
Burmistrza”
Otóż nie na pierwszej, a na trzeciej sesji i nie
obniżono tylko uchwalono. Rada Miejska zarobkami
burmistrza Kobusa zajęła się nie z własnej inicjatywy,
ale z mocy przepisów prawa pracy. Poprzednia Rada
raczyła bowiem uchwalić uposażenie burmistrza
Jana Mielczarka imienną uchwałą, dedykowaną
tylko jemu. Spowodowało to, że nowy burmistrz
obejmując urząd nie mógł pobierać żadnej pensji.
Agnieszka Salska: „Ale czy to wystarczający
powód, żeby nowego Burmistrza „honorować” tak
bardzo obniżoną stawką?„
Jak wynika z ustawy o pracownikach
samorządowych burmistrz w mieście takim jak
Rzgów może otrzymywać pensję w przedziale od

5850,00 zł do 12365,00 zł. Decyzją Rady Miejskiej
nowo wybrany burmistrz otrzymał uposażenie
w wysokości 8670,00 zł . Jak łatwo obliczyć jest to
uposażenie prawie w połowie widełek obowiązującej
w Polsce ustawy o pracownikach samorządowych, co
jest wyrazem zaufania dla nowego burmistrza. Czy
zatrudniając pracownika do firmy czy instytucji od razu
przyznaje się mu najwyższe możliwe wynagrodzenie,
bez możliwości podwyżki ? Powszechną praktyką
jest raczej wzrost wynagrodzenia wraz z osiąganymi
efektami i realizacją celów wyznaczonych przez
pracodawcę.
Agnieszka Salska: „Powoływanie się w uzasadnieniu
decyzji Rady na brak doświadczenia samorządowego
pana Konrada Kobusa jest jaskrawie nieprzekonujące”
Jak dotąd pan Konrad Kobus nie pełnił funkcji
burmistrza, nie ma on więc doświadczenia na tym
stanowisku. W pewnym sensie potwierdzeniem
tego jest zatrudnienie doradcy. Czy doświadczony
samorządowiec zatrudnia doradcę, za którego my,
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wszyscy podatnicy, musimy płacić drugą pensję?
Poprzedni burmistrz Rzgowa doradcy nie zatrudniał
(poza ostatnim rokiem)
Agnieszka Salska: „Jak wielu mieszkańców
Gminy uważałam, że wynagrodzenie poprzedniego
Burmistrza było nazbyt hojne”
Burmistrz Jan Mielczarek zarabiał 12100 zł i nie
zatrudniał doradcy (poza ostatnim rokiem). Burmistrz
Konrad Kobus zarabia 8670 zł i zatrudnia doradcę
za kwotę około 5500 zł(kwota niepotwierdzona).
W sumie kosztuje więc podatnika 14150 zł. To o 17%
więcej, niż za czasów burmistrza Mielczarka.
Agnieszka Salska: „Dlaczego w trosce o oszczędności
Radni nie uchwalili najniższych w okolicy diet
i ryczałtów także dla siebie”
Radni nowej kadencji nie uchwalali sobie diet.
Zostały one uchwalone przez radnych poprzedniej
kadencji. Czy dieta 530 zł nie jest jedną z najniższych
w okolicy? Proszę sprawdzić. Co do ryczałtów to
nie jest mi wiadomo, żeby radnym przysługiwały
jakiekolwiek ryczałty na cokolwiek !
Agnieszka Salska: ”Za to zasadne wydaje się
przypuszczenie, że nie o oszczędności, ani też o brak
doświadczenia pana Kobusa chodziło. Raczej,
w najlepszym razie o zaspokojenie ambicji pokazania,
kto tu rządzi, a w najgorszym o małostkową chęć
upokorzenia Burmistrza, który, jak powszechnie
wiadomo, nie był w minionych wyborach faworytem
wielu członków nowej Rady”
W zdaniu powyższym prawdą jest jedynie, iż
pan Konrad Kobus nie był kandydatem większości
obecnych radnych. Pragnę podkreślić, iż mieszkańcy
naszej gminy wybrali burmistrza podobnie jak
radnych, i wszystkim należy się szacunek. Pani
insynuacje posunęły się w tym miejscu za daleko.
Pani troska o zarobki burmistrza jest tym bardziej
niezrozumiała, że sam burmistrz Konrad Kobus
w oświadczeniu odczytanym podczas sesji Rady
Miejskiej podziękował radnym za uchwalenie
motywujących zarobków.
Agnieszka Salska: „Oto dowiadujemy się, że
poważne kłopoty ma „Zawisza”, Klub Sportowy,
o wieloletniej rzgowskiej tradycji, bo Antoni Ptak
wycofał się z jego sponsorowania. Zapewne, jak
pisze lokalny dodatek do Expressu Ilustrowanego
„Bliżej Ciebie” z 31 stycznia br, „Zawisza” pada
ofiarą konfliktu nowej Rady z firmą „Ptak”
Zapewniam Panią, że nie ma żadnego konfliktu
pomiędzy Radą Miejską a firmą „Ptak” i zostało to
jasno powiedziane na posiedzeniu wspólnym Komisji
Rady, na której byli obecni przedstawiciele tejże
firmy z samym właścicielem na czele.
Relacje klubu Zawisza z firmą „Ptak” są wewnętrzną sprawą tych dwóch podmiotów. Rada Miejska
jako organ uchwałodawczy jednostki samorządu
terytorialnego nie może lobbować w imieniu klubu
do jakiegokolwiek przedsiębiorcy o sponsorowanie
go. Potwierdził to pan mecenas reprezentujący
Radę Miejską i Urząd Miejski na wspomnianym
posiedzeniu komisji. Za współpracę z inwestorami
odpowiada Urząd Miejski i to tam należy kierować
pytania, dlaczego firma „Ptak” po latach współpracy
nagle i niespodziewanie ma zamiar wycofać się ze
sponsorowania klubu „Zawisza”, chociaż gmina
zawsze była przychylna wszelkim aktywnościom
firmy „Ptak”.
Zapewniam Panią, że Rada Miejska ze swej
strony troszczy się o klub „Zawisza” – w budżecie
na rok 2015 uchwaliliśmy o 10% więcej pieniędzy

na kluby sportowe.
Na temat Spółki komunalnej i składowiska
odpadów przy ul. Ogrodowej w styczniowym
numerze „Naszej gminy” opublikowano na stronie
16 obszerny artykuł. Tam odnajdzie Pani odpowiedzi
na większość nurtujących Panią pytań. Znajdują się
tam również dane liczbowe.
Agnieszka Salska: ”co mamy począć w bieżącym roku,
na przykład, z gruzem i odpadami poremontowymi”
Odpady, które wymienione są w pytaniu mogą
służyć do rekultywacji, więc jeszcze przez jakiś
czas będą mogły być składowane na składowisku
przy ul. Ogrodowej. Istnieją już na terenie gminy
Rzgów (najbliższe w Babichach) składowiska,
które takie odpady mogą przyjmować i nie ma
potrzeby utrzymywania na siłę i za olbrzymie koszty
(spółka zażądała 100 tys. zł za samo zarządzanie
składowiskiem, plus pensje dla pracowników)
składowiska przy ul. Ogrodowej.
Agnieszka Salska: „czy na pewno rozwiązanie
Spółki Komunalnej i oddanie wysypiska do rekultywacji
prywatnej firmie zapobiegnie wszelkim korupcyjnym
pokusom?”
Żadne rozwiązanie nie gwarantuje 100%
skuteczności. Raporty NIK wskazują jednak,
że największym ryzykiem nie jest brak spółki
komunalnej, ale właśnie jej istnienie. W większości
spółek kontrolerzy NIK odkryli bowiem liczne
nieprawidłowości i patologie.
Agnieszka Salska: „Dlaczego mamy wierzyć, że
prywatna firma będzie w swoich praktykach uczciwsza
niż Spółka Komunalna i że kontrola Urzędu Gminy
nad jej działalnością będzie skuteczniejsza niż nad
funkcjonowaniem Spółki Komunalnej?”
Po pierwsze powierzenie zadania firmom
zewnętrznym daje możliwość podpisania bardzo
restrykcyjnych umów oraz zobowiązania firm do
wpłacenia na rzecz Gminy tak zwanego zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń. Kwoty wpłacone na to
konto przepadają na rzecz Gminy, w przypadku
stwierdzenia działań niezgodnych z prawem i umową.
Spółka komunalna takich zabezpieczeń nie wniesie,
byłyby one zresztą pozbawione sensu – spółka
bierze przecież pieniądze od gminy. Po drugie
wolny rynek daje Urzędowi Miejskiemu możliwość
wybrania najkorzystniejszej oferty wśród firm
wyspecjalizowanych w danym zadaniu.
Agnieszka Salska: „Radni Komitetu „Lepsza
Przyszłość w Twoich Rękach” każą nam w to wierzyć
na słowo: nie przytaczają konkretnych wyliczeń,
pomijają koszty likwidacji Spółki i zapewniają,
że wszyscy jej pracownicy znajdą zatrudnienie
w Urzędzie Gminy”
Z racji, że 100% udziałów w Spółce posiada Gmina
Rzgów, a jej reprezentantem jest burmistrz, więc
Walne Zgromadzenie Spółki (tu burmistrz) może
podjąć takie uchwały które zminimalizują koszty
likwidacji spółki i zapewnią przejście pracowników
do brygady komunalnej.
Agnieszka Salska: „I czy przygotowano już
inną (tańszą?) metodę odbioru odpadów z Gminnej
Oczyszczalni Ścieków?”
Według zarządzenia ministra gospodarki od
01.01.2016 odpady z oczyszczalni ścieków muszą
być zagospodarowywane, jako nawóz lub dodatek
do paliw.
Agnieszka Salska: „A jak się będzie miała sprawa
ewentualnej (częściowo refundowanej) pożyczki
z WFOŚ lub NFOŚ w przypadku zlecenia rekultywacji

5
wysypiska prywatnej firmie?”
Są dwie opcje. Gmina może postarać się o pożyczkę
i ogłosić przetarg na wykonanie rekultywacji. Można
także ogłosić przetarg przy założeniu, że firma
zainteresowana wykonaniem rekultywacji sama taką
pożyczkę otrzyma, co wiązałoby się z mniejszymi
kosztami wykonawstwa. Wybór należy poprzedzić
rozeznaniem na rynku tego typu usług.
Agnieszka Salska: „Czy energiczne dążenie do
oszczędności nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo
ekologiczne mieszkańców Gminy użytkujących tereny
wokół wysypiska?”
Przypomnę tylko iż składowisko odpadów przy ul.
Ogrodowej w Rzgowie zostało zlokalizowane w tzw.
korytarzu ekologicznym, - czy radni poprzedniej
kadencji, którzy zatwierdzali taką lokalizację brali
bezpieczeństwo ekologiczne w ogóle pod uwagę? Czy
to była merytorycznie przygotowana i przemyślana
decyzja? Skoro bezpieczeństwu ekologicznemu nie
zagraża funkcjonowanie składowiska, to w jaki
sposób mogłoby mu zagrozić jego zamknięcie
i rekultywacja?
Chciałbym także odnieść się do Pani poniższego
tekstu.
„W tym względzie mamy już przykład trudności,
jakie dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
spowodowało wycofanie się firmy „Rinstal” z umowy
o konserwację i likwidację awarii w gminnej
sieci wod-kan na skutek, jak się w końcu okazało,
niezasadnych oskarżeń kierowanych pod adresem
jej właściciela. Teraz trudno znaleźć firmę, która
zastąpiłaby „Rinstal”. Fama głosi, że do przetargu
na te usługi nikt nie przystąpił, a dodatkowo trzeba
wziąć pod uwagę fakt, że właściciele firmy „Rinstal”
znają gminną sieć jak nikt inny i nieprędko znajdą się
fachowcy równie dobrze w tej mierze zorientowani.
Znowu, nie jest moją intencją lobbing na rzecz firmy
„Rinstal”. Chcę jednak zwrócić uwagę Państwa
Radnych na konieczność przewidywania skutków
podejmowanych działań i na potrzebę wcześniejszego
opracowania sposobów neutralizacji ich negatywnych
konsekwencji.”
Firma „Rinstal” p. Bartoszewskiego wypowiedziała
gminie umowę w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej,
a cała sprawa miała swój początek na długo przed
wyborami. Sugestie jakoby obecni radni mieli z tym
coś wspólnego są więc absurdalne. Wierzymy jednak,
że Urząd Miejski w drodze przetargu znajdzie firmę,
która będzie mogła wykonywać na rzecz gminy
potrzebne usługi. W realiach gospodarki rynkowej
to wręcz dziwne, że przez kilkanaście ostatnich
lat żadna inna firma z tej branży nie była w stanie
wejść na nasz rynek. Być może należy sobie zadać
pytanie, dlaczego tak się stało.
Mam świadomość, iż działania obecnej
Rady Miejskiej nie będą cieszyły się akceptacją
wszystkich mieszkańców, zwłaszcza związanych
z poprzednią władzą czy przyzwyczajonych do
reprezentowanych przez nią standardów. Uszanujmy
jednak demokratyczny wybór, którego obywatele
gminy Rzgów dokonali przy urnach wyborczych.
Znali oni bowiem program i poglądy kandydatów.
Po składzie nowo wybranej Rady widać, że intencją
mieszkańców była zmiana sposobu zarządzania
gminą. Nie czyńmy więc zarzutu nowej Radzie,
że chce realizować wolę mieszkańców.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Świerczyński
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Listy do redakcji
To nie jest budżet rozwoju.

