Okazy z Prawdy

INFORMATOR RZGOWSKI
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie gazowe
992
Informacje: - ogólna
913
- PKP
94-36
- PKS
42-631-97-06
- celna
42-638-82-10
Ośrodek Zdrowia
42-214-11-72, 42-214-11-73
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-19.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska MEDAX
Łódź, ul. Zielona 29
42-630-84-23
Apteka „Cefarm”
42-214-10-27
Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria”
42-227-84-84
Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt
42-214-10-58
Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
całą dobę
42-214-10-65
601-319-260
Parafia Rzymsko-Katolicka
42-214-10-04
Rzgów, pl. 500-lecia
Poczta Polska
42-214-12-20
Rzgów, ul. Łódzka 2a
(od pon. do ptk w godz. 9.00-18.30; w sob. w godz. 8.00-14.00)
Rzgów, CH Ptak, ul. Rzemieślnicza 35
42-214-22-23
(od pon. do ptk w godz. 8.00-14.00; w sob. w godz. 8.00-12.00)
Posterunek Policji
42-214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
* dzielnicowy (Rzgów)
* dzielnicowy
(St. Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, Kalinko,
Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
* dzielnicowy
(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew,
Czyżeminek I, II, III, St. Góra do nr. 40)
Komisariat Policji
42-61-42-560
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Koluszki, ul. 11 Listopada 62 F (informacja całą dobę)
997, 112, 44-714-69-77
Ochotnicza Straż Pożarna
42-214-10-08
Rzgów, ul. Nadrzeczna 2
Banki:
- Pekao SA
42-214-19-32
   Rzgów, ul. Tuszyńska 1 (pn-pt. 9.00-17.00)
- Bank Gospodarki Żywnościowej
42-227-80-20
   Rzgów, pl. 500-lecia 13a (pn-pt. 9.00-16.00)
Gimnazjum Gminne
42-214-13-39
Szkoła Podstawowa Rzgów
42-214-10-39
Szkoła Podstawowa Guzew
42-214-10-86
Szkoła Podstawowa Kalino
42-214-10-77
Przedszkole Publiczne, Rzgów
42-214-14-39
Biblioteka Publiczna
42-214-10-12
GLKS Zawisza
42-214-14-74
Rzgów, ul. Tuszyńska 44
Urząd Miejski w Rzgowie
42-214-12-07, 42-214-12-10
Rzgów, pl. 500-lecia 22
e-mail: sekretariat@rzgow.pl
www.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury
42-214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
42-214-21-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Ośrodek Dziennego Pobytu
42-214-12-93
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Rzgów, ul. Ogrodowa 9
Zakład Gazowniczy
42-213-06-81, 42-213-06-82
Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę)
42-215-37-10
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę) 42-214-11-91, 501-116-363
Zakład Usług Pogrzebowych
42-214-12-25
Rzgów, ul. Tuszyńska 34 (całą dobę)
Zmiany lub niezgodności prosimy zgłaszać na adres redakcji
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Cena 1 zł

Święto Rzgowa
Finał akcji „Aktywny Rzgów”, otwarcie kawiarni w hali
sportowej w Rzgowie i losowanie nagród dla aktywnych
odbyło się już w piątek 24 sierpnia. To wydarzenie zapoczątkowało obchody „Święta Rzgowa”.
Podczas trwania imprezy każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie.
W sobotę 25 sierpnia tuż po południu rozdano nagrody za udział w konkursach gminnych i dzieci zaproszono w podróż piracką łodzią. Wykonawcą
bajki dla najmłodszych był teatr „Piccolo”. Tuż po morskiej przygodzie Zbigniew Wodecki kołysał publiczność swoimi przebojami aż do pojawienia się
na scenie kabaretu „Sakreble”. Ci widzowie, którzy w tym czasie chcieli się
posilić, mogli udać się na bezpłatną degustację grochówki, której spożywanie w żaden sposób nie zakłóciło kabaretowych zmagań, bowiem w parku
wszystko było w zasięgu wzroku. Imprezie towarzyszyły również występy
szczudlarzy, malowanie twarzy, konkursy.
W sobotni wieczór koncertowała grupa „LechaRus”. Okazało się, że
nawet ci, którzy do tej pory nie przepadali za wschodnio-słowiańskim repertuarem, chętnie posłuchali dynamicznie brzmiących dźwięków. Gdy widzowie byli już przygotowani do odbioru głośniejszej muzyki, nastąpiła eksplozja mocy, na jaką mogliśmy sobie pozwolić w centrum miasta i porwał
nas do tańca zespół „D-BOMB”. Odświeżony i nowy repertuar zadowolił
najbardziej młodzież. Kontynuacją tej zabawy była dyskoteka z DJ „Henza”.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Dożynki Gminne Rzgów 2012
w Czyżeminku
Tradycyjnie, jak co roku, w pierwszą niedzielę września
(2.09) obchodziliśmy uroczyste Święto Plonów. Tym razem
święto rolników i Gospodyń Wiejskich Gmina Rzgów celebrowała w Czyżeminku.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Starostowie Dożynek Gminnych
Starościna

Beata Pawlak, zamieszkała w Czyżeminku. Pani Beata wraz z mężem
Maciejem prowadzi 12-hektarowe gospodarstwo, specjalizujące się w
hodowli trzody chlewnej. Pani Beata ma dwoje dzieci w wieku szkolnym,
z których jest bardzo dumna. Córka Wiktoria ma 15 lat, syn Jakub - 10 lat.
Lubi czytać książki przygodowe oparte na faktach. Do tego jest życiową
optymistką.

Starosta

Włodzimierz Depcik, lat 35, zamieszkały Czyżeminek, wykształcenie
rolnicze, żonaty, żona Lidia, ma dwie córki – Dominika 5 lat i Patrycja 7
lat. Prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni 15 ha. Uprawia głównie zboża, hoduje trzodę chlewną i bydło. Jest członkiem Rady Sołeckiej
sołectwa Czyżeminek. Interesuje się filmem i mechanizacją.

STAROWA GÓRA – GADKA STARA
– KONSTANTYNA

Święto Rzgowa

Zapraszamy mieszkańców na spotkania i rozmowy
profilaktyczne w dniach:

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Drugi dzień także obfitował w atrakcje: Już o 8 rano odbyły się zawody
wędkarskie, a od 15.00 dzieci zabawiał iluzjonista „Apollino”, a dorosłych
artyści Teatru Wielkiego i Muzycznego z Łodzi. Śpiew operetkowy okraszony popisami tancerek i tancerzy nabrał innego wymiaru. Dużym zainteresowaniem cieszył się także występ Sebastiana Świerczyńskiego, który
niejednokrotnie rozbawił rzgowską publiczność do łez swoim show „Różne
twarze tańca”. Po tych emocjach mogliśmy zrelaksować się podczas koncertu Moniki Kuszyńskiej i jej zespołu. Chwila odpoczynku i znowu show
na scenie. Tym razem w wykonaniu grupy wokalnej „Sempre Cantare” ze
Rzgowa. Dynamiczna zabawa z DJ „Henza” oraz pokaz sztucznych ogni
zakończył tegoroczne obchody Święta Rzgowa.
Otoczenie Parku Adama Mickiewicza stanowiło naturalną scenografię
dla obchodów „Święta Rzgowa 2012”. Ta innowacja, jak i program zaproponowany na dwa dni, spotkały się z aprobatą większości rzgowian.
Renata Furga, GOK

11 października (czw.) – godz. 17.15
25 października (czw.) – godz. 17.15
8 listopada (czw.) – godz. 17.15
w sali Domu Kultury; Starowa Góra, ul. Centralna 100a.
Obecność na 3 spotkaniach uprawnia do wizyty w Teatrze.
Szczegółowe informacje w terminie późniejszym.
Tel: 42-214-13-12, 600-250-715 Izabela Kijanka.

Zawody Wędkarskie w Rzgowie
W dniu 26 sierpnia 2012 r. na zbiorniku wodnym w Rzgowie,
ul. Zielona, Koło Wędkarskie ze Rzgowa zorganizowało w ramach
obchodów Dni Rzgowa zawody wędkarskie dla dzieci.
Zwycięzcą zawodów został Sylwester Pacześ, pozostałe miejsca
zajęli: Kondrad Wojtala, Piotr Pacześ.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, wędki i kołowrotki wędkarskie,
które wręczył Burmistrz Rzgowa podczas uroczystości Dni Rzgowa
w parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie, pozostali uczestnicy
otrzymali upominki wędkarskie.
Włodzimierz Kaczmarek
Na zdjęciu: wręczanie nagród wędkarskich.

Rzgów był świadkiem...
...odnowienia przysięgi małżeńskiej.
Co roku kilka par, zamieszkujących na terenie naszej gminy, jest odznaczanych przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To wyjątkowe i zaszczytne odznaczenie otrzymują pary, które przez co
najmniej 50 lat wspólnie stawiały opór trudom dnia codziennego i trwały w
przysiędze złożonej w dniu ślubu.
Już drugi raz udało się nadać uroczystości odznaczenia wyjątkowy charakter i pokazać Dostojnych Jubilatów wszystkim mieszkańcom. W dniu
ślubu usłyszeli, że zawarcie małżeństwa jest ważnym wydarzeniem osobistym, ale także ważnym wydarzeniem społecznym. Tak więc stawiamy ich
za wzór dla społeczeństwa!
Państwo Maria i Kazimierz Sądkiewiczowie wzruszeni odnowili przysięgę małżeńską i przy oklaskach publiczności odebrali z rąk Pana Burmistrza Jana Mielczarka Medale za długoletnie Pożycie Małżeńskie. Miejmy
nadzieję, że ich szczęście po 50 latach wspólnego życia dla wielu będzie
wystarczającym dowodem na istnienie miłości, a droga, którą idą razem,
będzie naśladowana przez kolejne pokolenia.
Jubilatom jeszcze raz gorąco gratulujemy i dziękujemy.
(AN)

Zostań wolontariuszem
SZLACHETNEJ PACZKI
Lubisz stawiać czoła nowym wyzwaniom? Chcesz mądrze pomagać potrzebującym w Twojej okolicy? Bierzesz odpowiedzialność
za swoje działania i ich rezultaty? Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI!

