MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

Nr 9 (222) l WRZESIEŃ 2013 r.

Cena 1 zł

Działo się w Rzgowie
Ostatni weekend sierpnia mieszkańcy Rzgowa od wielu lat rezerwują
sobie na to, by wziąć udział w dobrej zabawie. Organizatorem Dni Rzgowa
była Rada Miejska, Burmistrz Rzgowa oraz Gminny Ośrodek Kultury. „Dni
Rzgowa” - to projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Oprócz imprez dla dzieci: czyli wizyty Baby Jagi oraz magicznych sztuczek Filipa Piestrzeniewicza rzgowianie mogli wziąć udział w zawodach
sportowych czy popisać się wędkarskimi umiejętnościami.
W sobotnie popołudnie 31 sierpnia gwiazdą wieczoru był Don Vasyl,
który zgromadził liczną publiczność przy scenie w Parku Mickiewicza, a tuż
przed nim wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. Rozbawieni widzowie kontynuowali zabawę, słuchając w dalszej części piosenek grupy wokalnej „Sempre Cantare”, która wprowadziła uczestników w taneczny nastrój.
Chwila oddechu i po niedzielnym obiedzie 1 września można było znowu
zrelaksować się w centrum Rzgowa. Najpierw koncertował Chór „Camerata”, później do łez rozbawił kabaret „Neo-Nówka” z „Żarówką”, a na
koniec Rodzinna Gala Operetkowa. Wystąpiły rodziny Dariusza Stachury,
Mirosława Bednarczyka oraz Wojciecha Skibińskiego. Zabawa ludowa i
pokaz sztucznych ogni zakończyły obchody.
Jeżeli ktoś przegapił program artystyczny i bezpłatną degustację potraw
lokalnych, to czas zanotować i już teraz zarezerwować sobie ostatni weekend
sierpnia w 2014 roku. Do wspólnej zabawy zapraszamy już teraz.
Renata Furga, GOK Rzgów

Dożynki w Gminie Rzgów
W dniu 8 września w niedzielę we wsi Prawda odbyły się gminne
dożynki. Rozpoczęte zostały mszą św. o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Rzgowie. Mszę celebrowali: ks. proboszcz
Krzysztof Florczak, ks. proboszcz parafii z Woli Zaradzyńskiej Grzegorz
Adamek oraz wikariusz Krzysztof Burzyński. Podczas mszy na ofiarowanie
darów starostowie dożynek Anna Leszek oraz Sławomir Hans złożyli na
ręce proboszcza wypieczony chleb z tegorocznych zbiorów, a panie z Koła
Gospodyń Wiejskich ze Rzgowa zaśpiewały pieśń dożynkową.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Starostowie Dożynek
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STAROŚCINA

STAROSTA

Anna Leszek, mężatka, lat 51. Ma
3 dorosłych synów. Jest szczęśliwą
babcią – Zosi i Marysi. Razem
z mężem Wiesławem prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni
9 ha i 5 ha dzierżawy. Zajmuje się
hodowlą koni, bydła opasowego i
trzody chlewnej. Od 6 lat jest Przewodniczącą KGW Prawda.

Sławomir Hans, lat 35, żonaty,
ma 3 synów w wieku szkolnym. Z
żoną Joanną prowadzi gospodarstwo
rolne o powierzchni 10 ha. Uprawia
przeważnie zboża dla trzody chlewnej, bydła, które hoduje. Jego hobby
to konie, bez których - jego zdaniem
- nie byłoby gospodarstwa. Poza
rolnictwem interesuje się sportem i
mechaniką.

INFORMATOR RZGOWSKI

DNI RZGOWA

Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Policja
Pogotowie gazowe
Informacje: - ogólna
- PKP
- PKS
- celna
Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 (godz. 8.00-18.00)
Nocna i świąteczna pomoc lekarska
Gminna Przychodnia w Andrespolu
Andrespol, ul. Rokicińska 125
Apteka „Cefarm”
Rzgów, Ogrodowa 11 (czynna 8.30-16.30)
Apteka „Maria”
Rzgów, pl. 500-lecia 2 (godz. 8.00-18.00)
Lecznica dla zwierząt
Rzgów, ul. Ogrodowa 1 (godz. 8.00-16.00)
całą dobę

USŁUGI GEODEZYJNE Paweł Świtała
– tyczenia – inwentaryzacje powykonawcze
– mapy do celów projektowych
– mapy do celów prawnych – podziały
Tel. 698-377-512. Rzgów, ul. Ogrodowa 25

Usługowy Zakład Kominiarski
Piotr Zawadzki i Mariusz Zawadzki
świadczy swoje usługi w Gminie Rzgów w zakresie:
m wydawanie opinii gazowych
m przeprowadzanie corocznych konktroli technicznych
przewodów kominowych z wydaniem opinii
m czyszczenie przewodów kominowych
m odbiór techniczny budynków
m usuwanie usterek zgodnie z obowiązującymi przepisami

tel. (042) 646-05-63 oraz 695-931-495
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999
998
997
992
913
94-36
42-631-97-06
42-638-82-10
42-214-11-72
42-214-11-73

42-213-23-62
605-145-149
42-214-10-27
42-227-84-84
42-214-10-58
42-214-10-65
601-319-260
42-214-10-04

Parafia Rzymsko-Katolicka
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)
Komisariat Policji w Rzgowie
42-214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6 (8.00-22.00)
Komisariat Policji
42-614-25-62
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31 (całą dobę)
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Koluszki, ul. 11 Listopada 62 F (informacja całą dobę)
997, 112, 44-719-62-11
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. 9.00-17.00)
Gimnazjum w Rzgowie
42-214-13-39
Szkoła Podstawowa w Rzgowie
42-214-10-39
Szkoła Podstawowa w Guzewie
42-214-10-86
Szkoła Podstawowa w Kalinie
42-214-10-77
Przedszkole Publiczne w Rzgowie
42-214-14-39
Biblioteka Publiczna w Rzgowie
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.bip.rzgow.pl
Gminny Ośrodek Kultury
42-214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji
Rzgów, ul. Szkolna 5
42-213-30-08
Miejski 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
42-675-95-52
Pabianice, ul. Partyzancka 110 (czynny całą dobę)
Zakład Energetyczny SA
Pabianice, ul. Piłsudskiego 19 (całą dobę)
42-675-10-00
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Rzgów, ul. Stawowa 11 (całą dobę)
42-214-11-91
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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NAGRODY ROZDANE
Jednym z pierwszych punktów uroczystych obchodów Dni Rzgowa było
rozdanie nagród w konkursie plastycznym pt. „Moje wymarzone rodzinne
wakacje”, ogłoszonym w ramach Kampanii Społecznej „Postaw na Rodzinę”.
Profesjonalne i niezależne jury wyłoniło spośród 66 zgłoszonych do konkursu
prac 21 zasługujących na szczególne wyróżnienie. Nagrodami za pierwsze
miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych były tablety, które wywołały
piękne uśmiechy na twarzach laureatów.
Była to druga edycja konkursu w ramach Kampanii Postaw na Rodzinę,
ale za rok będzie kolejna i serdecznie zachęcamy do udziału dzieci i młodzież. Obiecujemy równie atrakcyjne nagrody. A tegorocznym laureatom
SERDECZNIE GRATULUJEMY.
Agata Nawrocka

DOŻYNKI GMINNE – PRAWDA

Zawody wędkarskie
W ramach obchodów Dni Rzgowa odbyły się zawody wędkarskie dla
dzieci i młodzieży na zbiorniku wodnym w Rzgowie przy ulicy Zielonej.
Mimo niesprzyjającej rano pogody ryby w tym dniu brały, przeważnie karasie, liny i sumiki kanadyjskie, które nie wiadomo skąd się wzięły w tym
zbiorniku.
Zawody wygrał Maksymilian Wojtala, następne miejsca zajęli: Mateusz Rakowski, Andrzej Kaleta, Piotr Pacześ, Joanna Rakowska. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy i nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego, pozostali upominki wędkarskie.
Włodzimierz Kaczmarek

ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU
PRAC NA TERENIE GMINY RZGÓW
POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Starostwo Powiatowe w Łodzi informuje, iż na terenie Gminy Rzgów
prowadzone są prace polegające na pozyskaniu i opracowaniu danych
ewidencyjnych, dotyczących budynków i lokali oraz użytków gruntowych w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych
zgodnie z treścią § 55 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). W ramach prowadzonych
prac geodezyjnych wykonawcy będą dokonywać pomiarów użytków
gruntowych, a w uzasadnionych przypadkach także pomiaru budynku
oraz granic działki.
Termin wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Starowa Góra, Grodzisko, Czyżeminek, Gospodarz, Guzew-Babichy, Prawda, Stara Gadka nastąpi w dniach od 7.10.2013 r. do
dnia 25.10.2013 r., natomiast dla obrębów Bronisin Dworski, Huta
Wiskicka-Tadzin, Kalino, Romanów, Kalinko od 4.11.2013 r. do dnia
22.11.2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI
POZYSKANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ

Malowanie w Rzgowie
Na początku wakacji, dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza, w ogrodach przykościelnych w Rzgowie odbył się III Plener Malarski, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, jako dodatkowa nagroda dla wszystkich laureatów konkursów plastycznych, organizowanych przez GOK w roku
szkolnym 2012/2013.
Do udziału w plenerze zaproszono aż 65-osobową grupę dzieci i młodzieży z Guzewa, Kalina, Pabianic, Tuszyna i Rzgowa. Technika pracy
była dowolna, a jedynym wymogiem był temat pracy - Kościół w Rzgowie.
Wszystkie ukończone dzieła naszych młodych twórców są prezentowane na
wystawie poplenerowej pt. „Kościół w Rzgowie” w holu Urzędu Miasta.
Wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród i dyplomów z udziałem Pani Burmistrz Jadwigi Pietrusińskiej odbyło się podczas Dni Rzgowa 2013 r.
Gratulujemy wspaniałych prac i zapraszamy do udziału w naszych
konkursach plastycznych. Zapraszamy również wszystkie dzieci z naszej
gminy do zabawy i nauki podczas bezpłatnych zajęć plastycznych w GOK.
Dokładne informacje na www.rzgowkultura.pl lub pod nr tel. 42-214-13-12.
Irmina Kuzik, instruktor GOK

Uprzejmie informujemy o możliwości aplikowania o środki w ramach
naborów na działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój
mikro przedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe projekty”, 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.
Planowany termin rozpoczęcia naborów: od 22 października 2013 do 5
listopada 2013 r. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać bezpośrednio od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do
16:00, w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ
RAZEM” – ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd, pok. nr 10. Więcej informacji
nt. naborów, a także wymagań oraz niezbędnych dokumentów uzyskają
Państwo na stronie www.buduj.eu, w Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
pok. 04: wtorki w godz. 11:00 – 15:00, oraz pod nr tel. 517-488-914, 516963-993, 42-214-11-09.
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DOŻYNKI GMINNE – PRAWDA
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Po mszy uczestnicy dożynek
przejechali uroczystym korowodem
na plac przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Prawdzie. Tam też
powitał gości Burmistrz Rzgowa,
p. Jan Mielczarek, rozpoczynając
oficjalną część dożynek, na którą
złożyły się:
– ceremonia wręczenia chleba
wytworzonego z lokalnych ekologicznych produktów,
– prelekcja na temat Odnawialnych
Źródeł Energii oraz segregacji śmieci,
– quizy ekologiczne z upominkami
dla dzieci i młodzieży,
– występy zespołów artystycznych
z Gminnego Ośrodka Kultury: ZPiT
„Rzgowianie”, Rzgowskiej Orkiestry Dętej oraz chóru „Camerata”,
– degustacje potraw regionalnych z

ekologicznych stołów piknikowych,
– zabawa ludowa z udziałem zespołów wokalno-instrumentalnych,
– wystawa promująca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Na scenie zaprezentowały się
z wieńcami dożynkowymi oraz
ułożonymi przez siebie wierszami
i przyśpiewkami Koła Gospodyń
Wiejskich z Gminy Rzgów. Nareszcie panie mogły bezkarnie wytknąć
swoje bolączki władzom gminy i
powiatu.
I tak:
Burmistrzowi
Rzgowa,
panu
Janowi Mielczarkowi - KGW ze
Starowej Góry.
Rzgowskim Radnym Powiatowym,
pani Aleksandrze Kubickiej i panu
Pawłowi Babskiemu, którzy reprezentowali Starostwo Powiatowe KGW z Romanowa.

Radzie Miejskiej, reprezentowanej przez przewodniczącego, pana
Marka Bartoszewskiego, i wiceprzewodniczącą, panią Reginę
Bagińską – KGW z Gadki Starej.
Zastępcy Burmistrza Rzgowa, pani
Jadwidze Pietrusińskiej – KGW z
Guzewa.
Regionalnemu Związkowi Kółek
i Organizacji Rolniczych w Łodzi,
reprezentowanemu przez przewodniczącą, panią Zofię Wąsicką, i
przewodniczącego, pana Krzysztofa
Banasiaka – KGW z Gospodarza.
Zabawa dożynkowa trwała
do późnych godzin wieczornych.
Liczna rzesza uczestników tegorocznych dożynek w Prawdzie
mogła oficjalnie zamknąć rozdział
tegorocznych żniw, biesiadując do
woli.
Instruktor GOK
Jarosław Rychlewski

Władze gminy Rzgów k. Konina zaprosiły nas na swoje już VII Dni
Rzgowa. Charakterystykę tamtejszej Gminy zamieszczaliśmy już na łamach
naszej gazety. Wspomnę tylko, że bliźniaczy Rzgów leży w urokliwej dolinie
Warty. Cała gmina jest atrakcyjna turystycznie. Wyznaczone są szlaki konne,
rowerowe, piesze i przede wszystkim szlak wodny rzeką Wartą. Historia
tej gminy i samego Rzgowa sięga XII wieku. Stare zabytkowe kościółki i
kaplice naprawdę warto zobaczyć. Najcenniejszym jednak atutem są sami
mieszkańcy. Ich serdeczność i otwartość porusza każdego.
Troje radnych i nasza Orkiestra Dęta wybrała się, aby uczestniczyć w
Święcie Rzgowa. Uroczystości odbyły się na gminnym stadionie, przepięknie usytuowanym pod samym lasem. Tak jak u nas, zorganizowano place

Dożynki z innej strony!
Święto Plonów w Prawdzie było
nadzwyczaj udane ze strony organizacyjnej. Występy, pokazy, wystawy,
zabawa i obsługa były wyśmienite.
Kontrowersje zawsze budził fakt,
że organizatorzy (koła gospodyń
wiejskich, organizacje rolnicze i
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społeczne, straże pożarne, goście
zaproszeni) mają lepszą garkuchnię
od osób pozostałych. Dla tych drugich wydano kilkaset darmowych
porcji żywnościowych, a piwo i
tak było płatne dla wszystkich. To
właśnie oni patrzyli z zazdrością

na zastawione stoły organizatorów
i utyskiwali, mówiąc o podziałach
na lepszych i gorszych. Chciałaby
dusza do raju! A od siebie co? To
było święto rolników.
To Koła Gospodyń Wiejskich
przygotowywały to jadło u siebie
przez kilka dni. To straże pożarne
dostarczyły te produkty i uświetniły uroczystość swoją obecnością.
To zespoły występujące w skwarze
słonecznym zasłużyły sobie na taki
poczęstunek. Do tych organizacji
nikt się nie garnie, a do garnka
wszyscy. Tak być nie może. Wpierw
trzeba od siebie coś dać – a potem
wymagać.
Zresztą organizacyjnie wyszynk
dla przeszło dwu tysięcy osób jest
niemożliwy, tym bardziej, że nikt
nie wziął za to złotówki, a organizacje i mieszkańcy Prawdy przeszli w
tym zakresie samych siebie.
Następny zgrzyt to rozdawanie
ulotek przez osoby spoza gminy
(pewnie tym „naszym” brakło
odwagi lub argumentów) i nawoływanie do krytykowania obecnych
konstytucyjnych władz samorządowych.
W wystąpieniu dożynkowym
nie ukrywałem tego jako Przewodniczący Rady Miejskiej i zwróciłem
uwagę, że po przeszło dwudziestoletnim sprawowaniu mandatu
samorządowego zmienił się charakter gminy z typowo rolniczej na
usługowo-produkcyjną, stawiającą
mocno na handel. Przywitałem na
dożynkach nielicznych już rolników i ich liczne rodziny, które
właśnie dzięki warunkom, jakie
stworzył rzgowski samorząd dla
przedsiębiorców, znalazły pracę
poza rolnictwem.
Dziś w gminie Rzgów bezrobocie jest śladowe, a tak naprawdę to

My znad Neru – Oni znad Warty

ci, co nie chcą pracować, to i tak nie
będą. Dzięki polityce naszego samorządu powstały w Rzgowie większe
i mniejsze fortuny. I tak naprawdę
można byłoby sobie podłożyć ręce
pod tyłek i zbierać aplauzy na takich
dożynkach.
Ale byłoby to wygodnictwo
władzy przez nas reprezentowanej. Dążenie do modelu Wielkiego
Rzgowa przyświeca naszej władzy
gminnej, a mnie w szczególności
po wywiadzie prasowym, jakiego
udzieliłem ćwierć wieku temu. Prasa
ten wywiad zatytułowała: „Łódź
koło Rzgowa”.
Dlatego też w słowach wypowiedzianych
na
tegorocznych
dożynkach skrytykowałem działania niektórych osób (w większości
napływowych) stowarzyszonych w
organizacjach:
- przeciwko wiatrakom – która
nie ma racji bytu, gdyż samorząd
Rzgowa nie ma takich planów
realizacji elektrowni wiatrowych, a
zainteresowani dobrze wiedzą, że to
Rząd pod naciskiem UE przymusił
Radę Gminy do umiejscowienia ich
w naszym Studium Gminy w 2007
r., ale udają, że tego nie wiedzą.

zabaw dla dzieci, gastronomię, wystawy miejscowych towarów rękodzieła.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały przenajróżniejsze wypieki,
nalewki z własnych receptur oraz potrawy i przekąski, rywalizując o I miejsce w konkursie „Rzgowski smak”.
Przywitano nas z radością i bardzo serdecznie. Nasza i miejscowa Orkiestra Dęta dały koncerty nagrodzone gromkimi brawami. „Strzałem w dziesiątkę” był wspólny występ obu orkiestr rzgowskich. Okazało się bowiem,
że „moc” i zgranie obu zespołów, które nigdy dotąd nie ćwiczyły razem było
niesamowite, a nasze dziewczyny z orkiestry były nie lada atrakcją.
K.B.

