Rzgów

Nasza Gmina

Bezpłatna Gazeta Samorządowa ISSN 2451-3199

Babichy, Bronisin dw., czyżeminek, stara Gadka, Gospodarz, grodzisko, guzew, huta Wiskicka
Kalinko, kalino, konstantyna, prawda, romanów, rzgów, Starowa góra, Tadzin

wrzesień 2016 • nr 250

ukazuje się od kwietnia 1995

Podziękowanie rolnikom za ich trud

M. Ossowski doradcą

Jeszcze nigdy dotąd święto plonów nie miało u nas tak bogatej i malowniczej
oprawy jak Gminne Dożynki w Bronisinie Dworskim.

M

iron Ossowski został doradcą burmistrza Rzgowa w
sprawach związanych z pozyskiwaniem funduszy
zewnętrznych, przede wszystkim środków europejskich.
Będzie się specjalizował w małych projektach. Odpowiada
już za współpracę z ekspertami z Łódzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego.
Tekst i fot: Włodzimierz Kupisz

STRAŻACY UCZCILI GODZINĘ „W”
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W

niedzielę, 4 września po gminnych drogach przejechał
w kierunku Bronisina Dworskiego orszak złożony z
blisko trzydziestu bryczek, powozów, platformy, tramwaju
konnego, a za tymi pojazdami ciągnęła kolumna ciągników z przystrojonymi przyczepami, którą zamykały lekkie
samochody Ochotniczych Straży Pożarnych. Dożynkowa
kawalkada była poprzedzona przez jeźdźców, radiowozy
policyjne i motocykle drogówki.
Święto zaczęło się od części kościelnej w Rzgowie, podczas
której grała Rzgowska Orkiestra Dęta, a w świątyni parafialnej
pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika usłyszeliśmy piękne
głosy Rzgowskiego Chóru „Camerata”. Ksiądz proboszcz
Krzysztof Florczak pobłogosławił chleb, który wręczyli mu
starostowie Dożynek Gminnych: Magdalena Biesaga i Radosław
Polaczek. Poświęcił również oryginalne i pracochłonne wieńce
dożynkowe od Kół Gospodyń Wiejskich. Kapłan podziękował
rolnikom za ich całoroczny wysiłek.
Na dziedzińcu kościelnym kultywowano staropolską tradycję.
Ponieważ dożynki są jednocześnie świętem chleba z mąki
z ziarna z tegorocznych plonów, więc wierni częstowali się
kęsami chleba trzymanymi w koszykach przez piękną młodzież
w strojach ludowych z Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”.
W różnych regionach ten zwyczaj bywa różnie kultywowany
np. mieszkańcy otrzymują kawałek ciasta drożdżowego,
ale wymowa tego poczęstunku jest taka sama. Chodzi o to,
żeby pieczywa nie zabrakło na niczyim stole przez cały rok.

Po uroczystości religijnej część uczestników święta
plonów zajęła miejsca na wozach konnych i na przyczepach
ciągnikowych. Funkcjonariusze policji na trasie przejazdu
na skrzyżowaniu w Grodzisku - na kilka minut wstrzymali
ruch po drodze powiatowej Rzgów-Brójce. W strażnicy, a
także na wozach konnych włączyły się syreny strażackie.
Rozciągnięty na długości co najmniej jednego kilometra,
wolno jadący orszak gromadził mieszkańców wzdłuż drogi.
Panowała duchota przed deszczem, który nie okazał się taki
groźny jak go chmury malowały.
Na scenie na dziedzińcu wielkiej strażnicy OSP w Bronisinie
Dworskim burmistrz Mateusz Kamiński, gospodarz gminy
Rzgów ucałował bochen chleba, wypieczonego z mąki
z tegorocznego ziarna. Chleb wręczyli mu starostowie
dożynkowi: Magdalena Biesaga i Radosław Polaczek. Koła
Gospodyń Wiejskich składały dożynkowe wieńce na ręce
m.in. wiceburmistrz Małgorzaty Rózgi i Jana Michalaka,
przewodniczącego Rady Miejskiej. Gospodynie przekazały
wieńce również Joannie Skrzydlewskiej, wicemarszałkowi
samorządu województwa łódzkiego. Samorządowcy w
swoich wystąpieniach podkreślali wysiłek gospodarzy, aby
mimo zmiennej pogody uzyskać jak najlepszy plon.
Do obejrzenia fotorelacji dożynkowej i lektury przyśpiewek
i niektórych wystąpień zapraszamy na łamach specjalnej
wkładki do tego wydania gazety.
Tekst i fot: Włodzimierz Kupisz

sierpnia o godz. 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rzgowie, tak jak w całym kraju, zawyła syrena alarmowa,
celem upamiętnienia 72. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Dla upamiętnienia Godziny „W”, na plac przed jednostką,
wyjechały pojazdy ratowniczo-gaśnicze z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Druhowie OSP oraz rzgowska
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, wspólnie oddali honory
Powstańcom’ 44.
Tekst : Mateusz Kuzik

Aż 32 krwiodawców

W

niedzielę, 17 lipca odbyła się w Rzgowie akcja
honorowego krwiodawstwa. Chętnych nie brakowało.
Przybyło około 40 osób. Przychodziły całe rodziny, a także
grupy znajomych. Niestety, nie wszyscy mogli oddać krew
ze względów zdrowotnych. Łącznie zebrano 14,4 litrów
cennego leku od 32 krwiodawców. Zbiórki krwi organizowane
w Rzgowie cieszą się coraz to większym zainteresowaniem.
tekst i fot: Klaudia Zaborowska
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Rada miejska
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Po przerwie wakacyjnej Rada Miejska
podjęła 13 uchwał
Radni m.in. o inwestycjach i godzinach nauczycieli
Pieniądze na inwestycje

Pensum w oświacie

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2016
przeznaczając środki na następujące inwestycje:
1. Dofinansowanie budowy garaży OSP Gospodarz
- roboty tynkarskie za 18 200 zł.
2. Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z
osprzętem dla Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej
Jadwigi w Kalinie za 15 000 zł.
3.Oświetlenie ul. Zaratajki w Rzgowie - montaż
lampy solarnej za 15 000 zł.
4. Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie za 255 000 zł.
5. Przewóz i opieka dzieci niepełnosprawnych z
gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku
szkolnym 2016/2017 (24 000 zł).
6. Makroniwelacja i uporządkowanie terenu wyrobiska w Starowej Górze ul. Żwirowa za 40 000 zł.

Uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin, psychologów,
pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających oraz
niektórych nauczycieli przedszkoli zatrudnionych w szkołach

i przedszkolu. Uchwała ta określa pensum dla nauczycieli
wspomagających dzieci i uczniów, posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawność
sprzężoną.

W sprawie działalności pożytku
publicznego
Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego io wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach, dotyczących działalności statutowej
tych organizacji. Sposoby konsultowania zostały
określone w formie regulaminu.

Deskorolkowcy nie mogą utrudniać
Uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminów określających zasady korzystania z parków,
skwerów, placów zabaw oraz siłowni na świeżym
powietrzu, będących własnością gminy. Uchwalono
regulamin dla parku im. Adama Mickiewicza w
Rzgowie. Radni wprowadzli zapis o tym, iż na
alejkach utwardzonych deskorolkowcy, łyżworolkowcy oraz rowerzyści nie mogą utrudniać
ruchu pieszych.
Nadano regulamin skwerowi między ul. Pabianicką
a Łódzką w Rzgowie. Uchwalono ujednolicony
regulamin dla gminnych placów zabaw, a także
siłowni na świeżym powietrzu. Regulaminy te
stanowią jasne i przejrzyste zasady korzystania z
obiektów dla wszystkich użytkowników. Uchwalenie
regulaminów wpłynie na egzekwowanie zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych.

Zarządzanie nieruchomościami
Radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu
z CONVERS Centrum Języków Obcych na 3 lata, tj. od 01
września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. Lokal zostanie wynajęty
na prowadzenie nauki języków obcych. Przedmiotem najmu
jest lokal użytkowy o powierzchni 55,97 m kw. wyposażony w
instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną oraz c.o. Znajduje
się w budynku gminnym w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 13.
Na sesji radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zakup
zabudowanej nieruchomości gruntowej w Rzgowie przy
ul. Rawskiej 10 o powierzchni 0,09 ha od osób fizycznych.
Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem

Nowe ulice
Rada Miejska nadała w Rzgowie nazwę ul.
Księżycowej. To droga wewnętrzna długości 101
m i szerokości od 3 m 5 m odchodząca od ul.
Łódzkiej (drogi powiatowej) w kierunku zachodnim. Rada dokonała zmiany również w Starowej
Górze. Dotychczasowa ul. Brzozowa zyskała nazwę:
Wierzbowa. To droga wewnętrzna, biegnąca od
ul. Frontowej do ul. Jaśminowej na długości 84
m. Jej szerokość wynosi 6 m.

Zmiana w gazecie
Na XXVI sesji radni dokonali również zmian
w Kolegium Redakc yjnym gazet y „ R zgów
Nasza Gmina” ze względu na złożoną rezygnację
przez radnego Jana Michalaka, k tór y od 1
czerwca 2016 r. przewodniczy Radzie Miejskiej.
W jego miejsce wybrano radnego Stanisława Z
aborowskiego.

Fot. Włodzimierz Kupisz
mieszkalnym o powierzchni zabudowy 146 m kw. pochodzącym z 4 ćw. XIX w. Budynek figuruje w wojewódzkiej
ewidencji zabytków. Gmina nabędzie ją za cenę ustaloną
w drodze negocjacji między właścicielami nieruchomości
a burmistrzem Rzgowa. Nieruchomość sąsiaduje od strony
zachodniej z nieruchomością gminy, na której znajdują
się: Gminny Ośrodek Kultury oraz Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Zakup działki umożliwi adaptację znajdującego
się na niej budynku, a w przyszłości również przebudowę
bądź rozbudowę budynków zajmowanych obecnie przez
GOK i MOPS.