POLSAD Jacek Korczak
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 35A

Wolontariuszami SZLACHETNEJ PACZKI zostają osoby pełnoletnie,
dla których ważna jest mądra pomoc i współdziałanie w grupie.
– Szukamy wolontariuszy, którzy po przeszkoleniu ruszą, by odwiedzać
potrzebujące rodziny. Szukamy prawdziwych bohaterów zmiany społecznej!
– dodaje ks. Jacek WIOSNA Stryczek. – Już teraz można zgłosić się na stronie www.superw.pl i wziąć udział w rekrutacji.
Projekt SZLACHETNA PACZKA odbywa się po raz dwunasty. W rejonie
„Rzgów i okolice” organizowana jest pierwsza edycja akcji. W przemyślany
sposób łączy potrzebujących, wolontariuszy, darczyńców przygotowujących
pomoc materialną i dobroczyńców finansujących organizację projektu. Tylko
w 2011 r. SZLACHETNA PACZKA trafiła do 11884 potrzebujących rodzin
w całej Polsce i przekazała pomoc wartą 18 milionów złotych.
– W naszym regionie jest wiele rodzin, które przegrywają z biedą.
Potrzebna nam jest Twoja pomoc. Jeśli masz w sobie cechy super bohatera,
kochasz ludzi i chcesz pomagać, to nie masz na co czekać! Zgłoś się już teraz.
Wejdź na stronę www.superw.pl, znajdź na mapie rejon Paczki i wypełnij
formularz – zachęca Klaudia Zaborowska, lider rejonu „Rzgów i okolice”.

zaprasza od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 17:00
Przeglądy techniczne wszystkich typów pojazdów:
osobowe, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy,
maszyny rolnicze itd.
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Aktywne wakacje w Rzgowie

Dożynki Gminne Rzgów 2012 w Czyżeminku
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W czerwcu zrodził się pomysł stworzenia plaży na wolnym terenie leżącym przed halą sportową. Na akceptację ze strony pana Burmistrza oraz
Przewodniczącego Rady Miasta nie trzeba było długo czekać. Dwa tygodnie intensywnej pracy oraz ogromne zaangażowanie pana Marka Franczaka, pana Mariusza Maślanki, pana Adama Samborskiego i pana Edwarda
Zdyba oraz pracowników Urzędu Miasta na czele z panem Kazimierzem
Kosmalą zaowocowało powstaniem plaży o powierzchni 1000 m2. Na takiej
powierzchni można było wyznaczyć dwa boiska - jedno do siatkówki plażowej, zaś drugie do piłki nożnej plażowej (za wykonanie słupków do mocowania siatek serdecznie dziękujemy panu Stanisławowi Cholasiowi). Znalazło
się też miejsce na zbudowanie w piasku rynny z wodą, w której dzieci ślizgając się na deskach uprawiały skinbord. Wielkie otwarcie plaży oraz całego
programu AKTYWNE WAKACJE GOSTiR odbyło się 14 lipca 2012 r.
Przepiękna pogoda oraz nadchodzący początek wakacji zachęciło do
przyjścia wielu mieszkańców Rzgowa wraz z ich pociechami. Stworzenie
plaży pozwoliło na wypromowanie charakterystycznych dyscyplin letnich,
m.in. siatkowej piłki plażowej, siatko-nogi, piłki nożnej plażowej, skinbordu,
capoeiry (brazylijskie połączenie tańca ze sztuką walki). Oprócz wyżej
wymienionych atrakcji przeprowadziliśmy wiele zabaw, gier i konkursów
dla dzieci. Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami, każdy uczestnik otrzymał
koszulkę z napisem „aktywne wakacje w Rzgowie”. Dzięki hojności pani
Doroty i Krzysztofa Wolskich wszyscy uczestnicy mogli częstować się do
woli owocami. Podczas zajęć, które odbywały się na plaży, swoje stoisko
miała pani dietetyk, u której można było zaciągnąć cenne porady dotyczące
zdrowego odżywiania. Radość i uśmiech dzieci, przepiękne słońce, wszystko
to przyczyniło się do tego, iż sobotnie popołudnie upłynęło w niezapomnianej atmosferze.
Aktywne wakacje w GOSTiR to nie tylko plaża, w każdy wtorek i czwartek do końca sierpnia wewnątrz obiektu odbywało się wiele atrakcyjnych
zajęć, tak dla dzieci, jak i dorosłych. Oferta dla kobiet obejmowała zajęcia
fitness, taniec, zajęcia spalające tkankę tłuszczową, modelujące sylwetkę.
Oferta dla dzieci obejmowała zabawy grupowe, zajęcia rytmiczno-taneczne,
taniec, judo, tenis ziemny, ściankę wspinaczkową. Mężczyźni zaś mogli grać
w siatkówkę, badmintona, tenis ziemny, koszykówkę oraz squasha. Wszystkie zajęcia odbywały się pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów.
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Aktywne wakacje był to zapewne doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu zarówno przez dorosłych, jak i dzieci, tym samym wykształcenie
postaw prosportowych, poprawę formy fizycznej wśród mieszkańców gminy
Rzgów, wykorzystując przy tym infrastrukturę powstałą przy współudziale
środków unijnych. Finałem akcji AKTYWNE WAKACJE było uroczyste
otwarcie kawiarni znajdującej się na terenie obiektu – połączone z konkursami oraz zajęciami sportowymi, zakończone słodkim poczęstunkiem z
nagrodami dla wszystkich uczestników.
Przychylność władz miasta oraz niżej wymienionych osób pozwoliła zrealizować fantastyczny pomysł, który dzieci oceniły: „ ...ale było fajnie” - za to
wszystkim serdecznie dziękujemy: panu Markowi Franczakowi, Dariuszowi
Krzewińskiemu, Janowi Hejwowskiemu, Edwardowi Kulantemu, Robertowi
Gajewskiemu, Zbigniewowi Bednarskiemu i Adrianowi Czawiakowi.
GOSTiR
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Uczestnicy Dożynek zebrali się przed Urzędem Miejskim w Rzgowie, po
czym przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przemaszerowali do kościoła
parafialnego pw. św. Stanisława B.M.
Władze Miasta i Gminy, Poczty Sztandarowe, Koła Gospodyń Wiejskich
i zaproszonych gości powitał w progu świątyni celebrujący Eucharystię ks.
prałat Grzegorz Adamek - proboszcz parafii w Woli Zaradzyńskiej wraz z
proboszczem tutejszej parafii - ks. kanonikiem Tadeuszem Malcem. Kapłani
ucałowali Dożynkowy Chleb wypieczony z mąki z zebranego niedawno
zboża, przyniesiony przez Starostów Dożynek 2012 – Beatę Pawlak oraz
Włodzimierza Depcika.
Mszę św. uświetnił swym śpiewem Rzgowski Chór „Camerata”, wykonując m.in. znaną pieśń „Ojcze z Niebios Boże Panie, tu na Ziemię ześlij
nam...”, oraz Orkiestra Dęta. Wielce wzruszającą i pouczającą homilię
wygłosił ksiądz celebrans. Podczas Eucharystii Wieniec Dożynkowy dla proboszcza wręczyło i piosenkę wyśpiewało KGW z Kalinka.
Tradycyjnie – przy wyjściu ze świątyni czekali członkowie ZPiT „Rzgowianie” zachęcający do degustacji chleba i miodu z tegorocznych zbiorów.
Uczestnicy uroczystości utworzyli kolorowy korowód złożony z bryczek,
platform oraz pojazdów zaopatrzonych w konie mechaniczne i wyruszyli
drogami gminnymi do estrady w Czyżeminku, gdzie odbywał się ciąg dalszy
uroczystości.
Tu na odświeżonym, przygotowanym i pięknie przybranym placu, przy
kroplach deszczu powitał zgromadzonych Burmistrz Rzgowa p. Jan Mielczarek. Otworzył uroczystość przyjmując wspaniały symbol rolniczej pracy
– smakowity i przepiękny chleb z rąk Starostów Dożynek. Następnie rozpoczęło się wręczanie Wieńców Dożynkowych przez przedstawicielki Kół
Gospodyń Wiejskich. Wieniec dla Burmistrza Rzgowa wręczyły gospodynie
uroczystości – panie z Koła w Czyżeminku. Wieniec dla Starosty Łódzkiego
Wschodniego p. Piotra Busiakiewicza przekazało KGW Kalino. Wieniec dla
Rady Miejskiej w Rzgowie, odbierany przez Przewodniczącego p. Marka
Bartoszewskiego oraz jego zastępcę p. Stanisława Bednarczyka, wręczyło
KGW z Bronisina Dworskiego.
Wieniec dla Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi wręczyło KGW z Guzewa. Odebrała go delegacja w składzie: skarbnik RZRKiOR p. Stanisław Pieniążek, członkini Prezydium Rady
Związku p. Wiesława Pietrusińska oraz członkini Rady Związku p. Danuta
Szymczak.
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Wieniec dla Zastępcy Burmistrza Rzgowa p. Jadwigi Pietrusińskiej wręczyło KGW Prawda.
Gospodynie uroczystości - KGW z Czyżeminka uhonorowały koszami
kwiatów znakomitych gości w osobach p. Jadwigi Pietrusińskiej, p. Marka
Bartoszewskiego, ks. prałata Grzegorza Adamka, ks. wikarego parafii Wola
Zaradzyńska - Marcina Kacprzaka, ks. wikarego parafii rzgowskiej – Roberta
Nowaka.
Kilkoro gości honorowych zabrało głos podnosząc krótko bieżące tematy,
m.in. Wójt zaprzyjaźnionego Rzgowa k. Konina, który po raz drugi zaszczycił nasze święto swoją obecnością.
Następnie odbyło się wręczenie pucharów przyznanych przez PZHGP
Oddział w Rzgowie hodowcom zwycięskich lotów gołębi pocztowych.
Puchar z rąk Burmistrza Rzgowa otrzymali Piotr i Mariusz Bajonowie,
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszewski wręczył puchar dla
Antoniego Hajduka.
Piękne ptaki – symbole pokoju przefrunęły nad głowami zgromadzonych, kończąc tym pięknym widokiem oficjalną część Dożynek.
Ważne przesłanie w kultywowaniu tradycji ukazane podczas Święta
Plonów niosła wystawa dożynkowa oraz scenki z życia dawnej wsi, prezentujące produkty pasiek, hodowli kwiatów, zwierząt, postaci ludowe, robótki
ręczne „Koła Zasupłane” i inne.
Po chwili wszyscy obecni zasiedli do poczęstunku i degustacji tradycyjnych potraw: bigosu, kiełbasek, drożdżowych ciast i innych, które dla
wszystkich przybyłych przygotowały rzgowskie Koła Gospodyń Wiejskich.
Niebawem jednak rozpoczęła się część artystyczna, podczas której wystąpił na scenie Rzgowski Chór „Camerata”, śpiewając nowe i starsze piosenki,
jak „Nie będzie mnie głowisia bolała”, „Pieśń Wieczorna”, „Karolinka” czy
„Konik”. Publiczność klaskała i podśpiewywała znane i lubiane fragmenty,
wspierając występujących.
Orkiestra Dęta koncertowała przy stołach przygrywając marsze, tanga i
inne utwory.
ZPiT „Rzgowianie” reprezentowały na scenie solistki w piosenkach
„Kupiła mama” i „Łysy” oraz grupy taneczne w „Kujawiaku z chustami” i
„Folklorze miejskim”.
Nie brakowało także atrakcji i słodkich niespodzianek dla najmłodszych.
Po części artystycznej rozpoczęła się zabawa ludowa dla wszystkich biesiadników, która wieczorową porą zakończyła doroczne święto, święto pełne
swoistego uroku i tradycji, w kolejnym zakątku naszej Gminy.
Dożynki 2012 - przeszły zatem do historii.
Izabela Kijanka
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PRZYŚPIEWKI DOŻYNKOWE
KGW Czyżeminek
Czyżeminku, cichy Czyżeminku,
Co też z tobą dzisiaj stało się?
Wiatr historii przywiał autostradę
I wtargnęła nowoczesność,
Chcesz, czy nie.
Trudno poznać małą wioskę naszą,
Gdzież Dobrzynka wartka skryła się?
Na spacery z dzikimi kaczkami
Już nie uda wzdłuż rzeczułkami
Wybrać się.
Smutek, smutek, łza się oku kręci,
Stop, czas stary! Przyszedł nowy czas.
I Ryśkowa ścieżka poprzez łąki
Dziś donikąd już
Nie zaprowadzi nas.
Huk i hałas, ni dojść, ni dojechać,
Czy te niewygody skończą się?
I autobus, wierny nasz autobus,
Na swoich przystankach
Znów zatrzyma się.
Ale dzisiaj nie czas jest na smutek,
W Czyżeminku wielkie święto trwa.
Gości do nas zjechało pięciuset
Na Dożynki, na Dożynki,
Hejże ha!
Goście mili, pięknie was witamy,
Razem z nami dziś radujcie się.
Znów rok minął i plon już zebrany,
Burzom i wichurom
Nie daliśmy się.
Dziękujemy naszej gminnej władzy,
Że pomocy wykonała plan.
Nowa siatka, kostka przy świetlicy,
Dach solidny –
Upiększają wioskę nam.
Rady Gminnej szefowi Markowi
Pięknie się kłaniamy dzisiaj w pas,
Że pamięta o naszych kłopotach
I jeszcze nie raz
Dofinansuje nas.
Panią Jadzię na wszystko błagamy,
By o zdrowie swe troszczyła się,
Wszakże bez jej matczynego oka
Dożynki po prostu
Nie odbędą się.
Tobie także chcemy podziękować –
Panie Zenku, mądry szefie nasz,
Bo dlatego sukces odniesiemy,
Że nie od parady
Łeb na karku masz.

