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Zdjęcia
z Dożynek
i Święta
Rzgowa

T. Patora

ŚWIĘTO RZGOWA

Wręczenie medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie Państwu Przytulskim

Występ gwiazdy

Śpiewa Małgorzata Ostrowska.                          Fot. T. Patora

Dożynkowy korowód.                                       Fot. T. Patora
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Tradycyjnie, jak co roku, w ostatni weekend sierpnia odby-
ło się Święto Rzgowa, które po raz pierwszy zaistniało pod 
zmienioną nazwą i w zmienionej formule.

Inauguracja miała miejsce w sobotni wieczór, gdzie w „amfiteatrze”, 
zorganizowanym przy Urzędzie Miejskim w parku im. A. Mickiewicza, 
zaprezentował się Rzgowski Chór „Camerata”, Orkiestra Dęta, a przede 
wszystkim goście z Włoch – orkiestra dęta - Corpo Musicale „Santa Ceci-
lia” San Bartolomeo Val Cavargna i zespół ludowy Gruppo Folclorico „Val 
Cavargna”. Koncert nieco się opóźnił, przedtem jednak odbyło się oficjalne 
spotkanie gości z władzami naszego miasta, pełne przemówień i wzajemnych 
życzliwości.

Artyści najpierw osobno wykonywali swoje utwory, potem zaś wspólnie 
pod kierownictwem prowadzących wykonali utwór o przyjaźni „Amici mai”. 
Szczególną dedykację dla mieszkańców Rzgowa przesłał zespół ludowy, 
wykonując tradycyjną, wzruszającą włoską pieśń wspólnoty. Lody zostały 
przełamane, koncert bardzo się podobał, publiczność biła gorące brawa, a 
wspaniała pogoda i przepiękna scenografia oświetlonego i przyozdobionego 
kwiatami wieczornego Rzgowa pozostawiła niezapomniane wrażenia.

Niedziela to tradycyjnie dzień, w którym o 8.00 odbywa się konkurs mło-
dych wędkarzy na zbiorniku wodnym przy ul. Zielonej w Rzgowie.

Święto Rzgowa 2011

Dożynki w Gminie Rzgów
Raz do roku pracownicy każdego działu gospodarki obchodzą 
swoje święto. Oczywistą sprawą zatem jest, że mają je i rolnicy.

Mieszkańcy gminy Rzgów zorganizowali święto plonów 4 września w 
Romanowie. Dożynki powiatowo-gminne to doskonała okazja do integracji 
środowiska, wymiany doświadczeń, podsumowań, a także lustracji, bowiem 
każdego roku wręczanie wieńców dożynkowych i biesiada odbywa się w 
innej wsi, co mobilizuje jej mieszkańców do odnowy i szczególnej dbałości 
o nią. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto mszą św. w rzgowskim kościele, 
którą celebrował Ksiądz – Dziekan Zdzisław Góra, Proboszcz parafii pw. św. 
Krzysztofa w Tuszyn Lesie, oraz księża: Ks. Proboszcz Malec i Ks. Wika-
riusz Nowak z parafii św. Stanisława ze Rzgowa.

Tuż po mszy wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni do pięknie udeko-
rowanych powozów, bryczek, przyczep ciągnikowych i barwny, rozśpiewany 
korowód, na czele ze starostami: Beatą Domańską i Szczepanem Ciupą, ruszył 
do Romanowa. Za nimi jechali przedstawiciele władz wojewódzkich, powia-
towych i gminnych, delegaci Storożynieckiego Rejonu z Ukrainy, honorowi 
obywatele naszej gminy, sołtysi, członkowie regionalnego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, 
Bractwo Kurkowe. Wśród uczestników nie zabrakło też pocztów sztandaro-
wych szkół naszej gminy, ochotniczych straży, Regionalnego Koła Pszcze-
larzy z Tuszyna, PSL oraz przedstawicieli policji oraz grup artystycznych 
Gminnego Ośrodka Kultury ze Rzgowa.
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Cyklinowanie,
lakierowanie parkietu

Tel. 502-687-750

ŚWIĘTO RZGOWA
RZUTY KARNE ZABAWA NA STADIONIE

Dożynki w Gminie RzgówŚwięto Rzgowa 2011
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

O godz 14.00 sprzed Urzędu Miejskiego wyruszył na stadion przy ul. 
Tuszyńskiej kolorowy korowód, który w tym roku był wyjątkowy. Uczest-
niczyły w nim władze miasta Rzgowa w osobach Burmistrza p. Jana Miel-
czarka, Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Marka Bartoszewskiego, 
zastępców oraz radnych; władze zaprzyjaźnionego miasta włoskiego Val 
Cavargna, włoskie zespoły: orkiestra dęta i zespół ludowy, zespoły GOK 
– chór „Camerata”, Orkiestra dęta, ZPiT „Rzgowianie”, „Krasnale”, Brac-
two Kurkowe, Zawisza Rzgów – grupa młodzików, grupa motocyklowa, 
auta zabytkowe i stylowe, wozy bojowe i strażackie, szczudlarze - z wysoka 
rozdający dzieciom kolorowe balony i każdy kto chciał – wedle zasady – 
kto żyw, kolorowy i z poczuciem humoru!!! Na miejscu przybyłych witał 
Dyrektor GOK p. Wojciech Skibiński, tu też na początku imprezy zaśpie-
wano polski i włoski Hymn Państwowy, po czym Burmistrz Rzgowa p. Jan 
Mielczarek ogłosił: „Święto Rzgowa 2011 uważam za otwarte!!!”.

Młodzi rzgowscy piłkarze rozegrali krótki mecz, po którym rzuty karne 
strzelali oficjele poszczególnych reprezentacji – włoskiej i polskiej. Na scenie 
nagrodzono laureatów porannych zawodów wędkarskich, po czym nastąpiła 
część artystyczna, w której zaprezentowali się kolejno: włoska Orkiestra 
Dęta, włoski Zespół Folklorystyczny, ZPiT „Rzgowianie”, „Krasnale” w 
tańcu nowoczesnym, wokaliści GOK.

Burmistrz miasta wręczył również medal Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego za długoletnie pożycie małżeńskie małżonkom – Teresie i 
Stanisławowi Przytulskim (przyznawany parom z min. 50-letnim stażem i 
nieposzlakowaną opinią). Dodatkowo otrzymali przepiękny bukiet kwiatów 
oraz specjalną dedykację – piosenkę „Kasztany”.

Duży aplauz publiczności zebrał koncert utworów operetkowych w 
wykonaniu Sylwii Nowickiej, Wojciecha Strzeleckiego i Mirosława Bednar-
czyka, przeplatany pokazem tańca towarzyskiego mistrzów okręgu łódzkiego 
tańca standardowego w klasie A - Kornelii Młynarczyk i Tomasza Salskiego.

Spośród atrakcji na stadionie wymienić należy jeszcze zawody strzelec-
kie, przeprowadzone przez Bractwo Kurkowe, po których wręczono puchary 
dla najlepszych. Następnie odbył się występ kabaretowy Katarzyny Piasec-
kiej, której monologi nt. mężczyzn w odniesieniu do pań – budziły ogólną 
wesołość.

Gwiazdą sobotniego wieczoru była Małgorzata Ostrowska z zespołem 
– wokalistka rockowa znana od wielu lat jeszcze z działalności w zespole 
„Lombard”. Gorące rytmy i ostre brzmienia jej przebojów niejednemu 
przypomniały lata młodości, a młodzieży pozwoliły się zabawić. Następnie 
wystąpiło „Trio chłopaków” - uczestnik telewizyjnego show „Must be the 
music” - z koncertem muzyki rap.

Wieczorne niebo nad rzgowskim stadionem rozświetliła tradycyjnie 
bogata seria kolorowych świateł, huku i zapachu prochu – to pokaz sztucz-
nych ogni, który z roku na rok jest coraz piękniejszy i przyciąga rzesze 
publiczności. Disco dla chętnych i spragnionych tańca poprowadził DJ 
Henza.

Zabawa udała się wybornie, pogoda dopisała, atrakcji dla dzieci i nie 
tylko, których nie sposób tu wymienić, nie brakowało. Kolejne Święto 
Rzgowa, które przypominać nam będą kolorowe, pamiątkowe zdjęcia, prze-
szło zatem do historii.

Izabela Kijanka

Dalsza część obchodów miała miejsce już na scenie przed OSP w Roma-
nowie. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały piękne wieńce 
dożynkowe i żartobliwie przyśpiewując wręczały je kolejno: dla Wojewody 
Łódzkiego - Koło z Grodziska, dla Marszałka Województwa Łódzkiego 
- Koło ze Starowej Góry, dla Starosty Powiatu Łódź – Wschód - Koło ze 
Rzgowa, dla Zastępcy Burmistrza Rzgowa – Koło z Gadki Starej, dla Bur-
mistrza Rzgowa – Koło z Prawdy, dla Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Rzgowie – Koło z Romanowa, dla Regionalnego Koła Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych - Koło z Gospodarza. Romanów jako gospodarz 
imprezy przygotował jeszcze wieńce dla Jana Mielczarka i Jadwigi Pietru-
sińskiej.

Przy okazji wręczania wieńców licznie zgromadzeni widzowie słyszeli z 
głośników raz po raz życzenia, postulaty i deklaracje. Na część artystyczną 
składały się występy: Rzgowskiej Orkiestry Dętej, Zespołu „Rzgowianie”, 
Rzgowskiego Chóru „Camerata”, Grupy śpiewaczej „Leśnianki”.

Imprezie towarzyszyła prezentacja plonów, zlokalizowanych w stoiskach 
wystawowych. Niewątpliwą dekoracją uroczystości, oprócz promieni sło-
necznych i babiego lata, był pokaz lotu gołębi, które zorganizował Polski 
Związek Hodowców Gołębi Pocztowych z Oddziałem w Rzgowie przy 
okazji wręczania pucharów za loty maratońskie (ponad 800 km) z miejsco-
wości HAMM i Munster / Telgte dla Jana Pytki i Antoniego Hajduka.

Na zakończenie zaproszono uczestników dożynek do stołów biesiadnych 
oraz tradycyjnej potańcówki. Wewnątrz remizy dominowała muzyka bie-
siadna, na zewnątrz królowało disco. Niedzielna zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. Malkontentów przepraszamy, a chętnych do organizacji 
uroczystości dożynkowych w latach następnych zapraszamy do współpracy.

Renata Furga, Gminny Ośrodek Kultury

Starościna
Beata Domańska, lat 44, mężatka, 
troje dzieci, dwie dorosłe córki i syn 
w wieku szkolnym.
Z mężem Sławomirem prowadzą 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
12 ha, gospodarstwo postawione jest 
na chów koni, uprawia się w nim 
przede wszystkim zboża. Również 
prowadzi działalność gospodarczą.
Jest wieloletnią członkinią Koła 
Gospodyń w Romanowie. Uwielbia 
gotować oraz zajmować się ogro-
dem urządzonym przez siebie.

Starosta
Szczepan Ciupa, lat 55, żonaty, 
żona Teresa. Trzy dorosłe córki.
Prowadzi gospodarstwo 25 ha, gdzie 
uprawiane są przeważnie zboża, ale 
jest też plantacja 1,5 ha malin. Profil 
hodowlany w gospodarstwie to 
trzoda chlewna i bydło opasowe.
Interesuje się poza rolnictwem 
historią, genealogią, numizma-
tyką, polityką i sportem. Od 25 lat 
jest członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Romanowie.

Starostowie Dożynek 2011

Sprzedam piec do c.o. z Pleszewa, 
tłokowy, miał. Pow. 180 m2.

Na gwarancji 5 lat.
Tel. 606-403-256

Pilnie. Cena do uzgodnienia.
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ŚWIĘTO RZGOWA

ZABAWA NA STADIONIE

W DRODZE NA STADION

Goście z Włoch na chwilę przed występem Sobotni koncert zespołów włoskich

W ramach wymiany kulturalnej na zaproszenie władz Rzgowa w dniach 
26-29.08.2011 przebywała 70-osobowa grupa muzyczna - Corpo Musicale 
„Santa Cecilia” San Bartolomeo Val Cavargna i Gruppo Folclorico „Val 
Cavargna” z Włoch.

Z grupą przybyli przedstawiciele władz: Bartolomeo - Major Bonardi 
Moreno z żoną Giuseppiną; Cavargny - Major Gavino Fiori.

Gości oglądaliśmy podczas obchodów Święta Rzgowa. Oprócz koncer-
tów grupa zwiedziła Kraków, Oświęcim, Częstochowę, Manufakturę i Kate-
drę w Łodzi.

Wyjeżdżając byli zachwyceni gościnnością i przyjęciem przez mieszkań-
ców naszej Gminy.                                                 Włodzimierz Kaczmarek

X SESJA RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
w dniu 17 sierpnia 2011 r.

Po stwierdzeniu quorum i przy-
jęciu porządku obrad Burmistrz 
Rzgowa, Jan Mielczarek, złożył 
sprawozdanie z działalności mię-
dzysesyjnej. Omawiał wykona-
nie uchwał Rady Miejskiej oraz 
wniosków radnych złożonych na 
poprzedniej sesji w dniu 12 lipca br.

Poinformował również zebra-
nych, że w związku z apelem 
w sprawie budowy obwodnicy 
Rzgowa, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych zwróciła się z prośbą o 
przesłanie ekspertyz i analiz doty-
czących natężenia ruchu na odcinku 
ulicy Grodziskiej w Rzgowie oraz 
drogi krajowej przez Gospodarz. 
Koncepcja budowy obwodnicy 
Rzgowa przygotowywana jest przez 
biuro projektowe „Mosty Kato-
wice”.

Burmistrz złożył informację o 
realizacji zaplanowanych na bie-
żący rok inwestycjach na terenie 
gminy.

Zakończono prace:
- przy parkingu wokół Przychodni 
Zdrowia w Rzgowie,
- na ul. Stadionowej w Rzgowie,
- w parku miejskim w Rzgowie,
- asfaltowanie ul. Lucernianej w 
Starej Gadce,
- przy budowie oświetlenia ulicz-
nego na ul. Ślusarskiej w Starej 
Gadce,
- przy budowie oświetlenia ulicz-
nego na ul. Żwirowej w Starowej 
Górze.

Po odbiorze są wodociągi w 
Romanowie, Kalinku i Kalinie. 
Zakończono także prace nad odwier-
tem studni w Romanowie.

Odbyły się również przetargi na 
umeblowanie, wyposażenie sceny 
oraz części gastronomicznej Hali 
Sportowej, której odbiór zaplano-
wano na przełomie października i 
listopada br.

