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Dożynki Gminne w Hucie Wiskickiej i Tadzinie
Tradycyjne dożynki w Gminie Rzgów odbyły się w tym roku w dniu 7 września na placu przed
świetlicą w Hucie Wiskickiej. Jednak rozpoczęły się już o 11.00 – przed Urzędem Miejskim w
Rzgowie ustawił się korowód uczestników: przedstawiciele władz i instytucji wojewódzkich, powiatowych, samorządowych – rzgowskich i sąsiednich, przedstawiciele Rzgowa powiatu konińskiego, przedstawiciele LGD „Bud-uj” Razem, Poczty Sztandarowe, Honorowi Obywatele Gminy
Rzgów, kombatanci, księża, przedsiębiorcy i przedstawiciele biznesu, Bractwo Kurkowe, ZPiT
„Dolinianka” z Ukrainy, przedstawiciele władz obwodu czerniowieckiego, zespoły artystyczne
GOK, gospodynie wiejskie i rolnicy.
Przemaszerowali oni przy
dźwiękach Orkiestry Dętej do
kościoła paraialnego pw. św.
Stanisława BM w Rzgowie. Uroczystą mszę św. o 11.30, którą
uświetniły Chór „Camerata” i
Orkiestra Dęta, odprawił pro-

boszcz naszej paraii. Płomienną
homilię, nawiązującą do chleba,
ciężkiej pracy rolników, gospodyń i otaczającej nas rzeczywistości, wygłosił gościnnie ks.
Paweł Gonczaruk z diecezji kamieniecko-podolskiej (Ukraina).

Burmistrz Rzgowa ze starostami dożynek

Na ręce proboszcza członkinie
KGW z Prawdy złożyły wraz z
przyśpiewkami dożynkowy wieniec. Członkowie ZPiT „Rzgowianie” częstowali wychodzących ze świątyni chlebem i
miodem z tegorocznych zbiorów.

Następnie kolorowy korowód przejechał ulicami Rzgowa
do Huty Wiskickiej - Tadzina,
gdzie gości dożynkowych witała
Rzgowska Orkiestra Dęta.
Po
oicjalnym otwarciu
Święta Plonów, powitaniu gości i wprowadzeniu Pocztów
Sztandarowych otwarta została
uroczysta Sesja Rady Miejskiej
Rzgowa, podczas której Przewodniczący,
Wiceprzewodnicząca oraz Burmistrz Rzgowa
wręczyli medale (odznaczenia)
Honorowego Obywatela Rzgowa dla p. Marka Bagińskiego i
p. Andrzeja Sabeli.
Na ich cześć wypuszczono stada gołębi pocztowych ze
rzgowskich hodowli i zaśpiewano tradycyjnie staropolskie „Sto
lat”. W nawiązaniu do przyrody na ręce Burmistrza Rzgowa, Starostowie Dożynek – p. Dorota
Basior oraz p. Arkadiusz Prochoń – złożyli bochen chleba z
tegorocznych zbiorów. Dla Burmistrza Rzgowa, Wiceburmistrz,
Starosty Łódzkiego Wschodniego, Rady Miejskiej, Regionalnego Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych w Łodzi, przekazane
także zostały dożynkowe wieńce
od Kół Gospodyń Wiejskich z
terenu Gminy Rzgów. Wręczone zostały również nagrody dla
zwycięzców lotów maratońskich
Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych Oddział Rzgów.
Imprezie towarzyszyły wystawy: scenki z życia dawnej
wsi, kwiatów, pszczelarskie, królików, rękodzieła artystycznego i
ludowego, malarstwa na płótnie,

rzeźby w glinie, promocyjno-informacyjne Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Część artystyczną dożynek
zapełniły: ukraińska grupa folklorystyczna „Dolinianka”, goszcząca w Rzgowie na warsztatach
tanecznych w ramach projektu
polsko-ukraińskiej
wymiany
młodzieży, ZPiT „Rzgowianie”
oraz Rzgowski Chór „Camerata”.
Dla wszystkich uczestników
imprezy przewidziany został
poczęstunek – „Bigos Babci z
Huty”, lokalne wyroby w postaci smalcu i wędlin, jajka po
wiejsku, sałatki i ogórki kiszone,
ciasto drożdżowe, ciepłe i zimne napoje. Następnie rozpoczęła
się zabawa ludowa z udziałem
zespołu wokalno-instrumentalnego, która integrowała uczestników dożynek i trwała aż do
samego wieczora.
Sponsorami imprezy byli:
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” Pana Józefa Grota ze Starowej Góry, Danuta i
Bolesław Brzozowscy, Wojciech i Małgorzata Januszewscy - „Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych”, „Landcar”
- Dariusz Krzewiński - Starowa
Góra, irma p. Elżbiety i Krzysztofa Sabelów, p. Aleksandra i
Dariusz Leśniewscy.
Podczas tegorocznego Święta
Plonów także pogoda dopisała –
zatem Dożynki 2014 w Gminie
Rzgów wspominać będziemy
długo i sympatycznie.
Izabela Kijanka
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Starostowie
Dożynek
Arkadiusz Prochoń
– żona Agnieszka, dwóch synów. Prowadzi gospodarstwo
rolne w Tadzinie. Gospodarstwo nastawione jest głównie
na uprawę zbóż. Poza rolnictwem pan Arkadiusz z żoną
prowadzą również działalność pozarolniczą.

Dorota Basior

Uroczyste wręczenie tytułów Honorowego Obywatela Gminy Rzgów podczas Dożynek Gminnych w Hucie Wiskickiej. Od prawej nowi honorowi
obywatele: Andrzej Sabela i Marek Bagiński.

– lat 42, mieszkanka Huty Wiskickiej od urodzenia, dwie
córki: Karolina (21), Sylwia (17).
Wraz z mężem Grzegorzem prowadzą gospodarstwo rolne, głównie zajmują się uprawą zbóż.
Z wykształcenia ogrodnik. W wolnych chwilach lubi zajmować się ogrodem. Poza pracą w gospodarstwie pracuje jeszcze w innej branży, a mianowicie w irmie kosmetycznej.

DOŻYNKOWE PRZYŚPIEWKI
Dziękujemy pięknie
Za wszystko co robi

Spraw Ty dobry Boże
Żeby zamiast złości
Było w ludziach więcej
Zwykłej życzliwości

Chętnie pomagali
W żniwa i w kopania
Później zasiadali
Do biesiadowania

A nasz ksiądz wikary
To jest człowiek dusza
Jego miła buzia
Serduszka porusza

Niech bieg za pieniądzem
Aż tak nas nie zmienia
Miej serce dla bliźnich
I trochę sumienia

Niechaj zdrowie, szczęście
W każdym domu gości
My się polecamy
Bożej Opatrzności

Za Twe łaski Boże
Ten wieniec w podzięce
Składamy dziś w darze
Na proboszcza ręce

Wspomnijmy przez chwilę
Jak to kiedyś było
Ludzie pracowali
Weselej się żyło

Tyle zaśpiewały
Z Prawdy gospodynie
Życzymy Wam wszystkim
Niech czas radośnie płynie

KGW PRAWDA
Przybyliśmy wszyscy
Razem do kościoła
Bo to są dożynki
Każdy rolnik woła
Panie wieniec plotły
Kościołowi w darze
Teraz zaśpiewamy
Jak obyczaj karze
Wszyscy postrojeni
Bo to święto wielkie
I niech nas opuszczą
Nasze troski wszelkie
Matka Boska Nasza
Od nieszczęść niech strzeże
Rolnik w tej intencji
Odmawia pacierze
Różańca Świętego
Paciorki przesuwa
Żeby żaden Polak
Głodu nie odczuwał
Kłaniamy się nisko
Księdzu proboszczowi

Przyjmij od nas wieniec
Pobłogosław kłosy
Niechaj się odmienią
Nasze chłopskie losy
Przyszliśmy tu Boże
Dziękować za plony
Prosić byś dał siłę
Rolnikom zmęczonym
Sprzątnęliśmy zboże
Owoc naszej pracy
Będzie z niego chlebek
Będą jeść rodacy
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DOŻYNKOWE PRZYŚPIEWKI
Tusk narobił w Polsce wielkiego zamętu
I jak szczur ucieka z tonącego okrętu

A za te pieniądze co już nam zabrano
Ile inwestycji w Rzgowie by wykonano

Urząd naszej gminy słabo na ich tle wypada
Bo pewnie za mało po łacinie gada

Sukcesem Mielczarka jest też oczywiście,
Że Rzgów ciągle jest na złotej gmin liście

A rzgowskie kelnery też się źle sprawują
Nic nie nagrywają, nic nie podsłuchują

W Warszawie Prezydent dłoń Mielczarka
ściska
Dziękując za pracę na rzecz środowiska

Wiedzą czym to pachnie – instrukcja
gotowa
Mogą tak splajtować, jak splajtował
„Sowa”
Za to dziennikarze ciągle coś szperają
I jakichś sensacji w Urzędzie szukają
Różni kontrolerzy w naszej gminie byli
I wielkich uchybień jakoś nie stwierdzili
W naszych samorządach nieczęsto się
zdarza
By mieć przez ćwierć wieku jednego
gospodarza

KGW STARA GADKA
Nasze święta plonów byłyby radośniejsze
Gdyby czasy w świecie były spokojniejsze

Na Majdanie pierwsi – jak zwykle Polacy
Mamy dziś embargo, nie dziwcie się rodacy

W latach transformacji niewielu potraiło
Wybrać taką opcję, by się lepiej żyło

Wojny i konlikty wciąż wstrząsają światem
Choć religie mówią – że każdy jest bratem

Nasza polska władza? – ludzie wy kochani
Wszyscy politycy są w coś uwikłani

Rzgów już od lat wielu jest cenioną gminą
Dobrze, że swe skrzydła u nas Ptak
rozwinął

Polityków zżera ambicja i władza
A że giną ludzie, im to nie przeszkadza

Mieli oni stworzyć nam przyjazne państwo
Co się okazało? – jedno wielkie draństwo
Żaden prawie poseł nas nie reprezentuje
Tylko według listy partyjnej głosuje

Chore ich umysły świat nad przepaść
pchają
Ludzie chcą żyć godnie, lecz ich nie
słuchają

Ujawnione taśmy nam to pokazują
Jakimi wartościami oni się kierują

Charyzma Mielczarka i charyzma Ptaka
Sprawiły, że gmina dzisiaj jest bogata
Wielu przedsiębiorcom szanse u nas dano
Właśnie u nas w Rzgowie irmy otwierano
Burmistrz wizje gminy w perspektywie
czuje
I dość konsekwentnie je realizuje

Rosja Krym zdobyła, czy na tym
poprzestanie?
To dla świata dzisiaj wielkie jest wyzwanie

Włóczą się po knajpach, „prywatę”
załatwiają
No i jeszcze „mięchem” porządnie rzucają

Niełatwo jest rządzić, niełatwo planować,
Gdy bzdurne przepisy trzeba respektować