Madaliński – Łódź. III - Jakub
Rogala – Aleksandrów Łódzki.
IV - Dawid Miesiak - Głowno. V Łukasz Gralak - Łódź.
Kategorię wiekową 16+ reprezentowało aż 30 skaterów, w tym
5 ze Rzgowa. 3-osobowe jury
przyznało następujące nagrody: I
– Adrian Szpadzik – Pabianice. II –
Artur Sadowski – Łódź. III – Rafał
Modranka – Rzgów. IV – Jakub
Owczarczyk - Ozorków. V – Łukasz
Kuza – Łódź.
W kategorii „Best Trick” najlepsze figury zaprezentowali:
Damian Modranka, Radosław Piątkowski (Pabianice), Jakub Owczarczyk. Zdobywcą Pucharu Burmi-

wróci do naszego miasta. Panowie –
liczymy na Was! Kolejna szansa już
za rok.
Izabela Kijanka

Staropolski zwyczaj przywitać się każe,
Witamy was pięknie mili gospodarze.
Zanim wieniec damy, trochę pośpiewamy
I na swoją dolę tu ponarzekamy.
Słuchajcie, słuchajcie goście nasi mili,
Coście dzisiaj tutaj tak licznie przybyli.
Gospodynie nasze też się tu zebrały
I przyśpiewki żniwne wam przygotowały.
Msza się już odbyła, wieniec poświęcony,
Niech się dalej toczą całe korowody.
Naszym władzom Gminnym kłaniamy się nisko,
Ciesząc się, że przyszła na to widowisko.
A dzieci i młodzież niech się przyglądają,
Bo te dawne czasy na zawsze mijają.
Mając na dożynkach znakomite władze,
Szepniemy, by Prawdę mieli na uwadze.
S 8 budują, drogi nam rujnują,
Pieniędzy nie dają, wszystkich w nosie mają.
A przy tych dożynkach pozałatwiać sprawy,
By popsuta droga przeszła do naprawy.
Koło drogi chodnik byśmy chcieli wreszcie,
Żeby wszyscy piesi chodzili bezpiecznie.
Na chodnik dla Prawdy pieniędzy brakuje,
Obwodnicę Rzgowa już się finansuje.

Oto chwila przyszła najważniejsza –
Dożynkowy wieniec wręczyć czas!
Przyjmij wieniec, drogi nasz Burmistrzu,
Skromny symbol ciężkiej pracy,
Dar od nas.

Sołtys jeśli zechce, może na nas liczyć,
Dziś rządzić wsią Prawda to nie lada wyczyn.

A nasz sołtys nowy stara się jak może,
Zrobi dużo więcej, gdy Gmina pomoże.

Dosyć narzekania i ubolewania,
Przejdźmy teraz wreszcie do wieńca wręczania.
Z dożynkowym wieńcem dumnie dziś stoimy
Przed Panią Burmistrz – Gospodynią gminy.
Wręczymy Ci wieniec z żyta i pszenicy,
Cośmy go uwiły z płodów okolicy.
Wieniec żeśmy wiły, pięknie go ubrały,
Dzisiaj tu będziemy go prezentowały.
Ile kłosów zboża, a w tych kłosach ziarna,
Z tylu spraw się składa ta praca ofiarna.
Szanujemy Panią w każdy dzień i święta,
Że o Naszych Kołach wciąż Pani pamięta.
Za codzienną pracę i gminne starania
Niech w domu i w pracy Bóg Panią ochrania.
Gdy na wieniec spojrzysz, niech Ci przypomina,
Że Cię bardzo ceni Prawda oraz gmina.
Szanowni Panowie i szanowne Panie,
Kończymy już dzisiaj to nasze śpiewanie.
Pięknie Wam się wszystkim dzisiaj tu kłaniamy,
Do wspólnej zabawy wszystkich zapraszamy.
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III Mistrzostwa Rzgowa o
Puchar Burmistrza w jeździe na
deskorolce odbyły się na skateparku
16 września br. Do udziału w zawodach zgłosiło się 62 uczestników,
głównie z regionu łódzkiego.
W kategorii wiekowej do lat
13 zgłosiło się 13 chłopców. Pięciu
reprezentowało Rzgów. I nagrodę
„wyjeździł” Maciej Dyrwal z Bartoszyc, II – Łukasz Modranka ze
Rzgowa, III – Nicolas Ferreira z
Łodzi.
Kategoria wiekowa 14-16 lat
posiadała 19 reprezentantów. Tylko
jeden reprezentował Rzgów. Podział
nagród był następujący: I miejsce –
Maciej Szwejda – Zgierz. II - Paweł

KGW Prawda

Mili goście pewnie się dziwicie,
Że tu w Czyżeminku wszystko gra.
To zasługa Sołtysa Wojciecha –
Mąż to prawy i żelazną
Rękę ma.

Teraz pięknie wszystkim dziękujemy,
Że cierpliwie wysłuchali nas,
Bo wesela, tańca i biesiady
Upragniony po robocie
Nadszedł czas.