Po gorących debatach Rada Miejska uchwaliła
w dniu 29 stycznia budżet Gminy Rzgów na rok
2015. Ostatnie poprawki do uchwały wprowadzano
jeszcze podczas obrad sesji a ostateczne kwoty
uchwalonego budżetu są następujące:
Dochody budżetu łącznie - 37.791.588 zł
w tym: dochody bieżące - 37.441.588 zł
dochody majątkowe (sprzedaż gruntów) - 350.000 zł
Wydatki budżetu łącznie - 45.930.315 zł
w tym: wydatki bieżące - 34.148.960 zł
i wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 11.781.355 zł
Deficyt budżetu (wydatki minus dochody) wynosi
więc 8.138.727 zł.
W porównaniu z rokiem ubiegłym planujemy
w tegorocznym budżecie dochody bieżące wyższe
o ok. 3,7 mln zł. i wydatki bieżące większe o ok. 1,3
mln zł. Wyższy ok. 3,1 mln zł. ma być też zakładany
deficyt. Znaczący w stosunku do ubiegłego roku
wzrost dochodów bieżących wynika głównie ze
zwiększonych o ok.1,3 mln zł wpływów z podatków
lokalnych od osób prawnych oraz większego o ok.
2,2 mln zł udziału Gminy w dochodach budżetu
państwa.
Przy ocenach i rozważaniach o budżecie ważna
jest tzw. nadwyżka operacyjna, czyli różnica między
dochodem bieżącym a wydatkami bieżącymi, która
w planie na rok 2015 wynosi 3.292.628 zł. Jest to
kwota, którą w bieżącym roku możemy bezpiecznie
przeznaczyć na gminne inwestycje. Z przytoczonych
liczb widać, że planujemy wydać na inwestycje blisko
12 milionów czyli ponad 3,5 - krotnie więcej niż wynosi
aktualna nadwyżka operacyjna. Aby zrealizować
te zamierzenia musimy deficyt budżetowy pokryć
z kredytów i pożyczek. Oczywiście przepisy prawne
pozwalają Gminie zaciągnąć kredyt w wysokości
deficytu budżetu na rok 2015 (potwierdza to opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej), ale dla rozwoju
Gminy ważne są cele, na które w przyszłości konieczne
będzie podjęcie dużych zobowiązań finansowych.
W moim mniemaniu większość zadań inwestycyjnych
planowanych na ten rok nie jest niezbędnie pilna,
a realizując je z zaciąganych kredytów osłabiamy
możliwości inwestowania w następnych latach.
Wiadomo przecież, że trzeba kontynuować budowę
sieci kanalizacyjnej w Gadce Starej i Starowej
Górze (nie mówiąc o innych miejscowościach),
rozbudowywać oczyszczalnię ścieków, przebudowywać
hydrofornie, budować dom kultury, podjąć wreszcie
trudny temat odwodnienia kilku rejonów Gminy.
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To są priorytety, z którymi wszyscy się zgadzamy.
Ich realizacja będzie możliwa tylko przy wsparciu
środków zewnętrznych, na otrzymanie których trzeba
dysponować odpowiednio wysokim wkładem własnym.
Jeśli w tym roku weźmiemy kredyt w wysokości
ok. 8 milionów złotych, to w następnych latach
będziemy musieli go spłacać z naszej 3-milionowej
nadwyżki. Tylko jej część pozostanie na wkład własny
potrzebny do pozyskania środków zewnętrznych.
Będziemy więc zaciągać kolejne kredyty, co może
grozić wejściem Gminy w spiralę zadłużenia, bo
w bliskiej perspektywie nie widać realnych możliwości
zwiększenia nadwyżki budżetowej.
Rozumiejąc potrzebę oszczędzania, Radni
podkreślają w styczniowym numerze „Naszej
Gminy”, że przyjęty budżet przynosi „oszczędności”
w stosunku do projektu byłego Burmistrza aż o 5,2
mln zł. Ale przecież ten projekt to tylko koncepcja
niekonsultowana przez Burmistrza z poprzednią
Radą Miejską. Trzeba również przyznać, że prognoza
budżetowa byłego Burmistrza zakładała nadwyżkę
operacyjną w wysokości 4.014.917 zł czyli ponad 0,7
mln zł. wyższą niż w uchwalonym budżecie. Burmistrz
Mielczarek planował też znacznie większe wydatki
majątkowe (inwestycyjne) proponując przebudowę
trzech hydroforni gminnych (a nie tylko jednej,
w Grodzisku) oraz połączenie strefy aktywności
gospodarczej z drogą krajową DK1. Zapewne zdawał
sobie sprawę, że realizacja wszystkich zamierzeń jego
prognozy budżetowej będzie w roku 2015 trudna,
ale planując budżet na zakończenie swojej kadencji
zwracał uwagę na znaczenie tych inwestycji dla
rozwoju Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa
wydała też pozytywną opinię dla jego propozycji.
Oszczędnościowa (?) rezygnacja nowej Rady
z trzech poważnych tematów inwestycyjnych (dwie
hydrofornie i zjazd z drogi krajowej) powinna
według prognozy budżetowej zmniejszyć wydatki
inwestycyjne w roku 2015 aż o 7,7 mln zł (!!!),
a nie tylko o 5,2 mln zł, jak przyjęto w nowym
budżecie. Państwo Radni wstawili jednak do planu
na rok 2015 szereg innych, niewątpliwie ważnych
dla mieszkańców tematów, które moim zdaniem są
w większości mniej istotne dla przyszłego rozwoju
Gminy. Być może część z tych zadań, będzie można
wykonać przy wsparciu środków z innych źródeł
(w ubiegłym roku udział środków zewnętrznych
w planie inwestycyjnym wynosił ok.1,2 mln).
Bardzo wskazana byłaby informacja na ten temat
przy planowaniu tegorocznego budżetu.
Nie jest moim zamiarem ocena poszczególnych
pozycji budżetu. Chciałbym jednak zwrócić uwagę
na kilka istotnych spraw:
1. Dobrze, że w planie zadań inwestycyjnych na rok
bieżący znalazło się dokończenie przebudowy

ul. Topolowej w Starowej Górze. Wskutek
nieuregulowanych praw własnościowych, po
wykonaniu w ubiegłych latach sieci kanalizacyjnej,
niemożliwe było poszerzenie ulicy i ułożenie
w niej nowej nawierzchni. Rozumiem, że sprawy
własnościowe są już uregulowane i przy końcu
bieżącego roku można będzie bezpiecznie dojechać
ze Rzgowa do ulicy Centralnej z pominięciem
drogi krajowej.
2. Niepokojąca jest rezygnacja z planów poprawienia
dojazdu do strefy aktywności gospodarczej (nowe
Centrum PTAK po zachodniej stronie drogi
krajowej DK1). Jest to poważny problem, który
wymaga szybkiego rozwiązania. Nowe Centrum
rozwija się, jest najważniejszą wizytówką Gminy
i poważnym źródłem jej dochodów, a dojechać
do niego coraz trudniej. Rozwiązanie tego
problemu jest ważne nie tylko dla Centrum, ale
także dla mieszkańców Gminy oraz wszystkich
użytkowników DK1 i wymaga wspólnego
działania właścicieli Centrum i władz Gminy.
Takiej współpracy chyba ostatnio brakuje.
Chciałbym się mylić w tej sprawie!
3. Przy końcu ubiegłej kadencji ponownie głośna
stała się sprawa odprowadzania wód opadowych
z niektórych rejonów Gminy. Szczęśliwie
w ostatnich latach omijają nas nawalne opady
i duże roztopy wiosenne. Ale sprawa jest bardzo
nabrzmiała i od wielu lat nierozwiązywana.
Niby każdego roku naprawiamy jakieś rowy
odwadniające, ale to tylko doraźne działania.
Poprzedni Burmistrz doprowadził podobno
do zaprojektowania koncepcji kompleksowego
planu odwodnienia zagrożonych rejonów naszej
Gminy, ale o dalszych pracach w tym temacie
nie słychać. Szkoda, że w budżecie Gminy na
rok 2015 ten temat się nie znalazł. Myślę, że
można to jeszcze naprawić niezwłocznie zlecając
wykonanie projektów szczegółowych a następnie
rozpocząć ich stopniową realizację.
Reasumując, nie widzę powodów do zachwytu
nad budżetem naszej Gminy uchwalonym na rok
bieżący. Jest to budżet utrzymujący obecny stan,
przyznajmy, stosunkowo wysokiej zamożności Gminy,
a nie budżet dalszego rozwoju. Odnosi się wrażenie,
że uchwalając budżet na rok 2015, nowi Radni mieli
głównie na uwadze nie wizję przyszłości Gminy ale,
nawet za cenę sporego zadłużenia, realizację swoich
szczegółowych obietnic wyborczych. Dlatego nie
podzielam entuzjazmu Pana Przewodniczącego Rady
i Przewodnicząch poszczególnych Komisji; dziwi
mnie też prawie jednomyślne głosowanie Radnych
nad przyjęciem tegorocznego budżetu.
Piotr Salski

Szanowna Redakcjo,
Ze zdumieniem przeczytałam w ostatnim numerze „Rzgowskiej Prawdy” (luty /marzec 2015) obszerne fragmenty mojego rzekomego listu do Rady Miejskiej.
Mój tekst nie był przecież listem do Rady. Był adresowany do „Naszej Gminy” jako pierwszego forum dyskusji o sprawach lokalnych. Nie wiem dlaczego
„jeden z radnych”, w dodatku „stary rzgowianin” polemizuje z nim na łamach gazety wydawanej w Pabianicach i to zanim tekst zdążył się ukazać w Rzgowie,
w „Naszej Gminie”, dla której był przeznaczony. Czyżby „jeden z radnych” nie poczuwał się do lojalności względem pisma firmowanego przez Radę Miejską,
której jest członkiem? A może „zdobył” tekst nie całkiem uczciwą drogą? Wiem natomiast, że zaistniała sytuacja podważa zarówno wiarygodność Redakcji
„Naszej Gminy” jak i funkcję lokalnego miesięcznika jako miejsca obywatelskiej dyskusji o sprawach Miasta i Gminy. Mam nadzieję, że był to jedynie
wypadek przy pracy a nie celowe działanie na szkodę „Naszej Gminy” i że podobny incydent się nie powtórzy.
Z poważaniem,
Agnieszka Salska
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LEKCJA HISTORII
Śladami Jana
Karskiego
Rok 2014 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem
Jana Karskiego, ze względu na przypadającą 100.
rocznicę urodzin legendarnego emisariusza. Aby
przybliżyć młodzieży postać tego wielkiego Polaka,
w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie, podjęto ciekawą inicjatywę. Przeprowadzono
zajęcia, które przybrały formę gry terenowej pod
nazwą „Śladami Jana Karskiego”. 8 grudnia 2014 r.
uczniowie mieli okazję uczestniczyć w rywalizacji
drużynowej. Pracowali w trzyosobowych zespołach,
żeby w jak najkrótszym czasie rozwiązać przygotowane
przez organizatorów zadania.
Pierwszym zadaniem było rozszyfrowanie rebusu. Przy poprawnym jego rozwiązaniu młodzież
dowiadywała się jakie jest prawdziwe nazwisko
Jana Karskiego.
Drugie zadanie wymagało od uczniów sprawnej
umiejętności posługiwania się mapą. Opierając się
na podanych współrzędnych geograficznych oraz
wiedzy zaczerpniętej na lekcjach geografii można
było dowiedzieć się w jakim mieście urodził się
polski emisariusz.
W kolejnym etapie zabawy trzeba było z uwagą
przeanalizować dyplom Jana Karskiego i na tej
podstawie uczniowie mogli odczytać jakie studia
skończył i gdzie studiował nasz bohater. Następne
zadanie polegało na sprawnym odnalezieniu przez
uczniów znaczenia słowa emisariusz w jednym
z udostępnionych im do tego celu słowników.
Jan Karski wyruszył na cztery ważne misje,

a najważniejszą z nich odbył w 1942 r. W piątym
zadaniu uczniowie dowiadywali się skąd wyruszył
i dokąd dotarł w czasie tej właśnie misji.
Kolejne polecenie było prawdopodobnie najbardziej
czasochłonnym zajęciem podczas całej zabawy.
Uczniowie mieli bowiem za zadanie rozszyfrować
tajną wiadomość. Udało się to tylko tym, którzy
przeczytali tekst uwzględniając co drugą literę...

rywalizacji. Uczestnicy musieli rozwiązać QUIZ
wiedzy o Janie Karskim, który został zorganizowany
w bibliotece szkolnej. Najwięcej punktów udało się
uzyskać reprezentantkom klasy IIIB – Magdalenie
Popie, Martynie Świderek oraz Justynie Marciniak.
Drugie miejsce ex aequo przypadło klasie IIIA,
którą reprezentowały – Weronika Pierzchałka,
Karolina Świercz oraz Gloria Kaśnicka i klasie
IIIC, która reprezentowana była przez Sarę
Pikalę, Michała Śniadego oraz Julię Waprzko.
Zaszczytne trzecie miejsce przypadło klasie IA,
którą reprezentowały: Sandra Sądkiewicz, Natalia
Prądzyńska i Anna Sztandor.
Zwycięzcy odebrali nagrody przekazane przez
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi,
z rąk organizatorek projektu – pani Agnieszki Ruty
(nauczyciel języka polskiego) i pani Aleksandry
Wasiak (nauczyciel bibliotekarz) dnia 19 grudnia
2014 r.
Relację z obchodów Roku Jana Karskiego
w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
Siódme zadanie sprawdzało wiedzę uczniów w Rzgowie można obejrzeć na Facebook’owym
o najważniejszych odznaczeniach przyznawanych profilu Samorządu Uczniowskiego.
w naszym kraju, najbardziej zasłużonym Polakom.
Aleksandra Wasiak, Agnieszka Ruta
Na podstawie fotografii, młodzież próbowała udzielić
poprawnych odpowiedzi dotyczących ich nazw.
Ostatnie, ósme polecenie związane było z mapą
Łodzi, z której to uczestnicy gry musieli wskazać
miejsca, w których dziś można spotkać postać
Jana Karskiego (jego wizerunek, nazwisko, rzeczy
osobiste, itp.).
Wszystkim gimnazjalistom udało się szczęśliwie
dotrzeć do mety, a uśmiech z ich twarzy na pewno
nie schodził jeszcze przez długi czas :)
Dzień później, wytypowane wcześniej, trzyosobowe
drużyny z poszczególnych klas, stanęły do kolejnej

WARSZAWSKIE MUZEUM W RZGOWSKIM GIMNAZJUM
Jak zapewne czytelnicy wiedzą, 28 października
2014 r. nastąpiło otwarcie Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie. Uczniowie klas
pierwszych Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie już dn. 23 października uczestniczyli w lekcji
na żywo transmitowanej bezpośrednio z wystawy
stałej znajdującej się w muzeum. Prowadzący:
Maria Seweryn i Maciej Orłoś zabrali młodzież do
XVI- wiecznego Krakowa, VII-wiecznej synagogi
w Gwoźdźcu i na warszawskie ulice w okresie
międzywojennym. Po lekcji można było e-mailem
zadawać pytania ekspertom.
Jak gimnazjaliści ocenili tę lekcję? Oto kilka
wypowiedzi:
„Moim zdaniem, lekcja multimedialna poświęcona
Żydom, była bardzo ciekawa. Mogłam uczestniczyć
w wirtualnej podróży przez muzeum. Dowiedziałam
się, że już w średniowieczu Żydzi osiedlali się
w Polsce. Dzięki nim rozwinęła się gospodarka.
Zobaczyłam również, jak w czasach wojny Żydzi
byli prześladowani i zabijani. Podczas oglądania
pogłębiłam swoją wiedzę na ten temat.”
Zuza Zawiejska kl Ic

„23 października 2014 r. wszystkie klasy pierwsze
miały okazję obejrzeć w Internecie Muzeum Historii
Żydów Polskich w Warszawie. Byliśmy pierwszymi
zwiedzającymi, ponieważ oficjalne otwarcie nastąpi
w najbliższym czasie. Oprowadzali nas Maciej Orłoś
i Maria Seweryn. Muzeum bardzo mi się podobało,
ponieważ zdobyłem dużo informacji, o których nie
miałem pojęcia. W przyszłości bardzo chciałbym je
zwiedzić. Zachęcam wszystkich do jego obejrzenia.”
Patryk Olczyk kl. Ib

– line i zwiedzanie w ten sposób były ciekawsze niż
tradycyjne. Mam nadzieje, że będzie więcej takich
lekcji.”
Patrycja Samiec kl. Ib