Ukraina dąży do unijnych braci
No i niewspółmierną cenę za to płaci

My na pomoc rządu nie możemy liczyć
No bo tych kolesiów nie ma kto rozliczyć

Jeśli chociaż trochę gmina się wzbogaci
Zaraz musi haracz – Janosikowe płacić

KGW BRONISIN
Szanowny
Panie Starosto
Z okazji dożynek
Ślemy Ci życzenia
Niech się los rolnika
Szybko zacznie zmieniać
Bo już można teraz
Na palcach policzyć
Ilu przedsiębiorców,
a którzy rolnicy
Opłacalność kiepska
Każdy szuka pomocy
Gospodarstwa będą
Hobby dla bogaczy
I choć rok niekiepski
W zbożu urodzaje
To cena tak niska
Na kombajn nie staje

Urzędy dziś mamy
W Koluszkach
W Brzezinach
A to jest daleko ze wsi
Bronisin
I Pana Starostę
Lepiej by się znało
Jakby w bliskiej Łodzi
Coś się załatwiało
Ciężko komuś życzyć
Coś osobistego
Jak z mediów zna się
Podobiznę jego
Do Łodzi dojechać
Nadal nie możemy
Bo z autobusem
Ciągle są problemy
Tylko jak wybory
To nam obiecują

A jak po wyborach
To się wycofują
A to że za wąsko
A to skręt za mały
I takie tam jeszcze
Inne dyrdymały
Korzystamy dzisiaj
Że jest to spotkanie
Prosimy sedrecznie
O zainteresowanie
Osobiście przyjedziemy
Pięknie podziękować
I obiecujemy
Bilety skasować
A teraz życzymy
Zdrowia, powodzenia
Wszystkiego dobrego
I do zobaczenia
***
Zboże z pól sprzątnięte
Tradycja więc każe

Nie będziemy śpiewać co się tu zmieniło
Lista jest bogata i długo by było
Żyjemy w takim świecie, kochani no i już
Nie ceni się pracy – liczy się dobry „nius”
Na ogół „dobre niusy” z prawdą się mijają
Niestety ludziska chętnie je czytają
Szkalowanie władzy w wyborach wybranej
Nie przez wszystkich w gminie mile jest
widziane
Oj panie Mielczarek, pan się nie przejmuje
KGW pana ceni i bardzo szanuje
Jeśli Jasiu przegrasz jesienne wybory
Zostaną po Tobie czyste, proste tory
By rolnik nie stracił, a rząd wyszedł
z twarzą
Na złość Putinowi jabłuszka jeść każą
Gorzej z emerytami, tymi z protezami
Jak protezę złamią, drugiej nie dostaną
Zaś ci co o swoje sztuczne szczęki dbają
Niech w ramach protestu „Cydra” popijają
A jeszcze musimy zjadać inne plony
Na jednego człeka – chyba ze dwie tony
Za nasze śpiewanie wódkę się dostanie
A reszta – to dupa i kamieni kupa.

By to godnie uczcili wszyscy
gospodarze
Dzisiaj w Hucie Wiskickiej
Dożynki świętujemy
Z tegorocznego zboża
Chleba spróbujemy
A z plonów przeróżnych

Julia Rechcińska

Co nam ziemia dała
Są dziś piękne wieńce
Świętuje okolica cała
Złóżmy hołd rolnikowi
Że chleb jest w naszym domu
I żeby nigdy nie zabrakło
nikomu
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DOŻYNKOWE PRZYŚPIEWKI
Ref.: Siano i owies,
Pszenżyto – o, yes!
Zimą zwierzęta
Już mają co jeść!
Mają
Już zwierzęta co jeść.
3. Cieszcie
Cieszcie z nami się wszyscy tu goście,
Wiele
Wiele jest w Czyżeminku radości.
Śliczne
Trzy dziewczynki na świat przyszły tu,
Zdrowo
Niech do lat żyją stu!

KGW CZYŻEMINEK
1. Święto
Dzisiaj w Hucie Wiskickiej Dożynki!
Panie
Z Kół Gospodyń śpiewają piosenki.
Sołtys
Sołtys Andrzej przyjmuje nas rad,
Rzgowski
Cały zjechał tu świat.
Ref.: Huta Wiskicka
Przyjazna to wieś,
Śpiew z Czyżeminka

Nieś, wietrzyku, nieś!
Bo to
Z Czyżeminka jest pieśń.
2. Zboże
Zboże już posprzątane jest z pól,
Radość,
Że dostatni znów będzie nasz stół,
Jęczmień
Już w stodole i żyto tam jest,
Mają
I bydlątka co jeść.

KGW STAROWA GÓRA
Że dzisiaj dożynki wszyscy o tym wiemy
Wozy zajechały przy stołach siądziemy
To koła gospodyń piękne wieńce wiły
I w świątyni w Rzgowie wszystkie
poświęciły
Gospodarze gminy a także powiatu
Dostaną te wieńce by ogłosić światu
Że będą szanować człowieka każdego
Pracować dla siebie lecz także dla niego
W kraju wielki problem zboże obrodziło
Trzeba zmniejszyć ceny rolników zmroziło
Rosja też embargo szybko ogłosiła
Warzywa, owoce w kraju zamroziła
Choć rolnicy bardzo się zawsze starają
Na koniec wychodzi że kasy nie mają
Pracują wytrwale nie szczędząc swej siły
Byśmy jeść co mieli, byśmy w zdrowiu żyli

Bo tak często bywa w gminie są nadęci
A może po prostu trochę brak im chęci
Pan Marek od radnych dziś się przygotował
Skrzynkę cytrynówki dla nas naszykował
Pani Jadzia władzę sumiennie sprawuje
Ludziom dopomoże niczego nie knuje
Za to że swą władzę dobrze sprawowała
Na urząd burmistrza by się nadawała
Teraz przyśpiewamy panu poważnemu
Dojrzałemu w latach lecz duchem młodemu
Szanują go starsi szanują go młodzi
Miejsca ustępują gdy do gminy wchodzi
Szanowny burmistrzu bardzo proszą panie
Przyjedź do nas wtedy gdy wiejskie
zebranie

Dzisiaj pseudorolnik zarabia najwięcej
Żyje sobie z dopłat i ma czyste ręce
Troszeczkę o Rzgowie też trzeba zaśpiewać
Bo urząd z tej gminy mógłby się pogniewać

Dobrze gospodarzysz w Rzgowie
na urzędzie
lecz wysłuchaj ludzi co mają na względzie
Nasza sołtysowa to człowiek nie lada
Gdy przejdzie przez wioskę z wszystkimi
pogada

Żeby nas w urzędzie zawsze obsłużyli
Wszystko załatwili nigdy nie spławili

Witamy Cię dzisiaj nasz sołtysie drogi
Dobrze żeś tu przyszła wyprostować nogi

Ref.: Zosieńka, Juleczka, Kamilka też,
Wieść z Czyżeminka
Nieś, wietrzyku, nieś!
Zosia,
Julcia, Kamilka też.
4. Smutek
Smutek cicho do naszych wszedł chat Nie ma
Z nami Gieni, co sto miała lat
Gienia
Dzisiaj w niebieskim już śpiewa chórze,
Szkoda,
Mogła być z nami dłużej.
Ref.: Bo w naszym życiu
Od setek już lat,
Radość i smutek
Są wciąż za pan brat,

Od nadmiaru afer już nas boli głowa
Wszystkich pochłonęła afera taśmowa
Wszyscy mają haka jeden na drugiego
Ale się nie zrzekną stołeczka swojego
Za nasze podatki kawiory kupują
I zupy z ośmiornic także konsumują
Bo wszyscy Polacy tę przypowieść znają
„Jak żresz to nie szczekaj to cię
nie nagrają”
Dziś honor, ojczyzna nie liczą się wcale

Z nami
Zawsze są za pan brat.
5. Gmina
Na ten rok dla nas niezły ma plan,
Nowy
Mostek pan burmistrz obiecał nam.
Wreszcie
Wykończony magazyn ma być,
Łatwiej,
Łatwiej będzie się żyć.
Ref.: Bo rzgowska władza
Dba o nas, ach, dba,
Co tylko może
Mieszkańcom swym da.
Czasem
Władza tak o nas dba.
6. Wieniec
Pani burmistrz już wnet dostać ma,
Żeńcy Symbol żniw tyle znany już lat,
Ręce
Go uplotły szefowej Halinki,
Zdrowia
Życzą trzy Czyżeminki!
Ref.: Wieniec składamy
Jak tradycja każe,
Prosimy przyjąć
W najszczerszym go darze!
W darze
Wieniec dziś przyjąć nasz.

Dzisiaj szmal się liczy wiemy doskonale
Miała być Japonia, Irlandia być miała
A z tego wszystkiego się bieda została
A Polak jak dawniej za granicę jedzie
By pomóc rodzinie i nie dać się biedzie
Kończymy śpiewanie i mamy nadzieję
Że kiedyś do Polski lepszy wiatr zawieje
A za gromkie brawa bardzo dziękujemy
Wszystkim tu obecnym zdrowia
winszujemy
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Dożynkowe przyśpiewki
KGW KALINO

Nadchodzą wybory znów się licytują
I gruszki na wierzbie wciąż nam obiecują

Święto dożynkowe w Hucie obchodzimy
Szczęścia i radości dzisiaj Wam życzymy

A nasz Donald drogi stołek w Unii dostał
Byle wymaganiom europejskim sprostał

A bocian z wiatraka niech młodych zachęci
By irlandzki zmywak już ich tak nie nęcił

Burmistrzu kochany my cię popieramy
Dołożysz nam kasy wybory wygramy

Dla rolniczych kółek te dary niesiemy
Symbol naszych plonów przekazać Wam chcemy

Bo w naszym Kalinie jest straż ochotnicza
Brakuje garażu to rzecz zasadnicza

Brońcie praw rolnika naszej polskiej sprawy
Śmiało do roboty nie popijać kawy

W parku są fontanny, granity, marmury
A w naszym Kalinie pół drogi i dziury

Polityczna ikcja Polacy to czują
A co będzie z nami co te Ruskie knują

Po dwunastu latach trochę drogi mamy
Kawałek chodnika prawie wypłakany

Na jabłko embargo od Ruskich nam weszło
Ze świńmy dzikimi nie tak dawno przeszło

A nasi rolnicy też o pola dbają
No i w wielkim trudzie zbożem obsiewają

KOROWÓD
DOŻYNKOWY

Unijne dopłaty
co roku nam płyną
Dla nas są to grosze
bo po drodze giną
Kończymy śpiewanie
proszę się nie gniewać
Bo to na dożynkach
wszystko można śpiewać
Postaw nam prezesie
całą skrzynkę wódki
Bo się trzeba napić
na te wiejskie smutki

