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Rzgów najlepszy
w Plebiscycie
„EURO-GMINA”

Dni Rzgowa 2010
Tradycyjnie, jak co roku – w ostatni weekend sierpnia odbyło się święto naszego miasta – Dni Rzgowa. Rozpoczęło
się hucznie, w sobotę: Orkiestra Dęta koncertowała przy
placu 500-lecia, potem zaś poprowadziła kolorowy korowód uczestników na stadion im. H. Śmiechowicza przy ul.
Tuszyńskiej 56.
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W Plebiscycie „EURO-GMINA” Miasto Rzgów zajęło
I miejsce w kategorii „Gospodarka”

Występ duetu fortepianowego (na 4 ręce!) dwóch młodziutkich pianistek
- Zosi Starosty i Anny Walczak zapoczątkował szereg atrakcji. Po nich zaprezentował się Juliusz Nyk (w repertuarze zespołu „Dżem”) - uczestnik telewizyjnego programu „Śpiewaj i walcz”, który zakwalifikował się do finału koncertu „Debiuty” w XLVII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Dziś wiemy już, iż gościliśmy zwycięzcę tej kategorii, zdobywcę „Karolinki”
(piosenką „Sen o Victorii”) - czego szczerze gratulujemy!!!
Następnie zaprezentowały się zespoły Gminnego Ośrodka Kultury:
Rzgowski Chór „Camerata”, „Krasnale”, solistki – Magda i Wiktoria Prądzyńskie, ZPiT „Rzgowianie” - grupa przygotowawcza, młodsza i reprezentacyjna, a także soliści - Anna Flis oraz Karolina Furga z Wojciechem
Skibińskim (urzędującym dyrektorem GOK, który zadebiutował w tej roli
w Rzgowie).
Równolegle odbywały się zawody sportowo-rekreacyjne zorganizowane
przez LUKS „Sokół” i pokazy szczudlarzy; również Kia Motors przygotowała pełne emocji konkursy z nagrodami dla publiczności.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Dożynki Gminne Dni Rzgowa 2010
5 września w Starowej Górze (tradycyjnie w pierwszy weekend
września) odbyły się Dożynki Gminne – doroczne święto plonów,
rolników i gospodyń; w trybie objazdowym (czyli poza Rzgowem)
– już po raz siódmy.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem orszaku dożynkowego sprzed
Urzędu Miejskiego w Rzgowie do kościoła parafialnego pw. św. Stanisława
BM. Uczestniczyli w nim: Orkiestra Dęta, Poczty Sztandarowe, starostowie
dożynek – p. Mariola Roszczyk i p. Krzysztof Kordyl, władze powiatowe
i samorządowe, KGW z wieńcami dożynkowymi, zaproszeni goście oraz
zespoły GOK – chór „Camerata” i ZPiT „Rzgowianie”, którzy uświetnić
mieli Eucharystię. W progu świątyni proboszcz Tadeusz Malec powitał starostów, oni także podczas składania darów ofiarowali tradycyjny bochen chleba
upieczony z mąki tegorocznych zbiorów; życzenia i pozdrowienia oraz wieniec dożynkowy przekazały członkinie KGW z Bronisina.
Tradycyjnie przy wyjściu członkowie ZPIT „Rzgowianie” częstowali
parafian chlebem i miodem, po czym nastąpił uroczysty przejazd i przemarsz
korowodu dożynkowego do Starowej Góry. Tam na placu przy ul. Centralnej
100a powitał zgromadzonych oraz Dożynki otworzył Burmistrz Rzgowa p.
Jan Mielczarek.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marek Bartoszewski w
asyście wiceprzewodniczących p. Krystyny Bagińskiej oraz p. Stanisława
Bednarczyka nadał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Rzgów oraz wręczył medale p. Włodzimierzowi Zawiszy – byłemu już, długoletniemu
komendantowi PSP w Koluszkach. Pani Bagińska również słowami poety
wyraziła szacunek dla takich właśnie ludzi, dla tych, którzy poświęcają swe
życie służbie innym.
Po raz pierwszy od kilkunastu już lat, tegoroczna, czternasta edycja tej
wspaniałej uroczystości odbyła się podczas Dożynek Gminnych. Dotychczas tytuł ten przyznawany był na specjalnej Sesji Rady Miejskiej w trakcie
Dni Rzgowa. Zaraz też starostowie Święta Plonów przekazali gospodarzowi
gminy – Burmistrzowi, bochen chleba, aby „dzielił szczodrze i sprawiedliwie”.
Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej wyprowadzono Poczty Sztandarowe i rozpoczęła się ceremonia wręczania wieńców dożynkowych w
kolejności: dla Burmistrza Rzgowa p. Jana Mielczarka od KGW Kalinko;
dla przedstawicieli Powiatu Łódzkiego Wschodniego - radnych powiatowych
z terenu Gminy Rzgów - p. Aleksandry Kubickiej, p. Konrada Kobusa i p.
Pawła Babskiego – od KGW Grodzisko; dla Przewodniczącego Regionalnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych p. Krzysztofa Banasiaka
od KGW Guzew; dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie p. Marka
Bartoszewskiego od KGW Czyżeminek; dla Zastępcy Burmistrza Rzgowa p.
Jadwigi Pietrusińskiej od KGW Starowa Góra.
Po uroczystościach nastąpiła część artystyczna, którą wypełniły występy
zespołów GOK – Orkiestry Dętej, Rzgowskiego Chóru „Camerata” i ZPiT
„Rzgowianie” z solistami. Równolegle z ceremoniami na scenie podziwiać
można było wystawę płodów i produktów rolnych, pszczelarskich i kwiatów,
a także obserwować scenki z życia dawnej wsi.
Po zakończeniu części oficjalnej Dożynek zaproszeni goście udali się na
poczęstunek, przy scenie zaś rozpoczęła się zabawa (której przewodził zespół
„Variete”), okraszona bigosikiem z kiełbaską. A pogoda i słońce, które w tym
dniu nie zawiodły – niech będą dobrą wróżbą na kolejny rok pracy!
Instruktor GOK - Izabela Kijanka
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Gwiazdą wieczoru był NORBI z zespołem, który rozgrzał zgromadzonych, a dzieło jego kontynuowało czterech uśmiechniętych przystojniaków
z zespołu CLIVER!!!
Naprawdę gorąco zrobiło się jednak podczas pokazu sztucznych ogni,
który oglądaliśmy z zapartym tchem. A ta muzyka! Atrakcji dodatkowych
było co niemiara, od karuzel poprzez zabawki i gastronomię, toteż dogadzać
można było sobie na różne sposoby, a każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Pierwszy, udany dzień imprezy zakończyła zabawa z zespołem „Old Stars”.
Niedzielę rozpoczęły zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowane na rzgowskim zbiorniku wodnym przy ul. Zielonej przez Koło
Wędkarskie. Wczesnym popołudniem ponownie na stadionie koncertowała
Orkiestra Dęta, po czym nastąpiło powitanie Władz Samorządowych, uczestników imprezy oraz mieszkańców, a w szczególności delegacji z Włoch, z
miasta partnerskiego Bartolomeo, która przyjechała specjalnie na obchody
święta naszego miasta. Doniosłym momentem był lot gołębi zorganizowany
przez rzgowski oddział Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Następnie odbyło się wręczenie nagród i pucharów dla zwycięzców lotów
gołębi pocztowych oraz zawodów wędkarskich przez burmistrza Rzgowa p.
Jana Mielczarka, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej p. Reginę Bagińską,
przewodniczącego Rady Miejskiej p. Marka Bartoszewskiego oraz prezesa
Koła Wędkarskiego p. Włodzimierza Kaczmarka.
Część artystyczną rozpoczął ZPiT „Rzgowianie” oraz „Krasnale”, utwory
operetkowe i musicalowe w koncercie „Usta milczą, dusza śpiewa...” przedstawili soliści: Sylwia Połońska, Wojciech Strzelecki i Mirosław Bednarczyk
- w towarzystwie dwóch ślicznych tancerek; występom towarzyszyły uciechy
nie tylko dla najmłodszych – pokazy szczudlarzy i baniek mydlanych oraz
malowanie twarzy.
Kolejno zabawiał zgromadzonych lubiany i znany Jerzy Kryszak, po nim
muzykę latynoską wraz z nauką salsy zaprezentował zespół „Siesta Fiesta”.
Wieczorną część imprezy wypełnił swą muzyką zespół „Bracia” w składzie:
Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Tomasz Gołąb, Jarosław Chilkiewicz,
Krzysztof Potocki. Część dyskotekową, która jednocześnie stanowiła zakończenie dwudniowego święta, poprowadził DJ Yaro.
I tym oto sposobem przeszły do historii kolejne już Dni Rzgowa, do
następnych zaczekać musimy aż do następnego roku.
Izabela Kijanka

Sat-ER Andrzej Polakowski
Naprawy telewizorów i sprzętu Audio-video
Instalacje anten Tv, Sat, alarmów, kamer
Tel. 660-904-697

Starostowie Dożynek
STAROŚCINA DOŻYNEK
Mariola Roszczyk ma 42 lata, z wykształcenia jest pedagogiem, obecnie wychowuje już tylko swoje dzieci, córkę i syna w
wieku licealnym.
Wraz z mężem Jackiem prowadzi gospodarstwo ogrodnicze w
Starowej Górze. Od roku 2003 zajmuje się produkcją sadzonek
warzyw oraz uprawą pomidorów na wełnie mineralnej.

STAROSTA DOŻYNEK
Grzegorz Kordyl, lat 44, żonaty, troje dzieci, dwie córki i syn.
Z wykształcenia technik-elektronik, z zamiłowania kibic piłki
nożnej i aktywnie bierze udział w meczach. Wieloletni bramkarz drużyny „Starowa Góra”. Od 20 lat wraz z żoną Elżbietą
prowadzi własne gospodarstwo ogrodnicze, gdzie zajmuje się
produkcją kwiatów i warzyw.