„Tam szum Prutu,
Czeremoszu do tańca porywa”
Wniosek o tym tytule otrzymał dotację na realizację zadania w ramach
Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży z inicjatywy Narodowego Centrum
Kultury. Tym razem zadanie było realizowane na Ukrainie.
Ponad 40-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” w wieku 12-18 lat pojechała do miejscowości Stara Krasnoszora, gdzie
odbywały się zajęcia artystyczne (wokalne i taneczne). Partnerem dla polskiej grupy był Zespół Górali Czadeckich „Dolinianka”, który prowadzi Pani
Regina Kałuski.
Podczas kilku dni pobytu młodzież obydwu grup błyskawicznie uczyła
się zwrotów w obcym języku, nie tylko koniecznych do wykonywania
wspólnie tańca, ale także uczyła się piosenek w języku ukraińskim. Okazji do
wspólnego spędzania czasu nie brakowało: podczas pokazów multimedialnych polska młodzież poznała historię Krasnoszory, miasta Czerniowiec, a w
rewanżu mogła pochwalić się Rzgowem.

Na potrzeby realizacji projektu została udostępniona świetlica wiejska
w Starej Hucie, w której odbywały się próby taneczne obydwu grup, a wieczorami wspólne dyskoteki. Innymi elementami integracji obydwu zespołów
były też: konkurs fryzur dla dziewcząt i mecz piłki nożnej dla chłopców,
zakończone wieczorną biesiadą przy ognisku wspólnie z rodzinami członków
Zespołu „Dolinianka”, połączoną z degustacją regionalnych potraw ukraińskich.
Punktem kulminacyjnym pobytu grupy polskiej na Ukrainie był wspólny
występ w mieście Storożyniec z okazji 22. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Ukrainę. W drodze powrotnej do kraju zwiedziliśmy muzeum
pisanki w Kołomyi.
Z pewnością podczas tej krótkiej wizyty na Bukowinie udało się poznać
historię i obyczaje tam panujące, zrozumieć odrębności kulturowe, promować
Polskie Dziedzictwo Kulturowe oraz nawiązać wiele znajomości, które być
może przetrwają lata, tym bardziej, że planujemy kontynuować współpracę w
ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży w latach następnych.
Renata Furga,
GOK Rzgów

DOKOŃCZENIE NA STR. 5
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Nowy sezon rozpoczęty
Wszystkie drużyny Zawiszy Rzgów rozpoczęły już rywalizację w nowym
sezonie rozgrywkowym 2013/2014. Do rundy jesiennej sezonu 2013/2014
Zawisza zgłosiła we wszystkich grupach 102 zawodników. Drużyny naszego
klubu grają w III lidze, Klasie Okręgowej - to nasi seniorzy oraz w trzech
grupach młodzieżowych: klasach Deyna, Kuchar oraz Górski.
Zarząd Klubu szczególnie cieszy duże zainteresowanie uprawianiem
piłki w Zawiszy najmłodszych adeptów z rocznika 2002 i młodszych. Jednak
jak klub ma drużynę w III lidze, to przekłada się to automatycznie na większe
zainteresowanie piłką nożną wśród naszej młodzieży.
Trenerowi najmłodszej grupy codziennie przybywa chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu i będzie to najliczniejsza grupa trenujących
w naszym klubie. Cieszy również duża liczba trenujących zawodników w
Klasie Okręgowej, gdzie jest dużo zdolnych piłkarzy, tylko jeszcze żeby
uwierzyli w siebie. Zarząd Klubu ciągle liczy na naszych wychowanków, że
po pewnym czasie gry w Okręgówce dołączą do kadry III ligi i zaczną reprezentować swój klub w tej klasie rozgrywkowej. Na razie wszystkie nasze
drużyny występują w kratkę - po efektownym zwycięstwie przychodzi bolesna porażka z niżej notowanym rywalem, a nie wszyscy, szczególnie młodzi
zawodnicy, wytrzymują presję wyniku i po naprawdę dobrej grze nie wygrywają meczu.
Ale to dopiero początek rozgrywek, a wszystkich meczów do rozegrania
tylko na Zawiszy jest 37, nie licząc oldbojów. Najważniejsze, aby dopisywało
zdrowie, a braki kondycyjne wynikające z nicnierobienia w sierpniu szybko
się nadrobi. III liga rozgrywa swoje mecze w Rzgowie w środy i soboty,
Klasa Okręgowa w środy i niedziele, pozostałe drużyny od soboty do wtorku,
w zależności od zbitki terminów.
Zarząd Zawiszy Rzgów liczy na dobre występy naszych drużyn w nowym
sezonie rozgrywkowym i ciągłe postępy naszych zawodników, a wszystkich
naszych kibiców zaprasza do licznego przychodzenia na nasz stadion.
Jan Nykiel

DOŻYNKI GMINNE – PRAWDA
Dożynki z innej strony!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 4

Ognisko Integracyjne
przy Hali Sportowej
W piątkowe ciepłe, lipcowe popołudnie przy hali sportowej w Rzgowie
odbyło się ognisko integracyjne dla mieszkańców. Ognisko było zlokalizowane na specjalnie przygotowanym do tego celu miejscu pomiędzy boiskiem
Orlik a rzeką.
Teren ten został specjalnie przygotowany na takie okazje i jest wyposażony w ławki, stół, kosze na śmieci, jak i oczywiście wygrodzone palenisko,
a nawet kijki do pieczenia kiełbasek, tak aby wszyscy chętni mogli z niego
kulturalnie i bezpiecznie korzystać.
W ognisku wzięło udział około 50 osób. Były kiełbaski, chlebek ze smalcem, ogóreczki i inne przysmaki. Były tańce przy muzyce i wokół ognia,
a korowód poprowadził dyr. GOSTiR, Pan Wojciech Skibiński. Wszyscy
zgodnie stwierdzili, że możliwość zabawy i rozmów przy żywym ogniu to
świetny pomysł. Impreza była udana (nie przeszkodziły nawet wszechobecne
komary).
Radosław Bubas, GOSTiR

Wakacje w rytm muzyki

Sportowe Dni Rzgowa
Z okazji Dni Rzgowa w piątkowe popołudnie odbył się turniej plażowej
piłki nożnej dla dzieci i piłki nożnej dla dorosłych, zorganizowany wspólnie
przez GOSTiR i Orlik w Rzgowie. Na boisku piaskowym rywalizacja toczyła
się w dwu kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz gimnazjalnym.
Najwięcej emocji wśród zawodników, jak i kibiców wzbudziła najmłodsza kategoria wiekowa. Rywalizacja była naprawdę zacięta, a emocje szczere.
Kibice – zwłaszcza rodzice dopingowali z nie mniejszym zaangażowaniem.
Po półtoragodzinnych zmaganiach złote medale odebrała drużyna w składzie: Krystian Wójcik, Dominik Paluch i Wiktor Gładysz. W starszej grupie
wiekowej triumfowali Dominik Kurela, Przemek Piech i Patryk Franczak.
Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, a za
miejsca 1-3 również medalami.
Po turnieju przyszedł czas na odpoczynek i posiłek przy ognisku. Podczas gdy dzieci wraz z opiekunami piekli kiełbaski, na Orliku rozpoczynała
się rywalizacja piłkarzy w kategorii open. Do rywalizacji przystąpiły cztery
drużyny: dwie reprezentujące naszą miejscowość oraz po jednej z Łodzi i
Pabianic. Miło nam poinformować, że po ponadtrzygodzinnych zmaganiach
pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Rzgowa o nazwie FC Rzgów.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom i kibicom, że postanowili ten dzień
spędzić aktywnie razem z nami.
Radosław Bubas, GOSTiR
Izabella Stępień
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Przez cały okres wakacji odbywały się w hali sportowej zajęcia aerobowe
przy muzyce. Trzy razy w tygodniu wszyscy chętni uczestniczyli w zajęciach
podzielonych na bloki tematyczne: Powerobic: brzuch – zajęcia poświęcone
wzmacnianiu i rzeźbieniu gł. mięśni brzucha, TBC (Total Body Conditioning)
– zajęcia wzmacniające wszystkie partie mięśniowe, powerobic: brzuch, uda,
pośladki – zajęcia wzmacniające poświęcone na modelowanie i rzeźbienie
brzucha, ud i pośladków.
Ogromną furorę zrobiły zajęcia łączące taniec z aerobikiem (Zumba).
Blok prowadzony przez instruktora tańca w bardzo żywiołowy sposób przyciągną ogromną rzeszę chętnych – tworząc jedne z największych zajęć tego
typu w naszym regionie (50 to średnia liczba osób ćwiczących!).
Od początku września zajęcia prowadzone będą o godz. 18.00 we wtorki:
Powerobic, TBC; środy: Zumba Dance i piątki: Powerobic, TBC.
Przypominamy, że wszystkie zajęcia są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.
Radosław Bubas, GOSTiR