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 Święcie
Rzgowa oraz Dożynkach Gminy Rzgów 2014 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, 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, Bractwu Kurkowemu,
5. Zarządowi Gminnemu PSL w Rzgowie,
6. POLICJI za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego podczas imprez,
WSZYSTKIM POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM OBCHODÓW ŚWIĘTA RZGOWA ORAZ
DOŻYNEK GMINY RZGÓW 2014 R.
Szczególne uznanie kierujemy dla Kobiet z Koła
Gospodyń Wiejskich w Hucie Wiskickiej na czele z
Przewodniczącą Panią Krystyną Kwiatkowską oraz
mieszkańcom miejscowości Huta Wiskicka i miejscowości Tadzin na czele z sołtysem Andrzejem Sabelą,
którzy podejmowali gości dożynkowych w swoim sołectwie.
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa
oraz Zastępca Burmistrza Rzgowa składają serdeczne podziękowania za hojność, życzliwość oraz
uświetnienie obchodów Święta Rzgowa oraz Doży-

nek Gminy Rzgów 2014 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 „LANDCAR” Iwona i Dariusz Krzewińscy,
5. Panu Wiesławowi Kauc z Kalina,
6. Właścicielom pojazdów konnych.
Rada Miejska w Rzgowie, Burmistrz Rzgowa,
Zastępca Burmistrza Rzgowa składają serdeczne
podziękowania za uświetnienie DOŻYNEK GMINY RZGÓW 2014 Wystawcom Dożynkowym:
1. Państwu Dariuszowi i Marzenie Bartoszek z Grodziska – wystawa kwiatowa,
2. Państwu Beacie i Krzysztofowi Stefańskim ze
Rzgowa – wystawa kwiatowa,
3. Państwu Elżbiecie i Pawłowi Rodkiewicz ze Rzgowa – wystawa hodowlana ślimaków,
4. Panu Józefowi Chruścik z Tuszyna – miody i produkty pszczele,
5. Panu Romanowi Szwed i Zbigniewowi Szwed z
Tuszyna – miody,
6. Panu Mieczysławowi Moczkowskiemu ze Starowej Góry – miody,
7. Pani Jadwidze Kaczorowskiej z Prawdy – ręcznie
malowane obrazy,
8. 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.
9. Panu Klemensowi Derach, Krzysztofowi Januszkiewiczowi – specjaliści ds. Doradztwa Rolniczego
– za przygotowanie stanowiska promocyjno-informacyjnego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Bartoszewicach.
10. Rzgowskiemu i Łódzkiemu Związkowi Hodowców Królików – wystawa królików hodowlanych.

Fotograie z Dożynek:
Tolek Patora
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ZPiT „Rzgowianie”

Zespół „Dolinianka”
z Ukrainy

Kiermasz

Wszystkie fotograie z Dożynek: Tolek Patora
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LII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 29 września 2014 r.
Sesja ta została poprzedzona
dwugodzinnym posiedzeniem
wspólnych Komisji Rady, na
którym omówiono wszystkie
tematy sesyjne.

Wieloletnia
Prognoza Finansowa
Została ona zmodyikowana o trzy inwestycje, o których
napiszę dalej, a mimo wszystko
sytuacja inansów jest na tyle
dobra, że WPF można było
skrócić o dwa lata i obejmuje
ona po tej sesji lata 2014-2018.
Kredyt bankowy planowany w styczniu przy uchwalaniu budżetu na kwotę około 4
mln 700 tys. zł zmalał do ok. 1
mln 100 tys. zł. Złożyły się na
to nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na rachunku bieżącym
oraz zwiększenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Przyjęto do WPF-u na lata
2014-2015 modernizację drogi powiatowej nr 2916E od
drogi krajowej w Gospodarzu do Guzewa w ramach tzw.
schetynówek. Całość zadania
szacowana jest na kwotę ok. 1

mln 42 tys. zł, z czego gmina
ma pokryć ok. 271 tys. zł, Powiat Łódzki Wschodni ok. 250
tys. zł i środki z budżetu państwa ok. 521 tys. zł. Rada Powiatu już kilka dni wcześniej, a
Rada Miejska na tej sesji podjęły odpowiednie uchwały.
Wprowadzono również zadanie „Rozbudowa przedszkola w Rzgowie na bazie byłej
hydroforni”. Łączne nakłady to
800 tys. zł, z tym że 209 tys. zł
planuje się wydać w 2014 r., a
591 tys. zł w 2015 r. Będzie o
dwa oddziały przedszkolne więcej, co na pewno ucieszy rodziców tych maluchów.
Do WPF-u wprowadzono też
„Termoizolację Przedszkola
w Rzgowie” za łączną kwotę
ok. 252 tys. zł, z czego w tym
roku planujemy wydać 37 tys.
zł, a pozostałą kwotę w 2015 r.
Planuje się pozyskanie pożyczki
i dotacji na ten cel z WFOŚiGW
na kwotę 143 tys. zł.

Zmiany w budżecie
Zaoszczędzone środki na
inwestycjach oraz wydatkach
bieżących na odszkodowania
pozwoliły na wzmocnienie inansów:

L nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Rzgowie
w dniu 2 września 2014 r.
20 sierpnia wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miejskiej w
Rzgowie Nr XLV/419/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic Grodziska - Południowa
- Gliniana i części wsi Grodzisko. Skarga wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniesiona przez Jana Stawickiego,
Agnieszkę Maćczak i Marię Dąbrowską.
Skarga zawiera 9 stron maszynopisu i dotyczy przede wszystkim lokalizacji drogi na działce nr 2047 w Rzgowie przy ul. Glinianej 5, oznaczonej w miejscowym planie jako 6KDD, jak również w zakresie lokalizacji w tej drodze sieci gazowej, kanalizacji
sanitarnej i pozostałych mediów. Droga 6KDD w tym planie jest
jedną łączącą na wprost ulicę Smugową z ul. Glinianą.
Osiem zarzutów w tej skardze zarzuca naruszenie wszystkich
możliwych procedur uchwalenia tego planu, łącznie z zarzutem
naruszenia Konstytucji RP.
Łódzki Urząd Wojewódzki nie znalazł uchybień (oprócz kilku
drobnych, które opisujemy w artykule „Bubel według Rzgowskiej
Prawdy”) w tym planie miejscowym i uchwała jest opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego.
Rada Miejska upoważniła Burmistrza Rzgowa do przekazania
skargi z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do WSA w Łodzi.
Upoważniła również Burmistrza Rzgowa do reprezentowania Rady
Miejskiej w Rzgowie w sprawie skargi w postępowaniu przed WSA
w Łodzi, a także do udzielania dalszych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz
reprezentowania Rady Miejskiej w Rzgowie w postępowaniu przed
Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Zmiany w budżecie
– Postanowiono przyjąć dotację celową z Powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2916E w Gospodarzu, ul. Cegielniana –
150.000 zł.
– Z pozostałości przetargu na przebudowę ul. Górnej w Rzgowie,
która będzie realizowana lada dzień – przeniesiono 10.000 zł na
założenie dachu nad budynkiem gospodarczym w Czyżeminku.
Na tym sesję zakończono.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

– Na wodociągi jeszcze w gminie niezrealizowane na kwotę
– 40 tys. zł
– Dołożono na modernizację
drogi powiatowej w Gospodarzu, ul. Cegielniana – 130 tys. zł
Realizacja tej drogi nastąpi
jeszcze w tym roku.
– Na wymianę płyt żelbetowych
na kładce na rzece Ner w Rzgowie na ul. Łódzkiej – 40 tys. zł
– Na rozbudowę Przedszkola w
Rzgowie
– 209 tys. zł
– Na termoizolację Przedszkola
w Rzgowie prawie – 37 tys. zł
– Na odwodnienie gruntów
dwu obszarów w Bronisinie
Dworskim
– 80 tys. zł

Termin wpłaty
nadwyżki przez ZWiK

Został on przesunięty na
wniosek Dyrektora Konrada
Kobusa do 30 czerwca 2015
r. Te środki obrotowe dotyczą
2013 r. i wynoszą 50 tys. zł.
W ZWiK-u każdy grosz się
liczy, tym bardziej że buduje się
tam budynek magazynowo-garażowy.

Nadzór nad żłobkami
Ponieważ zaczyna się urządzanie żłobków i klubów dziecięcych w gminie, Rada Miejska przyjęła Plan nadzoru na
tymi instytucjami.
A oto jego treść:
Plan nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, działającymi
na terenie Gminy Rzgów
§ 1. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, działającymi na terenie Gminy Rzgów,
w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki, sprawuje
Burmistrz Rzgowa.
§ 2.1. Kontrola warunków i
jakości sprawowanej opieki w
żłobku, klubie dziecięcym, u
dziennych opiekunów na terenie Gminy Rzgów jest dokonywana nie rzadziej niż raz w
roku.

2. Pierwszej czynności nadzorczej dokonuje się w okresie do
6 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez podmioty, o których mowa w ust. 1.
§ 3.1. Czynności nadzorcze
wykonują osoby upoważnione przez Burmistrza Rzgowa,
zwane dalej osobami upoważnionymi.
2. Osoby upoważnione są
uprawnione w szczególności do
czynności określonych w art.
56 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3.
3. Czynności nadzorcze nie
mogą zakłócać bieżącej pracy
nadzorowanej jednostki.
§ 4.1. Z przeprowadzonych
czynności nadzorczych sporządza się protokół w terminie 14
dni od ich zakończenia.
2. Protokół sporządza się w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§ 5.1. Organ sprawujący nadzór może prowadzić czynności
sprawdzające w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych.
2. W przypadku nieusunięcia w
wyznaczonym terminie stwierdzonych
nieprawidłowości
Burmistrz Rzgowa wykreśla z
rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z
dziennym opiekunem.
3. Wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

od Pól Osadowych do 22-ch
nieruchomości, w tym 17-tu
położonych za trasą S-8. Droga
powyższa w końcówce lat 90tych została zarzucona urobkiem z czyszczenia głównego
rowu melioracyjnego. Mieszkańcy do swoich nieruchomości dojeżdżają po terenach prywatnych.
Firma „Budimex” przy budowie trasy S-8 również niszczyła tereny prywatne dowożąc
materiał na budowę. Z rozmów
z GDDKiA wynika, że nie jest
ona zobowiązana do odtworzenia drogi, gdyż nie jest jej właścicielem.
Wobec powyższego obowiązek odtworzenia drogi o
szerokości 4 m spoczywa na
Gminie Rzgów, która to nie dopilnowała prawidłowego wykonania zlecenia czyszczenia
rowu przez Spółkę Wodną.
Marek Bartoszewski, Radny
Rady Miejskiej w Rzgowie
Do Burmistrza Rzgowa

Do Burmistrza Rzgowa

INTERPELACJA
Wnoszę interpelację w sprawie odtworzenia jezdni nad
przepustami drogowymi w
Grodzisku w ilości 5 szt., znajdującymi się między ulicą Glinianą w Rzgowie a drogą wojewódzką nr 714.
Grunt wokół tych przepustów mocno się obniżył, przez
co przejazd przez nie jest bardzo dokuczliwy nie tylko dla
kierowców, ale przede wszystkim dla okolicznych mieszkańców ze względu na dokuczliwy
hałas podczas przejazdów ciężkiego sprzętu. Moje interwencje na sesjach od dwóch lat nie
przynoszą żadnego rezultatu.
Mam nadzieję, że pozytywnie załatwienie mojej prośby
nastąpi jeszcze tej jesieni.