2

Zdjęcia A. Patora
Rzgów – Nasza Gmina

Rzgów – Nasza Gmina

Fot. A. Patora

15

Dożynki Gminne 2010

Honorowy Obywatel Gminy Rzgów
Pan Włodzimierz Zawisza, syn Józefa i Kazimiery, urodził się 9 lipca
1953 r. w Wierzbicy k. Radomia w rodzinie o długoletnich tradycjach strażackich. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej oraz średniej podjął naukę w
Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, którą ukończył w 1977 r. otrzymując tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień oficerski podporucznika. Rozkazem
Komendanta Głównego Straży Pożarnych został skierowany do służby w
Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koszalinie, gdzie pracował
10 lat. W 1987 r. został przeniesiony do służby w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Skierniewicach, a w 1993 r. został przeniesiony do
służby w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Z dniem 1 lipca 1999 r. Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej
Straży Pożarnej w uzgodnieniu ze Starostą Łódzkim Wschodnim powołał
Pana Włodzimierza Zawiszę na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach.
Był to bardzo trudny okres dla Pana Włodzimierza Zawiszy z uwagi na nowy
powiat bez żadnych tradycji, który został utworzony z gmin należących
wcześniej do 3 województw: tj. łódzkiego, piotrkowskiego i skierniewickiego. Baza lokalowa do właściwego funkcjonowania Komendy Powiatowej
była bardzo skromna, a atmosfera w powiecie nie była najlepsza. Pan Włodzimierz Zawisza potrzebował czasu, aby właściwie mogła funkcjonować
ochrona przeciwpożarowa na terenie całego powiatu. Podjął się kilku bardzo
ważnych wyzwań w zakresie:
- poprawy warunków lokalowych załogi,
- wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
- integracji środowiska pożarniczego w powiecie,
- podniesienia poziomu wyszkolenia w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
- podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Na bazie JRG w Koluszkach wybudował nowoczesny budynek Komendy
Powiatowej z zapleczem socjalnym, ćwiczebnym, rehabilitacyjnym i szkoleniowym dla całego powiatu.
We współpracy z Zarządem Gminnym OSP w Rzgowie, jak i z samorządem Gminy Rzgów ukierunkował środki z krajowego systemu na karosację
samochodów bojowych w Rzgowie, Grodzisku, Kalinie, Bronisinie i Kalinku
oraz na zakup nowych samochodów operacyjnych dla OSP w Guzewie, Starej
Gadce, Grodzisku i Kalinie.
W znaczący sposób podniósł poziom wyszkolenia druhów gminy Rzgów
organizując szkolenia różnych szczebli w dogodnym czasie i miejscu naszej
Gminy.
Gminne zawody pożarnicze odbywały się w Rzgowie co roku przy całkowitej obsłudze technicznej i sędziowskiej ze strony Komendy Powiatowej
PSP dzięki jego przychylności, co znakomicie usprawniło to zadanie Zarządowi Gminnemu OSP w Rzgowie.
Nawiązał ścisłą współpracę z władzami samorządowymi, zwłaszcza z
samorządem Gminy Rzgów, Zarządem Powiatowym Związku OSP RP, którego jest członkiem, Zarządami Gminnymi Związku OSP RP oraz poszczególnymi jednostkami OSP, a także z kierownikami i właścicielami zakładów
pracy dynamicznie lokalizujących się w Gminie Rzgów nie szczędząc wiedzy
fachowej z zakresu p.poż. w ich uruchamianiu.

Jego zaangażowanie w rozwój strażactwa ochotniczego Gminy Rzgów
oraz podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego było widoczne każdego dnia. Robił to z wielkim profesjonalizmem i oddaniem, nie tylko jednostek skupionych w KSRG.
Pozostałe jednostki naszej Gminy miały w nim i jego kadrze duże wsparcie, a oczkiem w głowie były jednostki OSP Rzgów i Tuszyn jako najdalej na
zachód wysunięte od siedziby Komendy Powiatowej i wykonujące znakomicie przede wszystkim obsługę drogi krajowej Nr 1.
Był uczestnikiem wielu bardzo trudnych akcji ratowniczych i wieloma
nimi dowodził, między innymi: gaszenie szybu wiertniczego w Karlinie oraz
pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej w sierpniu 1992 r.
Za swoją działalność został odznaczony:
- Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
- Medalem „Za Ofiarność i Odwagę”,
- Złotym medalem „Za Długoletnią Służbę”,
- Złotą i Srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
- Złotym Znakiem Związku OSP RP,
- honorowymi medalami Józefa Tuliszkowskiego i Bolesława Chomicza
oraz wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami resortowymi i korporacyjnymi.
Pan Włodzimierz Zawisza otrzymał do tej pory tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Koluszki”.
Poziom bezpieczeństwa naszej gminy i powiatu wzrósł bardzo znacznie poprzez wyposażenie straży w kierunku zabezpieczenia pożarowego,
ratownictwa drogowego, powodziowego, zabezpieczenia przed nawałnicami
i innymi zdarzeniami losowymi. Umiejętność koordynacji działań straży
ochotniczych i zawodowych to droga do sukcesu i zasługa Komendanta PSP
Włodzimierza Zawiszy. Za to mu serdecznie dziękujemy i prosimy o przyjęcie godności „Honorowego Obywatela Gminy Rzgów”.
Radni Rady Miejskiej w Rzgowie

Cudowny obraz w Rzgowie
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W dniu 31 sierpnia 2010 r. do kościoła Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie
przybył obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po
przywitaniu Matki Bożej przez parafian odbyła się
procesja. Msza święta koncelebrowana była pod
przewodnictwem Księdza Biskupa Adama Lepy i
Księdza Proboszcza Tadeusza Malca.
Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jest
jedną z najsłynniejszych ikon religijnych, a także
symboli Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.
Ikona ta przedstawia Maryję - Matkę Boga z Dzieciątkiem Jezus, które spoczywa na lewym ramieniu. W lewej ręce trzyma księgę, prawą zaś unosi
ku górze. Prawa ręka Maryi spoczywa na piersi.
Niebiesko-granatowa suknia Maryi i płaszcz tego
samego koloru ozdobione są motywami złocistych
lilii. Nad czołem Dziewicy namalowana została
sześcioramienna gwiazda.
Główne tło obrazu jest niebiesko-zielone.
Dominującym elementem ikony są złote nimby
(świetlista aura) wokół głowy Maryi i Jezusa,
które tworzą jedną kompozycję, stanowiąc kontrast z ciemną karnacją twarzy postaci.
Data i miejsce powstania obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej nie są dokładnie znane. Według
tradycji namalował go święty Łukasz w Jerozo-
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limie na deskach stołu, przy którym spożywała
posiłki Święta Rodzina. Istnieje też tradycja, że
obraz pochodzi z Konstantynopola, skąd dotarł do
Polski. Ostatnie badania wskazują na trzynastolub czternastowieczne pochodzenie.
W 1430 r. podczas rabunkowego napadu na
Jasną Górę złodzieje ograbili skarbiec i kościół
oraz zrabowali kosztowności, w które przybrany
był obraz. Rzucili go na ziemię i pocięli szablami.
Dzisiaj obraz eksponowany jest w tzw. sukienkach, czyli w nakładanych na niego okryciach z
jedwabiu, z naszytymi kosztownościami. Aktualnie obraz posiada siedem sukienek, z których
każda nosi inną nazwę. Najcenniejsze to: diamentowa i rubinowa.
1 września 2010 r. o godzinie 15.00 odbyła się
msza święta dziękczynna za nawiedzenie parafii
oraz liturgia pożegnania Obrazu Matki Bożej.
W ciągu ponad 30 lat pielgrzymowania Maryja
nawiedziła bardzo wiele kościołów i parafii.
Wszędzie przygotowywano jej przyjęcie godne
Królowej Polski. Trasy przejazdu obrazu były
specjalnie przystrajane. Zewnętrznej oprawie
towarzyszyło wewnętrzne skupienie i modlitwa.
M.S.
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LVII sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie
w dniu 11 sierpnia 2010 r.
Wakacyjna sesja
Spowodowana została przetargami, na które zaplanowano mniejsze
kwoty, i tak na asfaltowanie ulicy Parterowej w Starowej Górze brakło 20
tys. zł i na odwodnienie szkoły w Rzgowie 60 tys. zł. Rada Miejska uchwaliła
to dofinansowanie, zdejmując z innych pozycji budżetowych kwotę 80 tys. zł,
tam gdzie te środki pozostały.

Wypłata za drogę
W ramach regulacji działek w Konstantynie gmina wypłaci P. Magdalenie Kuśmirek odszkodowanie w wysokości 15.256,34 zł za 543 m² pod
budowę ciągu pieszo-jezdnego w Konstantynie, tj. po 28 zł za m². Gmina
Rzgów zamieniła się z P. Kuśmirek na działki, aby odtworzyć staw retencyjny, który zbiera większość wód opadowych z Konstantyny. W sumie po
tych zamianach i odszkodowaniach wzajemnych na rzecz P. Magdaleny
Kuśmirek wpłynie kwota z gminy tylko w wysokości 4.000 zł.

Odszkodowania za drogi ciąg dalszy
Wyrażono zgodę na wypłatę odszkodowania dla Państwa Cienkusz za
działkę wielkości 333 m² na budowę ulicy Jana Pawła II w Starowej Górze.
Kwota wypłaty to 4.995 zł, co stanowi 15 zł za 1 m².

Twarde negocjacje
W tym punkcie sesji zjawił się właściciel działki o pow. 1180 m² położonej w Rzgowie przy zbiegu ulic Ogrodowej i Szkolnej. Jak pamiętamy, Rada
Miejska na poprzedniej sesji nie zgodziła się na zakup tej działki po cenie
200 zł/m².
Pan Adam wyjaśnił, że cena ta wzięła się nie z „sufitu”, lecz chciał kupić
działkę zamienną, za którą mu taką cenę zaoferowano.
Negocjacje trwały długo. Dużą rolę odegrali w nich dwaj Sołtysi:
Andrzej Sabela i Stanisław Hoja. Trzeba przyznać, że duże zrozumienie
tematu zakupu tej działki wykazał sam właściciel, Pan Adam Krajewski,
i na prośbę Przewodniczącego zrobił gest w stosunku do Rady Miejskiej,
godząc się na cenę 160 zł/m² już na tej sesji, nie będąc pewnym, jak zachowa
się jego kontrahent od działki zamiennej. Przypominam, że działka ta jest
niezbędna w celu rozbudowy centrum Kultury i Sportu w Rzgowie.
Dziękujemy Panie Adamie.
Jak doszły nas „słuchy” po sesji, ta druga transakcja poszła po cenie
wynegocjowanej na sesji, choć jest zabudowana, czyli „łeb w łeb”.