Gmina Rzgów przystępuje do 
kompleksowego remontu oświetle-
nia ulicznego, polegającego na mon-

tażu lamp oświetleniowych ener-
gooszczędnych. Wymiany dokona 
Zakład Energetyczny w terminie 
do końca 2011 r. Wymianie pod-
lega ponad 1500 lamp. Oszczędno-
ści w skali roku powstałe na skutek 
modernizacji oświetlenia wyniosą 
(według firmy przygotowującej ten 
projekt) około 30% kosztów ponie-
sionych na zakup energii elektrycz-
nej sprzed okresu modernizacji. 
Zakłada się, że wzrost wydatków na 
konserwację oświetlenia ulicznego 
od 2012 r. zostanie pokryty oszczęd-
nościami z tytułu zakupu energii.

Burmistrz poinformował rad-
nych o fali protestów przedsiębior-
ców z terenu gminy w związku z 
podjętą 20 kwietnia br. uchwałą 
dotyczącą poboru opłaty za zaję-
cie pasa drogowego ustawionych 
reklam. Zaznaczyć należy, że pobór 
opłaty za reklamy, jak i ustalenie 
stawek uchwalane były od kilku lat, 
ponieważ jest to wymóg ustawowy i 
zgodny z prawem.

W związku z ubieganiem się 
kilku mieszkańców wsi Romanów 
o zezwolenia na otwarcie nowych 
żwirowni na gruntach w tej miejsco-
wości doszło do różnicy zdań spo-
łeczności Romanowa w tej sprawie. 
Zaznaczyć należy, że przy wydaniu 
zezwolenia przez Starostę Powiatu 
na otwarcie żwirowni wymagana 
jest opinia samorządu lokalnego i 
Burmistrza.

Na zakończenie Burmistrz przy-
pomniał, że przyjmowane są wnio-
ski na stypendium szkolne na rok 
szkolny 2011/2012.

Sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej przedłożyła także 
Wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej Regina Bagińska, informując 
o udziale przedstawicieli Rady w 
spotkaniach i imprezach. Odczytała 
także odpowiedź Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego na pismo Rady 
Miejskiej w Rzgowie oraz Burmi-
strza Rzgowa dotyczące planów 

Urzędu Marszałkowskiego zmierza-
jących do likwidacji oddziału uro-
logii i onkologii urologicznej oraz 
oddziału chirurgii klatki piersiowej 
Specjalistycznego Szpitala Gruź-
licy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w 
Tuszynie.

Zarząd Województwa Łódz-
kiego w odpowiedzi poinformował, 
iż nie prowadzi działań w zakresie 
likwidacji przedmiotowych oddzia-
łów szpitalnych w Tuszynie.

Nowe ulice
Dużo emocji i wątpliwości 

spowodowało nadanie nazwy ulicy 
drodze wewnętrznej w Starowej 
Górze. Radni obawiali się konse-
kwencji inwestowania w drodze 
nie należącej do gminy. Burmistrz 
i Radca Prawny wyjaśniając stwier-
dzili, że nadanie nazwy ulicy, bez 
względu czy jest ona drogą gminną 
czy prywatną, jest zadaniem gminy.

Zaproponowano w uchwale 
nazwę ul. Brzoskwiniowa. W głoso-
waniu 8 „za”, i 5 „wstrzymujących 
się” Rada Miejska postanowiła o 
przyjęciu uchwały.

Podjęto także uchwałę o nadaniu 
nazwy „Grodziska” ulicy w Rzgo-
wie dla części drogi wojewódzkiej 
nr 714, biegnącej od dotychczaso-
wej ulicy Grodziskiej w kierunku 
Grodziska o długości 177 metrów.

Zmiany w budżecie gminy
Ze środków, które pozostały z 

przetargów na inwestycje, i innych 
oszczędności przeznaczono dodat-
kowo:
- 26.000 zł na zagospodarowanie 
terenu wokół budynku Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Rzgowie,
- 23.000 zł na dokończenie budowy 
budynku socjalno-biurowego 
GZWiK w Rzgowie,
- 8.052 zł na docieplenie budynków 
hydroforni,
- 10.000 zł na opracowanie projektu 

założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla gminy Rzgów na lata 
2011-2026.
- 37.000 zł na budowę instalacji 
wewnętrznej gazowej dla jednostek 
oświatowych w Rzgowie wraz z 
przebudową instalacji w kotłowni,
- 13.000 zł na ogrodzenie terenu 
wokół Gminnej Przychodni Zdrowia 
w Rzgowie,
- 6.000 zł na modernizację świetlicy 
w Czyżeminku,
- 63.540 zł na wykup gruntów na 
cele komunalne gminy,
- 12.300 zł na opracowanie analizy 
natężenia ruchu w związku z pla-
nowanym zadaniem przebudowy 
skrzyżowania drogi krajowej Nr 1 z 
obwodnicą Rzgowa.

Zmiany w statutach 
sołectw Rzgów I i Rzgów II

W związku z dokonaniem 
zmiany granic Miasta Rzgów przez 
Radę Ministrów Rozporządzeniem 
z dnia 27 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 
138, poz. 929), co w konsekwen-
cji doprowadziło do poszerzenia 
obszaru sołectwa Rzgów I i Rzgów 
II, Rada Miejska uaktualnia statuty 
tych sołectw wprowadzając zapisy, 
że sołectwo Rzgów I obejmuje 
swoim obszarem działania miasto 
Rzgów - tereny na wschód od osi 
ul. Tuszyńskiej i Łódzkiej. Nato-
miast sołectwo Rzgów II obejmuje 
swoim obszarem działania miasto 
Rzgów – tereny na zachód od osi 
ul. Tuszyńskiej i Łódzkiej. Dalszą 
konsekwencją zmiany granic miasta 
Rzgów jest podjęcie Uchwały 
Nr X/93/2011 w sprawie zmiany 
Uchwały LIII/409/2010 dotyczącej 
dostosowania warunków geogra-
ficzno-przestrzennych i uszczegóło-
wienia opisu granic obwodów gło-
sowania (uchwała w załączeniu w 
dzisiejszym numerze).

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Rzgowie

Regina Bagińska

Włosi na Święcie Rzgowa
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DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE

Plac zabaw

Pożegnanie starego samochodu bojowego OSP Grodzisko

Budżet gminy nie z gumy
Odważne decyzje 
w OSP Grodzisko

„Jak Wam się to udało”? - 
zadzwonił Komendant Powiatowy 
PSP w Koluszkach do prezesa OSP 
Grodzisko nazajutrz po ukazaniu się 
informacji w Internecie.

„Ile Wam zapłacono”? - Pada 
odpowiedź prezesa, że „trzydzieści 
sześć tysięcy PLN”. „Za tę kwotę to 
chyba w pełni wyposażony?”

Odpowiedź prezesa: „Nie – cały 
goły, wszystko zostało zdjęte, nawet 
stara drabina. Pozostał tylko mały 
chiński agregat współpracujący z 
masztem oświetleniowym domowej 
roboty”.

W słuchawce: cisza... zaraz 
potem słowa podziwu!

I tu należy się czytelnikom 
wyjaśnienie powodów tej rozmowy. 
OSP Grodzisko w grudniu ub. roku 
sprowadziło jako ostatnia jednostka 
z Krajowego Systemu w gminie 
nowy samochód bojowy marki 
„Mercedes Atego”, który zastąpił 
30-letniego „Stara 244”, o którym 
była mowa na wstępie tego artykułu. 
Część młodych druhów z Grodziska 
chciała, aby funkcjonowały dwa 
duże samochody bojowe plus ope-
racyjny Lublin. Ponieważ garaże są 
dwa, przeflancowano pomysł rodem 
z OSP Kalino, aby dobudować 
garaże, a jak nie można, to dostawić 
wolno stojący, nietrwale związany z 
gruntem (bo tak można).

Zdaniem starszyzny z Grodziska 
oszpeciłoby to widok i wygenero-
wałoby koszty około 50 tys. zł.

Skąd je wziąć? Z Gminy? Prze-
cież Gmina Rzgów jest doskonale 
chroniona przez 11 jednostek OSP 
w niej działających, a w tym aż 5 
w systemie KRSG - bardzo dobrze 
wyposażonych. Niejednokrotnie do 
jakiegoś zdarzenia zjeżdżało się tyle 
jednostek, że niektóre poza zadyspo-
nowanymi z systemu KRSG - przy-
jechały, żeby tylko asystować. Tym 
sposobem powiększenie posiadania 
ilości aut przez jednostki jest bez-
celowe, przynoszące wzrost kosz-
tów dla gminy na ich utrzymanie i 
naprawy (przy starych autach mogą 
one być wysokie).

Na początku br. powstał konflikt 
na tym tle między młodymi „wil-
kami” a starszyzną w OSP Grodzi-
sko. Młodzi zarzucali, że jednostka 
się nie rozwija jak sąsiedni Bronisin, 
a Kalino chce dobudować jeszcze 
dwa garaże – gdyż ma już 4 auta, a 
my się cofamy.

Lecz po upływie pół roku, kiedy 
to nowy Mercedes w OSP Grodzisko 
wyjeżdżał do akcji 45 razy, a stary 
Star tylko trzy razy - opór ustąpił, a 
realia wzięły górę.

Przecież za kilka lat te stare 
auta bojowe w Grodzisku i Kalinie 
staną się bezcenne w takim sensie, 
że będzie można je odprowadzić na 
złom za kilkaset złotych, a nikt nie 
kupi blisko czterdziestoletniego auta, 
chyba że w celach historycznych.

OSP Grodzisko sprowadziło 
tego Stara 244 w 1990 r. z PSP Nr 6 
w Łodzi na swój stan bez udziałów 
środków gminnych i w ten sposób 
mogło sprzedać to auto, zasilając 
tą kwotą swoje konto. OSP Kalino 
interweniowało w tym czasie 19 
razy. Posiada nowe auto bojowe 
„Renault”, starego Stara 244, który 
przed zakupem „Renaulta” według 
ich opinii był w stanie krytycznym, 
technicznego „Lublina” i operacyj-
nego „Poloneza” tzw. cyt. „fanabe-
rię” radnego. Rada Miejska, mając 
na uwadze kosztochłonną inwesty-
cję w Kalinie budowy nowej drogi 
z chodnikiem z wymianą wodociągu 
oraz innej infrastruktury, zabloko-
wała rozbudowę strażnicy, a następ-
nie dwu garaży i nadbudowę części 
świetlicy nad nimi jako zbędną i 
zaspokajającą ambicje kilku miej-
scowych działaczy z Kalina.

Ponieważ projekt tej rozbudowy 
został w sprytny sposób sfinanso-
wany środkami sołeckimi wydzie-
lonymi z budżetu gminy, na których 
przeznaczenie Rada Miejska nie 
miała wpływu, należałoby się zasta-
nowić, czy nie powołać w tej plano-
wanej części - dobudówce strażnicy 
w Kalinie siedziby Komendy Gmin-
nej OSP w Rzgowie?

Było nie było - baza samocho-
dowa już jest.

A teraz do rzeczy.
„W stosunkowo niewielkiej (66 

km2) gminie Rzgów na jedenaście 
jednostek OSP aż pięć jest w syste-
mie KRSG. Jest to dwa razy więcej 
niż inne gminy naszego powiatu. Są 
one wyposażone po „zęby” poprzez 
coroczne dotacje rządowe na ten cel. 
Jest to zasługa ówczesnego Wice-
prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
OSP małego wówczas województwa 
w latach 90-tych, druha Stanisława 
Bednarczyka.

Kiedyś jednostka, żeby funk-
cjonować w Krajowym Systemie, 
miała za zadanie powiększać swój 
stan posiadania taboru samochodów.

Dziś. W dobie kryzysu ktoś 
„poszedł po rozum do głowy” i prze-
pisy zmieniono na tyle, żeby funkcjo-
nować w systemie KRSG wystarczy, 
by jednostka posiadała tylko jeden 
samochód ratowniczo-gaśniczy z 
funkcją ratownictwa drogowego i to 
wszystko! Nie musi być nawet auta 
operacyjnego typu „Lublin” czy 
„Ford”. Nikt rozsądny nie wycofa 
jednostki z Krajowego Systemu, gdy 
chcą w nim działać druhowie ochot-
nicy z poszczególnych OSP, gdyż 
Państwo Polskie za dużo zainwesto-
wało w ich wyposażenie, a system 
się sprawdza podczas nieszczęść i 
katastrof, choćby ostatnia nawałnica 
lipcowa w naszej gminie.

Teraz czytelnik powinien znać 
powody telefonu Komendanta PSP 
do prezesa OSP Grodzisko. Mł. 
brygadier Marek Duda oprócz 
zaszczytnej funkcji w Koluszkach w 
swojej rodzinnej miejscowości jest 
również Komendantem tamtejszej 

jednostki, która została wyposażona 
w nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.

No i jest ten sam problem, co 
w Grodzisku i Kalinie. Garaże za 
ciasne, „tamtejsza gmina nie chce 
utrzymywać zbędnego „złomu”, a w 
dodatku dowód rejestracyjny jest na 
Urząd Gminy w Głuchowie i nie jest 
pewne, że nawet jak się uda znaleźć 
kupca, pieniądze za sprzedaż trafią 
do jednostki OSP, w której to auto 
służyło kilkadziesiąt lat i uważane 
było za ich własność.

Żeby wszystkie kwestie w tej 
materii zostały wyczerpane, należy 
poruszyć temat budynków świetlic 
i strażnic w miejscowościach gminy 
Rzgów. W większości budynki 
strażnic z funkcją świetlicy, to one 
spełniają rolę mniejszych domów 
kultury, gdzie odbywają się wszel-
kiego rodzaju zebrania, szkolenia, 
uroczystości oraz imprezy okolicz-
nościowe, z których dysponenci tych 
budynków czerpią określone nie-
wielkie zyski z wynajmu, niezbędne 
na bieżące ich funkcjonowanie, ale 
nie na remonty i konserwacje, bo 
po prostu jest ich za mało. Te ostat-
nie należą do Gminy w budynkach, 
których właścicielem jest Gmina 
Rzgów, czyli wszystkie oprócz 
strażnicy OSP w Gospodarzu, którą 
druhowie miejscowi przejęli w użyt-
kowanie wieczyste i wynajmują na 
hurtownię tkanin czerpiąc określone 
duże zyski.

Ostatnio nasiliły się dążenia 
druhów z OSP Rzgów, aby przejąć 
na własność budynek strażnicy. Jest 
to droga prawna dość uciążliwa dla 
jednostki ze Rzgowa, ale nie nie-
możliwa. Trzeba pamiętać tylko 
o tym, że wtedy Gmina może dać 
pieniądze na utrzymanie w gotowo-
ści bojowej jednostki, lecz na kon-
serwacje i remonty budynków nie 
ma takiej możliwości. Chcę przy-
pomnieć, że OSP Romanów było 
właścicielem gruntów i budynku, 
lecz z braku środków budynek 
podupadał i kilka lat temu decyzją 
Walnego Zebrania OSP Romanów 
oddano ten majątek Gminie Rzgów. 
Dziś budynek i działka wygląda jak 
„cukiereczek”, w którym odbyły się 
Dożynki Gminne i Powiatowe.

