Barokowa Madonna w rzgowskim kościele
W ramach kontynuacji prowadzonych w
kościele parafialnym w Rzgowie prac konserwatorskich ksiądz proboszcz Tadeusz Malec zlecił
firmie „ZUG Znicro” Pana Jana Hejwowskiego
renowację srebrnych koszulek na dwóch obrazach
umieszczonych w bocznych ołtarzach – obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej oraz obrazu
Trójcy Świętej.
Ku zdumieniu wszystkich, po zdjęciu koszulek z obrazu Matki Boskiej okazało się, że znany
od lat wiernym obraz skrywał pod spodem obraz
dużo starszy, najprawdopodobniej namalowany w
XVII wieku w epoce baroku!
Konsultacje z konserwatorami pozwoliły ustalić, iż konieczne będzie wykonanie kopii obrazu,
który był widoczny przez lata w bocznym ołtarzu,
natomiast obraz oryginalny, wykonany na płótnie,
zostanie poddany konserwacji.
Prace konserwatorskie pomogą dopiero ustalić

pierwotny wygląd obrazu. Okazało się bowiem,
że widoczne do tej pory twarze były malowidłami przybitymi na oryginalnym obrazie. Twarze
te namalował nieznany artysta, podpisujący się
nazwiskiem tudzież pseudonimem „Żak” w 1899
r., o czym świadczą inskrypcje na malowidłach.
Po zdjęciu znanych od lat twarzy ukazał się
zupełnie inny wizerunek Matki Boskiej i Dzieciątka, ale – tu kolejna niespodzianka - również
nie były to twarze oryginalne! Zostały one bowiem
namalowane na oryginalnym wizerunku. Nieznany artysta przemalował też oryginalne dłonie
Maryi i Jezuska, „poprawił” tło i inne elementy
pierwotnego obrazu. Z barokowego obrazu faktycznie oryginalna jest jedynie widoczna na zdjęciu szata oraz korona Maryjna. Korona ta stanowi
zresztą również nie lada gratkę dla historyków
sztuki religijnej – przedstawia bowiem niezwykle
ciekawe, ale i trudne do zrozumienia scenki reli-

gijne. Co artysta mógł mieć na myśli, umieszczając w koronie m.in. wizerunek diabełka, szczypce
i młoteczek?
Miejmy nadzieję, że odpowiedzi na rysujące
się pytania i wątpliwości pozwolą udzielić rozpoczęte już prace konserwatorskie. Wkrótce też
w kościele powstanie specjalna gablota, która
będzie obrazować przebieg prac konserwatorskich
i dokumentować historię, jak się okazało, zupełnie
nieznanego malowidła.
Jedno jest pewne – obraz w kościele w Rzgowie jest już teraz jednym z najcenniejszych w
regionie, a historia dopisała miastu Rzgów kolejną
kartę, choć na razie częściowo owianą tajemnicą
przeszłości.
O dalszych losach rzgowskiej Madonny
będziemy informować czytelników na bieżąco.
M. Rózga
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Obraz przed konserwacją

Zdejmowanie przybitych na obrazie twarzy
autorstwa Żaka

Obecny, wciąż nieoryginalny wizerunek
Madonny i Dzieciątka

Idzie jesień...

Wrześniowy grom, nie staraj się chłopie, posprzątasz plon.
Grzmot wrześniowy, niedostatek zimowy.
Grzmoty w jesieni, zboże się pleni.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
Gdy jesień bez deszczów będzie, w zimie deszczów pełno wszędzie.
Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez
miesiąc pogoda trzyma.
Wrzesień pogodny - październik suchy i chłodny.
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra
zima.
Jesienna słota - kwarta deszczu, wiadro błota.
Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.
Jesień nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała.
Jesień tego nie ma, czego w lecie nie było.
Jesień tego nie wywieje, czego wiosna nie
zasieje.

Chodzi wrzesień po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny
zimy znak.
Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.
Gdy jesienią na młódkach pęka kora, zima bywa
ciepła i nieskora.
W jesieni prędko gdy liść z drzewa spadnie, to
wkrótce zima będzie, każdy zgadnie.
W jesieni wczesny mróz, na wiosnę prędko szykuj
wóz.
Gdy nadejdzie wrzesień, wieśniak ma zawsze
pełną stodołę i kieszeń.
Jak już wrzesień nie przysporzy, nie masz lepiej,
tylko gorzej.
Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie
zima.
Gdy na Wacława i Michała (28, 29.09) jasno, nie
będzie w zimie ciasno.
Bierz Michale, co Bóg daje.
Kto w jesieni bydląt nie tuczy, ten je w zimie
dźwiga, a na wiosnę wywłóczy.
Idzie jesień, a tu pusta kieszeń.

Woła wrzesień, że już jesień.
Na jesieni świat się mieni.
Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już
się rodzi.
Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.
Czego lipiec i sierpień nie dogotuje, to z pewnością wrzesień dosmaży.
Czym dłużej jaskółki we wrześniu zostają, tym
dłużej piękne i jasne dni bywają.
Gdy we wrześniu tłuste ptaki, w zimie mróz nie
lada jaki.
Gdy we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie
wietrzna, ale lekka zima.
Czym głębiej na jesień grzebią się robaki, tym
bardziej zimą daje się we znaki.
Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały wrzesień
leci.
Jaką pogodę na nowiu da wrzesień, taka bywa
zwykle przez całą jesień.
Burze we wrześniu nieraz wróżą, że rok następny
da zboża dużo.
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Dni Rzgowa 2009 – trzynaste
z kolei - odbyły się w tym roku w
dniach 29 i 30 sierpnia. Niestety,
z uwagi na deszczową pogodę nie
usłyszeliśmy planowanego w centrum miasta koncertu Orkiestry
Dętej, na stadion im. H. Śmiechowicza nie przemaszerował również
kolorowy korowód.
Orkiestra
koncertowała
w
sąsiedztwie estrady, podczas gdy na
terenie odbywały się zawody sportowo-rekreacyjne LUKS „Sokół”
oraz pokazy szczudlarzy. Zgodnie
z planem nastąpił występ zespołów
Gminnego Ośrodka Kultury: „Krasnali”, ZPiT „Rzgowianie”, Chóru
„Camerata”. Po nich odbywały się
konkursy z nagrodami dla publiczności, zorganizowane przez firmę
KIA Motors.
O 19.00 wystąpił Ivan Komarenko, który pełnił rolę gwiazdy
pierwszego świątecznego dnia. Po
nim przeboje gwiazd rocka i bluesa
prezentowała grupa „Drive Away”.
Podczas jej występu nastąpiły oczekiwane przez wszystkich pokazy
sztucznych ogni. Wieczorna zabawa
w sobotę zakończyła się przy muzyce
zespołu „IQ”.
Drugi dzień Święta Miasta rozpoczął się porannymi zawodami
wędkarskimi dla dzieci i młodzieży
(na zbiorniku wodnym przy ul. Zielonej), zorganizowanymi przez Koło
Wędkarskie w Rzgowie.
Wczesnym popołudniem przed
Urzędem Miasta Rzgowa nastąpiła
zbiórka wszystkich uczestników
uroczystości oraz przemarsz do
kościoła parafialnego pw. św. Stanisława B.M. Tam o godz. 14.00
ksiądz proboszcz kanonik Tadeusz
Malec celebrował mszę św. w intencji mieszkańców.
Następnie kolorowy korowód
przemaszerował na stadion, gdzie
uczestników powitał Burmistrz
Rzgowa Pan Jan Mielczarek, zaś

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Marek Bartoszewski otworzył Uroczystą Sesję. Głównym jej punktem
było nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Rzgów panu
Ryszardowi Adolfowi Weissowi.
Po tym nastąpiło wręczenie
pucharów i nagród dla zwycięzców
zawodów wędkarskich, po którym
rozpoczęła się część artystyczna.
Wystąpił ZPiT „Rzgowianie”, arie
operowe i operetkowe wykonali:
Agnieszka Gabrysiak, Mirosław
Bednarczyk przy akompaniamencie
Witolda Janiaka. Skeczami zabawiał
publiczność kabaret „Koń Polski”,
po którym repertuar swój zaprezentowała Olga Fidrysiak.
Równolegle
odbywały
się
warsztaty i pokazy baniek mydlanych, malowanie twarzy oraz
pokazy szczudlarzy. Wspólną dyskotekę rozpoczął zespół „Skaner”,
zaś obchody święta naszego miasta
zakończyła zabawa z zespołem
„IQ”.
Szeroka była także oferta atrakcji dodatkowych dla publiczności w
każdym wieku; zatem Dni Rzgowa
2009 uznać można za udane. Tak
więc do zobaczenia następnym
razem!
Izabela Kijanka