„Według mnie, cała lekcja on-line była bardzo
interesująca. Prezenterzy przekazali najciekawsze
informacje w najnowocześniejszy sposób, co zachęca
do odwiedzenia tego miejsca. Wśród plusów jest
jeden minus – lekcja, jak na nasze czasy, była bardzo
mało interaktywna - brak możliwości bezpośredniego
„Lekcja, mimo że interesująca, nie przykuła zadawania pytań, mimo nadawania w czasie
za bardzo mojej uwagi, ponieważ było zbyt dużo rzeczywistym.”
informacji i wszystko myliło mi się ze wszystkim.”
Piotr Krzewiński kl. Ic
Michał Poros kl. Ia
„Moim zdanie, lekcja była przydatna. Zawierała
„Średnio interesuję się takimi tematami, ale bardzo ważne informacje na temat Żydów. Choć
lekcja mi się podobała. Chciałabym pojechać do temat dla mnie był mało interesujący, to lekcja była
tego muzeum i obejrzeć wszystko jeszcze raz. Chcę, pouczająca i ważna.”
żeby takie lekcje odbywały się częściej.”
Arek Stępień kl. I
Ania Sztandor kl. Ia
Opinie zebrała i do ich napisania uczniów zachęciła „Dzięki tej lekcji poznaliśmy kulturę, życie
Halina Karbowniczak
i historię Żydów. Bardzo mi się ten pomysł podobał.
nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum
Myślę, że nie tylko mnie, ale wszystkim. Lekcja on
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
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Pamięć Żołnierzom Wyklętym
Już od czterech lat 1 marca jest dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień
ten jest obchodzony w marginalnym stopniu, a może warto zmienić podejście do
1 marca i choć trochę poznać historię tych których dziś nazywamy wyklętymi
bądź niezłomnymi. Kim byli? Dlaczego, i z kim walczyli? Dlaczego mimo
wielu lat po wojnie tak niewiele o nich wiemy?
Przez długi czas nie mówiło się o Żołnierzach Wyklętych, jeżeli gdzieś
pojawiała się informacja to najczęściej przedstawiano ich jako grupę bandytów
lub zaplute karły reakcji, ale czy tak było w rzeczywistości? Wyklęci byli
ludźmi którzy pomimo wyparcia okupanta hitlerowskiego z granic kraju , nie
porzucili broni i postanowili walczyć z nowym okupantem. Po roku 1945 który
jest datą zakończenia II wojny światowej Polska po porozumieniach w Jałcie
i Teheranie została zdradzona przez zachodnich sojuszników i porzucona na
rzecz Armii Czerwonej. Wielu ludzi którzy podczas wojny brali czynny udział
w wielu różnych organizacjach wojskowych takich jak AK, NSZ, WIN nie mogło
pogodzić się z nowym zniewoleniem, dlatego nie rzucili swojej broni i pomimo
zakończenia wojny postanowili dalej walczyć w podziemiu antykomunistycznym.
Przyświecało im hasło „Bóg ,Honor ,Ojczyzna”. Szacuje się ,że liczba członków
należących do struktur podziemnej Polski liczyła od 100 do nawet 180 tys.
ludzi, jednak w samej partyzantce brało udział nie więcej niż 20 tys. Walki były
toczone na zasadach partyzanckich, mimo stworzonych struktur konspiracyjnych
żołnierze ci nie tworzyli regularnego wojska. Ich działania ograniczały się do
zasadzek na ważnych przedstawicieli UB, KBW, MO, ORMO oraz odbijaniu
przetrzymywanych więźniów. Mimo ogromnej przewagi liczebnej, polskie
podziemie walczyło dzielnie z okupantem, przeprowadziło wiele udanych
akcji. Jednak ta nierówna walka pochłonęła wiele istnień, część została zabita
podczas swoich działań partyzanckich, część zginęła w więzieniach, część
wywieziono na wschód i tam skończyli swoje życie. Ostatnim z żołnierzy
niezłomnych był sierż. Józef Franczak „Lalek” który został zastrzelony 21
października 1963r podczas obławy ZOMO i SB. Niezłomni poświęcili swoje
życie aby walczyć o Polskę, nie oglądając się na pakty zawarte przez państwa

zachodnie, pokazali hart ducha i wielką
odwagę. Przykładem może być „Inka”
czyli Danuta Siedzikówna która została
zabita w wieku zaledwie 17 lat. Miejsca
pochówku wielu z nich nie są znane,
część leży we wspólnych bezimiennych
mogiłach, natomiast ich oprawcy nie zostali
osądzeni po dzień dzisiejszy a na dodatek
pobierali i pobierają wysokie państwowe
emerytury. Dlatego warto o nich pamiętać,
bo jeżeli nie będziemy pielęgnować
pamięci o nich, wtedy skarzemy ich na
ponowną śmierć, śmierć przez zapomnienie.
I dopiero wtedy okażą się przegranymi,
bo dopóki o nich pamiętamy, dopóki ich
wartości są przypominane do tego czasu
są zwycięzcami.
Sierżant Józef “Lalek“ Franczak
Jest kilka nazwisk które szczególnie
się zapisały na kartach historii i chociaż te
kilka osób warto zapamiętać: Płk. Witold
Pilecki „Witold”; Danuta Siedzikówna
„Inka”; Gen. August Fieldorf „Nil”; Por.
Józef Kuraś „Ogień”; Kpt. Stanisław
Sojczyński „Warszyc”; Mjr. Zygmunt
Szendzielarz „Łupaszko”.
Zainteresowanym tematem warto
polecić film pt. Generał Nil, w reżyserii
Ryszarda Bugajskiego
Jacek Cegiełka

Danuta „Inka” Śledzikówna

Rotmistrz Witold Pilecki

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
OJCA

RAFAŁOWI KLUCZYŃSKIEMU
oraz

RODZINIE

Składają:
Burmistrz, Radni Rady Miejskiej w Rzgowie oraz Pracownicy
Urzędu Miejskiego

Koleżance
MARII KLUCZYŃSKIEJ
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci MĘŻA
Składają pracownicy Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza
w Rzgowie, Szkoły Podstawowej Św. Królowej Jadwigi w Kalinie
i Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
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Kronika kryminalna
ZATRZYMANI WŁAMYWACZE

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rzgowie
przy współudziale kryminalnych z KPP ŁódźWschód zatrzymali 3 mężczyzn, którzy dokonali
szeregu włamań do obiektów handlowych.
Od początku lutego 2015 roku na terenie
gminy Brójce w powiecie łódzkim wschodnim
odnotowano kilka włamań do obiektów handlowych,
głównie z asortymentem spożywczym, alkoholem
i papierosami. Wartość strat właściciele oszacowali
na łączna kwotę około 50 tysięcy złotych. W nocy 19
lutego 2015r. w miejscowości Kurowice mundurowi
zajmujący się rozpracowaniem środowiska
przestępczego, zatrzymali do kontroli samochód
m-ki BMW, który ich zdaniem mógł mieć związek

Kronika OSP
26.02.2015 r.
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z wymienionymi włamaniami. Ich podejrzenie
okazało się być słuszne. Pojazdem poruszało się
3 mieszkańców Łodzi w wieku 27, 30 i 31 lat.
W bagażniku auta policjanci znaleźli przedmioty
i narzędzia służące do włamań: łomy, nożyce do
metalu, kominiarki, peruki, pianki poliuretanowe
oraz część zrabowanego wcześniej łupu. Ponadto
w telefonie komórkowym należącym do zatrzymanych
były zdjęcia z miejsca jednego z włamań. Dalsze
przeszukania pozwoliły na odzyskanie kolejnej
partii zrabowanego mienia. Zgromadzony w krótkim
czasie materiał dowodowy, skrupulatnie prowadzone
czynności dochodzeniowo-śledcze oraz fakt, iż
zatrzymane osoby we wcześniejszym okresie były
już notowane w policyjnych kartotekach za podobne
przestępstwa skutkowały zastosowaniem środków
zapobiegawczych. 31-latek został tymczasowo
aresztowany a jego kompani objęci dozorami

policyjnymi. Do chwili obecnej przestępcze trio
usłyszało już zarzuty dokonania 4 kradzieży
z włamaniem lecz sprawa ma charakter rozwojowy
i niewykluczone że w najbliższym czasie usłyszą
kolejne. Za taki czyn grozi kara nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.
KPP Koluszki

Doszło tu do zderzenia dwóch pojazdów marki Jeep
Grand Cherokee i Citroen Jumpy. Dwie osoby ranne
zostały przewiezione przez Zespoły Ratownictwa
Medycznego do szpitala. Podczas wypadku uległ

bezpieczeństwu innym uczestnikom drogi, został
odcięty i zabezpieczony. Dalsze działania prowadziło
pogotowie telekomunikacyjne. Siły i środki : OSP
Rzgów, Pogotowie Telekomunikacyjne, Policja.

Około godz. 08.20 Jednostka została zadysponowana
przez SKKP PSP Koluszki do kolizji drogowej
w Rzgowie na trasie DK-1 w kierunku Łodzi.
Kierujący pojazdem marki SKODA OCTAVIA
stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu
odwadniającego na skraju trasy. Siły i środki:
OSP Rzgów, OSP Stara Gadka, JRG 7 Łódź, JRG
Koluszki, ZRM, Policja.

01.02.2015 r.

Około godz. 13.57 Jednostka OSP Rzgów
została zadysponowana do wypadku drogowego na

16.02.2015 r.

Około godz. 10.10 Jednostka została zadysponowana
przez SKKP PSP Koluszki do kolizji drogowej
w miejscowości Gospodarz (gm. Rzgów) Doszło tu
do poważnej kolizji drogowej. Kierujący BMW nie
zachował bezpiecznej prędkości, następnie zjechał
na przeciwny pas i uderzył w Renault Kango które
zjechało do rowu. Na szczęście wszyscy wyszli
cało z tej kolizji. Siły i środki : OSP Rzgów, OSP
Grodzisko, OSP Wola Zaradzyńska, JRG Koluszki,
JRG Pabianice, ZRM, Policja.

także uszkodzeniu słup oświetleniowy. Utrudnienia
w ruchu trwały do godziny 12.00. Siły i środki:
OSP Rzgów ( 2 zastępy), ZRM (2 karetki), Policja
(3 radiowozy).

09.02.2015 r.

Około godz. 10.20 Jednostka OSP Rzgów
została zadysponowana do kolizji drogowej
w Rzgowie u zbiegu ulicy Grodziskiej (714) i Plac
500-lecia. Kierujący pojazdem ciężarowym marki
12.02.2015 r.
Mercedes Actros, stracił panowanie nad pojazdem
Około godz. 08.40 Jednostka OSP Rzgów na zaśnieżonej jezdni i uderzył w betonowy słup
została zadysponowana do wypadku drogowego na telekomunikacyjny. Na szczęście doszło tylko do
skrzyżowaniu ulicy Rudzka / Nasienna w Rzgowie. strat materialnych. Uszkodzony słup zagrażał

Z życia parafii
REKOLKCJE WIELKOPOSTNE
8 marca – 11 marca 2014 r.

Niedziela 8 marca

07:00 Msza św. z nauką ogólną
08:10 Msza św. z nauką ogólną
10:00 Msza św. z nauką dla młodzieży
11:30 Msza św. z nauką dla dzieci
13:00 Msza św. z nauką ogólną (kaplica w Kalinie)
17:15 Gorzkie Żale z nauką pasyjną
18:00 Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek 9 marca

07:00 Msza św. bez nauki rekolekcyjnej
09:00 Msza św. z nauką ogólną
16:00 Msza św. z nauką ogólną

18:00 Msza św. z nauką ogólną, po mszy św.
spotkanie z młodzieżą licealną i studencką

Wtorek 10 marca

07:00 Msza św. bez nauki rekolekcyjnej
09:00 Msza św. z nauką ogólną
16:00 Msza św. z nauką ogólną
18:00 Msza św. z nauką ogólną, po mszy św.
spotkanie z młodzieżą licealną i studencką

Środa 11 marca

Dzień Spowiedzi – zakończenie rekolekcji
07:00 Msza św. bez nauki rekolekcyjnej i spowiedzi
09:00 Msza św. z nauką ogólną i dla chorych
11:30 Msza św. z nauką ogólną
16:00 Msza św. z nauką ogólną
18:00 Msza św. z nauką ogólną, po mszy św.
spotkanie z młodzieżą licealną i studencką

skrzyżowaniu ulicy Rzemieślniczej i Tuszyńskiej
w Rzgowie. Kierujący pojazdem marki Fiat Panda
wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej nie ustąpił
pierszeństwa i zderzył się z prawidłowo jadącym
pojazdem marki KIA Sorento. Uderzenie było
na tyle silne iż kierowca i pasażerka fiata Pandy
trafili do szpitala. Siły i środki : JRG 7 Łódź, JRG
Koluszki, OSP Rzgów, ZRM „Falck” ZRM szpital
Brzeziny, Policja.

Spowiedź 9:00 – 12:00 i 15:30 – 19:00
Rekolekcje prowadzi O. Kapucyn z Gdańska
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA
Rzgów potrzebuje dobrego studium, a nie złych plotek
Po intensywnych pracach nad budżetem gminy
na 2015 rok przyszedł czas na zajęcie się kolejnym,
bardzo ważnym tematem - studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Rzgów. Ma ono określić kierunek rozwoju
gminy na najbliższe kilkanaście lat. W lutym odbyły
się spotkania zorganizowane przez burmistrza Konrada
Kobusa na których radni i sołtysi z danego terenu
mogli wypowiedzieć się na temat złożonych przez
mieszkańców wniosków.
Wiele wskazuje na to, że w pracach nad studium
Rada Miejska i burmistrz Konrad Kobus mają
podobną wizję rozwoju gminy – zwiększenia
powierzchni terenów inwestycyjnych i ustalenia
jednolitych zasad zagospodarowania przestrzennego
dla wszystkich. Radnych ucieszyła także deklaracja
burmistrza Konrada Kobusa z ostatniej sesji Rady
Miejskiej. Burmistrz mówił bowiem, że interesuje go
pozyskanie dla gminy takich inwestorów, którzy nie
chcą rozwijać się kosztem gminy lecz dołożą swoją
cegiełkę do jej rozwoju i np. będą partycypować
w kosztach doprowadzenia do terenów inwestycyjnych
niezbędnej infrastruktury m.in. kanalizacji czy dróg.
W kontekście relacji samorządu i inwestorów
należy zdementować plotki o konflikcie Rady
Miejskiej z firmą PTAK. Przedstawiciele firmy
PTAK z właścicielem na czele przyszli na sesję

Rady Miejskiej, a później na spotkanie, by przywitać
się z nową Radą i przedstawić swoje plany. Radni
natomiast uczestniczyli w oficjalnej części otwarcia
Międzynarodowych Targów w PTAK Fashion City.
Była to bardzo dobra okazja, by porozmawiać
o przyszłości Rzgowa z innymi zaproszonymi
gośćmi, m.in. panią wiceminister gospodarki
Grażyną Henclewską, marszałkiem województwa
Łódzkiego Witoldem Stępniem oraz innymi
przedstawicielami lokalnego samorządu. Był to
także dobry moment, by reprezentantom biznesu
zwrócić uwagę na to, jak dobrze rozwijają się
inwestycje prowadzone w gminie Rzgów i zachęcić
ich do inwestowania u Nas.
Skąd biorą się więc plotki o konflikcie Rady
z firmą PTAK ? Najpewniej ich przyczyną jest
decyzja firmy PTAK o zaprzestaniu sponsorowania
klubu Zawisza. Jest to jednak suwerenna decyzja
tego podmiotu gospodarczego. Jeżeli firma ta nie
ma już życzenia promować się przez sport, to jej
wybór i musimy go uszanować. Wierzymy, że
zarząd klubu Zawisza stanie na wysokości zadania
i pozyska nowych sponsorów - w gminie działa
przecież bardzo wiele podmiotów gospodarczych.
Jeżeli taka będzie wola mieszkańców, Rada Miejska
może także w przyszłorocznym budżecie zwiększyć
finansowanie klubu ze środków publicznych.