Ponieważ budynek OSP Kalino 
powstający na przełomie lat 80-90-
tych budowany był w formie 
strażnicy, przez to część socjalna 
budynku była za mała na potrzeby 
wsi, dlatego też w kadencji 2002-
2006 gmina na wniosek Radnego 
Dariusza Krzewińskiego dokonała 
generalnej przebudowy budynku z 
dobudową całego trzonu kuchen-
nego, wymianą dachu i odnowie-
niem garaży - z terakotą na posadz-
kach, glazurą na ścianach pod sufit. 
Koszt rozbudowy wynosił blisko 
1 milion zł. Budynek w Kalinie 
wygląda dziś jak cukiereczek.

W gminie Rzgów niedokoń-
czony został remont niewielkiej 
świetlicy w Czyżeminku, Gospoda-
rzu, strażnicy w Prawdzie i garaży w 
OSP w Starowej Górze. Natychmia-
stowego nakładu wymaga centralne 
ogrzewanie w świetlicy w Starowej 
Górze i Starej Gadce. Odstraszająco 
wyglądają sale świetlicowe w OSP 
w Rzgowie, które ze względu na 
centralne położenie w naszej gminie 
i w naszej stolicy są często miej-
scem różnych uroczystości nie tylko 
gminnych, ale i wyższego szczebla.

Dziś funkcje organizowania 
przyjęć weselnych i innych przyjęły 
lokale do tego przystosowane, na 
parterach z odpowiednio urządzo-
nym ogrodem i obsługą. Trzeba dla 
budynków szukać nowych funkcji 
świetlic i strażnic, żeby przynosiły 
korzyści finansowe, jak i społeczne 
dla mieszkańców lokalnych środo-
wisk.

Dlatego też budżet gminy, który 
zaczął się kruszyć po utracie opłaty 
targowej, powinien finansować 
tylko niezbędne wydatki z dziedziny 
bezpieczeństwa, kultury, sportu, 
mając w pamięci całą gamę przed-
sięwzięć inwestycyjnych typu kana-
lizacja, drogi, chodniki, gospodarka 
odpadami - niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania jej mieszkań-
ców w XXI wieku.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rzgowie

i jednocześnie Prezes 
OSP Grodzisko

Marek Bartoszewski
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Wystawa płodów
Życzenia dożynkowe

od Wójta Rzgowa k. Konina

Delegacja z Ukrainy 
na Powiatowo-Gminnych Dożynkach

Na zaproszenie władz Rzgowa w ramach współpracy między Storo-
żyńcem na Ukrainie a Gminą Rzgów w dniach 2-6 września 2011 przybyła 
11-osobowa delegacja radnych Storożynieckiej Rady Rejonowej, Czernio-
wieckiej Rady Obwodowej na czele z Wiceprezesem Panem Ivanem Ilika 
i Zarządu Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej 
im. Adama Mickiewicza z Prezesem Władysławem Strutyńskim, Docentem 
Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Czerniowcach.

Goście przebywali w CT „Ptak”, gdzie zapoznali się z planami budowy 
dużego Centrum Ptak Expo. Zostali przyjęci przez Marszałka Województwa 
Łódzkiego i Dyrekcję CZMP. Zwiedzili Manufakturę, zapoznali się z pro-
dukcją kwiatów w firmie Państwa Foszczków w Rzgowie oraz Fermę Niosek 
PRAWDA - E. A. Kurasik.

Delegacja wzięła udział w Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Roma-
nowie. Podczas posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Rzgowie 
omówiono program współpracy i podpisano umowę ze stroną ukraińską. 
Burmistrz Rzgowa Jan Mielczarek zapewnił o dalszej pomocy dla Szkoły 
Polskiej w Starej Hucie na Ukrainie.                     Włodzimierz Kaczmarek

Nocne czuwanie
Godz. 23.55 pewnej sierpniowej nocy, nagle - dzwonek do furtki. Ledwie 

co zasnąłem, na wpół przytomny przecieram oczy, ale wychodzę na balkon 
i nagle się rozbudziłem. Przed bramą stoi furgon policyjny. W pierwszej 
chwili nasuwa się wątpliwość: Czy coś się stało? I to pytanie zadaję z balkonu 
policjantom, którzy stoją przed furtką.

„Panie prezesie, wrota garaży w strażnicy są uchylone!” - dopiero teraz 
odetchnąłem z ulgą, choć czytelnikowi wydaje się, że powinno być odwrot-
nie, że może to być włamanie i zginął potężny majątek. Nic bardziej mylnego.

W budynku strażnicy OSP Grodzisko wymienione zostały wrota gara-
żowe na nowoczesne jako jednej z ostatnich w gminie pod tym względem 
strażnic. Stare wrota wykonane prze druhów w czynie społecznym 20 lat 
temu były solidne i masywne i dobre na tamte czasy, kiedy to samochód 
bojowy stał w garażu bez wody. Od momentu, kiedy jest centralne ogrzewa-
nie i garaże ogrzewane są na poziomie takim, aby woda nie zamarzała, wrota 
te przepuszczały tyle ciepła, że przez kilka lat ta inwestycja finansowana 
przez Gminę zwróci się z nadwyżką.

Nowe wrota były już założone, stare jeszcze funkcjonowały nie do końca 
domknięte, gdyż obróbki murarskie były w toku. Działa również system 
monitoringu przed włamaniem do całego budynku, alarmując odpowiednio 
druhów o jakimkolwiek naruszeniu systemu alarmowego.

Po tych wyjaśnieniach uspokojony patrol policji odjechał w celach dal-
szego patrolowania gminy.

Wielu z nas urodzonych w połowie XX wieku pamięta jeszcze instytucję 
tzw. stróża nocnego, który był wybierany i opłacany przez wieś.

Dziś, w czasie gdy dostęp do broni i innych akcesoriów jest bardzo łatwy, 
taki stróż zostałby zapędzony w „kozi róg” przez pierwszego lepszego opry-
cha.

Dlatego też dzięki takim działaniom policji czujemy się bezpieczniej, że 
nie jesteśmy sami i możemy liczyć na fachową pomoc, czasem nawet po 
kilku minutach po wykręceniu numeru alarmowego policji 997 lub 112.

Wiem, że odczucia mieszkańców gminy w sprawie działań policji są 
różne, gdyż wynikają one z subiektywnych ocen poszczególnych przypad-
ków, lecz widać to gołym okiem, że patroli pieszych i zmotoryzowanych 
przybyło, że patrolują w dzień, jak i w nocy. Są to efekty działania naszego 
samorządu gminnego, a po uruchomieniu Komisariatu (do tej pory jest 
posterunek) Policji w Rzgowie będzie - myślę - o niebo lepiej.

Z tego miejsca chcę podziękować policji za dotychczasową postawę i 
działania w Gminie Rzgów, w szczególności patrolowi, który mnie pozytyw-
nie zaskoczył nocną interwencją w Grodzisku, choć do rana już się uśpić nie 
mogłem.                                                                       Prezes OSP Grodzisko

Marek Bartoszewski

Jesienne porządki
Wolnymi krokami i nieubłagalnie zbliża się koniec lata. Dzięki sprzy-

jającej pogodzie wielu z nas w trosce o estetyczny wygląd posesji, ogród-
ków oraz obszarów i gruntów rolnych zaczyna robić porządki polegające 
na wykaszaniu i niszczeniu chwastów, jak również pozostałości roślinnych. 
Takie zachowanie należy pochwalić, ponieważ zachwaszczone oraz zanie-
dbane grunty są zagrożeniem dla upraw rolnych i ogrodniczych, jak również 
stanowią siedlisko wielu szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków.

Jednak Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwraca uwagę 
mieszkańcom powiatu stosującym pseudoagralne zabiegi na terenie łąk i 
ogrodów, polegające na wypalaniu traw, chwastów i pozostałości roślinnych. 
W okresie ciepłej jesieni jedna iskra z wypalonych traw może spowodować 
duże straty materialne lub doprowadzić do tragedii. Ogień zabija żyjące w 
trawie zwierzęta i mikroorganizmy, a także wyjaławia glebę, powodując 
jej ubożenie. Oprócz ewidentnych strat, jakie ponosi środowisko naturalne 
i życie biologiczne na danej łące czy w ogrodzie, wypalanie roślinności 
zagraża życiu ludzkiemu i mieniu, poprzez duże prawdopodobieństwo prze-
niesienia się ognia i spowodowanie pożaru. Zamiast wypalania proponujemy 
kompostować pozostałości roślinne i w postaci próchnicy wprowadzić na 
grunty w roku następnym.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wyni-
kającym z § 43 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., wypalanie 
słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Ponadto zabro-
nione jest rozpalanie ognia lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw 
w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich 
obiektów, a także pozostawienie bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca 
wypalania.

Ponadto Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych rozpoczęła kampanię 
społeczną informacyjno-edukacyjną pt. „Świadomi zagrożenia”. Najważniej-
szym celem kampanii jest podniesienie świadomości Polaków w zakresie roli 
polskich lasów dla ogółu społeczeństwa oraz bezwzględnej konieczności ich 
ochrony przed zagrożeniem, jakim są pożary. Trzeba nadmienić, że głów-
nymi przyczynami pożarów lasów nadal są podpalenia i nieostrożność osób 
dorosłych - to ok. 70% wszystkich pożarów. Więcej informacji można zna-
leźć pod adresem www.ogienwlesie.lasy.gov.pl.

Apelujemy więc o rozwagę, ponieważ chwila nieuwagi może nas drogo 
kosztować.                                                                   KPPSP w Koluszkach
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DOŻYNKOWE PRZYŚPIEWKI

PODZIĘKOWANIA
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa, Zastępca Burmistrza 
Rzgowa składają serdeczne podziękowania za uświetnienie DOŻY-
NEK POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ORAZ GMINY 
RZGÓW 2011
Wystawcom Dożynkowym:
1. Państwu Dariuszowi i Marzenie Bartoszek z Grodziska - kwiaty
2. Pani Marii Depcik – suche kompozycje kwiatowe (scenka z życia wsi)
3. Państwu Beacie i Krzysztofowi Stefańskim ze Rzgowa – układanie i 
dekoracja wystawy kwiatowej
4. Państwu Katarzynie i Sławomirowi Gabara ze Starej Gadki - kwiaty
5. Pani Joannie Juśkiewicz ze Starej Gadki – kwiaty oraz dekoracja 
wystawy kwiatowej,
Ludzie z pasją – koło działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Rzgowie:
6. Pani Henryce Kosińskiej, Lilianie Godzińskiej, Ewie Rodkiewicz, 
Marii Dublewskiej, Krystynie Makiewicz, Krystynie Bednarskiej, Jolan-
cie Makiewicz ze Rzgowa – rękodzieło, swetry, obrusy, malowanie 
obrazów, obrazy wyszywane oraz Pani Monice Starzomskiej z Prawdy 
i Annie Pastusiak ze Rzgowa za pokaz zdobienia przedmiotów techniką 
decoupage (dekupaż)
7. Pani Jadwidze Kaczorowskiej z Prawdy – malowanie obrazów na płótnie
8. Państwu Violetcie i Ryszardowi Turskim ze Rzgowa – wystawa kwia-
tów doniczkowych
Producenci miodów i produktów pszczelich z tereny gminy Rzgów, jak i 
gminy ościennej Tuszyna:
9. Panu Mieczysławowi Moczkowskiemu ze Starowej Góry – miody
10. Panu Józefowi Chruścik z Tuszyna – miody
11. Panu Romanowi Szwed i Zbigniewowi Szwed z Tuszyna – miody, 
wystawa gołębia (karier, perukarz) oraz kurki szabo
12. Pani Ewie Gładysz – Kierownikowi Rejonowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego Łódź-Wschód wraz z pracownikami Klemensem Derach, 
Krzysztofem Januszkiewiczem i Anną Gołaszewską – specjalistami ds. 
Doradztwa Rolniczego.
Ja również ze swojej strony serdecznie i bardzo gorąco chcę podzięko-
wać 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 Łódz-
kiego Ośrodka Doradztwa, wraz z pracownikami – specjalistami ds. 
doradztwa rolniczego, którzy tradycyjnie jak co roku uczestniczą w 
wystawie dożynkowej i służą fachową pomocą z dziedziny rolnictwa.
Życzę Państwu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym, 
jak i gospodarstwie i do zobaczenia na Dożynkach 2012.            T. Agier

KGW Prawda

Dziś rolnika święto
Dożynki są w Gminie,

Panie i Panowie
Goszczą w Romanowie.

Na dożynkach dzisiaj
Wiele gości mamy,
I Pana Burmistrza

Mile tu witamy

Korzystamy z tego
Burmistrzu tej Gminy,
I przyśpiewką naszą
Ładnie Cię prosimy.

Abyś nasze żale
Szybko załagodził,
Żeby nikt do biura
3 razy nie chodził.

A wniosków zaś naszych
Długo nie odwlekał

Aby za decyzją
Nikt roku nie czekał.

Jadąc zaś do Rzgowa
Niech Pan zboczy z drogi,

Zapraszamy w naszej
Prawdy skromne progi.

Stoją nowe domy
Wciąż się tu buduje
Tylko jeszcze kawał
Chodnika brakuje.

Koło sali chodnik
Bardzo piękny mamy,
Z drugiej strony dziury

Że się przewracamy.

I niech Pana nigdy
Nie dręczą katusze,

Kiedy Pan dla Prawdy
Przydziela fundusze.

Liczymy na hojność
Radnych oraz Pana,
Bowiem nasza sala

Wciąż remontowana

Będzie rozbudowa
Forsy trzeba dużo,

Niechaj więc o Prawdzie
Wciąż pamięta Urząd

Nowy wóz strażacki
W garażu już stoi,
Sala wypiękniała

Dumna Prawda cała

A nasz Burmistrz drogi
Stara się jak może,
Zrobi dużo więcej

Gdy Powiat pomoże

Dla Pana Burmistrza
Wieniec i śpiewanie,
Może coś w nagrodę
Później się dostanie.

Wręczamy ten wieniec
Z pól naszych zebrany,

Żeby się spełniły
Wszystkie nasze palny.

Niech Pan świeżym chlebem
Dobrze gospodarzy,

Wtedy wciąż szacunkiem
Będziem Pana darzyć.

Wszystkiego dobrego
Więc Panu życzymy,
Wierząc, że za roczek
Znów się zobaczymy.

Za nasze śpiewanie
Pięknie przepraszamy,
Do wspólnej zabawy
Gości zapraszamy.