Jak co roku, już po raz szósty po
Guzewie, Kalinku, Grodzisku, Bronisinie Dworskim i Kalinie Dożynki
Gminne odbyły się w pierwszą niedzielę września w Starej Gadce.
Uroczystość została inaugurowana
przemarszem dożynkowego orszaku
na czele ze starostami dożynek:
Moniką Derdoń i Zbigniewem
Rakowskim z Gadki Starej, gdzie
przywitał ich proboszcz parafii ks.
kanonik Tadeusz Malec. Na ofiarowanie starostowie dożynek wręczyli
ks. Proboszczowi bochen chleba,
a członkinie KGW z Czyżeminka
przekazały wieniec dożynkowy.
Po mszy odbył się uroczysty
przejazd korowodu dożynkowego
do Starej Gadki.
Drugą
część
uroczystości
dożynkowych rozpoczął Burmistrz
Rzgowa, który powitał i podziękował za przybycie zaproszonych
gości, wśród których były: władze,
sponsorzy, koła gospodyń wiejskich, rolnicy, poczty sztandarowe
oraz zespoły artystyczne. Odebrał
również tradycyjny bochen chleba
z tegorocznego zbioru od starostów
dożynek. Po oficjalnym powitaniu,
przy akompaniamencie orkiestry
dętej nastąpiło wyprowadzenie
pocztów sztandarowych i rozpoczęła
się ceremonia wręczania wieńców
dożynkowych według kolejności:
Dla: proboszcza parafii św.
Józefa – Łódź Ruda, Ks. dr. Henryka
Eliasza - wieniec wręczyło Koło
Gospodyń Wiejskich Stara Gadka.
- Burmistrza Rzgowa Pana Jana
Mielczarka – KGW Starowa Góra.
- Starosty Powiatu Łódzkiego –
Wschodniego (odebrał Wicestarosta Pan Marek Jarzębski) – KGW
Kalino.

- Regionalnego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych odebrali: Przewodniczący Rady Pan
Krzysztof Banasiak, Wiceprzewodnicząca Pani Zofia Wąsicka – KGW
Gospodarz.
- Zastępcy Burmistrza Rzgowa Pani
Jadwigi Pietrusińskiej – KGW Stara
Gadka.
Po wręczeniu wieńców rozpoczęła się część artystyczna w
wykonaniu Orkiestry Dętej, Zespołu
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” oraz
chóru „Camerata”.
W trakcie dożynek można było
obejrzeć wystawy: płodów i produktów rolnych, pszczelarskich, kwiatów oraz zobaczyć i uczestniczyć w
scenkach z życia dawnej wsi.
Ostatnim miłym akcentem
dożynek było wspólne biesiadowanie przy zastawionych stołach
oraz zabawa z udziałem zespołów
muzycznych: „Golden” i „IQ”.
Instruktorzy GOK

Fot. A. Patora

Honorowy Obywatel Gminy Rzgów
W dniu 30 sierpnia br. na XLV
Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w
Rzgowie nadany został tytuł Honorowego Obywatela Gminy Rzgów
– tym razem Panu Adolfowi Weiss.
Pan Ryszard, gdyż tak nazywa go
większość mieszkańców Rzgowa,
jest osobą równie zasłużoną dla
lokalnej społeczności, co szanowaną
i lubianą. Jest jednocześnie czło-

wiekiem bardzo skromnym, który
nie lubi poklasku i dużego rozgłosu
wokół swej osoby. Może między
innymi dlatego cieszy się dużym
szacunkiem i sympatią młodzieży,
której w dzisiejszych czasach tak
potrzeba autorytetów i wzorców do
naśladowania. Zdaniem radnych
Rady Miejskiej w Rzgowie takim
autorytetem może być właśnie Pan

Starostowie Dożynek
Zbigniew Rakowski – zamieszkały w Starej Gadce, lat 41, żonaty, trójka
dzieci. Z wykształcenia magister inżynier w zakresie Argonomii i Agrobiznesu (studia ukończone w SGGW w Warszawie). Z zamiłowania modelarz
lotnictwa (wykonuje i oblatuje modele samolotów na uwięzi oraz swobodnie
latających). W chwili obecnej prowadzi własne gospodarstwo rolno-ogrodnicze w miejscu zamieszkania, gdzie zajmuje się produkcją różnorodnych
kwiatów ciętych oraz uprawą gruntów rolnych.
Monika Derdoń – lat 37, mężatka, dwie córki. Wraz z mężem Jackiem
prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze o powierzchni 45 ha, specjalizujące się w produkcji zbóż. W szklarniach o pow. 5.300 m² uprawiają rośliny
ozdobne.
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Ryszard, któremu jednogłośnie
nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Rzgów.
Poniżej prezentujemy krótką
charakterystykę Pana Ryszarda,
która nie jest w stanie w pełni oddać
jego zasług, ale może choć w części
przybliży Państwu naszego Honorowego Obywatela.
Pan Adolf Ryszard Weiss urodził się 28 marca 1942 r. w Grabicy, pow. piotrkowski, w ubogiej
rodzinie niemieckiej. Ojciec: Ewald
uciekł z armii niemieckiej i słuch po
nim zaginął. Matka Elza dożyła 90
lat i zmarła kilka lat temu w Polsce
w Tuszynie Lesie.
Podczas wyzwolenia w 1945 r.
Polacy nie pozwolili jej wyjechać z
Polski, broniąc ją własnym ciałem
przed Armią Radziecką, przede
wszystkim ci, których uratowała od
rozstrzelania i reperkusji.
W takiej atmosferze rodzinnej wychował się młody Ryszard z
dwiema siostrami. Od najmłodszych
lat ciężko pracował u okolicznych
rolników, później w MPK i tzw.
„fabrykach przemysłu lekkiego”,
a w 1972 r. trafił do Zakładowej
Straży Pożarnej w Albie, gdzie do
emerytury przepracował wzorowo
jako kierowca-konserwator sprzętu
p.-poż.
Jednocześnie od 30 roku życia
należał również do przyzakładowej
jednostki OSP. W 1965 r. ożenił się
w Rzgowie i ze Rzgowem związał
swoje dalsze losy.
Od połowy lat 80. czynnie
uczestniczył jako fachowiec w
organizowaniu działalności rzgowskiej jednostki OSP. Skutkiem jego
zaangażowania był wybór jego

osoby na Naczelnika jednostki. Był
i jest bardzo pracowity. Posiadając
wiedzę fachową i duże umiejętności
w sferze ochrony przeciwpożarowej, potrafił zorganizować młodzież
i przekazać jej swoje umiejętności
i doświadczenie w tej dziedzinie.
Wyszkolił zastępy młodzieży z jednostki OSP w Rzgowie i nie wahał
się podzielić swoją wiedzą z druhami innych jednostek straży. Był i
jest znakomitym nauczycielem. Za
jego „naczelnikowania” rzgowska
jednostka wystawiała na zawody
cztery drużyny pożarnicze, w tym
kobiecą. To wszystko dzięki jego
wyśmienitej pracy z młodzieżą, co
daje się zauważyć w jego dalszym
działaniu.
W 1996 r. w uznaniu zasług
zostaje wybrany na Wiceprezesa ZG
OSP w Rzgowie, którą to funkcję
pełni do dziś. Ze względu na swoją
merytoryczną fachowość wykonywał w Zarządzie Gminnym OSP najtrudniejsze zadanie, a mianowicie
organizował konkursy „Młodzież
Zapobiega Pożarom” w szkołach
podstawowych oraz gimnazjum,
prowadząc potem najzdolniejszą
młodzież przez konkursy powiatowe
z licznymi sukcesami.
Na szczeblu wojewódzkim
młodzi adepci pożarnictwa zdobywali pod jego kuratelą zaszczytne II
i III miejsca w województwie. Było
to możliwe tylko dlatego, że zaangażował się bez reszty w to, co robi,
miał dużo wiary w sukces oraz łatwo
nawiązywał kontakty z młodzieżą.
Nasz bohater po 40. roku życia
odkrył w sobie nowe siły witalne.
Ukończył kurs różdżkarstwa i od tej
pory z dużym powodzeniem służył
swoimi umiejętnościami okolicznym mieszkańcom i społeczności
Rzgowa.
To on wskazał miejsce i określił precyzyjnie głębokość pierwszej studni pod wodociąg miejski w
Rzgowie. To on zaproponował nową
lokalizację przepompowni ścieków
na ulicy Cmentarnej, a wybudowanie jej w tym miejscu stało się
nareszcie możliwe.
Poza tym niósł pomoc ludziom
w odszukiwaniu żył wodnych na ich
działkach i w budynkach oraz niekorzystnego promieniowania – to
następna dziedzina życia, w której
Pan Ryszard Weiss daje z siebie
wszystko i widać, że eksploatuje
przy tym nadmiernie swój organizm,
ale nadal ludziom pomaga.
Druh Weiss został odznaczony
za swoją działalność brązowym,
srebrnym oraz złotym medalem Za
Zasługi dla Pożarnictwa oraz najwyższym branżowym odznaczeniem strażackim „Złotym Znakiem
Związku”.
Godnie przeżył swoje dotychczasowe życie w głębokiej trosce o
współobywateli, przez co zasłużył
na tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Rzgów.
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XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 5 sierpnia 2009 r.
Zmiany w budżecie
Kwotę 196 tys. zł, uzyskaną z pozostałości w przetargach, przeznaczono
na zadania inwestycyjne, w których brakło środków finansowych, a mianowicie na:
 Przebudowa drogi w Kalinie
15.000,00 zł,
 Wykonanie parkingu przed Urzędem Miejskim w Rzgowie 140.000,00 zł,
 Budowa garaży dla OSP w Starowej Górze
6.000,00 zł,
 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Starowa Góra
6.000,00 zł,
 Przebudowa instalacji sanitarn. w Przedszkolu
5.000,00 zł,
 Opracowanie planów zagospodar. przestrzennego
24.000,00 zł.
RAZEM:
196.000,00 zł.