Puchar znów odjechał

strza Rzgowa okazał się skater z największą ilością punktów – Adrian
Szpadzik. Puchar zatem odjechał
wraz z właścicielem do Pabianic.
Organizatorem zawodów był
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie wraz z firmą Pogo. Sponsorami
- m.in. rzgowskie gastronomie:
Restauracja „M&J” - fundator posiłków oraz nagród w postaci zestawów obiadowych dla 4 osób, a także
Pizzeria „Dziupla” - fundator pizzy
dla zdobywcy pucharu.
Jazda na deskorolce to sport dla
młodszych i starszych. Rozpiętość
wiekowa zawodników tegorocznych zawodów to 9-30 lat, podobnie
jak dopingująca publiczność, licznie zgromadzona, złożona z dzieci
i starszych. Skaterzy ze Rzgowa
radzili sobie całkiem nieźle, choć
nie mogą ustawać w ćwiczeniach.
Wierzymy, iż niebawem puchar

Rzgów – Nasza Gmina

Letnie wspomnienia –
Łazy 2012
Okres wakacyjny kojarzy się zwykle z czasem wolnym od ćwiczeń, zajęć
i pracy. Można jednak połączyć wypoczynek z ćwiczeniami, czego przykładem są wyjazdy letnie grup artystycznych GOK, m.in. chóru „Camerata”.
Podobnie jak w roku poprzednim, grupa wybrała małą miejscowość nadmorską – Łazy na miejsce letniego obozu szkoleniowo-rekreacyjnego. Tu w
spokojnej okolicy otoczonej lasem spędziliśmy kilkanaście dni sierpnia, ciesząc się zasłużonym wypoczynkiem, regenerując siły i przygotowując się do
występów w nadchodzącym sezonie. Wokalne próby upływały owocnie podczas codziennego rytmu dnia, przygotowywaliśmy się bowiem do występów
podczas tegorocznych Dożynek w Czyżeminku.
Specjalną atrakcją była wycieczka do Ustki - przepięknej miejscowości,
spacer promenadą, wejście do portu przy wzburzonym morzu i ogromnych
falach! Niestety - sztorm nie pozwolił na rejs po Bałtyku, jednak zwiedzanie
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, poznawanie historii tamtejszych
terenów zaspokoiło estetyczne potrzeby wycieczkowiczów.
Integracja środowiska, wspólne ognisko, śpiewy i rozmowy powodują,
iż po powrocie chcemy wspólnie spędzać czas, realizować swoją pasję,
budować kulturę naszego miasta i gminy. Pokazują, iż warto wygospodarować czas dla siebie, zadbać o rozwój intelektualny i duchowy. Bo tu są nasi
znajomi, nasi towarzysze, tu upływa nasze życie, w którym musimy iść do
przodu, nie ustawać w staraniach.
Zatem zachęcam wszystkich zdolnych - śpiewających, dorosłych i młodzież do wstępowania do chóru „Camerata”. Bliższe informacje GOK, ul.
Rawska 8; 42-214-13-12; 600-250-715. Bo kto śpiewa – niech dzieli się
swoim darem z innymi!
Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej Rzgowa dziękujemy za wsparcie
wyjazdu letniego grupy.
Wdzięczni chórzyści
Chórmistrz Izabela Kijanka
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Rzgowski Chór „Camerata”
zaprasza
młodzież i dorosłych
Panie i Panów
do wspólnego śpiewania.
Próby: wt. i czw. – 17.30 – 19.00.
GOK, Rawska 8, Rzgów.
Bliższe informacje: tel. 42-214-13-12, 600-250-715.
Chórmistrz Izabela Kijanka

AUTO CZĘŚCI
Części zamienne do samochodów osobowych
i dostawczych
Rzgów, ul. Rawska 24a
tel. 788-888-910

Sat-ER
Andrzej Polakowski
Anteny SAT, TV-naprawa, montaż
NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA
Telenaprawa
Tel. 660-904-697
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Informacja o pomocy z UE

Dożynki Powiatowe

W zeszłym roku w Romanowie w naszej gminie, a w tym roku w gminie
Nowosolna w Starych Skoszewach goszczono gości dożynkowych z
powiatu i tamtejszej gminy w niedzielę 26 sierpnia.
Po Mszy świętej, celebrowanej w tamtejszym Sanktuarium Maryjnym,
część oficjalna i artystyczna odbyła się na placu za Sanktuarium.
Wręczono dwa dorodne wieńce staroście powiatu Piotrowi Busiakiewiczowi oraz gospodarzowi terenu wójtowi Tomaszowi Bystrońskiemu, nie
żałując ciętych przyśpiewek. Następnie zaproszono na scenę przedstawicieli
wszystkich gmin powiatu, województwa, sejmiku i izby rolniczej, którym
wręczono kosze dożynkowe i udzielono zaproszonym gościom głosu.
Po wystąpieniu Przewodniczącego Sejmiku - Marka Mazura głos zabrał
m.in. Przewodniczący Marek Bartoszewski, który wraz z dyrektorem Konradem Kobusem reprezentował gminę Rzgów na dożynkach powiatowych.
Powiedział on, że mimo odbywających się w tym czasie „Dni Rzgowa”,
przybyli do Starych Skoszew świętować powiatowe święto plonów, pogratulował samorządowcom gminy Nowosolna dobrego miejsca w czołówce gmin
wiejskich w rankingu „Wspólnoty” biorących pod uwagę przychód roczny
na 1 mieszkańca. Złożył życzenia rolnikom przede wszystkim godnych cen
płodów rolnych za ich ciężką pracę.
Goście dożynkowi oglądali i konsumowali wystawę produktów przygotowaną przez poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich z Nowosolnej.
Występy miejscowych zespołów ludowych, biesiadno-kabaretowych,
wokalnych młodzieży, konkursy z nagrodami oraz zabawa taneczna z zespołem „Polano” i ogniskiem wypełniły czas uczestnikom dożynek powiatowych do późnych godzin wieczornych. Lecz delegacja ze Rzgowa wróciła na
Dni Rzgowa hołdując lokalnemu patriotyzmowi.
Marek Bartoszewski

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ
RAZEM” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”
oraz w zakresie „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
Termin składania wniosków: od dnia 1 października 2012 r. do 29 października 2012 r.
Limity dostępnych środków:
- „Odnowa i rozwój wsi” – 2468925,00 zł
- „Małe projekty” – 662189,32 zł
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „BUD-UJ RAZEM”, ul. Rokicińska 6 (gminna hala sportowa),
pokój nr 10, 97-225 Ujazd.
Godziny przyjmowania wniosków: od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do
piątku.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
* wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
* kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji
projektu w ramach LSR,
* wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”: www.buduj.eu, a także w Centrum
Informacji Stowarzyszenia LGD „BUD – UJ RAZEM”, mieszczącym się
przy Zespole Szkół w Czarnocinie.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru
operacji:
* Uzyskanie przy ocenie pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru minimum 30% z maksymalnej liczby punktów dla danego typu operacji.
* Ważna jest także godzina i dzień złożenia wniosku, w przypadku gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia zgodnie z procedurą zawartą w LSR. Wypełnione wnioski
należy złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji tradycyjnej (papierowej)
oraz elektronicznej (na płycie CD).
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać
w Biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd oraz
w Centrum Informacji, ul. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin (Internat
Zespołu Szkół Rolniczych), a także pod nr tel.: 517-529-539, 512-823-620.

Czas młodzieży

Sprzedam działkę leśną, budowlaną
o powierzchni 1000,00 m2
w Romanowie, ul. Przyszkolna.
Tel. 604-46-45-45 lub 42-643-27-26
Biuro rachunkowe „Rewiks”,
działające od 1992 r., prowadzi księgi,
przygotowuje wnioski o udzielenie dotacji,
doradztwo w godz. 8-16. Rzgów, ul. Rawska 24,
tel. 606-671-379, 42-227-84-16.
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Zaczęliśmy w Zawiszy nowy sezon piłkarski 2012/2013 od przeglądu
naszej młodzieży. W bieżącym sezonie w trzech grupach „Michałowicz”,
„Górski” i najmłodszym naborze trenuje w naszym klubie 70 chłopaków, a
doliczając młodzież z „Okręgówki” i III ligi wychodzi zadowalająca liczba
około 100 młodych ludzi uprawiających piłkę nożną. Zarząd Zawiszy nie
ukrywa, że jest to nasz kapitał na przyszłość piłki w klubie.
Mimo nie najlepszego startu drużyn seniorskich w bieżących rozgrywkach działacze klubowi nadal zgłaszają do rozgrywek nowych, młodych
chłopców chcących uprawiać piłkę nożną w naszym klubie. Zarząd klubu
ma nadzieję, że zła karta się odwróci i nasi młodzi adepci będą mogli brać
przykład ze starszych kolegów. Duża liczba młodych zawodników grających
w seniorskiej piłce na razie nie przysparza zbyt dużej ilości punktów tym
zespołom, ale taka jest strategia klubu, aby w dorosłych rozgrywkach odmładzać drużyny i wprowadzać jak najwięcej wychowanków Zawiszy.
Od wiosny przyszłego roku Zarządowi Zawiszy ubędzie duży problem,
bowiem dzięki uprzejmości Urzędu Miasta i Naszym Radnym do użytku
zostanie oddane wyremontowane boisko w Gadce Starej. Rozwiąże to w
dużej mierze nasze treningowe problemy, które ze względu na dużą ilość
drużyn trenujących w Zawiszy odciąży boiska stadionowe. Będzie ono
służyło nie tylko Zawiszy, ale także mieszkańcom, a szczególnie młodym
chłopakom. Na dużej płycie boiska będą mogły trenować jednocześnie dwie
drużyny. Pozwoli to na zwiększenie liczby jednostek treningowych na dobrej
murawie i mamy nadzieję, że zaowocuje lepszym wyszkoleniem naszych
wychowanków.
Niestety w chwili obecnej nasza młodzież nie ma trawiastego boiska z
prawdziwego zdarzenia, a wszystkie grupy chciałyby trenować na dobrej
murawie. W chwili obecnej trenuje w naszym klubie 5 drużyn oraz rozgrywa
mecze zespół oldbojów, natomiast grupa naborowa zajęcia odbywa na gościnnym Orliku. Zarząd klubu ma nadzieję, że w następnych latach będziemy
mogli korzystać również z terenów przystadionowych, gdzie może powstanie
nowe boisko do rozgrywania spotkań mistrzowskich, a obecne boiska będą
przeznaczone tylko do treningów.
Jan Nykiel
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PRZYŚPIEWKI DOŻYNKOWE
KGW Kalino
Na melodię
„Czerwone jagody”

Burmistrz już zapomniał
O naszym Kalinie
Ruch jak na Piotrkowskiej
Coraz większy płynie.

W darze przynosimy
Wieniec pełen kwiatów
Dla Pana Starosty
Naszego powiatu.

Trasy, autostrady
Ogromne budują
A te nasze drogi
Jeszcze bardziej psują.

Dziś mamy dożynki
Nagroda rolnika
A nam coraz ciężej
Żal serca przenika.

Burmistrzu kochany
Po tym bałaganie
Nie zapomnij o tym,
Że asfalt powstanie.

Takie nasze życie
Łza do oka płynie
Bo polskie rolnictwo
Niedługo zaginie.
Tegoroczne plony
Wymarzły doszczętnie
Burmistrz nam dopomógł
Żyjmy więc oszczędnie.
Agencja Rolnicza
Pomoc nam przyznała
Ale do tej pory
Jeszcze nic nie dała
My nasze hektary
Damy pod markety
Mleko z kartonika
A z „Maka” kotlety.

