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Punktualnie o godzinie 21.00
miał miejsce pokaz sztucznych
ogni, który
co roku
jest
coraz
piękniejszy

Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie nadano stadionowi w Rzgowie
imię Henryka Śmiechowicza, byłego długoletniego Przewodniczącego
klubu GLKS „Zawisza”
...Corpo Musicale di Dossena z Włoch...
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Dożynki PowiatowoGminne 2007

Dni Rzgowa 2007

Następnie na estradzie zaprezentowały się zespoły artystyczne:
ZPiT „Rzgowianie”...

...Formacje taneczne
„Dynamit Beat”
i „Break Dance”...

Starostowie Dożynek wręczają bochen chleba
Staroście Łódzkiemu Wschodniemu
Piotrowi Busiakiewiczowi
i Burmistrzowi Rzgowa Janowi Mielczarkowi

...Śpiewak operowy Mirosław Bednarczyk...

Tradycyjnie od trzech lat w pierwszą niedzielę września
odbyły się Dożynki, tym razem Powiatowo-Gminne 2007,
w miejscowości Bronisin Dworski.

W międzyczasie na płycie
boiska odbyła się prezentacja
siłowa członków klubu sportowego
„Fenix Team” z Tuszyna
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...Kabaret „Rak”...

...Śpiewaczka operowa
Mieczysława Andrzejak

Rzgów – Nasza Gmina

Rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym, gdzie proboszcz parafii ks. Kanonik Tadeusz Malec powitał: Starostów Dożynek Małgorzatę Ostojską-Zdyb i Pawła Dróżdża, Wojewodę Łódzkiego Panią Helenę
Pietraszkiewicz, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Stanisława
Witaszczyka, Starostę Powiatu Łódzkiego-Wschodniego Pana Piotra Busiakiewicza, Burmistrza Rzgowa Pana Jana Mielczarka, Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Rzgowie Pana Marka Bartoszewskiego, radnych powiatowych i radnych Rady Miejskiej w Rzgowie, członkinie kół gospodyń
wiejskich, rolników, poczty sztandarowe, zespoły artystyczne i wszystkich
uczestników dożynek.
CIĄG DALSZY NA STR. 2

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszewski
nadaje tytuł Honorowego Obywatela Gminy Rzgów
Czesławowi Zaborowskiemu
Fotoreportaż: str. 15-16

Do 2.10.2007 r. gazeta
przyjmuje krótkie
informacje ze zdjęciami
o kandydatach do sejmu
i senatu z gminy Rzgów

Honorowy
Obywatel Gminy
Pan Czesław Zaborowski otrzymał godność Honorowego
Obywatela Gminy Rzgów za całokształt pracy zawodowej i
społecznej, jakiej dokonał w dotychczasowym swoim życiu, za
którą zdobył zaufanie i autorytet wśród mieszkańców, a także
przyczynił się do rozwoju gminy.
Urodził się w dniu 1.01.1933 r. w Gospodarzu, gm. Rzgów,
pow. łódzkiego, posiada wykształcenie średnie. Po ukończeniu szkoły podjął pracę w Gminnej Spółdzielni w Rzgowie na
stanowisku księgowego. Po odbyciu służby wojskowej w latach
1956-1960 pracował jako sekretarz Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej w Gospodarzu, od 1961 do 1972 r. na stanowisku sekretarza Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Tuszynie, w latach 1973-1975 jako inspektor ds. inwestycji w
Gminnej Spółdzielni w Tuszynie, a następnie w latach 1976-

2001 prowadził z żoną gospodarstwo rolne o pow. 10,80 ha we
wsi Guzew.
W 2002 r. przechodząc na emeryturę przekazał gospodarstwo synowi. Do chwili obecnej jest Prezesem Gminnej Spółki
Wodnej w Rzgowie, która świadczy usługi na rzecz tut. rolnictwa.
W 1975 r. został wybrany Przewodniczącym Rady Sołeckiej w
Guzewie, później sołtysem i pełni te funkcje do dnia dzisiejszego. Jest długoletnim działaczem w OSP w Guzewie, pełniąc
funkcje członka Zarządu i Skarbnika. Przez dwie kadencje był
Radnym Gminnej Rady Narodowej w Rzgowie, inspirował i przyczynił się do realizacji różnych inwestycji na terenie sołectwa i
nie tylko – m.in. budowy sieci wodociągowej, asfaltowania dróg
i budowy chodników, rozbudowy szkoły, strażnicy, telefonizacji,
działając w komitetach społecznych tych inwestycji.
Za całokształt osiągnięć w pracy zawodowej i społecznej został
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką
Miasta Łodzi, Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa,
Odznaką Zasłużony Pracownik Państwowy, Zasłużony Pracownik Rolnictwa i Zasłużony Działacz w Ludowych Zespołach
Sportowych.

DNI RZGOWA 2007
...jak co roku odbyły się (w dniach 25-26 sierpnia) na stadionie GLKS „Zawisza”
w Rzgowie im. Henryka Śmiechowicza.

Pierwszy dzień zainaugurowany został koncertem
orkiestr: włoskiej Corpo Musicale di Dossena i naszej
Orkiestry Dętej przed Urzędem Miejskim w Rzgowie

Dożynki Powiatowo-Gminne 2007

Na estradzie wystąpiły w kolejności:
włoska orkiestra z Dosseny...

O godzinie 14.00 odbyło się wspólne spotkanie obu orkiestr
i władz samorządowych – Burmistrza Dosseny i Rzgowa
...przeprowadzony został konkurs KIA Motors
z nagrodami dla publiczności...

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Starościna Dożynek 2007
Małgorzata Ostojska-Zdyb, lat 36. Jedno dziecko - syn. Posiada
wykształcenie wyższe. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni 15 ha, a także działalność gospodarczą - żwirownia.
Gospodarstwo jest nastawione na produkcję mleka i chów młodego
bydła opasowego.
Uprawiane są w nim przede wszystkim zboża, a także kukurydza. Od
9 lat pełni funkcję sołtysa wsi Bronisin Dworski, a od dwóch lat jest
przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Bronisinie Dworskim.
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Na ofiarowanie starostowie dożynek wręczyli ks. Proboszczowi bochen
chleba, a członkinie KGW z Prawdy przekazały wieniec dożynkowy (fot. 1).
Po mszy św. przed kościołem członkowie ZPiT „Rzgowianie” częstowali
gości dożynkowych chlebem i miodem.
Następnie odbył się uroczysty przejazd korowodu dożynkowego do Bronisina Dworskiego – plac OSP (fot. 2, 3, 4, 5), gdzie nastąpiło powitanie
i otwarcie dożynek przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Burmistrza Rzgowa (fot. 6), a starostowie dożynek wręczyli obu gospodarzom
dożynek bochny chleba.
Miłym akcentem dożynek było wręczenie przez Wojewodę Łódzkiego
Panią Helenę Pietraszkiewicz Srebrnego Krzyża Zasługi Prezesowi Rzgowskiej Orkiestry Dętej Panu Włodzimierzowi Kaczmarkowi (fot. 7). Złoty
Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymała Pani Wiesława Pietrusińska z
rąk członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP Pana Stanisława Bednarczyka (fot. 8).
Po odznaczeniach nastąpiło wyprowadzenie pocztów sztandarowych i
odbyła się ceremonia wręczenia wieńców dożynkowych wg kolejności: Dla
Wojewody Łódzkiego P. Heleny Pietraszkiewicz - KGW Gospodarz; Marszałka Województwa Łódzkiego odebrał Wicemarszałek Stanisław Witaszczyk - KGW Stara Gadka; Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego P.
Piotra Busiakiewicza - KGW Guzew; Burmistrza Rzgowa P. Jana Mielczarka
- KGW Czyżeminek; Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych odbierali P. Krzysztof Banasiak i P. Zofia Wąsicka - KGW
Kalino; Organizatora Dożynek P. Stanisława Bednarczyka - KGW Rzgów
(fot. 9):
Na ręce gospodarza dożynek
Wręczamy ten wieniec
Jako symbol ciężkiej pracy i trudu
Od wszystkich kół gospodyń wiejskich
Całej Gminy Rzgów
oraz Wiceburmistrza Rzgowa P. Jadwigi Pietrusińskiej - KGW Grodzisko.
W części artystycznej dożynek wystąpiły: ZPiT „Rzgowianie” (fot. 10),
chór „Camerata” (fot. 11) i przygrywała Rzgowska Orkiestra Dęta (fot. 12).
W trakcie dożynek można było zwiedzić wystawy płodów i produktów rolnych oraz zobaczyć i uczestniczyć w scenkach z życia dawnej wsi (fot. 13,
14, 15, 16).
Ostatnim miłym akcentem dożynek było wspólne biesiadowanie i zabawa
z udziałem zespołów muzycznych „gulden” i J.Q.

...zespół taneczny „Krasnale”...

...ZPiT
„Rzgowianie”...

...wokalistki – siostry Klaudia i Olga Fidrysiak...
...piosenkarka
Irena Jarocka...

FOTOREPORTAŻ: STR. 3-4

Starosta Dożynek 2007
Paweł Dróżdż - żonaty, ma jednego syna. Wraz z żoną prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni 21 ha w Bronisinie Dworskim.
Gospodarstwo nastawione jest na produkcję zwierzęcą. Przede
wszystkim zajmuje się produkcją trzody chlewnej, hodowane jest również bydło mięsne.

Rzgów – Nasza Gmina

...skrzypek
Szymon Kuzik...