KGW Stara Gadka

Tyle kobiet w tym urzędzie, Tyś jedyna
W Twoje ręce dziś składamy wieniec nasz

Dziękujemy za życzliwość i za uśmiech... acha
Który mimo trudów pracy zawsze masz

Czy pamiętasz ile różnych obaw miałaś
Wtedy, kiedy zaczynałaś pracę swą

Że nie podołasz różnym tym problemom
Które dniem codziennym naszej gminy są

Ludzkie sprawy są dla Ciebie ciągle ważne
Nie potrafisz obojętnie obok przejść

Choć często są one bardzo trudne... acha
I nie prosto jest rozwiązać chyba je

To, że miasto nam się pięknie rozwinęło
A ostatnio nawet park przepiękny jest

To także, jest Jadziu Twa zasługa... acha
I ty miła chyba dobrze o tym wiesz

O nic Ciebie Jadziu nie prosimy... acha
Bo Ty przecież nasze możliwości znasz... acha

Tak na co dzień tośmy wszystkie abstynentki... acha
Jak dożynki to butelka jest na twarz
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Rzgowa

z dnia 5 września 2011 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, 
poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889), Uchwały Nr 8/98 Zarządu Gminy Rzgów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia 
obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rzgów, Uchwały Nr XXXIX/323/2002 Rady 
Gminy Rzgów z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania (Dz.U.W.Ł. z 2002 r., Nr 200, poz. 2873), Uchwały Nr LIII/409/2010 Rady 
Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania warunków geograficzno-przestrzennych i uszczegółowienia opisu granic obwodów 
głosowania (Dz.U.W.Ł Nr 134, poz. 1055) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr X/93/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
LIII/409/2010 dotyczącej dostosowania warunków geograficzno-przestrzennych i uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania podaję do publicznej 
wiadomości:
§ 1. Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rzgów w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
§ 2.1. Informuję, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
2. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Rzgowa do dnia 19 września 2011 r.
§ 3. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Rzgowie.

BURMISTRZ RZGOWA
JAN MIELCZAREK

Nr obwodu
głosowania Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Sołectwo Rzgów I, Rzgów I - ul.: Borowikowa, Długa - cz. wschodnia od ul. Tuszyńskiej (od 
nr 11 do nr 44), Dolna, gen. Sikorskiego, Gliniana, Górna, Graniczna, Grodziska, Józefa Bema, 
Kamienna, Kazimierza Jagiellończyka, Krótka, Księdza Załuski, Literacka, Łąkowa, Łódzka cz. 
wschodnia (numery parzyste), Mikołaja Kopernika, mjr Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, Ogro-
dowa, Plac 500-lecia cz. wschodnia (od nr 6 do nr 20), Polna, Południowa, prof. Łowmiańskiego, 
Przejazd, Rawska, Rydzowa, Słoneczna, Smugowa, Szkolna, Tuszyńska cz. wschodnia (numery 
parzyste), Tylna, Ustronna, Wąska, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta, Wiosenna, 
Wschodnia, Wysoka, Zielona, Żołnierzy Września.

Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie,
ul. Szkolna 3
(lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych)
tel. 42-214-13-39

2

Sołectwo Rzgów II, Rzgów II - ul.: Brzozowa, Cmentarna, Długa - cz. zachodnia (od nr 1 do nr 
10), Guzewska, Henryka Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Jana Kiepury, Janusza Kusociń-
skiego, Katowicka, Krzywa, Leśna, Letniskowa, Łódzka cz. zachodnia (numery nieparzyste), Mała, 
Mickiewicza, Mikołaja Reja, Nasienna, Pabianicka, Pasterniki, Plac 500-lecia strona zachodnia 
(od nr 1 do nr 5 włącznie), Przyrzeczna, Rudzka, Rzemieślnicza, Sporna, Stadionowa, Stanisława 
Staszica, Stawowa, Stefana Żeromskiego, Stroma, Tuszyńska cz. zachodnia (numery nieparzyste), 
Wąwozowa, Zachodnia, Zaratajka, Źródlana.

Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Rzgowie,
ul. Szkolna 3
(lokal dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych
i wyznaczony do celów
głosowania korespondencyjnego)
tel. 42-214-13-39

3
Sołectwo Stara Gadka, Stara Gadka - ul.: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucer-
niana, Nowa, Ogrodnicza, Ogrodników, Rzemieślnicza, Szparagowa, Ślusarska, Śniadeckiego, 
Uczniowska, Usługowa, Zastawna, Zaułek, Zdrojowa.

Sala Świetlicowa, Stara Gadka, 
ul. Adama Czartoryskiego 23
tel. 42-227-82-00

4

Sołectwo Starowa Góra, Starowa Góra - ul.: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Brzoskwiniowa, 
Brzozowa, Centralna, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gerbery, Gontowa, Gra-
niczna, Gruntowa, Hetmańska, Inspektowa, Irysowa, Jana III Sobieskiego, Jana Pawła II, Jaśmi-
nowa, Kaflowa, Kanałowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Konwaliowa, Królowej 
Jadwigi, Kuchenna, Kwiatowa, Litewska, Łokietka, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Modrze-
wiowa, Nowa, Ogrodowa, Okienna, Parterowa, Perłowa, Piaskowa,  Piecowa, Piętrowa, Podło-
gowa, Południowa, Progowa, Rolnicza, Sałatowa, Słomiana, Sołecka, Sosnowa, Stefana Batorego, 
Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Szklana, Szklarniowa, Ścienna, Śniadeckiego, Topolowa, Tune-
lowa, Warzywna, Wiekowa, Władysława Jagiełły, Wójtowska , Zagłoby, Zakładowa, Zamkowa, 
Ziołowa, Zygmunta Wazy, Żwirowa.

Świetlica, Starowa Góra,
ul. Centralna 100a
tel. 42-227-82-01

5

Sołectwo Guzew-Babichy, sołectwo Czyżeminek, Czyżeminek - ul.: Dojazdowa, Główna, sołec-
two Gospodarz, Gospodarz - ul: Cegielniana, Dębowa, Guzewska, Kaczeńcowa, Klonowa, Kwia-
towa, Liliowa, Lipowa, Łanowa, Młyńska, Nasienna, Nowa, Różana, Spacerowa, Zbożowa, sołec-
two Prawda, Prawda - ul: Jagodowa, Podleśna.

Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Guzewie, 
Guzew 21c
tel. 42-214-10-86

6

Sołectwo Bronisin Dworski, Bronisin Dworski – ul.: Dębowa, Dworska, Nad Nerem, Strażacka, 
Wiśniowa, sołectwo Huta Wiskicka-Tadzin, sołectwo Kalino, sołectwo Kalinko, sołectwo 
Romanów, Romanów - ul.: Przyszkolna.

Szkoła Podstawowa
im. Św. Królowej Jadwigi
w Kalinie, Tadzin 24
tel. 42-214-10-77

7
Sołectwo Grodzisko-Konstantyna, Konstantyna - ul.: Krajobrazowa, Przyrodnicza, Widokowa. Ochotnicza Straż Pożarna,

Grodzisko 47a
tel. 42-227-81-98

Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym w godzinach od 7.00 do 21.00.
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DOŻYNKOWE PRZYŚPIEWKI
PODZIĘKOWANIA

Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa, Zastępca Burmistrza 
Rzgowa i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie ser-
decznie dziękują za pomoc w organizacji, a także udział w Święcie 
Rzgowa oraz Dożynkach Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy 
Rzgów 2011 r.:
1. PRZEDSTAWICIELKOM KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH z miej-
scowości: Bronisin Dworski, Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, 
Guzew, Huta Wiskicka, Kalinko, Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów, 
Stara Gadka, Starowa Góra,
2. DRUHOM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w miej-
scowościach: Bronisin Dworski, Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, 
Guzew, Huta Wiskicka, Kalinko, Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów, 
Stara Gadka, Starowa Góra,
3. RZGOWSKIEJ ORKIESTRZE DĘTEJ, Chórowi „CAMERATA”, 
Zespołom: ZPiT „RZGOWIANIE”, „KRASNALE”,
4. GLKS „ZAWISZA”,
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 EKOTRADE sp. z o.o. za zapewnienie bezpie-
czeństwa publicznego podczas imprez,
11. Pocztom sztandarowym Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgo-
wie, Szkoły Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie, Szkoły Podstawo-
wej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie i Szkoły Podstawowej im. K. 
Makuszyńskiego w Guzewie,
WSZYSTKIM POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM OBCHODÓW 
ŚWIĘTA RZGOWA ORAZ DOŻYNEK POWIATU ŁÓDZKIEGO 
WSCHODNIEGO I GMINY RZGÓW 2011 R.
Szczególne uznanie kierujemy dla Kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Roma-
nowie oraz dla Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Romanowie, którzy 
podejmowali gości dożynkowych w swojej miejscowości - w Romanowie.
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa oraz Zastępca Burmi-
strza Rzgowa składają serdeczne podziękowania za hojność, życz-
liwość oraz uświetnienie obchodów Święta Rzgowa oraz Dożynek 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy Rzgów 2011 r. wszystkim 
sponsorom. Są to:
1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” w Starowej Górze,
2. Firma „PIEKARNICTWO-CUKIERNICTWO” z Gospodarza Pań-
stwa Zofii i Edwarda Mysłowskich,
3. Małgorzata i Wojciech Januszewscy – SZKÓŁKA DRZEW I KRZE-
WÓW OZDOBNYCH,
4. Wiesław Kauc – producent miodów,
5. Andrzej i Henryk Sochaczewscy „WĘDLINIARSTWO”,
6. Krystyna i Włodzimierz Ostojscy „SAI-POL”,
7. „LANDCAR KIA” ze Starowej Góry Pana Dariusza i Iwony Krzewińskich,
8. Stanisław Cholaś,
9. Małgorzata Cholaś,
10. AIR CLIMA Katarzyna Gajewska,
11. Firma „AMG-DACH”,
12. Marek Brzeziński,
13. Eugeniusz Wójt,
14. Firma „JANTEX” Barbara i Janusz Pytka,
15. Włodzimierz Zawisza,
16. Grzegorz Kurela,
17. Firma „DOM-BET” Beata i Sławomir Domańscy,
18. Renata i Janusz Klima,
19. Firma „BATEX” Józef Wróbel,
20. Teresa i Szczepan Ciupa,
21. Katarzyna i Marek Pytka,
22. Jolanta Binkowska,
23. Klinika Weterynaryjna, ul. Gdańska 81, Pani Agnieszki Łaszczewskiej,
24. Anna i Bogdan Zielińscy,
25. Marek Bartoszewski,
26. Edward Kulanty,
27. Jan Hejwowski,
28. Henryk Pach,
29. Jan Owczarek,
30. Józef Marszałek,
31. Stanisław Gierasiński,
32. Regina Bagińska,
33. Tadeusz Krysiak,
34. Maria, Stanisław i Mariusz Szychowscy.
SKŁADAMY PODZIĘKOWANIA ZA ZORGANIZOWANIE 
ZAPRZĘGÓW KONNYCH I POJAZDÓW CIĄGNIKOWYCH:
1. Leszkowi Gamoniowi z Bronisina Dworskiego,
2. Markowi Brzezińskiemu z Tuszyna,
3. Józefowi Andrzejewskiemu z Romanowa,
4. Zenonowi Ciupa z Kalinka,
5. ś.p. Markowi Romanowskiemu z Kalinka Pole,
6. Włodzimierzowi Pytce z Romanowa,
7. Eugeniuszowi Wójtowi z Romanowa.

KGW Stara Gadka

W naszej wiosce uciechy oj nie mało to było
No bo u nas asfaltu na pół drogi starczyło

W Rzgowie tryska fontanna, w parku granit, marmury
U nas piękne pół drogi, a na drugiej są dziury

Odpieprzyli pobocza, zrujnowali nam rowy
By robotę dokończyć, to już nie miał nikt głowy

Od początku to jedziesz, prawie że jak po maśle
Ale dalej cholera, mało resor nie trzaśnie

Wielkie gruchy z cegłami niczym się nie przejmują
Że nam mury pękają i że drogę rujnują

Oby jak najszybciej w Rzgowie był posterunek
My w nim widzimy ostatni ratunek

Policjanci z Tuszyna nie za bardzo się kwapią
A jak przez wieś przejadą, to pijaczka przyłapią

W gminie mało ziemniaków, no to poszła gdzieś stonka
Ale za to na Ptaka, nam usiadła „biedronka”

Dość często i gęsto, te „biedronki” budują
Bo tam premier i prezes, ponoć także kupują

Ptak rozwinął swe skrzydła i chciał teren powiększyć
No i wtedy problem znów zaczął się piętrzyć

Dogadajcie więc z nim się, rzgowscy Wy parafianie
A na pewno miejsc pracy jeszcze wiele powstanie

Ogórkowe embargo, deszcze i huragany
Rok ten dla wiosek nie był bardzo udany

Cały świat jest w kryzysie, od Japonii po Stany
Ale według Premiera, my go jeszcze nie mamy

Moherowe beretki, kryzys nosem już czują
Kiedy pójdą do sklepu albo leki kupują

Zaraz będą wybory, partie się licytują
No i gruszki na wierzbie znów nam obiecują

Miała być już Japonia, i Irlandia być miała
Po tym, co rząd wyprawia, tylko gorycz została

Te niemodne beretki dosyć długo nosimy
A te hasła wyborcze to z narodu są kpiny

Zawsze ma być ciut lepiej, a co roku to gorzej
Przynależność do „Unii” też niewiele pomoże

Oj jak bardzo się cieszą, nasi to politycy
Że teraz to Polska Unii już przewodniczy

Polityczna to fikcja i Polacy to czują
No bo Merkel z Sarkozim za plecami nam knują

W Rzgowie nie tylko ogrodniki, rolniki
Ale także są tacy, co chcą do polityki

Jeden z nich jest od wody, drugi zaś jest od straży
O karierze na Wiejskiej zaczęło się im marzyć

Nie od dzisiaj wiadomo, że to mądre są chłopy
Tam na pewno w Warszawie będzie kupa roboty

Jeden weźmie sikawkę, drugi poda mu wodę
Może wtedy w tym rządzie zaprowadzicie zgodę

Przy najbliższych wyborach na Was zagłosujemy
Jeśli tylko przejdziecie – no to dumni będziemy
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INFORMACJA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Burmistrz Rzgowa na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 94, poz. 
550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 
889), w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 
2011 r., informuje:

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej 
gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: właściwym dla siebie okręgu 
wyborczym i obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wybor-
czych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących 
się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, warunkach 
dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie gło-
sowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przysto-
sowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, terminie wyborów oraz godzi-
nach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz 
zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów i o warunkach oraz for-
mach głosowania.