Płatności bezpośrednie 2015

Dzisiaj chciałbym czytelnikom przybliżyć zasady
przyznawania wsparcia bezpośredniego dla rolników
w roku 2015. W kilku słowach przybliżę o jakie wsparcie
bezpośrednie może ubiegać się rolnik w tym roku. Są to
płatności z tytułu:
• jednolitej płatności obszarowej (JPO)
• płatności za zazielenienie
• płatności dodatkowej (redystrybucyjnej)
• płatności dla młodych rolników
• dobrowolnego wsparcia powiązanego z uprawą: buraków cukrowych,
konopi włóknistych, roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych,
owoców miękkich (truskawek lub malin), pomidorów lnu, chmielu oraz
płatności do hodowli bydła, krów, owiec i kóz
• płatności niezwiązanej do tytoniu
Do czego przysługuje wsparcie bezpośrednie ?
Płatność przysługuje do każdego „kwalifikującego się hektara”, za który uznaje
się:
• wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego, w tym obszary, które w dniu
30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej
• każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do jednolitej płatności
obszarowej w 2008 r. i który nie spełnia warunków kwalifikowalności
ze względu na:
• objęcie tego obszaru ochroną na mocy dyrektyw:
a. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
b. ramowej dyrektywy wodnej
c. dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
• zalesienie tego obszaru w ramach PROW 2007-2013 (zalesienie od jesieni
2008), PROW 2014-2020 (z wyjątkiem zalesień na gruntach innych niż
rolne)
• Ponadto, jednolita płatność obszarowa przysługiwać będzie do:
• obszarów kwalifikowanych pozostających w posiadaniu rolnika (aktywnego
zawodowo) w dniu 31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek
• kwalifikowanych obszarów, na których prowadzona jest działalność
rolnicza przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania
siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych

•

W lutym miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie
niewątpliwie warte odnotowania. Walne zgromadzenie wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Rzgowie podjęło decyzję
o likwidacji spółki. W ten sposób wcielono w życie
postanowienie Rady Miejskiej, która w styczniu
zdecydowała o niewydzierżawieniu spółce składowiska,
a później wyraziła zgodę na likwidację tego podmiotu.
Cieszę się, że sprawa ta została załatwiona bez
zbędnej zwłoki. Do końca marca najprawdopodobniej
znane będą wyniki kontroli prowadzonej przez
Komisję Rewizyjną, która dotyczy relacji Urzędu
Miejskiego i spółki. Wierzę, że raport z kontroli
będzie argumentem, który ostatecznie przekona
wszystkich, którzy co do decyzji o likwidacji spółki
mają jeszcze jakieś wątpliwości.
Z przyjemnością chciałbym także poinformować, że
Urząd Miejski, jak na sesji zapewniał Pan Zbigniew
Snelewski z wydziału inwestycji, rozpoczął działania
mające na celu realizację zapisów uchwalonego
pod koniec stycznia budżetu. Rozpisano, a nawet
rozstrzygnięto, już część przetargów. Wierzę, że
realizacja budżetu będzie przebiegać sprawnie
i bez przeszkód, a widząc jej postępy mieszkańcy
będą mieć powody do zadowolenia, a radni jeszcze
większą motywację do pracy.
Z poważaniem Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Świerczyński

użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane
do celów produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej
zgodnej z ochroną środowiska
• obszarów, które zostały zatwierdzone, tj. stanowić będą obszar, w odniesieniu
do którego spełniono wszystkie kryteria kwalifikowalności lub inne
obowiązki związane z warunkami przyznania pomocy
Jako “kwalifikujące się hektary” nie zostaną uznane obszary wykorzystywane
głównie do działalności pozarolniczej, takie jak: lotniska, boiska sportowe,
pola golfowe.
Płatność ta nie będzie przysługiwać rolnikom, jeżeli kwalifikujący się
obszar ich gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego złożą wniosek
o przyznanie płatności, wyniesie mniej niż 1 ha. Zasada ta nie będzie jednak
dotyczyć rolników, którzy otrzymają płatność związaną do zwierząt, a łączna
należna kwota płatności bezpośrednich za dany rok nie będzie mniejsza niż
równowartość w złotych kwoty 200 euro. Szacowana stawka tej płatności to
ok. 107 40,4 euro/ha
W roku 2015 nie zmieniają się praktycznie zasady przyznawania jednolitej
płatności obszarowej (JPO) i dlatego chciałbym przybliżyć dzisiaj czytelnikom
płatność dodatkową oraz płatność dla młodych rolników, które są nowymi
płatnościami dla rolników.
Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) przysługuje rolnikom:
• spełniającym kryteria rolnika aktywnego zawodowo
• uprawnionym do otrzymania jednolitej płatności obszarowej (JPO) do
zadeklarowanych hektarów kwalifikowanych
• którzy nie podzielili gospodarstwa po 18.10.2011 r. w celu uzyskania
tej płatności
Płatność będzie wypłacana corocznie do powierzchni w przedziale: 3 – 30
ha i będzie wynosić ok. 40,4 euro/ha
Głównym celem płatności dla młodych rolników jest ułatwienie zakładania
działalności rolniczej przez młodych rolników i wsparcie dostosowań
strukturalnych ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności rolniczej.
Płatność przyznawana na okres maksymalnie 5 lat, przy czym okres ten
skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności
rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność
dla młodych rolników. Płatność przysługiwać będzie rolnikowi aktywnemu
zawodowo, uprawnionemu do jednolitej płatności obszarowej, który:
dokończenie na str. 11
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dokończenie ze strony 10
jest osobą fizyczną, która po raz pierwszy zakłada
gospodarstwo rolne jako kierująca gospodarstwem
rolnym, lub która założyła już takie gospodarstwo
rolne w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem
wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej
w okresie 2015–2020 oraz której wiek w pierwszym
roku składania tego wniosku nie przekracza 40 lat
(tj. nie ukończyła 41 roku życia w roku składania
wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej
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w okresie 2015–2020). Maksymalna powierzchnia
kwalifikowana do pomocy - 50 ha kwalifikowanych
do jednolitej płatności obszarowej. Szacunkowa
stawka: 59,8 euro/ha.
Swoistą ciekawostką dla rolników naszej gminy
jest informacja o maksymalnej kwocie JPO od tego
roku. Kwota jednolitej płatności obszarowej objęta
redukcją – ponad 150 000 euro. Wysokość redukcji
– 100 % .Kwota uzyskana z tytułu redukcji ok 20
mln euro/rok zwiększa budżet PROW. Redukcja

Ważne zmiany w załatwianiu spraw obywatelskich
1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy:
Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach
osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności.
Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić
mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Zmiany
te docelowo mają być dla klientów korzystne.
Proszę jednak pamiętać, że w początkowym okresie
funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania
spraw może się wydłużyć. Ma to związek z nowym,
wciąż modyfikowanym przez MSW systemem
informatycznym.
Do najważniejszych zmian w sprawach
obywatelskich należą:

Rejestracja stanu cywilnego
Przy rejestracji nowo narodzonego dziecka
Kierownik dokona od razu jego zameldowania,
a System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla
dziecka PESEL. Urząd Stanu Cywilnego w Rzgowie
będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji
zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw
i zgonów, które następują na terenie Rzgowa, lecz
zgodnie z nowymi przepisami odpisy z aktu stanu
cywilnego będzie można otrzymać w dowolnym USC,
a nie jak dotychczas tylko w tym, w którym zostały
sporządzone. Będzie również istniała możliwość
pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP
w formie dokumentu elektronicznego. Zanim jednak
Baza Usług Stanu Cywilnego zostanie zapełniona
aktami sporządzonymi przed 1 marca, na taki odpis
trzeba będzie poczekać kilka dni.
Ustawodawca wprowadza długo wyczekiwaną
możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza
urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie
tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo
pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy
wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające
zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz

bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.
W celu zawarcia małżeństwa w innym miejscu niż
lokal USC trzeba będzie złożyć do Kierownika USC
wniosek ze wskazaniem miejsca, a po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku uiścić opłatę w wysokości
1000 zł.

Dowody osobiste:
Od marca będzie istniała możliwość złożenia
wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie
miasta/gminy w Polsce oraz możliwość złożenia
wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną pod
warunkiem posiadania profilu zaufanego na platformie
ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do
czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych ubiegającej się
o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden
rodzic lub opiekun prawny. Obowiązek dostarczania
przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów,
w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony
wyłącznie do przypadku niezgodności danych
wskazanych we wniosku, z informacjami
istniejącymi w posiadanych przez organ
rejestrach. Zmieniają się także zdjęcia jakie
trzeba będzie dołączyć do wniosku. Do
wniosku załącza się kolorową fotografię
osoby ubiegającej się o wydanie dowodu
osobistego o wymiarach 35 x 45 mm,
wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą
dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny
kolor skóry, obejmującą wizerunek od
wierzchołka głowy do górnej części barków,
tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji
frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost

obejmie ok. 150 gospodarstw. Za miesiąc postaram
się przybliżyć czytelnikom Naszej Gminy pozostałe
płatności bezpośrednie. Zapraszam również na
szkolenia organizowane w naszej gminie przez Biuro
Powiatowe ARiMR w Koluszkach oraz Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Jan Michalak,
Radny Rady Miejskiej w Rzgowie

z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku na dowód. Do najważniejszych zmian
należy jednak sam nowy wzór dowodu osobistego,
w którym nie będzie wzoru podpisu, wzrostu i koloru
oczy, a co najważniejsze adresu zameldowania.
Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania,
wymagała wymiany dowodu osobistego,
Uwaga! Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1
marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie
ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych
i rejestracji stanu cywilnego mają związek z tworzonym
przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie
centralnych rejestrów. Aplikacja informatyczna, która
wspierać będzie System Rejestrów Państwowych
obarczona jest wadami i nadal modyfikowana.
Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu
zadecyduje realne działanie.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym
trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych
rozwiązań.
Kierownik USC w Rzgowie
Agata Nawrocka

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie zorganizował etap gminny XVII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod
hasłem “Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od ciebie każdy wymaga”.
Spośród 55 zgłoszonych prac do konkursu, komisja której przewodniczył
z-ca burmistrza Rzgowa Mateusz Kamiński, przyznała następujące nagrody:
Grupa I - klasy 1-3: I MIEJSCE KINGA MADEJ - GOK w Rzgowie;
II MIEJSCE KACPER BIADUŃ - Profilaktyczne Zajęcia Plastyczne
w Starowej Górze; III MIEJSCE ROKSANA SZTANDOR - SP w Guzewie:
Grupa II - klasy 4-6: I MIEJSCE JOANNA BŁASZCZYK - GOK
w Rzgowie; II MIEJSCE KONRAD WOJTALA - SP w Kalinie;
III MIEJSCE DAMIAN LEŚNIEWSKI - SP w Kalinie.
Nagrodzone prace będą reprezentować naszą gminę w kolejnych etapach
konkursu. Wszystkim laureatom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Irmina Kuzik
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i płaszczy), butów dla dzieci i dorosłych, artykułów
żywnościowych, środków chemicznych, pampersów
dla dorosłych oraz leków. Młodzież w godzinach
popołudniowych z ogromnym zapałem segregowała
artykuły, pakowała w paczki, gdyż szczytny to cel!
Godnym pochwały jest inicjatywa uczennic klasy
IIa Agaty Broniarczyk, Joanny Makiewicz, Patrycji
Muras, Karoliny Zdyb, Julii Ziemak i Dominiki
Żytkiewicz, które w dniu 25.10.2014 r. zorganizowały
zbiórkę pieniędzy na terenie Rzgowa na potrzeby ludzi
z Ukrainy, dotkniętych kryzysem i wojną. Za zebrane
pieniądze zakupione zostały 22 pary butów. Jesteśmy
ogromnie wdzięczni Państwu Wandzie i Janowi
Salskim, którzy podarowali 80 damskich i męskich
płaszczy na cele akcji, jak również Państwu Danucie
i Bolesławowi Brzozowskim oraz Sylwii i Tomaszowi
Kabza, którzy przekazali pieniądze na zakup obuwia.
Swoją wdzięczność kierujemy również do wszystkich
rodzin i osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły
się do wsparcia naszych działań. Ofiarność ludzi była

tak duża , że ks. Paweł Gonczaruk musiał trzy razy
nas odwiedzić, aby odebrać zebrane artykuły. Ostatnia
wizyta miała miejsce 16.02.2014 r. Ksiądz, w ramach
wdzięczności, obdarzył młodzież kalendarzami
z wizerunkiem Ojca św. Jana Pawła II, jak również
czekoladkami, jednocześnie przekazał smutną
wiadomość- media przekazują nieprawdziwe informacje,
iż na Ukrainie miało miejsce zawieszenie broni i doszło
do porozumienia pomiędzy stronami, jest bardzo ciężko
„… My właśnie przygotowujemy się do wojny…”.
W związku z pozyskanymi informacjami
podjęliśmy decyzję o dalszym prowadzeniu działań
mających na celu pomoc Ukrainie. Wszyscy, którzy
w jakikolwiek sposób chcą wesprzeć ludzi z tego
rejonu prosimy o dostarczanie artykułów do gabinetu
pedagoga- pokój nr 9.
Pedagog szkolny
Edyta Waprzko

Każdego dnia od godziny 9:00 odbywały się gry
i zabawy oraz konkursy i turnieje z nagrodami.
Siatkówka, koszykówka i tenis stołowy zgromadziły
Czas tegorocznych ferii minął bardzo szybko.
Bogata i różnorodna oferta programowa GOSTiR liczne grono zwolenników, którzy podnosili swoje
w Rzgowie spowodowała mnóstwo emocji wśród umiejętności w tych dyscyplinach sportowych, a także
mogli spróbować sił rywalizując z rówieśnikami.
uczestników.
Jednakże największym zainteresowaniem cieszyła się
piłka nożna wśród dzieci, które z utęsknieniem czekały
na tego typu zawody w dniu następnym. Marzenia
zostania następcami Roberta Lewandowskiego
zostały wprowadzane w życie.
Kolejną atrakcją, która pobudzała kreatywność
i budowała hart ducha była ścianka wspinaczkowa.
Wspinanie i podciąganie pod okiem wykwalifikowanego
instruktora było niezmiernym wyzwaniem dla
każdego chętnego. Z pozoru ta łatwa czynność,
w rzeczywistości okazała się bardzo wymagająca.