Rzgów – Nasza Gmina
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Bez straty punktu
Po pięciu rozegranych spotkaniach w Klasie Okręgowej reprezentacyjna
drużyna Rzgowa ma na swoim koncie komplet punktów po zwycięstwach
nad Nerem Poddębice 3:0, Polonią Andrzejów 2:0, Włókniarzem II Konstantynów 3:1, MKS II Kutno 2:1 oraz Kolejarzem Łódź 2:0. Zespół nasz jest
samodzielnym liderem i nad drugim w tabeli Włókniarzem Pabianice ma już
cztery punkty przewagi. Gra pozostawia jeszcze wiele do życzenia, ale lepiej
jest wygrać po słabej grze, niż przegrać po bardzo dobrym meczu.
Bardzo dużo wniósł do gry zespołu Sylwester Jarzębowski, który wraz
z Jarosławem Soszyńskim strzelił większość z 12 bramek, jakie do tej pory
zdobył Zawisza. W naszym zespole pojawiło się kilka nowych twarzy, jeśli
chodzi o młodzieżowców. Równe szanse na grę w pierwszym zespole mają:
Kamil Kopera, Tomasz Sabela, Wiktor Czajka oraz Wojciech Świątek. Ten
ostatni doznał jednak na jednym z treningów groźnej kontuzji wiązadeł i w
rundzie jesiennej jego gra jest wykluczona. Wydaje się, że do tej czwórki
młodzieżowców dołączy niebawem Piotr Bolonek, który w chwili obecnej
gra w drugim zespole i strzelił już dla niego cztery bramki. Piotrek bardzo
poważnie podchodzi do treningów i jeśli tak będzie postępował dalej, to
bardzo szybko nadrobi zaległości treningowe i dołączy do kadry pierwszego
zespołu.
Drugi zespół w klasie „A” gra ze zmiennym szczęściem. Na trzy rozegrane
spotkania dwa przegrał, a jedno wygrał. Warto w tym miejscu wspomnieć, że
zespół ten jest złożony z bardzo młodych zawodników i jedynym celem, jaki
przed tym zespołem postawiliśmy, jest utrzymanie się w klasie „A”. Sądzę, że
cel ten zostanie osiągnięty. Zawodnicy muszą jednak zrozumieć, że do gry w
piłkę trzeba podejść bardzo poważnie, a nie stawiać przed nią takich rzeczy,
jak czyjeś osiemnaste urodziny, wesele, mecz pierwszoligowego Widzewa
czy jeszcze coś innego. W zespole tym mają grać wszyscy wychowankowie naszego klubu wsparci tylko zawodnikami schodzącymi z pierwszego
zespołu. Jeśli trener Łubis prowadzący ten zespół będzie się borykał z absencją zawodników z powodów jak podano wyżej, to do zespołu trzeba będzie
wprowadzić starszych zawodników, bo rozgrywki trzeba kontynuować, nie
można oddawać meczów walkowerem czy w ogóle się z rozgrywek wycofać,
ponieważ za tym idą kary finansowe nałożone przez ŁZPN.
Duży kryzys przechodzi drużyna „Michałowicz”. Po odejściu trenera
Świerczyńskiego zespół ten nie może się odnaleźć. Nie pomógł też znany
w Rzgowie trener Adamiak, który nie podszedł zbyt poważnie do swoich
obowiązków w klubie. Gdy wydawało się, że wszystko uda się poukładać po
zatrudnieniu nowego trenera, byłego zawodnika Zawiszy Michała Sajewicza,
kilku zawodników tego zespołu zapragnęło grać w innym klubie, wyrządzając tym samym krzywdę swoim kolegom z zespołu, ponieważ zmniejszył się
stan osobowy drużyny, a wiadomo, że Miasto i Gmina Rzgów liczy niewiele
ponad osiem tysięcy mieszkańców i chłopców z rocznika 1993 potrafiących
i jeszcze na dodatek chcących grać w piłkę nie ma tylu, ilu jest np. w Łodzi,
Zgierzu, Konstantynowie czy w Pabianicach.
Apeluję do rodziców i zawodników, aby nie zniechęcali się wynikami,
grą i frekwencją tego zespołu na meczach i treningach. Kryzys na pewno
minie. Łatwiej jest zespół utrzymać, niż później go odbudowywać, bo to, że
ci chłopcy będą grać w piłkę, nie ulega wątpliwości. Oni już się piłką „zarazili”. Taki sam kryzys przechodziła drużyna, która w chwili obecnej gra w
klasie „A”. W pewnym momencie zespół ten był rozwiązany, ale ci chłopcy,
którzy chcieli grać, z piłką się nie rozstawali. Znaleźliśmy dla nich inną grupę
rozgrywkową. Rok czasu dla tych zawodników był jednak stracony. Szkoda,
żeby sytuacja powtórzyła się z obecną drużyną grającą w klasie „Michałowicz”.
Nie ma natomiast żadnych problemów z dwoma naszymi najmłodszymi
zespołami, występującymi w Klasie „Górski” w dwóch grupach. W zespołach tych widać u chłopców dużą chęć i zaangażowanie na treningach i na
meczach i choć wyniki konfrontacji z innymi zespołami są różne, nie wynik
jest najważniejszy. Jesteśmy zainteresowani tym, aby jak największa ilość
chłopców biegała za piłką.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Osiągnięcia sportowe
rzgowskich gimnazjalistów
Bardzo dobre wyniki uzyskali uczniowie rzgowskiego gimnazjum w imprezach biegowych organizowanych przez stowarzyszenia LZS. W Wojewódzkich Wiosennych Biegach Przełajowych z okazji Dnia Olimpijczyka
brała udział 30-osobowa grupa (23 dziewczyny i 7 chłopców).
Najlepsze wyniki w tych zawodach uzyskali: Tomasz Niciński – 2 miejsce, Anna Nicińska – 4 miejsce, Marcin Bartoszek – 5 miejsce, Tomasz Świątczak – 6 miejsce. W pierwszej piętnastce przybiegli również: Patryk Sumera,
Joanna Urbaniak, Joanna Piech, Marlena Głaszcz i Monika Jędrzejczyk.
Bardzo udany był również start 10-osobowej grupy biegaczy w VIII
Wojewódzkim Biegu Żołnierskim „Byszewy 2007” o Puchar Ministra
Obrony Narodowej.
Dziewczęta startowały na dystansie 1.200 m, zajmując: 1 miejsce – Joanna
Urbaniak (26 pkt), 2 miejsce – Anna Nicińska (23 pkt), 4 miejsce – Dominika
Sabela (21 pkt), 7 miejsce – Joanna Piech.
Chłopcy biegli na dystansie 1.800 m, zajmując następujące miejsca:
1 miejsce – Tomasz Niciński (25 pkt), 5 miejsce – Marcin Bartoszek (20 pkt),
6 miejsce – Patryk Sumera (19 pkt).
Łączna punktacja dziewcząt i chłopców pozwoliła na uzyskanie pierwszego miejsca.
Punktacja szkół: 1. miejsce – Gimnazjum w Rzgowie (133 pkt), 2. miejsce – SP nr 202 w Łodzi (125 pkt), 3. miejsce 0 SP w Nowosolnej (124 pkt).
Najlepsi biegacze otrzymali medale, dyplomy i sprzęt sportowo-turystyczny. Duży Puchar Ministra Obrony Narodowej odebrałam z rąk Wójta
Gminy Nowosolna – Pana Tomasza Bystrońskiego.
Grażyna Żabka
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Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4
Fot. 6

Fot. 5

Z żalem żegnamy

ś.p. Jana Warzywodę
ostatniego z grona założycieli Ludowego Zespołu Sportowego
w Rzgowie, współinicjatora budowy rzgowskiego stadionu
i podporę drużyny siatkarzy w pierwszych latach
działalności Klubu.
Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarząd, członkowie i sympatycy GLKS „Zawisza” Rzgów
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Fot. 7

Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina

Fot. 8
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Fot. 9

Szlakiem Nadpilicznym

Fot. 10

Bardzo udany był start 20-osobowej grupy uczniów w VIII Ogólnopolskim Zlocie Turystyczno-Ekologicznym „Szlakiem Nadpilicznym” w Białej
k. Sulejowa.
Każdy z uczestników brał udział w jednej z czterech konkurencji rajdowych: wędkowaniu, konkursie wiedzy, torze zwinnościowym i rzucie lotką
do celu. Dodatkowo wszyscy zaliczyli 10-kilometrową wycieczkę metodyczną, odpowiadając na pytania przygotowane przez organizatorów.
W punktacji indywidualnej najlepsze miejsca wywalczyły dziewczęta
w konkursie wiedzy dotyczącym znajomości walorów przyrodniczo-turystycznych Ziemi Piotrkowskiej. Na 49 uczestniczek tej konkurencji pierwsze
miejsce zajęła Paulina Biesaga, drugie Zuzanna Kaciupska, a trzecie Anna
Nicińska.
W punktacji zespołowej III miejsce zajęła drużyna „Sosenki” w składzie:
Zuzanna Kaciupska, Julia Władyczuk, Krzysztof Muras i Łukasz Nędzi. W
punktacji gmin – czwarte miejsce, a w punktacji powiatów – drugie miejsce.

Zarząd LUKS „Sokół” ufundował nagrody dla najlepszych sportowców,
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, reprezentowali klub i szkołę w
zawodach sportowych i turystycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz za systematyczny udział w zajęciach sportowych sekcji klubowych.
Statuetkę – Najlepszy Biegacz otrzymali: Joanna Urbaniak, Anna Nicińska, Joanna Piech, Tomasz Niciński, Patryk Sumera i Marcin Bartoszek.
Statuetkę – Najlepsza siatkarka otrzymały: Karolina Jardzioch, Katarzyna
Biniek i Klaudia Topczewska.
Dyplomy otrzymali: Marlena Głaszcz, Tomasz Świątczak, Krzysztof
Skrobiszewski i Sławomir Budziejewski. Dyplomy otrzymały siatkarki z
sekcji młodziczek i juniorek młodszych.
W imieniu Zarządu Klubu serdecznie gratuluję wyróżnionym sportowcom i życzę równie wysokich wyników sportowych w następnych latach edukacji szkolnej.
Grażyna Żabka

Fot. 11
Fot. 14

Stadion ma imię
Fot. 15

Fot. 16

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w trakcie dni Rzgowa
w dniu 26 sierpnia 2007 r., wręczony został Akt Nadania Stadionowi w Rzgowie imienia Henryka Śmiechowicza. Akt Nadania Imienia z rąk władz Gminy
odebrali byli prezesi Zawiszy: Ryszard Siotor, Bogdan Frąckowicz, Mirosław
Świerczyński, Bolesław Siutowicz oraz niżej podpisany.
Bogdan Papuga - Prezes GLKS Zawisza Rzgów