INTERPELACJA
Zwracam się z prośbą o odtworzenie drogi przejazdowej

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Interpelacje radnych
Wpłynęły na ręce Przewodniczącego Rady dwie interpelacje radnego Stanisława
Gierasińskiego i Marka Bartoszewskiego, które przytaczamy poniżej:
Stanisław Gierasiński, Radny
Rady Miejskiej w Rzgowie
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Demokracja po polsku
Szanowni Państwo,
ze zdumieniem przeczytałem artykuł „Demokracja po Rzgowsku – czas na zmiany” w numerze 8 „Rzgowskiej Prawdy”. Z
artykułu tego można wywnioskować, że społeczność gminy
Rzgów jest nieobywatelska, jak
radni gminy są antyspołeczni,
jak rzgowska władza jest przeciwna swoim mieszkańcom.
Skoro autor artykułu jest
na etapie licencjata, zapewne
jest człowiekiem młodym, nie
mieszkał w Rzgowie ani nie
mieszka, co wie o mieszkańcach gminy? – po prostu nic.
Rzgów miał dużo szczęścia,
że radnymi byli ludzie rozsądni, pracowici i odpowiedzialni.
Zarówno radni wielu kadencji,
władze Rzgowa, jak i osoby
współpracujące na zasadzie
zrozumienia problemów gminy
włożyli wiele pracy w swoje
miejscowości i środowisko, w
którym żyją.
Czy autor artykułu, tak
współczujący gminie, budował
w niej telefony, wodociągi, kanalizację, szkoły, świetlice, remizy itd.? – nic z tych rzeczy.
Czy autor artykułu wkładał w
budowę gminy swą wiedzę,
doświadczenie, pracę, czas, a
niekiedy środki inansowe? –
oczywiście, że nie.
Tak że niech autor artykułu
nas, mieszkańców gminy, nie
traktuje jak przygłupawych ludzi, którzy nie wiedzą, co to
jest demokracja. Demokracja,
proszę pana, polega na tym,
że radnym może być człowiek

prosty bez wykształcenia i
może być nim profesor. Ale ani
jednego, ani drugiego nie wolno obrażać. Nie wolno obrażać
również myślących inaczej.
Radnym może być każdy,
ale na pewno nie taki, który aby
zostać radnym, zrobi wszystko na zasadzie „po trupach do
celu”, wykorzystując kłamstwa, mówiąc półprawdy, zmieniając fakty.
To jeszcze nic, bo oprócz
tego wszystkiego można przecież opluwać wszystkich i
wszystko, a samemu bić żonę
– męża, spać z kochanką – kochankiem, gdy żona obok, robić dziwne interesy czy biegać
po pijaku w samych majtkach
po ulicy. Oczywiście taka osoba powie, że jest święta, cóż to
przecież nasza demokracja, etyka i moralność.
Mieszkańcy gminy mają
zapewne inne autorytety, ja
również. Mam nadzieję, że
społeczność gminy nie pragnie
radnych, którzy nie wiedzą, co
to etyka i moralność, bo to nie
są te postawy, które w Rzgowie
były, są i będą mile widziane.
Panu, panie licencjacie
prawa, proponuję udać się do
szkoły, może douczą Pana, że
marszałek sejmu, senatu, przewodniczący sejmiku, powiatu
czy gminy działa zgodnie z regulaminem, który określa ilość
wystąpień i ich czas. Świadkowie sesji wiedzą dokładnie,
o ile przedłużał wystąpienia
przewodniczący rady i było to
zdecydowanie za długo.

Bubel według
„Rzgowskiej Prawdy”
Uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XLV/419/2014 z dnia
29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon
ulic Grodziska – Południowa – Gliniana i części wsi Grodzisko,
została opublikowana w „Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego” z 2014 r. poz. 2424 z 12 czerwca 2014 r. Obowiązuje po 14 dniach od publikacji wraz z wydanym rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Łódzkiego Nr PNK-I.4131.329.2014 z
dnia 4 czerwca 2014 r., ogłoszonym w „Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego” z 2014 r. poz. 2427 z 12 czerwca 2014 r.
Wyjaśnienia złożone przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Rzgowie w dniu 2 czerwca 2014 r. w odpowiedzi na zawiadomienie częściowo zostały uwzględnione.
Nie obowiązują zapisy planu na terenach oznaczonych na rysunku planu Zn, R oraz W z przeznaczeniem: na teren zieleni
niskiej, tereny rolnicze, rurociąg przesyłowy wody łódzkiej, nasadzeń roślinnych o naturalnej wysokości przekraczającej 3 m w
streie bezpieczeństwa od istniejących linii energetycznych 15 kV i
110 kV oraz obsługi działek od dróg dojazdowych wewnętrznych,
pozostałe zapisy są obowiązujące.
Poza tymi drobnymi wyłączeniami z planu wszystkie inne ustalenia tego planu są obowiązujące, a za bubel należy uznać artykuł
w gazecie z Pabianic. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Należy zadać pytanie, czy
wszyscy to rozumieją, chcą
zrozumieć?... Z tego, co widać,
to nie.
Postawa obywatelska winna
być uczciwa, rzetelna i odpowiedzialna. Demokracja polega
na tym, że obywatel ma prawa,
ale ma również obowiązki. A o
tym już nie pamiętamy.
Co to za demokracja, kiedy
pijak lub ktoś inny żyjący w
nieświadomości, nierespektujący żadnych zachowań, ma takie sam wpływy na wybory jak
profesor? Niestety, nic lepszego
nie wymyślono.
Należy również wspomnieć
o tym, że każda władza ma rozwiązywać problemy ludzi, największy kontakt z mieszkańcami mają zarządzający gminami
i to ci ludzie mają pełną wiedzę
na tematy problemów ludzkich.
Do rozwoju gminy i rozwiązywania problemów jest potrzebny czas, pieniądze, cierpliwość,
zrozumienie problemów.
Nie są nam potrzebni politycy, którzy są daleko, często
oderwani od rzeczywistości.
Oczywiście najlepiej wychodzą ci, którzy potraią tylko
narzekać i oskarżać i nie mają
kontaktu bezpośredniego w

rozwiązywaniu codziennych
ludzkich problemów.
Władze gminy dbają od
dawna o wszystkie miejscowości, sołectwa naszej gminy,
nie zawsze się z nimi zgadzam,
może niektóre rzeczy należałoby zrobić inaczej, ale to jest
tylko moja uwaga. Ilu mieszkańców – tyle pomysłów, a ktoś
decyzje musi podjąć. Niestety,
obywatel jako jednostka nie
będzie zadowolony z pewnych
decyzji i tak jest w każdym
ustroju.
Również opozycja winna
działać rozważnie i uczciwie,
bo inne zachowania na zasadzie
populizmu, że wszystko i wszyscy są źli, robią wielką szkodę
gminie Rzgów, czyli nam –
wszystkim mieszkańcom.
Przy ocenianiu demokracji
musimy stwierdzić, że zmieniły się czasy, wymagania społeczeństwa również, ale czy
zmieniło się społeczeństwo?
Zawsze, a tym bardziej w demokracji, należy zastanowić
się, czy robiąc rewolucję, będzie lepiej? Z tym bywa różnie.
Czy społeczeństwo dojrzało
do demokracji? Odpowiem, że
w mojej ocenie – nie wszyscy,
ale wszyscy nadal powinniśmy

się jej uczyć, zaczynając od
analizy swojej postawy i swoich bliskich na zasadach prostej uczciwości, a nie poprzez
krótkowzroczność do szerzenia
zawiści, doprowadzającej do
kłótni, a w dalszym postępowaniu do nienawiści. Jak rozpędzi
się lokomotywę, to ciężko ją
zatrzymać.
Czy działanie takimi metodami jest w porządku?, przykład: Autor artykułu opublikował go w gazecie, w której
redaktorką naczelną jest osoba o takim samym nazwisku,
czyżby przypadek? Czyżby to
była rodzinna publikacja? – oj
tam, te moralności i etyki. Sam
Pan musi sobie odpowiedzieć.
Myślę, że bardzo ciekawą
pracę magisterską można napisać o wykorzystywaniu środków socjotechnicznych przez
media w celu robienia narodowi sieczki z mózgu. Pytanie:
czy w ramach idei demokracji,
czy w ramach prywatnych celów? Skoro prawdopodobnie
młody człowiek chce wszystkich i mnie uczyć demokracji
na wartościach kreowanych
przez takie media, to ja za taką
demokrację dziękuję.
Mieszkaniec Rzgowa

„Rzgowska Prawda”
na bocznym torze
Ostatnio coś dziwnego dzieje się z tą gazetą
z Pabianic. Przyzwyczailiśmy się do bełkotów
starych, wynaturzonych „autorów”, piszących
na specjalne zamówienie, ale ostatnio rozbłysły
nowe lokalne gwiazdy dziennikarskie z terenu
naszej gminy.
Nie tak dawno ciężko im było poskładać
kilka zdań sensownie do kupy, a dziś wyrastają
na prawdziwych demonów pióra, moralizując
przede wszystkim rzgowski samorząd, pouczając
i wręcz nakazując pewne zachowania oraz narzucając ich styl myślenia, dyskredytujący samorząd
rzgowski od chwili jego powstania.
Pewnie ci nowi autorzy ukończyli tzw. galopówkę dziennikarską, a co niektórzy odkryli
w sobie talenty kucharskie, o których dotąd nie
wiedzieli.
„Młodym talentom” można wybaczyć, ale
starym „wyjadaczom” już nie. Gazeta posiadająca w tytule nazwę Rzgowska nie nadąża z
przekazywaniem informacji ze zdarzeń dziejących się w naszej gminie ważkich dla naszych
społeczności. Choćby na uroczystości 100-lecia bitwy pod Rzgowem trudno było doszukać
się przedstawiciela tej gazety i ich relacji z tych
uroczystości. A uroczystość otwarcia Hali Expo
i Ptak Fashion City. Próżno było się rozglądać za
ich przedstawicielami na tych uroczystościach.
Pewnie nie zaprosili ich wcale, bo dość solidnie
na taki „przywilej” zapracowali.
Relacja gazety z Pabianic z naszych gminnych dożynek to istne kuriozum. Na dożynkach