Fot. Włodzimierz Kupisz
Podjęte uchwały zamieszczane są na stronie BIP pod
adresem www.bip.rzgow.pl, gdzie można dokładniej
zapoznać się z ich treścią.
Drodzy Mieszkańcy przypominamy, że wnioski do
budżetu gminy na rok 2017 należy składać do 30 września
2016 r. w Sekretariacie Urzędu (pok. 21) oraz w Biurze Rady
Miejskiej (pok. 37).
Tekst : Karolina Jardzioch
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Porozumienie o współpracy
z Łódzką Agencją Rozwoju
Regionalnego
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Żołnierzom 1939 roku

5 września w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości odbyła się uroczystość
podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju
Regionalnego S.A. a gminą Rzgów

Fot. Koło Fotograficzne Gimnazjum

B

urmistrz Mateusz Kamiński, marszałek województwa
łódzkiego Witold Stępień, prezes ŁARR Przemysław
Andrzejak i Agnieszka First, wiceprezes zarządu ŁARR S.A.
złożyli podpisy na dokumencie, na podstawie którego
samorząd rzgowski zyska dodatkową możliwość uzyskania
wsparcia dla swych inwestycji.
Współpraca będzie polegała na wspieraniu przedsiębiorczości
w gminie oraz pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na projekty
wspierające rynek pracy. Samorząd rzgowski skorzysta z pomocy
ekspertów Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości ŁARR w
zakresie:
a) przeprowadzania analizy dostępnych dla gminy źródeł finansowania,
b) wyszukiwania optymalnego źródła finansowania dla gminy, na

podstawie zdefiniowanych potrzeb inwestycyjnych i kierunków
rozwoju gminy,
c) określania wymagań, których spełnienie jest niezbędne w występowaniu przez gminę o środki finansowe, w
ramach wszystkich możliwych form wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, w tym z budżetu krajowego i funduszy
Unii Europejskiej,
d) monitorowania przebiegu konkursów, które umożliwiają pozyskanie środków finansowych przez gminę,
e) organizowania spotkań stron w zakresie uzgodnienia
sposobu i zakresu wymiany informacji, opracowania wspólnych szkoleń, akcji informacyjnych w tym dla przedsiębiorców
i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

1 września podczas mszy świętej z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego, burmistrz Mateusz Kamiński, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Radosław Pełka oraz sekretarz UM Katarzyna Berczak-Lato
złożyli w kościele wiązankę przed tablicą upamiętniającą mieszkańców
gminy, którzy zginęli podczas II wojny światowej.
Po mszy przedstawiciele Związku Kombatantów Polski, gimnazjaliści oraz samorządowcy: sekretarz UM Katarzyna Berczak-Lato,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka oraz radny
Rafał Kluczyński udali się na cmentarz i tam złożyli kwiaty na Grobie
Nieznanego Żołnierza.
Harcerki w asyście szkolnych pocztów sztandarowych Gimnazjum
im. Kazimierza Jagiellończyka i Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza
w Rzgowie - zaciągnęły wartę honorową.
We wrześniu 1939 r., gdy Armia Łódź cofała się ku stolicy, w
Czyżeminku, Rydzynach, Zofijówce zaktywizowała się V kolumna
osadników niemieckich.W wyniku jej działalności na polach Guzewa
zabili 2 żołnierzy, a w pobliżu rzgowskich pól również 2 żołnierzy. W
okolicy traktu z Piotrkowa dywersanci zastrzelili jeszcze 3 żołnierzy
polskich.
Po wkroczeniu Niemców, wszystkich 7 zabitych rzgowianie pochowali
we wspólnej mogile na naszym cmentarzu pod północnym murem
ogrodzeniowym.Wtedy wbili w ziemię 7 krzyżyków brzozowych. Dziś
w tym miejscu stoi symboliczny skromny pomnik.

Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz

Unijny autokar dotarł do Rzgowa

25

przedsiębiorców
z gminy Rzgów
skorzystało z kampanii informacyjno-promocyjnej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego…
29 sierpnia na cały dzień
przed strażnicą OSP Rzgów
stanął autokar, którego personel udzielał informacji i
przygotował prezentacje
dla zainteresowanych przedsiębiorców. Z założeniami
kampanii zapoznał się Mateusz
Kamiński, burmistrz Rzgowa.
Celem kampanii jest propagowanie wiedzy na temat
możliwości pozyskiwania
dotacji unijnych w ramach
Regionalnego Programu.

Eksperci z uniobusu przeprowadzili indywidualne
konsultacje z zakresu funduszy europejskich oraz
multimedialne spotkanie
informacyjno – szkoleniowe.
Ich adresatami są nie tylko
przedsiębiorcy, ale również
przedstawiciele Jednostek
Samorządu Terytorialnego,
organizacji pozarządowych,
instytucji otoczenia biznesu,
nauki i edukacji.
Jeśli nie mogłeś skorzystać
z usług załogi autobusu,
znajdź informacje o funduszach dla siebie na:
http://www.zmieniamylodzkiedlaciebie.pl lub pod numerem telefonu (42) 296 65 17
Tekst i fot: Włodzimierz Kupisz

Tekst: Włodzimierz Kupisz

Ramówka zajęć w hali:
PONIEDZIAŁEK :

PIĄTEK :

–– 16:30 – 17:30 Cheerleaderki 4-6 lat
–– 17:30 – 18:30 Cheerleaderki 7-10
–– 19 – 20:30 Krav Maga

–– 18 – 19 Aerobic
–– 19 – 20 TBC (zajęcia aerobowe)

WTOREK:
–– 16 – 17:15 Zajęcia ogólnorozwojowe
–– dla przedszkolaków
–– 18 – 19 Aerobic
–– 19 – 20 TBC (zajęcia aerobowe)
ŚRODA:

SOBOTA:
–– 10 – 11 Tenis ziemny – grupa początkująca
–– 11 – 12 Tenis ziemny – grupa zaawansowana
Wszystkie zajęcia są otwarte i bezpłatne. Zajęcia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków od drugiej połowy września.

–– 19 – 20:30 Dance Aerobic
CZWARTEK:

Imprezy:

–– 16 – 19 Zajęcia na ściance (wspinaczka)
–– 17:30 – 19 Joga

14 września o 18 zapraszamy na maraton aerobowy oraz

spotkanie z dietetykiem. Zajęcia tanecznoaerobowe będą prowadzone
kolejno przez 3 instruktorów.
Jednocześnie można skorzystać z darmowych porad dietetyka.
18 września godz. 16.30 zapraszamy na rodzinne zawody biegowe.
Do zdobycia nagrody w postaci sprzętu
sportowego.
24 września zapraszamy na
Mistrzostwa Rzgowa w Jeździe
na Deskorolce. Impreza odbędzie
się w skateparku. Do zdobycia
cenne nagrody oraz Puchar Burmistrza
Rzgowa.
Tekst i fot.: Radosław Bubas
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Ruszyła budowa chodnika na ul. Nasiennej
w Rzgowie
Blisko 200 mieszkańców osiedla przy ul. Nasiennej w Rzgowie oraz kolejne 150 osób pracujących w zlokalizowanej
tam fabryce doczeka się chodnika.

fot. Włodzimierz kupisz

I

nwestycję tę zgłosiłem do budżetu na 2015 rok
na prośbę mieszkańców ul. Nasiennej. Zyskała
ona poparcie większości radnych, w tym radnych z
klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach”. Dzięki
uzgodnieniom z burmistrzem Konradem Kobusem,
którego nie ma już wśród nas - udało się rozszerzyć
zakres prac. Należało zadbać również o odprowadzenie
wód opadowych. W związku z tym, rozpoczęcie

inwestycji opóźniło się o rok. Dzięki temu uda się
jednak zaspokoić kompleksowo potrzeby mieszkańców
i zrealizować porządnie tę inwestycję.
Chciałbym podziękować Wojciechowi Skibińskiemu,
byłemu pełniącemu funkcję burmistrza oraz burmistrzowi Mateuszowi Kamińskiemu, a także urzędnikom
Urzędu Miejskiego za przystąpienie do realizacji tej
inwestycji oraz rodzinie Gałkiewiczów, którzy zgodzili

się na oddanie części należących do nich terenów na
budowę chodnika.
Wszystkim wymienionym osobom dziękuję w
imieniu mieszkańców osiedla przy ul. Nasiennej oraz
pracownikom fabryki, którzy będą korzystać z wyczekiwanego od lat chodnika.

Tekst : Jarosław Świerczyński - Radny Rady Miejskiej w Rzgowie

Nasienna zmieni się nie do poznania

Inauguracja roku szkolnego w Kalinie z udziałem burmistrza

D

o końca października ul. Nasienna w Rzgowie na odcinku
931 metrów bieżących zmieni się nie do poznania w związku z budową chodnika, krawężnika i za sprawą przebudowy
indywidualnych wyjazdów z posesji. W końcowej części ul.
Nasiennej przewiduje się przesunięcie rowu odwadniającego
oraz przedłużenie istniejącego przepustu.
Projektowana na odcinku prawie 727 metrów bieżących,
kanalizacja deszczowa zbierze deszczówkę i wody roztopowe z chodnika oraz z ulicy. Po oczyszczeniu w osadniku i
seperatorze - poprzez zaprojektowany wylot woda zostanie
odprowadzona do rowu odpływowego.
Chodnik o szerokości od 1,5 do 2 metrów będzie wykonany
z szarej kostki betonowej o grubości 6 centymetrów. W przetargu oferty złożyło siedmiu wykonawców. Zwyciężył Zakład
Robót Inżynieryjno-Drogowych z Piotrkowa Trybunalskiego.
Wartość inwestycji wyniesie około 585,5 tysiąca złotych.
Tekst i fot. : Włodzimierz Kupisz

Chłopców także czeka sława
Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Piesni i Tańca
„Rzgowianie” ogłaszaja nabór do grup tanecznych i wokalnych. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym, a w
szczególności chłopców. Bliższe informacje tel. (42) 214 13
12 lub 512 108 489
www.rzgowkultura.pl / GOK w Rzgowie, ul. Rawska 8