Nową dyscypliną sportową, która jeszcze do tej
pory nie zagościła na rzgowskiej ziemi były zapasy.
Zaproszeni trenerzy z pabianickiego klubu PTC mogli
naocznie pokazać wszystkie aspekty tej konkurencji.
Treningi, na których zawodnicy popisywali się różnego
rodzaju rzutami, przerzutami, zakładaniem dźwigni,
a najlepsi saltami z miejsca, czy też wyrzutu z rąk
partnerów powodowały zachwyt naszej młodzieży
i ich rodziców. Niektórzy śmiałkowie podjęli treningi
wraz z grupą już ćwiczącą i mogli na własnej skórze
przekonać się, że to bardzo wymagająca dziedzina
sportu.
Zmęczone, ale przede wszystkim radosne buzie
naszych milusińskich są dla nas największą nagrodą
i motywacją do dalszej pracy. Przecież letnie wakacje
już tuż, tuż.
Robert Świerczyński

Ferie już za nami...

W piątek 13 lutego, na zakończenie aktywnego czasu
przerwy międzysemestralnej, dla najmłodszych
uczestników „Feriady 2015” zorganizowana została
dyskoteka – zabawa karnawałowa, podczas której
dzieci wraz z opiekunkami wesoło się bawiły,

We wrześniu 2014 r. naszą parafię odwiedził ks.
Paweł Gonczaruk- dyrektor Caritas- Spes diecezji
Kamieniecko- Podolskiej na Ukrainie, w bardzo
obrazowy sposób opowiedział on o trudnej sytuacji na
Ukrainie, toczącej się tam wojnie, ogromnej biedzie
i problemach ukraińskich rodzin. Wzruszył wszystkich,
wsłuchujących się w przedstawiane świadectwo,
a jednocześnie zmobilizował do wysiłku
i zaangażowania się w pomoc naszym wschodnim
sąsiadom. Nie będziemy obojętni na los drugiego
człowieka- taka myśl przyświecała młodzieży
z sekcji profilaktycznej Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie
i wszystkim uczniom zaangażowanym w działania.
Od października do końca listopada prowadzona
była zbiórka artykułów najbardziej potrzebnych na
Ukrainie, tj., odzieży (szczególnie ciepłych kurtek

Feriada w Hali

Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury
w Rzgowie zorganizował podczas tegorocznych
ferii zimowych cykl zajęć i spotkań. W pierwszym
tygodniu odbyły się zajęcia nauki gry na gitarze
i keyboardzie, które poprowadził Pan Jarosław
Rychlewski. Dzieci i młodzież zaczynające naukę
gry mogły zapoznać się z budową instrumentu
oraz podstawami gry. Osoby które grały już na
w/w instrumentach wcześniej mogły poznać nowe
chwyty gitarowe oraz poszerzyć swoją wiedzę na
temat elektronicznej możliwości keyboardu. Dla
miłośników folkloru zajęcia prowadziła Pani Renata
Furga. Ich celem było ukazanie piękna polskiego
folkloru poprzez analizę treści ludowych piosenek
oraz interpretację różnych tańców ludowych przez
pryzmat ich stosowania w życiu dawniej i dziś.
Choć zamierzenia były dość poważne, to wszystkie
działania sprowadziły się do wesołej, gwarowej
zabawy przy muzyce ludowej. Na nudę podczas ferii
zimowych, nie mogły także narzekać dzieciaki, które
w pierwszy i drugi tydzień ferii przyszły do Pracowni
Plastycznej. Tam pod okiem Pani Irminy Kuzik
malowały farbami akrylowymi i pastelami prace na
ogólnopolski konkurs plastyczny “Bezpieczeństwo
i rozwaga tego każdy od ciebie wymaga” oraz
pod okiem instruktora robiły maski karnawałowe
według własnego projektu. Przepiękne i kolorowe
maski miały swój debiut na Balu Karnawałowym

zorganizowanym w GOK. Grupa wokalna „Sempre
Cantare”, którą mam przyjemność prowadzić
przygotowywała się do bardzo ważnego wydarzenia,
koncertu pt: „Piosenki filmowe i musicalowe”, który
odbył się w Rzgowie 22 lutego br. W niedzielę 8
lutego o godz. 16.30 w Hali Sportowej odbył się
spektakl iluzjonistyczny mistrza magii – Łukasza
Podymskiego. Niesamowite sztuczki wykonywane
przy udziale uczestników pokazu - dzieci i dorosłych
zaproszonych z widowni, wprawiły w zachwyt
niejednego widza. Jak się okazuje – wyczarowane
kwiaty czy lewitujące stoły można oglądać nie tylko
w telewizji. We wtorek 10 lutego – przybyła do Rzgowa
śpiewaczka – pedagog p. Monika Kolasa – Hladikova,
która przeprowadziła otwarte warsztaty wokalne
dla chętnych. Odbiorcami tej formy dokształcania
byli głównie uczestnicy grup wokalnych GOK –
„Sempre Cantare”, Rzgowski Chóru „Camerata”
, ZPiT „Rzgowianie”. W drugim tygodniu feriady
zainicjowane zostały w GOK zajęcia muzyczne „Karaoke dla dziadków i wnuczków”, prowadzone
przez Panią Izabele Kijankę. Ta wokalna zabawa
spotkała się z aplauzem młodych dziewcząt, które po raz
pierwszy w życiu miały okazję stanąć na scenie i przed
koleżankami pełniącymi rolę publiczności pośpiewać
przez mikrofon do profesjonalnych muzycznych
podkładów. Podobało się także dorosłym, którzy
szczególnie przy okazji tłustego czwartku spędzili
muzyczne popołudnie śpiewając popularne piosenki
biesiadne przy herbatce i tradycyjnych pączkach.

wygrywały nagrody w konkursach tanecznych,
sprawnościowych czy bajkowej wiedzy. Słodki
poczęstunek dodawał im energii, roześmiane buzie
widać było na każdym kroku, zabawę zatem można
uznać za udaną. Szkoda jedynie, że ten radosny czas
minął tak szybko...
Gminny Ośrodek Kultury przypomina, że
wszelkie informacje dotyczące nas i naszych imprez
znajdziecie Państwo na www.rzgowkultura.pl ,
w gablotach ( nasza znajduje się w centrum Rzgowa
przy wejściu do Parku im. Adama Mickiewicza)
oraz na facebooku.
Dyrektor i Instruktorzy GOK
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Zawisza gra dalej

Zarząd wyremontował budynek klubowy, nowo wybranemu samych sukcesów w szkoleniu
w którym są trzy toalety (przed awansem była oraz licznych awansów dla wszystkich drużyn.
jedna). Wyremontowane zostały budynki na sprzęt Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
Przykro się zrobiło Zarządowi Zawiszy,
sportowy i gospodarczy. Wykonano wejście dla Członków i Sympatyków Klubu odbędzie się
kiedy czytał ostatnie artykuły, które ukazały się
kibiców gości od ulicy Literackiej. Trochę się tego w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Rzgowie.
w poczytnych łódzkich gazetach. Zawisza rozpadła
uzbierało, a wszystko przez ten awans. Oczywiście W dniu 9 marca 2015 roku o godz.17.45 I termin
się jak domek z kart, czy koniec Zawiszy.
te prace zostały wykonane dzięki pomocy Urzędu oraz o godz.18.00 II termin.
Zawisza żyje i normalnie funkcjonuje. Nie zamierza
Miasta oraz Rady Gminy, która przyznała środki
Serdecznie zapraszamy
się likwidować będzie brała udział w wiosennych
na wykonanie tych robót. W marcu nastąpi zmiana
Zarząd Klubu
rozgrywkach tak jak jesienią. Zmieniły się tylko
Zarządu klubu, obecny Zarząd działał 4 lata i zgodnie
wytyczone w sierpniu ubiegłego roku cele klubu.
ze statutem mija jego kadencja, a obecny życzy
Foto: lodzkifutbol.pl
Gramy dalej w IV lidze ale mamy znikome szansę
na awans do III ligi. Ma to swoje plusy, ponieważ
bez żadnych obciążeń i stresów rzgowska młodzież
będzie reprezentować klub w tych rozgrywkach
a rywalizacja z silnymi zespołami będzie w przyszłości
procentować dla dobra rzgowskiej piłki. Zaczynamy
21 marca dwoma meczami na własnym stadionie
i liczymy na komplet punktów. Okręgówka i Orlik
zaczyna pod koniec marca a pozostałe zespoły
w kwietniu i tak do czerwca.
W marcu kończy się czteroletnia kadencja obecnego
Zarządu klubu, który wprowadził Zawiszę do III ligi
i reprezentował Rzgów w tej lidze przez trzy lata.
Po raz pierwszy też w historii klubu nasz zespół
grał w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych.
Obecny Zarząd po awansie do III ligi musiał
doprowadzić stadion do wymogów licencyjnych.
Wykonano siedziska oraz utwardzenie terenu,
położenie chodników na stadionie. Wymienione
i utwardzone zostały boksy dla zawodników
rezerwowych gości i gospodarzy. Po tej stronie
również wykonano siedziska dla grzecznych kibiców Od dnia 1 lutego trenerem pierwszego zespołu został Robert Świerczyński. Trenerem rezerw został
dotychczasowy opiekun drużyny juniorów Jerzy Rutkowski.
i kobiet z dziećmi.
Rzgów, dnia 10.02.2015r.

Rzgów, luty 2015

KOMUNIKAT

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia komunikacji między Urzędem Miejskim w Rzgowie, a
Mieszkańcami naszej Gminy, pragnę wprowadzić „System Powiadamiania
SMS” na telefony komórkowe.
Poprzez powiadamianie SMS będą Państwo mogli otrzymywać ważne
dla każdego Mieszkańca informacje w zakresie np:
- zmian w studium zagospodarowania przestrzennego,
- terminów zebrań sołeckich,
- wydarzeń kulturalnych, sportowych,
- nauki,
- zarządzania kryzysowego,
- funkcjonowania infrastruktury
Warunkiem przystąpienia do „Systemu Powiadamiania SMS” jest
wyrażenie zgody. W związku z powyższym wraz z decyzja podatkową
otrzymacie Państwo formularz zgłoszeniowy - „Wyrażenie zgody na
przystąpienie do systemu powiadamiania SMS”.
Po stworzeniu bazy danych zostanie wyłoniony wykonawca, który
będzie świadczył usługę powiadamiania SMS.
Bardzo Państwa proszę o wypełnienie formularzy i dostarczenie ich do
sekretariatu Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Z wyrazami szacunku

Kończący kadencję Zarząd GLKS Zawisza pragnie gorąco podziękować
wszystkim,którzy przyczynili się do skromnych sukcesów naszego klubu
odniesionych w czasie trwania 4 letniej działalności .Dziękujemy za pomoc
w finansowaniu klubu przez HOLDING „PTAK”, URZĄD MIASTA
RZGOWA
Podziękowanie składamy władzom Miasta Rzgowa ,Radnym Gminy
oraz pracownikom Urzędu,którzy pomagali klubowi przez ten okres.
Nasze podziękowania kierujemy również do Przedsiębiorców ze
Rzgowa. Wsparcie przyjaciół klubu w osobach panów: Jana Hejwowskiego,
Edwarda Kulantego, Wojciecha Pietraszczyka, Henryka Pacha, Mariana
Bednarka, Jarosława Mirzejewskiego, Tomasza Salskiego, Bogdana Papugi,
Leszka Kaczmarka,Marka Franczaka, Roberta Gajewskiego, Józefa Grota,
Grzegorza Waraneckiego i innych pozwoliło klubowi przeżyć najlepszy okres
w historii. Zarząd klubu specjalnie dziękuje naszemu koledze Mariuszowi
Sadowskiemu, którego zagraniczne wyjazdy na potrzeby klubu przyczyniły
się do awansu drużyny w 2011 roku. Nie możemy zapominać o innych
pracach społecznych wykonanych przez Mariusza. Po prostu brakło by
miejsca aby je wszystkie wymienić na jednej stronie. Obecny Zarząd ma
nadzieję,że w przyszłości będzie jeszcze lepiej działo się w klubie i Zawisza
już w przyszłym roku wróci na należne Rycerzowi miejsce.
Zarząd GLKS Zawisza
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Walentynki w Kalinku
W sobotę 14 lutego odbyło się zebranie, sprawozdawcze z K.G.W. w Kalinku.
Ostatnia sobota karnawału była dobrą okazją do wspólnej zabawy pań
z K.G.W. wraz ze swoimi połówkami. Oprawą muzyczną zajął się pan Tomasz
Kwiatkowski. Dziękuję wszystkim koleżankom za wspólnie spędzony czas
i przepyszne potrawy, oraz druhom O.S.P. wraz z sołtysem p. J. Zimoń.
Jak co roku pamiętają o nas wręczając nam kwiaty i słodkie upominki. Te
kilka godzin spędzonych razem sprawiło, że byliśmy w dobrych humorach.
K.G.W. Kalinko

Zima w malarstwie dzieci
To tytuł wystawy prac namalowanych przez dzieci, które na co dzień
rozwijają swoje zainteresowania w Pracowni Plastycznej Gminnego Ośrodka
Kultury w Rzgowie. Tegoroczna aura nie rozpieszczała nas zimowymi
widokami, więc jakby na przekór, mali twórcy pokazali zimę o jakiej
marzą - pełną śniegu i zabawy. Najpierw dzieciaki obejrzały reprodukcje
z polskim malarstwem zimowym takich znakomitych artystów jak: Julian
Fałat, Władysław Podkowiński, Ferdynand Ruszczyc, Jan Stanisławski,
Wojciech Wiess, Witold Wojtkiewicz, oraz Stanisław Wyspiański, potem
ochoczo zabrały się do pracy. Zima okazała się jednak trudnym tematem.
Pozbawiona wielu krzykliwych kolorów, wymagała poszukiwań w palecie
szarości, bieli, błękitów i czerni. I po raz kolejny dzieci zaskoczyły mnie
pomysłowością. Z pasją oddały się tworzeniu, co było widoczne we wszystkich
pracach. Powstały przepiękne, urokliwe prawdziwie zimowe pejzaże, które
postanowiliśmy zaprezentować na wystawie.
Wernisaż, który otworzył dyrektor GOK Wojciech Skibiński, zgromadził
liczne grono sympatyków twórczości dziecięcej. Wśród nich byli również
przedstawiciele władz naszej gminy: burmistrz Rzgowa Konrad Kobus, z-ca
burmistrza Mateusz Kamiński, przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław
Świerczyński, zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Ewa Fryczka
i Radosław Pełka oraz radni: Grażyna Gałkiewicz, Anna Tumińska-Kubasa,
Marek Bartoszewski, Leszek Chwiałkowski, Zbigniew Cisowski, Wiesław
Gąsiorek, Rafał Kluczyński, Kazimierz Łęgocki, Marek Marchewczyński,
Jan Michalak i Stanisław Zaborowski.