rok temu pofolgowali sobie solidnie, narobili
zdjęć, których im wystarczy na następną kadencję, a tym razem relacja z dożynek gminnych w
kąciku gazety z Pabianic ze skromnym zdjęciem
młodych artystów.
Przepraszam, a nie było w tej relacji uroczystej sesji z wręczeniem tytułów Honorowego
Obywatela, nie było przepięknego korowodu
dożynkowego z zaprzęgami na czele, nie było
części wieńcowej z wypracowanymi przez KGW
przyśpiewkami.
No cóż, dla gazety z Pabianic ta część uroczystości przeszła koło nosa. Boga to się oni nie
boją, bo kłamią jak z nut, ale ludzi się obawiają.
Dotarły do nich informacje z Zarządu gminnego
OSP w Rzgowie, że skierowano trzy jednostki
gminne OSP do ochrony dożynek w Hucie Wiskickiej, gdyż nie ma tam miejscowej jednostki.
Jednostki te dostały m.in. zadanie, aby usuwać
izycznie przedstawicieli wszystkich mediów z
przestrzeni pomiędzy widownią a trybuną, aby
nie powtórzyła się sytuacja z dożynek w Prawdzie, gdzie przedstawiciele gazety z Pabianic
chcieli wprowadzić swoją hegemonię. Z tego też
powodu przedstawicielka tej gazety pojawiła się
dopiero na części artystycznej dożynek w Hucie
Wiskickiej.
A szkoda, bo na zdjęciach przedstawiciele
„starej władzy” Rzgowa wychodzą o niebo lepiej
od redaktorów „Rzgowskiej Prawdy”. Chyba że
w grę wchodzi „Struś Izydor”, to przepraszam –
zwracam honor.
Marek Bartoszewski
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Działania Radnego Gąsiorka
na rzecz społeczności lokalnej
Radny Rady Miejskiej w Rzgowie
Wiesław Gąsiorek
Pan Dyrektor Regionalny
Ochrony Środowiska w Łodzi
Zwracam się z prośbą do Pana Dyrektora o
usunięcie szkód, jakie zostały wyrządzone przez
bobry na zbiorniku wodnym i jego otoczeniu w
Guzewie, gm. Rzgów, oraz zabezpieczenie pozostałego drzewostanu przed dalszym niszczeniem,
zabranie tych gryzoni z naszego terenu.
Na złożone pismo z dnia 31.05.2014 r. i stosownie pismem WPN-II-681.104.2014.MS chcę
poinformować, iż Wspólnota Wiejska nie jest
prawnym właścicielem ww. działki i nie może
spełnić wymogów ubiegając się o odszkodowanie.
Obecnie trwają prace w celu uzyskania księgi
wieczystej dla Wspólnoty Wiejskiej, niestety nie
z naszej winy trwają one tak długo i nie możemy czekać, aż bobry zniszczą zupełnie ww. teren
wraz z drzewostanem.
W związku z powyższym wnoszę o załatwienie tego problemu przez Pański Urząd; jeżeli
nie będzie reakcji i podjęte właściwe działania,
mieszkańcy są zdeterminowani i zmuszeni do
bardziej drastycznych działań odwoławczych,
prasowych i telewizyjnych.
Do wiadomości: Burmistrz Rzgowa; Przewodniczący RM w Rzgowie; Redakcje: „Express Ilustrowany”, „Gazeta Rzgowska”, „Rzgów Nasza
Gmina”

Pan Burmistrz Rzgowa
Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o
podjęcie działań w Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi celem
wyegzekwowania ustaleń, jakie zapadły podczas
spotkań w dniach 30 czerwca i 8 lipca br. podczas
wizji lokalnej w obrębie drogi S-8 z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji i powołanymi przez
nią podmiotami odpowiedzialnymi za projektowanie i budowę ww. drogi.
Celem spotkań było złożenie wniosków przez
zainteresowane samorządy lokalne tut. gminy,
które są zawarte w protokole i notatkach służbowych, a dotyczą zastrzeżeń na etapie projektowania, jak i wykonawstwa.
Generalna Dyrekcja zobowiązała się, aby w
trybie pilnym przystąpić do rozwiązania tych zaniedbań, minęło już ponad dwa miesiące i w tym
temacie nie się nie dzieje. Żadnych informacji na
dzień dzisiejszy co do przystąpienia do usunięcia
tych zaniedbań nie mamy.
W związku z powyższym twierdzę, iż władze
GDDKiA podchodzą do problemów, jakie sygnalizują przedstawiciele samorządów, w sposób
lekceważący, czego dowodem jest brak realizacji
uzgodnień.
Do wiadomości: Przewodniczący RM w Rzgowie; Redakcje: „Express Ilustrowany”, „Gazeta
Rzgowska”, „Rzgów Nasza Gmina”
/-/ Wiesław Gąsiorek

Przyjaźń polsko-ukraińska
Efektem i kontynuacją działań w ramach programu Narodowego Centrum Kultury
była wizyta w Rzgowie grupy
młodzieży ze Starej Huty na
Ukrainie. Grupę „Dolinianka”, prezentującą folklor Górali Czadeckich, gościliśmy
w Rzgowie przez 9 dni. W
poprzednich latach grupa ze
Rzgowa odwiedzała Czerniowce i Starą Hutę, teraz zadanie
pod tytułem: „Nie dzieli nas nic
– w rytmie kujawiaka nad Nerem” realizowane było w Polsce i trwało od 30 sierpnia do 7
września 2014.
Ponadtygodniowy pobyt obitował w różnego rodzaju zaję-

cia. Młodzież z Ukrainy uczestniczyła w inauguracji roku
szkolnego oraz lekcji języka
polskiego w szkole w Rzgowie.
Wizycie towarzyszyło też obejrzenie wystawy koła plastycznego oraz koła „Zasupłane”,
działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Rzgowie.
Popołudniami odbywały się w
GOK zajęcia taneczne obydwu
grup „Rzgowianie” i „Dolinianka”, podczas których układaliśmy wspólnie choreograię
do kujawiaka i uczyliśmy się
polskich piosenek ludowych.
Największym zainteresowaniem cieszyły się spotkania

integracyjne typu: ogniska,
dyskoteki, mecze czy wycieczki, podczas których młodzież
ze Starej Huty i Rzgowa mogła
lepiej poznać się. Gości z Ukrainy zaprosiliśmy na pływalnię
„Oceanic” w Tuszynie, do Pałacu Poznańskiego w Łodzi,
„Manufaktury” oraz na krajoznawczą wycieczkę do Tomaszowa, Spały i skansenu Rzeki
Pilicy. Rzgów mógł pochwalić
się też Centrum Handlowym,
gdzie goście dokonali niecodziennych zakupów.
Wizyta Ukraińców zakończyła się w Polsce udziałem
obydwu grup i opiekunów w
Dożynkach Gminy Rzgów.
Obchody rozpoczęły się Mszą
Świętą w rzgowskim kościele,
a następnie barwny korowód
przejechał do Huty Wiskickiej,
gdzie odbyły się wspólne popisy taneczne na scenie. Całą
imprezę zakończyła biesiada z
poczęstunkiem.
Z pewnością czas, jaki spędziła u nas grupa z obwodu
starożynieckiego, zapadnie na
długo w pamięć uczestników
programu. Młodzież utrwaliła
znajomości i mamy nadzieję
na kontynuację podobnych programów w przyszłości.
Renata Furga,
GOK Rzgów

KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie
Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie, powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014
r., informuje, że:
1. Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r.
wybrała na Przewodniczącego Komisji p. Mariusza Ruteckiego, na Zastępcę Przewodniczącego p. Karolinę Paulinę Jardzioch.
Ponadto członkami Komisji są:
1. p. Anna Joanna Bagińska
2. p. Halina Teresa Kuzik
3. p. Iwona Dorota Pamuła
4. p. Justyna Sztandor
5. p. Izabela Szymczak
6. p. Łukasz Maciej Zaborowski *
2. Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w
Rzgowie pokój Nr 37, I piętro, tel. (42) 214-13-06.
3. Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie przyjmuje zgłoszenia
list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Rzgowie:
– od dnia 30.09.2014 r. do dnia 6.10.2014 r. – w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godz. od 12.00 do 15.00, we wtorki w
godz. od 14.00 do 17.00;
– w dniu 7.10.2014 r. w godz. 14.00-24.00.
4. Miejska Komisja Wyborcza w Rzgowie przyjmuje zgłoszenia
list kandydatów na Burmistrza Rzgowa:
– w dniach 13-16.10.2014 r. – w poniedziałki, środy, czwartki i
piątki w godz. od 12.00 do 15.00, we wtorki w godz. od 14.00
do 17.00;
– w dniu 17.10.2014 r. w godz. 14.00-24.00.
5. Od dnia 20.10.2014 r. do dnia 15.11.2014 r. Komisja dyżuruje
w każdy wtorek w godz. od 15.00 do 17.00.
6. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Miejskiej Komisji
Wyborczej w Rzgowie oraz inne wymagane prawem informacje podawane będą do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie, miejscach wskazanych Zarządzeniem Nr 108/2014
Burmistrza Rzgowa z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz zamieszczane w „Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzgów”.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rzgowie
/-/ Mariusz Rutecki
* członek zrezygnował z funkcji

Włosi w Rzgowie
W dniach 19-21 września 2014 r. gościliśmy 11-osobową delegację, na czele z Burmistrzem Moreno Bonardi i Prezesem
Orkiestry Corpo Musicale Santa Cecilia Lino Mancassola, z zaprzyjaźnionego miasta Bartolomeo Val Cavargna z okręgu Como
(płn. Włochy). Goście zwiedzili stolicę Tatr, Wadowice i Muzeum
Auschwitz II – Birkenau w Oświęcimiu.
W Rzgowie uczestniczyli w dożynkach paraialnych w Prawdzie. W Centrum Targowym „Ptak” spotkali się z właścicielem,
Panem Antonim Ptakiem, który przedstawił historię i osiągnięcia Centrum. Po spotkaniu goście zwiedzili hale Ptak Expo i Ptak
Outlet. Odbyło się też spotkanie z władzami Rzgowa.
Goście przekazali to, co zobaczyli, że są zaskoczeni postępem
w rozwoju gospodarki w Polsce, byli wdzięczni za serdeczne przyjęcie.
WK
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Zyzio Kujon
Dodatek
szkół
z gminy
Rzgów
Inauguracja roku szkolnego
w gimnazjum
Wakacje minęły jak zwykle za szybko, ale jak zawsze dzięki
nim możemy wypoczęci i pełni optymizmu przystąpić do pracy
w kolejnym roku szkolnym. W takich właśnie nastrojach i pełni
pozytywnej energii uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie rozpoczęli nowy rok szkolny
2014/2015.
Powitanie uczniów w szkołach poprzedziła uroczysta msza
święta, z udziałem rodziców, nauczycieli, uczniów, przedstawicieli
władz Gminy Rzgów oraz pocztów sztandarowych Gimnazjum i
szkół podstawowych. Po mszy świętej odbył się uroczysty przemarsz na cmentarz paraialny, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza złożono wiązanki kwiatów, upamiętniając w ten sposób 75.
rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Inauguracja roku szkolnego dla uczniów Gimnazjum odbyła
się w hali sportowej GOSTiR. 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. Szczególnie serdecznie powitano pierwszoklasistów
oraz ich rodziców, a także nowych nauczycieli. Po powitaniach
odczytano życzenia Minister Edukacji Narodowej - p. Joanny
Kluzik-Rostkowskiej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty - p. Jana
Kamińskiego i Rzecznika Praw Dziecka - p. Marka Michalaka.
W dalszej części wystąpienia dyrektor szkoły życzyła całej
społeczności szkolnej wielu sukcesów, owocnej współpracy i wytrwałości. Szczególne życzenia przekazano pierwszoklasistom.
Wyrażono nadzieję, że nowi uczniowie będą nie tylko zdobywać
wiedzę, rozwijać swe pasje i zainteresowania, ale również, że będą
się w nowej szkole po prostu dobrze czuć i zawierać nowe przyjaźnie, które przetrwają długie lata.
W kolejnej części uroczystości p. Aleksandra Jaworska oraz
uczniowie klasy III B, w krótkim wystąpieniu, przypomnieli o 75.
rocznicy wybuchu największej i najbardziej krwawej w historii
świata wojny oraz o Polakach poległych na jej frontach. Wszyscy
zgromadzeni w hali sportowej uczcili rocznicę minutą ciszy.
Oicjalne rozpoczęcie roku szkolnego zakończyły spotkania
wychowawców z uczniami w klasach.
Agnieszka Ruta