- przeciwko żwirowniom – a w naszej gminie są budowane dwie autostrady,
a żwiry czekają od ostatniej epoki lodowcowej, żeby je wykorzystać na ich
budowę z pól bezpośrednio doń przylegających, aby przebudować budżety
zawsze biednych rolników z Romanowa.
Ale protesty osób, które upatrzyły sobie właśnie tę miejscowość na swe
siedlisko w „cichej anielskiej wsi”, bardzo ten proces spowalniają i doprowadzają do stanu takiego, że powstające w trudach żwirownie zamiast ten
urobek przeznaczyć na obok budowane drogi, będą jeszcze przez następne
dwadzieścia lat zmorą naszych dróg gminnych.
- przeciwko kupcom – nazwa tej organizacji jest odwrotna, lecz działanie jej
polega na wyeliminowaniu konkurencji, przez co czynsze mogą być dyktowane.
- przeciwko obwodnicy – gdzie jeszcze kilka lat temu proszono się, by coś
zrobić z natężonym ruchem na drodze Nr 71 i 714 w Gospodarzu i Rzgowie. Dziś działania samorządu, dążące do wybudowania węzła drogowego
i wiaduktu dla skomunikowania Strefy Przedsiębiorczości z Drogą Nr 1, są
podważane przez wąską grupę nowobogackich, zainteresowanych tworzeniem coraz to większych korków na tych drogach (czasami sięgają one granic
Pabianic). Nie dociera do nich pismo z GDDKiA, że - cytuję: „budowa węzła
komunikacyjnego – włączenia układu lokalnego miast Rzgowa do drogi
krajowej Nr 1 nie spowoduje zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu
ulic Pabianickiej i Tuszyńskiej (przy Kera-Kollu) z drogą krajową Nr 1”.
W ten sposób wniwecz idą ich obietnice, że też im zależy, aby się rozwijał
dalej „Ptak” i cała strefa przedsiębiorczości.
I wreszcie:
- przeciwko świniom na wsi.
Samorząd gminny w Rzgowie w 2003 r., zgodnie ze wszystkimi prawidłami, dał w planie miejscowym możliwość na wszystkich wsiach naszej
gminy zabudowy zagrodowej i mieszkalnej z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej. Dziś kwestionowane jest naturalne prawo wiejskie
hodowli zwierząt (choć w graniach prawa) i robi się z tego publiczne pole
walki na wszystkich szczeblach samorządu. Batalia na wyrugowanie świń z
Grodziska przegrana została również w Urzędach w Warszawie.
I tu się narzuca pytanie: gdzie prowadzić chów zwierząt: w centrum
Rzgowa, w Łodzi na ul. Piotrkowskiej, a może sprowadzać mięso z Ukrainy?!
Na koniec poinformowałem zebranych na dożynkach, że wykorzystując
nieobecność rolnika z Grodziska w obejściu (cała rodzina była na weselu),
podpalono mu tegoroczne zbiory w noc poprzedzającą dożynki. Gdyby nie
sprawna akcja naszych gminnych straży pożarnych, z dymem poszłoby o
wiele więcej. I tu nasuwa się pytanie: „Dokąd w ten sposób zmierzamy?!”
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

PHU RINSTAL
Robert Bartoszewski

PRZYŚPIEWKI
KGW RZGÓW
Na melodię „Czerwone jabłuszko”
1. Rzgów miasto niewielkie, ale z tradycjami
Folklor u nas żywy, spójrzcie wszyscy sami
My Gospodyń Koło, bardzo się staramy
I Księdza proboszcza serdecznie witamy
Ref. W to rolników święto, plonów poświęcenie
Pobłogosław Ojcze dożynkowy wieniec
Zboża rozmaite, dary rzgowskiej ziemi
Tobie, Nasz pasterzu, dziś ofiarujemy
2. Proboszczem tu jesteś dopiero od wiosny,
Ale już widzimy, żeś człowiek radosny
W kościele z ambony żarty opowiadasz,
Wkrótce zobaczymy, jakiś jest gospodarz
Ref.
3. Wyzwań, Nasz proboszczu, będzie u nas wiele
Ale i radości, jak w każdym kościele
W imieniu parafian, owocnej współpracy
I zadowolenia z duszpasterskiej pracy
Ref.
4. Niech Święty Stanisław, patron naszej gminy
wszystkim (zawsze) wynagradza miłosierne czyny
a kłosiany wieniec, który tu wnosimy
niechaj przypomina bogactwo tej gminy
Ref.
5. Przyszło nam w udziale zacząć te obchody
radujmy się wszyscy i planujmy zgody
My, Gospodyń Koło, dziś pięknie śpiewamy
Na dożynki gminne wszystkich zapraszamy
Ref. W to rolników święto, plonów poświęcenie
Pobłogosław Ojcze dożynkowy wieniec
Zboża rozmaite, dary rzgowskiej ziemi
Tobie, Nasz pasterzu, dziś ofiarujemy
W to rolników święto, plonów poświęcenie
Pobłogosław Ojcze dożynkowy wieniec
Zboża rozmaite, dary rzgowskiej ziemi
Tobie dziś ofiarujemy
Opracowała: Agnieszka Ruta

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
Rzgów – Nasza Gmina
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DOŻYNKOWE PRZYŚPIEWKI

W niedzielę, 15 września, punktualnie o godz. 9.00 na boisku
w Koluszkach przy PSP zwycięzcy zawodów strażackich z sześciu
gmin Powiatu Łódzkiego Wschodniego rywalizowali o prymat w 4
konkurencjach.
Wpierw odbyły się sztafety pożarnicze jeszcze przy względnej
pogodzie, a potem ćwiczenia bojowe przy siąpiącym deszczu. Na
koniec podczas dekoracji zwycięzców – przygrzało letnie słońce.
Drużyna męska OSP Bedoń powtórzyła swój sukces z zawodów
sprzed dwóch lat, będąc bezkonkurencyjną wobec innych jednostek
z powiatu. A tak się przedstawia klasyfikacja wszystkich drużyn po
tych zawodach:

KGW STAROWA GÓRA
Żniwa się skończyły, zboże już sprzątnięto
Dzisiaj nasza gmina obchodzi swe święto,
Zebrano już z pola wszystko należycie
Gospodarzu drogi, dobrze nas przyjmijcie
Uroczego w gminie my burmistrza mamy
Za te długie lata hołd mu dziś składamy
Chłop z niego przystojny, także honorowy
Żeby na dożynkach nie zatracił głowy
Ma ładną żoneczkę, pysznie mu gotuje
Dlatego tak dobrze nam się prezentuje
Chcemy na burmistrza bardzo mocno wpłynąć
By w gminnym budżecie znów nas nie pominął
Bardzo doceniamy jego ciężką pracę
Lecz proponujemy z nami też współpracę
Z plonów matki ziemi wieniec Ci niesiemy
Byś zawsze pamiętał, że Cię szanujemy
Przyjmij od nas wieniec i podziękowanie
Za Twój trud i pracę oraz Twe staranie
Nasza rzgowska gmina jak Pałac Kultury
Najfajniejsze babki ze Starowej Góry
Ta Starowa Góra, piękna okolica
Gdyby nie te drogi, byłaby stolica
Jest w naszej Starówce remiza galanta
Strażaków niemało, same eleganty
Naszą straż pożarną to trzeba pochwalić
Bo najpierwsza jedzie, gdy się zacznie palić
Sołtysowa Iza ciągle się frasuje
Bo w sołeckiej kasie forsy jej brakuje
Z ulicy Centralnej słychać jakieś krzyki
Naszą sołtysową gonią po wsi byki
A jeśli nie byki, to psów wielka sfora
Co chodzą samopas z rana do wieczora
Posterunek w Rzgowie nam już powstał nowy
Niech się nam przedstawi młody dzielnicowy
Zadbaj o porządek i dobro rodziny
Daj mało mandatów, o to Cię prosimy
Ludzie moi mili wszystko niech się chowa
Ogół pochłonęła reforma śmieciowa
Czy lepiej sortować, czy wrzucać do kupy
Czy plastik, czy papier lub jakieś skorupy
A bo jak nie śmieci, to emerytury
Nie dadzą się nudzić prominenci z góry
Młodzi kończą studia i pracy nie mają
Wiek emerytalny wszystkim podwyższają
W OFE coś też nie gra, wszyscy o tym wiemy
Nie wiemy czy renty kiedyś dożyjemy
Gdy ja sobie siądę wyżej na urzędzie
Zaprowadzę zmiany, wtedy dobrze będzie
Renty będą sute, a zarobki duże
Wszystkim będzie dobrze, tak jak tym na górze
Kiedy człowiek ciemny jak w kominie sadza
Nie dla niego urząd, nie dla niego władza
A dzisiaj życzymy wszystkiego dobrego
Szalonej zabawy do rana białego
Daj drogi burmistrzu butelkę nalewki
Bo nam się skończyły już wszystkie przyśpiewki

Powiatowe Zawody Pożarnicze

KGW ROMANÓW
Na Dożynki wieś Romanów
Wieniec splotła z ziemi darów,
A że gleby nasze marne,
Tedy w wieńcu plewy czarne.
Lecz Starosto, przyjmij go proszę
I wysłuchaj, co tu wnoszę.

Grupa „A” mężczyźni:
1 miejsce OSP Bedoń z wynikiem 106,72 pkt – gm. Andrespol
2 miejsce OSP Wierzchy z wynikiem 114,12 pkt – gm. Koluszki
3 miejsce OSP Kotliny z wynikiem 115,85 pkt – gm. Tuszyn
4 miejsce OSP Starowa Góra z wynikiem 117,46 pkt – gm. Rzgów
5 miejsce OSP Upiny z wynikiem 124,18 pkt – gm. Nowosolna
6 miejsce OSP Jutroszew z wynikiem 132,04 pkt – gm. Tuszyn
7 miejsce OSP Andrespol z wynikiem 144,27 pkt – gm. Andrespol

Konkurencja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg Regulaminu CTIF:
Grupa chłopców:
1 miejsce OSP Starowa Góra z wynikiem 1016,62 pkt – gm. Rzgów
2 miejsce OSP Kalino z wynikiem 1013,59 pkt – gm. Rzgów
3 miejsce OSP Lipiny z wynikiem 1000,37 pkt – gm. Nowosolna
4 miejsce OSP Tuszyn z wynikiem 982,33 pkt – gm. Tuszyn
5 miejsce OSP Stefanów z wynikiem 926,99 pkt – gm. Brójce
6 miejsce OSP Justynów z wynikiem 808,92 pkt – gm. Andrespol
Grupa dziewcząt:
1 miejsce OSP Tuszyn z wynikiem 998,00 pkt – gm. Tuszyn
2 miejsce OSP Starowa Góra z wynikiem 939,89 pkt – gm. Rzgów