Skarga na działalność Burmistrza Rzgowa
Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze, radny Sławomir Piekarski
złożył skargę na działalność Burmistrza Rzgowa. Radny zarzucił Burmistrzowi Rzgowa, że na działce gminnej Nr 449 w Starowej Górze przy ul.
Żwirowej powstało składowisko odpadów - iż składowany jest tam destrukt
asfaltowy, gruz, szlaka itp. materiały budowlane - zamiast rzekomo obiecanego boiska piłkarskiego i placu zabaw dla dzieci.
Rada Miejska po głębokiej analizie sprawy na dwóch sesjach i oględzinach miejsca spornego uznała skargę za niezasadną. A oto uzasadnienie do
uchwały:
„W dniu 9 lipca 2009 r. do Urzędu Miejskiego w Rzgowie wpłynęły trzy
skargi, przekazane na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.) zgodnie z właściwością tut. Radzie Miejskiej przez: Starostwo
Powiatowe w Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi, przy czym treść skarg jest identyczna.
Rada Miejska w Rzgowie zapoznała się z treścią skargi na sesji w dniu 10
lipca br. i poleciła ustosunkować się do zgłoszonych zarzutów Kierownikowi
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Radni
udali się też na działkę nr 449, będącą przedmiotem skargi, celem ustalenia
rzeczywistego stanu w/w terenu.
W dniu 24 lipca na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej zostały złożone wyjaśnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, w których
stwierdza się brak podstaw do uznania skargi za zasadną.
Należy także podkreślić, że czasowe składowanie materiałów budowlanych na działce nr 449 przy ul. Żwirowej w Starowej Górze było przedmiotem procedowania jeszcze przed datą wpłynięcia skarg. Na Wspólnym
Posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 30 czerwca 2009

r., przy udziale Rady Sołeckiej wsi Starowa Góra, Rada Miejska wysłuchała
stanowiska przedstawicieli samorządu Starowej Góry, Burmistrza Rzgowa,
jak również późniejszego autora skargi, po czym na sesji w dniu 1 lipca
2009 r. stosunkiem głosów 13 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
wypracowała stanowisko, w którym zaopiniowała pozytywnie propozycję
Burmistrza Rzgowa czasowego wykorzystania działki gminnej o nr geodezyjnym 449, położonej przy ul. Żwirowej w Starowej Górze, do składowania
gminnych materiałów budowlanych niezbędnych do naprawy dróg - do czasu
przeznaczenia w/w terenu na usługi sportu i rekreacji, zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 9 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Rzgów nr XVIII/138/2000 z
dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Starowa Góra Wschód. Rada
Miejska zobowiązała również Burmistrza Rzgowa do uporządkowania i
ogrodzenia terenu położonego przy ul. Żwirowej w Starowej Górze – działka
nr 449 po jej wykorzystaniu na w/w cele.
Reasumując, Rada Miejska w Rzgowie stwierdza:
- Właściciel, w tym wypadku Gmina Rzgów, reprezentowana przez Burmistrza Rzgowa, może korzystać z rzeczy i rozporządzać rzeczą w granicach
określonych przez ustawy.
- Zgodnie z art.143 Kodeksu cywilnego „w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na
przestrzeń nad i pod jego powierzchnią”.
- Czasowe magazynowanie materiałów, które mogą być wykorzystane do
napraw dróg gruntowych w tej części Starowej Góry, nie jest zabronione.
- Burmistrz Rzgowa uzyskał pozytywną opinię Rady Miejskiej w Rzgowie
oraz Rady Sołeckiej Starowej Góry na czasowe składowanie materiałów
budowlanych na działce nr 449 w Starowej Górze, przy czym korzystanie z
w/w działki w tak określony sposób nie zakłócało korzystania z nieruchomości sąsiednich.
- Podczas realizacji zadania: „Przebudowa ulicy Centralnej w Starowej
Górze” powstały duże ilości destruktu asfaltowego i destruktu z podbudowy,
który jest wykorzystywany do napraw dróg w Starowej Górze, pokrywanie
kosztów jego przewożenia w inne odleglejsze miejsca byłoby działaniem niegospodarnym.
- Widoczne na dołączonych do skargi fotografiach jednostki sprzętowe nie są
własnością Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
- Na terenie działki nie stwierdzono materiałów spełniających cechy odpadów niebezpiecznych ani substancji o jakiejkolwiek woni, substancji szkodliwych czy mogących skazić wodę.
- Zeskładowana na działce ziemia pochodzi z korytowania odcinków dróg w
tym terenie oraz z budowy wodociągu dla mieszkańców okolicznych działek
(łącznie z mieszkańcami, którzy podpisali się na skardze) i miała być wykorzystana do niwelacji terenu oraz jako podłoże dla trawy na terenie działki.
- Składowiskiem odpadów w rozumieniu „ustawy o odpadach” jest obiekt
budowlany przeznaczony do składowania odpadów, natomiast pojęcia „czasowe magazynowanie”, a „składowanie” nie są pojęciami tożsamymi.
- W treści uchwał budżetowych z lat 2002-2009 nie znajduje się jakiekolwiek
zadanie dotyczące planów budowy placu zabaw oraz boiska na działce 449
w Starowej Górze.
W związku z powyższym, skarga Pana Sławomira Piekarskiego oraz
mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Żwirowej w Starowej Górze na
działalność Burmistrza Rzgowa jest nieuzasadniona”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Firma „DEDAL” Dominik Frąckowicz
tel. 512 211 172 / (042) 214-14-21
ul. Grodziska 80, 95-030 Rzgów
- ELEWACJE KOMPLEKSOWO
- DOCIEPLENIA ELEWACJI
- KARTON, GIPSY
- SUFITY PODWIESZANE
- GLAZUR, TERAKOTA
- PRACE DEKARSKIE
- INNE USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
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Polski folklor –
najpiękniejszy!
Miałem okazję przekonać się o tym uczestnicząc w spotkaniach folklorystycznych „Obzor 2009” w dniach 26 VII - 4 VIII.
Zespół „Rzgowianie” przebywał w tym czasie na obozie szkoleniowowypoczynkowym w malowniczej, bułgarskiej miejscowości Obzor na zaproszenie grupy tanecznej z tego miasta o tej samej nazwie „Obzor”.
W czasie trwania festiwalu mogłem podziwiać grupy z Mołdawii, Litwy,
Rosji, Rumunii, Chorwacji, Czarnogóry. Może brak mi obiektywizmu, ale
śmiało muszę przyznać, że zarówno pod względem umiejętności tanecznych,
spontaniczności, improwizacji, kolorystyki strojów i wreszcie wyrazu artystycznego „Rzgowianie zdecydowanie wyróżniali się spośród wielu grup.
Prezentowali tańce wielu regionów Polski i z prawdziwą przyjemnością
patrzy się na tancerzy i wokalistki ze Rzgowa.
Po koncertach młodzi artyści byli oblegani przez widzów i chętnie pozowali do zdjęć, a w kolejne dni rozpoznawani na ulicach Obzoru zbierali gratulacje w różnych językach. Przyjemnie było słyszeć np. „Polacco folkloristico
Prima”. Warto było przejechać wiele kilometrów, aby poznać znaczenie Polskiej Kultury Ludowej za granicą.
Byłem dumny, siedząc na widowni, gdzie powiewały też biało-czerwone
flagi widzów z Polski, którzy domagali się bisów. Wysoka temperatura nie
pozwoliła jednak na długie koncertowanie. Byłem jedynie widzem, ale z wrażenia pociłem się bardziej niż tancerze na scenie. Koncerty były doskonale
przygotowane. Dobre nagłośnienie i scenografia sprawiły, że wieczory pozostaną w pamięci do końca życia. Do dostarczenia wrażeń przyczynili się w
dużym stopniu bułgarscy organizatorzy. Kerka Mateva - choreograf Zespołu
„Obzor” i Władimir Nojeva – burmistrz Obzoru.
Młodzież nad Morzem Czarnym odpoczywała, ćwiczyła oraz poznawała
folklor innych krajów. Najbardziej grupie polskiej przypadła do gustu młodzież z Czarnogóry, głównie dlatego, że ich wiek i temperament były zbliżone. „Rzgowianie” zostali zaproszeni na wakacje 2010 do Czarnogóry na
podobną imprezę.
Czas płynął nieubłaganie i wszystko, co dobre, zbyt szybko się kończy.
Ale nawet powrotna podróż nie dłużyła się zbytnio, gdyż w myślach porządkowane były wspomnienia, w aparatach segregowane fotografie i układany
był plan występów na Dni Rzgowa i Dożynki Gminne.
Byłem pod wrażeniem!
Piotr Hajduk - radny