Kolędy – na finiszu!
Choć święta Bożego Narodzenia minęły już dość dawno, a za oknem
prawie wiosna – w Rzgowskim Chórze „Camerata” długo, bo aż do 1 lutego
śpiewaliśmy kolędy.
Po styczniowej serii koncertów Kolęd i Pastorałek (w Starowej Górze,
Pabianicach, Konstantynowie, Rzgowie) 25 stycznia koncertowaliśmy tradycyjnie
w parafii aleksandrowskiej p.w. św. Archaniołów Rafała i Michała, a także na
specjalne zaproszenie Duszpasterskiego Ośrodka Salezjańskiego w Zgierzu
– Chełmach, uświetniliśmy w dniu 1 lutego Święto Patrona – św.Jana Bosco.
Bardzo dumni jesteśmy z wielu koncertowych zaproszeń i naszych udanych
występów, gdy możemy wspólnie realizować nasze muzyczne pasje, jednocześnie
rozsławiając imię naszego Rzgowa.

Kolejną odsłonę dziecięcych zmagań z tematem pejzażu zaplanowaliśmy
na maj i prezentować będziemy wystawę nagrodzonych prac w regionalnym
konkursie plastycznym WIOSENNY PEJZAŻ 2015, do oglądania której
już dziś serdecznie zapraszam.
Irmina Kuzik
Pracownia Plastyczna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Rzgowie zaprasza dzieci młodzież na dodatkowe zajęcia plastyczne:
SPOTKANIE Z PLASTYKĄ DLA DZIECI - środy w godz.: 16.00-17.00
KURS RYSUNKU I MALARSTWA DLA MŁODZIEŻY - poniedziałek
w godz.: 17.30 - 20.00 oraz środa w godz. 17.00-18.30
Pozostałe grupy pracują bez zmian: w poniedziałek: 14.30-16.00,
16.00-17.30 - grupy dla zaawansowanych, środa 14.30-16.00 grupa
początkujących.
Serdecznie zapraszam do pracy twórczej.

To miło, gdy w dzisiejszych czasach gromadzą się ludzie spragnieni ciepła,
dobra, zgody i spokoju.
Bezinteresowni i szczerzy– spotykają się na koncertach, by wspólnie cieszyć
się pieśnią i dobrą nowiną.
W zamian – podejmują tym, co posiadają – przysłowiową szklanką herbaty
i ciastem, uśmiechem, dobrym słowem.
Bo w dzisiejszej dobie konsumpcyjnego świata – kogo stać na uśmiech
i dobre słowo?
A my wszyscy tak bardzo spragnieni jesteśmy prostoty, życzliwości,
akceptacji, zrozumienia dla ludzkich niedoskonałości.
I dlatego tak bardzo kochamy święta, kolędy i ich atmosferę. Spotykamy się
w „Cameracie” i zapraszamy do nas wszystkich, którzy pragną dzielić się swym
talentem i radością życia, a także poznawać podobne sobie, przyjazne osoby.
Chórmistrz
Izabela Kijanka

Zaproszenie na warsztaty
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie oraz Koło Rękodzieła Artystycznego
„Zasupłane” zapraszają wszystkich chętnych na warsztaty z „Osikowej Doliny”.
Podczas spotkania, które odbędzie się 11 marca (środa) w Hali Sportowej w Rzgowie,
w godz.15.00-18.00, będzie można zapoznać się z techniką wykonywania m.in.
kurczaków wielkanocnych czy wazonów z tulipanami. „Osikowa Dolina”
rozwija swoją działalność w oparciu o XIX wieczną Polska unikatową tradycję
ręcznego tworzenia przedmiotów z naturalnych wiórków drewna osikowego.
Szkolenie skierowane jest do osób kreatywnych: nauczycieli, instruktorów,
twórców. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane proszę
o kontakt pod numerem tel. 502 592 826.
Wojciech Skibiński
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Zaczarowany świat teatru
Dzieci i młodzież uczęszczające do Pracowni
Plastycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie
oraz na zajęcia plastyczne prowadzone w ramach
GPPiRPA , już po raz czwarty wspólnie odwiedziły
teatr.
Obejrzały przedstawienie łódzkiego Teatru
Pinokio pt. „Kopciuszek”.
Spektakl ten, nie jest oczywistym
przełożeniem bajki Braci Grimm.
Opowiada o trudnych relacjach
w rodzinie, oraz o samotności,
która w dzisiejszych czasach dotyka
coraz więcej dzieci. Tę wzruszającą
historię przedstawiono na tle
nietypowej scenografii. Dekoracją
była szafa, w której ma miejsce
wiele zaskakujących epizodów np.:
dobra wróżka huśta się na huśtawce
i śpiewa. Niewątpliwie dużym
atutem przedstawienia jest muzyka
„na żywo”. Kontrabas, akordeon,
klarnet i gitara na których grają
myszy wywołuje wiele pozytywnych
emocji wśród dziecięcej widowni.
„Zaczarowany Świat Teatru”
to wyjątkowy projekt, w którym grupa młodej
widowni jest zarówno biorcą, jak i twórcą kultury.
Po wrażeniach scenicznych, już na zajęciach
plastycznych, dzieci namalowały ilustracje do
oglądanego przedstawienia. Prace te można oglądać

na wystawie pt.: „ZACZAROWANY ŚWIAT
TEATRU” w Hali Sportowej w Rzgowie. Wernisaż
ekspozycji odbył się 13 lutego w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie w obecności zastępcy burmistrza Mateusza
Kamińskiego, sekretarz Gminy Rzgów Katarzyny
Berczak – Lato oraz oczywiście młodych twórców.

Ważne telefony
Biuro Rady Miejskiej
tel. 42 214 13 06
Rzgów, pl. 500-lecia 22
fax 42 214 12 07
e-mail: radamiejska@rzgow.pl
Przewodniczący Rady lub jego zastępcy, a także
poszczególni radni pełnią dyżury w każdy wtorek
w godzinach: od 14.00 do 17.00 w pok. 24
Urząd Miejski w Rzgowie
tel. 42 214-12-10
pl. 500-lecia 22
fax 42 214-12-07
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie energetyczne
991
Pogotowie gazowe
992
Pogotowie wod.-kan.
994
Posterunek Policji
tel. 42 214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6
- dzielnicowy (Rzgów)
tel. 42 214-10-07
- dzielnicowy
tel. 42 214-10-07
(Starowa Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino,
Kalinko, Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)

- dzielnicowy
Serdecznie zapraszam wszystkich do obejrzenia
wystawy, a młodym autorom gratuluję podjęcia tak
trudnego tematu, odwagi twórczej oraz umiejętności
urzeczywistniania swoich emocji poprzez malarstwo.
Irmina Kuzik

Przedszkole Publiczne w Rzgowie zaprasza!
Od 20 marca rusza nabór do Przedszkola
Publicznego w Rzgowie na rok szkolny 2015/2016.
Przedszkole Publiczne w Rzgowie jest jedyną
publiczną placówką oświatową o tym charakterze
na terenie gminy Rzgów. Przedszkole mieści się na
spokojnym, oddalonym od trasy szybkiego ruchu
terenie, otoczonym zielenią. Usytuowanie placówki
w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej,
gimnazjum, boiska Orlik i hali sportowej GOSTiR
umożliwia nam ścisłą, cenną i owocną współpracę
oraz korzystanie z infrastruktury tych jednostek
samorządowych.
W roku szkolnym 2015/2016 nasza placówka
zapewnia możliwość korzystania z usług w godzinach
6-18, w tym pięć godzin bezpłatnych na realizację
podstawy programowej. Koszt płatnej godziny
ponadprogramowej wynosi 1 zł brutto. W trakcie
tych godzin zapewniamy dzieciom bogatą ofertę
dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą. Wszystkim
grupom wiekowym zapewniamy bezpłatne zajęcia
z języka angielskiego i rytmiki. Dzieci objęte są
również bezpłatną opieką logopedyczną. Nasi
podopieczni mają możliwość korzystania z gimnastyki
korekcyjnej.
Placówka posiada obecnie siedem oddziałów,
sale są wyremontowane i nowocześnie urządzone.
Oprócz doskonale wyposażonych sal dydaktycznych
nasze przedszkole posiada własną kuchnię, w której
przygotowywane są dla dzieci smaczne i zdrowe
posiłki: śniadania, obiady i podwieczorki.
Dzięki trwającej rozbudowie od września 2015 r.
zostaną oddane do użytku dwie kolejne nowoczesne
sale dydaktyczne, co wiąże się z możliwością przyjęcia
większej liczby dzieci. Przedszkole posiada własny,
ogrodzony ogród z bezpiecznym dla dzieci placem
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zabaw.
W przypadku, gdy pogoda uniemożliwia
wyjścia z dziećmi do ogrodu, codziennie mamy
możliwość korzystania z hali sportowej GOSTiR.
Nasze przedszkolaki otrzymują więc dawkę ruchu
potrzebną do harmonijnego rozwoju. Dzięki
współpracy z kierownictwem ośrodka mamy
możliwość organizowania na terenie hali sportowej
różnych imprez okolicznościowych, takich jak
Pasowanie na Przedszkolaka, Bal Jesieni, Mikołajki,
Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Piknik
Rodzinny czy Olimpiada Przedszkolaka. Przedszkole
współpracuje również z Biblioteką Szkolną oraz
Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Koluszkach
z filią w Tuszynie, która organizuje dla naszych
podopiecznych przesiewowe badania oraz spotkania
z psychologiem dla wszystkich zainteresowanych
rodziców.
Przedszkole to nie tylko budynek i oferta
dydaktyczna, ale przede wszystkim ludzie, którzy
w nim pracują. Nasza kadra – wysoko wykwalifikowani
nauczyciele oraz personel administracyjno-obsługowy
to grono życzliwych osób, dla których najważniejsze
jest dobro dzieci, nad którymi sprawują opiekę.
W swą pracę wkładają serce i zaangażowanie.
Przypominamy, że rekrutacja trwa od 20.03.2015
r. do 24.04.2015 r.
Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016
wszystkie dzieci z rocznika 2010 są objęte rocznym
obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku
przedszkolnym z terenu gminy Rzgów.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Violetta Klonowska

tel. 42 214-10-07

(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
Czyżeminek I, II, III, Starowa Góra do nr. 40)

Ochotnicza Straż Pożarna
Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Biblioteka Publiczna
Rzgów, ul. Szkolna 3
Gminny Ośrodek Kultury
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Zdrowia
Rzgów, ul. Ogrodowa 11
Ośrodek Dziennego Pobytu
Rzgów, ul. Ogrodowa 11
Parafia rzymskokatolicka
Rzgów, pl. 500-lecia 7
Przedszkole Publiczne
Rzgów, ul. Szkolna 1
Szkoła Podstawowa, Guzew
Szkoła Podstawowa, Kalino
Szkoła Podstawowa
Rzgów, ul. Szkolna 3
Gimnazjum
Rzgów, ul. Szkolna 3
USC, Rzgów, pl. 500-lecia 22
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
ul. Stawowa 11
Zakład Energetyczny SA
Pabianice ul. Piłsudskiego 19
Zakład Gazowniczy
Pabianice, ul. Partyzancka 110
Redakcja Rzgów Nasza Gmina
email: naszagmina@rzgow.pl
www.naszagmina.rzgow.pl

tel. 42 214-10-08
tel. 42 214-10-12
tel. 42 214-11-12
tel. 42 214-13-12
tel. 42 214-21-12
tel. 42 214-11-72
tel. 42 214-11-73
tel. 42 214-12-93
tel. 42 214-10-04
tel. 42 214-14-39
tel. 42 214-14-49
tel. 42 214-10-86
tel. 42 214-10-77
tel. 42 214-10-39
tel. 42 214-13-39
fax 42 214-10-39
tel. 42 214-11-30
tel. 42 214-11-91
tel. 42 675-1000
tel. 42 213-06-81
tel. 42 213-06-82
tel. 883 622 722
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Zabawa choinkowa w Guzewie
W ostatnim tygodniu przed feriami odbyła
się zabawa choinkowa, w której brali udział
uczniowie, nauczyciele i absolwenci Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Guzewie. O godzinie 16.00 wszyscy zebrali
się w sali OSP w Guzewie i z niecierpliwością
czekali na występy, które przygotowali uczniowie.
Na początku odbył się konkurs talentów
,,Mini playback show”, w którym uczestniczyły
dziewczyny z kl. II i IV, prezentując po dwa układy
taneczne oraz uczniowie z kl. V, którzy przygotowali
kabaret. Po takiej dawce energii i humoru
przyszedł czas na poczęstunek, przygotowany
przez niezastąpione mamy.
Następnie na dobre rozpoczęła się dyskoteka,
którą prowadził DJ – p. Krzysztof Chrzanowski.
Oprócz solidnej dawki muzyki organizował wiele
konkursów, tak by zaangażować wszystkich do
wspólnej zabawy. Wiele osób tańczyło w grupach,
w parach albo z nauczycielami. Było naprawdę
wesoło. Całą salą zaprezentowaliśmy Macarenę,
robiliśmy ciuchcię, dziewczyny ze starszych klas
namawiały chłopców do tańca, a panie nauczycielki

szalały razem z nami. Didżej pozwalał nam
zamawiać i dedykować piosenki. Byliśmy z tego
bardzo zadowoleni i dedykowaliśmy piosenka
za piosenką.
Impreza była wspaniała i po godzinie 20.00,
uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni opuścili
salę. Na pewno nie zapomnimy tych wrażeń
na długo, również chciałoby się powiedzieć, że
częściej, niż tylko raz w roku pragnęlibyśmy
taką zabawę jak ta!
Weronika Redzynia
Martyna Walaszczyk
(uczennice kl. VI)

Święto Dziadków w SP Rzgów!
Tradycją w Szkole podstawowej w Rzgowie są
organizowane corocznie obchody Dnia Seniora.
W tym roku również uczciliśmy święto naszych
ukochanych Babć oraz Dziadków i 29 stycznia
zaprosiliśmy wszystkich , aby przypomnieć Im
jak bardzo są dla nas ważni. Uczniowie klas IIIa

Karnawał w Przedszkolu

zakończyła nieuchronnie zbliżająca się pora obiadu.
Po obiedzie przedszkolaki odpoczywały po udanej
Karnawał 2014/2015 w naszym przedszkolu imprezie wymieniając się wrażeniami z balu.
upłynął pod znakiem wspaniałej zabawy.
W imieniu Rady Pedagogicznej
17 lutego w Hali Sportowej GOSTiR-u odbył
Violetta Klonowska
się huczny karnawałowy bal przebierańców.
W uroczyście udekorowanej sali w rolę prowadzących
imprezę piratek wcieliły się panie nauczycielki,
zachęcając gorąco wszystkich do udziału we
wspólnej zabawie.
Jak co roku niezawodni rodzice zadbali o atrakcyjne,
kolorowe stroje. Wśród przedszkolaków nie brakowało
muszkieterów, strażaków, wróżek i księżniczek.
Karnawałowa zabawa udała się wyśmienicie. Po
wyczerpujących pląsach przedszkolaki znalazły
jeszcze trochę sił by zapozować do pamiątkowych
fotografii. Trwającą półtorej godziny zabawę