1

września w Szkole Podstawowej im.
Św. Królowej Jadwigi w Kalinie mszą świętą sprawowaną przez księdza
Krzysztofa Florczaka - zainaugurowano
rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
Uroczysty apel rozpoczęto od
wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu
narodowego.
Rozpoczęcie roku szkolnego było
szczególne w związku z przywitaniem nowego dyrektora Jarosława
Marianowskiego oraz pożegnaniem

b. dyrektor Teresy Głąb, odchodzącej
na emeryturę. Nic więc dziwnego,
że z te okazji gościliśmy w szkolnych
murach burmistrza Rzgowa Mateusza
Kamińskiego oraz przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Michalaka, jak również
sołtysów okolicznych miejscowości.
Dyrektor Jarosław Marianowski w
imieniu swoim oraz grona pedagogicznego, uczniów i przedstawicieli Rady
Rodziców odczytał słowa podziękowania dla b. dyrektor Teresy Głąb za
jej wieloletnią pracę na rzecz Szkoły

Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi
w Kalinie.
Następnie dyrektor SP przedstawił
nauczycielom, uczniom oraz przybyłym
gościom zadania, które planuje zrealizować na rzecz szkoły w najbliższych latach.
Uroczystość zakończyło złożenie życzeń
z okazji nowego roku szkolnego. Później
uczniowie udali się do sal lekcyjnych na
spotkanie z wychowawcami.
Tekst: Sylwia Smolarek
fot.: B . Marianowska
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Zakończyła się budowa blisko
2 km ścieżki rowerowej

Przebudowa drogi

Nowa ścieżka rowerowa biegnie ze Rzgowa do Kalinka wzdłuż ul. Ogrodowej. Służyć będzie mieszkańcom Rzgowa, Kalinka, Kalinka-Morgów, Kalina,
Romanowa, pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kalinku oraz
wszystkim rowerzystom oraz pieszym poruszającym się tą drogą.

P

race przy przebudowie drogi powiatowej w Kalinku
powinny być zakończone w październiku 2016
roku. Roboty prowadzi forma ERBEDIM z Piotrkowa
Trybunalskiego. Koszt inwestycji wyniesie około
450 tysięcy złotych.
Droga jest przebudowywana na długości ponad
588 metrów. Zakres przebudowy obejmuje poszerzenie
jezdni o 30 do 50 centymetrów, wykonanie poboczy
z destruktu asfaltowego, nowych przepustów, ułożenie
betonowych krawężników, chodników i wyjazdów
z posesji z kostki brukowej grubości 6 centymetrów.
Tekst: Zbigniew Snelewski fot.: Włodzimierz Kupisz

Ławka ich trojga

R
D

zięki tej inwestycji znacząco wzrośnie bezpieczeństwo i komfort mieszkańców poruszających się po ul.
Ogrodowej i drodze powiatowej nr 2909E. Inwestycja ta
była wpisana do budżetu już na rok 2015 na wniosek klubu
radnych „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach” oraz radnej
Grażyny Gałkiewicz.
Dzięki staraniom Ś.P. Burmistrza Konrada Kobusa udało
się na budowę uzyskać dofinansowanie w wysokości
400 tys. zł. ze Starostwa Powiatowego. - Aby skorzystać
z dofinansowania trzeba było przełożyć realizację inwestycji
o rok, ale dzięki temu z naszego budżetu dokładamy tylko
216 tys. zł. – mówi były przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Świerczyński i dodaje: - Na przełożenie inwestycji
zgodę w 2015 wyrazili radni i w styczniu 2016 inwestycja

znalazła się ponownie w budżecie.
Na uwagę zasługuje fakt, że ścieżka rowerowa jest pokryta
asfaltem, żeby rowerzystom i rolkarzom jeździło się po niej
jak najwygodniej. Oprócz tego budując ścieżkę rowerową
rozwiązano problem odprowadzenia wód opadowych oraz
wykonano przepusty przy wjazdach na pola.
W imieniu inicjatorów budowy nowego chodnika
i ścieżki rowerowej ze Rzgowa do Kalinka, tj. radnych
z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach” oraz radnej
Grażynie Gałkiewicz, bardzo dziękuję następcom Konrada
Kobusa: p. f. burmistrza W. Skibińskiemu i burmistrzowi
M. Kamińskiemu, a także urzędnikom z Urzędu Miejskiego
za realizację tak potrzebnej w tej części gminy inwestycji.

zgowianin Henryk Przytulski przyszedł do redakcji, aby
sprostować nieprawdziwą - jego zdaniem – informację
zamieszczoną w poprzednim wydaniu. Chodzi o to, że ponoć
to on zgłosił radnemu ze Starowej Góry pomysł postawienia
ławki na przystanku przed sklepami. Nie ma na to jednakże
dowodu na piśmie. Pamięta, że sprawę zgłosił w przerwie sesji.
Radny wraz z panią sołtys „ukradli” jego pomysł i doprowadzili
do tego, że Referat Gospodarki Komunalnej kupił ławkę.
Jakoś trudno mi pogodzić się z sytuacją, że pomysł postawienia ławki jest chroniony prawami autorskimi. Gdyby
miała prywatnego sponsora, przykręciłoby się tabliczkę
z nazwiskiem i z głowy. Ta ławka została jednak zakupiona za
pieniądze gminy. Niechaj więc pozostanie w naszej pamięci
jako Ławka Ich Trojga, trojga społeczników, których powinno
być jak najwięcej, bo są pożyteczni!
Autor: Włodzimierz Kupisz

Tekst i fot.: Ewa Fryczka / Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Na wypadek podtopień w Starowej Górze

W

zdłuż ul. Ogrodowej w Starowej Górze
zakończyły się prace przy odbudowie
rowu odwadniającego. Rów ten istniał przed
laty, ale został zasypany. Zawiodły próby
uzyskania zgody właścicieli posesji na temat
budowy rowu odwadniającego krytego,
przecinającego ich działki w kierunku
ul. Szczytowej. Aby zapobiec podtapianiu

ul. Ogrodowej w czasie ulewnych deszczy,
zdecydowano się odtworzyć dawny rów
oraz zbudować przepust pod wyjazdem
z jednej z posesji.
- Nieco wcześniej pracownicy Referatu
Gospodarki Komunalnej oczyścili kanał
odpływowy wzdłuż ul. Litewskiej, dochodzącej do ul. Ogrodowej – mówi mieszkaniec

Na zdj. 2. Ul. Ogrodowa – odbudowany rów odpływowy wraz z przepustem

Na zdj. Utwardzona ul. Mieszka III

Starowej Góry, radny Stanisław Zaborowski.
- Odwodnienia ulic z prawdziwego zdarzenia
należy spodziewać się w najbliższych latach,
kiedy gmina rozpocznie wielką inwestycję
związaną z budową kanalizacji.
W sierpniu również zakończyło się
utwardzanie kruszywem ulic Mieszka I,
Mieszka II i Mieszka III. Prace te wykonali
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej.

Z uwagi na duży spadek terenu, w czasie
ulewy woda żłobiła koryta i przyczyniała się
do powiększania dziur. Warstwa kruszywa
powinna wydłużyć czas eksploatacji powyższych ulic. Po Dożynkach Gminnych, czyli
po 4 września zaplanowano utwardzenie
ul. Sobieskiego.
tekst i FOT: Włodzimierz Kupisz
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W muzycznej zapisy do
końca września

Gościliśmy pielgrzymów
Polaków z Ukrainy
Od soboty, 23 lipca przebywała u nas 30-osobowa grupa starszej młodzieży
o polskich korzeniach ze Starej Huty w rejonie starożynieckim na Ukrainie.
Pielgrzymi autokarem przybyli na Światowe Dni Młodzieży

fot. Włodzimierz Kupisz

12

września o godz. 16 rozpoczyna się nowy rok szkolny
w Niepublicznej Szkole Muzycznej I Stopnia
w Rzgowie. W drugiej klasie będzie uczyć się 11 dzieci, do
pierwszej przyjęto na razie 8 , a rekrutacja trwa do końca
września. Zapraszam wszystkie dzieci chcące uczyć się
w naszej placówce na sprawdzenie predyspozycji i umiejętności
niezbędnych do nauki w szkole muzycznej – mówi Krzysztof
Marciniak, tenor łódzkiej opery, dyrektor szkoły w Rzgowie.
Czekamy na dzieci od szóstego do piętnastego roku życia.
W zeszłym roku szkolnym dzieci dały 4 koncerty, które
spotkały się z dużym zainteresowaniem. Owacje zgotowano
im na stojąco. Mamy troje dzieci uczących się gry na fortepianie, troje na skrzypcach, pięcioro na gitarze.
Nasza uczennica Scarlett McInerney brała udział
w konkursie, zorganizowanym przez Szkołę Muzyczną
I i II Stopnia w Żyrardowie – kontynuuje K. Marciniak. - Nie
otrzymała nagrody, ale zebrała od jury konkursu bardzo
pochlebne recenzje oraz dyplom uczestnika. Liczę na to,
że w tym roku więcej utalentowanych, młodziutkich artystów
przystąpi do konkursów. W Rzgowie i okolicach na pewno
jest jeszcze mnóstwo dzieci posiadających talent muzyczny
i to jest nasz obowiązek , aby je odnaleźć.
W minionym roku szkolnym tenor obchodził 25-lecie swojej
pracy artystycznej w macierzystej operze w Łodzi. Występował
na najważniejszych scenach i estradach w Europie (Berlin,
Amsterdam Bruksela, Rotterdam, Monachium, Strasbourg,
Kopenhaga , Hamburg, Zurich i wiele innych) , jak również
w Afryce (Maroko, Rabat i Marrakesz). W repertuarze posiada
kilkadziesiąt partii operetkowych i operowych. Od sześciu
lat zajmuje się pracą pedagogiczną.
Tekst : Włodzimierz Kupisz