LVIII sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie
w dniu 14 września

Tomasz Szypuła, Prezes Bogdan Migdał i mecenas Włodzimierz Kinasiewicz. Sprawa wygląda następująco:
Ptak wykupuje grunty od 5-ciu już lat i wykupił zaledwie 80 ha. Ptak
chce inwestować w porozumieniu z azjatyckim konsorcjum finansowym w
Centrum Wystawiennicze Wschodniej Europy i do tego potrzeba mu co
najmniej 200 ha. Jest to inwestycja rzędu co najmniej 300-400 mln euro,
co postawiłoby Rzgów niewątpliwie w czołówce rozwiniętych gospodarczo
gmin w Polsce. Takie Centrum we wschodniej Europie powstanie tylko jedno,
a oferują się już bardzo mocno inne kraje (Bułgaria, Węgry, Czechy). Kraj i
gmina, w której powstanie takie Centrum, „wygra swoisty los na loterii”. Po
jej realizacji można by śmiało rzec: Łódź koło Rzgowa. Samorząd gminny
włączył się w ten problem, gdyż upatruje w przyszłości wielką szansę dla
gminy (za ok. 10 lat), a dziś ta szansa byłaby dla ludzi, gdyż byłyby miejsca
pracy, roboty dla firm, rozwój handlu i usług, rozwój infrastruktury itp.
Najważniejszym czynnikiem w tym przedsięwzięciu jest czas, gdyż po
kryzysie rozpocznie inwestowanie również wielu innych i wtedy szanse
wstrzelenia się w odpowiedni temat maleją. Trzeba zaczynać dziś.
Dzięki negocjacjom przeprowadzonym przez Radę i Burmistrza, dzień
przed sesją Ptak złagodził swoje warunki wykupu tych gruntów i większość
się do nich przychyla. Oczywiście było kilku ekstremistów, którzy za te
piachy pod Babichami chcą tyle, ile działki w centrum Łodzi.
Ptak płaci po 50 zł za 1 m² w przypadku deklaracji wykupu 95% terenów.
Cała transakcja ma być sfinalizowana do 31 stycznia 2011 roku. Ostatecznie,
jeśli się dwie strony nie dogadają, w kilku przypadkach Rada Miejska ma taki
instrument w ręku, jak zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania
i wywłaszczenia na cel publiczny. Z tego uprawnienia gmina skorzysta w
ostateczności.
Radni obiecali na sesji, że jeśli dojdzie do zaistnienia tego przedsięwzięcia, przekształcą w tereny budowlane jednorodzinne działki od drogi przez
wieś do linii 15 KV.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę mającą na celu stworzenie preferencyjnych warunków do inwestowania w tej strefie w przypadku jej powstania, co wiąże się przede wszystkim ze zwolnieniami z podatków na określony
czas - i jest publikowana w numerze „Naszej Gminy”.
Ptak przyznaje, że najlepiej byłoby stworzyć to centrum właśnie w tej
strefie w Rzgowie, ale jeśli nie będzie zrozumienia ze strony właścicieli działek, to namawiają go menadżerowie światowego formatu, aby wyzbył się
sentymentów i zainwestował w innych gminach. Są już propozycje scalonych
gruntów w Aleksandrowie, Strykowie, w Łodzi. Wielka szansa Rzgowa
może umknąć w jednej chwili. Fakt jest też oczywisty, że oprócz Ptaka
nikt nie skupuje tych gruntów i na razie nikt nie kwapi się inwestować. A
gdyby nawet, to szachownica skupionych działek przez Ptaka w tym terenie
będzie taką barierą, jak dziś dla Ptaka barierą są grunty niewykupione przez
jego firmę.
Termin deklaracji sprzedaży przez właścicieli gruntów został określony
na 31 października 2010 r. Będzie to bardzo ważny miesiąc, tak jak była
bodajże najważniejsza sesja w historii Miasta i Gminy Rzgów. Rada Miejska i Burmistrz pokładają nadzieję w zbiorowej mądrości zainteresowanych
sprzedażą gruntów i w tym, że małostkowe interesy nie wezmą góry nad
ogólnym interesem nas wszystkich. Nawiązując do „Wesela” St. Wyspiańskiego, tym stwierdzeniem Przewodniczący zakończył tę sesję Rady Miejskiej w Rzgowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski

Sesja odbyła się w Sali OSP
w Guzewie

Tylko pięciu zawodników pozostało w porównaniu z poprzednim sezonem w pierwszej drużynie. Są to Jarosław Soszyński, Adrian Janiec, Krzysztof
Janowski, Adrian Płuciennik oraz Marcin Rutkowski. Z pozostałymi zawodnikami Zarząd Klubu się rozstał. Przyczyną rozstania ze zdecydowaną większością było inne niż sportowe podejście do rywalizacji na boisku. Rzadko
się zdarza, aby wymieniać prawie 80% składu osobowego drużyny. Zarząd
Klubu nie miał jednak innego wyjścia, ponieważ zawodnicy występujący w
zespole w poprzednim sezonie nie gwarantowali osiągania wyników, jakich
oczekuje Zarząd oraz rzgowscy kibice.
Dzięki ogromnej pracy w okresie między rozgrywkami, jaką wykonali
nasi działacze, udało się skompletować zespół, który w chwili obecnej należy
do czołówki IV ligi. „Nowi” w zespole Zawiszy to bramkarze Jakub Pasiński
oraz Kamil Adamek oraz zawodnicy z pola – Bartosz Błaszczyk, Tomasz
Cieślik, Michał Grzybowski, Robert Spychała, Michał Buchowicz, Jakub
Paprocki, Michał Sikorski, Kacper Kirwiel, Tomasz Gędek, Paweł Gołombiewski, Maciej Zieliński, Patryk Pasiński. Skład pierwszego zespołu uzupełniają jeszcze wychowankowie Piotr Czernik oraz Mariusz Mikinka.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że kadra nie jest zbyt szeroka, ale jeśli po
rundzie jesiennej okaże się, że są szanse na odegranie czołowej roli w IV
lidze, to w przerwie między rozgrywkami wzmocnimy się jeszcze dwoma do
czterech zawodników, którzy będą pomocni zespołowi. Ciężka praca, jaką
wykonuje trener Wojciech Robaszek z zespołem na treningach w Gutowie
Małym (jak zwykle z pomocą naszemu zespołowi przyszedł p. Antoni Ptak,
CH Ptak oraz Centrum Piłkarskie Ptak), przynosi efekty na boisku. Nasz
młody zespół do każdego spotkania podchodzi z dużym zaangażowaniem,
co zostało zauważane przez naszych kibiców, a dowodem może być mecz z
Omegą Kleszczów.
Mimo tego, że nasz zespół schodził z boiska pokonany, to kibice podziękowali mu oklaskami za grę, jaką w tym spotkaniu pokazał, co na rzgowskim
stadionie nie zdarzało się często nawet po meczach wygranych. Drużynie
brakuje jeszcze skuteczności, ale mamy nadzieję, że trener Robaszek będzie
pracował nad tym elementem gry, i jeśli zostanie on wyeliminowany, to jeszcze nie raz nasi zawodnicy przysporzą radości kibicom. W opinii wielu osób
nasi zawodnicy byli lepsi od zespołu z Kleszczowa, a przyczyną porażki
była właśnie słaba skuteczność i brak szczęścia, które w tym dniu sprzyjało
naszym przeciwnikom. Mecz zakończył się wygraną Omegi 2:1.
W tej rundzie doznaliśmy też porażki 2:0 z Zawiszą Pajęczno, ale tutaj
przegranej należy upatrywać w opóźnieniu rozpoczęcia meczu o ponad
godzinę z powodu braku sędziów. W zastępstwie przyjechali sędziowie,
którzy prowadzili mecz w Rząśni. Nasza drużyna wyjechała ze Rzgowa
przed godziną 14.00, a spotkanie rozpoczęło się parę minut przed godz.
18.30 (mecz był wyznaczony na godz. 17.00) i zakończyło około godz. 20.00.
Zawodnikom po prostu brakło siły, ponieważ od wyjazdu spod stadionu do
rozpoczęcia meczu nie spożywali żadnego posiłku, bo nikt się nie spodziewał, że może dojść do tak dużego opóźnienia w rozpoczęciu meczu.
W pozostałych rozegranych spotkaniach schodziliśmy już z boiska jako
zwycięzcy. Pokonaliśmy WKS Wieluń 2:1, UKS SMS Łódź 2:0, KS Paradyż
1:0, Unię Skierniewice 2:1 oraz Włókniarz Zgierz 2:0. Po siedmiu rozegranych kolejkach mamy 15 punktów i zajmujemy 3 miejsce z taką samą ilością
punktów, co druga Lechia Tomaszów Mazowiecki.
Pozostałe nasze drużyny również rozpoczęły rozgrywki. O wynikach i
składach tych drużyn napiszemy w następnym wydaniu „Naszej Gminy”.
Bogdan Papuga
Prezes GLKS Zawisza Rzgów

Redakcja „Naszej Gminy” ma przyjemność poinformować naszych Czytelników, że w miejscowości Bronisin Dworski są kręcone sceny do filmu
pt. „Wymyk”, który opowiada historię dwóch braci: Alfreda (Robert Więckiewicz) i Jurka (Łukasz Simlat) prowadzących wspólny biznes. Różnią się
nie tylko wiekiem, ale i tym, jak patrzą na świat, na rozwój firmy, jaki mają
stosunek do rodziców. Poważny incydent, do którego dochodzi w pociągu,
zmusza ich do głębszego spojrzenia na swoje życie. Jeden z bohaterów nie
staje na wysokości zadania i będzie chciał wyjść z tego z twarzą.
Reżyserem filmu jest Greg Zgliński, w którego dorobku są także filmy
(wymieniamy tylko niektóre):
2008/09 „LONDYŃCZYCY” (reżyser formatujący, odc. 1-3, 11-13) - serial
TVP (także: adaptacja scenariusza i dialogów)
Nagroda dla „Najlepszego Serialu TV” oraz za „Najlepszą Drugoplanową
Rolę Żeńską” dla Natalii Rybickiej na Roma Fiction Fest w Rzymie, 2009
Nominacja dla „Najlepszego serialu” do „Prix Europa”, 2009
Nominacja na Banff World TV Fest w Kanadzie, 2009 (wraz z Desperate
Housewives, Lost, Survivors, Ugly Betty, The Cleaner)
Wyróżnienie dla serialu na 45. Hugo Television Awards w kategorii „dramatic series” w Chicago, 2009
Nominacja do „Wiktora 2008” dla Grega Zglińskiego w kategorii „twórca
najlepszego programu telewizyjnego”
2008 „PITBULL” (odc. 28-31) - serial TVP (także: adaptacja scenariusza i
dialogów)
2007 „NA DOBRE I NA ZŁE” (odc. 288-290) - serial TVP (także: adaptacja
scenariusza i dialogów)
1995 „PRZED ZMIERZCHEM” - film krótkometrażowy (także: scenariusz,
montaż, dźwięk)
Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki w Szwajcarii w 1997 r.
Zdjęcia kręcone są również w Łodzi. Produkcją filmu zajmuje się łódzka
firma Opus Film („Edi”, „Zero”).