Na czasie są piękne
Drogi i chodniki
Tego nam nie zrobią
Na pewno chochliki.

Bo do Europy
Z bidą nie wejdziemy.

Że niektóry radny
z funkcji rezygnuje.

W naszym rzgowskim parku
Teraz jest przepięknie
Świecą wszędzie lampy
Pijak nieraz stęknie.

Ty panie starosto
Też nam dogódź trochę
Bo my niby na wsi
ale w Europie

Pana Krzewińskiego
Wyszczególnić chcemy
dużo dla wsi zrobił
za co dziękujemy.

Kostkę pozwijali
Fontanny się leją
Na nowych marmurach
Obcasy się chwieją.

W Rzgowie, Romanowie
Trasy już budują
Jeszcze obwodnicę
Nasi sfinansują.

Nie myślcie kochani
Że my dużo chcemy

Ta uchwała Rady
Całkiem budżet psuje

Bawcie się wesoło
Chłopcy i dziewczynki
Bo to są SZCZEGÓLNE
W tej wiosce dożynki.

Wręczamy Ci wieniec Księże
Z żyta i pszenicy
Cośmy go uwiły
Z płodów okolicy

Życzymy Ci Księże
Wszystkiego dobrego
I zadowolenia
Z Księdza wikarego

Teraz chcielibyśmy
Zaśpiewać weselej
Jak tradycja każe
W dożynki w niedzielę

Księdzu wikaremu
Teraz zaśpiewamy
Szczęśc Boże od wszystkich
Gorąco składamy

Zaczniemy od zdrowia
Bo to rzecz najdroższa
Prosimy Cię Boże
O zdrowie dla Proboszcza

Zdrowia pomyślności
Życzymy na co dzień
Stałej łaski Bożej
Na kapłańskiej drodze

Wszystkimi sprawami
Ksiądz Proboszcz kieruje
Dla dobra parafii
Sił swych nie żałuje

Pracy i współpracy
Radości ogromu
Żebyś czuł się tutaj
Jak u siebie w domu

Myśli projektuje
I zachodzi w głowę
Stare remontuje
By było jak nowe

Teraz zaśpiewajmy
Panu organiście
Co nam pięknie śpiewa
I gra uroczyście

Mamy już w kościele
Przepiękne witraże
Nasi parafianie
Przynosili w darze

Panu Kościelnemu
Za jego uśmiechy
Życzymy i zdrowia
I z życia pociechy

Jak wszystkim wiadomo
Porządek być musi
Gdy tylko coś nie tak
Ksiądz Proboszcz wymusi

A wszystkich parafian
Szczerze pozdrawiamy
Najlepsze życzenia
Wszystkim Wam składamy

By nam jeszcze długo
Dla dobra parafii
Modlił się, pracował
Jak tylko potrafi

Więc na pożegnanie
Wszystkim do widzenia
Szczęść Boże każdemu
I do zobaczenia

KGW Kalinko
Na melodię
„Matko Boska”
Przychodzimy do świątyni
My z Kalinka naszej gminy
Przybyliśmy dziś w pokorze
Byś nam błogosławił Boże
Szczęść Boże dla wszystkich
Zebranych tak licznie
Witamy serdecznie
Kłaniamy się ślicznie

Boże z Twoich rąk żyjemy
Choć swoimi pracujemy
I choć to jest nasza rola
My zbieramy z Twego pola
By do pracy były siły
Aby plony się mnożyły
Aby ogień nas omijał
By los gospodarzom sprzyjał
My dzisiaj prosimy
Pana Boga z nieba
Aby nam w tym roku
Nie zabrakło chleba

Rzgów – Nasza Gmina

Kończymy śpiewanie
W końcu to dożynki
A ty nasz Starosto
Daj wódki dwie skrzynki.
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PRZYŚPIEWKI
DOŻYNKOWE

KGW Bronisni Dworski
Cieszy się Pan Marek,
cieszy cała Gmina,
że tu dla nas wszystkich
święto się zaczyna.
REF. Koko koko Gmina spoko
kasa dla nas za wysoko
wszyscy razem zaśpiewajmy
Radnym wycisk dajmy.
Całe dwie kadencje
Gminie przewodniczy,
a już na następne
w duszy cicho liczy.
Nasi dzielni Radni
na twarzach czerwoni,
wygrać im się uda
wszyscy wierzą w cuda.
Święto Radnych cieszy,
lecz smuci rolnika,
zajrzyjcie w obory,
no i do chlewika.
Nic się nie opłaca
dużo-śmy stracili,
a Wy jeszcze żeście
podatkiem dobili.
Uśmiecha się Marek
z wyborcą zagada

i o wizji Rzgowa
pięknie opowiada.
Choć nie wszystkie wizje
nam się podobają,
to cicho siedzimy
o nas też zadbają.
W centrum Rzgowa pięknie
fontanny tryskają,
a na naszych polach
brzozy wyrastają.
Z brzózek wieniec kiepski
kłosy w polu liche,
dajemy Ci flaszkę
i drobną zagrychę.
Na Swe ręce przyjmij
dla calutkiej Rady
przyda się oj przyda
na przyszłe obrady.
Nasze Jarzębinki
by tu zaśpiewały
ale dużo więcej
pewnie by zażądały.
My dużo nie chcemy
tylko skrzynkę wódki,
bo będziemy topić
gospodarcze smutki.

Podziękowanie
W imieniu mieszkańców Czyżeminka i własnym składam serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy pomagali nam w organizowaniu tegorocznych Dożynek. Szczególne podziękowania należą się Pani Jadwidze Pietrusińskiej - Zastępcy Burmistrza, która nie szczędziła czasu, żeby wspierać nas
organizacyjnie i rzeczowo. Dziękujemy Panu Wojciechowi Skibińskiemu
- Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, pani Teresie Agier,
Panu Adamowi Stawianemu i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w
Rzgowie, którzy pracowali przy zwożeniu i montażu rzeczy, które służyły do
uświetnienia Dożynek. Dziękujemy wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich
za pomoc w przygotowywaniu potraw, jak i uświetnienie swoją obecnością
i wspólną zabawą, druhom strażakom, pocztom sztandarowym, orkiestrze
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Podziękowania Rady i Burmistrza
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa, Zastępca Burmistrza
Rzgowa i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie serdecznie
dziękują za pomoc w organizacji, a także udział w Dniach Rzgowa oraz
Dożynkach Gminy Rzgów 2012 r.:
1. PRZEDSTAWICIELKOM KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH z miejscowości: Bronisin Dworski, Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, Huta
Wiskicka, Kalinko, Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów, Stara Gadka, Starowa Góra,
2. DRUHOM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w miejscowościach: Bronisin Dworski, Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, Huta
Wiskicka, Kalinko, Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów, Stara Gadka, Starowa Góra,
3. RZGOWSKIEJ ORKIESTRZE DĘTEJ, Chórowi „CAMERATA”, Zespołom: ZPiT „RZGOWIANIE”, „KRASNALE”, „SEMPRE CANTARE”,
4. Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Rzgów,
5. Zarządowi Gminnemu PSL w Rzgowie,
6. Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie,
7. POLICJI oraz firmie EKOTRADE sp. z o.o. za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego podczas imprez,
WSZYSTKIM POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM OBCHODÓW DNI
RZGOWA ORAZ DOŻYNEK GMINY RZGÓW 2012 R.
Szczególne uznanie kierujemy dla Kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w
Czyżeminku oraz dla pozostałych mieszkańców Czyżeminka, którzy podejmowali gości dożynkowych w swojej miejscowości - w Czyżeminku.
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa oraz Zastępca Burmistrza
Rzgowa składają serdeczne podziękowania za hojność, życzliwość oraz
uświetnienie obchodów Dni Rzgowa oraz Dożynek Gminy Rzgów 2012 r.
wszystkim sponsorom. Są to:
1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” w Starowej Górze,
2. Danuta i Bolesław Brzozowscy,
3. Małgorzata i Wojciech Januszewscy – Szkółka drzew i krzewów ozdobnych,
4. Firma „Drewmar” Marian Bednarek,
5. Firma „Cablex” Stanisław Cholaś,
6. Hala Targowa Małgorzata Cholaś,
7. Hort Cafe Państwo Krawceniuk.
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa, Zastępca Burmistrza
Rzgowa składają serdeczne podziękowania za uświetnienie DOŻYNEK
GMINY RZGÓW 2012 Wystawcom Dożynkowym:
1. Państwu Dariuszowi i Marzenie Bartoszek z Grodziska – wystawa kwiatowa,
2. Pani Marii Depcik – wystawa suchych kompozycji kwiatowych,
3. Państwu Beacie i Krzysztofowi Stefańskim ze Rzgowa – wystawa kwiatowa,
4. Państwu Joannie i Grzegorzowi Juśkiewicz ze Starej Gadki – wystawa
kwiatowa,
5. Pani Teresie Ziemba – wystawa kwiatowa,
6. Państwu Violetcie i Ryszardowi Tuskim ze Rzgowa – wystawa kwiatów
doniczkowych,
7. Panu Józefowi Chruścik z Tuszyna – miody i produkty pszczele,
8. Panu Romanowi Szwed i Zbigniewowi Szwed z Tuszyna – miody,
9. Panu Mieczysławowi Moczkowskiemu ze Starowej Góry – miody,
10. Panu Wiesławowi Kauc z Kalina – podziękowania za dostarczone miody
na poczęstunek,
11. Kołu miłośniczek robótek ręcznych z Gminnego Ośrodka Kultury w
Rzgowie „Zasupłane”. Panie z ogromnym zamiłowaniem wykonują swoje
przepiękne prace różnymi technikami: haft kanwa, haft richelieu, szydełko,
frywolitka czy koronka klockowa.
12. Pani Ewie Gładysz – Kierownikowi Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Łódź-Wschód wraz z pracownikami Klemensem Derach,
Krzysztofem Januszkiewiczem i Anną Gołaszewską – specjalistami ds.
Doradztwa Rolniczego.
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,
6. Włodzimierzowi Pytce z Romanowa,
7. Eugeniuszowi Wójtowi z Romanowa.