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do 
urzędu gminy najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów (tj. do dnia 26 
września 2011 r.), jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez 
siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znaj-
dują się lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze 
gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na 
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zamiar głoso-
wania przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien 
być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Rzgowa do 
14. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011 r. Zgłoszenie 
może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. W 
zgłoszeniu wyborca zobowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód 
głosowania.

Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomo-
ści poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej gminie (tablice ogłoszeniowe wskazane w 
Zarządzeniu Burmistrza Rzgowa Nr 83/2011 - tekst dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie pod adresem: http://
bip.rzgow.tensoft.pl/ w zakładce: Menu tematyczne - Wybory - Wybory do 
Sejmu i Senatu 2011).

Informacje te są także przekazywane przez Burmistrza wyborcy niepeł-
nosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materia-
łach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.

We wniosku, o którym mowa wyżej, wyborca podaje nazwisko, imię 
(imiona) oraz adres stałego zamieszkania (ewentualnie mailowy adres 
zwrotny).

Wszelkie informacje wyborcze, o których mowa wyżej, wyborca niepeł-
nosprawny może uzyskać:
- osobiście w pok. nr 34, 31, 32 lub sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie,
- telefonicznie pod nr telefonów: (42) 214-12-10 lub (42) 214-11-30,
- zgłaszając stosowny wniosek - telefaksem – pod nr (42) 214-12-07 lub w 
formie elektronicznej - pod adresem eolszanska@rzgow.pl, sekretariat@
rzgow.pl, pkw-100610@pkw.gov.pl.

Burmistrz Rzgowa - Jan Mielczarek

Konrad Kobus
lat 43, żonaty, mieszkaniec Rzgowa,
absolwent Uniwersytetu Łódzkiego 
- Wydziału Ekonomiczno-Socjo-
logicznego o specjalności stosunki 
przemysłowe i zarządzanie zaso-
bami ludzkimi oraz Politechniki 
Łódzkiej - Wydziału Zarządzania i 
Ochrony Środowiska o specjalno-
ści bezpieczeństwo i higiena pracy 
oraz ochrony środowiska. Dyrektor 
Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji w Rzgowie, odznaczony Złotą 
Odznaką LZS za osiągnięcia spor-
towe. Radny Rady Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego III kadencji, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Zainteresowania: organizacja samo-
rządu terytorialnego, gospodarka.
Hobby: wędkarstwo, ogród, moto-
ryzacja.

Kandydat na Senatora RP Kandydat na Posła RP

Stanisław Bednarczyk
mieszkaniec Bronisina Dworskiego, 
lat 59, żonaty, dwóch synów,
- Prezes Ochotniczych Straży Pożar-
nych Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego,
- Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Rzgowie,
- Przedsiębiorca (własna działalność 
gospodarcza),
- Odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi przez Prezydenta Aleksan-
dra Kwaśniewskiego,
- Odznaczony Złotą Odznaką Zasłu-
żony dla Ochrony Przeciwpożaro-
wej

Kandydat na Posła RP

Paweł Babski
Mam 51 lat, jestem mieszkańcem 
Starowej Góry w Gminie Rzgów. Z 
tym terenem wiążę swoją przyszłość 
i plany, widząc wielkie perspektywy 
rozwoju Naszej Gminy.
Jestem absolwentem Finansów na 
UŁ oraz studiów podyplomowych 
Zarządzania w SWSPiZ w Łodzi 
oraz Wyższej Szkole Menadżerskiej 
w Warszawie. Posiadam Certyfikat 
Menadżera Zarządzania Innowa-
cjami – Instytut ERDI A.T. Kerney 
oraz licencje Ministerstwa Infra-
struktury i Ministerstwa Skarbu 
Państwa. Jednocześnie realizuję 
swoje zainteresowania gospodarką 
i sportem pełniąc funkcje: Członka 
Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-
-Handlowej oraz Członka Zarządu 
GLKS ZAWISZA RZGÓW (z którą 
awansowaliśmy do III ligi piłki 
nożnej).
Prowadzę własną działalność 
gospodarczą, jestem Wicepreze-

sem Zarządu PTAK MEDIA S.A. 
w Centrum Handlowym PTAK oraz 
radnym Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego od dwóch kaden-
cji i członkiem Powiatowej Rady 
Zatrudnienia.
Nie należę do żadnej partii poli-
tycznej, jednak moje przekonania 
skierowane są w stronę programu 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej i 
wspieraniu młodych ludzi, widząc 
w nich rozwój i perspektywę dla 
Gminy Rzgów, Regionu Łódzkiego 
oraz całej Polski.

www.pawelbabski.sld.lodz.pl
Mój Program:

INWESTYCJE - 
NOWE MIEJSCA PRACY - 

BEZPIECZNE ŻYCIE
Państwo powinno bezwzględnie 
doceniać polskich inwestorów, bo 
tworzą nowe miejsca pracy. Obojęt-
nie, czy chodzi o budowę nowego 
zakładu rzemieślniczego, o wielką 
fabrykę, wielkie centrum handlowe, 
czy o mały sklep.
Jednym z ważniejszych tematów jest 
stworzenie infrastruktury dla odwie-
dzających Region Łódzki tury-
stów, handlowców, kupców i ludzi 
biznesu. Kolejnym, rozwój Portu 
Lotniczego i inicjowanie nowych 
połączeń, także ze Wschodem, skąd 
napływają kupcy po nasze towary. 
To oni zostawiają tu swoje niemałe 
pieniądze, korzystając z hoteli, 
restauracji czy kupując wyroby i 
towary łódzkich przedsiębiorców.
Mój pogodny charakter, optymizm i 
jednocześnie konsekwencja w dzia-
łaniu to cechy, które pomagają mi 
realizować się zawodowo i prywat-
nie.
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Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

DOŻYNKOWE PRZYŚPIEWKI
KGW Gospodarz

Ziemia karmi się potem, znojem i trudem,
Ale tylko tak można ją pokochać.
Za to ona odwzajemni tę miłość

Bogatym plonem.

Niesiemy wieniec z kłosów spleciony
Dla gospodarzy w podzięce

Potem rolnika jest on zroszony
Nasze uwiły go ręce

Niesiemy wieniec z kłosów spleciony
W symbole Polski bogaty

To polskie zboże, nasz chleb kochany
To polskie zdobią go kwiaty

Niesiemy wieniec z kłosów spleciony
Chociaż jesteśmy w Europie

Lecz polski chlebuś na stołach mamy
To dzięki pracy twej chłopie

Niesiemy wieniec z kłosów spleciony
Żeby rolnika docenić

Polskie Dożynki dalej obchodzić
By woli ojców nie zmienić.

Dożynkowy piękny wieniec jest symbolem naszych plonów
Dla Rolniczych Kół te dary niesiemy, brońcie spraw rolników

To zadanie Wasze, miejcie na względzie prośby nasze.

W tym roku nam niebo nie bardzo sprzyjało
Wielu rolników zboża nie zebrało.

Tornado przeszło nad wsiami,
Zniszczyło domy wraz z plonami.

Tym większą wyrażamy wdzięczność
I podziękowanie dla wszystkich rolników w gminie za ich trud.

To dla Was Rolnicy niesiemy ten wieniec z kłosów upleciony
I kwiatami z pól naszych ozdobiony.

Szczerze życzymy aby szczęście Wam sprzyjało i opieka Boża.

A Romanów słynie z polskiej gościnności
Więc my się cieszymy i dziękujemy za to

Że będziemy u Was gościć!

KGW Starowa Góra
Witamy tu wszystkich, niech każdy się dowie,
Że dziś święto plonów w cichym Romanowie

Tego roku właśnie są dożynki inne.
Przy jednej biesiadzie powiatowo-gminne

Zrobiłyśmy wieniec Marszałkowi damy
Do tego mu jeszcze ładnie zaśpiewamy

Z kłosów matki ziemi ładnie i parami
To wszystko za pracę którą dzielisz z nami

Postaw go Marszałku u siebie na biurku
Niech Ci pachnie chlebem z chłopskiego podwórka

A Tobie co życzyć nasz Marszałku miły
By Ci w dalszej pracy nie ustały siły

Siedząc nad budżetem - godzina już która
Wspomnij że istnieje wieś Starowa Góra

Wszystkim chłopom polskim pokłońmy się nisko
I tym co mieszkają daleko i blisko

Za ich ciężką pracą my im dziękujemy
Chleb zrodzony z potu my codziennie jemy.

Wieś Starowa Góra położona nisko
Jak przyjdzie ulewa - zalewa nam wszystko

Strażacy się spieszą i wodę pompują
Aż z tego wszystkiego pompy im się psują

I z tym prądem we wsi trochę przeginają
Ledwo wiatr zawieje już nam wyłączają

O potrzebach na wsi nie będziemy śpiewać
Bo byśmy musiały bardzo się pogniewać

W Unijnej Brukseli z sześć sesji dumali
Że krzywy ogórek być nie może w hali

Drodzy prominenci weźcie wy się w kupę
Bo krzywy ogórek też przejdzie przez dupę

By wziąć kasę z Unii to też ustalili
Że ślimak to ryba, wszyscy się zgodzili

Wy deputowani żyjecie w dostatku
Na takie obrady to szkoda podatku

Nasze władze z rządu mocno się sprężyły
Trzeba pomóc Grecji - szybko wyliczyły

Żeby Grek rżnął Greka trzeba im odpalić
Kasę dla powodzian to można oddalić

Bo po co pracować jak lepiej sjestować
A Polak dopłaci chyba weźmie z gaci

Polaków do Anglii niech gary zmywają
I przywiozą kasę podatki wpłacają

Każda władza która - rządem się nazywa
Podnosi podatki i droży paliwa

Będziemy się wolno z wszystkimi żegnali
Dziękujemy gościom, że nas wysłuchali

Postaw nam Marszałku z pięć butelek wódki
Bo musimy wypić na te wszystkie smutki.

Słoneczne wakacje
Wakacje w Polsce upłynęły pod znakiem deszczu, dlatego wyprawa 

w ciepłe kraje była najlepszą, wakacyjną decyzją sezonu. Z takiej właśnie 
oferty skorzystali uczniowie i absolwenci Gimnazjum im. Kazimierza Jagiel-
lończyka w Rzgowie, którzy część wakacji spędzili w słonecznej Bułgarii. 
Młodzież aktywnie wypoczywała, nie zabrakło sportowych akcentów, ale 
również kąpieli wodnych i słonecznych, rejsu po Morzu Czarnym i spotkania 
z miejscową tradycją i historią miasteczka Bałczik.                                (AR)

Fot. Becho

Nowi uczniowie w gimnazjum
W murach Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie poja-

wili się nowi uczniowie, nieco wystraszeni, ale pełni zapału i energii na cały 
rok szkolny. Wychowawcy wprowadzili pierwszoklasistów w gimnazjalną 
rzeczywistość, odbyło się zwiedzanie budynku, pierwsze zajęcia integracyjne 
i pierwsze lekcje z nowymi nauczycielami. Humory dopisują i „tak trzymać” 
przez kolejne trzy lata!                                                                             (AR)

Fot. Agnieszka Ruta

Zadzwonił pierwszy dzwonek...
Dnia 1 września 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w 

Rzgowie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012. Wypo-
częci i pełni zapału do pracy uczniowie i nauczyciele zostali przywitani przez 
panie dyrektor: Iwonę Skalską i Marię Kluczyńską. Szczególnie ciepło powi-
taliśmy w naszych progach pierwszoklasistów.

Do dwóch klas pierwszych przyjęto w tym roku 38 nowych uczniów, w 
tym sześcioro sześciolatków. W naszej szkole rozpoczęli swą pracę również 
nowi nauczyciele, są to pan Michał Dziuda - nauczyciel historii, pani Aneta 
Winczewska - nauczyciel plastyki. Jesteśmy przekonani, że w bieżącym roku 
szkolnym praca uczniów będzie bardziej interesująca dzięki możliwości 
korzystania z Internetu w każdej pracowni.

Życzymy uczniom sukcesów w nauce, zaś nauczycielom satysfakcji z 
osiągnięć wychowanków.

I po wakacjach...
Uczniowie Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie 1 

września 2011 r. powitali nowy rok szkolny 2011/2012. Inaugurację poprze-
dziła msza święta w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława B.M. Gim-
nazjum reprezentowali nowi członkowie pocztu sztandarowego, uczniowie, 
nauczyciele oraz rodzice. Członkowie pocztu sztandarowego wzięli również 
udział w gminnych obchodach Dnia Kombatanta.

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. Ewa Obiała, nauczyciel matematyki – klasa IA, p. Gabriela Małocha-
-Chodorek, nauczyciel plastyki i zajęć technicznych – klasa IB, p. Agnieszka 
Franczak, nauczyciel języka niemieckiego – klasa IC i p. Agnieszka Ruta, 
nauczyciel języka polskiego – 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 2011/2012 życzymy samych sukcesów!

Fot. Paulina Kozłowska, kl. IIId

Orlikowa liga mistrzów
W ramach rozgrywek orlikowej ligi mistrzów zostały rozegrane kolejne 

turnieje piłki nożnej. W pierwszej połowie sierpnia gościliśmy na orliku w 
Łodzi, gdzie nasz zespół awansował do Finału Wojewódzkiego. Drużyna ze 
Rzgowa grała w składzie: Krystian Łuczyński, Patryk Wdowiak, Mate-
usz Pokorski, Michał Pierzyński, Paweł Musidlak, Patryk Michalski i 
Michał Goss. Serdecznie gratulujemy wszystkim wymienionym i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych.                              Krzysztof Chrzanowski
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KGW Kalino

1. Kalino przybyło
Do Rzgowa

Bo dziś są dożynki
W tutejszym kościele

2. Kłaniamy się nisko
Księdzu proboszczowi
Dziękujemy pięknie
Za wszystko co robi

3. Zawsze coś nowego
Chce zorganizować

Aby można było
Kościół remontować

4. Będziemy też miały
W kościele witraże

Ułożoną kostkę
Na naszym cmentarzu

5. Służy nam pomocą
Ksiądz Robert wikary
Kiedy nas w kaplicy
Prowadzi do wiary

6. Nasze plony niszczył
Deszcz, grad i wichury
Wiemy Matko Boża,
Że to widzisz z góry

7. Niech Święta Panienka
Królowa narodu

Ma nas w swej opiece
By nie było głodu

8. Za wszelkie łaski
Bogu dziękujemy

I dzisiaj ten wieniec
Na ołtarz niesiemy

9. Kończymy śpiewanie
W wierze i miłości

Polecamy wszystkich
Bożej opatrzności.

KGW Rzgów

Pięknie Was witamy i w pas się kłaniamy.
Wysłuchać prosimy – mowę zaczynamy.