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
LUB INWESTYCYJNĄ W RZGOWIE
LUB OKOLICY POWYŻEJ 1000 m²
TEL.: 515-280-981; 603-310-160

Mieszkanie wynajmę
Tel. 508-848-197
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Na swoją bazę treningową Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” wybrał w
tym roku Złote Piaski w Bułgarii, ponieważ cena pobytu w tym kraju okazała
się niższa niż w jakiejkolwiek nadmorskiej polskiej miejscowości, a przynajmniej temperatura powietrza i morza była gwarantowana.
Ze względu na panujące tam warunki pogodowe próby tańca i śpiewu
przeprowadzane były tuż po śniadaniu, by resztę dnia spędzić na plaży lub
wycieczkach. Podczas 10 dni grupie ze Rzgowa udało się zobaczyć Monastyr
(klasztory w skałach), Nessebar z jego zabytkowymi cerkwiami, Sozopol, a
niektórzy odwiedzili Balczik i Aquapolis. Zabrakło czasu, by skorzystać ze
wszystkich atrakcji, jakie proponuje kurort Złote Piaski. Dla najbardziej leniwych był basen usytuowany przy hotelu i tam właśnie można było odpocząć
po próbach tańca oraz kąpać się w promieniach słońca. Program ćwiczony
w Bułgarii można było obejrzeć podczas Dni Rzgowa oraz na Dożynkach
Gminnych w Bronisinie Dworskim.
Wraz z początkiem roku szkolnego Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” wznawia systematyczną działalność. Osoby zainteresowane śpiewem i
tańcem ludowym prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Kultury
przy ul. Rawskiej 8. Tel. 042 / 214-13-12.

Nowy sezon rozpoczęty...

Nagrody „Sokoła”

Fot. 12

Fot. 13

W pogoni za słońcem
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Po przerwie wakacyjnej Rzgowski Chór „Camerata” pełen werwy i
wigoru przystąpił do zdecydowanych działań związanych z przygotowaniami
oraz występami odbywającymi się w naszej gminie na przełomie sierpnia i
września.
Pierwsze z nich – Dni Rzgowa upłynęły pod znakiem „Marianny w szczęśliwym mieście Rzgowie”, czyli udanych produkcji oraz gratulacji zebranych
zarówno na stadionie, jak i w kościele parafialnym podczas uroczystej mszy
świętej, a także pojawiających się w dniach kolejnych – komentarzach.
Dniom Rzgowa nierozerwalnie towarzyszyła miła atmosfera, wzajemne
sympatyczne rozmowy, a także dobra zabawa i satysfakcja z wykonanego
dzieła, która jest chyba kluczem wszelkich udanych działań.
Dożynki gminno-powiatowe w Bronisinie Dworskim były kolejnym
etapem w podjętym dziele urozmaicania uroczystości śpiewem chóralnym i
jak obecni tam donoszą – niejednemu serce mocniej zabiło, a łza w oku się
zakręciła, gdy „Jasieniek droczył się z panną”, „Góral odwiecznie dumał nad
swym losem emigranta” (czyżby na Ukrainie?), a te najprawdziwsze dożynki
okazały się - jak to drzewiej bywało - prawdziwym świętem zbiorów zakończonym wspaniałą zabawą i rozśpiewaną biesiadą. Jak to miło być rodzynkiem - jedynym chórem świeckim w całym powiecie łódzkim-wschodnim!!!
Myli się jednak ten, kto myśli, że na tym koniec atrakcji koncertowych.
Aż pół roku „mocy urzędowej” nabierało zaproszenie KGW Starowa Góra do
uświetnienia uroczystej mszy św. z okazji 60 rocznicy istnienia tejże komórki.
Miało to miejsce 9.09.2007 o godz. 18.00. Ten „mały koncertowy maraton”
to jednocześnie i wielki sprawdzian, i zobowiązanie. Ale właśnie dla takich
chwil naprawdę chce się i warto śpiewać.
Bardzo dobry występ „Cameraty”, wypełniony ludźmi kościół św. Wojciecha ze swą wspaniałą akustyką oraz głośne brawa na koniec Eucharystii
– już dziś są obietnicą następnych koncertów w tym miejscu. A nam, pomimo
zmęczenia - ...urosły skrzydła!!!
A jakie najbliższe plany? Najpierw te zaległe, ale i najprzyjemniejsze.
Mianowicie? - przez żołądek do „Cameraty”!
Zainteresowanym przypominam terminarz prób: wtorki i czwartki w
godz. 17.30-19.00. Zapraszam do naszej chóralnej rodziny! Z pozdrowieniami:
Chórmistrz - Izabela Kijanka
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Włosi z Dosseny
na Dniach Rzgowa

KGW CZYŻEMINEK

W dniach 24-28 sierpnia br. przebywała 70-osobowa delegacja włoska z
Gminy Dossena, prowincja Bergamo. Goście przybyli w ramach kontaktów
nawiązanych podczas ubiegłorocznego pobytu naszej delegacji. Włoskiej
grupie przewodniczył Burmistrz Dosseny – Sindaco Franco Zani, proboszcz
parafii w Dossenie – Zucchelli Giovan Battista, Prezes Orkiestry z Dosseny
– Giuseppe Astori.
Goście w dniu 24 sierpnia zwiedzali Muzeum Auschwitz-Birkenau. W
sobotę 25 sierpnia rano udali się do Łodzi, gdzie zwiedzali Muzeum na Radogoszczu, Manufakturę i Katedrę Łódzką. Po południu doszło do spotkania
w Urzędzie Miejskim z władzami samorządowymi i mieszkańcami Gminy
Rzgów. Podczas spotkania przedstawiono historię, osiągnięcia zaprzyjaźnionych Gmin Rzgowa i Dosseny. Po spotkaniu w korowodzie przy dźwiękach
Orkiestr Dętych ze Rzgowa, Dosseny i ZPiT „Rzgowianie” wszyscy udali się
na świętowanie Dni Rzgowa.
W niedzielę goście udali się na zakupy do CT „Ptak”. Po obiedzie uczestniczyli w uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Rzgowie na stadionie, zwiedzali
wystawy, bawili się wraz z mieszkańcami na wspólnej dyskotece. W dniu 27
sierpnia rano przyjaciele z Dosseny zapoznali się z inwestycjami na terenie
Gminy Rzgów dofinansowanych ze środków UE. W godzinach południowych udali się na Jasną Górę.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, podczas której przekazaliśmy
sobie upominki, goście poczęstowali nas włoskim winem z regionu Bergamo
oraz przygotowaną włoską potrawą. Przy wspólnym śpiewie i tańcu bawiliśmy się do późnych godzin nocnych.
Dn. 28 sierpnia rano przyjaciele z Dosseny dziękując za miłe przyjęcie
udali się w drogę powrotną do domu. Pobyt grupy włoskiej w Rzgowie został
dofinansowany z funduszy UE w ramach programu „Town Twinning”.
Włodzimierz Kaczmarek

Myśmy ze Rzgowskiej Gminy
Może Wam nie znani
My do Pana Burmistrza
Z dobrymi chęciami

Witajcie dzisiaj wszyscy
W Dworskim Bronisinie
Posłuchajcie choć chwilkę
Co Czyżeminek powie

A zanim wieniec damy
Trochę pośpiewamy
A i na swoją dolę
Tutaj ponarzekamy

Triumfatorka zawodów 14-letnia Ola Maćkowiak z rodzicami, uczennica
2 klasy Gimnazjum Sportowego w Łodzi. Często towarzyszy rodzicom w
wyprawom na ryby na Zalew w Czarnocinie. Oprócz wędkowania lubi słuchać muzyki.

Zawody wędkarskie
W dniu 26 sierpnia br. w ramach obchodów Dni Rzgowa odbyły się
Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży na zbiorniku wodnym w Rzgowie, ul. Zielona, zorganizowane przez Koło Wędkarskie w Rzgowie.
Zawody wygrała drugi raz Ola Maćkowiak ze Starowej Góry, która
złowiła w ciągu godziny 15 ryb. Kolejne miejsca zajęli: Jacek Gałkiewicz,
Tomasz Szumiński ze Rzgowa.
Organizator zawodów
Włodzimierz Kaczmarek

Mamy Pana Burmistrza
Człeka szlachetnego
Gdy potrzebujesz pomocy
To udaj się do niego
Nigdy ci nie odmówi
Chleba ani soli
Zawsze ci dopomoże
W ciężkiej doli Twojej
Oj dożynki dożynki
Smutny rolników czas
Gdzie byś się nie obejrzał
To rośnie młody las

Tu ziemie zaniedbane
Wokoło ugór zły
Oj rolniku, rolniku
Ciężko żyć będzie ci
Śpichrze nie zapełnione
Chleba nam będzie brak
Na urodzajnych polach
Porośnie tylko chwast
Kombajny już nie mają
Co kosić, młócić, rżnąć
Niedługo do muzeum
Zabiorą nam je stąd
Dziki też pola ryją
Grasują jak w swoim
A z koła łowieckiego
Chyba ich się boją
W tym naszym polskim rządzie
Płakać się chce, nie śmiać
Ale nie martw się chłopie
Unia chce ci coś dać
U nas potrzeby wielkie
Stoi stara sala
Za przyczyną Pana Burmistrza
Będzie odmalowana
Przydałyby się dożynki
W naszej wiosce nie raz