Gimnazjalne koło
dziennikarskie już działa
Zaczął się kolejny rok szkolny, a wraz z nim wznowiło swoją działalność koło dziennikarskie. Tak jak w ubiegłym roku, pracy przed młodymi
adeptami sztuki dziennikarskiej będzie sporo. W ramach realizacji projektu
gimnazjalnego wydawana będzie gazetka szkolna „Kazik” oraz przygotowywane będą materiały dźwiękowe: jingle, promosy i reklamy, jak w prawdziwym radiu. Wszystkie dokonania uczniów będzie można obserwować na
facebook’owym profilu redakcji „Kazika”.
Opiekun koła, jak co roku, proponuje wiele dziennikarskich niespodzianek, udział w warsztatach w profesjonalnym radiu, wycieczki do prawdziwej
redakcji prasowej, a dodatkowo wiele innych atrakcji, dzięki którym spędzony wspólnie czas będzie niezapomniany. Wszystkich tych, którzy chcieliby spróbować dziennikarskich sił, zapraszamy w piątki o godz. 15.00 do
sali numer 2.
Agnieszka Ruta
Fot. Agnieszka Ruta

Gimnazjaliści w Telewizji Łódź
Telewizja Polska obchodzi w tym roku sześćdziesiąte urodziny, z tej
okazji oddziały regionalne zaprosiły w swoje telewizyjne progi widzów.
W akcji „drzwi otwarte” wzięli udział uczniowie Gimnazjum ze Rzgowa.
Grupa uczniów klasy IId i członków koła dziennikarskiego, pod opieką pani
Agnieszki Ruty, spotkała się z dziennikarzami. Gimnazjaliści mieli okazję z
bliska zobaczyć, jak powstaje program, zwiedzić newsroom i montażownię.
Każdy mógł przez chwilę wcielić się w rolę prezentera ŁWD, odczytać informacje z promptera albo stanąć za kamerą.
Były autografy, pamiątkowe zdjęcia i krótkie wywiady, wszystko można
było obejrzeć w wieczornym wydaniu Łódzkich Wiadomości Dnia.
(AR) Fot. Agnieszka Ruta

Pomóż swojemu dziecku
Już 24 października o godz. 17:00 spotkanie dla rodziców nt. profilaktyki uzależnień w Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie. Spotkanie
poprowadzi prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko - specjalista uzależnień, dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, pedagog, socjolog,
wykładowca SGGW. Twórca pojęć „dopalacze” i „galerianki”, autor wielu
publikacji o tematyce uzależnień, również internetowych.
Warto mieć swoje zdanie i punkt widzenia. Sprawdź, czy to spotkanie
może je zmienić. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów
szkół podstawowych, gimnazjum, a także rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie

dętej, wszystkim zespołom pracującym przy Domu Kultury, zespołowi, który
przygrywał wszystkim do tańca. Dziękujemy właścicielom koni, pojazdów
konnych oraz pojazdów ciągnikowych za to, że uświetnili przejazd swoimi
powozami. Dziękujemy bardzo serdecznie naszym hojnym sponsorom, tj. P.
Danucie i Bolesławowi Brzozowskim z Czyżeminka, P. Teresie i Zygmuntowi Brzozowskim z Czyżeminka, P. Małgorzacie i Markowi Bartoszewskim
z Grodziska, P. Sobczakom oraz P. Kasznickim z Czyżeminka, P. Urszuli i
Edwardowi Kulantym oraz P. Henrykowi Pachowi ze Rzgowa, Panu Janowi
Hejwowskiemu ze Rzgowa, P. Dariuszowi Krzewińskiemu z Kalina, a także
Panu, który chciał pozostać anonimowy.
Ze swojej strony gorąco dziękuję wszystkim mieszkańcom Czyżeminka
za to, że pracowali przy przygotowaniu całej otoczki tegorocznych Dożynek.
Radny Zenon Wawrzyniak

Rzgów – Nasza Gmina
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów

Najlepsi na egzaminie
gimnazjalnym
Od roku 2012 formuła egzaminu gimnazjalnego uległa zmianie. Obecnie w klasie III gimnazjum ma miejsce egzamin, który w ciągu trzech dni
prawie sześciokrotnie sprawdza umiejętności gimnazjalistów. Nowy egzamin
gimnazjalny, tak jak dotychczas, składał się z trzech części: humanistycznej,
matematyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego. Nowością było
to, że w części humanistycznej wyodrębnione były zadania z zakresu języka
polskiego i z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej - z zakresu matematyki i z zakresu przedmiotów
przyrodniczych. Egzamin z języka obcego przeprowadzany był na dwóch
poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
W konsekwencji na zaświadczeniach o wynikach z egzaminu uczniowie
otrzymali wyniki procentowe nie z trzech zakresów wiedzy, tak jak obecnie,
lecz z pięciu lub sześciu. Na zaświadczeniach był też umieszczony wynik
centylowy ucznia z tych zakresów wiedzy. Wynik centylowy ma pozwolić
porównać wynik ucznia na tle całej populacji zdających.
Centyl to punkt na skali pomiarowej, poniżej którego mieści się określony
procent zaobserwowanych wartości zmiennej. Wskaźnik ten powszechnie
jest stosowany przez pediatrów. Za pomocą siatki centylowej, która używana
jest jako jedna z metod obiektywnej oceny rozwoju fizycznego dzieci, oceniany jest przebieg wzrostu, przyboru masy ciała i przyrostu obwodu głowy
dziecka.
Wyodrębnienie zadań z języka polskiego i matematyki ma pozwolić
porównywać wiedzę i umiejętności uczniów z tych przedmiotów na wszystkich egzaminach zewnętrznych.
Nowy był też sposób oceniania prac uczniów. Egzaminatorzy mieli
odtwarzać sposób rozumowania ucznia i stawiać mu punkty za to, jak daleko
doszedł na drodze do całkowitego poprawnego rozwiązania zadania. Nowe
zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zapisane zostały w rozporządzeniu na temat warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Poniżej przedstawiamy najlepsze indywidualne wyniki uczniów > 90
centyli uzyskane przez uczniów Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie.
- GH-H - część humanistyczna w zakresie historii i wos: Goss Michał, Rodkiewicz Przemysław, Stolecki Artur, Wypchło Marceli, Cichewicz Jolanta,
Gajda Piotr, Pach Konrad, Rózga Tomasz, Sztandor Aleksandra, Franczak
Ewelina, Jurga Weronika, Pędziejewski Rafał, Sztandor Cezary, Oskaldowicz
Adrian.
- GH-P - część humanistyczna w zakresie języka polskiego: Pycio Izabela,
Cichewicz Jolanta, Rechcińska Aneta, Chmielewska Dagmara, Napieraj
Natalia.
- GM-M - część matematyczno-przyrodnicza w zakresie matematyki: Goss
Michał, Pycio Izabela, Wypchło Marceli – 100%, Broniarczyk Ewa, Cichewicz Jolanta – 100%, Gajda Piotr, Depcik Wojciech, Sztandor Cezary.
- GM-P - część matematyczno-przyrodnicza w zakresie przedmiotów przyrodniczych: Goss Michał, Wypchło Marceli, Broniarczyk Ewa, Cichewicz
Jolanta, Pach Konrad, Depcik Wojciech, Jach Klaudia, Sztandor Cezary.
- GA-P - język angielski poziom podstawowy: Pycio Izabela, Rodkiewicz
Przemysław, Broniarczyk Ewa, Cichewicz Jolanta – 100%, Pach Konrad –
100%, Bednarska Kamila, Franczak Ewelina – 100%, Pędziejewski Rafał
– 100%, Sztandor Cezary – 100%, Bartłomiejczyk Paulina, Chmielewska
Dagmara, Napieraj Natalia.
- GA-R - język angielski poziom rozszerzony: Goss Michał, Pycio Izabela, Rodkiewicz Przemysław, Broniarczyk Ewa, Cichewicz Jolanta, Pach
Konrad – 100%, Sztandor Aleksandra, Franczak Ewelina, Pędziejewski
Rafał, Sztandor Cezary.
Uczniom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów już w nowych szkołach.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie
[Źródło: cke.edu.pl, komisja.pl]
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Szkoła wita
Rzgowska szkoła podstawowa wita wszystkich uczniów w nowym roku
szkolnym, który zapowiada się pracowicie i ciekawie. Nasza szkoła przystąpiła do realizacji unijnego projektu „Lepsza szkoła, większe możliwości”,
realizowanego przez Gminę Rzgów, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Dzieci z klas I-III będą mogły brać udział w zajęciach rozwijających
zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, przyrodniczo, językowo, plastycznie, ale także odbywać się będą zajęcia dla dzieci
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z trudnościami
w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz gimnastyka
korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. W swojej pracy nauczyciele będą
koncentrować się na indywidualizacji pracy z uczniem zarówno zdolnym, jak
i mającym trudności w nauce.
Uczniowie klas IV-VI będą mogli rozwijać swoje pasje na dodatkowych
kołach zainteresowań. Natomiast dla uczniów potrzebujących pomocy odbywać się będą zajęcia wyrównawcze. Aktywni uczniowie będą mogli wziąć
udział w zaplanowanych konkursach przedmiotowych. W nowym roku szkolnym rusza też nasza szkolna biblioteka, co bardzo cieszy zarówno uczniów,
jak i nauczycieli.
Życzymy wszystkim uczniom entuzjazmu i chęci do pracy.