Grupa „C” – kobiety:
1 miejsce OSP Tuszyn z wynikiem 121 pkt – gm. Tuszyn
2 miejsce OSP Kruszów z wynikiem 128,86 pkt – gm. Tuszyn
3 miejsce OSP Grodzisko z wynikiem 140,78 pkt – gm. Rzgów
4 miejsce OSP Bedoń z wynikiem 143,03 pkt – gm. Andrespol

Zwycięzcy poszczególnych grup w powiecie pojadą na zawody
wojewódzkie, które dla drużyn młodzieżowych odbędą się w Koluszkach, a dla seniorów jeszcze nie ustalono lokalizacji.
Puchary dla zwycięzców wręczali poszczególni fundatorzy, na
czele z Komendantem Powiatowym PSP Markiem Dudą i Prezesem
Powiatowym OSP Stanisławem Bednarczykiem. Na tych zawodach
wszyscy zawodnicy na podium otrzymali medale za zajęcie I, II lub
III miejsca.
Wnikliwy obserwator
Wiceprezes ZG OSP w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Sędziowie na zawodach

Młodzi adepci sztuki strażackiej

Drużyna chłopców ze Starowej Góry

Drużyna kobiet z Grodziska

Wiedz, na żwirze czy na piachu
Nie chce wzrosnąć złote zboże,
Czasem tylko gorycz szlochu
Pola nasze przebiec może.
Jednak my, silni zamiarem,
Z biedy naszej wyjść chcieliśmy,
Sypkie złoto gleb z umiarem
Skrzętnie wydobywaliśmy.
Naraz łomot, huk bezwzględny,
Krzyk, że gwałt ziemi zadany!
Wymagania, opłat góra,
Ekologia i kultura.
Poetów stowarzyszenie
Donos pisze w oka mgnienie.
Paragrafy znajdzie migiem,
Zdjęcia zrobi jednym śmigiem!
Śmieci każą segregować,
Czyścić – płacić – polerować!
Burmistrz dumny z ekologii,
Byśmy w biedzie pożyć mogli.
Autostrada, węzeł, licho!
Ameryka, Unia, cicho!
Wszystkie drogi jak do Rzymu
Na Romanów dziś prowadzą,
Buldożery w takt, do rymu
Snom porannym co dzień wadzą.
Wiadukt-widmo wciąż zamknięty
Ponoć troll pod nim nadęty
Kruszy beton, zmiany wmawia,
Szlaban w poprzek wciąż przestawia.
Mówić wiele i o wszystkim
Można żyjąc w gminie naszej,
Dziś Dożynki, więc zamilknę,
Lecz pamiętać wszystkim każę:
Choć wieś mała i uboga,
Pełna dumy, w gniewie sroga!
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Gminne Zawody Pożarnicze
7 września na placu manewrowym Powiatowej Komendy PSP w Koluszkach odbyły się zawody pożarnicze drużyn, w których wzięło udział osiem
jednostek OSP z gminy Rzgów w czterech konkurencjach.
W tym roku dominowały drużyny ze Starowej Góry, które wzięły udział
we wszystkich konkurencjach i zakwalifikowały się do udziału w Zawodach
Powiatowych w Koluszkach w dniu 14 września.
Po zakończeniu zawodów zwycięskie drużyny ze Starowej Góry objeżdżały gminę z pucharami, demonstrując wszystkim swoją wygraną.
A oto klasyfikacja generalna w grupie „A” mężczyzn:
1 miejsce OSP Starowa Góra z wynikiem 118,97 pkt
2 miejsce OSP Kalino z wynikiem 131,15 pkt
3 miejsce OSP Bronisin z wynikiem 135,51 pkt

Delegacja Ukrainy na zawodach

4 miejsce OSP Guzew z wynikiem 136,45 pkt
5 miejsce OSP Rzgów z wynikiem 143,28 pkt
6 miejsce OSP Kalinko z wynikiem 148,31 pkt
7 miejsce OSP Stara Gadka z wynikiem 174,63 pkt
8 miejsce OSP Grodzisko z wynikiem 71,18 pkt
OSP Grodzisko w ćwiczeniach bojowych zostało zdyskwalifikowane za
mały błąd i do wyniku policzono tylko sztafetę.
W grupie „C” kobiet wystartowały dwie drużyny, a oto klasyfikacja
generalna:
1 miejsce OSP Grodzisko z wynikiem 145,74 pkt
2 miejsce OSP Starowa Góra z wynikiem 175,75 pkt
W grupie młodzieżowej chłopców wystartowały dwie drużyny, zajmując:
1 miejsce OSP Kalino z wynikiem 1016,47 pkt
2 miejsce OSP Starowa Góra z wynikiem 960,79 pkt
W grupie młodzieżowej dziewcząt wystartowała 1 drużyna ze Starowej Góry i oczywiście była bezkonkurencyjna w swojej klasie, zdobywając
910,07 pkt.
Jak zawsze, zaangażowanie zawodników było wielkie, a zawodnicy dali
z siebie wszystko. Zawiódł niestety Zarząd Gminny OSP, gdyż dla zwycięzców był tylko puchar i uścisk dłoni prezesa, a oczekiwania były znacznie
większe.
Zawody odbyły się przy słonecznej pogodzie. Komisja sędziowska
składała się z oficerów i podoficerów Komendy Powiatowej PSP na czele
z Zastępcą Komendanta Marcinem Rzesiewskim. W czasie zawodów do
Komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne protesty, a niegroźnej kontuzji
paznokcia doznał tylko jeden zawodnik.
Obserwatorami zawodów byli goście z Ukrainy z Rejonu Storożynieckiego i Starej Huty, którym Gmina Rzgów przekazała bojowy samochód strażacki w zeszłym roku. Podglądali bardzo pilnie, aby było można przenieść
wzorce do ich rejonu działania na Ukrainę.
Trzydzieści kilogramów kiełbasy zgrillowali druhowie z Grodziska na
podtrzymanie kondycji zawodników, sędziów i obserwatorów.
I ja tam byłem i tę kiełbaskę konsumowałem.
Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP w Rzgowie
Marek Bartoszewski

DOŻYNKOWE PRZYŚPIEWKI
KGW STARA GADKA
Co rok na dożynkach z nadzieją śpiewamy
Że coś się polepszy, a tu znów się pieprzy
I tak jak co roku chłop się zmagać musi
A to z powodziami, a to z klęską suszy.
Unia nas dotuje, ale też przeszkadza
Co trochę przepisy nowe nam wprowadza
Rząd przepisów nie zna, źle je odczytuje
Za co Unia kary w milionach funduje
Co miało być zyskiem, obraca się w straty
No i jak w tym kraju chłop ma być bogaty
Rząd ciemnotę wciskał, że kryzysu nie ma
A my wiedzieliśmy, że to „wielka ściema”
Jak się okazało, dobrze o tym wiecie
Nagle się zrobiła dziura w tym budżecie
Młodzi za granicą, starzy tu zostają
Swymi rencinami dziury nie zatkają
Na co nam stadiony, jak młodych jest mało
Więcej by się domów opieki przydało
Nam to coraz bardziej pasa przyciągają
Sobie zaś beztrosko premie „za nic dają”
Te niesłuszne premie buldocząca sprawa
Lecz są ponoć zgodne z „Ich” literą prawa
Żeby wszyscy skromnie, tak jak papież żyli
To by za tysiące zegarków nie nosili
Tyle biedy w państwie, tyle głodnych dzieci
Czy to tak wypada bogactwem swym świecić
Niby jedna Polska, a dwa różne światy
Gorszy jest dla biednych, lepszy dla bogatych
Mafiozów, morderców z więzień wypuszczają
A niewinnych i chorych w aresztach trzymają
„Pendolino przywlókł, jakiś człek chory”
Ten pociąg to przecież nie na nasze tory
Nim go przetestują na kolejowej sieci
Nie będzie czym jeździć, bo się już rozleci
Tych błędnych decyzji można by wyliczać
Tylko nie wiadomo, kogo z nich rozliczać

Dzieci się bawiły, dzieci się huśtały
A mamom i babciom nogi w dupę wrastały

Niejednego fiskus w tym kraju wykończył
Kto chciał „być na swoim”, bezrobotnym skończył

Nie było ławeczek, nie było też pieńka
Za to oczyszczalni stoi tam studzienka

I na naszą gminę też się kładą cienie
No bo „Polros” miał mieć inne przeznaczenie

Że blisko dożynki, dali ławki z przodu
A i z oczyszczalni nie czuć nawet smrodu

Miało się handlować pięknymi kwiatami
A tu pełno boksów z butami, ciuchami
Głowią się więc kupcy, głowi się i gmina
Jak do tego doszło, czyja to jest wina?
Powstające drogi wokół naszej gminy
Społeczeństwo Rzgowa bardzo poróżniły
Jedni się cieszyli, inni pomstowali
A na sesjach Rady mało się nie lali