Fot. Włodzimierz Kaczmarek

T

owarzyszył im Wiktor Luptowski, mer Starej Huty, a także polski
ksiądz Adam Sekula, proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej
na Ukrainie. Pątników o polskich korzeniach pożegnaliśmy 29 lipca.
Po czwartkowej mszy wieczornej, w ogrodzie parafialnym urządziliśmy pożegnalne ognisko z udziałem Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa oraz
Małgorzaty Rózgi, jego zastępcy. Każdy z pielgrzymów
otrzymał pamiątkową koszulkę z wizerunkiem naszego kościoła i zestaw kosmetyków od Delii Cosmetics.
Przypomnijmy, że młodzi ludzie przyjechali na apel księdza
proboszcza Krzysztofa Florczaka z Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie.
Poza tym gmina Rzgów ma podpisaną umowę o wspópracy z rejonem starożynieckim na Ukrainie. Pątnicy

byli przyjęci na noclegi u 15 rodzin z gminy Rzgów.
W niedzielę goście uczestniczyli we mszy św.
w kościele parafialnym w Rzgowie, a o godz. 14 wyjechali do Atlas Areny w Łodzi na diecezjalne uroczystości
religijne pod przewodnictwem księdza biskupa Marka
Jędraszewskiego. W poniedziałek Polacy z rejonu starożynieckiego pojechali zwiedzać bazylikę licheńską.
W piątek rano, 29 lipca wyruszyli na centralne
uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Brzegach.
Ksiądz K. Florczak przygotował dla nich karty wstępu
na niedzielne spotkanie z papieżem Franciszkiem.
Tekst : Włodzimierz Kupisz

Rzgowianie na spotkaniu z papieżem

T

egoroczne Światowe Dni Młodzieży
były przełomowym wydarzeniem religijnym dla Polaków, gdyż odbywały się
w Krakowie, duchowej stolicy Polski. Nie
zabrakło tam również rzgowskiej młodzieży.
Dwudziestojednoosobowa grupa pod
opieką księdza Krzysztofa Burzyńskiego,

29 lipca w piątek wyruszyła w podróż pociągiem, prosto do Krakowa. Na miejscu
spotkaliśmy się z niesamowitą atmosferą.
To tu nieprzebrane rzesze młodych ludzi
wychwalały Jezusa śpiewem i modlitwą.
Czasami było ciężko, szczególnie podczas
10-kilometrowej wędrówki na Brzegi, czy

podróży z ciężkimi plecakami przez Kraków.
Jednak spotkania z pełnymi energii i wiary ludźmi oddalało zmęczenie. Niesamowitym przeżyciem było
spanie pod gołym niebem na Brzegach
w Krakowie przy dźwiękach religijnej muzyki i wśród młodzieży z całego świata.

Światowe Dni Młodzieży były wspaniałym
przeżyciem, które pozwoliło wzrastać w
wierze i kreować pozytywne postawy.
Pozostanie ono w naszych sercach na zawsze.
Tekst i fot.: Julia Waprzko

rekreacja

RZGÓW NASZA GMINA • wrzesień 2016

7

Przez błota i ulewę do zwycięstwa
W niedzielę, 21 sierpnia w Babichach odbyła się XV edycja wyścigów wraków samochodowych Parszywa Wrak Race
Inferno..

Fot. Włodzimierz Kupisz

T

a edycja była dedykowana zawodnikowi, który
uległ wypadkowi. Puchary najlepszym załogom
wręczyli: Małgorzata Rózga, wiceburmistrz Rzgowa oraz
Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Około południa spadł rzęsisty deszcz, który zamienił
trasę wyścigów z podjazdami, ostrymi skrętami w bagnisty szlak trudny do pokonania. Kto nie miał płynu
do spryskiwaczy albo miał sfatygowaną instalację
elektryczną , musiał rezygnować po kilku minutach jazdy.
Na piętnaście imprez Parszywa Wrak Race, trzy odbyły się już w Babichach pod patronatem honorowym
burmistrza Rzgowa. Pierwsza została rozegrana po
oblodzonej nawierzchni, druga wznieciła kilkugodzinną

burzę piaskową, a ostatnia przebiegała zabagnionymi
bezdrożami. Strach pomyśleć, w jakich warunkach
obejrzymy najbliższe zmagania załóg we wrakach,
monstrach i frankensztajnach.
Parszywa Wrak Race Inferno, czyli samochodowe piekło
na ziemi było motywem przewodnim wyścigów. Piekło
na ogół kojarz się z gorącem. W niedzielę było gorąco i
bardzo mokro Wyścigi polegające na przejechaniu pętli
po bezdrożach i niewielkich wzniesieniach, pełnych
zakrętów i dziur trwały cały dzień i zostały wydłużone
z powodu fatalnej pogody w drugiej połowie zmagań.
Wyścigi samochodowych wraków są organizowane od trzech lat. Na ogół impreza skupia około

40 pojazdów – wraków wyciągniętych kiedyś z rzeki,
powypadkowych monstrów, dziwacznych składaków
z chłodnicami na dachu, zamontowanymi tam dla
zwiększenia bezpieczeństwa.
Tekst : Włodzimierz Kupisz

Na Orliku ostra rywalizacja
podczas Dni Rzgowa

Ryby powróciły do zbiornika

J

ak co roku z okazji Dni
Rzgowa, odbyły się 27
sierpnia zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na zbiorniku wodnym
w Rzgowie, ul. Zielona.
Dzięki środkom przekazanym z Urzędu Miejskiego
w Rzgowie na przełomie
czerwca i sierpnia b. r. został
on wyczyszczony. Wokół
stawu wykonano nowe
ogrodzenie.
Złowione ryby wypuszczono z powrotem
do wody. Zw ycięzcą
zawodów został Hubert
Pytka, pozostałe miejsca
zajęli: Andrzej Kaleta,
Marlena Str ycharska,
Dutko Adam, Krystian
Bednarski, Czyżewski Marcin.
Pogoda była wyśmienita i
ryby też brały w tym dniu.
Zwycięzcy otrzymali

dyplomy i nagrody w postaci
sprzętu wędkarskiego, które
wręczyli burmistrz Rzgowa
Mateusz Kamiński i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie Radosław Pełka.
Pozostali młodzi uczestnicy otrzymali upominki wędkarskie, które ufundował Urząd
Miejski w Rzgowie. Dodatkowo
wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali gadżety od firmy
Józefa Grota ze Starowej
Góry, które będą przydatne
w szkole.
Na koniec zawodów
burmistrz Rzgowa Mateusz
Kamiński obdarował uczestników słodyczami. Było
też ognisko z pieczeniem
kiełbasek, które przekazały zakłady Józef Grota
ze Starowej Góry.

Tekst : Włodzimierz Kaczmarek

S

ześć drużyn wzięło udział w turnieju piłki nożnej
– imprezie towarzyszącej głównym obchodom
Dni Rzgowa. Mecze zostały rozegrane w piątkowy
wieczór, 26 sierpnia na boisku sportowym „Orlik".
W rywalizacji udział brały zarówno zespoły z gminy
Rzgów, jak i goście z Pabianic i Łodzi. Turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze, co nie wykluczyło
ostrej rywalizacji.
W tym roku puchar za zwycięstwo wywalczył
zespół „Dobrzynka Pabianice". Miejsca drugie i
trzecie wywalczyły drużyny: „Szybcy i Wściekli" oraz
„Rzgowianie". Pamiątkowy okazały puchar już po
zmroku wręczył burmistrz miasta Rzgowa Mateusz
Kamiński.
Gratulacje i podziękowania za dobrą zabawę
i sportowe emocje dla wszystkich uczestników turnieju.

fot. Włodzimierz Kaczmarek

Tekst I fot. : Radosław bubas
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Frekwencyjny sukces Dni
Rzadko się zdarza, aby na koncertach plenerowych publiczność nagradzała owacją na stojąco występujących artystów. Tak zdarzyło
się jednak w Rzgowie i to dwukrotnie w trakcie koncertu i po bisie Anny
Cymmerman, łódzkiej sopranistki światowej sławy. Kiedy kończył się
występ kabaretowy innej gwiazdy Dni Rzgowa – Andrzeja Grabowskiego
nie było już widać z poziomu widowni, czy jest owacja na stojąco, bo
estradę otaczało już morze głów.

W

sobotę, 27 sierpnia główne imprezy obejrzało tysiąc
kilkaset osób. Frekwencja przeszła oczekiwania
organizatorów, bo tego dnia tropikalne powietrze osiągnęło temperaturę 30 stopni w cieniu! Imprezę otworzyli:
burmistrz Mateusz Kamiński, wiceburmistrz Małgorzata
Rózga i Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Święto miasta rozpoczęło się o godz. 14 od występu
Rzgowskiej Orkiestry Dętej. Konkursy i quizy prowadził
z wdziękiem i wyczuciem Łukasz Bogdan z Radia Eska.
Konferansjer tegorocznych Dni Rzgowa jest synem
ziemi rzgowskiej. W radiu jest wydawcą i dziennikarzem
informacyjnym.
Od godz. 15.30 przez 60 minut na scenie królowały piosenki

z repertuaru Hanki Ordonówny, arie operowe i operetkowe
m.in. z „Księżniczki Czardasza”, piosenka „Argentyna” z musicalu „Evita” w wykonaniu Anny Cymmerman. To łódzka
sopranistka światowej sławy. Dyplom zdobyła w czerwcu
2000 r. W łódzkiej operze śpiewała partię Hrabiny w „Weselu
Figara”. Koncertowała na otwarciu Olimpiady w Pekinie
w 2008 r., występowała na scenach Los Angeles, Chicago
Sydney, Szwecji, Norwegii, Rosji, Słowenii i innych krajów.
Sopranistka była m.in. gwiazdą koncertu muzyki filmowej
Krzesimira Dębskiego w Łodzi. W Rzgowie porwała do
tańca burmistrza Mateusza Kamińskiego.
Grupa młodsza Sempre Cantare ze rzgowskiego
GOK-u przedstawiła solowe interpretacje w wykonaniu