Edukacja dla bezpieczeństwa
W ubiegłym roku szkolnym wprowadzono do gimnazjum edukację dla
bezpieczeństwa. Gimnazjaliści w czasie zajęć, które mają charakter warsztatowy, mogą nauczyć się, jak udzielać pierwszej pomocy, zabandażować ranę,
jak zachować się, kiedy ktoś jest nieprzytomny czy w jaki sposób przetransportować rannego. Aby uatrakcyjnić lekcje, w czerwcu, dzięki uprzejmości
Naczelnika OSP KSRG Rzgów, druha Adama Góreckiego, w strażnicy w
Rzgowie odbyły się zajęcia terenowe dla klas trzecich.
Tematyka lekcji dotyczyła pożarów, ich klasyfikacji, metod ich gaszenia,
ewakuacji ludzi i zwierząt, postępowania w czasie wypadków, alarmowania
służb ratowniczych i zapobiegania pożarom. Druga część zajęć dotyczyła
sprzętu gaśniczego i ratowniczego, jakim dysponuje jednostka OSP w Rzgowie. Każdy, chętny uczeń mógł zasiąść za sterami strażackiego samochodu,
wypróbować węże gaśnicze i przymierzyć strój strażacki. Zajęcia przygotował i poprowadził Mateusz Kuzik, absolwent Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie. Dziękujemy bardzo za ciekawe zajęcia terenowe.
Mariusz Bojanowski i Agnieszka Ruta
Fot. Agnieszka Ruta
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Skąd się wzięły
wysokie podatki

Prawo stanowi, że rada gminy w roku poprzedzającym budżet ustala
stawki podatków lokalnych, tj. od 1 m2 powierzchni:
- od działalności gospodarczej i gruntów pod tę działalność – ta pozycja stanowi główne dochody budżetu,
- od budynków mieszkalnych, letniskowych i innych budynków gospodarczych
oraz tzw. pozostałe grunty, czyli działki do 1 ha niebędące gospodarstwami
rolnymi.
W przypadku tych działek obowiązuje stawka narzucana przez Ministerstwo Finansów zwiększana co roku ze względu na inflację. Na rok 2012
radni uchwalili stawkę 43 gr za 1 m2 rocznie, a wzrosła ona o 5 gr w stosunku
do roku 2011. Takie decyzje o wysokości tego podatku radni podejmowali co
roku na tym poziomie, gdyż informowano nas, że ta pozycja podatkowa stanowiła niewielką kwotę w budżecie i niewielkie obciążenie dla podatnika.
Jakież było radnych zdziwienie (Radny P. Salski wystąpił nawet z interpelacją), że od połowy tego roku Urząd Miejski wysyła nowe nakazy płatnicze do mieszkańców Rzgowa (nie rolników), gdzie podatek ich wzrasta
nawet o kilkaset procent. Skąd te wartości?!
Wszyscy wiedzieliśmy, że Starostwo Powiatowe od połowy roku prowadziło tzw. przeklasyfikowanie gruntów. Ale nikt nas nie poinformował,
że te czynności będą skutkowały tak wysokim wzrostem podatków. Nie
byliśmy świadomi, że to przeklasyfikowanie będzie powodowało w ogóle
wzrost wysokości podatków.
Okazało się, że przedtem w większości posiadacze działek do 1 ha płacili
tzw. podatek rolny mocno zaniżony, bo około 4 zł od 1000 m2. Po prawidłowym przeklasyfikowaniu tych gruntów u każdego właściciela takiej działki
podatek wzrósł do 430 zł wg obowiązujących stawek uchwalonych na bieżący rok przez Radę Miejską. A przecież wystarczyła tylko taka informacja i
radni mogliby tę stawkę obniżyć.
Na razie odnowiono ewidencję gruntów tylko w Rzgowie. Taka sama
sytuacja jest w Starowej Górze (rolników jak na lekarstwo - sami działkowicze) i innych wsiach, gdzie oprócz rolników jest dużo działkowiczów, lecz
tam na razie starostwo nie planuje modernizacji geodezyjnej, ze względu na
duże koszty tejże czynności.
Aż się prosi, żeby na 2013 rok Rada Miejska przyjęła stawki tego podatku
mocno obniżone. Z drugiej zaś strony, jeśli w pozostałej części gminy oprócz
Rzgowa nic się nie zmieni w klasyfikacji gruntów, to właściciele gruntów
poza Rzgowem będą płacić ten podatek w śladowej ilości.
Sprawiedliwe będzie, jeśli starostwo zmieni klasyfikację gruntów na działkach do 1 ha w całej gminie, a Rada Miejska obniży ten podatek do możliwie
dolnego pułapu. Trzeba jednak dodać, że jeśli dana rada gminy obniża podatki
lokalne, o tyle subwencja rządowa dla gmin będzie zmniejszona.
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Ale z tym problemem budżet Gminy sobie poradzi, gorzej z wygórowanymi podatkami w Rzgowie, które trzeba jak najszybciej obniżyć. Po
powzięciu tych informacji i ich przeanalizowaniu zainspiruję Radę Miejską
w Rzgowie do podjęcia takowej uchwały na następnej sesji.
Przyjrzeć się należy również podatkowi rolnemu i uzyskać informację,
w jakim zakresie radni mogą wpłynąć na jego wysokość z hektara przeliczeniowego gruntów rolnych. Do tej pory przez okres trwania samorządności
od 1990 r. Rada Gminy w Rzgowie nie ingerowała w ten podatek ustalony
przez ministerstwo finansów, na podstawie cen zboża za lata poprzednie. W
dobie kryzysu do tego tematu trzeba podejść obiektywnie, choć jest on w
całości przychodem budżetu gminy, ale stanowi w nim dość niską pozycję
budżetową.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

List otwarty do mieszkańców
Gospodarza
Szanowni mieszkańcy. Pomyślałem sobie, że będzie to najlepsza forma
przekazania informacji, jak i wyjaśnienia niektórych spraw. Ostatnie spotkanie z mieszkańcami i P. Burmistrzem, w którym brałem udział, spowodowało
burzę emocji i nic nie wniosło do sprawy. Zacznę od budowy obwodnicy.
Trwają intensywne rozmowy na ten temat na komisjach, na wspólnych
spotkaniach radnych i P. Burmistrza, jak rozwiązać problem budowy obwodnicy w świetle protestów mieszkańców i czy ją budować, a jeżeli tak, to w
jakiej formie. Ja uszanuję wolę mieszkańców i nie będę opowiadał się za
budową. O postępujących pracach i rozwiązaniach będę informował na bieżąco. Jeżeli chodzi o zamknięcie skrzyżowania ul. Pabianickiej z drogą katowicką, to jest kilka pomysłów, żeby do tego nie doszło i będą prowadzone
rozmowy w tej sprawie. Radni robią wszystko, żeby do zamknięcia tego
skrzyżowania nie dopuścić. Informuję, że wcześniej przed tym zebraniem
nie wiedziałem nic o zamknięciu tego skrzyżowania. Zapewniam Państwa,
że gdyby radnym był mieszkaniec Gospodarza, również by nie wiedział i
ciekawy jestem czy również rozpętałaby się wojna przeciwko niemu, tak jak
przeciwko mnie.
Ogromnie się cieszę, że pieniądze przyznane przez radę przy podziale
budżetu na ten rok zaowocowały budową placu zabaw dla dzieci. W międzyczasie powstała możliwość refundacji ze środków unijnych, został złożony
na to wniosek. Czy uda się odzyskać te pieniądze, czy nie, to się okaże, a
plac zabaw jest skończony. Dziękuję serdecznie Pani Przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich w Gospodarzu i Radzie Sołeckiej za zaproszenie na oficjalne otwarcie placu zabaw, które odbyło się 15.09.2012 r. Życzę dzieciom,
aby radośnie się tam bawiły, a opiekunom, by przy okazji choć przez chwilę
odpoczęli.
Radny Zenon Wawrzyniak

7

XXV sesja Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 19 września 2012 r.
Sesja zawierała 26 punktów i była zwołana
głównie z powodu upływającego terminu podziału
gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych. Całość sprawy dotyczy
wyborów w okręgach jednomandatowych za dwa
lata. Wybory uzupełniające tej kadencji odbywają
się na starych zasadach. Siedziby obwodowych
komisji wyborczych, czyli lokale, w których obywatele gminy będą głosować, pozostają te same
z wyjątkiem Starowej Góry - zamiast Świetlicy
Wiejskiej wybory odbędą się w Strażnicy OSP.
Przypominam, że w Rzgowie od 2011 roku lokale
wyborcze znajdują się w Gimnazjum. Tak postanowiła Rada Miejska, a szczegóły w Internecie na
stronach BIP-u.
Na sesji spodziewano się publiczności i tak
się też stało. Przybyło na obrady około 70 osób,
Telewizja Łódzka Trójka, reporterzy i dziennikarze. Ostatnio nabrzmiewały tematy podatków
rolnego i od działek w mieście Rzgowie, temat
budowy autostrad i powstających wokół nich żwirowni, opłat adiacenckich i obwodnicy Rzgowa.
Nastroje były niezwykle groźne i katastroficzne,
ale w miarę przebiegu sesji emocje opadały po
deklaracji Burmistrza Rzgowa i radnych, że jeśli
mieszkańcy nie chcą obwodnicy, to gmina budować jej nie będzie. Przygotujemy tylko podwaliny
pod jej powstanie, czyli decyzję środowiskową, a
na pewno budować będziemy węzeł drogowy na
skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 1, który jest jej
częścią jako zjazd do nowo powstającego Centrum Przedsiębiorczości po zachodniej stronie od
PTAKA za drogą Nr 1 – wyszło z sali kilka osób.
Następnie burmistrz Jan Mielczarek przekazał, że autostrady w naszej gminie powstać
muszą, czy się nam to podoba, czy nie, bo to jest
program międzynarodowy, a drogi publiczne w
gminie służą również do transportu materiałów na
te budowy, czy my chcemy, czy nie, oraz poinformował o próbach stworzenia dróg technologicznych przez niego, aby uciążliwości dla mieszkańców były najmniejsze. Lecz niektórzy właściciele
gruntów nie zgadzają się na wejście w ich własności. Burmistrz oznajmił, że bez pomocy samorządu Kalina i Kalinka, a w szczególności Sołtysa
tej drugiej wsi, może droga technologiczna nie
powstać, bo własność w dzisiejszym prawie jest
święta.
Wtedy niestety uciążliwości tego transportu
ze żwirowni będą duże i oby nie dochodziło do
nieszczęśliwych wypadków jak w Kalinku –
wyszło następnych kilka osób.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady
oświadczenia w sprawie wzrostu podatków – salę
opuściła też telewizja i kilkadziesiąt osób.
Oświadczenie to jest zamieszczone w tym
numerze gazety pt. „Skąd się wzięły wysokie
podatki”. To oświadczenie jest również deklaracją
Rady Miejskiej w tej sprawie.
Po uchwaleniu zmniejszenia wysokości
opłaty adiacenckiej z 50% do 30% z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, gdzie w dyskusji nad tą sprawą zaważył
głos Wiceprzewodniczącej Reginy Bagińskiej, z
publiczności zgromadzonej na sesji – zostało już
tylko kilka osób – i wtedy dalej w zrozumieniu
dla wszystkich bez wysokich tonów można było
prowadzić obrady.