Pomoc dla powodzian
W związku ze szkodami poniesionymi w czerwcu na skutek powodzi we
wsi Zarudki, gm. Wilków, w naszym sołectwie, tj. Huta Wiskicka - Tadzin,
została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz tych powodzian. W dniu
5 lipca odbyła się ta zbiórka, w wyniku której została zebrana kwota 2.500
zł. Za powyższą kwotę zakupiono artykuły gospodarstwa domowego: czajniki, naczynia kuchenne, naczynia stołowe, żelazka, radia, artykuły spożywcze. Dary zostały zawiezione w dniu 10 lipca. Za okazane serce dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom oraz firmom „Milena” i „Sanmi”, które przekazały
na rzecz powodzian skarpety i płaszcze.
Organizatorzy zbiórki

Zawody wędkarskie
W dniu 29 sierpnia br. w ramach obchodów Dni Rzgowa odbyły
się na zbiorniku wodnym w Rzgowie, ul. Zielona, zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży.
Zwycięzcą zawodów został 5-letni Wiktor Ludwisiak z Łodzi,
któremu jedynemu udało się złapać rybę. Za ten wyczyn otrzymał z
rąk Burmistrza Rzgowa dyplom i kołowrotek. Pozostali uczestnicy
zawodów otrzymali upominki wędkarskie.
Organizatorzy zawodów dziękują władzom Rzgowa za ufundowanie nagród.
Włodzimierz Kaczmarek

Oprócz tradycyjnych uczestników sesji zaproszeni zostali wszyscy właściciele terenów Guzewa, Babich i Rzgowa, które 5 lat temu Rada Miejska
przekształciła w planie przestrzennego zagospodarowania z pól uprawnych
głównie V i VI klasy na tzw. Rzgowską Strefę Aktywności Gospodarczej.
Zaproszeń było wysłanych przeszło sto, na sali doliczono się siedemdziesięciu osób - właścicieli ziemskich. Po informacji, że „PTAK” wstrzymał
wykup gruntów, gmina uznała tę sprawę za bardzo niepokojącą i dlatego
została zwołana ta sesja wyjazdowa, aby sobie powiedzieć, w czym jest problem. Ze strony gminy sprawę referował Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Jan Mielczarek. Ze strony Centrum Handlowego „Ptak” - menadżer
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Kręcą film w Bronisinie
Duże zmiany
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Uchwała Nr LVIII/463/2010
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 14 września 2010 roku

Wichura
w łódzkim wschodnim
W dniu 23.08.2010 r. ok. godziny 20.00 podczas burzy z silnym i porywistym wiatrem doszło do wielu zdarzeń, w których ucierpieli głównie
mieszkańcy Gminy Brójce. Jednostki Straży Pożarnych z terenu powiatu
łódzkiego wschodniego wyjeżdżały do zdarzeń aż 36 razy. Pomimo że gwałtowna nawałnica trwała bardzo krótko, bo ok. 15 min., spowodowała bardzo
duże zniszczenia przede wszystkim na posesjach mieszkalnych i w gospodarstwach rolnych.
W miejscowościach: Kurowice, Brójce i Bukowiec doszło do zerwania
6 dachów i uszkodzenia 10 kolejnych na budynkach mieszkalnych. Ponadto
odnotowano 20 zdarzeń zatarasowania dróg przez połamane i powyrywane
drzewa, zerwane linie energetyczne. Na terenach, gdzie doszło do zniszczeń,
prowadzone są nadal działania polegające na usuwaniu skutków nawałnicy
oraz określaniu jej rozmiaru i szacowaniu powstałych strat.
Skutki zdarzenia usuwa ponad 70 strażaków Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczych Straży Pożarnych, 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych
oraz inny sprzęt specjalistyczny.

Prywatny gabinet kardiologiczny
dr n. med. Grażyna Dąbrowska
– konsultacje
– diagnostyka
– EKG
– holter, holter ciśnieniowy i echo serca

Zapisy codziennie w rejestracji
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
– ul. Ogrodowa 11; tel. 42-214-11-72
oraz 510-562-012

w sprawie podjęcia przez gminę działań mających na celu stworzenie
preferencyjnych warunków do inwestowania na jej terenie

NAKRĘTKI – na wózek inwalidzki
Sołtys Gospodarza Kazimiera Zawistowska apeluje za naszym pośrednictwem do Czytelników „Naszej Gminy” o udział w zbiórce plastikowych
nakrętek. Jak się bowiem okazuje, za 50 tys. nakrętek jeden niepełnosprawny
może uzyskać wózek inwalidzki.
Tel. kontaktowy: Pani Sołtys K. Zawistowska, 42/227-80-45. Nakrętki
można również składać w Urzędzie Miejskim (Barbara Płusajska).

Nasza recenzja
Michalak K.: Poczekajka; Warszawa: „Albatros”, 2008.
Okraszona ciepłym humorem,
nieco bajkowa powieść ze szczyptą
magii, napisana lekko i sprawnie.
Bohaterka, absolwentka weterynarii,
kierując się wróżbą, osiada na wsi
w charakterze lekarza w ogrodzie
zoologicznym. Wyjazd ów podyktowany jest nie tyle chęcią sprawdzenia się i sprzeciwem wobec władczej, zamożnej i wpływowej matki,

ile marzeniami o księciu z bajki,
który według przepowiedni, pojawić ma się właśnie w tytułowej wsi
„Poczekajka”, skąd wypatruje go
dziewczyna.
Szukanie miłości, determinacja,
wiara w siebie, realizacja marzeń,
proste radości, a przy tym perypetie w
pracy weterynarza wypełniają życie
Patrycji i kształtują jej charakter.
Książka idealna na zbliżające się
jesienne wieczory. Doskonale skomponuje się z gorącą kawą, ciepłym
kocem i kotem na kolanach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) Rada
Miejska w Rzgowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W związku z planowanymi inwestycjami obejmującymi grunty Gminy
Rzgów położone w strefie aktywności gospodarczej mającej utworzyć nowe
miejsca pracy i dającej szanse na dalszy rozwój gminy, a także podnoszącej
atrakcyjność inwestycyjną regionu, Rada Miejska Gminy Rzgów zobowiązuje się do podjęcia szeregu uchwał mających na celu stworzenie preferencyjnych warunków inwestowania na jej terenie, w tym uchwały dotyczącej
zwolnień od podatku od nieruchomości, a także uchwał w sprawie zmiany
bądź sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w miejscowości, na terenach których będzie znajdowała
się ww. inwestycja.
2. Planowane uchwały będą obejmowały m.in. szczegółowe regulacje mające
na celu umożliwienie przeprowadzenia szeregu inwestycji infrastrukturalnych, takich jak drogi dojazdowe, parkingi, oświetlenie uliczne i nieruchomości powiązane bezpośrednio ze strefą aktywności gospodarczej.
3. Działania te mają na celu przyciągnięcie inwestorów na teren gminy i są
ważne dla rozwoju regionu w przyszłości.
§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały należy do zadań Rady Miejskiej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE
Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, niż określone wprost w ww. ustawach, w celu przyśpieszenia rozwoju
gospodarczego gminy oraz zapewnienia pewności i trwałości długofalowych
inwestycji wspomagających ów rozwój, w uchwale wprowadza się szereg
preferencji mających na celu przyciągnięcie nowych inwestorów i zachęcenie
inwestorów już obecnych na terenie gminy do dalszego działania.
Z powodu ciągłego spadku zainteresowania strefą aktywności gospodarczej,
utworzoną przez gminę w 2004 roku, jak również w związku z trwającą rozbudową sieci dróg i autostrad, przy których powstają liczne punkty o wysokim stopniu atrakcyjności inwestycyjnej oraz bliskie sąsiedztwo niezwykle
prężnie rozwijającej się Specjalnej Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, gmina
postanowiła zwiększyć swoją konkurencyjność i przyciągnąć inwestorów
tworząc szereg uchwał stanowiących o preferencyjnych warunkach rozwoju
i prowadzenia przedsiębiorstw na jej terenie.
Swoimi działaniami gmina pragnie zapewnić stabilizację i niezmienność w
sferze stwarzanych przez siebie warunków do inwestowania i ma nadzieję na
przyciągnięcie tym samym inwestorów zainteresowanych realizacją dużych
projektów inwestycyjnych o charakterze długofalowym, chcących pozostać
dłużej na terenie gminy.
Gmina zobowiązując się do podjęcia uchwał o zwolnieniu od podatku od nieruchomości oraz innych ww. uchwał ma nadzieję na przyspieszenie swojego
rozwoju gospodarczego i utrzymanie jego wysokiego poziomu w przyszłości.
Ponadto zależy nam na zapewnieniu stabilnych warunków do inwestowania
na terenie gminy przez wiele lat, aby przedsiębiorcy mieli pewność, że poczynione przez nich kroki nie napotkają na swojej drodze przeszkód w postaci
chociażby zmieniających się rokrocznie przepisów prawa miejscowego ustanawianych przez kolejne, następujące po sobie kadencje rady gminy.
Powyższa uchwała ma być zachętą dla nowych inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działań na terenie naszej gminy, a także swoistym ukłonem wobec przedsiębiorców, którzy już u nas zainwestowali. Gmina wyraża
nadzieję na rozwój współpracy z wieloma przedsiębiorcami na jak największą skalę i jak najdłuższy czas, tym samym zobowiązuje się do podejmowania licznych kroków mogących takową współpracę stymulować i ułatwiać.
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INFORMATOR RZGOWSKI
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie gazowe
992
Informacje: - ogólna
913
- PKP
94-36
- PKS
631-97-06
- celna
638-82-10
Ośrodek Zdrowia
214-11-72, 214-11-73
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-19.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska MEDAX
Łódź, ul. Zielona 29
630-84-23
Apteka „Cefarm”
214-10-27
Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria”
227-84-84
Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt
214-10-58
Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
całą dobę
214-10-65
0601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka
214-10-04
Rzgów, pl. 500-lecia
Poczta Polska
214-12-00
Rzgów, ul. Łódzka 2 (godz. 8.00-15.00)
Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35/39
214-12-30
C.H. Ptak (godz. 8.00-13.00)
Posterunek Policji
214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
* dzielnicowy (Rzgów)
0603-096-016
* dzielnicowy
0603-096-014
(St. Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, Kalinko,
Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
* dzielnicowy
0605-102-151
(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
Czyżeminek I, II, III, St. Góra do nr. 40)
Komisariat Policji
61-42-560
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Ochotnicza Straż Pożarna
214-10-08
Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Banki:
- Pekao SA
214-19-32
   Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
- Bank Gospodarki Żywnościowej
227-80-20
   Rzgów, pl. 500-lecia 13a (pn-pt. 9.00-16.00)
Gimnazjum Gminne
214-13-39
Szkoła Podstawowa Rzgów
214-10-39
Szkoła Podstawowa Guzew
214-10-86
Szkoła Podstawowa Kalino
214-10-77
Przedszkole Publiczne, Rzgów
214-14-39
Biblioteka Publiczna
214-10-12
GLKS Zawisza
214-14-74
Rzgów, ul. Tuszyńska 44
Urząd Gminy
214-12-07, 214-12-10
Rzgów, pl. 500-lecia 22
e-mail: sekretariat@rzgow.pl
www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury
214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
214-21-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu
214-12-93
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy
213-06-81, 213-06-82
Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę)
215-37-10
Wodociągi - oczyszczalnia ścieków
214-11-91
Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę)
Zakład Usług Pogrzebowych
214-12-25
Rzgów, ul. Tuszyńska 34 (całą dobę)
Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji
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Niemieccy żołnierze w Starej Gadce
W dniach od 6.09.2010 r. do 17.09.2010 r.
grupa niemieckich żołnierzy przeprowadzała
prace porządkowe na cmentarzu z okresu I wojny
światowej w Starej Gadce. Przyjazd ten zorganizowała „Fundacja Pamięć” w związku z działalnością w zakresie polsko-niemieckich obozów
młodzieżowych oraz obozów Wojska Polskiego i
Bundeswehry.
Grupa liczyła 12 żołnierzy, którzy wykonywali prace polegające m.in. na wykaszaniu terenu
cmentarza, uprzątnięciu skoszonych roślin oraz
odnowieniu części nagrobków. Prace były wykonywane we współpracy z Referatem Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Rzgowie,
który udostępnił sprzęt potrzebny do przeprowadzania prac oraz zorganizował transport.
Dla przypomnienia, na cmentarzu wojennym
w Starej Gadce spoczywają w grobach pojedynczych i zbiorowych żołnierze niemieccy i rosyjscy
polegli w latach 1914-1918 r. Według materiałów
zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
pochowano tu 2000 żołnierzy niemieckich i 100
żołnierzy rosyjskich.