Nasz zespół ze Rzgowa wiele lat już kroczy,
Choć łatkę przypniemy, niech nikt się nie boczy.

Z okazji Dożynek dziś spotkanie mamy,
Trud rolnika wielki uczcić zamierzamy.

Praca w polu ciężka, nowych maszyn mało,
Ale zebrać zboże jakoś się udało.

Gdy nasi rolnicy chcą się biedzie nie dać,
Muszą swoje zboże najkorzystniej sprzedać.

Z tego handlu tylko pośrednik zyskuje,
A nasz biedny rolnik niestety plajtuje.

Kolejną kadencję nasz Burmistrz kochany
Stara się nam w Rzgowie zrobić Manhattany.
Rządzić nie jest łatwo, gdy pieniędzy mało,

A do załatwienia milion spraw zostało.

Urzędnicy w Gminie z pieczątkami chodzą,
Wysyłają pisma, życia nam nie słodzą.

Ze sto paragrafów gdy człowiek usłyszy,
W drzwiach urzędu stoi podobny do myszy.

Nie musisz kupować gazety codziennie:
Wiadomości z Polski te same niezmiennie!

W tamtym województwie fabryka strajkuje;
Poseł z opozycji ustawę wetuje.

Wesel się Polaku we wspólnej Europie,
Niech tam dobrze mówią o rzgowskim chłopie.

Zachowaj tradycję i ojczystą mowę,
Przed pomnikiem przodków z dziećmi schylaj głowę.

Za rok o tej porze znowu się widzimy.
Może o czymś lepszym wtedy pomówimy.
Dziękujemy wszystkim za cierpliwe uszy.

Celem naszym było podnieść Was na duszy.

W darze przynosimy wieniec pełen kwiatów
Dla Pana Starosty Naszego Powiatu.

Niechaj się ucieszy, niech po niego bierzy,
Bo za dobra pracę – wieniec się należy!

Wycieczka do miasta Kopernika
Koło Gospodyń Wiejskich z Kalina w dn. 25.06.2011 r. zorganizowało 

wycieczkę do Torunia, na trasie której odwiedziliśmy Ciechocinek. Tężnie 
solne zrobiły na nas ogromne wrażenie, a ukwiecone miasto i park jest ide-
alnym miejscem do wypoczynku. Następnie w Toruniu zwiedziliśmy Stare 
Miasto i planetarium. Kto jeszcze tam nie był, powinien skorzystać z uroków 
rodzinnego miasta słynnego astronoma Mikołaja Kopernika, którego maje-
statyczny pomnik stoi na placu Starego Miasta. Na koniec wycieczki mieli-
śmy okazję podziwiać panoramę Torunia podczas rejsu statkiem, który był 
dla nas oraz koleżanek z Koła Gospodyń Wiejskich z Kalinka odprężeniem 
i relaksem. Dziękuję uczestnikom wycieczki za miło spędzone chwile, a 
Jadwidze Adamek za współpracę.

Przewodnicząca KGW Kalino
Anna Pachulska

Młodzi strażacy w akcji
Uczniowie i absolwenci Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w 

Rzgowie, w sobotę 10 września, wzięli udział w Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Koluszkach. 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze rywalizowały w konkurencji ćwiczeń 
bojowych i biegów sztafetowych. Zwyciężyła drużyna z Kalina. Gratulujemy 
sukcesu i trzymamy kciuki za zwycięstwo w etapie wojewódzkim.       (AR)

Fot. A. Modranka

Zawody Wędkarskie w Rzgowie
W dniu 28 sierpnia 2011 r. na zbiorniku wodnym w Rzgowie, ul. Zie-

lona, Koło Wędkarskie ze Rzgowa zorganizowało w ramach obchodów Dni 
Rzgowa zawody wędkarskie dla dzieci.

Zwycięzcą zawodów został Grzegorz Albert z Woli Zaradzyńskiej, drugie 
Piotr Pacześ z Grodziska, trzecie Szymon Hubert z Gospodarza.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki wędkarskie, które wręczył 
Burmistrz Rzgowa podczas uroczystości Dni Rzgowa na stadionie im. 
Adama Mickiewicza w Rzgowie.                           Włodzimierz Kaczmarek
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Sprzedamy nieruchomość o pow. 2.958 m2 
położoną w Rzgowie, ul. Letniskowa 2,

z zabudowaniami budynku:

a) mieszkalno-użytkowym o pow. 569,3 m2

b) gospodarczym o pow. 221,0 m2

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach 
prowadzi KW 68723

Pisemne oferty prosimy kierować na adres:
PPH „Poldrob” SA, 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92

Bliższe informacje: tel. 42 674 04 67.

Sat-ER    Andrzej Polakowski
Anteny SAT, TV-naprawa, montaż

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA
Telenaprawa      Tel. 660-904-697

Klęska żywiołowa w naszej Gminie
Środa 20 lipca 2011 r. to data, 

którą zapamięta duża część społe-
czeństwa gminy Rzgów.

Przed godziną 16.00 nagle zro-
biło się ciemno i rozszalał się nad 
gminą wielki huragan, a z nieba 
spadła jedna struga wody. W jednej 
chwili ulice, place i podwórka zalała 
kilkudziesięciocentymetrowa woda, 
przelewając się przez niektóre niżej 
położone budynki. Posypały się 
wpierw gałęzie i konary drzew, a 
zaraz potem niszczycielski hura-
gan połamał i powyrywał wielkie 
i mniejsze drzewa z korzeniami, 
waląc je na budynki, na drogi i na 
ulice. Kilkadziesiąt dachów w części 
lub w całości pofrunęło w przestwo-
rza. Pofrunęły bramy, słupy trak-
cji elektrycznej i telefonicznej, nie 
wspominając o szybach, foliach i 
luźnych gabarytowych przedmio-
tach. Przestały działać telefony 
komórkowe oraz część stacjonar-
nych i nagle pół gminy pozostało 
bez prądu elektrycznego. Po kilku-
nastu minutach nawałnica ustała, 
pozostawiając oczom fatalne w 
skutkach widoki.

Żeby powiadomić Stanowi-
sko Kierowania straży pożarnej w 
Koluszkach, ledwo dodzwoniłem 
się z budynku Urzędu Miejskiego w 
Rzgowie. Niestety, tylko część załą-
czonych syren alarmowych zadzia-
łała z powodu braku prądu, resztę 
OSP trzeba było powiadomić na 
różne sposoby. W akcji ratowniczej 
uczestniczyły wszystkie jednostki 

OSP z naszej gminy, Brójce i Ksa-
werów oraz jednostka JRG Koluszki.

Huragan objął gminę na wschód 
od drogi krajowej Nr 1, ale oko 
cyklonu przetoczyło się z połu-
dnia na północ kilkasetmetrowym 
pasem, obejmując przede wszystkim 
swym zasięgiem południową część 
Kalinka, Hutę Wiskicką i centralną 
część Bronisina Dw. To właśnie tam 
pofrunęła największa część dachów, 
trakcji słupowych i drzew. Kilka z 
nich zatarasowało drogę powiatową 
przez Kalinko, którą przy pomocy 
społeczeństwa, miejscowej koparki i 
OSP udało się dość sprawnie odblo-
kować. Istna „Sodoma i Gomora” 
działa się na odcinku drogi woje-
wódzkiej Nr 714 na wysokości Huty 
Wiskickiej. Na tę drogę zawaliło się 
kilkadziesiąt wielkich drzew, którą 
odblokowywało przez 4 godziny 
kilkanaście jednostek OSP z naszej 
i sąsiednich gmin.

W akcji również brali udział 
strażacy z PSP w Koluszkach, 
dowodzeni przez st. kpt. Cezarego 
Wochnę, który wraz z komendan-
tem gminnym OSP Stanisławem 
Bednarczykiem oraz Wicepreze-
sem ZGOSP Markiem Bartoszew-
skim, tworzyli Sztab Zarządzania 
Kryzysowego.

Hutę Wiskicką uratował 
las. Posadzony sześćdziesiąt lat 
temu przez P. Mendlewskiego na 
wysokości Huty biegnącej w kie-
runku Bronisina Dworskiego został 
powalony przez huragan. Leżą jak 

zapałki praktycznie wszystkie w 
nim drzewa na tym odcinku. Ten 
las i duże drzewa przydrożne prze-
jęły impet wichury, dlatego też w 
substancji budynków nie było dużo 
większych strat.

Policja kierowała ruchem i 
objazdami na odcinku od Grodzi-
ska do Kalina. Przez te kilka godzin 
uwięzione były na tym odcinku 
kilka większych składów samocho-
dowych oraz autobus PKS-u linii 
Romanów – Rzgów. Około godz. 
20.00 usunięto drzewa, wysprzątano 
z drogi wojewódzkiej warstwy liści i 
gałęzi i ruch został wznowiony.

Praca strażaków OSP i PSP 
naszej gminy trwała blisko do pół-
nocy. Z dużym zaangażowaniem i 
fachowo pracowano piłami spalino-
wymi do drewna, usuwano konary, 
ratowano i zabezpieczano zerwane 
dachy. Jednym z ostatnich akcen-
tów było usunięcie zagrożenia, które 
stwarzało na wpół powalone drzewo 
w parku miejskim w Rzgowie. 
Pani Barbara Płusajska alarmo-
wała Sztab Zarządzania, że drzewo 
uszkodzi budynek Urzędu Miej-
skiego, w którym ona pracuje i dba 
o jego estetykę jak nikt inny.

Podnośnik z OSP Bronisin był 
za niski, dopiero specjalistyczna 
drabina z PSP Koluszki pomogła 
zlikwidować zagrożenie. W imieniu 
Urzędu Miejskiego w rozpoznawa-
niu i usuwaniu skutków nawałnicy 
uczestniczył pracownik Referatu 
Komunalnego Włodzimierz Kacz-

marek. Oprócz druhów ochotni-
ków z OSP, których akcje dzięki 
wyposażeniu w odpowiedni sprzęt 
były wzorowe, trzeba też podzię-
kować ludności cywilnej. Ludzie 
zaraz po burzy wyszli do pomocy 
w usuwaniu zatorów ulicznych i w 
pomocy sąsiedzkiej po naruszeniu 
przez wiatr substancji budynków. 
Przez następne dwa dni w miejsco-
wościach na wschód od Rzgowa nie 
było prądu elektrycznego. Kto miał, 
uruchamiał agregat prądotwórczy. 
Tak zrobiono w budynku OSP w 
Grodzisku, co uratowało na nowo 
uruchomiony sklep w nim się znaj-
dujący przed rozmrożeniem pro-
duktów i zapewniło funkcjonowa-
nie strażnicy i selektywnej syreny 
alarmowej, która nazajutrz rano 
dzięki temu zaalarmowała jednostkę 
do wyjazdu na Centrum Targowe 
„Ptak”, gdzie było podejrzenie pod-
łożenia bomby. I znowu zjechali się 
zewsząd ochotnicy z OSP, gdzie ich 
zadysponowano na dobre pół dnia. 
Przez te dwa dni dostali strażacy 
ochotnicy mocno „w kość”.

Dzięki posiadaniu dużego agre-
gatu prądotwórczego oraz systemu 
połączeń rurociągami poszczegól-
nych wodociągów i awaryjnego 
zasilania wodą z Łodzi dyrektorowi 
ZWiK-u Konradowi Kobusowi 
udało się utrzymać dostawy wody 
praktycznie przez cały czas trwania 
awarii zasilenia energetycznego.

Uczestnik akcji
Marek Bartoszewski

Zerwany dach
w Bronisinie Dworskim

Odblokowywanie drogi wojewódzkiej nr 714

Firma „BHAVIKA INTERNATIONAL”
Hurtownia tkanin
Gospodarz 23a

Tel. 535-525-925

Sprzedam działkę
z domkiem o pow. 3.700 m2

Rzgów, ul. Cmentarna
Tel. 512-444-126

Nowo otwarty zakład fryzjerski
zaprasza panie

Tel. 601-392-150
Rzgów, ul. Łódzka 19c

W dniu 10 września na stadionie Komendy Powiatowej PSP w Kolusz-
kach odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek 
OSP i V Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W 
zawodach tych wzięło udział łącznie 18 drużyn. Zostały one rozegrane (we 
wszystkich grupach) w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwi-
czenie bojowe. Drużyny młodzików startowały według regulaminu opraco-
wanego na podstawie międzynarodowego regulaminu Zawodów Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych CTIF.

Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Koluszkach 
oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W poszczególnych grupach na 
pozycjach I-III sklasyfikowano następujące drużyny:

Grupa A - klasyfikacja generalna drużyn męskich: I m. – OSP Bedoń z 
wynikiem 108,80 pkt, II m. – OSP Grodzisko z wynikiem 110,59 pkt, III 
m. – OSP Długie z wynikiem 113,67 pkt.

Grupa C – klasyfikacja generalna drużyn żeńskich: I m. – OSP Tuszyn z 
wynikiem 123,78 pkt, II m. – OSP Bedoń z wynikiem 155,68 pkt, III m. – 
OSP Starowa Góra z wynikiem 162,33 pkt.

W grupie MDP chłopców w klasyfikacji generalnej: I m. – OSP Kalino z 
wynikiem 1022,74 pkt, II m. – OSP Bronisin z wynikiem 1004,64 pkt, III 
m. – OSP Tuszyn z wynikiem 1000,77 pkt.

W grupie MDP dziewcząt w klasyfikacji generalnej: I m. – OSP Lipiny 
z wynikiem 1022,746 pkt, II m. – OSP Tuszyn z wynikiem 1008,71 pkt, III 
m. – Starowa Góra z wynikiem 960,68 pkt.

Sędzią głównym zawodów był Z-ca Komendanta Powiatowego PSP 
kpt. Marcin Rzesiewski.

Drużyny z gminy Rzgów mocno zaznaczyły swoje umiejętności na tych 
zawodach, plasując się w każdej grupie wysoko, a chłopcy z Kalina zwycię-
żyli w swojej grupie. Najbardziej prestiżowa grupa to drużyny mężczyzn, w 
której startowało aż siedem drużyn (mistrzowie wszystkich gmin powiatu i 
mistrz ubiegłoroczny). Trzeba zaznaczyć tutaj bardzo dobrą pozycją (2 miej-
sce) OSP Grodzisko, która pod wodzą młodego ambitnego naczelnika Szy-
mona Kluki tylko o niecałe 2 sekundy przegrała z OSP Bedoń, wyprzedzając 
kilkukrotnego mistrza (tzw. pewniaka) z OSP Długie. Dryżyny ze Rzgowa 
dały z siebie wszystko, a drużyna chłopców z OSP Kalino dzięki zaanga-
żowaniu dh. Dariusza Krzewińskiego jedzie w tym roku na zawody woje-
wódzkie.