Nocny maraton czytelniczy w Guzewie
30. stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej im.
K. Makuszyńskiego w Guzewie odbył się pierwszy
nocny maraton czytelniczy pod hasłem Książka
to wyobraźnia bez granic, zorganizowany przez
nauczycielki: Agnieszkę Juraszek pomysłodawczynię
i Dorotę Tomaszewską. W akcji wzięło udział
dwudziestu dwóch uczniów klas IV-VI, którzy
przy wspólnym czytaniu książek, zabawie oraz
oglądaniu filmu spędzili w szkole czas od 19.00 do
7.30 następnego dnia.
Celem maratonu było przede wszystkim rozwijanie
zainteresowań czytelniczych oraz zwrócenie uwagi
dzieci na inne formy wspólnego spędzenia czasu,
znacznie ciekawsze niż oglądanie telewizji czy
siedzenie przed ekranem komputera, czyli integrowanie
się z kolegami i koleżankami oraz nauczycielami,
wspólna zabawa.
O godzinie 19.00 uczniowie zebrali się w szkole,
razem przygotowali i zaadaptowali pracownię
polonistyczną, tak by stała się wygodnym pokojem
czytelniczym. O godzinie 20.00 rozpoczęło się
głośne czytanie, książką wieczoru był Baśniobór
Brandona Mulla. Założenie zabawy było takie, by
każda godzina czytania, była przepleciona godziną
zabawy. Wobec tego o 21.00 rozpoczął się turniej
karaoke połączony z poczęstunkiem. Śpiewanie ogólnie
znanych i lubianych utworów tylko zaostrzyło apetyty
na dalszą zabawę. Następnie powrócono do lektury,
by po kolejnej godzinie, czyli o 23.00 zabawić się
w kalambury językowe. Wiele było przy tym śmiechu,
bo hasła czasami okazywały się bardzo wymagające,
czasami nieprzewidywalne. Kolejna porcja czytania
o godzinie 1.00 w nocy została przerwana seansem
filmowym, który zakończył się ok. 3.00. Jeżeli ktoś
myśli, że na tym zakończyła się impreza i dzieci

grzecznie zasnęły, to nic bardziej mylnego. Bowiem
od 3.00 w nocy uczniowie z nowymi siłami, niektórzy
co prawda po krótkiej drzemce, która dopadła ich
w trakcie filmu, powrócili do lektury. Nocne czytanie
trwało już nieprzerwanie do godziny 5.30 rano. Muszę
w tym miejscu pochwalić wielu moich uczniów,
za to, że do samego końca aktywnie uczestniczyli
w głośnym czytaniu książki swoim kolegom. Około
godziny 6.00 jedni postanowili chociaż na godzinę
przytulić się do swoich „jaśków”, a inni powodowani
tym, by pobić nie tylko rekord życiowy w czytaniu
ale także w niespaniu, zadecydowali się dotrwać do
końca, bez zmrużenia oka.

Z pewnością dla wszystkich dzieci pobudka
o godzinie 7.00 rano była jedną z najtrudniejszych
w ich życiu. Impreza okazała się strzałem w dziesiątkę,
wzbudziła wiele pozytywnych emocji, spowodowała,
że nawet najbardziej nieśmiali uczniowie przełamywali
swoje słabości i chętnie czytali na forum dla swoich
kolegów. Z pewnością nie będzie to ostatni taki
maraton w naszej szkole. Szykujemy się już do
kolejnego takiego spotkania.
Agnieszka Juraszek

i IIIb wraz z wychowawcami p. M. Popą i p. A.
Wszystkich Seniorów jeszcze raz pozdrawiają
Suskiewicz przygotowali niespodzianki i program uczniowie klas trzecich.
artystyczny. Wszystkie dzieci zaprezentowały swoje
A.Suskiewicz
zdolności piosenkarskie, recytatorskie i oczywiście
aktorskie wcielając się np. w rolę babć i dziadków.
Miło było widzieć przejęcie na buziach wnuków
oraz łzy wzruszenia i radości na twarzach dziadków.
Przedstawienie uświetnił występ grupy tanecznej pod
przewodnictwem p. Pauli Filipczak. Aby podziękować
dziadkom za ich miłość dzieci zaprosiły gości do
klas na drobny poczęstunek i wręczyły własnoręcznie
przygotowane upominki.
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Karnawał w SP Rzgów

Karnawał to czas radości, zabawy i śmiechu
i taki właśnie był karnawał w Szkole Podstawowej
im. Jana Długosza w Rzgowie. 30 stycznia odbył się
bal karnawałowy dla klas I-III, natomiast 17 lutego

RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ

Mimo, że w tym roku Walentynki przypadły
pod koniec ferii zimowych, w bibliotece szkolnej
serduszkowy nastrój udzielał się jeszcze przez
następny tydzień. Wszystko za sprawą nietypowej
akcji, przygotowanej dla uczniów Szkoły
Podstawowej im. Jana Długosza oraz Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.
Młodzi czytelnicy mieli po raz pierwszy okazję
wypożyczyć książkę w ciemno (w tym celu zostały
wcześniej specjalnie przygotowane i opakowane
wybrane egzemplarze).
Bibliotekarka wyraża nadzieje, że wszystkie
randki w ciemno z książką okazały się być dla
czytelników udane i obiecuje powtórzyć zabawę
za rok.
A. Wasiak

Ferie z historią w tle
W ramach zajęć profilaktycznych, realizowanych
dla uczniów Gimnazjum, 5 lutego 2015 roku
odbyły się kolejne zajęcia terenowe. Tym razem
uczniowie stanęli w oko w oko z historią, filmową
opartą na prawdziwej historii nauczyciele z Lublina
oraz historią najstarszej części Łodzi, Parku
Staromiejskiego.
Carte blanche, bo taki właśnie film obejrzeli
Gimnazjaliści, opowiada o życiu nauczyciela historii
jednego z liceów w Lublinie, który tracił wzrok
i przez wiele miesięcy ukrywał to przed uczniami
i współpracownikami. Zmagania z chorobą, ale przede
wszystkim walka o zachowanie człowieczeństwa
sprawiły, że historyk stał się autorytetem dla wielu
uczniów i co najważniejsze, ciągle jest nauczycielem.
Film wywarł na uczestnikach warsztatów ogromne
wrażenie, obejrzeli go w ogromnym skupieniu,
a słowa cytowane przez głównego bohatera: Człowiek,
który żyje jak zboże staje się słomą historii, stał się
swoistym hasłem tych warsztatów.
Kolejnym elementem zajęć był spacer przez Park
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dyskoteka ostatkowa dla klas IV-VI. Jak zwykle
niezastąpiony w roli DJ-a i wodzireja okazał się
pan Krzysztof Chrzanowski. Nie można zapomnieć
o Samorządzie Uczniowskim oraz o opiekunkach pani
Monice Krajewskiej oraz pani Magdalenie Rosińskiej,
które były odpowiedzialne za przygotowanie dyskoteki
oraz pani Annie Panic oraz pani Małgorzacie Popie,
które były odpowiedzialne za przygotowanie balu.
Dzieci bawiły się w rytm muzyki popularnej. Po
zabawie odbył się konkurs „Zostań idolem”.
W kategorii kl. I-III laureatami zostali:
IV miejsce Julia Nowak kl. Ia, III miejsce Maja Lukas
kl. IIa, II miejsce Marta Muras kl. Ib, I miejsce Nela kl. IVb, II miejsce Kornelia Nowak kl. IVb, Monika
Krysiak kl. IVb i Martyna Kluczyńska kl IVb,
Chojnowska kl. IIa i Aleyna Yilmaz kl. IIa.
I miejsce Aleksandra Zawiejska kl. Va.
W kategorii kl. IV-VI zwycięzcy to:
J. Matecka i P. Filipczak
III miejsce Laura Biniek kl. VIa i Hubert Gibaszek

Frutti di Mare...
Jak zbudowane są skorupiaki?
Czy wszystkie mięczaki mają muszlę?
Ile serc posiadają mątwy?
I wreszcie… Jak smakują owoce morza?
Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi na
lekcji przyrody w Szkole Podstawowej w Rzgowie.
Frutti di Mare – oceany magazynem żywności, taki
temat zapisali uczniowie klas VI-tych.
Tradycyjnie już, po raz kolejny lekcja i są cennym źródłem białka, witamin z grupy
B oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Sprawdzaliśmy jak smakują kałamarnice – głowonogi
dorastające nawet do kilkunastu metrów, krewetki
i kraby – skorupiaki strefy dennej oraz małże, które
oprócz pereł kryją w sobie słodycz. Teraz budowa
skorupiaków i mięczaków będzie dla nas banalnie
prosta. Pomimo, iż kuchnia śródziemnomorska
nieczęsto gości na naszych stołach, warto było jej
spróbować, a przy okazji dowiedzieć się czegoś
więcej na temat owoców morza.
Za pomoc w przygotowaniu degustacji dziękujemy
Państwu Jolancie i Sylwestrowi Paluchom oraz
o bezkręgowcach żyjących w oceanach połączona restauracji EDEN. Dzięki Wam skorupiaki i mięczaki
była z degustacją owoców morza. Frutti di Mare smakowały znakomicie!!!
Klasy VI a i VI b
odpowiednio przyrządzone smakują wyśmienicie
D. Chojnowska – nauczyciel przyrody
Staromiejski, w czasie którego opiekun grupy, pani
Agnieszka Ruta, wcieliła się w rolę przewodnika
turystycznego i opowiadała uczestnikom historię
powstania Parku Śledzia, odwołała się do wydarzeń
z 1423 roku i nadania Łodzi praw miejskich – czego
pamiątką jest głaz znajdujący się na Starym Rynku.
Uczniowie mieli również okazję dowiedzieć się gdzie
niegdyś stały dwie największe w Łodzi synagogi,
czym jest Pomnik Dekalogu i jaką rolę w Parku
spełnia „ser z dziurami”, czyli fragment układu
słonecznego, który jest również zegarem słonecznym.
Nauczycielka odwołała się również do historii najnowszej i czasów II wojny światowej, w czasie której
Park stanowił południową granicę łódzkiego getta
oraz przypomniała postać Aleksandra Kamińskiego,
autora Kamieni na szaniec, którego pomnik również
znajduje się w Parku Śledzia. Na podstawie
przekazanych informacji uczniowie podzieleni na
drużyny rozwiązywali quiz przygotowany przez
nauczyciela. Był to sprawdzian wiedzy, ale również
pamięci. Kolejne wyprawy i warsztaty terenowe już
niebawem, na wszystkie zapraszamy wszystkich
tych, którzy lubią spędzać wolny czas aktywnie.
fot. i tekst Agnieszka Ruta
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Przyszliśmy tu na Ostatki...
Polska tradycja związana z ostatnim dniem
karnawału ciągle jest obecna i to się chwali,
że młodzi ludzie, nie tylko przejmują tradycje
z krajów zachodnich, ale pamiętają o rodzimych
zwyczajach.

We wtorek, 17. lutego szkolne korytarze
opanowali przebierańcy. Pomysłów na
karnawałowe przebranie było wiele, a te najbardziej
pomysłowe zostały ocenione w czasie konkursu
zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie. A kto przechadzał się po gimnazjalnych
korytarzach? Koty, myszki, staruszki, budowlańcy
czy cowboy’ka, to tylko niektóre z wyjątkowych,
karnawałowych przebrań. Samorząd wyłonił
zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni dniem
bez pytania.
fot. Sara Pikala
tekst Agnieszka Ruta

Spóźnione Walentynki
Dzień zakochanych od kilku lat na stałe zagościł
w polskiej rzeczywistości i czerwone serduszka,
które 14. lutego są niemal wszędzie, nie powinny
już nikogo dziwić.
Serduszkowe święto opanowało również Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Z tej
właśnie okazji przygotowano wiele atrakcji. Samorząd
Uczniowski zorganizował walentynkową, czekoladową
pocztę. Każdy mógł zamówić życzenia, do których
Samorząd dołączył czekoladowe serduszko. Życzenia
zostały doręczone do adresatów zgodnie z zamówieniem,
a Gimnazjaliści obdarowywali serduszkami, bardzo
chętnie nie tylko swoich kolegów i sympatie, nie
zapomnieli również o nauczycielach.
Inną, walentynkową atrakcję przygotowała
biblioteka szkolna. Pani Aleksandra Wasiak zaprosiła
uczniów na Randkę w ciemno...randka była oczywiście
z książką. Pomysł zaciekawił Gimnazjalistów i chętnie
zaglądali do biblioteki. Jak widać każdy sposób,
który zachęca młodych ludzi do czytania jest dobry.
Walentynkową niespodziankę dla uczniów
przygotowała również pani Agnieszka Ruta, która
zaprosiła uczniów do pracowni nr 2, w której można
było znaleźć odpowiedzi na pytania związane ze
świętem zakochanych. Dociekliwi dowiedzieli się
czyim patronem jest Święty Walenty, czy tylko
zakochanych? Gdzie w Polsce znajdują się relikwie
Świętego Walentego i kiedy w tradycji słowiańskiej
obchodzone jest święto miłości.
Serduszkowe święto to przede wszystkim dzień
życzliwości, o czym należy pamiętać każdego dnia,
nie tylko w Walentynki.
Agnieszka Ruta
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DBI W GIMNAZJUM

10 lutego 2015 r. już po raz 11 obchodzony był
w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne
obchody odbywały się pod hasłem „Razem
tworzymy lepszy Internet” (“Let’s create a better
Internet together”). Akcja zwraca uwagę na to,
że każdy internauta może przyczynić się do
tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym
i pozytywnym. Obchody w Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie rozpoczęła
akcja plakatowa zorganizowana przez pracownię
informatyczną, która dotyczyła bezpieczeństwa
w Internecie. Dodatkowo przez cały miesiąc
odbywa się współtworzony z uczniami cykl
lekcji na przedmiotach: informatyka i wiedza

o społeczeństwie. Lekcje poświęcone są
bezpieczeństwu, poszanowaniu prawa w sieci
oraz cyberprzemocy.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony
jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004
roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie
działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce
Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku
organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje
oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową
(NASK) – realizatorów unijnego programu Safer
Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest
Fundacja Orange.
Nauczyciel informatyki
Beata Ways