Orkiestra Corpo Musicale Dossena

Delegacja z Dosseny
w CT „Ptak”
W dniu 26 sierpnia br. odbyło się spotkanie Zarządu CT „Ptak” z przedstawicielami władz miejskich miasta Dossena, prowincja Bergamo we Włoszech, którzy przebywali w Rzgowie na zaproszenie władz miejskich w
ramach wymiany mieszkańców. Goście zapoznali się z historią CT „Ptak”,
rozwojem i planami inwestycyjnymi. Największe wrażenie na gościach z
Włoch zrobiła wielkość i ilość stoisk handlowych i ich wysoki standard.
W spotkaniu uczestniczyli ze strony włoskiej: Burmistrz Dosseny – Franco
Zani, Prezes Orkiestry z Dosseny – Giuseppe Astori, Zuccheli Giovan Battista – Proboszcz Parafii w Dossenie. Ze strony CT „Ptak” - Prezes Zarządu
– Bogdan Migdał, Prezes ds. Ekspansji i Rozwoju – Kazimierz Ćwikła,
Dyrektor – Paweł Babski. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Rzgowa – Jan
Mielczarek.
Oprócz delegacji w CT „Ptak” w tym samym czasie zakupy robili pozostali goście z 70-osobowej grupy włoskiej. Pobyt grupy włoskiej w Rzgowie
dofinansowany był z programu UE „Town Twinning”.
WK
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Tel. 0-510-134-257
Wynajmę na działalność gospodarczą,
usługowo-handlową, biuro, hurtownię,
z możliwością zamieszkania - 400 m2,
3 budynki ogrzewane, instalacja wodno-kanalizacyjna,
energetyczna, gazowa, telefon. Budynki okratowane,
zabezpieczone. W jednym z budynków znajduje się
kanał samochodowy - 10 mb.
Teren ogrodzony i utwardzony.
Lokalizacja Rzgów - Centrum.
Tel. 0604-073-997 [24 h]
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Te nasze gospodynie
Z Czyżeminka rodem
Niektóre są ze świata

Za Twe łaski Boże
Ten wieniec w podzięce,
Składamy dziś w darze
Na proboszcza ręce.
Przyjmij od nas wieniec,
Pobłogosław kłosy,
Niechaj się odmienią
Nasze chłopskie losy.

KGW PRAWDA
Przybyliśmy z Prawdy
Do Rzgowa w niedzielę,
Bo dziś są dożynki
W tutejszym kościele.

Kupię działkę budowlaną
ok. 1000 m² w Rzgowie!!!

Nasze koło gospodyń
Świeżo odnowione
Żeby się tak kręciło
Zawsze w dobrą stronę

A nasz ksiądz wikary
To jest człowiek dusza
Jego miła buzia
Serduszka porusza.

Książka miesiąca
Patricia Shaw jest pisarką australijską. W swych powieściach „dramatycznych i barwnych jak sama Australia” zagmatwane losy bohaterów po
mistrzowsku splata z obrazem przemian na kontynencie. „Zatoka orchidei”
– to obraz burzliwych losów dwóch sióstr, młodych i wykształconych Angielek, które nie znalazły szczęścia w rodzinnym kraju, postanowiły go szukać
w dalekiej Australii.
Jesienią 1867 r. brytyjski żaglowiec „City of Liverpool” po pięciotygodniowym rejsie przybija do portu Brisbane. Z pokładu, pośród innych pasażerów, schodzą na ląd Ruth i Emili, siostry, dla których wyjazd do Australii
był ostatnią szansą ratunku... Jednak na miejscu okazuje się, że nikt ich tu nie
oczekuje, nie ma też dla nich obiecanej pracy.
Siostry zatrzymują się w pensjonacie i na własną rękę zaczynają szukać
jakiegoś zajęcia z godziwym wynagrodzeniem. Upłynie jednak trochę czasu,
zanim Ruth i Emili obejmą posady w oddalonych od siebie zakątkach Australii.
Mirosława Olszewska

Odmieniłoby się wszystko
I z korzyścią dla nas

Kłaniamy się nisko
Księdzu proboszczowi,
Dziękujemy pięknie
Za wszystko, co robi.
A jak w księdzu zadrży
Góralska natura,
Jeśli ktoś podpadnie
Dostanie się bura.

KGW KALINO
Witamy Bronisin chętnie zaśpiewamy
Dla kółek rolniczych ten wieniec wręczamy.
Przynosimy wieniec z żyta i pszenicy
Bośmy go uwili w naszej okolicy.
Z okazji dożynek ślemy wam życzenia,
Niech szybko kto może los rolnika zmienia.
Bywało już lepiej teraz trochę gorzej,
Bo bydła i trzody coraz mniej w oborze.
Sporo żalu mamy świnie takie tanie,
W sklepie wciąż drożeje nic nam nie zostanie.
Klęski przeszły przez wieś i przez kraj nasz cały,
Bo grady i deszcze nas nie opuszczały.
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Drogi nasz proboszczu
W Tobie ufność mamy,
A nasze rolnictwo
Bogu polecamy.
Nasze plony niszczył
Mróz, grad i wichury
Wiemy Panie Boże,
Że to widzisz z góry.
Panie za co karzesz
Nieposłuszne dzieci,

A rolnik nasz polski już dłużej nie może,
Jak mu tu dopomóc wiesz tylko Ty Boże.
A rząd nam pomagał i dawał kredyty,
Jak je rolnik spłaci gdy kłos już wybity.

Mają wspólną mowę
Drogi Panie Burmistrzu
Wieniec ci niesiemy
Ze zboża, ziela, kwiatów
Na ręce w podzięce
Dzielmy dziś wszystkich chlebem
Świeżo upieczonym
Przez Boga Najwyższego
Pobłogosławionym!

Lecz ufamy Tobie
Słońce nam zaświeci.
Niech święta panienka
Królowa narodu
Ma nas w swej opiece
Plony z pól, ogrodów.
Weź nas w swą opiekę,
Nie bądź zagniewana
O to Cię lud prosi
Matko ukochana.
Sprzątnęliśmy zboże
Owoc naszej pracy.
Będzie z niego chlebek,
Będą jeść rodacy.
Kończymy śpiewanie
W tej świątyni progu
Żegnając się z Wami
Do przyszłego roku.
Niech zdrowie i szczęście
W każdym domu gości.
Polecamy wszystkich
Bożej opatrzności.

Jeśli się podoba Kalina śpiewanie,
Niechaj każda jedna literka dostanie.

Z naszego Burmistrza to dobry chłopina,
Jak on coś obieca, to słowa dotrzyma.
Nasza Burmistrzowa o nas też pamięta,
Kiedy by nie patrzył zawsze uśmiechnięta.
Nasz radny Bednarczyk w Bronisinie mieszka,
Fajny z niego strażak i niezły koleżka.
Teraz do widzenia już się pożegnamy,
I na drugi roczek u nas się spotkamy.
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KGW STARA GADKA
Na melodię „Witaj Zosieńko, otwórz okienko”
Autor: Julia Rechcińska
Dzisiaj w naszej gminie mamy święto plonów
Przynosimy zbiory ze swoich zagonów
I my z Gadki Starej także przybyłyśmy
Dla Marszałka Łodzi wieniec przyniosłyśmy
Drugi raz przekwitły wiśnie i maliny
A my ciągle zgody w Sejmie nie widzimy
Koalicja prysła jak bańka mydlana
Przecież od początku była nieudana
Ref.: Kochana Polsko my z wielka troską
Na to patrzymy
Choć źle się dzieje, choć rząd się chwieje
W Ciebie wierzymy
Hej politycy czy ktoś się liczy
Dziś z wyborcami
Wy tam na Wiejskiej do wspólnej zgody
Marsz, marsz, marsz

Kursy językowe
w gminie metodą Sita

Ref.:
Kochana Polsko...
Dwa lata rządzenia to
trochę za mało
Żeby wiele reform
zrobić się udało
Po swych poprzednikach rząd ma wiele
pracy
Lecz pewnie wybory
czekają nas rodacy

Gmina Rzgów złożyła deklarację przystąpienia do akcji „Bliżej Europy
2007” i zdecydowała o udostępnieniu Ośrodkowi Językowemu SITA sal w
Szkole Podstawowej w Rzgowie w celu przeprowadzenia zajęć nauki języków
obcych. Urząd Miejski w Rzgowie poza udostępnieniem lokalu na potrzeby
akcji i pomocy w organizacji nie ponosi żadnych kosztów w związku z przystąpieniem do akcji.
Tekst poniższy zawiera szczegółowe informacje dotyczące kursów językowych prowadzonych METODĄ SITA. Urząd Miejski w Rzgowie nie
ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w tym tekście.

Zmarnowana szansa
mogła być PoPisem
Po nowych wyborach
pewnie będzie LiSem
Duża w tym zasługa
Giertycha, Leppera
No bo żądza władzy
rozum im odbiera

Gmina Bliżej Europy

Kiedy Rzgów odzyskał swoje prawa miasta
Nasza „stara gmina” stała się za ciasna
Z marmuru i stali teraz nową mamy
A więc już Europę trochę doganiamy

Ref.: Kochana Polsko...

Platforma w wyborach choć mało przegrała
W koalicję z PISem wcale wejść nie chciała
Wszystko krytykuje co rząd chce ogłosić
A odpowiedzialności za nic nie ponosi

Z Sejmu co godzinę idą nowe wieści
Co się tam wyprawia w głowie się nie mieści
Tak nam politycy mętlą teraz w głowie
Że jest najbezpieczniej śpiewać dziś o Rzgowie

W rządzie jest więc Liga i partia Leppera
Po roku rządzenia jest już sex-afera
Łyżwiński posiedzi sobie za kratkami
A na innych czeka sąd już z wyrokami

Ref.: Kochany Rzgowie każdy to powie
Gmina się zmienia
To efekt Waszej i naszej pracy, mądrego rządzenia
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje
Głosi przysłowie
A więc do pracy drodzy Rzgowiacy
Marsz, marsz, marsz

Ref.: Kochana Polsko...
Kaczyński do Rządu ludzi desygnuje
I prędko wyrzuca jak „ktoś nie pasuje”
Kaczmarek wyleciał, wielka złość go zżera
Po nowych wyborach miał iść na premiera
Zaczęło się cicho no a kończy głośno
Naszym politykom rogi znowu rosną
Przekręty, korupcja, przeciek aferę goni
Przez pazerność władzy giną nam miliony

KGW GRODZISKO
Dzisiaj w Bronisinie
Święto plonów w całej gminie
W całej gminie i w powiecie
Chyba dobrze o tym wiecie
Ref.
Hej, hej, hej dożynki
Święto wiejskiej to rodzinki

W Rzgowie o przeciekach na razie nic nie wiemy
A więc dość spokojnie sobie tu żyjemy
Radni z naszych wiosek z Burmistrzem na czele
Dla mieszkańców gminy zrobili tak wiele

Będziemy tu jadły i piły
Razem z wami się bawiły
Zboże z pola już zebrane
Ziemie czarne poorane
Dzisiaj tutaj się gościmy
Wieniec w darze przynosimy
Ref.
Hej, hej, hej dożynki

Ref.: Kochany Rzgowie...
Mamy tu zakłady nowe miejsca pracy
Nie wszyscy za chlebem wyjadą Rzgowiacy
A kto już powraca niech tu inwestuje
A w Rzgowie na pewno dobrze się poczuje
Są nowe ulice nawet z chodnikami
Nocą oświetlone pięknymi lampami
Jest kanalizacja, gaz, a nawet woda
Wszystko tu wymienić czasu dzisiaj szkoda...
Ref.: Kochany Rzgowie...
Rzgowska Służba Zdrowia nam nie strajkowała
Choć pewnie podwyżki dla siebie by chciała
Nie warto strajkować, nie warto się kłócić
Co nie da minister, Burmistrz im dorzuci
Ref.: Kochana Polsko...