Dziękujemy Druhowie!
Wiceprezes ZGOSP w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Powiatowe zawody strażackie w Koluszkach
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Sprzedam działkę 
budowlaną z ogrodzeniem.

Media: prąd, woda; o pow.  1.570 m²
Bronisin Dworski 22

Tel. 784-165-455
Kibic nr 1 z wnuczkami

III Liga GR. VI
MECZE DO ROZEGRANIA

W SEZONIE 2011/2012 JESIEŃ
Zawisza Rzgów - Sokół Aleksandrów - 13.08.2011 r. (sobota), godz. 16.00
Radomiak Radom – Zawisza Rzgów - 20.08.2011 r. (sobota), godz. 17.00
Warta Sieradz - Zawisza Rzgów - 27.08.2011 r. (sobota), godz. 15.00
Ursus Warszawa – Zawisza Rzgów - 31.08.2011 r. (środa), godz. 17.00
Zawisza Rzgów - Legionovia Legionowo - 3.09.2011 r. (sobota), godz. 16.00
KP Piaseczno – Zawisza Rzgów - 10.09.2011 r. (sobota), godz. 16.00
Zawisza Rzgów - Orzeł Wierzbica - 17.09.2011 r. (sobota), godz. 16.00
ZKS Włókniarz Zelów - Zawisza Rzgów - 21.09.2011 r. (środa), godz. 16.00
Zawisza Rzgów - Omega Kleszczów - 24.09.2011 r. (sobota), godz. 15.00
Hutnik Warszawa - Zawisza Rzgów - 1.10.2011 r. (sobota), godz. 11.00
Zawisza Rzgów - Broń Radom - 8.10.2011 r. (sobota), godz. 15.00
Start Otwock - Zawisza Rzgów - 15.10.2011 r. (sobota), godz. 15.00
Zawisza Rzgów – Narew Ostrołęka - 22.10.2011 r. (sobota), godz. 14.30
MKS Kutno - Zawisza Rzgów - 29.10.2011 r. (sobota), godz. 14.00
Zawisza Rzgów - Mazur Karczew - 5.11.2011 r. (sobota), godz. 13.00

Ligowe salony
Już ponad miesiąc minęło od historycznego wydarzenia, jakim był debiut 

piłkarzy Zawiszy Rzgów w III lidze. Zanim jednak doszło do inauguracji 
ligowych rozgrywek, wiele dobrego wydarzyło się w Klubie.

Kilka dni po wspaniałym sukcesie Urząd Miasta w Rzgowie przeznaczył 
260 tys. zł na modernizację stadionu przy ul. Tuszyńskiej celem dostosowa-
nia do wymogów licencyjnych III ligi. Odnowiono budynek klubowy wraz z 
szatniami i węzłami sanitarnymi. Wyremontowano trybuny, wzmacniając je 
kostką betonową. Zamontowano ponad 500 plastikowych siedzisk. Na płycie 
boiska ułożono 500 metrów kwadratowych nowej trawy. Dla kibiców gości 
wydzielono osobny sektor. Teraz sympatycy drużyny gości wchodzą osob-
nym wejściem od ulicy Literackiej.

Wszystkie te prace wykonano w ciągu miesiąca. Na szczególne wyrazy 
uznania zasłużyły: firma Adama Samborskiego – wykonawca remontu try-
buny, firma Macieja Nowaka – wykonanie i montaż krzesełek plastikowych. 
Remont klubowego budynku przeprowadziła firma Mariusza Sadowskiego. 
Podziękowania należą się Pawłowi Babskiemu, właścicielowi firmy Grand-
-Pol, fundatorowi pięknego baneru reklamowego z nazwą klubu, zamontowa-
nego na dachu trybuny.

Przez cały czas trwania robót modernizację obiektu monitorowali bur-
mistrz Jan Mielczarek i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszew-
ski. Fachową radą i pomocą służyli klubowi działacze – wieloletni prezes, a 
obecny prezes honorowy Bogdan Papuga oraz obecni prezesi Jan Nykiel i 
Mariusz Sadowski. Modernizacja stadionu Zawiszy była nagrodą ze strony 
władz miasta dla całej społeczności Rzgowa za historyczny awans piłkarzy 
na ligowe salony.

Bardzo miłym akcentem w fetowaniu sukcesu piłkarzy było uroczy-
ste spotkanie z okazji awansu drużyny Zawiszy do III ligi oraz utworzenia 
Loży Przyjaciół Zawiszy Rzgów. Gospodarzami uroczystości byli: burmistrz 
Rzgowa Jan Mielczarek, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Marek 
Bartoszewski i prezes GLKS Zawisza Rzgów Jan Nykiel. Spotkanie zaszczy-
cili swoją obecnością aktualni i przyszli członkowie Loży Przyjaciół Zawi-
szy. Marzeniem założycieli Loży jest zgromadzenie w niej kwiatu biznesu 
i polityki gminy Rzgów. W swoim powitaniu burmistrz Jan Mielczarek nie 
ukrywał, że liczy na pomoc finansową i logistyczną dla Klubu ze strony ludzi 
biznesu. Sam dał piękny przykład deklarując comiesięczne opodatkowanie 
swojego wynagrodzenia. O pomoc, nie tylko finansową, apelował również 
przewodniczący Marek Bartoszewski. Kibic nr 1 w niezwykle osobistym 
przemówieniu przypomniał swoje rzgowskie korzenie i historię Klubu.

Zamiarem organizatorów uroczystości oraz Pawła Babskiego, pomysło-
dawcy powstania Loży, jest, aby takie spotkania, w coraz szerszym gronie, 
odbywały się cyklicznie. Gorąco do tego namawiał zgromadzonych gości 
przedstawiciel głównego sponsora Klubu Tomasz Szypuła, członek władz 
Centrum Handlowego Ptak. Dzieląc się swoimi doświadczeniami z klubu 
Śląsk Wrocław, życzył wszystkim przyjaciołom i sympatykom Zawiszy, aby 
takie spotkania weszły do dobrego towarzyskiego obyczaju. Żeby do dobrego 
tonu należało bywanie na ligowych salonach Zawiszy Rzgów.

Ideą przewodnią inauguracyjnego spotkania tego zacnego towarzystwa 
było motto Loży Przyjaciół Zawiszy Rzgów: Zawisza Rzgów przez 64 lata / 
Dał wiele gminie i miastu Rzgów / Teraz my (ty i każdy z nas) / Powinien 
coś zrobić dla Klubu / Pomyśl jak ty możesz pomóc Zawiszy Rzgów.

Jan Nykiel

Festyn w Grodzisku
Po „Dniach Rzgowa”, „Powitaniu Lata” w Starowej Górze festyn w 

Grodzisku na boisku sportowym wyrasta na trzecią pod względem wielko-
ści imprezę masową w gminie Rzgów (nie licząc ogólnogminnych dożynek). 
Cała impreza miała miejsce w niedzielne popołudnie w dniu 14 sierpnia pod-
czas słonecznej pięknej pogody. Już o godz. 14.00 zaczął działać Krwiobus, 
w którym ochotnicy mogli oddać honorowo krew. Chętnych było kilkadzie-
siąt osób, lecz po selekcji krwiodawców było kilkunastu. Jednocześnie trwały 
występy wokalne artystów z GOK-u wraz z jej dyrektorem Wojciechem Ski-
bińskim.

Następnie do akcji wkroczyła Ochotnicza Straż Pożarna z Bronisina i 
Grodziska. Podczas tych pokazów pokazano mistrzowską akcję OSP Gro-
dzisko z podaniem wody w ciągu czterdziestu kilku sekund. Zrobiła to dru-
żyna, która na zawodach gminnych zdobyła I miejsce.

Następnie obie jednostki dały pokaz ratowania ludzi uwięzionych w 
samochodzie po wypadku. Jednocześnie dzieciaki korzystały z darmowych 
zjeżdżalni, trampoliny, klatki z piłeczkami, a quady „orzące” pole sąsiada P. 
P. Kępki woziły młodzież bez przerwy do zmroku.

Odbył się konkurs wiedzy strażackiej z nagrodami dla młodzieży, kon-
kursy sportowe w kosza, piłce siatkowej, nożnej oraz tenisie ziemnym. 
Cały czas działał bufet dla milusińskich i dla starszych, prowadzony przez 
Mariusza Mirowskiego, który od dwu miesięcy prowadzi bardzo dobrze 
zaopatrzony sklep w Grodzisku w budynku strażnicy. Dyskoteka za pomocą 
sprzętu posiadanego przez druhów z Grodziska oraz ognisko z pieczeniem 
kiełbasek zakończyło już po zachodzie słońca całą imprezę.

Dzieci oblegały plac zabaw uruchomiony w zeszłym roku, a było ich 
blisko sto pięćdziesięciu, pomimo długiego weekendu i wielu okoliczno-
ściowych imprez rodzinnych. Cała impreza kosztowała gminę tylko 2.200 
zł. Część kosztów pokryli sponsorzy, a mianowicie Konrad Kobus i Stani-
sław Bednarczyk, a resztę zorganizowali druhowie z OSP Grodzisko, którzy 
jeszcze tego wieczora wszystko posprzątali. Należy wyróżnić tych druhów, 
którzy zaangażowali się najbardziej i bez ich udziału impreza byłaby bardzo 
uboga.

Są to druhowie: Piotr Garnysz, Szymon Kluka, Michał Sobaczyński 
i Robert Bartoszewski. Gorące podziękowania należą się sąsiadom boiska 
Państwu Agnieszce i Krzysztofowi Kępka, którzy już drugi rok z kolei udo-
stępniają za darmo zasilenie energetyczne oraz działkę pod szaleństwa mło-
dzieży na quadach.

Imprezy takie mają na celu oderwanie młodzieży od telewizora, kompu-
tera, propagowanie ruchu i integrację społeczną oraz pozyskanie młodzieży 
w szeregi OSP, co poskutkowało już w tym roku przyjęciem siedmiu mło-
dych dorodnych młodzieńców, z którymi zarząd wiąże duże nadzieje.

Zarząd OSP Grodzisko

Bronisin Dw. – Dwa w jednym
31 lipca br. korzystając z tego, że OSP Bronisin urządziło Zabawę Fan-

tową – Komendant Gminny Stanisław Bednarczyk zarządził manewry 
trzech jednostek sąsiednich (OSP Grodzisko i OSP Starowa Góra) pod kątem 
ratownictwa medycznego i technicznego.

Symulacja była następująca: „Zderzyły się dwa pojazdy; w obu samocho-
dach są ranni kierowy, na miejsce akcji przyjeżdża OSP Bronisin i OSP Gro-
dzisko i specjalistycznym sprzętem uwalniają uwięzionych poszkodowanych, 
jednocześnie ich reanimując i wynoszą z pojazdów na desce medycznej w 
bezpieczne miejsce przekazując fachowcom medycznym z pogotowia ratun-
kowego, które dopiero teraz nadjechało. Nagle wybucha pożar w jednym z 
pojazdów, ponieważ wyciekło paliwo i nastąpił samozapłon. Jednostka ze 
Starowej Góry gasi pożar skutecznie wodą i pianą”.

Całą akcję przeprowadził i komentował Pierwszy Koordynator Ratow-
nictwa Medycznego w województwie łódzkim lek. medycyny Ignacy Baum-
berg, który zamieszkuje na stałe w Bronisinie.

Po zakończeniu pokazów publiczność skierowała się do ciągnięcia losów 
(każdy wygrany) i do strzelnicy, na której z kuszy celowano do gwiazdy z 
klepkami, a za strącenie każdej z nich była nagroda. Niestety, klepki były tak 
bardzo utwierdzone, że nawet ich podcięcie przy pomocy podnośnika nie-
wiele pomogło, gdyż tak jak tydzień wcześniej na fantówce w Grodzisku 
przyszła ulewa i trzeba było kończyć konkursy i schować się pod dach. Zro-
biło się mokro i ciemno. Nie pozostało nic innego, jak na „mokro” zakończyć 
tę imprezę.

A ja odjechałem jeszcze przed deszczem.
Wnikliwy obserwator

Wiceprezes ZGOSP w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Ambasador Chin w CT „Ptak”
W piątek 12.08.2011 r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzor-

czej CT PTAK S.A. Alberta Ptaka gościem w siedzibie Centrum był ambasa-
dor Chińskiej Republiki Ludowej – Sun Yu Xi. Program wizyty obejmował 
zwiedzanie obiektów handlowych oraz rozmowy na temat możliwości współ-
pracy i wzajemnych inwestycji.

W spotkaniu udział wzięli: Wicewojewoda Łódzki – Krystyna Ozga, 
Wiceprezydent Łodzi – Arkadiusz Banaszek, Starosta Powiatu Wschodnio-
-Łódzkiego – Piotr Busiakiewicz, Wiceburmistrz Rzgowa Jadwiga Pietrusiń-
ska, Przewodniczący RMiG Rzgów Marek Bartoszewski.

Przedstawiciele Zarządu CT PTAK S.A. zaprezentowali gościom z Chin 
projekt PTAK EXPO oraz rozpoczętą, pierwszą inwestycję tego programu 
- PTAK OUTLET, co spotkało się z dużym uznaniem i zainteresowaniem 
ambasadora Sun Yu Xi.

W trwającej ponad godzinę dyskusji wskazano również na możliwości 
inwestycyjne w regionie łódzkim oraz współpracę Łodzi z miastem Tianjin.

Na zakończenie spotkania ambasador Sun Yu Xi zaprosił przedstawicieli 
CT PTAK S.A., Łodzi oraz województwa łódzkiego na organizowany w paź-
dzierniku tego roku szczyt biznesowy Polska – ChRL.        Tomasz Szypuła

Członek Rady Nadzorczej CT PTAK S.A.

Wakacje – nie wakacje!
Wakacje w „Cameracie” to sezon spokojny. Nie znaczy to jednak, iż nic 

się nie dzieje. Wręcz przeciwnie!!! Od 31 lipca do 9 sierpnia br. trwał wyjazd 
szkoleniowo-rekreacyjny chórzystów do Łazów nad polskim morzem. Ćwi-
czyliśmy tam całkiem nowy repertuar na nadchodzące Święto Rzgowa oraz 
Dożynki 2011. Tradycyjnie – jak to na na wyjazdach, śpiewaliśmy podczas 
niedzielnej mszy św. w lokalnej kaplicy, gdzie godnie reprezentowaliśmy 
nasze miasto i gminę.