Less is more –
Mniej oznacza więcej
Skatepark w Rzgowie nie należy co prawda do największych w Polsce
(jedynie 560 m²), ale nie oznacza to wcale, że jest mniej atrakcyjny od
większych tego typu obiektów. Dla użytkowników skateparku nie zawsze
najważniejsza jest jego wielkość. Liczą się przede wszystkim - funkcjonalność
obiektu i atmosfera. A w tych dwóch dziedzinach skatepark w Rzgowie ma
same plusy.
Korzystająca ze skateparku młodzież (skaterzy) zwraca uwagę przede
wszystkim na możliwości, jakie daje skatepark. Ile jest różnego typu elementów, w jaki sposób można z nich korzystać, jakie są linie przejazdów po skateparku – to są jedynie przykłady punktów, na które zwraca się uwagę przy
ocenie funkcjonalności danego skateparku. W tej kwestii obiekt w Rzgowie
jest bardzo różnorodny. W skateparku znajdą się takie elementy, jak: quarterpipe, mały wallride, duży wallride, manualpad, bump, schodki, najróżniejsze rodzaje murków i największy atut tego skateparku – różnica poziomów nawierzchni skateparku. Nie jest ona zbyt wielka (50 cm), ale tak jak
wcześniej wspominaliśmy – sukces niekoniecznie jest w wielkich liczbach.
Dzięki różnicy poziomów powstanie skatepark, który ma cechy „skateplazy”,
czegoś, co przypomina bardziej plac z różnego rodzaju bryłami.
W tym miejscu kreatywne podejście w projektowaniu elementów skateparku, po których się jeździ, spowodowało, że Rzgów będzie mieć nie tylko
atrakcyjny skatepark, ale również i bardzo oryginalny. W ostatnim roku w
Łodzi powstały dwa znacznie większe skateparki, ale to o skateparku w
Rzgowie mówi się więcej.
Kolejnym atutem skateparku w Rzgowie jest atmosfera miejsca, w
którym znajduje się skatepark. Z jednej strony linia drzew, z drugiej strony
widok na ładny kościół, obok żelazny most – te rzeczy tworzą bardzo klimatyczne miejsce. A skaterzy lubią jeździć i przebywać w ładnych miejscach.
Nie ma nic lepszego niż jazda nie tylko w fajnym skateparku, ale na dodatek
w ładnym otoczeniu. A takie miejsce powstaje właśnie Rzgowie.
Boniek Falicki
(autor koncepcji i projektu skateparku w Rzgowie)
Od redakcji: Budowa skate-parku w Rzgowie zakończy się jeszcze we
wrzesniu br. Burmistrz Rzgowa planuje uroczyste otwarcie tego miejsca z
udziałem licznych gości – w tym projektanta i młodzieży, która o budowę
skate-parku wnioskowała do Rady Miejskiej w Rzgowie oraz Burmistrza. O
terminie uroczystości będziemy Państwa informować na tablicy ogłoszeń i w
lokalnej prasie.
Autor tekstu napisał – „Less is more”. Mamy nadzieję, że „more” oznaczać będzie „więcej” wspaniałej, aktywnej i kulturalnej młodzieży, która
swym zapałem i zachowaniem będzie przynosić zaszczyt i dumę swojemu mi
astu.
M. Rózga
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

Wieści z gimnazjum
Gimnazjaliści podczas obchodów
Dni Rzgowa 2009

Pamiętamy, że 1 września to nie tylko
początek roku szkolnego
1 września 2009 r. w kościele parafialnym w Rzgowie odbyła się msza
święta w intencji kombatantów z terenu gminy Rzgów. Obchody Dnia Kombatanta zbiegły się z okrągłą 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
W eucharystii obok dostojnego grona kombatantów uczestniczyli również
uczniowie Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie - członkowie pocztu
sztandarowego. Pamiętajmy, że w 1939 r. nie wszystkie dzieci mogły iść do
szkoły, i nie zapominajmy więc, dzięki komu możemy dziś żyć i pracować
w wolnej Polsce.

Mamy nowy autobus
Nowy autobus marki Autosan Tramp został zakupiony przez Urząd Miejski w Rzgowie ze środków własnych pod koniec sierpnia 2009 r. Może przewozić 40 osób na miejscach siedzących (w tym nieodzowny nasz kierowca,
pan Roman Wasiak) oraz 17 stojących. Nasz pomarańczowy szkolny autobus
kursuje w godz. 7-15. Obsługuje Szkołę Podstawową im. Świętej Królowej Jadwigi w Kalinie, Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Rzgowie,
Szkołę Podstawową w Guzewie i Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka
w Rzgowie. Uczniowie dojeżdżają nim do szkoły, na basen oraz wykorzystywany jest również podczas wycieczek poza Rzgów. Doceniając komfort i
wygodę w podróżowaniu nowym autobusem dbajmy, aby służył on nam jak
najdłużej.
Małgorzata Popa, kl. IIIb

Ostatni wakacyjny weekend dla mieszkańców Gminy Rzgów to obchody
Dni Rzgowa.
W uroczystościach tradycyjnie wzięli udział uczniowie Gimnazjum im.
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Szkołę reprezentowali nowi członkowie pocztu sztandarowego: Natalia Gorzkiewicz i Kinga Popa z klasy IIIb
oraz Mateusz Kuzik z klasy IIIc.
Uczestnicy obchodów wzięli udział w uroczystej mszy świętej, po której
nastąpił przemarsz korowodu na Stadion Sportowy im. Henryka Śmiechowicza przy ul. Tuszyńskiej 56 w Rzgowie. Poczty sztandarowe były obecne
podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej oraz nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Rzgów.

Inauguracja roku szkolnego 2009/2010
w Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 1
września 2009 r. powitali nowy rok szkolny 2009/2010. Inaugurację poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława B.M., odprawiana w intencji wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkół
Gminy Rzgów. Gimnazjum nasze reprezentowali członkowie pocztu sztandarowego, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
Po uroczystościach w kościele odbyła się inauguracja roku szkolnego w
murach gimnazjum. Dyrekcja uroczyście powitała nowych uczniów oraz ich
rodziców, a także przedstawiła wychowawców klas pierwszych, którymi są:
p. Jolanta Rogala, nauczyciel matematyki – klasa Ia, p. Aleksandra Jaworska,
nauczyciel historii – klasa Ib, p. Halina Karbowniczak, polonistka – klasa Ic
i p. Mariusz Bojanowski, geograf – klasa Id. Dyrekcja i uczniowie powitali
również nową nauczycielkę, p. Agnieszkę Hekner, która uczyć będzie chemii
i będzie sprawować wychowawstwo nad klasą IId.
Po zakończeniu części oficjalnej pierwszoklasiści pod opieką wychowawców udali się do swoich pracowni. Pozostali uczniowie gimnazjum
odbyli spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom
w nowym roku szkolnym 2009/2010
życzymy samych sukcesów!