Na szczycie wzniesienia znajduje się wielki
monument z krzyżem i napisem „Pro Patria” (Za
ojczyznę) oraz symboliczne nagrobki pułków niemieckich biorących udział w najkrwawszych walkach w rejonie Rzgowa i południa Łodzi w końcu
1914 r.
Po stronie zachodniej terenu leżą polegli żołnierze niemieccy, po stronie wschodniej rosyjscy.
Całość terenu cmentarza wojennego otacza niski
murek z charakterystycznymi motywami Krzyża
Żelaznego – wysokiego niemieckiego odznaczenia wojennego.
Przy grobach ustawione były kaplice drewniane - ewangelicka zbudowana w 1917 r. przez
Prusaków oraz prawosławna zbudowana w 1925
r. przez ambasadę rosyjską - jednakże do dnia
dzisiejszego nie przetrwały. Kaplica ewangelicka spłonęła w 1939 r. w czasie bombardowania
Rzgowa przez samoloty niemieckie, natomiast
prawosławna została rozebrana przez faszystów w
odwecie za klęskę stalingradzką.
A. Partyczyńska

„Camerata” znów
we Władysławowie
W dniach 4-14 sierpnia 2010 r. Rzgowski Chór „Camerata” przebywał
na zgrupowaniu szkoleniowo-rekreacyjnym. To właśnie tam – po przerwie
wakacyjnej w lipcu, szlifował repertuar na Dni Rzgowa i Dożynki Gminne.
Pogoda, która pokazała nam prawie cały wachlarz swoich możliwości,
sprzyjała ćwiczeniom śpiewu, co m.in. zaowocowało udziałem we mszy św.
w lokalnym kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP. „Camerata”,
powitana z radością przez księdza proboszcza (koncertowaliśmy tu już po raz
drugi), otrzymała piękne pisemne podziękowania i pochwały oraz zaproszenie do czynnego udziału podczas odpustu 15 sierpnia - niemożliwe jednak do
realizacji z uwagi na plan powrotu do domu.
Jak zawsze - gwarne Władysławowo nie szczędziło nam atrakcji, gdyż i
w tym roku byliśmy świadkami wmurowania gwiazd w Alei Gwiazd Sportu
(7.08), z licznymi koncertami oraz przepięknym pokazem sztucznych ogni.
Radio RMF na żywo oraz akcja „Menthos” powodowały, iż miejscowość
przyciągała tłumy turystów.
Zwiedzaliśmy także Trójmiasto – no, może nie całe, gdyż korki jak na
„Zakopiance” uniemożliwiają płynne poruszanie się w całym regionie, ale
byliśmy świadkami wspaniałego koncertu w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku,
zwiedzaliśmy klasztor cystersów pełen gotyckiej sztuki sakralnej, pamiątek i
darów papieskich – wszystko to o ogromnej wartości artystycznej.
Odwiedziliśmy Sopot, a tam słynny deptak – ulicę Bohaterów Monte Cassino (tzw. Monciak), pełną urokliwych kamieniczek z charakterystycznym
„Krzywym Domkiem” oraz molo, które pozwala poczuć dreszczyk emocji
nad głęboką wodą, obserwować piękno morskich sportów, a także blichtr
słynnych hoteli - „Sheraton” czy „Grand”, obleganych przez zagranicznych
gości i nie tylko oraz twarze znane z rubryk towarzyskich.
Reasumując: pełni wrażeń, z poczuciem spełnionego obowiązku - wróciliśmy do naszego, jakże swojskiego Rzgowa.
Zalecenie dla innych: tych wszystkich, którzy lubią śpiewać (starszych
i młodszych) i w podobny sposób pragną odbywać letnie próby, ZAPRASZAMY do naszej „rodziny” we wtorki i czwartki od 17.30 do GOK, ul.
Rawska 8. Uczestnictwo jest bezpłatne. Czekamy, bo warto być w „Cameracie”.
Chórzyści z dyrygentem

OGŁOSZENIE
Od dnia 21 września 2010 r. do dnia 24 listopada 2010 r.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
ul. Roosewelta 15 przyjmuje wnioski o dofinansowanie
w kwocie 50 tys. zł
na zakupy inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców.
Informacje udzielane są w pok. nr 4 przez Pana Marka Derskiego
oraz w punkcie informacyjnym tel. (42) 230-15-55
Wartość dofinansowania została zwiększona z 50 do 100 tys. zł,
ale konkurs dotyczy tylko firm mających siedzibę
na terenach miejskich.

Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m położoną
w Rzgowie (użytkowanie wieczyste), ul. Letniskowa 2,
z zabudowaniami - budynkami:
2

a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2
b) gospodarczym o pow. 221,0 m2
dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi KW 68723
Cena wywoławcza wynosi 800.000,00 zł

Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA, 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92
Termin składania ofert mija 30.09.2010.
Bliższe informacje: tel. 42 674 04 67.
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POLSAD Jacek Korczak

Ministranci na wakacjach
Myśl o zorganizowaniu wakacyjnego wyjazdu do Zakopanego zrodziła
się już w marcu. W czasie misji ks. proboszcz Tadeusz Malec zapowiedział misjonarzowi z Zakonu Saletynów nasze odwiedziny. Ksiądz długo nie
mówił o konkretach, ale szczegółowo przygotowywał wyjazd. Musiał główkować i użyć swoich wpływów, ponieważ znajdując sponsora cały pobyt w
górach był darmo!!! Była to dla nas ogromna niespodzianka. A jak wspaniale
ks. proboszcz to wszystko zorganizował, postaram się opowiedzieć.
Wystartowaliśmy bardzo szczęśliwie samymi siódemkami, bo 07.07. o
godzinie 7:00 wygodnym busem z logo Ptaka. Po drodze ksiądz zaplanował
postój na Jasnej Górze. Mieliśmy okazję uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej w jęz. greckim. O ojcowskiej opiece księdza niech świadczy fakt, że
następny postój był u jego znajomych, którzy przyjęli dziesięciu ministrantów
smacznym obiadem. Gdy dotarliśmy do pensjonatu w Zakopanem, byliśmy
zachwyceni urokiem miejsca, serdecznością Ojców Saletynów i wspaniałymi
warunkami pobytu. Każdy następny dzień był wypełniony zwiedzaniem i
wizytami od rana do wieczora. Wszyscy miejscowi znajomi ks. proboszcza
otworzyli przed nim swoje serca. Już w czwartek z jednym z nich – kierowcą
pojechaliśmy na Słowację, a tu u następnych znajomych słodki poczęstunek z
napojami. W drodze powrotnej zwiedziliśmy zamek w Niedzicy.
Żebyśmy nie męczyli tylko nóg, a popracowali trochę głową, nasz
pomysłowy opiekun przeprowadził konkurs znajomości Pisma Świętego i
obrzędów liturgii. Niezapomnianą jest wizyta w Placówce Straży Granicznej
zlokalizowanej blisko granicy słowackiej. Ognisko z pieczeniem kiełbasek,
prezentowanie sprzętu, strojów i pojazdów straży robiło wrażenie. Pobyt
zakończył się towarzyskim meczem siatkówki na terenie straży granicznej. A
wszystko dzięki sympatii, jaką darzą strażnicy naszego ks. proboszcza.
Podczas całego pobytu było upalnie, dlatego wejście na Gubałówkę to
nie lada wyczyn. Ks. proboszcz dbał, aby nas wzmocnić obiadem i ugasić
pragnienie wodą mineralną i zawsze był z nami obecny. Zawsze pogodny,
żartujący, w sportowym stroju dotrzymywał nam kroku!
Najważniejsza z wizyt na Gubałówce to odwiedzenie miejsca, gdzie
przebywał papież Jan Paweł II, z wystawionym Najświętszym Sakramentem
i modlitwą. Wieczorami oglądaliśmy mecze Mundialu w RPA, w ciągu dnia
spacerowaliśmy po Krupówkach. Długo by pisać o atrakcjach, bo było ich
wiele.
To był wspaniały i niezapomniany wypoczynek. Pamiątki z wizerunkiem
Jana Pawła II otrzymane od ks. proboszcza i wspólne zdjęcia zawsze będą
przypominać nam pobyt w górach. Dziękujemy sponsorowi p. J. Grotowi,
dzięki któremu nasz pobyt był bezpłatny!
Brawo dla naszego ks. proboszcza Tadeusza Malca za całoroczną troskę
o ministrantów uwieńczoną tak świetnie zorganizowanym wypoczynkiem.
Czy jest gdzieś taka parafia, w której sam ksiądz proboszcz (!) tak bardzo dba
o ministrantów? Są to jednodniowe wyjazdy, cotygodniowe spotkania, świąteczne prezenty i zwykła ludzka dobroć. Dziękujemy! Bóg zapłać!
Mateusz Kuzik