Święto wiejskiej to rodzinki
Będziemy tu jadły i piły
Razem z wami się bawiły
Nasza Jadzia Burmistrzowa
To kobieta jest morowa
Zawsze wysłucha pocieszy
I urodą również grzeszy
Ref.
Hej, hej, hej dożynki
Święto wiejskiej to rodzinki
Będziemy tu jadły i piły
Razem z wami się bawiły
Wieniec w darze jej wręczamy
Za współpracę dziękujemy
By nas zawsze pamiętała
I nas mile wspominała
Ref.
Hej, hej, hej dożynki
Święto wiejskiej to rodzinki
Będziemy tu jadły i piły
Razem z wami się bawiły
Ojce gminy dobrze radzą
Na dożynki kasę dadzą
Z budżetowej gminnej kasy
Na wódeczkę i kiełbasy
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Ref.
Hej, hej, hej dożynki
Święto wiejskiej to rodzinki
Będziemy tu jadły i piły
Razem z wami się bawiły
Gdy się dobrze posilimy
Na zabawie potańczymy
Będziem długo pamiętali
Jak nas tutaj przyjmowali
Ref.
Hej, hej, hej dożynki
Święto wiejskiej to rodzinki
Będziemy tu jadły i piły
Razem z wami się bawiły
Z Grodziska śmy przyjechały
Wszystkie pięknie się ubrały
Gospodynie wystrojone
Przecież żniwa już skończone
Ref.
Hej, hej, hej dożynki
Święto wiejskiej to rodzinki
Będziemy tu jadły i piły
Razem z wami się bawiły
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Od września 100 mieszkańców naszej gminy i miasta będzie mogło skorzystać z dofinansowanych kursów językowych prowadzonych Metodą SITA
w ramach akcji „Bliżej Europy”.
Ośrodek Językowy SITA, 3WAY Dynamiczne Centrum Językowe i Akademia Nauki wspólnie ze sponsorami zorganizowali akcję „Bliżej Europy”.
Dzięki niej będzie można poznać lub udoskonalić znajomość takich języków,
jak: angielski, niemiecki i hiszpański, nowoczesnym i szybkim sposobem
SITA. Akcją objętych zostało 300 gmin i miast w całej Polsce.
Kurs prowadzony w kameralnych grupach przez doświadczonych lektorów i metodyków SITA pozwoli naszym Mieszkańcom w krótkim czasie
znacznie zwiększyć umiejętności językowe, a jeśli będzie to nowy język, już
po 3 miesiącach nauki poradzą sobie w wielu sytuacjach życia codziennego.
Będą znali język praktyczny, bez tak typowej dla kursów tradycyjnych „blokady językowej”.

Dla wszystkich
Propozycja ta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i młodzieży od 15 roku życia. Aby wziąć udział w kursie, niepotrzebne są żadne
wymagania dotyczące umów o pracę. Są to kursy dla każdego! W urzędzie
utworzone zostaną małe 8-10-osobowe grupy, które uczyć się będą języka
metodą SITA. Każdy uczestnik kursu płaci za szkolenie 399 złotych, czyli
zaledwie 50 procent wartości. Jeden poziom nauki języka obcego metodą
SITA porównywalny jest z siedmiomiesięcznym kursem metodą klasyczną.
W tej kwocie uczestnik otrzymuje dodatkowo komplet 6 płyt CD i podręcznik o wartości 199 zł, zajęcia z Lektorem SITA oraz Opiekunem w godzinach
popołudniowych przez 10-11 tygodni.

Metoda SITA
SITA to obecnie najnowocześniejszy, najszybszy i najbardziej skuteczny
system językowy w Polsce. Wielokrotnie doceniany przez świat nauki, może
się poszczycić licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. pierwszym miejscem jako „NAJLEPSZY PRODUKT JĘZYKOWY” przyznany na IV Ogólnopolskich Targach Językowych zorganizowanych na Uniwersytecie Warszawskim, a także „EUROPEJSKIM CERTYFIKATEM JAKOŚCI”.
Nauka metodą SITA w znacznym stopniu podnosi efektywność przyswajania języka obcego w porównaniu z nauką realizowaną metodami tradycyjnymi.
Cechuje ją wysoka skuteczność zapamiętywania nowych informacji w krótkim
czasie. Główny nacisk położony jest na umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym, na bardzo praktyczne rozmówki i dialogi.

Jak się zgłosić?
Warunkiem wzięcia udziału jest przysłanie formularza zgłoszeniowego z
www.blizejeuropy.pl do: Ośrodka Językowego SITA, ul. Chełmińska 7,
87-100 Toruń, tel./fax (056) 649-49-29, (042) 298-56-16
lub e-mailem: gbe@blizejeuropy.pl; www.blizejeuropy.pl.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DZWOŃ PO SZCZEGÓŁY.

„CLEVER”
CENTRUM JĘZYKA ANGIELSKIEGO
95-030 RZGÓW, UL. ŁÓDZKA 4
TEL. 0-664-865-817
OFERUJE:
KURSY GRUPOWE (3-8 osób) I INDYWIDUALNE
DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH
TŁUMACZENIA
UWAGA:
ZNIŻKI DLA RODZEŃSTW, MAŁŻEŃSTW I NA KURSY PORANNE
ORAZ MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU DO UCZNIA
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Szkoła języków obcych
Rzgów, plac 500-lecia 5
Tel. 505-098-268 (po 15.00)
www.convers.net.pl
Nowoczesne metody, wszystkie poziomy
w każdym wieku, egzaminy Cambridge,
matura, Native Speakers, wyjazdy zagraniczne,
tłumaczenia, certyfikaty ukończenia kursu

Apel Wojewody Łódzkiego
do mieszkańców województwa łódzkiego
Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2008 roku stare, książeczkowe dowody osobiste przestaną
być ważne.
Miejmy świadomość, że do końca tego roku pozostało niespełna sześć
miesięcy, a posiadaczy starych dowodów osobistych nadal jest około 600
tysięcy w województwie łódzkim. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że wielu
mieszkańców naszego województwa rozpocznie nowy rok bez ważnego
dowodu osobistego.
Należy podkreślić, że konsekwencje tego mogą okazać się bardzo
dotkliwe. Bez nowego dowodu osobistego nie będzie można - między innymi
- otrzymać kredytu, wypłacić pieniędzy w banku i na poczcie, załatwić formalności u notariusza i w urzędach. Nie będzie też można kupić lub sprzedać
mieszkania, ubiegać się o paszport, prawo jazdy i wyjechać za granicę. Bez
okazania nowego dowodu osobistego rolnicy mogą nie uzyskać dopłat obszarowych i dopłat do produkcji.
Apeluję więc do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego,
którzy nie wymienili jeszcze dowodów osobistych: zgłoście się jak najszybciej do urzędów gmin w miejscach zamieszkania i złóżcie wymagane wnioski
o wydanie nowych dokumentów! Leży to w Państwa najlepiej pojętym osobistym interesie!
Wojewoda Łódzki
Helena Pietraszkiewicz
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Przedszkolne progi KRONIKA POLICYJNA
znów otwarte
Część z oporami i niepokojem, inne z niecierpliwością i radością – przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Rzgowie rozpoczęły swój nowy rok
przedszkolny.
Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach ubiegłych, świadome
uroków wspólnej zabawy, z uśmiechem na twarzach witały kolegów i panie
nauczycielki. Największy stres, jak co roku, towarzyszył maluchom po raz
pierwszy przekraczającym progi przedszkola oraz ich rodzicom, którzy dzielnie starali się dodać otuchy swoim pociechom. W najtrudniejszych chwilach
rozstania pomagały nauczycielki, uśmiechem, spokojem i serdecznością starając się ułatwić ten moment, trudny zarówno dla rodziców, jak i ich dzieci.
Pierwsze dni września upłynęły na wzajemnym poznawaniu się, nawiązaniu pierwszych przyjaźni, poznaniu reguł bezpiecznej i zgodnej zabawy
oraz reguł współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. We wszystkich grupach odbyły się informacyjne zebrania dla rodziców, którzy zostali
zapoznani z regulaminem i statutem placówki, a także ofertą edukacyjną i
zajęciami dodatkowymi dla dzieci w bieżącym roku szkolnym.
Nasza placówka posiada cztery sale dydaktyczne, salę jadalno-audiowizualną, hall pełniący rolę sali gimnastycznej i widowiskowej oraz ogród z
pięknie zmodernizowanym w tym roku placem zabaw.
W roku szkolnym 2007/2008 stworzone zostały cztery zróżnicowane
wiekowo grupy przedszkolne, które umożliwiają młodszym i starszym dzieciom współżycie i współdziałanie w czasie wspólnych zajęć i zabaw. Współistnienie w zróżnicowanej wiekowo grupie motywuje maluchy do większej
samodzielności, a starszaki do niesienia pomocy młodszym kolegom.
Zgodnie z kilkuletnią już tradycją nauczycielki jednej z grup pracują w
oparciu o elementy pedagogiki M. Montessori. Wszystkie przedszkolaki obok zajęć inspirowanych przez panie nauczycielki, swobodnej twórczości
i spontanicznej zabawy - biorą również udział w cotygodniowych zajęciach
religii i rytmiki.
Nasi wychowankowie uczestniczą też w comiesięcznych spotkaniach z
muzykami z Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego, którzy podczas koncertów wykonują muzykę klasyczną i rozrywkową, przybliżają wygląd i brzmienie wybranych instrumentów, a przede wszystkim dostarczają dzieciom
ogromną porcję kulturalnej rozrywki. W ramach zajęć dodatkowych przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w lekcjach języka angielskiego,
gimnastyki korekcyjnej i tańca.
Przedszkole w Rzgowie od lat ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową. Bliskie sąsiedztwo umożliwia częste wizyty, obejmujące zwiedzanie
budynku szkoły, uczestniczenie w spotkaniach literackich z paniami z biblioteki szkolnej oraz udział we wspólnych zajęciach z uczniami klas początkowych.
Dzieci przedszkolne znajdują się pod opieką Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Koluszkach z filią w Tuszynie. Organizowane są co roku
badania przesiewowe dla dzieci sześcioletnich oraz spotkania z psychologiem
dla wszystkich zainteresowanych rodziców. Nasza placówka jest wyposażona
w pion kuchenny. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków.
W nowym roku szkolnym nasza placówka wzbogaciła się o zmodernizowany plac zabaw oraz nowe wyposażenie do hallu na parterze. Dyrektor i
Rada Pedagogiczna naszej placówki składa w tym miejscu serdeczne podziękowania Panu Mariuszowi Jurkowi za bezinteresowną pomoc w wykonaniu
drewnianych elementów wykończeniowych w ogrodzie przedszkolnym.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że do grona sponsorów przedszkola w Rzgowie dołączyły firmy: „Kosteccy” - odlewnia żeliwa z Gospodarza oraz PPUH „Cablex” państwa Cholasiów. Wszystkim przyjaciołom
naszej placówki ogromnie dziękujemy za pomoc w imieniu własnym i
naszych wychowanków.
Towarzyszące nam codziennie życzliwe słowa Rodziców oraz uśmiechnięte buzie naszych wychowanków sprawiają, że z optymizmem patrzymy na
rozpoczęty niedawno nowy rok pracy.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka

Wystawa malarstwa
Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby
z terenu gminy do wzięcia udziału w wystawie poświęconej malarstwu pt.
„Malarstwo artystów rzgowskich”.
Prosimy o zgłaszanie się osobiste lub telefoniczne do sekretariatu szkoły
osób, które mogłyby wypożyczyć obrazy pana Jana Depczyńskiego, oraz
wszystkich pasjonatów, którzy szkicują, rysują, malują i chcieliby wystawić
swoje prace.
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25.07.2007, godz. 19:40. STAROWA GÓRA (WOJ. ŁÓDZKIE), ul.
CENTRALNA, skrzyżowanie ulic: K-1. Kierujący samochodem osobowym
m-ki Fiat Seicento, Kordian M., lat 22 (zam. Łódź), nie posiadając uprawnień do kierowania, nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdami i
doprowadził do zderzenia z kierującym samochodem ciężarowym m-ki Iveco
z naczepą Krone Władysławem G., lat. 50 (zam. Bydgoszcz), najeżdżając na
tył naczepy. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała w postaci urazu głowy oraz
złamania prawej ręki doznała pasażerka samochodu osobowego Katarzyna
G., lat 22 (zam. Pabianice) i została przewieziona do szpitala w Pabianicach.
Kierujący byli trzeźwi. Postępowanie prowadzi KP Tuszyn.
15.08.2007, godz. 4:00. RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. TUSZYŃSKA.
Patrol PP Rzgów zatrzymał Radosława Ż. (zam. T., pow. Łódź wschód), który
będąc w stanie nietrzeźwości (0,43 mg/l, 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu) kierował samochodem marki Opel Vectra. Pojazd zabezpieczono
na parkingu strzeżonym. Kierującemu zatrzymano Prawo Jazdy kat. B. Postępowanie w trybie przyśpieszonym prowadzi KP Tuszyn.
12.08.2007, godz. 10:30. RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. RZEMIEŚLNICZA. Nieznany sprawca dokonał kradzieży samochodu m-ki Ford Streetka Cabriolet o wartośći 40.000 złotych na szkodę Renaty B. (zam. Łódź).
Samochód był ubezpieczony w zakresie OC i AC. Postępowanie prowadzi
KP Tuszyn.
12.08.2007, godz. 11:25. GADKA STARA (WOJ. ŁÓDZKIE), ul.
ZDROJOWA. Funkcjonariusze SRD KPP Łódź-Wschód zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem Grzegorza Ł., lat. 55 (zam. Łódź), który
znajdował się w stanie nietrzeźwości (1,24 mg/l, 1,24 mg/l stężenia alkoholu
w wydychanym powietrzu). Postępowanie w trybie przyśpieszonym prowadzi KP Tuszyn.
5.08.2007, godz. 15:05, LD. Komisariat Tuszyn, ZIW-61358977E,
GOSPODARZ (WOJ. ŁÓDZKIE), kilometr: 51,6. Bogdan N., l. 45 (zam.
Pabianice) kierujący sam. cięż. m-ki Renault Master prawdopodobnie w
wyniku zaśnięcia za kierownicą zjechał na przeciwległy pas jezdni i doprowadził do zderzenia czołowego z nadjeżdżającym z naprzeciwka sam. osob.
Fiat CC kierowany przez Michała M., l. 23. W wyniku zderzenia ogólnych
obrażeń ciała doznali kierowcy i zostali przewiezieni do Szpitala w Pabianicach, do Szpitala im. Jonshera w Łodzi, z ogólnymi obrażeniami ciała przewieziono także pasażerkę sam. Fiat CC, tj. Małgorzatę M., l. 44. Od kierowców pobrano krew na zawartość alkoholu, pojazdy zostały zabezpieczone po
wykonanych oględzinach przez rodziny kierowców. Na miejscu wykonano
oględziny miejsca wypadku drogowego z udziałem technika krym. KPP Koluszki, przesłuchano świadków zdarzenia.
26.08.2007, godz. 16:00. RZGÓW (WOJ. ŁÓDZKIE), ul. OGRODOWA,
skrzyżowanie ulic: TUSZYŃSKA. Funkcjonariusze PP Rzgów ujawnili nietrzeźwego kierującego rowerem, którym okazał się Marian Ł. (zam. R., pow.
Łódzki wsch.). Ww. poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu i otrzymano dwa pozytywne wyniki (1.49 i 1.45 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu). Postępowanie w trybie przyśpieszonym prowadzi
KP Tuszyn.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rzgów
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 wraz z
późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów w dniach od 25 września 2007 r. do 25 października
2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie pok. nr 5 (w nowej części)
w godzinach: wtorki od 14.00 do 17.00, pozostałe dni (poniedziałek, środa,
czwartek, piątek) od 10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w zmianie projektu studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2007 r. w Urzędzie Miejskim w
Rzgowie o godz. 14.00, pok. nr 29.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Rzgowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada
2007 r.
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KGW GOSPODARZ
Pani Wojewodo
W imieniu mieszkańców i władz samorządowych
Powiatu łódzkiego wschodniego i gminy Rzgów
KGW w Gospodarzu
Ofiaruję Pani ten wieniec
Z radością i dumą, że
Zebraliśmy plony, a nasza
Ciężka praca nie poszła na marne
Wręczamy go także z nadzieją
Że przyszłe zbiory będą obfitsze i dorodne
Dzięki sprzyjającej pogodzie
Dotacji z Unii i rozsądnej polityce rolnej
Naszych władz
Tego Pani i sobie życzymy!