Kasi Opasińskiej – „Najpiękniejsza w klasie”, Nicoli Bariletty
– „Blues bujany”, Patrycji Dopierały „Motylem byłam” oraz
Lary Hidane – „Nowa baśń”. Potem na scenę weszły dzieci,
które uczestniczyły w szóstej edycji konkursu „Kolorowy
Rzgów”. Zostały nagrodzone przez władze dyplomami
i upominkami, które wręczała m.in. Ewa Fryczka, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” miał kilka wejść,
w których zaprezentowały się wszystkie grupy wiekowe.
Młodsi pokazali kujawiaka i oberka, a starsi tańce Lachów
Sądeckich. Pełny wdzięku był występ grupy młodszej
i „Krasnali” w tańcu współczesnym: „We go together”.
Rzgowski Chór Camerata w dwóch wejściach przedstawił:

fotoreportaż
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Rzgowa

„Rzgów nasze miasto”, „Dzieci Pireusu”, „Staruszek świat”,
„Takie ładne oczy…”, „Balladę ratuszowego zegara”,
„Krakowiaka” , a także „Bo tylko w Rzgowie”.
O godz. 18 rozpoczął się jednoosobowy blok kabaretowy,
w którym był obsadzony popularny aktor i artysta kabaretowy
Andrzej Grabowski. Występ miał charakter stand-up, czyli
mówiąc po polsku - monologu rozbawiającego publiczność,
którego jakość zależy od charyzmy wykonawcy.
Stand-up jako amerykański gatunek sceny klubowej,
robi także u nas wielką karierę w telewizji w programach
dla dorosłych ze względu na soczysty język i dobór dowcipów. Andrzej Grabowski nie powielił w tym względzie
nawyków telewizyjnych. Jego monolog był pozbawionych

nieparlamentarnych wyrażeń i dostosowany do potrzeb
widowni w każdym wieku. Najważniejsze, że sobotni tekst
zawierał niewiele powtórzeń z telewizji.
Mistrz Grabowski bawił publiczność przede wszystkim
anegdotami z planu filmowego serialu o Kiepskich. Przyjął
nawet telefon od Babki, którym towarzyszyły salwy śmiechu.
Artysta w wielu miejscach improwizował, zainspirowany
okrzykami i pytaniami dzieci, wspinających się na barierki
otaczające scenę. Przyznał, że po 18 latach pracy w serialu
mógł podjechać do Rzgowa audi Q5, stylizowanym na
dżipa. Nie zwraca uwagi na słowa krytyki, że podjął się
pracy w sitcomie, bo jako aktor musi grać różne role. Na
tym polega jego praca.

O godz. 19 wystąpiła kolejna, oczekiwana przez liczną
publiczność – gwiazda święta Rzgowa, czyli Modern Talking
Reloaded. Oryginalny Modern Talking swoją działalność
zakończył w roku 2003 po wydaniu 160 milionów płyt.
W sobotę mieliśmy okazję podziwiać grupę Modern Talking
Reloaded. Tworzą ją: Michael Beurich i Andre Brand, którzy
przez wielu fanów są traktowani za sobowtórów członków
legendarnego pop-dance zespołu. Podobieństwo twarzy
jest rzeczywiście uderzające.
O godz. 20 wystąpił zespół Sempre Cantare, o godz. 21
do północy mieszkańcy bawili się na dyskotece, o godz. 22
na parkingu bocznym podziwialiśmy kilkuminutowy pokaz
ogni sztucznych Fire Show.

Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz
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Gorący festiwal „Rzgowian” na Węgrzech
W dniach 19-29 lipca Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” w składzie 37-osobowym uczestniczył w festiwalu folklorystycznym „County-Wandering Festival” na Węgrzech. Naszych artystów zaprosił Miklós Karóly, dyrektor tego festiwalu.
Impreza była dobrze zorganizowana. Wszystkie zespoły (około 200 osób) zakwaterowano w jednym internacie w Makó,
co umożliwiało spotkania i sprzyjało integracji. Wymieniliśmy się wszyscy upominkami i materiałami reklamowymi.

N

a „County-Wandering Festival” zaproszono
łącznie 29 zespołów z całego świata. Ze
względu na ograniczoną pojemność hotelu,
co 5 dni odbywała się zmiana grup. W naszej
edycji występowały grupy reprezentujące
cztery kraje: Węgry, Łotwę, Hiszpanię i
Polskę („Rzgowianie” i orkiestra z zespołem
tanecznym z miasta Słupca).
Festiwal odbywał się w Makó i codziennie przewidziano jeden koncert dla każdej

reprezentacji w miejscowościach oddalonych
od Makó do 80 km. Po całym dniu barwnego
przemarszu ulicami i prezentacji scenicznych,
wszystkie grupy spotykały się w sali gimnastycznej. Uczyliśmy się tańców innych krajów,
poznawaliśmy język i zwyczaje.
Udało się także skorzystać z kąpieli w
basenach termalnych, które niewątpliwie są
największym atutem węgierskiej turystyki.
Po 5-dniowym festiwalu pojechaliśmy na

4 dni do miejscowości Siófok nad węgierskie
morze - Balaton. Tropikalny upał panujący na
Węgrzech pozwalał ćwiczyć tańce dopiero
późnym wieczorem. Nad Balatonem była sala
odpowiednia do tańca. W ogóle to miejsce
idealnie nadawało się do pracy. Po pracowitym
dniu była możliwość zrelaksowania nad wodą.
Ostatniego dnia węgierskiej przygody
zwiedziliśmy Budapeszt, niestety częściowo w strugach deszczu. Młodzież wróciła
zadowolona , wymieniła adresy z pozostałymi uczestnikami festiwalu, między innymi
z Łotwy Hiszpanii i Słupcy. Deklaracje dalszej
współpracy napływały spontanicznie.
Tekst i fot.: Renata Furga

Koncert „Cameraty” w Ciechocinku

W

dniach 5-12 sierpnia Rzgowski Chór „Camerata” przebywał
na wyjeździe szkoleniowym w Ciechocinku. Codzienne
próby muzyczne pomogły przećwiczyć repertuar z myślą
o nadchodzącym Święcie Rzgowa i Gminnych Dożynkach
w Bronisinie Dworskim.
Dodatkowo, wspólne posiłki, spacery i spotkania pozwalały
lepiej poznać nowych członków grupy oraz zintegrować
zespół. Zdrowe solankowe powietrze, słynne dywany
kwiatowe, piękne parki, sprzyjały podtrzymywaniu dobrej
atmosfery. Obejrzeliśmy także atrakcje krajoznawcze na
wycieczce do Torunia, miasta Mikołaja Kopernika - starego
grodu nad Wisłą z bogatą historią, architekturą, zabytkami
i tradycją. To wszystko nastroiło nas pozytywnie i pozwoliło
choć trochę poznać dawne dzieje, sięgające początków
państwa polskiego.
W niedzielę promowaliśmy nasze miasto - Rzgów w parafii
p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku.
Zaśpiewaliśmy na mszy świętej o godz. 13. Oklaski wiernych

na koniec mszy oraz pisemne podziękowania z parafii są
znakiem, że Rzgowski Chór „Camerata” pozostawił kolejny
ślad swojej działalności, zaś Rzgów jest prężnym promotorem
działalności kulturalnej.
Radzie Miejskiej i burmistrzowi Rzgowa dziękujemy za
wsparcie, jakiego udzielili nam w realizacji letniego wyjazdu
integracyjnego, połączonego z próbami i z koncertem.

autor: Chórzyści „Cameraty”, Chórmistrz Izabela Kijanka
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Nasza biblioteka podąża za
cyfryzacją
Katalog elektroniczny, który
sukcesywnie jest rozszerzany
o nowo zakupione książki jest głównym narzędziem
wyszukiwawczym w bibliotece.
Przeglądanie zasobów
uatrakcyjnione jest możliwością
obejrzenia okładki każdego tytułu.

M

AK+, z którego korzysta Gminna Biblioteka Publiczna
w Rzgowie podłączony jest ponadto do bardzo popularnej strony www.lubimyczytac.pl, która z kolei odsyła
do www.szukamksiążki.pl. Stąd tylko kliknięcie dzieli od
sprawdzenia, czy dana książka figuruje w którejś z bibliotek,
położonych najbliższej miejsca zamieszkania.
Technologia informacyjna, z jej walorami i udogodnieniami zmodernizowała wszystkie dziedziny życia współczesnego człowieka. Zakorzeniła się w domach, miejscach
pracy, szkołach, instytucjach, nie omijając bibliotek. Sprzęt,
narzędzia, oprogramowanie, używane do pozyskiwania,
selekcjonowania, analizowania, przetwarzania i zarządzania
informacjami są podstawowymi instrumentami, z których
bibliotekarze korzystają w codziennej pracy.
O ile Internet na terenie placówki czy strona internetowa
biblioteki są standardem, tak na temat dostępu do pełnotekstowej bazy IBUK LIBRA warto wspomnieć. Biblioteka
w Rzgowie oferuje swoim czytelnikom możliwość bezpłatnego korzystania z bazy ponad 1800 elektronicznych książek
i czasopism naukowych, stanowiących zasób zakupiony
przez konsorcjum 28 bibliotek publicznych województwa
łódzkiego. Z zasobu tego można skorzystać w bibliotece

Nasza recenzja

O

bszerna powieść o życiu trzech kobiet, które przez
kilkanaście lat trwają w przyjaźni, nawiązanej jeszcze
w szkole średniej. Tajemnice, intrygi, manipulacje, kłótnie
obok sukcesów, osiągnięć i radości, wspólnie celebrowane,
wypełniają ich życie. Losy bohaterek powiązane są mocno

Elżbieta Dziewanowska woli w sposób tradycyjny
wyszukać nowości dla wnucząt

oraz na własnych urządzeniach elektronicznych z dostępem do Internetu, po pobraniu indywidualnego kodu PIN.
Współpracę z IBUKIEM biblioteka w Rzgowie rozpoczęła
już 1 października 2014 r., odnotowując zainteresowanie
kilkudziesięciu czytelników.
Choć elektroniczne usługi cieszą się w bibliotekach
niemałym zainteresowaniem, wydaje się, że kultywowanie
tradycyjnych relacji międzyludzkich jest tym ważniejsze
w coraz bardziej wirtualnym świecie. Bibliotekarze zapraszając w swoje progi, doceniają i rozwijają bezpośrednie
kontakty społeczne, wartości płynące z kontaktu z książką
w tradycyjnej postaci kodeksu, choć idą też z duchem czasu,
nie stroniąc od nowinek.