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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Przyśpiewki dożynkowe

KGW Bronisin
Panie Boże przyszliśmy dziś
Dziękować za plony
Oraz prosić byś dał siłę
Wszystkim nam strudzonym.

Wieniec dzisiaj przynieśliśmy
By poświęcić ziarna
I choć pracy było dużo
Korzyść z tego marna.

PODZIĘKOWANIA
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa i
Zastępca Burmistrza Rzgowa serdecznie dziękują
za pomoc w organizacji, a także udział w Dniach
Rzgowa i Dożynkach Gminnych 2010 roku:
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, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, Kalinko,
Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów, Stara Gadka,
Starowa Góra,
3) RZGOWSKIEJ ORKIESTRZE DĘTEJ, Chórowi „CAMERATA”, Zespołom: ZPiT „RZGOWIANIE”, „KRASNALE”,
4) GLKS „ZAWISZA”, LUKS „SOKÓŁ”,
5) Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi
Pocztowych,
6) BRACTWU KURKOWEMU,
7) Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych - Przedstawiecielom ze Rzgowa,
8) Zarządowi Gminnemu PSL w Rzgowie,
9) Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie,
10) POLICJI oraz firmie MM SERVICE SECURITY OCHRONA za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego podczas imprez,
11) Pocztom sztandarowym Gimnazjum im. K.
Jagiellończyka w Rzgowie, Szkoły Podstawowej
im. J. Długosza w Rzgowie i Szkoły Podstawowej
im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.
WSZYSTKIM POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM OBCHODÓW DNI RZGOWA ORAZ
DOŻYNEK GMINNYCH.
Szczególne uznanie kierujemy dla kobiet z KGW
w Starowej Górze oraz dla druhów OSP w Starowej Górze, którzy podejmowali gości dożynkowych w swojej miejscowości - Starowej Górze.
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa
oraz Zastępca Burmistrza Rzgowa składają
serdeczne podziękowania za hojność, życzliwość oraz uświetnienie obchodów Dni Rzgowa
oraz Dożynek Gminnych 2010 r. następującym
sponsorom:
1) Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „GROT” w
Starowej Górze Józefa Grota,
2) Firmie „OVOVITA” z Prawdy,
3) Ferma niosek – Andrzej Kurasik z Prawdy,
4) Firmie „PIEKARNICTWO - CUKIERNICTWO” z Gospodarza Państwa Zofii i Edwarda
Mysłowskich,
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Matka Boska Częstochowska
Niech nas wszystkich strzeże,
Niech nas wspiera, błogosławi,
Utrzymuje w wierze.

Dziś jest święto, dziś dożynki
Dziś radować nam się trzeba
Lecz pamiętać o tych wszystkich,
Którym braknie chleba.

Jak nie susze to powodzie,
Kieruj Boże nasze łodzie,
Tylko wiara i nadzieja
Sił do pracy nie odbiera.

Nasz Proboszcz Tadeusz
Już przez lat trzydzieści,
W sercu swoim troski
Wielu wiernych mieści.

Straszne skutki są powodzi,
Bardziej mokry rok zaszkodzi.
Nie ma co na siebie psioczyć
Trzeba szybko się zjednoczyć.

Dla każdego znajdzie czas
Wspiera w trudnych chwilach nas.
Piękny jubileusz był.
Nie zapomni się tych chwil.

Nieraz już udowodniono,
Że to potrafimy,
Ze umiemy sobie pomóc,
Wspólnie się modlimy.

Przyjaciele z gór przybyli
Uroczystość uświetnili.
Pięknie księdzu zaśpiewali
Jeszcze piękniej winszowali.

I Ksiądz Proboszcz i Wikary
I cały lud boży
W trudnych chwilach bez podziału
Serca swe otworzy.

My też tu się przyłączamy
I też dzisiaj zaśpiewamy

5) CH „PTAK” w Rzgowie,
6) PPUH „CABLEX” ze Rzgowa Stanisława
Cholasia,
7) Szkółce Roślin Ozdobnych ze Rzgowa Państwa
Małgorzaty i Wojciecha Januszewskich,
8) Firmie „ROL-BUD” ze Rzgowa Państwa Barbary i Wojciecha Pietraszczyków,
9) Firmie „SAI-POL” ze Rzgowa Państwa Krystyny i Włodzimierza Ostojskich,
10) Zakładowi Kamieniarskiemu z Bronisina
Dworskiego Pana Stanisława Bednarczyka,
11) Firmie „FOL-KUL” ze Rzgowa Państwa
Urszuli i Edwarda Kulantych,
12) Firmie „DREWMAR” ze Rzgowa Pana
Mariana Bednarka,
13) Firmie ZUG „ZNICRO” ze Rzgowa Pana Jana
Hejwowskiego,
14) PPHU „FEMI” ze Rzgowa Pana Sławomira
Mikołajczyka,
15) Firmie „FRAKOP” ze Rzgowa Pana Marka
Franczaka,
16) Firmie „DELIA COSMETICS” ze Rzgowa
Pana Józefa Szmicha,
17) PPUH „EMI” ze Rzgowa Pana Sławomira
Miękiny,
18) Firmie „AFLOFARM FARMACJA POLSKA”
z Pabianic,
19) Firmie „SCAN-PARTNER” Sp. z o.o. ze
Rzgowa,
20) Firmie „VOLVO” ze Rzgowa,
21) Firmie „LANDCAR KIA” ze Starowej Góry
Pana Dariusza Krzewińskiego,
22) Firmie „RINSTAL” z Grodziska Pana Roberta
Bartoszewskiego,
23) Anna i Robert Wojcieszek HOTEL „WIR” w
Rzgowie,
24) Firmie „NOVET” Sp. J. Kaczmarek i wspólnicy,
25) Firmie „TRAF” Pana Czesława Zalewskiego,
26) Firmie „HORT-CAFE” P. Krawceniuk,
27) Firmie Budowlanej Braci Zdzisława i Stanisława Gajdzickich,
28) Firmie PHU „EDEN” P. Kaczmarek ze
Rzgowa,
29) Pani Danucie Brzozowskiej,
30) HALA TARGOWA P. Małgorzaty Cholaś ze
Rzgowa,
31) Firmie „POLROS” ze Rzgowa,
32) Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA”,
33) Firmie PHU Krystyna i Henryk Pach,
34) Firmie PHUP „HAZET” ze Rzgowa,
35) Panu Bogdanowi Papudze,
36) Firmie „MAKRO CASH & CARRY”,
37) Firmie „LABRADORYT” - Zakład Obróbki
Kamienia Państwa Wenerskich.

(...Barka...)

SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA ZORGANIZOWANIE ZAPRZĘGÓW KONNYCH:
1) Jerzemu Berczakowi - OSP Grodzisko,
2) Józefowi Grotowi ze Starowej Góry,
3) Markowi Romanowskiemu z Kalinka Pole,
4) Stanisławowi Lasoniowi z Grodziska,
5) Henrykowi Woszto i Jarosławowi Sabeli z Grodziska.
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa oraz
Zastępca Burmistrza Rzgowa składają serdeczne
podziękowania za uświetnienie DOŻYNEK GMINNYCH 2010
Wystawcom Dożynkowym:
1. Państwu Dariuszowi i Marzenie Bartoszek z Grodziska,
2. Pani Krystynie Czarnockiej ze Rzgowa,
3. Panu Józefowi Chruścik z Tuszyna,
4. Państwu Joannie i Grzegorzowi Juśkiewiczom ze
Starej Gadki,
5. Pani Marii Depcik z Czyżeminka,
6. Państwu Beacie i Krzysztofowi Stefańskim ze Rzgowa,
7. Panu Wiesławowi Kauc z Kalina,
8. Panom Romanowi i Zbigniewowi Szwed z Tuszyna,
9. Państwu Konradowi i Helenie Kwiatkowskim,
10. Państwu Czesławowi i Halinie Koteli ze Starowej
Góry,
11. Państwu Ryszardowi i Wioletcie Turskim ze
Rzgowa,
12. Państwu Jadwidze i Pawłowi Kaczorowskim z
Prawdy,
13. Państwu Janinie i Grzegorzowi Juśkiewiczom z
Gadki Starej,
14. Pani Teresie Ziębie z Gospodarza,
15. Państwu Katarzynie i Sławomirowi Gabara z Gadki
Starej,
16. Panu Mieczysławowi Moczkowskiemu ze Starowej
Góry,
17. Państwu Jackowi i Marzenie Roszczyk ze Starowej
Góry,
18. Pani Ewie Gładysz, Kierownikowi Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wraz z pracownikiem
Krzysztofem Janaszkiewiczem, Specjalistą d/s doradztwa rolniczego.
Ja również ze swojej 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,
oraz Panu Krzysztofowi Janaszkiewiczowi, Specjaliście
d/s doradztwa rolniczego, którzy to tradycyjnie co roku
uczestniczą w wystawie dożynkowej i służą 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 2011.
T. Agier
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Festyn
w Grodzisku
Pogoda trafiła się wspaniała. Piękne słońce widocznie
sprzyjało organizatorom, czyli OSP i KGW z Grodziska, którzy
odkładali tę imprezę na boisku sportowym od Dnia Dziecka do
niedzieli 22 sierpnia, czyli przedostatniej niedzieli wakacji, ze
względu na dotychczasową fatalną deszczową pogodę. Strzał
był w dziesiątkę!
Kilka setek dzieci, młodzieży i dorosłych bawiło się wspaniale. Za jednym zamachem odbyło się otwarcie nowego placu
zabaw, boiska piłkarskiego i do tenisa ziemnego, boiska siatkarskiego i do koszykówki. Jednak szampan polał się przy otwarciu nowo wyremontowanej drogi powiatowej dł. przeszło 1300
mb tzw. „Schetynówki”, na którą złożyły się pieniądze powiatu
i gminy w połowie, a drugą połowę dołożył Rząd, w sumie 1
mln zł. Przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Jan Mielczarek,
radny powiatowy Konrad Kobus, wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Bednarczyk oraz miejscowy radny Marek Bartoszewski. Zabawa była przednia.