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
W GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W RZGOWIE
W ostatni tydzień przed feriami w Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie miał
miejsce apel podsumowujący pierwszy semestr
w roku szkolnym 2014/2015. Towarzyszyło nam
wiele zabaw ale również nauka. Ogłosiliśmy wyniki
konkursu na najwyższą średnią w szkole. Pierwsze
miejsce za uzyskanie najwyższej średniej w szkole
zajął Jakub Waprzko z klasy 1c ze średnią 5.57,
drugie miejsce zajęła Julia Waprzko z klasy 3c ze
średnią 5.47 zaś trzecie miejsce Sara Pikala z klasy
3c oraz Adriana Owczarek z klasy 2b, którzy
otrzymali średnią ocen 5.27. Na nasze uznanie
i uwagę zasługują również uczniowie którzy uzyskali
średnią ocen na pierwszy semestr 4,75 i wyższą,
w poszczególnych klasach przedstawia się to następująco:
klasa 1b - Anna Walczak średnia 4.86, Patrycja
Samiec średnia 4.79; klasa 1c - Jakub Waprzko
średnia 5.57, Martyna Pawłowska średnia 5.07,
Martyna Kabza średnia 4.93, Marta Kluczyńska
średnia 4.86; klasa 2a - Agata Broniarczyk średnia
5.07, Dominika Żytkiewicz średnia 4.80, Karolina
Zdyb średnia 4.80; klasa 2b - Adrian Owczarek
średnia 5.27, Aleksandra Baranowska średnia 4.73;
klasa 2c - Marcel Bednarczyk średnia 5.20, Alicja
Baranowska średnia 5.0 , Mateusz Olban średnia
4.93, Wiktoria Moczkowska średnia 4.87;klasa 3a
- Sandra Rechcińska średnia 4.73; klasa 3b - Sara
Bednarska średnia 4.86; klasa 3c – Julia Waprzko
średnia 5.47, Sara Pikala średnia 5.27, Michał Śniady
średnia 4.87.
Samorząd uczniowski postanowił również nagrodzić

uczniów ze 100% frekwencją. Gimnazjaliści należący
do tej grupy to: Dominik Bączał kl. Ia , Arkadiusz
Stępień kl. Ia, Dominik Woźniak kl. Ia, Justyna
Więckowska kl. Ib, Patrycja Samiec kl. Ib , Oliwia
Nagańska kl. Ic, Dominik Wypchło kl. Ic, Adam
Sabela kl. IIb. Odbył się również konkurs na najlepszą
klasę, w którym były brane pod uwagę wyniki
nauczania. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1c , która
osiągnęła średnią ocen 3,89, drugie miejsce klasa 1b
ze średnią ocen 3,78 oraz trzecie miejsce klasa 2b ze
średnią 3.68. Samorząd uczniowski przeprowadził
również konkurs na najsympatyczniejszą klasę.
Na podstawie wyników ankiety skierowanej do
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi
pierwsze miejsce zajęła klasa 1b, drugie miejsca
klasa 1c, zaś trzecie miejsce klasa 3a. Zwycięskie
klasy otrzymały w nagrodę po 200 zł., które będą
mogły przeznaczyć na wyjście integrujące klasę,
przekazane one zostały przez samorząd uczniowski
oraz Radę Rodziców szkoły. Samorząd Uczniowski
uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce
oraz stuprocentową frekwencję ufundował również
nagrody książkowe. Całe spotkanie podsumowała
Pani Dyrektor- Monika Łoboda, która dziękując
za wysiłek i gratulując wszystkim nagrodzonym,
życzyła nam powodzenia na dalsze miesiące nauki.
Przewodniczący SU również złożył podziękowania
nauczycielom za wsparcie, a członkom samorządu
za wytrwałą pracę.
Sara Pikala

Rzgowianie kibicowali w czasie
Pedro’s Cup 2015

brązowego medalu na Olimpiadzie w Atlancie.
Zmagania biegaczy, skoczków i kulomiotów
Rzgowianie podziwiali z ogromnym zaangażowaniem
i sprawdzili się jako wytrawni kibice. Pedro’s Cup
2015 obfitował w rekordy sportowe i wyjątkową
atmosferę na trybunach. Zgodnie z zapowiedzią
organizatorów powtarzamy: I być może do zobaczenia
na Pedro’s Cup Łódź 2016.
fot. i tekst Agnieszka Ruta

Ostatkowy wieczór upłynął w Łodzi pod hasłem
sportu. W Atlas Arenie odbyło się wyjątkowe,
sportowe widowisko, XI Międzynarodowy Mityng
Lekkoatletyczny Pedro’s Cup Łódź 2015.
Obecność głowy państwa, Prezydenta Bronisława
Komorowskiego oraz przedstawicieli władz całego
województwa, uświetniły sportowe zmagania gwiazd
lekkoatletycznych aren z całego świata.
W tym wyjątkowym święcie sportu, wzięła również
udział grupa uczniów z Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie. Gimnazjaliści, bo to
właśnie oni kibicowali lekkoatletom, zasiedli na
trybunach łódzkiej Atlas Areny, dzięki uprzejmości
pana Burmistrza, Mateusza Kamińskiego i Artura
Partyki, znakomitego, łódzkiego sportowca, zdobywcę
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Rozmowy z czytelnikami

Drodzy Czytelnicy, w tym numerze zaprezentujemy
kolejnego mieszkańca naszej gminy – Pana Roberta
Majdzińskiego. Pan Robert lat 36, z wykształcenia
jest mechanikiem samochodowym, zawodowo to
mikroprzedsiębiorca ze Rzgowa prowadzący auto
szkołę. W swojej szkole Pan Robert jest jednocześnie
wykładowcą i instruktorem, a prywatnie jest
miłośnikiem motoryzacji i pasjonatem samochodowym.
Samochód to nieodłączny element życia Pana Roberta,
od dziecka interesował się motoryzacją i jak każdy
mały chłopiec lubił siadać za kierownicą. W dorosłym
życiu postanowił związać swoje zainteresowania
i zamiłowania z pracą zawodową. Pan Robert auto
szkołę prowadzi od 2009 r., uprawnienia instruktora
doskonalenia technik jazdy posiada od 2001 r. i jest
kierowcą wszystkich kategorii. Pan Robert jest również
wykładowcą w swojej szkole i przygotowuje swoich
kursantów do egzaminu zarówno teoretycznego,
jak i praktycznego. Naszego Rzgowianina cechuje
profesjonalizm i pełne zaangażowanie w prowadzenie
swojej szkoły. Dowodem na to są rankingi: Statystyka
zdawalności ośrodków szkolenia kierowców –
informacje z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu
Drogowego, w której Pan Robert jest w czołówce.
Auto szkoła Pana Roberta jest na pierwszym miejscu
jeśli chodzi o zdawalność egzaminów teoretycznych
i na drugim jeśli chodzi o zdawalność kursu jazdy
egzaminu praktycznego. Dodam, że egzamin z jazdy
zdany przez kursanta za pierwszym razem to świetny
wynik dla auto szkoły i ogromny sukces dla samego
zdającego. Pana Roberta cechuje cierpliwość,
opanowanie oraz niebywała umiejętność przekazywania

19

wiedzy. Wiemy, że kursanci potrafią być bardzo
różni, w różnym wieku, z odmiennym poziomem
przyswajania wiedzy. Poprosiłem Naszego Rozmówcę
o rady dla przyszłych i obecnych kierowców, bo
jako doświadczony instruktor najlepiej wie, na
co zwracać uwagę na drodze: „Przede wszystkim
ostrożna jazda bez brawury, czytanie znaków

Spraw Wewnętrznych jest utrata prawa jazdy na 3
miesiące w przypadku przekroczenia przez kierowcę
dozwolonej w obszarze zabudowanym prędkości
o 50 i więcej km/h. Uprawnienia do kierowania
pojazdami utracą również kierowcy, którzy będą
przewozić zbyt dużą liczbę osób.
z mieszkańcem rozmawiał Tomasz Łuczyński

drogowych, wczesne włączanie kierunkowskazu
oraz ograniczone zaufanie do innych uczestników
ruchu”. Nasz ekspert opowiedział nam jeszcze o kilku
ważnych zmianach w przepisach ruchu drogowego.
Okazuje się, że jedną z propozycji Ministerstwa

Zapraszam Państwa do przysyłania lub
zgłaszania się. Chętnie przedstawimy ciekawe
osoby z gminy i ich zainteresowania, pasje czy
hobby. Adres e-mail: naszagmina@rzgow.pl lub
tel. do Redakcji 883 622 722

Utalentowane Słowiki ze Rzgowa
W dniu 22.02 br. o godzinie 18:30 w Hali Sportowej w Rzgowie zgromadzili
się melomani na koncercie piosenek filmowych i musicalowych. Wszystkie
piosenki filmowe wykonane zostały przez zespół Sempre Cantare. Zespół Sempre
Cantare to grupa naszych „rzgowskich słowików”, czyli bardzo utalentowana
młodzież. Koncert muzyki filmowej był strzałem w dziesiątkę. Mieliśmy okazję
usłyszeć takie utwory jak: „Mam tę moc” piosenka z filmu Kraina lodu wyk.
Lara Hidane, „Miłość rośnie w nas” z filmu Król lew śpiewała Magdalena
Prądzyńska. Zabrzmiały również „Modlitwa Esmeraldy” z filmu Dzwonnik
z Notre Dame wyk. Julia Waprzko, Agata Juśkiewicz zaśpiewała „Kolorowy
wiatr” z filmu Pocachontas. Mieszkańcy oprócz świetnie wykonywanych

utworów mogli przypomnieć sobie niektóre filmy dzięki krótkim fragmentom
wyświetlanym na ekranie. Pokaz filmu wprowadzał słuchacza w bajkowy świat,
oprawa świetlna i autorskie wykonanie utworów tworzyły atmosferę, wzruszeń
i chwilami z dreszczem na plecach. Niedzielny koncert był nie tylko doskonałą
formą spędzenia czasu ale również poznania bliżej naszych wschodzących
talentów. Zobaczyliśmy na scenie utalentowanych młodych ludzi, Rzgów ma
się kim chwalić. Grupę Sempre Cantare prowadzi Wojciech Skibiński.
1. Lara Hidane- Mam tę moc- film- Kraina lodu
2. Magdalena Prądzyńska-film- Miłość rośnie wokół nas- Król Lew
3. Julia Waprzko- Modlitwa Esmeraldy- film-Dzwonnik z Notre Dame
4. Agata Juśkiewicz- Kolorowy wiatr-film- Pocachontas
5. Magdalena Ogłaza- Płynie czas, liczę dni- film- Anastazja
6. Wiktoria Prądzyńska- Jak rozmawiać trzeba z psem- filmAkademia Pana Kleksa
7. Barbara Jagiełło- Walczyk Szpicbródka-film- Hallo Szpicbródka
8. Michał Skibiński- Kaczka Dziwaczka- film- Akademia Pana
Kleksa
9. Agata Juśkiewicz, Katarzyna Sowińska- Rzeka marzeń- filmW pustyni i w puszczy
10. Ewa Górska- O mnie się nie martw- film- Tomek i pies
11. Maciej Skibiński- Róża i bez- film- Jak rozpętałem drugą wojnę
światową
12. Barbara Jagiełło- Od nocy do nocy- film- Noce i dnie
13. Magdalena Ogłaza- Motylem jestem-film- Motylem jestem,
czyli romans 40- latka
14. Julia Waprzko- Szukaj mnie- film- Kogel mogel
15. Mateusz Tomaszewski, Katarzyna Sowińska- Dumka na dwa
serca- film- Ogniem i mieczem
16. Agata Juśkiewicz- Ruchome piaski- film- Nocne graffiti
17. Katarzyna Sowińska- Pamięć- film- Koty
18. Barbara Jagiełlo, Ewa Górska, Magdalena Ogłaza- Krąg życiafilm- Król Lew
Tomasz Łuczyński
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Rzgów - Miasto Mody
Głośno było w lutym o Rzgowie w mediach, a wszystko za sprawą imprezy
modowej.
W dniach 18-22 lutego odbyła się II edycja Międzynarodowych Targów Mody
oraz I edycja Fashion Week Poland. W ciągu pięciu dni Miasto Mody Ptak Fashion
City gościło prawie 100 000 odwiedzających. W Międzynarodowych Targach
Mody udział wzięło 3500 wystawców, w większości polskich producentów.
Gośćmi specjalnymi wydarzeń były Patrizia Gucci oraz Anna Fendi, spośród
polskich gwiazd w Ptak Fashion City zagościli m.in.: Maciej Zień, Teresa
Rosati, Teresa Kopias, a ceremonię otwarcia i wieczorną Galę poprowadził
Olivier Janiak z żoną Karoliną Malinowską. W wydarzeniu udział wziął także
Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, który objął patronatem
honorowym Targi Mody, Wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska,
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Burmistrz Miasta

na zdjęciu Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński z gościem specjalnym
targów Patrizia Gucci

Rzgowa Konrad Kobus i Radni Rady Miejskiej.
Po raz pierwszy przyznano prestiżowe nagrody – Złote Manekiny. Producenci
rywalizowali także w Festiwalu Mody Polskich Producentów o nagrodę Anny
Fendi. W czasie trwania Targów odbyły się premiery kolekcji wiosna-lato
2015, rozpoczynające sezon i inaugurujące sprzedaż nowego asortymentu.
W ramach Fashion Week Poland w trakcie 5 dni odbyło się ponad 50 pokazów
mody, m.in. „By Patrizia Gucii”, prezentacje kolekcji Macieja Zienia, Teresy
Kopias czy Teresy Rosati oraz pokazy polskich producentów. Organizatorzy
przygotowali Strefę Next Season z kolekcjami odzieży na nadchodzący sezon
i Strefę Fashion&Design – z autorskimi kreacjami od projektantów z branży
mody i designu. Wydarzeniu towarzyszyły panele dyskusyjne i wykłady.
Materiał zebrał i przygotował Tomasz Łuczyński
wykorzystano materiał ze strony internetowej Ptak Expo.

Przepis miesiąca: Cichy Dzień
W każdym związku, nawet najlepszym występuje czasem zjawisko
zwane „cichym dniem”, który to cichy dzień potrafi trwać nawet tydzień.
Nie okazujmy jednak słabości dzwoniąc do ulubionego dostawcy pizzy
lecz pokażmy, że w kuchni radzimy sobie równie dobrze jak z pilotem od
telewizora. Omletonaleśnik czy też naleśnikoomlet, proste i szybkie danie
zapełni mam pustkę w żołądku i zaskoczy pozostałych członków rodziny
naszym kunsztem kulinarnym, bez względu na efekt końcowy.
Dwa jajka, 100gram mąki, 200 gram mleka (niepełna szklanka).
Wszystkie składniki mieszamy razem do osiągnięcia jednolitej konsystencji
i tak przygotowaną masę wlewamy na rozgrzaną patelnię posmarowaną
odrobiną oleju. Po około pięciu minutach zręcznym ruchem odwracamy
nasz omletonalesnik na drugą stronę i po kolejnych pięciu minutach mamy
gotowe danie. W zależności od naszych upodobań smarujemy miodem,
dżemem lub bitą śmietaną, dodajemy owoce kroimy w trójkąty jak pizzę
i gotowe.
Smacznego.

PS. Nie wszystkim mój „gust alkoholowy” jak nazwał to jeden z czytelników
przypadł do gustu. Być może woli „wstrząśnięte nie zmieszane”. Nic nie
stoi na przeszkodzie, żeby zaprezentował swoje kulinarne umiejętności,
ale do tego trzeba mieć odwagę podpisać się imieniem i nazwiskiem a nie
chować się za anonimowym wpisem.
Leszek Chwiałkowski