Kolorowy Rzgów po raz
szósty

W

sierpniu w Hali Sportowej prezentowana była
szósta wystawa z cyklu „Kolorowy Rzgów”. Prace
powstały podczas pleneru malarskiego, który co roku
odbywa się w Rzgowie pod koniec roku szkolnego. Do
uczestnictwa są zapraszane dzieci i młodzież, którzy
w mijającym roku szkolnym byli laureatami konkursów
plastycznych organizowanych przez GOK w Rzgowie.
W tym roku zostali również zaproszeni samorządowcy
i rodzice dzieci.
Czerwcowe przedpołudnie zaowocowało powstaniem wielu pięknych prac malarskich, które mieliśmy
przyjemność prezentować na wystawie. Dziękujemy ks.
proboszczowi Krzysztofowi Florczakowi za gościnę
w ogrodach parafialnych, a tym samym możliwość
uwiecznienia na papierze najstarszego zabytku Rzgowa
kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Mali
artyści zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami
podczas tegorocznych Dni Rzgowa, podczas których
również było można obejrzeć wystawę.

z ich przeszłością, historią przodków, wydarzeniami sprzed
kilkudziesięciu lat, które odcisnęły piętno w dziejach narodów.
Autorka osadza akcję powieści w Niemczech lat trzydziestych XX wieku, stalinowskiej Moskwie czy żydowskim
kibucu, umiejętnie łącząc wątki sprzed lat z współczesnymi.
Lesley Lokko urodziła i wychowywała się w Ghanie, ale zna
doskonale realia Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii,
gdzie aktualnie mieszka. Z wykształcenia jest architektem,
realizującym swoje marzenia o pisaniu książek. Jest autorką
kilku powieści, które zyskały grono wiernych czytelników
na całym świecie.

Autorzy prac: Julia Bielik (8 lat), MDK w Pabianicach,
Szymon Bechaj (8 lat), GOK w Rzgowie, Zuzanna Darnowska
(11 lat), SP w Różycy, Oliwia Dudek (7 lat), SP w Kalinie,
Adam Gajewski (8 lat), GOK w Rzgowie, Jakub Gajewski (12
lat), GOK w Rzgowie, Milena Grochowska (8 lat), Zajęcia
Plastyczne w Starowej Górze, Adam Gwiazda (7 lat), GOK
w Rzgowie, Julita Jasiukiewicz (5 lat), Zajęcia Plastyczne
w Starowej Górze, Julia Jędrys (6 lat), MDK w Pabianicach,
Amelia Kiecana (6 lat), Zajęcia Plastyczne w Starowej Górze
Aleksandra Kurosz (7 lat), GOK w Rzgowie, Karolina Kurosz
(7 lat), GOK w Rzgowie, Natalia Nawrocka (14 lat), GOK
w Rzgowie, Mikołaj Pacholski (8 lat), GOK w Rzgowie, Lidia
Pietrzak (5 lat), GOK w Rzgowie, Konrad Pietrzak (7 lat),
GOK w Rzgowie,Wiktoria Pietrzak (8 lat), GOKw Rzgowie,
Julia Pietrzak (11 lat), GOK w Rzgowie, Martyna Rózga
(8 lat), GOK w Rzgowie, Natalia Zagajewska (8 lat),
GOK w Rzgowie, Beta Gajewska mama, Rzgów, Leszek
Chwiałkowski, radny Rady Miejskiej w Rzgowie.

Autor: Anna Malinowska

Tekst i fot.: Irmina Kuzik

Tekst i fot.: Anna Malinowska / Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie

Nowości biblioteczne’ 2016

Lokko, Lesley Naa Norle - Białe kłamstewka; z ang. przeł.
Hanna Kulczycka-Tonderska. Warszawa: Świat Książki, 2016.
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1. R. P. Jacoby: „ R. Baldelomar : „Cukier – cichy zabójca:
Jak pozbyć się uzależnienia od największej trucizny
naszych czasów” - Autorzy uzmysławiają czytelnikom
jak dieta, w której nie brak cukru, niszcząco wpływa na
system nerwowy, powodując wiele chorób możliwych do
uniknięcia po wyeliminowaniu tego zabójczego produktu.
2. S. S. Montefiore : „Romanowowie 1613-1918”
Pasjonujące dzieje carów i caryc z rodu Romanowów,
kronika spisków, zbrodni, romansów, zwycięstw i szaleństwa, pokazanych w scenerii oszałamiającego bogactwa.
3. W. Graham Ross: Poldark”, “Demelza”
Powieści z połowy ubiegłego wieku, które dopiero w 2016
roku pojawiły się w wersji polskojęzycznej, zdobywając
oddanych czytelników. Bohater wracający do Wielkiej
Brytanii po wojennej tułaczce w Ameryce, mierzy się
z dramatyczną sytuacją rodziny. W powieści „Demelza”
autor prezentuje dalsze losy rodu Poldarków.
4. K. B. Miszczuk: „Szeptucha”
Wątek miłosny wśród pradawnych obrzędów i bóstw
słowiańskich, okraszony dużą dawką humoru.
5. Ch. Morato: „Królowe przeklęte”

Opowieść o losach sześciu znanych władczyń Europy,
których decyzje wpłynęły na bieg historii. Żyjące często
w złotych klatkach, uzależnione od sytuacji politycznej,
płaciły wysoką cenę za przywileje i dostatki.
6. P. Reszka: „Chciwość: Jak nas oszukują wielkie firmy”
Autor, dziennikarz śledczy demaskuje nieuczciwe praktyki
banków, firm doradczych i towarzystw ubezpieczeniowych, które systematycznie, planowo oszukują klientów.
7. R. Riggs: „Miasto cieni”
Kontynuacja „Osobliwego domu Pani Peregrine”, powieść
niesamowita i magiczna, przenosząca czytelników do
świata wyobraźni.
8. W. Drewniak: „Historia bez cenzury”
Po serii internetowych filmików, prezentujących historię
w sposób niekonwencjonalny, mamy to na piśmie
9. D. Tuzimek Lewandowski: „Wygrane marzenia”
Nigdy dość o sportowym mistrzu, który rozpala wyobraźnię
jego naśladowców.
10. E. Nowak: „Mecz o wszystko”
Tematyki piłkarskiej dla najmłodszych ciąg dalszy. Powieść
o sławie i ciężkiej pracy piłkarza.
Autor: Anna Malinowska
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Wielkie gabaryty tylko
na telefon
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Kanalizacja to nie kosz
na śmieci
Prawdziwą zmorą oczyszczalni ścieków
są trafiające do kanalizacji śmieci takie jak: mokre chusteczki, waciki, podpaski, włókniny, włosy, ręczniki papierowe,
patyczki do uszu, koszyczki zapachowe,
ale również materiały stałe takie jak:
gruz, farby, kamienie, chemikalia czy
tłuszcze. Zabronione jest wrzucanie ich
do kanalizacji.

A
Firma „Jantar” informuje, że zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, starych opon samochodowych z gminy Rzgów odbywa się od 1 września
do 15 października 2016 r. wyłącznie na zgłoszenie
telefoniczne 510-188-588, (42) 227-84-88 w godzinach 8-16, rzgow@8888.pl; siedziba firmy - Rzgów, ul.
Literacka 83
Odbiory zaplanowano: 15, 16 , 29 i 30 września,
13 i 14 październik. Zbiórka obejmuje odpady:
–– odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, tapczany,
łóżka, fotele, elementy stolarki, stoły, krzesła, drzwi
bez elementów szklanych, panele, okna bez szyb,
dywany, wykładziny, materace, wanny, umywalki,
muszle toaletowe, wózki dziecięce, zabawki dużych
rozmiarów, rowery, grzejniki),
–– metale, złom
–– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np.
telewizory, komputery, monitory)
–– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np.
pralki, radia, drukarki, odkurzacze, miksery, grzejniki
elektryczne, czajniki elektryczne, suszarki, kuchenki
elektryczne, zmywarki)
–– urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki,
chłodziarki, klimatyzatory)
–– zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk)
–– baterie i akumulatory
–– odzież,
–– tekstylia.
Mieszkańcy posesji wielorodzinnych mają obowiązek
wystawienia w. w. odpadów przy punktach odbioru
odpadów komunalnych. W przypadku, gdy rodzaje
wystawionych odpadów nie zostały uwzględnione na
powyższej liście, a sprzęt elektryczny i elektroniczny
okaże się niekompletny, Jantar ma prawo nie odebrać
takich odpadów.
Przypominamy, że przez cały rok, od poniedziałku do
piątku w godzinach 7-15, można bezpłatnie oddać do
PSZOK ul. Ogrodowa 115 w Rzgowie, posegregowane
odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
z drewna, opakowania z metalu, opakowania ze szkła,
odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony, tworzywa sztuczne, papier, metale, żarówki/
świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, farby, kleje,
środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe,
odpady remontowe i budowlane.
Pamiętaj, że podczas zbiórki z przed posesji oraz
w PSZOK przyjmowane są jedynie odpady komunalne.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, nie przyjmiemy odpadów
pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności
gospodarczej.
Odpady wielkogabarytowe wystawiamy do godziny 7.
autor: Magda Górska / Referat Gospodarki Komunalnej

warie i zatory mogą powodować zalania piwnic czy
posesji. Takie sytuacje to nie tylko uciążliwości w postaci
strat materialnych, ale także wzrost kosztów oczyszczania
ścieków i finalnie cena jaką płacimy. Kanalizacja sanitarna jest
tzw. dobrem wspólnym. Musimy o nią wspólnie dbać, aby
dobrze nam służyła. Każdego roku GZWiK w Rzgowie usuwa
zatory sieci kanalizacyjnej, awarie przepompowni i samych
pomp. Wszystkie one powstają na skutek niewłaściwego
korzystania z kanalizacji przez mieszkańców.
Dlaczego? Dlatego, że odpady te w nocy, gdy są mniejsze przepływy- osadzają się na dnie kanału sanitarnego

stopniowo zmniejszając jego średnicę, a w konsekwencji
także możliwy przepływ. Odpady te wcześniej czy później
i tak muszą zostać usunięte, przy czym koszt awaryjnego
ich usunięcia jest bardzo duży i za to między innymi płacą
mieszkańcy w cenie ścieków.
Musimy pamiętać też o tym, że tak samo jak nie wolno
zaśmiecać kanalizacji, nie wolno też do niej wpuszczać wód
opadowych. Spotykamy się z opiniami mieszkańców, którzy
mówią, „to przecież czysta woda”. Podczas ulewnych deszczy,
duże ilości wody przepływającej przez pompownię - powodują wydłużenie czasu jej pracy, zużycie energii, awarie
pomp. Deszczówka, która trafi do kanalizacji sanitarnej musi
przepłynąć przez oczyszczalnię tak samo jak pozostałe ścieki
powodując wzrost kosztów ich oczyszczania (zużycie energii
i także opłaty środowiskowe).
Zgodnie z art 9 ust 1. Ustawy z 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków - zabrania się wprowadzania ścieków opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Natomiast,
zgodnie z art. 28 ust 4 i 4a, ten kto nie stosuje się do powyższych zakazów, podlega karze ograniczenia wolności
albo grzywny do 10 000 zł.
Nie każdy o tym wie, ale podłączanie rynien do kanalizacji
sanitarnej jest przestępstwem. Każdy, kto tak robi, musi liczyć
się, że zostanie ujawniony podczas kontroli i wtedy okaże się,
że uczciwy obywatel, który płaci podatki ma nagle sprawę
o przestępstwo. Czy warto tak ryzykować?
tekst i fot.: Beata Jasiukiewicz