imprezy, czyli niektórym radnym i Państwu Mirosławie i Ludosławowi Wenerskim z BAJKAŁU.
„Krasnale” ze rzgowskiego GOK-u uświetniły całą uroczystość. Druhowie z OSP Grodzisko wjeżdżając wozem bojowym
na sygnałach pokazali swoją sprawność ustawiając kurtynę
wodną, która utworzyła w słońcu piękną tęczę. Całą uroczystość zwieńczyła dyskoteka na kortach tenisowych oraz ognisko z pieczonymi, darmowymi kiełbaskami. Plac zabaw, urządzenie boisk sportowych oraz wprowadzenie wodociągu finansowane było w ciągu dwóch ostatnich lat przez Urząd Miejski
w Rzgowie.
Zabawy i uciechy było co niemiara do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach głośnych rytmów ze sprzętu nagłaśniającego w wydaniu OSP Grodzisko.
M.B.

Odbywały się konkursy sportowe i w przeciąganiu liny. Panie
z koła KGW urządziły konkursy z nagrodami dla maluchów, a
druhowie z OSP dla starszaków. Bańki mydlane fruwały po
całym boisku, wymalowanych na twarzach młodych „Mohikanów” chodziły całe grupy, oblężone były dmuchane zjeżdżalnie,
skaczące zamki i trampolina. Niewątpliwym „hitem” były quady
oblegane przez młodzież – trzeba było czekać w kolejce co
najmniej pół godziny. I to wszystko gratis dzięki sponsorom
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Przyśpiewki dożynkowe
KGW Guzew

Przyśpiewki dożynkowe

KGW Czyżeminek

9. Ten wieniec dla Ciebie z żyta i pszenicy
bo świecisz przykładem w całej okolicy.
10. Teraz przyśpiewamy chłopu poważnemu
dojrzały w swych latach lecz w duchu młodemu.
11. Chodnika i drogi długo wyglądamy
kadencja upłynie się nie doczekamy.
12. Droga do Modlicy ciągle jest łatana
obiecują co rok że będzie zalana.
13. Chodniki nam zdjęli lat już kilkanaście
w zamian chcą postawić wiatraków piętnaście
14. Gdy władza kochana o nas się zatroszczy
to znikną nam wtedy problemy i troski

KGW Kalinko
KGW Starowa Góra

Gdy się nic nie zmieni ściemy ktoś nawtyka
Pójdziemy na skargę do księdza Rydzyka

Wszystkich tu zebranych serdecznie witamy
I na święto plonów dzisiaj zapraszamy

Dla Rzgowa jest wszystko lampiony, chodniki
Dla Starowej Góry busz na drogach dziki

Niechaj wszyscy wiedzą na dole na górze
Ze dziś są dożynki na Starowej Górze

Gdy już będą drogi i gdy Burmistrz klaśnie
Może się odbędzie tu Euro 12

Jeszcze nie bywało i nie będzie bywać
Żeby Starowianki nie umiały śpiewać

Radni ze Starówki jak piłkarze z kadry
Dobrze wyglądają a nic nie działają

Przez te wszystkie lata tak dobrze działamy
Tę naszą Starówkę wszędzie rozsławiamy

Pan Grot sponsor główny niech to nam daruje
Że jego kiełbaski wszystkim nam smakują

Idziemy wolniutko z uśmiechem wesoło
A ten piękny wieniec wiło nasze koło

Kiełbaski, bigosik i flaki od Grota
Bez nich by nie było Powitania Lata

Oddajemy wieniec w bardzo dobre ręce
Pani Burmistrzowej od wszystkich w podzięce
Pani Burmistrzowa to piękna kobieta
Pracuje cichutko na nic nie narzeka
Panią Burmistrzową bardzo szanujemy
Że jest nam przychylna bardzo dziękujemy
Słoneczko świeciło zboże obrodziło
Przy pomocy nieba będzie dużo chleba
W tym roku nam niebo nie bardzo sprzyjało
Wielu rolników zboża nie zebrało
Dawniej nas uczyli od dziada pradziada
Że chleb jak upadnie całować wypada
Chleba z polskiej ziemi dziś się nie szanuje
I w puszkach na śmieci ciągle się widuje

My Panu Grotowi chcemy podziękować
Jak skończymy śpiewać pójdziem go całować
Już kończymy śpiewać pięknych zwrotek cztery
Idziemy do domu odświeżyć mohery
Bądźcie wszyscy zdrowi i nie narzekajcie
Bo dobrze już było ale się skończyło
Wszyscy tu obecni Wy nas posłuchajcie
Jest w Polsce tragedia na powodzian dajcie
Za nasze śpiewanie nie chcemy złotówki
Same se zrobimy bańkę cytrynówki
Kłaniamy się nisko aż do samej ziemi
Bijcie Państwo brawo my podziękujemy

Pani Burmistrzowo wspomnij w gminie z rana
Że nasza Starówka trochę zaniedbana

3. Wszystkim tu zebranym pięknie się kłaniamy
posłuchajcie chwilę my Wam zaśpiewamy.
4. Już zamilkły kosy zboże w polu ścięto
można więc zaśpiewać w dożynkowe święto
5. Zwyczajem pradziadów tradycję dochować
za zebrane plony Bogu podziękować.
6. Dożynki, dożynki wieńce dożynkowe
zebraliśmy plony będą chlebki nowe.
7. Dla Pana Burmistrza dzisiaj zaśpiewamy
z ochotą witamy pięknie się kłaniamy
8. A Pana Burmistrza wszyscy dobrze znają
bo jego korzenie Tuszyna sięgają.

KGW Grodzisko
1. My tutaj w Starówce
Wielkie Święto mamy
Bo Gminne Dożynki
Tutaj odprawiamy
2. Już zboże zebrane
Czas już na Dożynki
Wszystkim tu wyśpiewać
Grzeszki i uczynki
3. Trochę pośpiewamy
Trochę ubliżymy
Kto się będzie boczył
My się nie boimy

Ulica Centralna trochę ogarnięta
O bocznych ulicach nikt już nie pamięta
Wstaw się dobra Pani u Burmistrza w biurze
Niech poprawi drogi na Starowej Górze
Obok dróg są rowy pełne śmieci, chwastów
A czyszczone były chyba na obrazku
I z kanalizacją też nie ma postępu
Zostało nam chyba chodzić do ustępów
Chyba że jest tutaj sprzeczność w interesach
Bo wychodzi na to że my są na kresach
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1. My Koło Gospodyń z Kalinka samego
niesiemy ten wieniec dla Burmistrza swego
2. Jechaliśmy drogą szerokim gościńcem
i przyjechaliśmy z dożynkowym wieńcem
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17. Bardzo byśmy chcieli by nas opuściła
z naszego Kalinka się wyprowadziła.
18. A wszystkich mieszkańców ze Starowej Góry
pięknie pozdrawiamy zdrowia im życzymy
19. Jeszcze dziękujemy swemu Burmistrzowi
za to co już zrobił i co jeszcze zrobi
20. Dzisiaj przy dożynkach w dniu chłopskiej radości
popij i potańcuj jak w latach młodości.
21. Żeśmy odśpiewali wszystkie swoje dole
a teraz prosimy pół litra na stole.
22. Pół litra na stole i pęto kiełbasy
więcej nie żądamy bo to ciężkie czasy.