PODZIĘKOWANIA
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa i Zastępca Burmistrza
Rzgowa serdecznie dziękują za pomoc w organizacji, a także udział w
Dniach Rzgowa oraz Dożynkach Powiatowych i Gminnych 2007 r.
1) PRZEDSTAWICIELKOM KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH z miejscowości: Bronisin Dworski, Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, Huta
Wiskicka, Kalinko, Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów, Stara Gadka, Starowa Góra,
2) DRUHOM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w miejscowościach: Bronisin Dworski, Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, Huta
Wiskicka, Kalinko, Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów, Stara Gadka, Starowa Góra,
3) RZGOWSKIEJ ORKIESTRZE DĘTEJ, Chórowi „CAMERATA”, Zespołom: ZPiT „RZGOWIANIE”, „MARIONETKI”, „KRASNALE”,
4) GLKS „ZAWISZA”, LUKS „SOKÓŁ”,
5) Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych,
6) BRACTWU KURKOWEMU,
7) Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Oddział
w Rzgowie,
8) Zarządowi Gminnemu PSL w Rzgowie,
9) Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie,
10) Policji oraz firmie MM SERVICE Pana Mariusza Masłowskiego za
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego podczas imprez.
WSZYSTKIM POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM OBCHODÓW DNI
RZGOWA ORAZ DOŻYNEK POWIATOWYCH I GMINNYCH.
Szczególne uznanie kierujemy dla kobiet z KGW w Bronisinie Dworskim
oraz druhów z OSP w Bronisinie Dworskim, którzy podejmowali gości
dożynkowych w swojej miejscowości - Bronisinie Dworskim.
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa oraz Zastępca Burmistrza
Rzgowa składają serdeczne podziękowania za hojność, życzliwość oraz
uświetnienie obchodów Dni Rzgowa oraz Dożynek Powiatowych i Gminnych 2007 r. następującym SPONSOROM:
1) Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „GROT” w Starowej Górze Państwa
Małgorzaty i Józefa Grot
2) Firmie „OVOVITA” z Prawdy Państwa Ewy i Andrzeja Kurasik
3) Firmie „PIEKARNICTWO - CUKIERNICTWO” z Gospodarza Państwa
Zofii i Edwarda Mysłowskich
4) Zakładowi Piekarniczemu z Gospodarza Państwa Moniki i Jarosława
Biniek
5) CT „PTAK” w Rzgowie
6) PPUH „CABLEX” ze Rzgowa Państwa Jadwigi i Stanisława Cholaś i
Firmie Pana Piotra Cholasia
7) Szkółce Roślin Ozdobnych ze Rzgowa Państwa Małgorzaty i Wojciecha
Januszewskich
8) Bankowi PKO S.A. Odział w Rzgowie
9) Firmie „ROL-BUD” ze Rzgowa Państwa Barbary i Wojciecha Pietraszczyków, Andrzeja Bednarskiego
10) Firmie „SAI-POL” ze Rzgowa Państwa Krystyny i Włodzimierza Ostojskich
11) Zakładowi Kamieniarskiemu z Bronisina Dworskiego Pana Stanisława
Bednarczyka
12) Firmie „FOL-KUL” ze Rzgowa Państwa Urszuli i Edwarda Kulantych
13) Firmie „DREWMAR” ze Rzgowa Pana Mariana Bednarka
14) Firmie ZUG „ZNICRO” ze Rzgowa Pana Jana Hejwowskiego
15) PPHU „FEMI” ze Rzgowa Pana Sławomira Mikołajczyka
16) Firmie „FRAKOP” ze Rzgowa Pana Marka Franczaka
17) Firmie „DOR-POL” ze Rzgowa Pana Grzegorza Ziółkowskiego
18) Firmie „DELIA COSMETICS” ze Rzgowa Pana Józefa Szmicha
19) PPUH „EMI” ze Rzgowa Pana Sławomira Miękiny
20) Firmie „RE BUDO BIS” ze Rzgowa Państwa M. Cz. Redzynia
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21) Firmie „GEALAN - POLSKA” ze Rzgowa
22) Firmie „SCANIA” ze Rzgowa Panów Granosik - Hołowiński
23) Firmie „POLSAD” Autoryzowanemu Serwisowi RENAULT TRUCKS
ze Rzgowa Pana Jacka Korczaka
24) Firmie „VOLVO” ze Rzgowa
25) AMX s.c. Autoryzowanemu Dealerowi „TOYOTA” ze Rzgowa
26) Firmie „LANDCAR KIA” ze Starowej Góry Pana Dariusza Krzewińskiego
27) Firmie „AUTOTRAPER CHRYSLER JEEP” ze Starowej Góry
28) Firmie „RINSTAL” z Grodziska Pana Roberta Bartoszewskiego
29) PHUP „HAZET” ze Rzgowa Państwa Haliny i Zdzisława Gorzkiewiczów
30) PHU „EDEN” ze Rzgowa Państwa Anny i Jerzego Kaczmarek
31) Firmie „REMONDIS” Oddział w Rzgowie
32) Firmie Ochroniarskiej „MM SERVICE” Pana Mariusza Masłowskiego
DZIĘKUJEMY ZA UŚWIETNIENIE DOŻYNEK POWIATU ŁÓDZKIEGO
WSCHODNIEGO, DOŻYNEK GMINNYCH 2007 R.
SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA ZORGANIZOWANIE ZAPRZĘGÓW KONNYCH:
1) Józefowi Grotowi ze Starowej Góry,
2) Bolesławowi Brzozowskiemu z Czyżeminka,
3) Kazimierzowi Gamoniowi z Bronisina Dworskiego,
4) Jackowi Lasoniowi z Bronisina,
5) Łukaszowi Salskiemu ze Rzgowa,
6) Markowi Romanowskiemu z zaprzęgiem z Romanowa.
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa oraz Zastępca Burmistrza
Rzgowa składają serdeczne podziękowania za uświetnienie obchodów
„DOŻYNEK POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
I DOŻYNEK GMINNYCH RZGÓW 2007”
Wystawcom dożynkowym:
1) Państwu Janinie i Stanisławowi Bartoszek z Grodziska,
2) Pani Krystynie Czarnockiej ze Rzgowa,
3) Panu Józefowi Chruścik z Tuszyna,
4) Pani Marii Depcik z Czyżeminka,
5) Państwu Beacie i Krzysztofowi Stefańskim ze Rzgowa,
6) Panu Wiesławowi Kauc z Kalina,
7) Panom Romanowi i Zbigniewowi Szwed z Tuszyna,
8) Państwu Konradowi i Helenie Kwiatkowskim,
9) Państwu Czesławowi i Halinie Kotelii ze Starowej Góry
10) Państwu Ryszardowi i Wiolettcie Turskim ze Rzgowa,
11) Pani Annie Leszek z Prawdy,
12) Pani Karolinie Staszkiewicz z Prawdy,
13) Państwu Tadeuszowi i Teresie Zięba z Gospodarza,
14) Panu Zdzisławowi i Krzysztofowi Wieczorkowskim z Łodzi,
15) Pani Ewie Gładysz Kierownikowi Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wraz z pracownikami: Klemensem Derach, Ireneuszem Sadowskim i
Jakubem Olbertem.
Ja również ze swej strony serdecznie i bardzo gorąco chcę podziękować
wszystkim Wystawcom tegorocznych dożynek, gdyż jak co roku bez Waszego
zaangażowania i trudu nie byłoby możliwe zorganizowanie tejże wystawy.
Składam także podziękowanie Pani Ewie Gładysz, Kierownikowi Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, i specjalistom ds. doradztwa rolniczego:
Klemensowi Derach, Ireneuszowi Sadowskiemu i Jakubowi Olbert, którzy
to tradycyjne co roku uczestniczą w wystawie dożynkowej, oferując szeroki
asortyment odmiany ziemniaków, nasion zbóż i służą fachową pomocą z
dziedziny rolnictwa.
Pragnę raz jeszcze podziękować wszystkim wystawcom, osobom, które
dostarczyły kwiaty, zboża, pomagali przy zorganizowaniu wystawy dożynkowej, wystawie miodów i płodów rolnych za trud i pracę, życzę Państwu
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w rodzinie, jak i gospodarstwie i do
zobaczenia na Dożynkach 2008.
T. Agier
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90-lecie OSP Rys historyczny
jednostki
w Starej Gadce
W dniu 15 lipca 2007 r. świętowaliśmy uroczystość 90-lecia
Straży Pożarnej w Gadce Starej, która związana jest z parafią
św. Józefa w Rudzie Pabianickiej. Kościół parafialny św. Józefa
właśnie w dniu 15 lipca obchodził również 90. rocznicę swojego
powstania.
Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godz. 14.00. Naczelnik
OSP Ignacy Gruszka złożył meldunek gotowości pododdziałów do
uroczystości Prezesowi Zarządu Powiatowego OSP Stanisławowi
Bednarczykowi, a następnie powitano wszystkie pododdziały. Na
prośbę Prezesa OSP Józefa Śmiechowicza ksiądz proboszcz
parafii św. Józefa w Rudzie Henryk Eliasz odprawił uroczystą
mszę świętą w intencji strażaków OSP i ich rodzin.
Po mszy św. nastąpiło powitanie mieszkańców Starej Gadki,
wszystkich przybyłych oraz zaproszonych gości w osobach:
Prezesa Powiatowego Zarządu OSP dh Stanisława Bednarczyka wraz z Wiceprezesami dh Janem Gzyzykowskim i dh
Henrykiem Zawadą, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w
Koluszkach st. kpt dh Marka Dudę, Księdza Proboszcza parafii
św. Józefa w Rudzie Henryka Eliasza z asystą, Wiceburmistrza
Rzgowa Panią Jadwigę Pietrusińską, Radnego Powiatu Łódzkiego
Wschodniego Konrada Kobusa, Radnych Rady Miejskiej w Rzgowie z jej Wiceprzewodniczącą Panią Krystyną Bagińską, Komendanta Policji w Tuszynie podinsp. Jarosława Słobodziana, Kierownika Posterunku w Rzgowie st. asp. Roberta Derlińskiego, Dzielnicowego naszej miejscowości sierż. Dariusza Michalskiego, Wojewódzkiego Sekretarza Komisji Rewizyjnej OSP dh Annę Orłowską,
Prezesa Gminnego Związku OSP w Rzgowie dh Ryszarda Weissa,
Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej Związków OSP
dh Zenona Sabelę, Dyrektora GOK w Rzgowie Pana Kazimierza
Siutowicza, wszystkich pocztów sztandarowych przybyłych na
uroczystość, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Gadce wraz
z jego przewodniczącą Panią Wiesławą Pietrusińską, Przewodniczącej Rady Sołeckiej Pani sołtys Zofii Gruszki oraz Orkiestry
Dętej z Kurowic.
Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów oraz
odznaczeń „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Dyplomy Honorowych
Strażaków otrzymali druhowie: Feliks Deląg, Kazimierz Socha.
Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano
druhów: Waldemara Deląga, Grzegorza Gamonia, Adama Możdżenia. Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono druhowi Tomaszowi Bińkowi oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Starej
Gadce. Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Mariusza Chachułę, Leszka Deląga, Sławomira
Hajduka, Jacka Kubasa, Jarosława Mirowskiego, Piotra Oleśko,
Arkadiusza Śmiechowicza, Marcina Okonia, Zbigniewa Hajduka.
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP odznakę
„wzorowy” otrzymali druhowie: Lucjan Śmiechowicz, Krzysztof
Górski, Adam Hajduk, Sebastian Samborski.
Sekretarz Piotr Hajduk
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W 1917 roku mieszkańcy Starej Gadki w celu zapobiegania pożarom
postanowili powołać organizację, która skutecznie walczyłaby z tym żywiołem. Założycielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Gadce byli: druh
Marian Tomaszewski, Ludwik Derdoń, Antoni Derdoń, Władysław Baraniak,
Józef Biniek, Franciszek Biniek, Franciszek Jarczak, Józef Jakubiec.
Na pierwszym zebraniu organizacyjnym w 1917 roku wybrano Zarząd
OSP w następującym składzie: Prezesem został ksiądz Franciszek Potapski,
Naczelnikiem dh Marian Tomaszewski, Skarbnikiem dh Łukasz Szczepanik, Gospodarzem dh Andrzej Śmiechowicz, Adiunktem dh Ludwik Derdoń.
Członkami Zarządu zostali: dh Szczepan Biniek, dh Maciej Deląg, dh Mateusz Rakowski.
Powołana organizacja w początkowym okresie liczyła 24 czynnych
członków oraz 43 wspierających. Już w 1919 roku dzięki pomocy mieszkańców wsi Stara Gadka wybudowana została pierwsza strażnica dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Stworzona organizacja od samego początku brała udział
w licznych akcjach gaśniczych, za co - między innymi - społeczność lokalna
w dowód wdzięczności ufundowała w 1928 roku sztandar. Działalność OSP
zawieszona została na okres II wojny światowej, podczas której druhna Karolina Śmiechowicz z narażeniem życia przechowywała powierzony jej sztandar.
W 1945 roku straż wznowiła swą działalność, a w 1951 roku zakupiła
działkę i w czynie społecznym całej wsi wybudowano nową strażnicę oraz
zakupiono pierwszą motopompę. W roku 1960 zakupiony został pierwszy
samochód strażacki marki ZIS. W 1967 roku na obchody 50-lecia istnienia
jednostki została wybudowana świetlica strażacka. W 1978 roku został ufundowany nowy sztandar.
W 1988 roku w celu sprostania oczekiwaniom mieszkańców wsi Stara
Gadka podjęta została decyzja o rozbudowie istniejącego budynku poprzez
dobudowanie piętra, prace związane z tą budowlą ukończono w 1991 roku.
Za czynny udział i poświęcony czas w okresie rozbudowy na szczególne
wyróżnienie zasłużyli: Przewodniczący Komitetu Budowy dh Józef Śmiechowicz oraz Prezes OSP dh Marian Oleśko. Podziękowania należą się również członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich, władzom miasta Rzgów oraz
wszystkim zaangażowanym mieszkańcom wsi.
W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co korzystnie wpłynęło na rozwój jednostki w 2000 roku.
Jednostka zakupiła samochód marki Lublin, a w 2002 roku ciężki samochód
bojowy marki Iveco.
W swojej 90-letniej działalności OSP w Starej Gadce przejawia żywą
działalność, biorąc udział w licznych akcjach gaśniczych, zawodach sportowych, w organizowaniu życia społecznego oraz współpracując z innymi
organizacjami społecznymi.
W ciągu 90 lat Prezesami i Naczelnikami w naszej jednostce byli: dh
Franciszek Potapski, dh Wawrzyniec Zubert, dh Antoni Kwiatkowski, dh
Marcin Tomaszewski, dh Ludwik Śmiechowicz, dh Stanisław Szczepaniak,
dh Ludwik Sapanowski, dh Ludwik Derdoń, dh Józef Biniek, dh Bolesław
Góral, dh Józef Śmiechowicz, dh Marian Oleśko, dh Tadeusz Śmiechowicz,
dh Bogdan Redzynia, dh Józef Śmiechowicz, dh Ignacy Gruszka.
Obecnie jednostka liczy 44 strażaków i jest dobrze wyposażona w sprzęt
ratowniczo-gaśniczy. Jest nowoczesną jednostką spełniającą wymogi mieszkańców. Służy pomocą w każdej sytuacji. Budynek Straży jest wykorzystywany również przez inne organizacje działające na naszym terenie.
Józef Śmiechowicz
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Trudne początki
Jednostka straży pożarnej z Gospodarza nie musiała czekać do
„Gwiazdki”, by dostać w prezencie od zaprzyjaźnionej jednostki z Kalinka
samochód. Wreszcie strażacy mogą dotrzeć z pomocą nieco szybciej, liczniej
zabezpieczać teren, np. podczas Dni Rzgowa, oraz uczestniczyć w życiu społeczności gminnej, brać udział w uroczystościach strażackich z terenu gminy.
Jesteśmy wdzięczni i składamy serdeczne podziękowania druhom z Kalinka
na łamach gazety gminnej.
Sławomir Głaszcz