Dożynki Gminne Rzgów 2009
z udziałem Jagiellończyków

Fot. A. Patora
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6 września 2009 r. na terenie gminy Rzgów odbyło się Święto Plonów.
Uczestnicy dożynek spod Urzędu Miejskiego w Rzgowie przemaszerowali
do kościoła parafialnego, gdzie o godzinie 11.30 w kościele Parafialnym pw.
św. Stanisława B.M. w Rzgowie odprawiono mszę świętą. Obok przedstawicieli władz miasta i gminy Rzgów, zespołu pieśni i tańca „Rzgowianie”,
Rzgowskiej Orkiestry Dętej i chóru Camerata, w uroczystym korowodzie
dożynkowym wzięli również udział członkowie pocztu sztandarowego Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. Po uroczystej mszy świętej korowód dożynkowy przejechał do Starej Gadki, gdzie odbyły się główne
obchody Święta Plonów. Tam uczestnicy obchodów mieli możliwość zwiedzić wystawę dożynkową oraz obejrzeć scenki z życia dawnej wsi.
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Witaj szkoło!
1 września uroczystość w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w
Rzgowie poświęcona była rozpoczęciu roku szkolnego 2009/2010.
W części artystycznej, przygotowanej przez panią Agnieszkę Pokorską,
dominował temat 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przypomniano
wszystkim, jak ważna to rocznica, jak bardzo zmienił się świat po wrześniu
1939 r. Pokazano siłę niemieckiego najeźdźcy, a naprzeciw nich broniących
honoru ojczyzny ułanów z szablą w dłoni. Dzieci przedstawiły dalszą historię
wojny, opowiadały o heroicznej obronie Westerplatte i Helu, o napadzie na
Polskę Związku Radzieckiego 17 września 1939 r., o Powstaniu Warszawskim 1 sierpnia 1944 r. Pamiętajmy o tych, którzy złożyli największą ofiarę
na ołtarzu ojczyzny. Bądźmy im wdzięczni.
Po wakacyjnej przerwie budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza
nie mógł się już doczekać dziecięcej radości, roześmianych buzi i dumnie
kroczących pierwszoklasistów z nowymi tornistrami. Milusińskich w szkole
wita wiele odnowionych i doposażonych pracowni, w których lekcje będą z
pewnością ciekawą przygodą.
W szkole w roku szkolnym 2009/2010 jest trzynaście oddziałów: sześć
klas kształcenia zintegrowanego i siedem klas IV-VI. W klasach pierwszych zaczęło zmagać się z nauką 39 uczniów, w tym dwójka sześciolatków.
Uczniowie klas pierwszych i czwartych będą pracować według nowej podstawy programowej.
Warto też wspomnieć, że podczas wakacji szkoła przystąpiła do programu „Radosna Szkoła”, którego celem jest doposażenie szkolnej świetlicy
w środki dydaktyczne, a w przyszłości utworzenie szkolnego placu zabaw.
Życzymy wielu sukcesów w nauce uczniom, a nauczycielom realizacji
zamierzeń.
Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej w Rzgowie

5

Przyśpiewki dożynkowe

Atrakcyjne
Władysławowo
W dniach 3-13 sierpnia br.
członkowie Rzgowskiego Chóru
„Camerata” uczestniczyli w obozie
szkoleniowo-rekreacyjnym
we
Władysławowie. Celem wyjazdu
było przygotowanie premierowych
utworów oraz szlifowanie formy
na występy podczas Dni Rzgowa i
Dożynek 2009. Połączenie bowiem
pracy z wypoczynkiem na świeżym
(zdrowym dla gardła i pełnym jodu)
morskim powietrzu, pomaga realizować zamierzenia wokalne.
Po mokrym lipcu - pogoda dopisała! Sprzyjała też spacerom i zwiedzaniu. Zorganizowana wycieczka
na Hel pozwoliła odwiedzić jeden
z najodleglejszych zakątków Polski
i popatrzeć na raczące się smakowitymi rybkami zwinne foczki w helskim fokarium.
Jak powszechnie wiadomo jedną z atrakcji Władysławowa jest
Aleja Gwiazd Sportu. I właśnie w
tych dniach odsłaniano kolejne 6
gwiazd, m.in. Otylii Jędrzejczak,
Leszka Blanika, a także zmarłej
przedwcześnie mistrzyni Kamili
Skolimowskiej. Pełna radości, ale i
zadumy uroczystość zapadła wszystkim głęboko w pamięć; mnóstwo
było także wrażeń po spontanicznych spotkaniach ze znanymi postaciami świata sportu i telewizji.

Równolegle odbywał się Kiermasz Parafialny (który pozwolił
obejrzeć przepiękne rękodzieło artystyczne kaszubskich twórców oraz
posmakować delicji spośród lokalnych produktów, m.in. słynnych
sękaczy!), Wystawa Jadowitych
Pająków i Skorpionów, Wystawa
Motyli. Odwiedziliśmy latarnię
morską oraz muzeum w Rozewiu
(jednym z najbardziej wysuniętych
punktów na północy Polski), chętni
podziwiali okoliczne przestrzenie
z wieży widokowej oraz Władysławowo od strony morza - biorąc
udział w rejsie statkiem po Bałtyku;
odwiedzali lunapark, a także inne
atrakcje, których we Władysławowie jest bez liku.
Mnogość wydarzeń i atrakcji
spowodowała, iż przez kilka dni
bez ustanku świętowało całe miasto,
zresztą jest to miejsce pełne gwaru,
śmiechu i zabaw. Ale nie zapomnieliśmy też o sprawach poważnych.
W niedzielę 9.08 - uczestniczyliśmy (nie bez tremy) w mszy św. o
godz. 19.30, uświetniając ją naszym
śpiewem. Widocznie podobało się
bardzo, skoro szczere podziękowania otrzymaliśmy od księdza proboszcza także na piśmie, a tłumnie
zgromadzeni parafianie i wczaso-

KGW Starowa Góra

wicze nagrodzili nas gromkimi brawami, oczekując bisów.
Zresztą kościół pw. NMP we
Władysławowie - to bardzo prestiżowe miejsce koncertów; to tu
„drzwiami i oknami” pchają się na
ochotnika przeróżni wykonawcy,
często wysokiej klasy; to tu tradycyjnie od kilkudziesięciu już lat odbywają się Letnie Koncerty Organowe.
Mieliśmy nawet okazję uczestniczyć
w kilku z nich; szczególny był jeden
- poświęcony zmarłemu niedawno
inicjatorowi życia muzycznego
Władysławowa, w wykonaniu jego
dzieci - dziś wykształconych, koncertujących muzyków.

Zatem zgrupowanie we Władysławowie to wspaniały obóz integracyjny spędzony owocnie, aktywnie
zarówno pod względem muzycznym, jak i rekreacyjnym, duchowym
i cielesnym.
Pragniemy podziękować Burmistrzowi, Radzie Miasta oraz Dyrektorowi GOK w Rzgowie za wsparcie
i pomoc w realizacji projektu.
PS. Władysławowo jest niewątpliwie mistrzem w jeszcze jednej
dziedzinie; mianowicie... korków!!!
członkowie Rzgowskiego
Chóru „Camerata”
dyrygent Izabela Kijanka.

Nasza recenzja
Freedman Dave: Zabójczy gatunek. Przeł. z ang. Robert Lipski. Warszawa: G+J, 2008 - 434 s.
Dave Freedman mieszka w Kalifornii, ukończył Uniwersytet Harvarda,
ma tytuł naukowy Uniwersytetu Princeton.
„Zabójczy gatunek” to jego debiutancka powieść, thriller z barwnymi,
frapującymi postaciami i akcją osadzoną w malowniczych zakątkach świata,
wprawnie splatający watki naukowe i sensacyjne.
Zespół biologów staje u progu wstrząsającego odkrycia. Olbrzymi drapieżnik, żyjący do tej pory w głębinach oceanu, zmienia swoje zachowanie i
staje się niebezpieczny dla ludzi. Trwa pościg za nim.
Naukowcy docierają do najbardziej egzotycznych zakątków świata, na
dno oceanu, w ostępy tajemniczego lasu ogromnych sekwoi oraz do nieznanego kompleksu wielkich jaskiń. Wspólnie uczestnicy wyprawy przeżywają
swoje wzloty i upadki, radości, wzruszenia, lojalność i zdrady.
Kiedy jednak zaczną ginąć ludzie, stawka w tej grze błyskawicznie
zaczyna rosnąć – i teraz rozpoczyna się prawdziwe polowanie...
„Zabójczy gatunek” to thriller w stylu wczesnych powieści Michaela
Crichtona oparty na solidnych naukowych podstawach i śmiałych teoriach.
Mirosława Olszewska