Delegacja ze Storożyńca
na Ukrainie w CT „Ptak”
W trakcie pobytu delegacji z zaprzyjaźnionego miasta Storożyniec i miejscowości Stara Huta na Ukrainie na obchodach Dni Rzgowa goście zostali
przyjęci przez Zarząd CT „Ptak”. W czasie spotkania, przekazano informacje
o planach rozbudowy Centrum Wystawienniczego Ptak Expo w Rzgowie.
Omówiono kontakty handlowe z Ukrainą.
Wynikiem tych rozmów będzie pomoc ze strony CT „Ptak” w celu poszerzenia współpracy z handlowcami z terenu rejonu strożynieckiego i zapowiedź przewodniczącego Storożynieckiej Rady Rejonowej, Pana Iwana
Ilika, o zorganizowaniu spotkania w rejonie storożynieckim i przekazaniu
pełnej informacji handlowcom o możliwościach bezpośredniego zakupu
towarów w CT „Ptak”.
Dyrektor Szkoły Podstawowej, Pani Regina Kałuska, i sołtys Wiktor
Leptuktowicz ze Starej Hucie podziękowali Panu Bogdanowi Migdałowi
– Prezesowi CT „Ptak” za pomoc, jaką przekazało CT „Ptak” dla polskich
dzieci z tej szkoły na Ukrainie, licząc na dalszą pomoc. Po spotkaniu delegacja zwiedziła największą w Europie Wschodniej Halę Ptak Outlet i zrobiła
zakupy.
WK
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Pan Kobus się stara, tak jak tylko może
Żeby nie pachniało dzieciakom na dworze.
Marek Bartoszewski Radzie przewodniczy
Więc z Jego opinią każdy tu się liczy
Posturę ma godną, łańcuch na piersi leży
Od Jego podpisu wiele więc zależy

Bartoszewski Radzie długo przewodniczy
Ale taki nalot pierwszy raz zaliczył

Dziękujemy za to, co już jest zrobione
Ale inwestycje jeszcze nie skończone

Z burmistrzem na czele radni wywalczyli
Że bzdurne decyzje Dyrekcji Dróg zmienili

Panie Bartoszewski, niech Pan szybko działa
By kanalizację i asfalt cała Gadka miała

Pozostanie trasa z Pabianic do Rzgowa
A za parę latek obwodnica nowa

Wyjątkowo dzisiaj „flaszki” nie wołamy
Bartoszewski sam da – my go dobrze znamy.

„Sat-ER”

Andrzej Polakowski

Anteny SAT – naprawa, montaż, ustawianie
NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA
Serwis TV-SAT-VIDEO. Dekodery DVB-T

Tel. 660-904-697
Rzgów – Nasza Gmina

Gminna Rada fundusz Gadce przydzieliła
A Rada Sołecka plac zabaw zrobiła

Dojazd gratis!

Rzgów – Nasza Gmina

Autorka: Julia Rechcińska

KIEROWNIK budowy
z uprawnieniami
ogólnobudowlanymi, wodnokanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi
budowy, 604-381-688
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DOŻYNKOWE PRZYŚPIEWKI
KGW GOSPODARZ
Dzisiaj są dożynki,
trzeba się radować,
za zebrane plony
Panu Bogu i rolnikom dziękować.
Choć wiele trudności polski rolnik znosi
To tylko o pomoc Pana Boga prosi.
Gospodarstwa małe są już na upadku,
Bo nie ma chętnego przejąć je po dziadku.
Młodzi wolą jechać pracować do miast, do Unii
A nie w gospodarstwie dziadzia i babuni!
Często mówią: tak jest modnie, że to dobre, co zachodnie.
Rolnik, który tu pracuje - lepiej, zdrowiej, ekologicznej produkuje!
Nasi rolnicy o swoje pola dbają
I niestrudzenie je uprawiają, zbożem obsiewają.
Żyto na chleb, pszenicę na ciasto,
Żeby mieli pod dostatkiem, tak wieś, jak i miasto!
Na te piękne wieńce zboża wystarczyło,
piękne wieńce, ziarna śliczne i na dodatek ekologiczne.
Włożyliśmy do nich kłos duży i mały,
Wplątałyśmy do wieńca kwiaty i kłosy,
tylko nie mogłyśmy wplatać tej polnej rosy.
W pełnych kłosach zboże w wieńcu
Niech przypomni nam o słońcu
O skowronku, co w polu śpiewał
O pocie, co oczy rolnikom zalewał!
Bogu dzięki, że pogoda była,
Że te żniwa, ciężka praca prędzej się skończyła.
Ze słońcem rolnicy kosili, ze słońcem rolnicy młócili.
Złóżmy hołd rolnikowi, że chleb jest w naszym domu,
Życzę, by jego nigdy nie zabrakło nikomu.
A ten bochen chleba świeżo upieczony
prosimy, aby był dla wszystkich równo podzielony.
Niesiemy ten wieniec z pszenicy i żyta,
Aby każdy Polak miał chleba do syta.
Miło mam składać wieńce
Rolnikom naszym w podzięce.
Dla Rolniczych Kół nasz wieniec dajemy
I prosimy: brońcie spraw rolników
Niech ich ciężka praca w naszym kraju się opłaca!
Dożynkowe Święto w Prawdzie dziś obchodzimy,
Za ich gościnę z serca dziękujemy,
Zdrowia i szczęścia w pracy życzymy.

KGW GUZEW
1. Pani Wiceburmistrz
Jadzia Pietrusińska
Jest wśród urzędników
Jak perełka fińska.
Zawsze uśmiechnięta,
Ciepła i życzliwa
Rzadko bywa gniewna,
A nigdy złośliwa.
2. Od czternastu latek
Swój urząd piastuje
I to stanowisko
Wcale jej nie psuje.
Nie bije do głowy
Jej sodowa woda,
Z każdym porozmawia
I rękę mu poda.
3. Siedzi za swym biurkiem,
Wertuje papiery,
Bo roboty przecież
Wciąż ma od cholery.
Dokładna do bólu,
Nie popełni gafy,
Bo ma w małym palcu
Wszystkie paragrafy.
4. Oświata dla Pani
Burmistrz chleb powszedni,
Chodź zęby złamali
Na niej już niejedni.
Ma dla dyrektorów
Wiele cierpliwości,
Chociaż taki jeden
Ją niekiedy złości.
5. Kiedy się na niego
Czasem zdenerwuje,

On z niewinną miną
Mówi do niej czule.
Ależ pani Burmistrz
Wszak ja panią kocham,
Proszę mi wybaczyć,
Bo się tu zaszlocham.
6. Rozbraja Szefową
Więc udobruchana
Mówi: Panie Tomku
Ja też kocham Pana.
I narada płynie
Niczym niezmącona
Radzą nad oświatą
I Oni, i Ona.
7. Szkoły w naszej gminie
Dobre są dlatego,
Że mają nad sobą
Szefa wspaniałego.
Choć ma nawał pracy,
Jeszcze czas znajduje,
Kołami Gospodyń
Też się opiekuje.
8. Będziemy już kończyć
Tę naszą przyśpiewkę
ofiarując Pani
Wieniec i nalewkę.
Byś się z nami teraz
Troszeczkę napiła
Byś jak do tej pory
Była dla nas miła.
9. I tu refleksyjka
Taka się w nas budzi
Uczcie się od Jadzi
Jak traktować ludzi.

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA
MAGAZYNOWO-BIUROWE W RZGOWIE,
UL.OGRODOWA 41; TEL. 509-807-251
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Inauguracja nowego roku szkolnego w Gimnazjum
2 września br. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2013/2014
w Gimnazjum im. Kazimierza
Jagiellończyka w Rzgowie. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą,
celebrowaną przez ks. Krzysztofa
Burzyńskiego, po której uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej
szkoły udali się do hali sportowej.

Tradycyjnie
uroczystość
rozpoczęła się wprowadzeniem
Pocztu Sztandarowego szkoły i
odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor gimnazjum - p. Monika Łoboda w ciepłych słowach przywitała wszystkich po wakacyjnej przerwie.

Dyrekcja i wychowawcy klas pierwszych

Szczególnie serdecznie powitano
pierwszoklasistów oraz ich rodziców, a także nowych nauczycieli.
Po powitaniach odczytano list
inauguracyjny Minister Edukacji
Narodowej - p. Krystyny Szumilas oraz życzenia skierowane przez
Łódzkiego Kuratora Oświaty - p.
Jana Kamińskiego.
W dalszej części wystąpienia
dyrektor szkoły, cytując słowa
Platona, iż „najważniejszy w
każdym działaniu jest początek”,
życzyła całej społeczności szkolnej dobrego początku, cierpliwości i wytrwałości we współpracy.
Wyraziła również nadzieję, iż
wielu uczniów poczyniło noworoczne postanowienia podobne
do tych, których dokonujemy w
związku z nadejściem nowego
roku kalendarzowego. Życzyła
uczniom wytrwania w realizacji
tych „noworocznych” postanowień, przyjemności w zdobywaniu
wiedzy i samych sukcesów.
W słowach skierowanych do
rodziców powołała się na stwierdzenie Fiodora Dostojewskiego
podkreślając, iż „podstawową siłą
pedagogiczną jest dom rodzinny”
i że dobra edukacja zaczyna się
w dobrej, kochającej się rodzinie.
Najlepsze systemy edukacyjne,
wymyślone przez najwybitniejszych ekspertów, najbardziej
oddani i wykwalifikowani nauczyciele, komputery i sieci interne-

PODZIĘKOWANIA
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 2013 roku:

Poczet szkoły
towe nie zrekompensują straconego czasu i nie będą w stanie
nadrobić zaległości powstałych
w dzieciństwie. Czas poświęcony
dziecku to nie tylko obowiązek,
ale i radość każdego rodzica, i
życzenia znajdowania tego czasu
oraz jak najliczniejszych chwil
poświęconych dziecku przekazano rodzicom.
Po części oficjalnej uczniowie
klas II i III udali się z wychowawcami na spotkania w klasach, a
w hali pozostali pierwszoklasiści ze swoimi rodzicami, którym
przedstawiono wychowawców i
przekazano informacje o nowych
przedmiotach, obowiązujących w
gimnazjum.