Poproszeni również zostaliśmy o dwa nieprzewidziane koncerty „na 
roboczo” - dla dzieci niepełnosprawnych ze Śląska. Wielka była nasza 
satysfakcja, gdy widzieliśmy uśmiechy i szczęście malujące się na twarzach 
naszych słuchaczy, którzy z wielką ciekawością i zainteresowaniem słuchali 
opowieści o muzyce, kompozytorach, pracy z chórem, wreszcie - naszego 
śpiewu. W rewanżu dzieci zaprezentowały nam swoje talenty wokalne. 
Dużo radości obu stronom oraz ogromne pozytywne zaskoczenie przyniosło 
wspólne muzykowanie i śpiewanie znanych piosenek, wspaniale integrujące 
środowisko, bez względu na różnice np. wiekowe. Miłym wspomnieniem są 
dziś wspólne pamiątkowe zdjęcia, na które patrzymy z wielkim rozrzewnie-
niem i wzruszeniem, oraz szczere podziękowania, jakie spłynęły na ręce pani 
chórmistrz.

Podczas pobytu w Łazach trafiliśmy na dobrą pogodę, więc zrealizowali-
śmy zaplanowaną wcześniej wycieczkę do Kołobrzegu oraz rejs statkiem po 
morzu. Zwiedziliśmy także Katedrę oraz Starówkę.

Dziękujemy Burmistrzowi Rzgowa oraz Radzie Miejskiej za wsparcie, 
jakiego udzielili ułatwiając letni wyjazd chóru.                   Izabela Kijanka

ZŁOTO – przyjemność i lokata
W dobie kryzysu i niepewności jutra zastanawiamy się, w co lokować 

swoje oszczędności. Gdy pieniądz gwałtownie traci na wartości, zawsze 
wzrasta cena ZŁOTA.

Kupowanie biżuterii z tego kruszcu może stać się zarówno przyjemno-
ścią, jak i rozsądnym podejściem do zagospodarowania oszczędności.

Salon jubilerski „Opiume” w Pabianicach, ul. Puławskiego 5 (naprze-
ciw Paco-Banku), to największy i najlepiej zaopatrzony sklep w regionie. 
Bogaty wybór biżuterii złotej i srebrnej, przystępne ceny, przemiła atmosfera 
oraz profesjonalna obsługa to poważne atuty tej prężnej firmy.

Salon posiada w ciągłej sprzedaży bogaty wybór biżuterii złotej (pr. 585), 
wykonywanej z białego złota, brylantów, pereł naturalnych oraz obrączek 
ślubnych, na które obecnie jest niecodzienna promocja. Bowiem przy zaku-
pie klienci salonu otrzymują w prezencie do wyboru: brylant (w damskiej 
obrączce) lub talon upustowy – 50-100 zł. Można tu również rozliczyć się 
złomem złotym jako jedną z form płatności.

Warto zastanowić się nad rozsądnym podejściem do domowych wydat-
ków, gdyż kupowanie prezentu na przykład gadżetów elektronicznych, które 
szybko stają się nieaktualne, przestarzałe technicznie to chwilowa moda, 
natomiast                     ZŁOTO – JEST WIECZNE...
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„WOJ-PACH”
WULKANIZACJA

Wojciech Pachulski
Kalino 63

Zapraszamy do:
— wymiany opon lato-zima

p  przy zakupie opon wymiana gratis
— naprawy kół, dętek

p  opony nowe, regenerowane

Oferujemy również!
— pranie, czyszczenie tapicerki samochodowej

— odkurzanie, mycie aut

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-sobota godz. 8-19
Tel. 509-173-448, 515-334-651

Wystawiamy faktury VAT

TANIO SZYBKO SOLIDNIE

NIE BĄDŹ JASKINIOWCEM!
UCZ SIĘ JĘZYKÓW!

Jak najskuteczniej i najszybciej nauczyć się
języka obcego

Szkoła CONVERS rozpoczęła kampanię „Nie bądź jaskiniowcem. 
Ucz się języków”, która ma na celu uświadomić mieszkańców 
małych miast, jak ważna jest znajomość języków obcych w dzi-
siejszych czasach.

ŚWIAT SIĘ ZMIENIŁ
Dawniej przyszły pracodawca spytałby rekruta „Czy zna Pan język obcy?”. 
Dzisiaj zapyta inaczej „Ile zna pan języków obcych?”. Obecnie każdy młody 
człowiek zna język angielski, który jest obowiązkowym przedmiotem w 
szkole, przynajmniej w stopniu podstawowym. Dlatego pracodawcom nie 
wystarczy już podanie informacji w CV, należy dysponować odpowiednim 
certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na zaawansowanym pozio-
mie. Jeszcze parę lat temu FCE, potocznie nazywany „First”, był cennym 
dokumentem, dzisiaj jest praktycznie bezużyteczny. Aby móc konkurować na 
rynku pracy, należy zdać co najmniej egzamin CAE lub IELTS - jedyny cer-
tyfikat uznawany w UK, ewentualnie egzamin z dziedziny biznesu, np. BEC.

DO SUKCESU NIE WYSTARCZY SZKOŁA
Nadal są osoby, które pokładają zbyt dużą wiarę w możliwości szkoły publicz-
nej. Uważają, że jeśli dziecko otrzymuje oceny bardzo dobre z języka, to nie 
musi dodatkowo się dokształcać. Straszne rozczarowanie przeżywają, kiedy 
piątkowy uczeń wyjeżdża za granicę i jest całkowicie niekomunikatywny. 
Efektywne nauczanie języka nie jest możliwe w realiach szkolnych, w grupach 
15-20-osobowych. Nawet jeśli szkoła stara się dzielić uczniów na poziomy 
zaawansowania, przeprowadzenie szeregu ćwiczeń jest niemożliwe przy takiej 
ilości osób, nie mówiąc już o podejściu indywidualnym do ucznia. Nauczyciel 
w szkole państwowej ma związane ręce. Musi zrealizować program nauczania 
oraz przygotować uczniów do pisemnego egzaminu gimnazjalnego, ponieważ 
z jego wyników będzie rozliczany. Na naukę mówienia w języku angielskim 
nie ma już czasu. Nie ma też czasu na stosowanie nowoczesnych, niezwykle 
ciekawych metod nauczania, które stosuje się w prywatnych szkołach, a które 
z pewnością podniosłyby motywacje znudzonych uczniów.

W GRUPIE CZY SAMEMU?
Co jakiś czas spotykam się z rodzicami, którzy są przekonani, że najskutecz-
niejszą formą nauki jest lekcja sam na sam z nauczycielem. Nic bardziej myl-
nego. Lekcja indywidualna jest najlepszą metodą tylko dla dziecka wybitnie 
zdolnego lub jeśli dziecko jest znacznie słabsze niż grupa w jego przedziale 
wiekowym. Dzieci w grupie uczą się dużo szybciej i efektywniej, ponieważ 
działają różne motywacje, które nie funkcjonują podczas zajęć indywidual-
nych. Przykładowo, obawa przed ośmieszeniem oraz rywalizacja z rówie-
śnikami powoduje, że regularnie przygotowują się do lekcji. Podświadomie 
każde dziecko chce być najlepsze z grupy, zatem stara się bardziej. Podczas 
zajęć indywidualnych dzieci mogą przyjść nieprzygotowane i nie ponoszą 
żadnych konsekwencji. Nie muszą z nikim rywalizować. Tempo zajęć jest 
dopasowane do ucznia i niestety najczęściej znacznie wolniejsze niż w grupie.

RODZAJE KURSÓW
Dzieci w wieku przedszkolnym: Organizujemy kursy dla dzieci od lat 4. 
Zajęcia odbywają się w grupach 4- lub 5-osobowych w systemie 1 raz w 
tygodniu lub 2 razy w tygodniu. Lekcja trwa 45 minut. Rodzic może być 
obecny podczas zajęć. Pod koniec września na naszej stronie internetowej 
www.converstuszyn.pl udostępnimy lekcję pokazową w grupie 4-latków.
Młodzież: Kursy dla dzieci od lat 7 w grupie od 3 do 6 osób. Zajęcia odby-
wają się 2 razy w tygodniu. Lekcja trwa 60 minut.
Szkoła średnia: Uczniowie mogą wybrać kurs w systemie 1 raz w tygodniu 
- 90 minut lub 2 razy w tygodniu - 60 minut lub 90 minut. Kursy maturalne 
odbywają się w systemie: matura podstawowa - 1/90 min., matura rozsze-
rzona - 2/90 min.
Dorośli: Prowadzimy kursy dla dorosłych na różnym etapie zaawansowania 
w różnym systemie. Możliwe są również zajęcia w godzinach porannych.
Egzaminy: Powadzimy kursy przygotowujące do następujących egzami-
nów: matura; egzaminy międzynarodowe Cambridge: KET, PET, FCE, CAE, 
CPE; egzaminy z dziedziny Business English: BEC Preliminary, BEC Van-
tage, BEC Higher; IELTS - jedyny egzamin uznawany w UK; TOEFL – język 
angielski dla celów akademickich; TELC - europejski egzamin na poziomie 
A1-B2; TKT - egzamin dla nauczycieli klas 1-3; egzaminy z języka hiszpań-
skiego, francuskiego i niemieckiego
Kursy specjalistyczne: Prowadzimy kursy języków obcych z elementami: 
biznesu, marketingu; technologii komputerowej; medycyny; księgowości i 
finansów; turystyki i inne (zajęcia są dopasowane do potrzeb słuchacza)
Szkolenia dla firm: Organizujemy regularne szkolenia dla firm w szkole lub 
w siedzibie firmy. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od częstotli-
wości zajęć oraz specyfiki kursu. Możliwe są również kilkudniowe szkolenia 
wyjazdowe.
Tłumaczenia: Przyjmujemy zlecenia tłumaczeń zwykłych lub przysięgłych 
we wszystkich językach.
Zajęcia przez skypa: Dla osób, które pracują za granicą lub chcą mieć zaję-
cia w późnych godzinach wieczornych od 21 do 24.
Convers, szkoła języków obcych: RZGÓW, plac-500 lecia 5; Tuszyn, ul. 3 
Maja 50, ul. Parkowa 3; Łódź-Widzew, ul Jurczyńskiego 30a; Tel. 604-674-
514; www.converstuszyn.pl.
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BUD-UJ RAZEM
W związku z przystąpieniem przez Gminę Rzgów do Lokalnej Grupy 

Działania „BUD-UJ RAZEM” informujemy, że istnieje możliwość składania 
wniosków o dofinansowanie planowanych zakupów inwestycyjnych do firm 
prowadzonych przez przedsiębiorców, ubezpieczonych zarówno w KRUS, 
jak w ZUS, działających na terenie gminy. Bliższych informacji o terminach, 
zasadach i wymaganych do złożenia dokumentach udziela dyżurujący we 
wtorki w godzinach 9-15 w pok. 4 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie pracow-
nik Lokalnej Grupy Działania.

Segreguję odpady,
bo popieram ich przetwarzanie

Utrzymanie czystości i porządku w gminach leży w gestii władz gmin. 
Gminy również tworzą warunki do selektywnej zbiórki odpadów. Reali-
zację części zadań z zakresu gospodarki odpadami samorządy mogą 
powierzyć jednostkom pomocniczym, samodzielnym podmiotom gospo-
darczym czy też spółkom samorządowym, jaką jest EKO-REGION. 
Wszyscy jednak ponosimy moralną odpowiedzialność za stan środowi-
ska naturalnego.

Z roku na rok zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów w gospodar-
stwach domowych. Niestety, znaczna ich część zaśmieca przydrożne rowy 
i lasy.

Od czego więc zacząć, by było lepiej?
Nie zaśmiecajmy. Zacznijmy od podpisania umowy na odbiór odpadów 

komunalnych. Segregujmy odpady w gospodarstwach domowych, czyli już u 
„źródła” ich powstawania.

Co zyskujemy - jeśli segregujemy?
* Oszczędzamy miejsce na składowiskach.
* Zmniejszamy ilość wprowadzanych odpadów szkodliwych, ulegających roz-
padowi w długim okresie czasu.
* Pozyskujemy surowce wtórne do przetworzenia i tym samym zmniejszamy 
zużycie surowców naturalnych.
* Ograniczamy zanieczyszczenie atmosfery.
* Zmniejszamy ilość odpadów.
* Oszczędzamy energię.

Jak segregować?
Poszczególne rodzaje odpadów należy wkładać do właściwych 

pojemników, zachowując porządek w punktach selektywnej zbiórki. 
Nagannym jest porzucanie odpadów w workach obok pojemników czy 
też pozostawianie odpadów wielkogabarytowych. Nieodpowiedzialne 
postępowanie niektórych osób powoduje bałagan i skargi mieszkańców. 
Pracownicy odbierający segregowane odpady są więc zmuszeni do wyko-
nywania dodatkowych, uciążliwych prac porządkowych.

Stłuczka szklana
Szkło praktycznie nie ulega rozkładowi i setki, a może tysiące lat 

będzie zalegać w środowisku, jeśli nie trafi do recyklingu. Bezużyteczne 
słoje i butelki szklane bez zawartości wkładamy do pojemników, by ich nie 
potłuc. Przy tym należy pamiętać o podziale na kolory: kolorowe szkło do 
pojemnika zielonego, a bezbarwne do pojemnika białego. Pamiętajmy też o 
usunięciu nakrętek plastikowych i metalowych.

Szkło z pojemnika białego i zielonego zostaje odbierane samochodem z 
kontenerem podzielonym na 2 kwatery.

Baterie i akumulatorki
Wyrzucona 1 malutka bateria zatruje 400 litrów wody i 1 metr sze-

ścienny gleby. W trosce o środowisko zadbajmy o to, by żadna bateria czy 
akumulatorek nie trafiły do kosza z odpadami komunalnymi, ponieważ ze 
względu na skład chemiczny muszą być odzyskane i przetworzone.

Butelki plastikowe
Porzucone butelki plastikowe, w środowisku naturalnym, przez 500 

lat będą ulegać rozpadowi, uwalniając toksyczne składniki, winny więc 
trafić do recyklingu.

Warto dołożyć starań, by pojemniki zbyt szybko nie przepełniały się. 
Butelkę plastikową bez zakrętki wystarczy zgnieść, a następnie zakręcić 
przed wrzuceniem do pojemnika. Ułatwi to cykliczne opróżnianie pojemni-
ków, co jest szczególnie istotne w okresie letnim.

Elektro-sprzęt
Przy przekazywaniu zużytego elektro-sprzętu należy dołożyć starań, by 

nie potłuc części szklanych. Zdekompletowany sprzęt trafia niestety na skła-
dowisko, a nie do recyklingu.

Od każdego z nas zależy, jaki będzie stan naszego środowiska natu-
ralnego i co pozostawimy dla przyszłych pokoleń.

Często obserwujemy brak staranności w segregowaniu i przekazy-
waniu do punktów zbiórki odpadów segregowanych. Pamiętajmy, że 
kultura człowieka winna przejawiać się w szacunku do wysiłku i troski 
innych o środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem.

Anna Szafran
Specjalista edukacji ekologicznej

EKO-REGION Bełchatów