POLSAD Jacek Korczak
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A
zaprasza od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00
Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy,
maszyny rolnicze itd.
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KGW Czyżeminek
Nasz duszpasterzu z ochotą idziemy
Wieńce ze zboża uwite niesiemy
Wieńce ze zboża ubrane kwiatami
Niesiemy Tobie z naszymi sercami
Wieńce to symbol rolniczego trudu
To symbol chleba dla Bożego ludu
Dzisiaj te wieńce przed Boże ołtarze
Tobie niesiemy od rolników w darze
Dziękujemy Bogu i Matce najświętszej
Że nam pomagała w tych pracach najwięcej
W tym trudnym czasie pomagał nam Jezus
Sprzątnąć łan zboża razem z Matką niebios
Panie, który dajesz piękne urodzaje
Ucz nas dzielić chlebem i słowem nawzajem
Tym Boskim darem podziel nas o Boże
Żeśmy spokojnie posprzątali zboże
Dziękujemy Bogu żeśmy plon zebrały
Będą nasze dzieci chlebek spożywały
Boże chroń plony, nie karaj surowo
Weź nas w opiekę Mario i Królowo
Drogi Proboszczu w Tobie ufność mamy
Nasze rolnictwo Bogu polecamy
Wlej w nasze serca wiarę i nadzieję
Że na wsi polskiej dostatkiem powieje

Wszystkich gości tutaj serdecznie witamy
Na wspólne dożynki dzisiaj zapraszamy
Staropolski zwyczaj wszystkim nam tak głosi
Że święto dożynek o przyśpiewkę prosi
Niesiemy ten wieniec pod golutkim niebem
Bo on ładnie pachnie świeżuteńkim chlebem
Naszego burmistrza to my uważamy
Dlatego mu dzisiaj ładnie zaśpiewamy
Ten nasz drogi burmistrz dziś ładnie wygląda
Niejedna kobieta za nim się ogląda
Wieś Starowa Góra ni to wieś ni miasto
Zrobiło się tutaj troszeczkę za ciasno
Drogi szybkiej jazdy, prawie autobusy
Trzy metry szerokie, pół metra głębokie
Starówka się zmienia, ma nowe oblicze
Skaczemy po drogach jak górskie kozice
Starówka nie wiocha wszyscy o tym wiemy
Mamy wodociągi, kanalizację chcemy
Remonty, budowy to wydatek spory
Niech burmistrz pamięta, niedługo wybory
Za rok na dożynkach będziem bawić gości
Chcemy się pokazać, niech każdy zazdrości
Mamy myśl by u nas było bardzo strojnie
Kochany burmistrzu, sypnij groszem hojnie
Żebyś ty burmistrzu główką popracował
To ty byś wycieczkę nam zorganizował
Kochany burmistrzu idź po naszej woli
My cię tak kochamy że aż głowa boli
Nasza sołtysowa morowa kobita
Rządzi twardą ręką, ma tak być i kwita
Chłopy rządzą światem, a chłopami baby
I jak dotąd widać nie ma na to rady
Nasza straż pożarna super się spisuje
Starszy sikawkowy dobrze ich pilnuje
Firma Grota Józka pomaga nam czasem
My go znajdujemy, bo mieszka pod lasem
Powitanie lata i nie mamy kasy
Walimy do Grota – daje nam kiełbasy
Dziękujemy bardzo za tych darów wiele
Wspomagaj nas częściej będzie nam weselej
W radiu, telewizji, mówią starzy, młodzi
Że od Ameryki kryzys już nadchodzi
My skromne kobiety zbierzemy się w kupie
I ten cały kryzys to my mamy w d...
My są gospodynie nie pijemy wódki
Chętnie zagościmy w zajeździe cichutkim
Od razu nas burmistrz drapie się po głowie
Pewnie nas zaprosi do karczmy w Kruszowie
I do zobaczenia za rok u nas w budzie
Ugościmy wszystkich kiedy przyjdą ludzie
A teraz spadamy na Łysą Polanę
Jest tam zlot czarownic we wtorek nad ranem
Dużo, dużo zdrowia wszystkim tu życzymy
I o wielkie brawa od gości prosimy.

Tyś w tej parafii dobrym gospodarzem
Na nasze życie prawym drogowskazem
Niechaj parafia wciąż Ci będzie miła
Aby jak dotąd, zawsze z Bogiem była
Przyjmij ten wieniec, pobłogosław kłosy
Niech się odmienią nasze chłopskie losy
I pobłogosław by nasze zagony
W następnym roku dały lepsze plony
Przyjmij ten wieniec, jako znak jedności
Znak naszej wiary i naszej miłości
Przyjmij ten wieniec z ochotą i szczerze
Tobie go dajem z sercem i w ofierze.
Dziękujemy
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Przyśpiewki dożynkowe
KGW Stara Gadka
Na melodię „Pierwszy siwy włos”
Babie lato wolno płynie, bo to pora już
Lato się powoli kończy, jesień jest tuż, tuż
Przynosimy w wieńcach dzisiaj plon
Utrudzonych naszych serc i rąk
Pomyśl — jak przez parę lat odmienił się nasz świat.
Współczesny świat wciąż pędzi, za pieniędzmi ciągle
goni
My zwykli ludzie nie umiemy się przed tym obronić
Mam w uszach jeszcze brzęk kos po porannej trawie
Pamiętam żab kumkanie w każdy letni dzień
Czas coraz bardziej już zaciera dawnej wsi wrażenia

Na melodię „Zimny drań”
Posłuchajcie tej piosenki
i o litość błagamy Was
Bo dożynki w Gadce Starej
My robimy pierwszy raz
Gdybyśmy coś tu spieprzyły
Jedną rzecz lub może sto
Nam zależy bądźmy szczerzy
Grunt, by jakoś szło.
Bo taki zwyczaj w Polsce jest
Że w święto plonów bawi się wieś
I w tym jest rzeczy sedno
By w gminie była jedność
To rzgowska władza o to dba.
Tej jedności w rządzie nie ma
Każdy to z rodaków wie
Co reforma to jest „ściema”
Na nic nie nadaje się
Małe dzieci sześciolatki
Już do szkoły wysłać chcą
Bądźmy szczerzy, nikt nie wierzy
By im wyszło to.
Prywatne szkoły u nas są
Co drugi uczeń prawie że głąb
A w tym jest rzeczy sedno
Ze nam nie wszystko jedno
Jak nasze dzieci uczone są.
Cały świat przeżywał kryzys
Nasza Polska? — ależ skąd
Tak uważał polski premier
Popierał go Jego rząd
Lecz gdy nagle „wielka dziura”
Zrobiła się w budżecie
Co pomyślał i co zrobił
Dobrze sami wiecie.
Szuka pieniędzy ze wszystkich stron
Obciął na „zdrowiu”, obciął też MON
i w tym jest rzeczy sedno
Że jest mu wszystko jedno
Kogo ograbi — komu da.
Stocznie nasze już plajtują
Rząd nie wierzy przecież w to
Z Katarami pertraktuje
Ale coś mu nie wyszło
Tusk już nieraz obiecywał
Że Grada zdegraduje
Puste słowa bo minister
Nadal urzęduje.

10

Choć ciągle jeszcze są w pamięci dzieciństwa wspomnienia
Jesteśmy wszyscy w zjednoczonej i wolnej Europie
By znaleźć miejsce w Niej to już najwyższy czas.
Polak zawsze będzie tęsknił do rodzinnych stron
Choć może znajdzie na świecie i piękniejszy dom
Nigdzie przecież nie ma takich świąt
Żeby ciepłem pachniał każdy kąt
I niech pokolenia trwa nasza tradycja ta.
To do naszego pokolenia szczególnie należy
Przekazywanie tej tradycji kochanej młodzieży
Choć będą rozproszeni po calutkim świecie
Niech pamiętają gdzie rodzinne groby są
Niech czas nie zatrze słów naszego Papieża Pielgrzyma
Że wiara, miłość i nadzieja to wartość jedyna
To one nam pozwolą przejść przez życia burze
A z wiarą łatwiej będzie przeżyć każdy dzień.

To taki dziwny „z betonu człek”
Powinien dawno funkcji się zrzec
Lecz w tym jest rzeczy sedno
Że jest mu wszystko jedno
Czy mówią o nim dobrze czy źle.
„Moherowe bereciki”
Wiele nie ucierpiały
Bo nigdy dobrobytu
W swym życiu nie miały
Najpierw była ciężka wojna
No a potem „komuna”
Ciągle żyją sobie skromnie
Za to co ZUS im da.
Bo taki dziwny jest ten świat
Że choć harujesz przez wiele lat
I jak nie ukradniesz miliona
To przecież niech ja skonam
Nigdy nic w życiu nie będziesz miał.
60 lat po wojnie
Skanalizują wreszcie wieś
Będziemy spać spokojnie
Bo gówienko płynie gdzieś
Nie będą już nasze rowy
Szambami pachniały
Nie ma koni, jedna krowa
Świnie zostały.
Na naszej Gadce mury drżą
Gruchy z cementem po niej mkną
I jak tak pójdzie dalej
To asfalt się rozwali
Miejscami przypomina szwajcarski ser.