Gimnazjaliści
Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Iwonie Skalskiej
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Długosza w Rzgowie
z powodu śmierci Teściowej
składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Dyrektor Iwonie Skalskiej
z powodu śmierci Teściowej
składają:
Grono Pedagogiczne i pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie
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Pierwszoklasiści
Wyrazy głębokiego współczucia

Markowi Skalskiemu
Radnemu Rady Miejskiej w Rzgowie
z powodu śmierci Mamy
składa
Rada Miejska w Rzgowie i Burmistrz Rzgowa

Rzgów – Nasza Gmina

1. PRZEDSTAWICIELKOM KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH z miejscowości: Bronisin Dworski, Czyżeminek, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, Huta
Wiskicka, Kalinko, Kalino, Prawda, Romanów, Rzgów, Stara Gadka, Starowa Góra, przedstawicielom miejscowości Tadzin,
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”, „SEMPRE CANTARE”,
4. Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Rzgów,
5. Zarządowi Gminnemu PSL w Rzgowie,
6. POLICJI oraz firmie EKOTRADE sp. z o.o. za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego podczas imprez,
WSZYSTKIM POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM OBCHODÓW DNI
RZGOWA ORAZ DOŻYNEK GMINY RZGÓW 2013 R.
Szczególne uznanie kierujemy dla Kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w
Prawdzie na czele z Przewodniczącą Panią Anną Leszek, dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawdzie z Prezesem Janem Spałką oraz dla pozostałych mieszkańców Prawdy, którzy podejmowali gości dożynkowych w
swojej miejscowości - w Prawdzie.
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 2013 r.
następującym sponsorom:
1. Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „GROT” w Starowej Górze Pana
Józefa Grota,
2. Danucie i Bolesławowi Brzozowskim,
3. Małgorzacie i Wojciechowi Januszewskim – Szkółka drzew i krzewów
ozdobnych,
4. Firmie „Cablex” Stanisława Cholasia,
5. Firmie „Budimex”.
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa, Zastępca Burmistrza
Rzgowa składają serdeczne podziękowania za uświetnienie DOŻYNEK
GMINY RZGÓW 2013”
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 z Starej Gadki – wystawa
kwiatowa,
5. Państwu Elżbiecie i Pawłowi Rodkiewicz ze Rzgowa – wystawa hodowlana ślimaków,
6. Państwu Violetcie i Ryszardowi Turskim 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. Pani Jadwidze Kaczorowskiej z Prawdy – ręcznie malowane obrazy,
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. Panu Klemensowi Derach, Krzysztofowi Januszkiewiczowi – specjaliści
ds. doradztwa rolniczego – za przygotowanie stanowiska promocyjno-informacyjnego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
13. Kołu Gospodyń Wiejskich z Czyżeminka – za przygotowanie scenki z
życia wsi,
14. Kołu Gospodyń Wiejskich z Gospodarza – wystawa artystycznych deseczek,
15. Rzgowskiemu Związkowi Hodowców Królików – wystawa królików
hodowlanych.
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W imieniu mieszkańców wsi Prawda, Koła Gospodyń i OSP, jako współorganizator Dożynek pragnę podziękować:
Panu Burmistrzowi – Janowi Mielczarkowi,
Pani Wiceburmistrz – Jadwidze Pietrusińskiej,
Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej – Markowi Bartoszewskiemu
oraz wszystkim radnym za wsparcie finansowe naszej wsi.
Dzięki Państwa wsparciu impreza stała się uroczystością wyjątkową. Spotkanie
jest prawdziwą ucztą dla miłośników odpoczynku i relaksu na łonie natury.
Podziękowania kieruję również do Księży odprawiających Mszę Św. – była
ona wyrazem wdzięczności mieszkańców naszej gminy za tegoroczne plony, a
jednocześnie modlitwą w intencji wszystkich rolników za trud włożony w ich
codzienną pracę.
Dziękuję również sponsorom oraz osobom wspierającym tegoroczne Dożynki.
Bez ich hojności i pracy impreza byłaby na pewno o wiele skromniejsza.
Sponsorami tegorocznych Dożynek są:
1. Mariusz Bednarkiewicz,
2. Paweł Miszczak,
3. Firma „Sai Pol” Państwa Ostojskich,
4. Firma „NAST. BUD” – Sebastian Nastarowicz,
5. Zakład Usług Budowlanych – Jan Spałka,
6. „ABIPLAST” Eligiusz Grzelak,
7. Danuta i Bolesław Brzozowscy,
8. Marzena Popa,
9. Jadwiga i Jan Hajduk,
10. Anna i Wiesław Leszek,
11. Ewa i Marek Ludwisiak,
12. Dorota i Andrzej Nowak,
13. Lidia i Andrzej Bieniek,
14. Joanna i Sławomir Hanc.
Dziękuję także właścicielom zaprzęgów konnych:
1. Panu Janowi Sobczak,
2. Panu Kazimierzowi Gamoń,
3. Panu Krzysztofowi Pierzchałce.
Dziękuję wszystkim tym, których nie wymieniłem, a których praca i wkład przyczyniły się do tego, aby Nasze Święto Dożynkowe odbyło się godnie, uroczyście
i z szacunkiem.
Na koniec jeszcze raz pragnę podziękować Naszym władzom gminnym i proszę,
aby pamiętali o naszej wsi w przyszłości, a nie tylko z okazji Dożynek.
Sołtys Prawdy – Jan Spałka
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Starych kronik czar

KRONIKA ZE RZGOWA
ZNÓW NAJLEPSZA!

Koniec misji ks. Roberta Nowaka
25 sierpnia na uroczystej Mszy Św. parafianie parafii pw. Św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Rzgowie podziękowali księdzu Robertowi Nowakowi za 9-letnią pracę w rzgowskiej parafii.
W mszy uczestniczył Chór „Camerata” orz Orkiestra Dęta, w której ks.
Robert bardzo często sam osobiście grał. Oprawę uroczystości stanowiły
poczty sztandarowe OSP z gminy Rzgów, z którymi ks. Wikary chętnie
współpracował, za co wyróżniło Go OSP Grodzisko w specjalnym doń przesłaniu.
Podziękowań od sołectw, organizacji świeckich i kościelnych oraz osób
indywidualnych było bez liku. Ustawiła się długa kolejka z kwiatami, życzeniami i prezentami w podzięce za Jego szczodrość i bezinteresowne oddanie
pracy duszpasterskiej w parafii rzgowskiej.
Na mocy dekretu ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity
Łódzkiego Ks. Robert Nowak został przeniesiony do parafii pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Bełchatowie.
W imieniu samorządu rzgowskiego podziękował Mu Burmistrz Rzgowa
Jan Mielczarek, a Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Bartoszewski
pożegnał Go takimi słowy:
Księże Robercie,
Kiedy przed 9-cioma laty przybyłeś do parafii rzgowskiej wraz z księdzem proboszczem T. Malcem, otwierał się nowy czas dla nas i dla Ciebie.
Objęliście parafię, w której trzeba było zmian, przede wszystkim wizerunkowych. I to Wam się udało, dzięki Twemu wsparciu.
Wszystkie te zmiany w kościele, na cmentarzu i wokół niego nie byłyby
możliwe bez Twojego zaangażowania.
Wspierałeś mocno byłego proboszcza z mocno nadszarpniętym zdrowiem i to dzięki Twojej pracowitości, uległości i skromności – mogło zmienić się oblicze tej rzgowskiej kościelnej ziemi. Poznałeś parafię i parafian,
starałeś się służyć im z całych sił. To Ty byłeś tym łącznikiem pomiędzy
parafią a parafianami w trudnych chwilach księdza proboszcza. Byłeś zawsze
otwarty dla ludzi i samorządu rzgowskiego. Dałeś się lubić i za to Cię wszyscy polubili bardzo. Przez te dziewięć lat byłeś tą opoką, na której wspierał
się ks. proboszcz uprzedni i obecny. Dziś dziękują Ci wszyscy parafianie oraz
samorząd Rzgowa za Twoją posługę i bezwzględne oddanie.
Mamy nadzieję, że będziesz często do nas wracał i gościł w naszej
Rzgowskiej Parafii, podtrzymując nić przyjaźni w wielu rzgowskich środowiskach.
Marek Bartoszewski

Dnia 18.08.2013 w Opocznie w Miejskim Domu Kultury odbył się
Wojewódzki Konkurs Kronik OSP. Organizatorami konkursu byli Oddział
Wojewódzki Związku OSP RP województwa łódzkiego oraz Zarząd OSP w
Opocznie.
W konkursie wzięły udział 32 kroniki w 78 tomach. Swoje kroniki złożyły między innymi jednostki: Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej
Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Tomaszowie Mazowieckim;
OSP Tomaszów Mazowiecki i Białobrzegi; OSP Wąwał; OSP Wolbórz; OSP
Szczerców; OSP Poświętne; Związek Powiatowy OSP Sieradz; OSP w Proszeniu.
Kolejną jednostką, której kronikę mogliśmy obejrzeć, była jednostka z
OSP Bełchatów i OSP Opoczno. Jednostkami, które reprezentowały gminę
Rzgów, były OSP Rzgów i OSP Stara Gadka. Obie te jednostki wyróżniono w
konkursie wojewódzkim i zakwalifikowano je do konkursu kronik na szczeblu ogólnopolskim w Ciechocinku w dniach 6-8 września 2013 r.
Delegacja ze Rzgowa w składzie: Zenon Jan Strycharski, Dariusz
Wankiewicz i Katarzyna Hajduk prezentowała kronikę prowadzoną od
1905 roku do chwili obecnej.
Uczestnicy konkursu w trakcie obrad jury wzięli udział w dwugodzinnym spacerze po mieście Opoczno, zwiedzając między innymi: Plac strażacki, Muzeum Regionalne Miasta Opoczna, Parafię rzymsko-katolicką pw.
św. Bartłomieja (prezbiterium).
Następnie wysłuchali koncertu poezji śpiewanej lokalnego opoczyńskiego strażaka i artysty Jacka Telusa. Na zakończenie konkursu wszyscy
zwycięzcy zostali zaproszeni na uroczysty obiad.
Miejmy nadzieję, że tak dobrze pójdzie naszym strażakom i ich kronikom
w Ciechocinku. Życzymy powodzenia...
K.Ha & D.Wa