Do muzyki „Na Opolskim Rynku” - Janusza Laskowskiego
Na strażackim placu dziś ludzi gromada
Bo właśnie w tym roku rocznica przypada
90 latek straż już sobie liczy
Ale jak potrzeba można na nią liczyć.
Ref.: Dziś naszym strażakom kapela gra
I każdy order na piersi ma
Niech sobie świętują, niech sobie popiją
I niech dziś przynajmniej „syreny nie wyją”
I niech „czerwony kur” dziś sobie śpi
Bo mamy święto dla naszej całej wsi
Drewniana strażnica i jeden wóz konny
Takie straży naszej to były początki
Dziś piękna remiza i sprzęt nowoczesny
My mieszkańcy Gadki dumni z nich jesteśmy.
Ref.: Dziś naszym strażakom...
O swych poprzednikach oni pamiętają
Co rok na Floriana wiązanki składają
To strażacki honor tę tradycję trzymać
O tych co odeszli młodym przypominać.
Ref.: Dziś naszym strażakom...

Ref.: Dziś naszym strażakom...
Czasem topią żałość w „zacisznym kąciku”
Ledwie sklep otworzą zawsze jest ich kilku
A tu przed zamknięciem zawsze jest gromada
Gdzie się dziś paliło? Wypada pogadać.
Ref.: Dziś naszym strażakom...
Nie raz gdy syrena do pożaru wzywa
Jest wóz i kierowca, z resztą różnie bywa
Nasz Komendant Gruszka za sikawkę łapie
Ogień jak cholera, jemu ledwie kapie.
Ref.: Dziś naszym strażakom...
My kobiety z Gadki z tego w krąg słyniemy
Że ze strażakami w zgodzie wciąż żyjemy
Nie musimy za nich oczętami świcić
Spójrzcie na tę salę - mają się czym szczycić.

Na niebie wysokim jaskółki furgają
Strażaki kobiety z KGW kochają
Kochają te młode, kochają te stare
Bo są im potrzebne by posprzątać sale.

Ref.: Dziś naszym strażakom...

Miłość czy obojętność

obojętność serce nie reaguje na drobiazgi, nie interesuje się łzą, która spływa
po policzku dziecka, siwym włosem, który pojawił się na głowie niegdyś
kochanej osoby, słabością kolegi, który po trzech miesiącach szpitala przybył
do pracy. Św. Paweł nie tylko pięknie mówił o miłości, nie tylko o niej pisał,
ale przede wszystkim nią żył. Dostrzegał obok siebie drugiego człowieka.
Również i my w swym życiu starajmy się nie tylko mówić o miłości, ale nią
żyć.

Nie wiem, czy w ciągu wieków powiedziano kiedykolwiek więcej słów
o miłości niż w naszych czasach. Ciągle mówi się o wielkich problemach:
umierający z głodu, samotni, analfabeci, biedni, wyzyskiwani, chorzy. Mówi
się, że w imię miłości i braterstwa winniśmy im pomóc. Konferencje, spotkania, odczyty, uchwały... Ale równocześnie nie wiem, czy w historii był wiek
tak opanowany przez obojętność, jak nasz obecny.
Współczesną obojętność można porównać do choroby dalekowidza.
Ludzie dostrzegają wielkie problemy ludzkości: głodnych w Indiach, trędowatych na Madagaskarze, więźniów w Chile, a nie widzą głodnego chłopca
mieszkającego na tej samej ulicy, chorego na serce we własnym domu, kolegi
z pracy. Są ludzie, którzy potrafią pisać i mówić o miłości, o człowieku, o
odpowiedzialności, ale nie zorganizują pomocy dla starca leżącego od pięciu
lat za ich ścianą. Widzą problemy, ale nie widzą człowieka.
Matkę Teresę z Kalkuty zapytał ktoś, czy nie przerażają jej tłumy ludzi
w nędzy? Odpowiedziała: „Nigdy nie pielęgnuję tłumów, tylko jedną osobę.
Zaczynam od jednej osoby, potem, jeśli mogę, zajmuję się następną. Gdybym
patrzyła na tłumy, nie zaczęłabym pomagać nigdy”. Prawdziwa miłość wie,
że nie można nakarmić tłumów, trzeba zadbać o człowieka. Prawdziwa miłość
jest konkretna i dlatego nigdy nie jest obojętna. Miłość zawsze widzi przede
wszystkim tych, którzy są blisko, i od nich zaczyna.
Drugi objaw obojętności to znieczulica, to zwapnienie serca. Dla miłości
rzeczy małe są równie ważne, jak i wielkie, a w wielu wypadkach są nawet
ważniejsze od wielkich. Wielkie zdarzają się rzadko, z małych składa się
życie. Mąż w dniu urodzin przynosi żonie kwiaty, bo to uroczysty dzień. Ale
od miesięcy nie zapytał jej, jak się czuje, dlaczego wstaje rano taka zmęczona.
Urodziny są raz na trzysta sześćdziesiąt pięć dni. Dla prawdziwej miłości
ważniejsze są trzysta sześćdziesiąt cztery dni niż ten jeden. Zwapnione przez
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Śpiewały: Panie z KGW

Z życia parafii
15 czerwca - schola parafialna wyjechała na wycieczkę dwudniową do Kalisza, a od 31 sierpnia do 1 września - schola przebywała w Ośrodku Wypoczynkowym Caritas w Kolumnie. Obie wycieczki zorganizowane zostały
przez parafię pw. św. Stanisława B. i M. w Rzgowie
2 września w Niedzielę - o godz. 11.30 - w Dożynki Gminno-Parafialne
odbyła się uroczysta Suma w int. wszystkich rolników
14 września - po mszy wieczornej odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. w świetlicy parafialnej
16 września w Niedzielę - o godz. 11.30 - poświęcenie tornistrów
30 września w Niedzielę - o godz. 11.30 - poświęcenie różańców dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii św.
1-31 października - nabożeństwa różańcowe po Mszy św. wieczornej, a w
soboty, niedziele i święta o godz. 17.30
* w październiku - msze św. sprawowane w dzień powszedni są o godz.
17.30
4 października w czwartek - w Katedrze Archikatedralnej odbędzie się spotkanie modlitewne dla wszystkich kapłanów
4 października w czwartek - z racji skupienia kapłanów Kancelaria Parafialna
będzie nieczynna
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