6. Tegorocznym zbiorom
Zaszkodziły deszcze
Zebrać było trudno
W to dziś uwierzcie

12. Zboże to w tym roku
To tak obrodziło
Że na tę taczuszkę
Tutaj się zmieściło

14. Dzisiaj na Dożynkach
Dzień chłopskiej radości
Popiją potańczą
Jak w latach młodości

7. Skosił rolnik zboże
I czoło wciąż marszczy
Bo gdy sprzeda ziarno
Na kombajn nie starczy

13. Ten wieniec uwity
Z kłosów zbóż i kwiatów
Wręczamy na ręce
Staroście powiatu

15. Teraz już kończymy
To nasze śpiewanie
Może od Starosty
Wódkę się dostanie

8. Na kombajn nie starczy
Ani na opłaty
Chyba że dostanie
Unijne dopłaty
9. Posłuchajcie ludzie
Mówimy bez obrazy
Wszystko nam zdrożeje
Chyba ze sto razy

4. W tym roku rolnicy
Bardzo się starali
By w ogóle zboże
To z pola zebrali

10. Nasza władza w Gminie
To się tak przejmuje
Że już sobie stołki
W wyborach szykuje

5. A zwłaszcza pogoda
Ich nie rozpieszczała
Przez calutkie żniwa
We znaki się dała

11. A ten nasz Starosta
To tak się szykował
By się na Dożynkach
Pięknie prezentował
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15. Ta nasza Policja nas ukartowała
Jeździ po Kalinku jakby zwariowała.
16. Nie możemy jeździć nawet rowerami
bo ciągle nas straszą swymi mandatami
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Dni Rzgowa na sportowo

Międzyszkolny Turniej
Trójinformatyczny

Ostatni weekend wakacji to, jak co roku, obchody Dni Rzgowa. Władze
miasta, tradycyjnie już, przygotowały dla mieszkańców wiele atrakcji, ale
o lokalnym święcie pamiętają również nauczyciele. Zabawy sportowe dla
dzieci i młodzieży, ale również dla rodziców, przygotowała nauczycielka
wychowania fizycznego, pani Grażyna Żabka, a pomagali jej członkowie
sekcji seniorów LUKS Sokół, Kamil Sztajkowki i Daniel Fijałkowski, absolwent Gimnazjum, Mateusz Kuzik, i nauczycielka języka polskiego, pani
Agnieszka Ruta.
Sportowe propozycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, uczestnicy zmierzyli się w kilku konkurencjach: rzucie do celu, torze przeszkód,
jeździe na rowerze, konkursie skocznościowym oraz w rozgrywkach w siatkówkę. Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych konkurencjach zostali:
Aneta Rechcińska, Arkadiusz Wandzel, Jacek Kubasa, Sabina Kubasa i
Margarita Rechcińska. Zwycięzcy odebrali gratulacje z rąk pani Burmistrz,
Jadwigi Pietrusińskiej, oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez lokalną
firmę kosmetyczną, Dalia Cosmetics.
AR
Fot. Agnieszka Ruta

Od pierwszych dni września wre praca w guzewskiej szkole. Trwają przygotowania do uroczystego nadania imienia Kornela Makuszyńskiego Szkole
Podstawowej w Guzewie oraz przekazania sztandaru. Uroczystości odbędą
się w dniu 14 października 2010 r. Uczniowie pod okiem swych nauczycieli
poznają życie i bogatą twórczość Kornela Makuszyńskiego. Przygotowują
prace plastyczne oraz literackie związane ze swoim patronem. Nauczyciele
oraz uczniowie prześcigają się w pomysłach na organizowanie konkursów
oraz gazetek szkolnych przybliżających postać, a przede wszystkim twórczość Kornela Makuszyńskiego.
Wszechstronny rozwój uczniów naszej szkoły zapewniło przystąpienie
do dwóch projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu uczniowie klas I – III
oraz IV – VI mają możliwości doskonalenia języka angielskiego i polskiego.
Poszerzają wiedzę z zakresu informatyki, matematyki. Biorą udział w zajęciach plastycznych oraz tanecznych.
Podczas wakacji, dzięki staraniom Urzędu Miasta i Gminy w Rzgowie, na
terenie szkoły rozpoczęły się prace remontowo-malarskie. Odmalowano salę
gimnastyczną, jadalnię, klatki schodowe i korytarze. Z dniem 1 września nasza
szkoła jest nie tylko „przyjazna dla ucznia”, ale także czysta i zadbana.
Urszula Sabela

II

Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Lekcja muzealna w Warszawie
9 września uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w multimedialnej lekcji historii w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczestnicy
wycieczki mieli okazję odbyć podróż w czasie, do 1944 roku.
Efekty wizualne i dźwiękowe oraz bezpośredni kontakt z pamiątkami
z tamtych czasów: listami, zdjęciami, filmami, kartkami z kalendarza oraz
bronią, spowodowały, że zwiedzający przenoszą się do powstańczej Warszawy. Największą atrakcją muzeum jest zrekonstruowany fragment podziemnego kanału, którym kiedyś przechodzili powstańcy. Takie lekcje historii na długo pozostają w pamięci.
AR
Fot. Robert Płusa

Dnia 11 maja 2010 r. w pracowni informatycznej SP Rzgów odbył się
VIII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ TRÓJINFORMATYCZNY – 2010
dla uczniów szkół podstawowych Gminy Rzgów o Nagrodę Burmistrza
Rzgowa.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyr. I. Skalska. Następnie
przystąpiono do rozgrywania konkurencji turniejowych. Drużyny rozwiązywały testy oraz zadania praktyczne na stanowiskach komputerowych. W
przypadku równej sumy punktów o kolejności decydują punkty za zadania
testowe, gdy i one są równe – dogrywka. W przerwie zawodnicy posilali się
napojami i słodyczami ufundowanymi przez firmę „SKLEPIK SZKOLNY”
– Pani Henryki Łuczyńskiej.
Po sprawdzeniu prac i zliczeniu punktów podsumowano turniej.
W kategorii klas VI: I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2010
otrzymała drużyna chłopców z klasy VIb z SP Rzgów w składzie: TOMEK
KAŁUZIŃSKI, KUBA DUNAJ, KONRAD RUSINKIEWICZ. II miejsce
zajęła drużyna z klasy VI SP Kalino w składzie: ADRIAN MIROWSKI,
NATALIA PACHULSKA, KUBA NOWACKI. III miejsce zajęła drużyna
dziewcząt z klasy VIb SP Rzgów w składzie: SYLWIA SKONECZNA,
SYLWIA SKROBISZEWSKA, MAGDA SOBCZYK.
W kategorii klas V: I miejsce i tytuł SUPER INFORMATYKA – 2010
otrzymała drużyna z klasy V SP Guzew w składzie: KLAUDIA NADROWSKA, ANNA RYDYGIER, AGNIESZKA TUMASZ. II miejsce zajęła
drużyna chłopców z klasy Va z SP Rzgów w składzie: PIOTR NOWAK,
WOJTEK SKONECZNY, KRZYSZTOF KARGA. III miejsce zajęła
drużyna z klasy V z SP Kalino w składzie: PRZEMEK JACH, ROBERT
SABELA, MARTYNA ŁĘGOCKA.
Nagrodę Burmistrza Rzgowa, mikroskop szkolny z okularem do PC,
otrzymała Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci: klawiatur,
myszy, pendrive. Sponsorami nagród byli: Firma „HAZET” – Państwa Z.
H. Gorzkiewicz, Firma „SAI-POL” – Państwa W. K. Ostojskich i Firma
„Erlast” Pana Zbigniewa Czajki.
Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom i sponsorom za pomoc w
organizacji i przeprowadzeniu turnieju. Myślę, że za rok spotkamy się na IX
edycji Turnieju.
Jarosław Marianowski
nauczyciel informatyki SP Kalino

Pracowicie w Guzewie

Zyzio Kujon

Zyzio Kujon po wakacjach
Koło dziennikarskie startuje w nowym roku szkolnym w zmniejszonym
nieco składzie, ale za to z nowymi pomysłami i energią, jak nigdy dotąd.
Wszystkich tych, którzy mają pomysły na urozmaicenie dodatku szkolnego
do gminnego miesięcznika „Nasza Gmina”, zapraszamy do współpracy.
Nasi młodzi dziennikarze wnikliwie obserwują wszystko to, co dzieje się
w szkole i poza nią, notują, fotografują i redagują teksty, pod kierunkiem
nauczyciela polonisty, Agnieszki Ruty. W tym roku zajęcia będą jeszcze
ciekawsze, czekają nas warsztaty, które poprowadzą dziennikarze prasowi,
radiowi i telewizyjni z Łodzi, wycieczki do radia i redakcji prasowych oraz
współpraca z kołem informatycznym i geograficznym.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i ciężkiej, dziennikarskiej pracy w
każdy poniedziałek o godzinie 15.00.
Opiekun koła dziennikarskiego
Fot. Agnieszka Ruta

Sprostowanie

W wakacyjnym numerze „Naszej Gminy” do tekstu Czas podsumowań
w Gimnazjum wkradł się błąd, który poprawiamy: Srebrne tarcze otrzymali:
Ewa Karga, Natalia Gorzkiewicz, Kinga Popa, Adrian Samiec i Mateusz
Kuzik. Stypendia motywacyjne odebrali: Ewa Broniarczyk, Jolanta Cichewicz, Paulina Bartłomiejczyk, Natalia Napieraj, Piotr Sarliński, Martyna
Barcicka, Kamil Hajduk, Jolanta Sztandor, Agata Wojcieszek, Natalia Gorzkiewicz, Adrian Samiec i Mateusz Kuzik. Przyznano jedno stypendium sportowe dla uczennicy klasy Ib, Natalii Zasępy. Za błąd przepraszamy.

Sprzedam działkę
budowlano-rekreacyjną
4 tys. m² 50 zł/m²
Gmina Rzgów, Romanów 1
Tel. 602-404-262
Rzgów – Nasza Gmina

Wakacje, wakacje
i po wakacjach...

Doliną rzeki Łódki
11 września Gimnazjaliści ze Rzgowa pod opieką pań Grażyny Żabki
i Agnieszki Ruty wyruszyli na pierwszy w tym roku szkolnym rajd pieszy,
Doliną rzeki Łódki. Organizator, Łódzki Oddział PTSM, przygotował dla
uczestników zadania rajdowe. Drużyny otrzymały zestawy 70 pytań, a odpowiedzi na nie ukryte były na trasie rajdu. Uczestnicy musieli uważnie czytać
wskazówki organizatora, żeby nie zboczyć z trasy i odnaleźć odpowiedzi na
zadane pytania, a nie było to łatwe.
Zadania konkursowe prowadziły młodzież przez łódzkie parki, Ocalonych, Helenów i Staromiejski, a pytania dotyczyły historii Łodzi, jej początków, czasów okupacji, działalności opozycyjnej w latach 80. XX wieku oraz
wydarzeń najbardziej aktualnych.
Uczestnicy wykazali się pomysłowością, umiejętnościami detektywistycznymi i poczuciem humoru, już teraz czekają na kolejny rajd.
AR
Fot. Kamil Bogusławski

Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 1
września 2010 r. powitali nowy rok szkolny 2010/2011. Inaugurację poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM. Gimnazjum 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. Sylwia Kryczka, nauczyciel fizyki – klasa Ia, p. Dagmara WieczorekMierzyńska, nauczyciel języka polskiego – klasa Ib, p. Mariola Gałkiewicz,
nauczyciel biologii – klasa Ic i p. Leszek Kudra, matematyk – klasa Id. 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 i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom w
nowym roku szkolnym 2010/2011 życzymy samych sukcesów!
Fot. Agnieszka Ruta

Rzgów – Nasza Gmina
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