Zawisza w czołówce
O ile pierwsze dwa spotkania,
jakie rozegrał nasz reprezentacyjny
zespół w nowym sezonie 2009/2010,
nie wypadły tak, jak chcieliby
zawodnicy, trenerzy oraz Zarząd
Klubu, tak następne były już chyba
w stanie zadowolić największych
pesymistów. W kolejnych pięciu
ligowych spotkaniach Zawisza
zdobył komplet piętnastu punktów
i znajduje się na drugim miejscu w
tabeli IV ligi. Przypomnieć należy,
że w sezonie 2009/2010 do III ligi
awansują dwa pierwsze zespoły. W
naszej IV lidze na pierwszym miejscu w tabeli są Zjednoczeni Stryków, co jest wielką niespodzianką,
ponieważ w zespole tym przed sezonem nie przeprowadzono znaczących wzmocnień, a zespół kroczy od
zwycięstwa do zwycięstwa. Inaczej
należy więc spojrzeć na remis, jaki
Zawisza osiągnął w inaugurującym
sezon spotkaniu ze Zjednoczonymi,
ponieważ jeszcze tylko Pilica Przedbórz również po remisowym spotkaniu odebrała punktu obecnemu
liderowi.
Do nowego sezonu przystępowaliśmy w niezbyt dobrych nastrojach, ponieważ wielu zawodników
po dwóch dobrych sezonach w
naszym zespole szukało szczęścia w
innych klubach, ale go nie znalazło,
i po powrocie do Rzgowa można
mieć było wiele uwag do ich przygotowania fizycznego w porównaniu
z zawodnikami, którzy rozpoczęli
przygotowania w Zawiszy.
Treningów nie wznowił Michał
Szymczak, który postanowił kontynuować karierę w piłce halowej. Jak
do tej pory, nikt jednak się do nas
nie zgłosił po tego zawodnika, a bez
naszej zgody nie może bronić barw
innego klubu, chyba że przepisy,
które opracowuje jeszcze w tej spra-

wie PZPN, postanowią - w co wątpimy - inaczej. Przed zamknięciem
„okienka transferowego” do innych
klubów odeszli Piotr Miśkiewicz
(MKP Boruta Zgierz), Kamil Stopczyk (Pogoń Salmar Łask Kolumna)
oraz Marcin Klimkiewicz (MKS
2000 Tuszyn). Zawodnicy ci jednak
nie byli przewidziani do gry w
pierwszej drużynie, dlatego pozwoliliśmy im na zmianę barw klubowych. Nasze nastroje psuła też historia beniaminków w IV lidze, którzy
w pierwszym po awansie sezonie
spisywali się całkiem przyzwoicie,
by w następnym mieć ogromne
kłopoty z utrzymaniem się w lidze
(Start Brzeziny; KKS Koluszki).
Obawialiśmy się, że to samo może
spotkać nasz klub. Po siedmiu kolejkach wiemy już, że można jednak te
obawy odstawić w kąt.
Kilku zawodników przyszło do
naszego klubu. Z Widzewa Łódź
przybyli do nas: Robert Świątnicki, Witold Kurzawa oraz Jakub
Stawiany. Ten ostatni jest bramkarzem o znakomitych warunkach
fizycznych i - jak się nam wydaje
- dużych umiejętnościach. Musiał
jednak wyleczyć kontuzję i dopiero
teraz zacznie rywalizację z Łukaszem Komarem, który dołączył do
naszego zespołu krótko przed rozpoczęciem rozgrywek (przyszedł z
Gal Gaz Galewice). Taka rywalizacja bez wątpienia wpłynie korzystnie na tych zawodników oraz na
cały zespół, bo przyznać trzeba, że
Komar jest mocnym punktem. Z
MKS 2000 Tuszyn przyszedł też do
nas napastnik Maciej Pakulski. Nie
rozgrywa jeszcze w naszym zespole
całych spotkań, ale gdy tylko znajduje się na boisku, widać, że ma
chęć do gry. Z ChKS przyszli też
do nas Alan Nowak oraz Mateusz

IV LIGA - sezon 2009/2010
runda jesienna
19.08.2009 – ŚRODA – GODZ. 17.00
WŁÓKNIARZ KONSTANTYNÓW - ZAWISZA RZGÓW
22.08.2009 - SOBOTA – GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW – CZARNI RZĄŚNIA
26.08.2009 – ŚRODA - GODZ. 17.00
POGOŃ SALMAR ŁASK KOLUMNA - ZAWISZA RZGÓW
28.08.2009 – PIĄTEK - GODZ. 17.00
UKS SMS ŁÓDŹ – ZAWISZA RZGÓW
2.09.2009 - ŚRODA - GODZ. 17.00
WŁÓKNIARZ MOSZCZENICA - ZAWISZA RZGÓW
5.09.2009 - SOBOTA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW – MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA
12.09.2009 – SOBOTA - GODZ. 15.00
WIDZEW II ŁÓDŹ - ZAWISZA RZGÓW
16.09.2009 – ŚRODA – GODZ. 16.30
ZAWISZA RZGÓW – WKS WIELUŃ

Fot. A. Patora
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Rogalski. Ci ostatni są bardzo młodymi chłopcami i szykowani byli
jako młodzieżowcy do pierwszego
zespołu. Zmiana przepisów przez
PZPN, która wprowadziła, że młodzieżowcami od tego sezonu są też
zawodnicy urodzeni w 1987 r. (pierwotna wersja przewidywała, że będą
to zawodnicy urodzeni w 1989 r.),
ułatwiła nam troszkę zadanie, ponieważ w naszej drużynie jest kilku
takich zawodników, a są też jeszcze
urodzeni w 1988 r. Bliżej pierwszego
zespołu jest Nowak, ale i Rogalski
też mocno puka, ponieważ w tej
chwili ogrywa się w drugim zespole
i praktycznie w każdym meczu wpisuje się na listę strzelców bramek.
Wyniki uzyskane przez pierwszy zespół w dotychczas rozegranych spotkaniach: Remis ze Zjednoczonymi Stryków 1:1; porażka
z Włókniarzem Konstantynów 2:0
oraz zwycięstwa z Czarnymi Rząśnia 2:1, Pogonią Łask Kolumna
1:0, UKS SMS Łódź 3:1, Włókniarzem Moszczenica 2:1 oraz Mazovią
Rawa Mazowiecka 3:1.
Nie gorzej radzi sobie drugi
zespół, choć i tutaj mieliśmy bardzo
duże obawy, że trzeba będzie mocno
podpierać się zawodnikami pierwszego zespołu. Jest jednak dobrze
i można powiedzieć, że w najoptymistyczniejszych planach nie zakładaliśmy, że po czterech spotkaniach
zespół zdobędzie sześć punktów,
a mógł być jeden więcej, gdyby w
doliczonym czasie gry nasz zawodnik wykorzystał rzut karny. Było
to jednak pierwsze spotkanie, jakie
ten młodziutki zespół rozgrywał w
seniorskiej piłce, i gdyby nie brak
doświadczenia trenera i zawodnika w takich sytuacjach i w takich
meczach, mielibyśmy jeden punkt
więcej.
Od dłuższego czasu mówiło się,
że drugi zespół powinien składać
się tylko i wyłącznie z zawodników mieszkańców Gminy Rzgów.