Wprawne oko już wyłapuje lipne odpady wtórne

P

racownicy firmy odbierającej odpady
„Jantar” oraz pracownik Referatu
Gospodarki Komunalnej do końca
października bacznie przyglądają się
pojemnikom na odpady segregowane. Podczas pierwszej wizji lokalnej,
12 sierpnia natrafiono na przykład na
plastikowy pojemnik wypełniony skutą
glazurą zamiast surowcem wtórnym,
nadającym się do przerobienia.
W takich sytuacjach właściciel posesji
będzie musiał drożej zapłacić za odbiór
śmieci jak za odpady mieszane. Jeśli
odpad objęty systemem segregacji,
znajdzie się w pojemniku na odpady

zmieszane, kubeł nie zostanie opróżniony!
Obecna kontrola nie polega na
przeszukiwaniu śmieci, lecz na wizualnym stwierdzeniu, czy w pojemniku
na odpady zmieszane nie znajdują się
odpady podlegające segregacji, a przede
wszystkim czy w ogóle są wystawiane
worki z odpadami segregowanymi.
Tego rodzaju działanie spowodowane
są tym, że Unia Europejska stawia przed
nami coraz to większe wymagania i wyzwania związane z selektywną zbiórką
odpadów komunalnych, wprowadza
w życie nowe dyrektywy, do których
musimy się stosować. W przeciwnym razie

będziemy obciążeni wysokimi karami.
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnić musi
w najbliższych latach ograniczenie do
minimum masy odpadów zielonych
kierowanych do składowania oraz
osiągnięcie jak najwyższego poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów takich jak: papier,
szkło, tworzywa sztuczne, metal. Warto
sobie uprzytomnić, że do 2020 r. aż 50
proc. odpadów musi być poddawane
recyklingowi.
Przestrzeganie zasad ekologii jest
korzystne nie tylko z punktu widzenia
ochrony środowiska naturalnego, ale
też naszej kieszeni. Rocznie 1 osoba
produkuje ok. 350-450 kg odpadów,
w związku z czym musimy liczyć się
z tym , że jeśli nie zrobimy czegoś dla
środowiska, jeżeli nie będziemy edukować swoich najbliższych w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów, niebawem
poniesiemy tego przykre konsekwencje. Będziemy bowiem w niedalekiej
przyszłości płacić ogromne kwoty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Tekst i fot: Magdalena Górska
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konkurs proekologiczny „EKO ZABAWA”
Zapraszamy mieszkańców gminy Rzgów do udziału w konkursie proekologicznym, w którym można zdobyć nagrody
m. in. kosze do segregacji odpadów.

R

egulamin Gminnego Konkursu „EKO ZABAWA” z wiedzy
o segregacji odpadów i sposobie postępowania z nimi
w ramach prowadzenia edukacji ekologicznej, organizowanego
przez gminę Rzgów pod patronatem burmistrza Rzgowa

I. Organizator
1. Organizatorem konkursu „EKO ZABAWA”, zwanego dalej
„konkursem”, jest gmina Rzgów z siedzibą w Rzgowie, plac
500-lecia 22, reprezentowana przez burmistrza Rzgowa,
zwany dalej „organizatorem”.
2. W celu sprawnego przebiegu i oceny całego cyklu konkursowego, burmistrz Rzgowa powołuje komisję konkursową
w składzie:
1. Anna Tumińska-Kubasa - radna RM w Rzgowie,
przewodnicząca
2. Magdalena Górska - inspektor ds. utrzymania czystości
i gosp. odpadami UM w Rzgowie, sekretarz
3. Jarosław Fiałkowski - właściciel firmy „Jantar” - członek
4. Paulina Nowak - biuro RM w Rzgowie - członek
5. Mariusz Rutecki - operator GSP SMS - członek

II. Cel konkursu:
–– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
–– promocja szeroko rozumianej zrównoważonej gospodarki
odpadami. Projekt koncentruje się na zagadnieniach: odpowiedzialnej konsumpcji, selektywnej zbiórce odpadów oraz
ich recyklingu, a przede wszystkim ma uczyć prawidłowej
segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, tj. „u źródła”,
–– zaktywizowanie mieszkańców do zapoznania się z obowiązującymi zasadami segregacji odpadów,
–– promowanie możliwości kompostowania odpadów zielonych.

III. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy
gminy Rzgów, którzy w dniu wysłania formularza konkursowego z odpowiedziami ukończyli 18 lat.
2. Zainteresowani udziałem w konkursie mieszkańcy gminy
wypełniając formularz swoimi danymi – imię i nazwisko, nr
„deklaracji śmieciowej” - 5 ostatnich cyfr z informacji o płatnościach za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź nr
ew. z potwierdzenia wpłaty za odpady komunalne dokonanej
w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, adres e-mail - i odpowiedziami na pytania i zadaniami konkursowymi zamieszczanymi
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie –
www.rzgow.pl, wysyłając go do organizatora.
3. W konkursie mogą wziąć udział właściciele i mieszkańcy
nieruchomości położonych na terenie gminy Rzgów, którzy
złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. Udziału w konkursie nie mogą brać pracownicy UM w Rzgowie
oraz członkowie jury.
5. Wypełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
z wyrażeniem zgody przez osobę zgłaszającą się do konkursu
na przetwarzanie przez administratora danych – gminę
Rzgów, plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów - danych osobowych
zawartych w formularzu w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. Poz.922 z późn. zm.)
6. Uczestnicy konkursu oświadczają, że zgłoszone do konkursu
rozwiązanie nie narusza niczyich praw autorskich.

IV. Przebieg konkursu
1. Zgłoszenie i udział w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiedziami
na pytania konkursowe zamieszczonych na www.rzgow.
pl i wysłanie go do organizatora.
2. Pytania i zadania konkursowe przedstawiane będą w formie
quizów i krzyżówek;

3. Prawidłowe odpowiedzi należy wpisać w załączony diagram,
a uzyskane z niego rozwiązanie należy użyć w utworzonym
przez siebie haśle reklamującym segregację odpadów
na terenie gminy Rzgów- długość hasła to maksymalnie
101 znaków.
3a. Rozwiązanie, o którym jest mowa w pkt. 3, użyte
w haśle, może być odmieniane przez przypadki
lub czasy – np. SEGREGACJA -> segregowanie,
segregować itp.
4. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę rozwiązań.
5. Każdy uczestnik może wziąć udział w każdej z odsłon
konkursu.
6. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie
jego trwania.
7. Konkurs trwa od 5 września 2016 r. do 31 października 2016 r.

V. Kryterium oceny zgłoszonych haseł
i nagrody
1. Ocena zgłoszonych haseł promujących segregację
odpadów na terenie gminy Rzgów nastąpi w oparciu
o poniższe kryteria:
–– sprawność językowa
–– poprawność stylistyczna, gramatyczna
–– pomysłowość, kreatywność
1a. Zgłoszone hasła oceniane będą po każdym z zadań
konkursowych poprzez przyznawanie przez każdego
z członków jury punktów poszczególnym propozycjom
w wysokości:
I miejsce - 10 pkt.
II miejsce - 7 pkt.
III miejsce - 5 pkt.
IV miejsce - 3 pkt.
V miejsce - 1 pkt.
O zajętym miejscu zdecyduje suma pkt. uzyskanych
od wszystkich członków jury.
2. Na podstawie werdyktu jury, burmistrz Rzgowa przyznaje
nagrody:
–– I-V za najlepsze hasła danego quizu
–– I–III za najlepsze hasła w całym konkursie
–– Burmistrz na wniosek jury może przyznać także wyróżnienia lub odstąpić od przyznania regulaminowych

nagród w poszczególnych etapach.
3. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona po
zakończeniu każdego z zadań konkursowych na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Rzgowie – www.rzgow.pl

VI. Informacja o sposobie wykorzystania
konkursu i jego wyników
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na prezentację materiałów i umieszczeniem ich na www.rzgow.pl oraz do
publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych
przez organizatora, a także w Internecie w kontekście
informacji o konkursie i jego laureatach.
2. Hasła zgłoszone na konkurs mogą zostać wykorzystane
w kampaniach prowadzonych przez Urząd Miejski w Rzgowie
na rzecz segregacji śmieci.
3. Zgłoszenie haseł konkursowych jest równoznaczne ze
zrzeczeniem się majątkowych praw autorskich na rzecz
organizatora konkursu.

VII. Informacje na temat konkursu
Informacji na temat konkursu oraz numeru deklaracji, jeśli
będzie problem w jego ustaleniu - udzielają:
–– Magdalena Górska - inspektor ds. utrzymania czystości
i gosp. odpadami UM w Rzgowie Tel.: 42-214 12 33
–– Mariusz Rutecki – operator GSP SMS 42- 214 12 10 w.129

VIII. Inne postanowienia
1. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję konkursową
są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w przypadku wystąpienia okoliczności od niego
niezależnych. W takim przypadku informacja na ten temat
zostanie zamieszczona na www.rzgow.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
konkursu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu
opublikowania.
autor: Magda Górska
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Nowy dyrektor SP w Kalinie
stawia na e-dzienniki
Rozmowa z Jarosławem Marianowskim,
nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kalinie:
Gratuluję zwycięstwa w konkursie na dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kalinie. Dlaczego dopiero druga edycja
pozwoliła wyłonić dyrektora i czy duża była konkurencja?