„Siła złego na jednego”

Tak jednym zdaniem można skomentować
początkowy przebieg dyskusji sesyjnej na tematy
dotykające poszczególnych grup mieszkańców.
Działanie w myśl zasady, że „najlepiej się rządzi
tam, gdzie się nic nie dzieje”, jest bardzo krótkowzroczne i tylko daje efekty na dziś. A co dalej.
Najłatwiej jest nic nie dać od siebie, a żądać od
władz gminy wszystkiego, bez własnego udziału
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– bo gmina bogata. Skoro bogata, to dlaczego
bierze kredyty na inwestycje? Myślenie perspektywiczne samorządu rzgowskiego, mające na celu
przyszły rozkwit gminy i zwiększenie jej dochodów, czasami doskwiera niektórym osobom,
którym nie po drodze jest taki wzniosły scenariusz. Dla nich nie ma myślenia w kategoriach
społeczeństwa, większości obywateli i ich interesów. Dla nich liczy się prywata, tylko ich interes
indywidualny i nade wszystko własna kasa oraz
mir ich domowych pieleszy.
I tak przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla Rzgowa – były żądania,
aby radni przekształcili dzisiejsze pola rolne na
działki budowlane – ale „Broń Boże”, aby uchwalać opłatę planistyczną właścicielom działek niecierpliwym, aby dzielić te tereny w celach zysku.
I tak „Broń Boże” wybudować wjazd dla
Strefy Przedsiębiorczości, choćby tylko z maleńką
częścią obwodnicy, gdyż ich ulicą przejedzie kilkanaście pojazdów dziennie więcej niż dziś (np.
ul. Guzewską).
Zapomina się o tym, jak się wyraził jeden
internauta na blogu, „że tylko dzięki Ptakowi
pozamieniali rozwalające się stodoły Gospodarza
na hurtownie” – koniec cytatu. Kogo obchodzą
przyszłe spodziewane duże dochody z tytułu tak
wielkiej inwestycji, stabilniejsze od przychodów
– z kopalni w Kleszczowie – gdyż pokłady węgla
brunatnego tam się niedługo skończą.
I tak „Broń Boże” wyeksploatować pokłady
żwirów i piasków, które czekały tysiące lat na niepowtarzalną okazję budowy obok nich autostrad
w naszej Gminie, bo niektórzy nasi sąsiedzi się
przez to zbytnio wzbogacą, a my stracimy niepowtarzalne widoki sielskiej wsi na jakiś czas. W
tej walce wykorzystuje się nawet przypadkową
śmierć człowieka w wypadku samochodowym.
Protest przeciwko żwirowniom w sąsiedztwie
autostrad powoduje np. w Romanowie odwrotne
skutki, gdyż „dzięki” niemu powstające mimo
tego kopalnie mogą wywieźć urobek do bezpośrednio przylegającej budowy, otrzymują zezwolenia na eksploatację limitowane na kilka lat do
przodu i wtedy (po zamknięciu budowy) wyjadą
ciężarówki na drogi naszej gminy, nie wspominając o tysiącach ton rekultywacji.
Kto to słyszał?! O hodowli zwierząt gospodarskich na wsi, a w szczególności w Grodzisku,
trzody chlewnej, choć pozwala na to rozporządzenie ministra i plan przestrzenny gminy, w którym
widnieje zapis w pierwszej kolejności, że obowiązuje zabudowa zagrodowa. Nie bacząc na to
wznosi się obok szklane gabinety kosmetyczne
i się ma pretensje do samorządu, nie do ustawodawcy, że czasami od świni po prostu śmierdzi,
a klient ma przyjechać po inne doznania zapachowe.
I to mówią osoby w tym środowisku urodzone
i wychowane, przeszkadzając ile sił w budowie
nowoczesnej chlewni, która przynajmniej część
tych uciążliwości by wyeliminowała.
Obciąża się samorząd gminny o podniesienie radykalnych podatków w Rzgowie, choć
zapomina się, że złożenie deklaracji podatkowej
zgodnej z rzeczywistym ich zagospodarowaniem należy do właścicieli nieruchomości do 1
ha. Nawet gdy przeklasyfikowanie tych działek
przeprowadził Starosta Powiatu, to i tak winni są
radni i burmistrz.
No i wreszcie wypowiedziane w dyskusji
stwierdzenia, że planowany budynek Domu Kultury z prawdziwego zdarzenia jest niepotrzebny, a
obecna Hala Sportowa i przyszły basen obok kompleksu szkół jest, cytuję, „w dziurze” – odbiera
wiarę w mądrość człowieka i jego obiektywizm.
W takiej to tonacji wyrażane były poglądy
części publiczności zgromadzonej na tej sesji.
Nic dodać – nic ująć.
Nasuwa się takie przysłowie „Że jeszcze się
taki nie urodził, co by wszystkim dogodził”.

Na tej sesji przyjęto również miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Rzgowa pomiędzy ulicami: Tuszyńską –
Letniskową – Kusocińskiego – Rzemieślniczą.
Wyrażono zgodę na zakup od P. Bożeny i
Marka Franczaków nieruchomości o pow. 7504
m2 przy ul. Literackiej w bezpośrednim sąsiedztwie Hali Sportowej. Cena zakupu ma nie być
większa niż 160 zł/1 m2 + budynki i utwardzenie
działki. Zobowiązano Burmistrza do przedstawienia Radzie Miejskiej wyceny nieruchomości
przed zakupem.
Radni zgodzili się na sprzedaż sześciu działek
budowlanych w drodze przetargu i dwu maleńkich w drodze bezprzetargowej w Konstantynie.
Rozpatrzono dwie skargi na Burmistrza
Rzgowa:
- w jednej w sprawie wydania kopii projektu
zmiany „Studium” na płycie CD uznano ją za bezzasadną, gdyż te prace są dopiero w toku,
- w drugiej skardze uznano ją za zasadną w
części dotyczącej nieudzielenia terminowej odpowiedzi na pismo mieszkańców ul. Stropowej w
Starowej Górze.
W części inwestycji: kanalizacji i asfaltowania tej ulicy uznano za bezzasadną, gdyż to są
kompetencje Rady Miejskiej i trzeba na to mieć
pieniądze (duże pieniądze!).

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rzgowie
Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Rzgowie w okręgu
wyborczym Nr 9 (Kalino, Huta
Wiskicka, Tadzin, Bronisin Dworski), zarządzonych na dzień 14
października 2012 r., zgłoszono
następujących kandydatów:

Anna Pachulska
lat 41, wykształcenie średnie, Przewodnicząca KGW w Kalinie, zam.
Kalino

Andrzej Sabela
Urodzony w Wiskitnie 3 kwietnia 1951 r. Wychowywał się w
Wiskitnie do 22 roku życia. Ukończył Zasadniczą Szkołę Samochodową w Łodzi. Ukończył kurs
mistrzowski w swoim zawodzie i
kursy pedagogiczne. Uczył młodzież w szkole budowlanej praktycznej nauki zawodu. Po ślubie
zamieszkał w Tadzinie prowadząc
zakład samochodowy i gospodarstwo rolne. Posiada żonę Danutę,
dwoje dzieci i pięcioro wnucząt.
Był radnym jedną kadencję i
dwie kadencje członkiem Zarządu
Gminy. Nieprzerwanie od 1991
r. do dziś jest sołtysem sołectwa
Huta Wiskicka-Tadzin.

W NASZYM OBIEKTYWIE
XXV SESJA RM W RZGOWIE

Zmiany w budżecie

1. Zwrot środków z programu unijnego na budowę
Hali Sportowej w wysokości
- ok. 800 tys. zł
2. Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego
– ok. 30 tys. zł
3. Darowizna na rzecz gminy
– 10 tys. zł
4. Wycofanie na ten rok dofinansowania samochodu dla OSP Bronisin
– ok. 80 tys. zł
5. Zaoszczędzone na przetargach budowy wodociągów
– ok. 74 tys. zł
Co daje razem
994.212,12 zł
Kwotę tę rozdysponowano w sposób następujący:
1. Budowa wodociągu w Konstantynie
- 84.000,00 zł
2. Docieplenie ściany budynku strażnicy OSP
Romanów wraz z otynkowaniem
- 4.000,00 zł
3. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla południowo-wschodniej obwodnicy
Rzgowa
- 65.000,00 zł
4. Przebudowa rowów odwadniających
- 65.000,00 zł
5. Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy
- 689.825,12 zł
6. Budowa chodnika w ul. Krasickiego w Rzgowie
- 15.000,00 zł
7. Modernizacja budynku GZWiK w Rzgowie
- 2.000,00 zł
8. Wykonanie projektu odwiertu studni w Czyżeminku
- 5.000,00 zł
9. Modernizacja posadzki w garażach OSP w
Rzgowie
- 10.000,00 zł
10. Wydatki bieżące na plany zagosp. przestrzen.
- 5.000,00 zł
11. Wydatki bieżące związane z zatrudnieniem 5
pracowników na robotach publicznych
- 37.687,00 zł
12. Wydatki bieżące na utworzenie oddziału świetlicy w Szkole Podstawowej w Guzewie
- 1.700,00 zł
13. Wydatki bieżące związane z ochroną hali
sportowej w Rzgowie
- 10.000,00 zł
Razem:
994.212,12 zł
Z poważaniem,
Przewodnicący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski
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Układanie, cyklinowanie
parkietu, remonty
Tel. 502-687-750
PHU RINSTAL Robert Bartoszewski
oferuje usługi w zakresie:
– Budowy przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych
– Budowy szamb ekologicznych
– Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
– Usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
– Robót ziemnych koparko-ładowarką
– Dowiezienia humusu na urządzenie ogrodu
Adres: Grodzisko 44a
Tel. 42-214-14-10; Fax: 42-214-18-10
Kom. 601-392-449, 605-608-160
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