Wydaje się, że ten zespół stwarza
taką właśnie szansę, tym bardziej
że trenerem jest również rzgowianin
Robert Świerczyński. Swoją drogą
to Robert Świerczyński jest ciekawą
postacią w naszym klubie. Zaczynał
bowiem grę w piłkę jako zawodnik
w drużynach młodzieżowych. Później grał jako senior w V lidze, by
po zakończeniu kariery sportowej
uczyć gry w piłkę najmłodszych,
a potem coraz starszych naszych
zawodników. W chwili obecnej jest
samodzielnym trenerem drugiego
zespołu seniorów.
Zespół Roberta Świerczyńskiego do tej pory był minimalnie
wspierany przez zawodników z
zespołu pierwszego, ale taka jest
rola drugich zespołów, które są bezpośrednim zapleczem drużyn reprezentacyjnych.
Wyniki uzyskane przez drugi
zespół: Porażki z zespołami Victoria
Rąbień 2:3 i z Sokołem Lutomiersk
3:5. Wygrane z GLKS Dłutów 4:2
(!!!) oraz z Orłem II Parzęczew 4:1.
Przed rozpoczęciem sezonu w
sierpniu z pracy w Zarządzie Klubu
zrezygnował Stanisław Brych.
Zgodnie z § 29 Statutu Zarząd ma
prawo dokooptowania do swego
grona członków Zarządu w przypadku rezygnacji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 osób Zarządu.
Osobą dokooptowaną do prac w
Zarządzie został Dariusz Jaros, który
będzie pełnił funkcję Z-cy Prezesa.
Statut w takim przypadku nakazuje
również zatwierdzenie przez najbliższe Walne Zebranie dokonanych
zmian. Zarząd Klubu najprawdopodobniej nie będzie czekał na Walne
Zebranie do czerwca, tylko zwoła
Nadzwyczajne Walne Zebranie po
zakończeniu rundy jesiennej. Na
zebraniu tym planowane są kolejne
zmiany w składzie osobowym
Zarządu Klubu.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

30.09.2009 – ŚRODA - GODZ. 16.00
ZAWISZA RZGÓW - ZAWISZA PAJĘCZNO

2.09.2009 – ŚRODA – GODZ. 17.00
ZAWISZA II RZGÓW – SOKÓŁ LUTOMIERSK

3.10.2009 – SOBOTA - GODZ. 11.00
PELIKAN II ŁOWICZ - ZAWISZA RZGÓW

6.09.2009 - NIEDZIELA - GODZ. 17.00
ORZEŁ PARZĘCZEW - ZAWISZA II RZGÓW

10.10.2009 – SOBOTA – GODZ. 15.00
ZAWISZA RZGÓW - SAS UNIA SKIERNIEWICE

13.09.2009 – NIEDZIELA - GODZ. 16.00
ZAWISZA II RZGÓW - GKS KSAWERÓW

18.10.2009 – NIEDZIELA - GODZ. 12.00
ŁKS II ŁÓDŹ - ZAWISZA RZGÓW

20.09.2009 – NIEDZIELA - GODZ. 16.00
TĘCZA BRODNIA - ZAWISZA II RZGÓW

24.10.2009 - SOBOTA GODZ. 14.30
ZAWISZA RZGÓW - MKP BORUTA ZGIERZ

27.09.2009 – NIEDZIELA – GODZ. 15.00
ZAWISZA II RZGÓW – LKS JUTRZENKA BYCHLEW

7.11.2009 – SOBOTA - GODZ. 15.00
PILICA PRZEDBÓRZ - ZAWISZA RZGÓW
11.11.2009 – ŚRODA - GODZ. 13.00
ZAWISZA RZGÓW – ZLKS WOY BUKOWIEC OPOCZYŃSKI
14.11.2009 - SOBOTA GODZ. 13.30
LKS CERAMIKA OPOCZNO - ZAWISZA RZGÓW

ŁÓDZKA KLASA „A” Grupa 1 sezon 2009/2010 runda jesienna

4.10.2009 – NIEDZIELA - GODZ. 12.00
LKS ISKRA DOBROŃ - ZAWISZA II RZGÓW
11.10.2009 – NIEDZIELA - GODZ. 15.00
ZAWISZA II RZGÓW – MGLKS UNIEJÓW / OSTROWSKO
17.10.2009 – SOBOTA - GODZ. 15.00
ZAWISZA II RZGÓW - LKS ORZEŁ PIĄTKOWISKO
24.10.2009 – SOBOTA - GODZ. 15.00
ORLIK SOBIEŃ - ZAWISZA II RZGÓW

19.09.2009 – SOBOTA – GODZ. 15.00
AZS – WSEZ KOLEJARZ - ZAWISZA RZGÓW

23.08.2009 - NIEDZIELA - GODZ. 16.00
ZAWISZA II RZGÓW - VICTORIA RĄBIEŃ

8.11.2009 – NIEDZIELA - GODZ. 13.00
ZAWISZA II RZGÓW – WOLA ZARADZYŃSKA

26.09.2009 – SOBOTA - GODZ. 15.30
ZAWISZA RZGÓW - KS PARADYŻ

29.08.2009 - SOBOTA - GODZ. 17.00
GLKS DŁUTÓW - ZAWISZA II RZGÓW

11.11.2009 – ŚRODA - GODZ. 14.30
LKS SARNÓW - ZAWISZA II RZGÓW

Rzgów – Nasza Gmina
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Rzgów pięknieje... Rzgów pięknieje...
Stare porzekadło głosi, że
„jakim nas widzą, takim nas
piszą”. Nie od dziś wiadomo
również, iż centrum miasta
jest jego najlepszą wizytówką.
Stąd też władze naszej gminy
dążą systematycznie do tego,
aby „wizytówka” Rzgowa stała
się dumą jego mieszkańców i
powodem zazdrości naszych
sąsiadów.
Centrum Rzgowa zmienia
się od lat, czego najlepszym
przykładem jest zmodernizowany budynek Urzędu Miejskiego w Rzgowie – zaryzykowałabym pogląd, iż jeden
z najelegantszych budynków
tego typu w całej aglomeracji
łódzkiej.
Również nowoczesny i
czysty szalet miejski spowodował miłe zaskoczenie już u niejednego przyjezdnego.
To jednak nie koniec upiększania naszego miasta – na
wniosek
Burmistrza
radni
naszej gminy zdecydowali o
przeznaczeniu znacznych kwot
budżetowych na zagospodarowanie placyku na skrzyżowaniu
ulic Pabianickiej i Tuszyńskiej
oraz modernizację parku miejskiego.
Ideą władz samorządowych
jest stworzenie parku miejskiego odpowiadającego aspiracjom miasta, które odzyskało
prawa miejskie. Park ma zyskać
nowy, elegancki i uporządkowanych kształt oparty na czytelnym układzie geometrycznym
alejek oraz zieleni. W rozwiązaniach zastosowane zostaną
elementy małej architektury,
nawiązujące charakterem do
renesansowego kościoła parafialnego oraz gustownej bryły
budynku Urzędu Miejskiego.
Układ alejek zdominują
dwie osie – jedna prowadząca
w kierunku Urzędu i druga - w
kierunku kościoła św. Stanisława. Aleja prowadząca do
Urzędu Miejskiego miałaby
długość ok. 100 m. Zakładając, że 10 cm długości alei
odpowiada jeden rok, aleja stałaby się swoistym symbolem
historii Rzgowa na tle Polski.
Plany modernizacji parku obejmują postawienie ozdobnej
fontanny, wydzielenie małych
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placyków z układem ławeczek
zapraszających do odpoczynku
i integrujących mieszkańców.
Wejścia do parku byłyby w
wyraźny sposób zaznaczone
i mogłyby nosić niepoślednie
nazwy: „Brama Zegarowa”,
„Miejska”, „Kościelna”, „Strażacka”. Ławki, latarnie, tablice
ogłoszeniowe i gabloty, słupy
ogłoszeniowe, pawilony, wiaty,
stojaki i barierki stanowiłyby
spójny zbiór elementów, nawiązujących pośrednio do XIXwiecznej tradycji urządzania
parków i stonowanej nowoczesności.
W tekście prezentujemy
wizualizację „nowego – starego” parku. Oceńcie Państwo
sami, czy nie będzie to miejsce,
z którego będziecie dumni?
Modernizacja
parku
to
jednak długofalowe i kosztowne
przedsięwzięcie, które realizowane będzie etapami, więc na
ostateczny efekt przyjdzie jeszcze poczekać. Inaczej ma się
sprawa z zagospodarowaniem
placyku naprzeciwko poczty
(skrzyżowanie ulic Łódzkiej
i Pabianickiej), tam bowiem
prace ruszają już we wrześniu.
Końcowym efektem prac ma
być stworzenie miejsca zapraszającego do odpoczynku chociażby osoby wracające z cmentarza czy kościoła. Planuje się
stworzenie trzech półokrągłych
placyków otoczonych klinkierowym murkiem zwieńczonym
ławeczkami, nasadzenie krzewów wzdłuż ogrodzenia oraz
utworzenie pięknej kompozycji
roślinnej w centralnym układzie
placu.
Eleganckie,
uporządkowane Centrum z pewnością
ucieszy niejedno oko. Całości
obrazu dopełni już istniejący
parking przy poczcie oraz skate-park przy rzece, na który
czeka już niecierpliwie spora
część naszej młodzieży.
Kończąc nowinki z centrum
miasta wypada tylko pogratulować mieszkańcom Rzgowa
coraz to piękniejszej „małej
stolicy” – i oby nikt nie zarzucił nam, że „cudze chwalimy, a
swego nie znamy”.

Układ centralny - widok od południa

Widok przystanków autobusowych
i głównego wejścia do parku
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M. Rózga
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