Pożegnanie wakacji przy ognisku
Wakacje minęły bardzo szybko, a wraz z nimi dla absolwentów gimnazjum skończyła się
szkolna przygoda ze Rzgowem
i zaczęła nowa, dorosła, w szkołach ponadgimnazjalnych. Mimo
że każdy poszedł w inną stronę,
każdy chce rozwijać swoje pasje
i uczyć się czegoś nowego, to
jednak przyjaźnie z trzech, a nawet sześciu ostatnich lat pozostały, o czym świadczy tradycyjne
już spotkanie przy ognisku. Pieczenie kiełbasek, rozmowy, żarty
i wspomnienia to właśnie łączy
grupę przyjaciół, która wraz ze
swoimi nauczycielami pożegnała
wakacje. Kolejne spotkanie już
wkrótce.
AR

Redakcja Młodej Generacji w Krakowie
Młodzi dziennikarze ze
Rzgowa zawsze są tam,
gdzie dzieje się coś ciekawego i ważnego. Przez cały rok
szkolny 2013/2014 pracowali
w redakcji, przygotowywali relacje z najważniejszych
wydarzeń, które odbyły się na
terenie Gminy Rzgów, brali
udział w konkursach i przygotowywali materiały z gier
terenowych, wycieczek, wystaw i akcji charytatywnych,
a nawet w wakacje nie próżnowali.
13 sierpnia dziennikarze
RMG odwiedzili gród Kraka, podróżowali pociągiem
relacji Łódź Kaliska – Kraków Główny. Na trasie ich
wycieczki po średniowiecznym mieście, w całości wpisanym na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO, znalazły się m.in. największy rynek w Europie, w
centrum którego znajdują się
Sukiennice, kościół Mariacki,
z wieży którego dziennikarze
wysłuchali hejnału, Brama
Floriańska i ulica Floriańska,

przy której powstał pierwszy w Polsce kabaret i gdzie
mieszkał Jan Matejko. Mieli
również okazję zobaczyć najpiękniejszy zamkowy dziedziniec na Wawelu, stanęli oko w
oko ze smokiem wawelskim,
byli na ulicy Grodzkiej, skąd
w Podróż za jeden uśmiech
wyruszyli Poldek i Duduś,
mieli okazję sprawdzić, czy
u Wierzynka do dzisiaj gotuje
się po królewsku i skąd bo-

Gimnazjaliści w Pałacu Poznańskiego
Rok 2014 to rok Jana Karskiego, człowieka,
dzięki któremu świat dowiedział się o hitlerowskich zbrodniach na terenie Polski, który przedstawił raport na temat Holocaustu, który był
kurierem i emisariuszem, dzięki któremu świat
poznał prawdę.
W ramach obchodów roku Karskiego wiele
się dzieje, zwłaszcza w mieście, z którego pochodził. Gimnazjaliści z Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie czynnie
uczestniczą w tych wydarzeniach. W czwartek,
18 września, uczniowie z klasy IIIc: Sara Pikala, Julia Waprzko i Michał Śniady, pod opieką
nauczycielki języka polskiego, wzięli udział w
wyjątkowym spotkaniu, połączonym z promocją
książki o Janie Karskim. W Sali Lustrzanej Pa-

haterowie ilmu Vinci ukradli
Damę z łasiczką.
Dzień w Krakowie obitował w atrakcje, reporterzy
RMG zwiedzali, poznawali
historię miasta nad Wisłą i
oczywiście pracowali z mikrofonem i kamerą. Relację
ilmową z wycieczki można
oglądać na Facebook’owym
proilu Redakcji.
Agnieszka Ruta

łacu Poznańskiego odbyło się niezwykłe spotkanie, z niezwykłą osobą, kobietą, która przeżyła
okrucieństwo wojny, która znała Jana Karskiego,
była jego przyjaciółką i powierniczką, i to właśnie jemu zdradziła skrywane przez lata tajemnice czasów okupacji.
Kaya Mirecka-Ploss, autorka książki Jan
Karski – człowiek, któremu powiedziałam prawdę, w niezwykle ciekawy sposób przybliżyła postać Karskiego i mówiła o jego życiu. W równie
wyjątkowy i dowcipny sposób mówiła o sobie i
swoich relacjach z „kurierem”.
Prawie dwugodzinne spotkanie trwało zaledwie chwilę, ale wywarło na uczestnikach ogromne wrażenie. Gimnazjaliści mieli okazję osobiście porozmawiać z wyjątkową kobietą, udało im
się również otrzymać autografy z dedykacją od
przyjaciółki wybitnego łodzianina.
Tekst i fot. Agnieszka Ruta
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Witaj przedszkole
Dnia 1.09.2014 r., w poniedziałek, grono pedagogiczne oraz personel obsługi Przedszkola Publicznego
w Rzgowie, jak co roku, ciepło i serdecznie powitało
swoich podopiecznych. Dzieci pełne energii i zapału przekroczyły progi naszej placówki. Jak co roku,
pierwszy dzień w przedszkolu najbardziej przeżywały
najmłodsze nowo przyjęte dzieci. W tych trudnych dla
nich chwilach rozstania pomagały nauczycielki, które
uśmiechem, spokojem oraz serdecznością starały się
ułatwić rozstanie z rodzicami.
W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonuje w naszej
placówce siedem grup zróżnicowanych wiekowo: trzy
grupy dzieci 5-6-letnich, jedna grupa dzieci 4-5-letnich, jedna grupa dzieci 4-letnich, jedna grupa dzieci
3-4-letnich i jedna grupa dzieci 3-letnich. Przedszkole
pracuje w godzinach 7-17. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków. Liczba dzieci uczęszczających do placówki to 180.
Zgodnie z Koncepcją Pracy naszego przedszkola
najistotniejszymi priorytetami dydaktyczno-wychowawczymi są podmiotowość i dobro dziecka, jego
wszechstronny rozwój i właściwe przygotowanie do
podjęcia nauki w szkole. W ramach zajęć dodatkowych dzieci mają możliwość bezpłatnego, inansowa-

nego z budżetu gminy korzystania raz w tygodniu z
zajęć rytmiki oraz języka angielskiego.
Tradycją naszego przedszkola, zaplanowaną również na bieżący rok szkolny, stały się już takie imprezy, jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Bal Jesieni,
Choinka, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka,
Piknik Rodzinny.
Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach. Co roku w miarę
potrzeb organizowane są spotkania z psychologiem
oraz logopedą dla wszystkich zainteresowanych rodziców. Wszystkie dzieci korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej w miarę potrzeb przez nauczycielki i logopedę pracującego w
przedszkolu.
Placówka nasza współpracuje lokalnie z takimi
instytucjami, jak MOPS, GOSTiR, Szkoła Podstawowa w Rzgowie oraz biblioteka szkolna. Dzieci
przedszkolne uczestniczą w spotkaniach z książką na
terenie biblioteki, systematycznie korzystają z obiektu
Hali Sportowej na terenie GOSTiR-u.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Ewa Chmielewska

Seniorzy we Wrocławiu
„Ciesz się życiem, bo dzięki
temu, że żyjesz, możesz obdarzać miłością, pracować, bawić się i spoglądać w gwiazdy”
(Henry Van Dyke).
Szybko minęły wakacje, czas
urlopów, wyjazdów, spotkań towarzyskich. Członkowie Koła
Seniorów w Rzgowie uczestniczyli w kilku imprezach. Comiesięczne spotkania odbywały
się systematycznie. Z rozrzewnieniem wspominamy zebrania
lipcowe i sierpniowe. Wtedy to
spotykaliśmy się w plenerze. Pieczeniu kiełbasek towarzyszyły
tańce i śpiewy przy akompaniamencie instrumentu zawodowego muzyka. Wszystkim dopisywały humory i apetyty.
W dniach 13-14 września grupa seniorów odbyła wycieczkę
do Wrocławia. Pod przewodnictwem wspaniałego przewodnika
zwiedzaliśmy główny ośrodek
miejski Dolnego Śląska, miasto
o wspaniałej historii. Panorama
Racławicka to najbardziej zna-

na atrakcja Wrocławia. Obraz
umieszczony w specjalnej rotundzie wywiera niezwykłe wrażenie. Natomiast Ostrów Tumski
jaśnieje pełnym blaskiem. Tutaj
znajduje się największe skupisko kościołów. Główny obiekt,
który zwiedzaliśmy, to kościół
NMP - zwalisty gotycki olbrzym.
Na placu Ostrowa wznosi się katedra Św. Jana Chrzciciela - największy kościół miasta.
Z Ostrowa Tumskiego udaliśmy się na Stare Miasto. Podziwialiśmy prostokątny rynek,
który jest jednym z największych
w Europie. Ratusz zaś zachwyca
wielkością, ozdobiono go rozmaitymi rzeźbami. Najbardziej znana to pachołek z piwem, na którego czeka mieszczka z butem w
ręku. Północne krańce starówki
zajmuje Uniwersytet Wrocławski. W muzeum uniwersytetu podziwialiśmy Aulę Leopoldyńską
i Oratorium Marianum - obie sale
prezentują bogate wnętrze barokowe z pełnym wystrojem.