* * *
Księdzu Robertowi Nowakowi
Na pożegnanie w dniu ostatniej Mszy Św.
sprawowanej z okazji zakończenia pracy kapłańskiej 2004-2013
w Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie
Choć w Rzgowie było wielu Wikariuszy –
Ostatnia Msza Roberta każdego wzruszy!
Wśród parafian opinia jest jednaka,
Że wszyscy kochają księdza Nowaka!
Wikariusz Robert w Rzgowie to King! The Best!
Prawdę mówił nam Biskup! On taki jest!
Religii uczy w szkole, małe brzdące...
W „Święta” nawet kolędy gra na trąbce!
Życzliwy dla ludzi, z uśmiechem na twarzy!
Z polskim papieżem wciąż nam się kojarzy!
I Bóg Roberta charyzmą obdarzył.
Oby taki ksiądz sto lat i dłużej żył...
Oj! Szkoda Go, wielka szkoda dla Rzgowa,
Że odchodzi stąd, aż do Bełchatowa.
To na razie! Wkrótce z polskiej krainy
Franciszek wyśle Go do Argentyny!
Z Watykanu przyjedzie biała koperta!
Pronto Polonia! Latynos – Roberto!
Buona sera! Addio! Good bye! Pożegnania już czas!
Do widzenia! Bożena Klaus
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Kronika policyjna
W II połowie sierpnia br. miały miejsce poniższe zdarzenia:
* Na budowie drogi S-8 na odcinku Czyżeminka skradziono kabel energetyczny i telekomunikacyjny. Łączne straty 25 tys. zł.
* Zatrzymano mężczyznę ze środkami odurzającymi w okolicy ul. Szkolnej.
Sprawę prowadzi Komisariat Policji w Rzgowie pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Pabianicach.
* W sierpniu na terenie Gminy Rzgów odnotowano bardzo dużą liczbę kolizji
i zdarzeń drogowych. Policja prosi o szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów ruchomych, w szczególności w rejonie budowy trasy A1 i
S-8.
* Podczas obchodów Dni Rzgowa Policja zatrzymała pięcioro nieletnich
pod wpływem alkoholu. Policjanci Zespołu do spraw Nieletnich Komendy
Powiatowej Policji w Koluszkach, którzy również powadzili działania podczas Dni Rzgowa, ujawnili w jednym ze sklepów nielegalną sprzedaż alkoholu nieletnim. Wystawiono także mandaty za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
* Podczas Dożynek Gminnych w Prawdzie nie odnotowano żadnych zakłóceń ładu i porządku publicznego. Imprezę można uznać za udaną. Szczególne
podziękowania ze strony Policji dla OSP Prawda za zabezpieczenie terenu
imprezy oraz parkingów.
AR i SG
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Wielkie zmiany w Przedszkolu
Z początkiem września dzieci w wieku od trzech do sześciu lat rozpoczęły swój nowy rok edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym
w Rzgowie. Przedszkolaki uczęszczające do naszej placówki w latach
ubiegłych, świadome uroków wspólnej zabawy, z uśmiechem na twarzach
witały kolegów i panie nauczycielki. Największy stres, jak co roku, towarzyszył maluchom po raz pierwszy przekraczającym progi przedszkola oraz
ich rodzicom, którzy dzielnie starali się dodać otuchy swoim pociechom. W
najtrudniejszych chwilach rozstania pomagały panie nauczycielki i pomoce
nauczyciela, uśmiechem, spokojem i serdecznością starając się ułatwić ten
moment, trudny zarówno dla rodziców, jak i ich dzieci.
Pierwsze dni września upłynęły na zabawach, które służyły wzajemnemu
poznawaniu się, nawiązaniu pierwszych przyjaźni, poznaniu reguł bezpiecznej i zgodnej zabawy oraz reguł współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. We wszystkich grupach odbyły się informacyjne zebrania dla rodziców, którzy zostali zapoznani z regulaminem i statutem placówki, a także
ofertą edukacyjną przedszkola.
Nasza przedszkolna rodzina jest w tym roku wyjątkowo liczna, bowiem
liczy aż 176 dzieci. Przyjęcie tak dużej liczby podopiecznych było możliwe
dzięki przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji budynku przedszkola.
Nasza placówka wzbogaciła się o jedną wyposażoną w łazienkę salę dla
dzieci oraz całkowicie przebudowany i zmodernizowany pion kuchenny.
Pozwoliło to na otwarcie siódmego oddziału przedszkolnego i zapewnienie
wszystkim przyjętym dzieciom posiłków według potrzeb deklarowanych
przez rodziców.
W bieżącym roku szkolnym nasza placówka posiada siedem sal dydaktycznych oraz ogród z bezpiecznie wyposażonym placem zabaw. Zajęcia o
charakterze ruchowym oraz uroczystości przedszkolne odbywają się w Hali
Sportowej GOSTiR-u dzięki ścisłej współpracy z kierownictwem ośrodka.
W roku szkolnym 2013/2014 utworzonych zostało siedem zróżnicowane
wiekowo grup przedszkolnych. Współistnienie w zróżnicowanej wiekowo
grupie motywuje maluchy do większej samodzielności, a starszaki do niesienia pomocy młodszym kolegom.
Wszystkie przedszkolaki, obok zajęć inspirowanych przez panie nauczycielki, swobodnej twórczości i spontanicznej zabawy, biorą również udział
w cotygodniowych zajęciach religii. W placówce zatrudniona jest pani logopeda, która systematyczną opieką obejmuje przez cały rok szkolny wszystkie
dzieci z wadami wymowy.
Przedszkole w Rzgowie od lat ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową
oraz Biblioteką Szkolną. Bliskie sąsiedztwo umożliwia częste wizyty, obejmujące zwiedzanie budynku szkoły, uczestniczenie w spotkaniach literackich
z panią z biblioteki szkolnej oraz udział we wspólnych zajęciach z uczniami
klas początkowych.
Dzieci przedszkolne znajdują się pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach z filią w Tuszynie. Organizowane są co roku
badania przesiewowe dla dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz spotkania z psychologiem dla wszystkich zainteresowanych rodziców.
Towarzyszące nam codziennie życzliwe słowa Rodziców oraz uśmiechnięte buzie naszych wychowanków sprawiają, że z optymizmem patrzymy na
rozpoczęty niedawno nowy rok pracy. Wielu miłych wrażeń oraz przyjemnej zabawy i owocnej nauki w roku szkolnym 2013/2014 życzy wszystkim
naszym przedszkolakom personel pedagogiczny i niepedagogiczny Przedszkola Publicznego w Rzgowie.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Małgorzata Janik-Płonka
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Witaj, szkoło!
W poniedziałek, 2 września, uczniowie w całym kraju, jak i w naszej
szkole w Guzewie, pożegnali wakacje. Na szkolnym korytarzu znów zagościł
gwar i śmiech. Elegancko ubrani, wypoczęci i, jak mniemam, zadowoleni
wychowankowie przekroczyli próg naszej szkoły, która w trakcie ich wypoczynku, dzięki staraniom dyrektora – p. Tomasza Drabczyńskiego zmieniła
nieco swoje oblicze.
Na terenie placówki i wokół niej prowadzone były bardzo intensywne
prace remontowe, zrealizowane dzięki funduszom Gminy Rzgów. Uczniów
i ich rodziców ucieszył nowy, bezpieczny chodnik, oddzielony od jezdni
wysokim krawężnikiem i nowymi barierkami. Dodatkowo dzięki interwencji
Pana Burmistrza firma „Budimex” wylała przed szkołą gładki asfalt, który
zastąpił niedawne dziury w nawierzchni, co zdecydowanie przyczyni się do
poprawy nie tylko estetyki, ale i bezpieczeństwa naszych podopiecznych.
Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne są niezwykle dumni z faktu, iż po raz
pierwszy w historii naszej szkoły otwarto drugi oddział przedszkolny, tzw.
„zerówkę”. Dzięki temu zwiększyła nam się liczba uczniów, którzy docierają
do nas z różnych miejscowości w regionie. Na potrzeby dzieci musieliśmy
zorganizować nową klasę oraz odpowiednio ją wyposażyć w nowy sprzęt,
czyli ławki oraz kolorowe, cieszące oko szafki dostosowane do maluchów.
Nie mogło zabraknąć rożnego rodzaju zabawek oraz pomocy dydaktycznych,
które najmłodszym w szkole umilą czas zabawy i intensywną pracę.
Poza tym dostosowano do wymogów sanepidu i potrzeb 5- i 6-latków
sanitariaty. Swój wystrój zmieniły także świetlica i jadalnia, które zostały
oddzielone ruchomymi drzwiami. Pozostali uczniowie też zaobserwowali
zmiany, jakie zaszły w ich klasach, czyli odmalowane i odświeżone ściany
oraz nowo zakupione meble, dzięki czemu poprawił się nie tylko wygląd
klas, ale i wpłynie to pozytywnie na komfort nauki i pracy.
Po dwóch miesiącach słodkiego lenistwa przyszedł czas na spakowanie
tornistrów i nastawienie się na solidną naukę. Wszystkim uczniom życzymy
zatem zapału do pracy w ciągu nadchodzących dziesięciu miesięcy oraz cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.
Agnieszka Juraszek, SP Guzew
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