Aby dać odpoczynek zmęczonym nogom, odbyliśmy rejs statkiem Goplana, który płynie przez
Śluzę Szczytniki, podziwialiśmy
zabytki miasta z pokładu statku.
Nietypowym zabytkiem Wrocławia jest niewątpliwie Hala Ludowa, zwana Halą Stulecia. W
pobliżu tego zabytku obserwowaliśmy piękną fontannę. Potem
udaliśmy się do Ogrodu Japońskiego we Wrocławskim Parku
Szczytniki. Atrakcją ogrodu są
dwie kaskady wodne - męska i
żeńska oraz liczne drewniane budowle z oryginalnymi japońskimi latarniami. Uwagę turystów
przyciągają unikatowe formy
bonsai oraz czerwonolistne klony japońskie. Ciekawym punktem programu była możliwość
podziwiania panoramy Wrocławia z 49-go piętra budynku Sky
Tower.
Uczestnicy wycieczki doskonale znosili wszelkie trudy. To
przepiękne miasto na długo pozostanie w naszej pamięci.
M.T.K.
Serdeczne podziękowanie dla
Prezesa, Pana Stanisława Drożdżeckiego, i dla Zarządu Spółki
Leśnej w Rzgowie za doinansowanie zakupu biletów wstępu na
Panoramę Racławicką podczas
wycieczki do Wrocławia w dn.
13-14 września 2014 r. składają
rzgowianie-seniorzy, uczestnicy
wycieczki.
Uczestnicy tej wycieczki
przesyłają podziękowanie Przewodniczącej Koła Seniorów,
Pani Halinie Kaczmarek, za
zorganizowanie imprezy, wspaniałą organizację i troskliwą
opiekę.
Seniorzy

Wrzesień w przedszkolu
Z początkiem września dzieci w wieku od trzech do sześciu lat rozpoczęły swój nowy rok edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym
w Rzgowie. Pierwsze dni września upłynęły na zabawach, które służyły
wzajemnemu poznawaniu się, nawiązywaniu nowych przyjaźni, poznaniu reguł bezpiecznej i zgodnej zabawy oraz reguł współżycia i współdziałania w grupie.
We wszystkich grupach odbyły się zebrania informacyjne dla rodziców, którzy zostali zapoznani z regulaminem, statutem placówki, koncepcją pracy oraz ofertą edukacyjną. W bieżącym roku szkolnym w naszej placówce funkcjonuje siedem grup, do których uczęszcza 180 dzieci.
Wszystkie przedszkolaki biorą czynny udział w zajęciach przeprowadzanych przez nauczycielki, a także mają możliwość korzystania z płatnych
z budżetu gminy zajęć dodatkowych, takich jak: język angielski i zajęcia
rytmiczne. W placówce zatrudniona jest pani logopeda, która obejmuje
opieką dzieci z wadami wymowy przez cały rok szkolny.
W pierwszych tygodniach września przedszkolaki zapoznały się z
zasadami ruchu drogowego. Odbyły się również pierwsze spacery do
parku w poszukiwaniu pierwszych oznak jesieni. Dzieci obserwowały
przyrodę, zbierały liście, z których tworzyły piękne prace plastyczne oraz
dekorowały nimi kąciki przyrodnicze. Organizowany w końcu września
wyjazd przedszkolaków do kina Tomi rozpoczyna cykl zaplanowanych
na cały rok szkolny wycieczek.
Jak co roku, w naszym przedszkolu na początku października odbędzie się Pasowanie na Przedszkolaka, w którym wezmą udział wszystkie
dzieci z przedszkola. Uroczyste ślubowanie złożą dzieci, które po raz
pierwszy przekroczyły progi naszej placówki.
W imieniu Rady Pedagogicznej
Ewa Chmielewska

Dzieci w Pałacu Herbsta
W dniu 10.09.2014 r. dzieci z Pracowni Plastycznej, działającej przy
GOK w Rzgowie, wraz ze swą opiekunką p. Irminą Kuzik odwiedziły
Pałac Herbsta, oddział Muzeum Sztuki w Łodzi.
Poznawały styl i warunki życia rodziny przemysłowca dawnej Łodzi,
zwiedzały pokoje pałacowe, zgłębiały wiedzę na temat sposobów projektowania pomieszczeń dla poszczególnych członków familii.
Następnie w ramach edukacyjnych warsztatów plastycznych „Mali
projektanci”, pod okiem kustosza muzeum, tworzyły projekty i aranżacje
wnętrz pałacowych według własnych pomysłów i koncepcji.
Wydarzenia takie są ciekawą i skuteczną formą kształcenia estetycznego dzieci i młodzieży, pozostają na długo w pamięci.
Izabela Kijanka

Włącz się w akcję
zbiórki krwi!
Po raz kolejny z inicjatywy Forum Młodych Ludowców odbędzie się zbiórka krwi w Rzgowie. Wszyscy chętni będą mogli oddać
ten cenny lek 19 października (niedziela) 2014 r. od 10:00 do 13:30
w Ambulansie Honorowego Krwiodawstwa, który będzie się znajdował na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Oddać krew może każdy w wieku od 18 do 65 lat, kto waży nie
mniej niż 50 kg. Żeby móc wziąć udział w akcji, należy mieć przy
sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, który niezbędny jest do rejestracji. Osoba oddająca krew musi być zdrowa, wypoczęta, rano
przed oddaniem krwi powinna zjeść lekkie śniadanie oraz wypić
dużo płynów. Każdy krwiodawca otrzyma posiłek energetyczny.
Pamiętajmy, że oddanie krwi to dar, którego nie można niczym
innym zastąpić.
Klaudia Zaborowska
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Międzynarodowy Festiwal w Sędziejowicach
Znakomita pogoda i różnorodność programów spowodowały, że impreza cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem.
Spotkanie przedstawicieli innych kultur zaowocowało wymianą doświadczeń i zaproszeń.
Renata Furga,
instruktor GOK

Wspólnym koncertem zespołów kilku europejskich krajów zakończyły się warsztaty
taneczne, organizowane przez
Sędziejowickie Centrum Kultury dnia 14 września 2014.
Obok występów grup z Węgier,

Słowacji, Litwy widzowie mogli obejrzeć tańce prezentowane przez Zespół Pieśni i Tańca
„Rzgowianie”. 30-osobowa reprezentacja ze Rzgowa pokazała na scenie tańce rzeszowskie,
sądeckie, polki i kujawiaki.

Dary dla Izby Tradycji
Ostatnio zostało przekazane wiele cennych przedmiotów
dla potrzeb tworzącej się naszej Izby Tradycji. Pan Włodzimierz Jakiel z Łodzi, zięć
86-letniego Jana Sądkiewicza,
rolnika z ul. Długiej w Rzgowie, po rozmowach i ustaleniach rodzinnych postanowił

przekazać wiele cennych maszyn i narzędzi rolniczych na
szczytny cel.
Maszyny służyły wiele lat
w gospodarstwie Pana Jana i
do dziś są zdatne do użytku.
Kto dziś młóci zboże młockarnią, jak kombajn wiedzie na
pole, zboże czyste przywozi do
domu? Sam pamiętam, jak nieraz pomagałem ciąć sieczkę dla
konia u nieżyjącego już kolegi
Ryśka Cywińskiego przy ul.
Grodziskiej w Rzgowie na podobnej sieczkarni ręcznej, jaka
została przekazana izbie.
Na dzień dzisiejszy te
przedmioty utyka się gdzie się
da, w przyszłości dobrze by
było pomyśleć o przeznaczeniu
jakiegoś terenu pod skansen,
w którym te maszyny i narzędzia można by było udostępnić
szerszemu gronu mieszkańców.
Czekamy na dalszą pomoc
mieszkańców naszej Gminy.
Włodzimierz Kaczmarek

Zapraszamy
na warsztaty
rękodzieła
artystycznego
Gminny Ośrodek Kultury
w Rzgowie, Koło Rękodzieła Artystycznego„Zasupłane”
oraz Lokalna Grupa Działania
Bud-Uj Razem serdecznie zapraszają na warsztaty lokalnego rękodzieła artystycznego:
decoupage i masa solna, szydełko, haft richelieu, haft krzyżykowy, czółenko-frywolitka,
malarstwo oraz prelekcję nt.
segregacji odpadów i wykorzystania OZE.
Warsztaty odbędą się w
Gminie Rzgów według następującego harmonogramu: 10 i 17
października w sali OSP Prawda (kontakt: KGW w Prawdzie),
24 października i 7 listopada w
Rzgowie (kontakt do sekretariatu SP w Rzgowie, tel. 42-21410-39), 14 i 21 listopada w Starej Gadce (kontakt: KGW Stara
Gadka), 28 listopada i 5 grudnia w Starowej Górze (kontakt:
KGW Starowa Góra). Po warsztatach GOK w Rzgowie zaprosi
na wystawę prac wykonanych
podczas spotkań.
Warsztaty współinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się
do osiągnięcia celów tej osi.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Serdecznie zapraszamy.
Wojciech Skibiński
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Chwilowa zadyszka Zawiszy
Po dziewięciu wygranych meczach IV-ligowy
Zawisza poległ na pięknym stadionie w Byczynie, gdzie swoje mecze rozgrywa Ner Podębice.
Mimo zdecydowanej przewagi i chyba z 6-ciu
okazji do strzelenia bramki przegraliśmy 2 do 1.
Tak to już jest w piłce, że nie zawsze wygrywa
lepszy, tylko ten, co celnie strzela do bramki.
W tej rundzie Zawisza ustanowił rekord kolejnych zwycięstw w IV lidze, poprawiając ten
z wiosny 2011 r., kiedy wygraliśmy 8 kolejnych
spotkań, uzyskując awans do III ligi. Wszystko
jeszcze przed zawodnikami, do końca rozgrywek
24 spotkania ligowe i mamy szansę poprawić ten
rekord. Na spotkaniu z Nerem stawili się licznie
nasi kibice, którzy obchodzili z każdej strony ten
sportowy obiekt, mając nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości powstanie takie cacko w Rzgowie.
Zarząd Zawiszy chce przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji „jak wyrwać dzieci sprzed telewizorów”. Sport to dopiero siódma pod względem atrakcyjności forma spędzania wolnego
czasu dla najmłodszych! Liderem jest oczywiście
telewizja. Co należy zrobić, by to jak najszybciej
zmienić? Problem ten, szczególnie w małych
ośrodkach, muszą rozwiązać kluby sportowe.
Potrzebna jest do tego baza treningowa z prawdziwego zdarzenia.
W tym sezonie do rozgrywek klub zgłosił 60
młodych piłkarzy, a ogólnie we wszystkich grupach ponad setkę i zdecydowaną większość, bo
80%, stanowią młodzi zawodnicy do lat 21. Prowadzimy tylko 5 grup, a możemy jeszcze zacząć
szkolić większą liczbę zawodników, szczególnie
tych najmłodszych, pod warunkiem że będziemy
mieli jeszcze jedno boisko. Nie może Zarządowi
wyjść z głowy ten obiekt w Byczynie. Po pro-

stu jest to zwykła zazdrość, że takiego nie ma w
Rzgowie. Ale na razie gramy na tym, co mamy i
o co bardzo dbamy.
Sprzyjająca w tym roku aura pomaga nam w
rozegraniu takiej ilości spotkań, nie powodując
znaczących zniszczeń jedynego boiska. Tylko od
niedzieli do niedzieli na naszym boisku rozegranych zostanie 7 meczów ligowych we wszystkich
grupach rozgrywkowych. Jak by wyglądało boisko, gdyby padały deszcze, można przewidzieć.
Obecny Zarząd klubu ma nadzieję, że nowym
wybranym w przyszłym roku władzom Stowarzyszenia uda się rozwiązać ten problem.
Drużyna Zawiszy, występująca w IV lidze, po
11 kolejkach lideruje w tabeli i jest wymieniana jako główny kandydat do awansu. Nasz drugi
zespół również znajduje się w doskonałej formie
i wygrał wysoko, bo 7:0, z liderem Stalą Głowno. Ponadto naszemu zespołowi, jak co roku,
znakomicie wiedzie się w rozgrywkach Pucharu
Polski, gdzie awansował już do III rundy. Zarząd
liczy, że drużyna poprawi zeszłoroczny sukces i
wygra na terenie Łodzi te rozgrywki.
Musimy zwrócić szczególną uwagę na nasz
zespół występujący w lidze juniorów młodszych,
bo tam mamy liczne grono zawodników, którzy
w bliskiej przyszłości zasilą szeregi III-ligowej
drużyny Zawiszy. Zarząd klubu uważnie śledzi
występy naszych 16-latków, którzy do tej pory
wygrali wszystkie mecze. Dwie najmłodsze drużyny rozgrywają mecze w kratkę: raz zwycięstwo, raz porażka. Dopóki starcza sił, zawodnicy
prezentują się bardzo dobrze, jeśli opadną z siły,
to wygląda już gorzej. Najważniejsze, że na treningach jest duża frekwencja i jest w czym wybierać przy ustalaniu składu.
Jan Nykiel

Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI
Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany
społecznej. Dla 70% wolontariuszy udział w Paczce
był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. Tylko w 2013 r. SZLACHETNA PACZKA dotarła do
17.684 rodzin, żyjących w niezawinionej biedzie, a
łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięga prawie 700 tys.
SZLACHETNA PACZKA już po raz XIV dotrze
do potrzebujących rodzin, które żyją w niezawinionej
biedzie. Aby tego dokonać, potrzebni są wolontariusze, którzy odwiedzają rodziny, sprawdzają przyczyny
trudnej sytuacji i pomagają tym, którzy stracili wiarę
w to, że sami mogą poradzić sobie w życiu. Już teraz
możesz się zgłosić i dołączyć do Drużyny wolontariuszy w rejonie Rzgów i okolice.
Aplikuj jeśli:
* masz w sobie chęć realnej pomocy i kochasz ludzi;
* lubisz pracę na wysokich obrotach i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych;
* masz powołanie do służby innym ludziom;
* jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu;

* chcesz działać w zespole ludzi z pasją;
* chcesz być częścią prestiżowej drużyny SuperW;
* masz ukończone 18 lat.
Zadania wolontariusza:
* spotkania z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej
i dobór tych, dla których pomoc może być realną szansą na poprawę sytuacji;
* współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki;
* działanie w drużynie wolontariuszy w celu poszukiwania darczyńców, organizacji magazynu, transportu
paczek.
Co możesz zyskać:
* radość niesienia pomocy;
* realną zmianę miejsca, w którym mieszkasz;
* udział w szkoleniach;
* rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji, m.in.
komunikacji, organizacji własnego czasu;
* szansę sprawdzenia się w działaniu;
* nową paczkę przyjaciół i znajomych.
Zgłoś się na www.superw.pl. Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2014.
Klaudia Zaborowska
Lider projektu w rejonie Rzgów i okolice

Komunikat GDDKiA

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX
Spółka z o.o., z siedzibą w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11 – Uczestnik Konsorcjum;
– BADERA Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera, z siedzibą w Rudnikach,
42-325 Rudniki, Dalachów 354 – Uczestnik Konsorcjum.
Oddział irm wchodzących w skład konsorcjum
znajduje się w Dobroniu, ul. Pabianicka 1, 95-082
Dobroń.
Osobą koordynującą utrzymanie ww. odcinka
drogi ekspresowej S8 ze strony wykonawcy jest Pan
Michał Adamczyk, telefon kontaktowy – 699-999459.

Urząd Miejski w Rzgowie informuje zgodnie z
pismem z GDDKiA w Piotrkowie Trybunalski, iż
odcinek od granicy powiatu/gminy, tj. od km 193
+ 000 do węzła Rzgów (wraz z w węzłem), tj. km
198 + 900 (dotyczy też wiaduktów nad S8 na terenie
Gminy Rzgów), od dnia 31.05.2014 r. został przekazany w kompleksowe utrzymanie (letnie i zimowe)
konsorcjum irm:
– BUDIA – Standard Spółka z o.o., z siedzibą w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. Kopernika 11 E – Lider
Konsorcjum;

V mistrzostwa Rzgowa
w jeździe na deskorolce
To już piąta edycja tych niezwykle widowiskowych zawodów.
Rywalizacja toczyła się oczywiście o trofeum główne, czyli Puchar
Burmistrza Rzgowa w kategorii open. Dodatkowo można było
zgarnąć nagrody w postaci desek, akcesoriów czy koszulek.
Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych: do 15
lat i open. Mogli rywalizować również w kategorii otwartej, czyli
„Best Trick”. Flipy, slidy, obroty i najazdy na przeszkody – to tylko
niektóre tricki wykonywane na naszym skate parku podczas zawodów. Impreza odbyła się 20 września – najważniejsza tego dnia
aura okazała się być łaskawa i przez całe zawody towarzyszyła
nam piękna słoneczna pogoda. Pomiędzy godziną 12 a 13 przyjmowaliśmy zapisy zawodników. Punktualnie o 13 rozpoczęły się
pierwsze przejazdy konkursowe.
Na starcie w obydwu grupach łącznie stanęło niespełna pięćdziesięciu zawodników. Ich starty były oceniane przez dwóch sędziów oraz prowadzącego imprezę. Każdemu zawodnikowi przysługiwały dwa przejazdy eliminacyjne. Sędziowie po podliczeniu
punktów wyłonili inalistów, którzy prezentowali się po raz kolejny w przejazdach inałowych.
Całość klasyikacji wyglądała następująco: W grupie młodszej
miejsce pierwsze zdobył Dominik Ronduy, drugie Maciej Dyrwal, a trzecie Krzysztof Racinowski. W kategorii open najlepsi to Jakub Owczarczyk, Piotr Klimek i Paweł Madaliński. W
konkursie na best trick najlepszy okazał się Maciej Szwejda. Na
kolejne Mistrzostwa Rzgowa w jeździe na deskorolce zapraszamy
za rok.
Radosław Bubas, GOSTiR

Maraton aerobowy
Ruch przy muzyce jest cały czas bardzo popularny. Przykładem
tego był kolejny już maraton aerobowy, zorganizowany w naszej
hali sportowej. 24 września przy muzyce bawiło się i ćwiczyło ponad sto osób.
Imprezę prowadziło trzech instruktorów: dwie instruktorki
zumby Rozalia i Kasia oraz Piotrek - instruktor dance aerobiku.
Skład uzupełniała Pani Ania – dietetyk udzielający porad na temat żywienia i treningu. Cały maraton trwał trzy godziny, każdy
z prowadzących prezentował nieco inną formę ruchu, ekspresji i
przekazu. Odpoczywający mogli pod fachowym okiem Pani dietetyk poddać analizie skład ciała i zasięgnąć informacji na temat
żywienia i ćwiczeń dobranych specjalnie dla nich.
Serdecznie zapraszamy na kolejne imprezy oraz na zajęcia stałe
z aerobiku, prowadzone w naszej hali we wtorki, środy i piątki.
Radosław Bubas, GOSTiR
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RZGÓW – NASZA GMINA

Samorządowe inwestycje w 2014 r.
←

Zmodernizowana
droga dojazdowa
do Gimnazjum i Orlika

→

Parking
przy Gimnazjum
i Orliku
Koszt obu inwestycji
razem: 195 tys. zł
(były wykonywane
w ramach jednego
zadania)

←

Nowe wejście i podjazd
dla niepełnosprawnych
do budynku
rehabilitacji GPZ,
za kwotę 32.000 zł

→

Wyremontowany
odcinek drogi
powiatowej
prowadzącej
ze Rzgowa do Kalinka,
za kwotę 260.000 zł

←

Nowy dach
na budynkach
gospodarczych OSP
w Romanowie,
za kwotę 25.000 zł

→

Kończą się roboty
wymiany wodociągu
w Kalinku – Morgi,
za kwotę 180.000 zł

←

Droga powiatowa między Kalinem a Wiskitnem otrzymała nową
nawierzchnię z udziałem środków gminnych
w wysokości 200.000 zł

→

Nowe pokrycie dachu
na Strażnicy w Grodzisku. Wewnątrz trwają
prace remontowe.
Razem 40.000 zł.

RZGÓW – NASZA GMINA
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Samorządowe inwestycje w 2014 r.
←

Wewnątrz świetlicy
w Gospodarzu
wykonano remont,
za kwotę 20.000 zł

→

Wykonano remont
w Strażnicy
w Starej Gadce,
za kwotę 31.000 zł
(prace nadal trwają)

←

Nakładka asfaltowa
na ul. Czartoryskiego,
za kwotę 159.000 zł

→

Remont świetlicy
w Starowej Górze,
wykonano wymianę
stolarki drzwiowej,
przebudowę sanitariatów oraz malowanie
sali głównej,
za kwotę 25.000 zł

←

Plac i otoczenie
świetlicy
w Hucie Wiskickiej,
uporządkowane
za kwotę 30.000 zł

→

Rozpoczęto budowę
zaplecza magazynowego przy budynku GZWiK
w Rzgowie, który został
oddany do użytku
w ub. roku

←

Wybudowano nową
ekologiczną
oczyszczalnię ścieków
przy Szkole Podstawowej w Guzewie,
za kwotę 21.000 zł

→

Przy Szkole Podstawowej w Guzewie
powiększono
plac zabaw,
za kwotę 20.000 zł
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Samorządowe inwestycje w 2014 r.
←

Dokonano remontu
świetlicy w Prawdzie
wraz z wymianą
podłogi,
za kwotę 50.000 zł

→

Wykonano altanę
na placu zabaw
w Grodzisku,
za kwotę 15.000 zł

←

Wykonano wodociąg
w ul. Mikołaja Reja
do ostatniej posesji,
za kwotę 11.000 zł

→

Ostatni odcinek
kanalizacji sanitarnej
w ul. Ks. Załuski,
za kwotę 89.000 zł

←

Ostatni etap
asfaltowania
ul. Brójeckiej
w Bronisinie,
za kwotę 272.000 zł

→

Nowo wybudowany
wodociąg
w ul. Oświatowej
w Kalinie,
za kwotę 24.000 zł

←

Zakończono budowę odcinka drogi i chodnika we wsi
Kalino, za kwotę 600.000 zł

→

Wykonano plac zabaw wraz
z ogrodzeniem w Kalinku
w miejscu starej Strażnicy,
za kwotę 22.000 zł

Prezentacja
kolejnych inwestycji
w następnym numerze