Najlepsi uczniowie w SP
im. Królowej Jadwigi

- W pierwszej edycji uczestniczyło pięcioro kandydatów.
Wystąpiło jednak uchybienie proceduralne i rozstrzygnięcie
nastąpiło w ponowionym konkursie, w którym wzięły udział
już tylko trzy osoby, w tym dwie związane z łódzką oświatą.
Proszę się przedstawić czytelnikom.

W

lipcowo-sierpniowym wydaniu naszego miesięcznika zabrakło już miejsca na klasyfikację
końcoworoczną w Szkole Podstawowej w Kalinie.
Podajemy więc ją teraz:

Klasa IV
średnia ocen 4,20
1. Kawka Jakub................................................................. 5,18
2. Dubla Dawid................................................................. 5,09
3. Próbka Sebastian........................................................ 5,09
4. Wilk Martyna................................................................. 5,09
5. Stempel Karol............................................................... 4,91
Klasa V
średnia ocen 4,48
1. Potakowski Bartłomiej.............................................. 5,64
2. Kowalska Elżbieta....................................................... 5,20
3. Defiński Krystian......................................................... 5,00
4. Drożdż Marcel.............................................................. 5,00
5. Pach Nikola.................................................................... 5,00
6. Polaczek Maria............................................................. 5,00
7. Nowak Piotr................................................................... 4,91
8. Szamburska Karolina................................................. 4,82
9. Wypchło Martyna........................................................ 4,82
Klasa VI
średnia ocen 4,40
1. Kowalski Adam............................................................ 5,36
2. Samiec Bartosz............................................................. 5,27
3. Wypchło Krystian........................................................ 5,09
4. Prochoń Kacper........................................................... 4,91

Skończyłem 55 lat. Jestem magistrem inżynierem mechanizacji
rolnictwa, absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej
w Bydgoszczy. Urodziłem się w Poddębicach. Od 30 lat
mieszkamy z żoną w Kalinie w Domu Nauczyciela, o który
bardzo dbaliśmy, a następnie wykupiliśmy od gminy działkę
wraz z domem. Dotychczas uczyłem informatyki, przyrody
i zajęć technicznych. Jako dyrektor zamierzam dalej prowadzić
zajęcia komputerowe.
Jak się przedstawia stan Pańskiej rodziny?

większość naszych uczniów spędziła przynajmniej część
wakacji poza swoim gospodarstwem. Sporo jeżdżą, oglądają,
to bardzo dobrze poszerza ich horyzonty.

- Moja żona Grażyna uczy w klasach początkowych. Mamy
troje dorosłych dzieci: Sylwia (31 lat) jest nauczycielką
w Łodzi, Kinga (27 lat) wychowuje córkę, a Krzyś (24 lata)
pracuje w branży komputerowej.

Jak Pan widzi przyszłość Szkoły Podstawowej w Kalinie
w perspektywie najbliższych lat?

Co zadecydowało o Pańskim sukcesie?
Mam wrażenie, że przekonałem komisję konkursową do
swojej kandydatury wizją wprowadzenia e-dzienników
w szkole, wymianą ponaddziesięcioletnich komputerów
w pracowni informatycznej oraz oprogramowania, a także
planami remontu kotłowni i docieplenia szkoły.
Czy wszyscy rodzice mają już dostęp do internetu w domu?
Jeśli nie w domu, to w pracy.
Czy zamierza Pan kontynuować dobre tradycje szkoły, jeśli
chodzi o częsty udział w wycieczkach krajoznawczych,
wycieczkach do teatrów, muzeów?
- Zdecydowanie tak. W ciągu roku szkolnego organizowane
są rajdy turystyczne, sobotnie wyprawy po okolicy. To nie
zwalnia oczywiście rodziców z obowiązku ciekawego organizowania dzieciom czasu wolnego. Szkoła może wiele,
ale nie wszystko... Z rozmów wiem także, że zdecydowana

Projekty przedszkoli będą do końca listopada

W

Urzędzie Miejskim w Rzgowie na początku sierpnia wyłoniono w konkursie wykonawcę projektu przedszkoli
dla Guzewa i Kalina. Zwyciężyła pracownia
„Projektowanie Budowlane Anna Czechowicz”
z Łodzi. Przedszkola będą jednokondygnacyjne – różnić się mają szczegółami elewacji.
Każde pomieści trzy oddziały przedszkolne dla
3 grup dzieci (65 miejsc). Projekt ma kosztować
77 tysięcy złotych i ma być gotowy do końca
listopada 2016 r.
Przedszkola mają posiadać wyraźny podział
na strefę edukacyjną, rekreacyjno-widowiskową,
ogólnego przeznaczenia, kuchenną (tylko
dla cateringu) i techniczno-gospodarczą.
Część administracyjna ma być zlokalizowana

Jeśli chodzi o sprawy, które mieszczą się bezpośrednio
w mojej gestii, chciałbym jak najszybciej wymienić komputery
w pracowni informatycznej i komputery w każdej klasie,
używane na co dzień przez nauczycieli do prezentacji. Jeśli
ministerstwo tak zdecyduje, od roku szkolnego 2017/2018
obecna klasa VI pozostanie w Kalinie w ramach powrotu do
ośmiolatki. Teraz zapewniliśmy 20 miejsc miejsc dla Oddziału
Rocznego Przygotowania Przedszkolnego. Gmina już rozstrzygnęła projekt 3-oddziałowego przedszkola, które stanie
w Kalinie za około 2-3 lata. Według obliczeń statystycznych,
przygotowanych przez burmistrza, w tej perspektywie czasowej należy spodziewać się zapotrzebowania na 65 miejsc
przedszkolnych. Termin rozpoczęcia budowy przedszkola
zależy od Rady Miejskiej Rzgowa.
Czy szkoła zdobędzie fundusze zewnętrzne i na jaki cel
zostaną przeznaczone?
W pierwszej kolejności występujemy o pieniądze na ekopracownię. Będziemy kontynuować współpracę z gminą
w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy.
Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz

w pobliskich podstawówkach w Guzewie
i Kalinie. Teren przedszkoli będzie ogrodzony.
W strefie edukacyjnej znajdą się sale
zajęć ze stolikami do posiłków, miejsce dla
zabawy i odpoczynku, łazienka, wc, prysznic,
pomieszczenia na leżaki, zabawki, pomoce
dydaktyczne i artykuły papiernicze. Sale
oddziałów muszą mieć zróżnicowaną, ale
również stonowaną kolorystykę. Projekt musi
uwzględnić obecność pokoju logopedy/psychologa, pokoju nauczycielskiego z kącikiem
do jedzenia oraz gabinetu lekarskiego.
Klimatyzowana, wielofunkcyjna sala rekreacyjno-widowiskowa będzie przystosowana
do prowadzenia rytmiki, zajęć gimnastycznych
i korekcyjnych.
Tekst i fot.: Włodzimierz Kupisz
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Sezon 2016/17 rozpoczęty
terminarze każdego zespołu.
IV liga

trener: Michał Osiński

LKS Kwiatkowice – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Zjednoczeni Bełchatów
Jutrzenka Warta – Zawisza Rzgów

3:1 (Perek)
0:3
2:0

Zawisza Rzgów – Pilica Przedbórz

2:1 (Dudka, Perek)

Mechanik Radomsko – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Andrespolia Wiśniowa Góra
Zjednoczeni Stryków – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Zawisza Pajęczno
Termy Ner Poddębice – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Włókniarz Zelów
Warta Działoszyn – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Warta Sieradz
Polonia Piotrków Trybunalski – Zawisza Rzgów
PGE GKS II Bełchatów – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Warta Sieradz
Omega Kleszczów – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Unia Skierniewice
KS SandBus Kutno – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Ceramika Opoczno

0:1 (Perek)
3 września
7 września
10 września (sobota), 17:00
16 września (piątek), 18:30
24 września (sobota), 16:00
1 października (sobota), 16:00
8 października (sobota), 16:00
15 października (sobota), 17:00
23 października (niedziela), 17:30
29 października (sobota), 14:00
5 listopada (sobota), 14:00
12 listopada (sobota), 13:00
19 listopada (sobota), 12:00
26 listopada (sobota), 13:00

A1 Junior (rocznik 1998-2003)
trener: Marcin Rutkowski

Zawisza Rzgów – GKS Bedlno
Concordia 1909 Piotrków Tryb. – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Polonia Piotrków Tryb.
Stal Głowno – Zawisza Rzgów

10 września (sobota), 11:00
17/18 września
25 września (niedziela), 11:00
1/2 października

Zawisza Rzgów – AKS SMS Łódź
Zawisza Rzgów – Boruta Zgierz
Metalowiec Łódź – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – LKS Mierzyn

9 października (niedziela), 11:00
16 października (niedziela), 14:00
22/23 października
30 października (niedziela), 14:00

Żeńska drużyna Zawiszy przed pierwszym, historycznym meczem (autor Krzysztof Fintzel)

III liga kobiet
trener: Ewa Tyll

Zawisza Fiero Rzgów – Kotan Ozorków
Zawisza Fiero Rzgów – Róża Kutno
Wojownik Skierniewice – Zawisza Fiero Rzgów
Zawisza Fiero Rzgów – PTC Pabianice
Zawisza Fiero Rzgów – MKS Expom Krośniewianka
MGUKS Pogoń Zduńska Wola – Zawisza Fiero Rzgów
ULKS MOSiR Sieradz – Zawisza Fiero Rzgów
Zawisza Fiero Rzgów – MKS Zduńska Wola
Błękitni Dmosin – Zawisza Fiero Rzgów

2:1 (Szmitka, Tomes)
4 września
7 września (środa), 16:30
18 września (niedziela), 16:30
25 września (niedziela), 15:00
1 października (sobota), 16:00
16 października (niedziela), 15:00
22 października (sobota), 15:00
6 listopada (niedziela), 14:00

Puchar Polski
Zawisza II Rzgów – Start Brzeziny
GLKS Dłutów – Zawisza Rzgów
Zawisza Fiero Rzgów – UKS SMS II Łódź
Zawisza II Rzgów – Zjednoczeni Stryków
Włókniarz Pabianice – Zawisza Rzgów

3:0 (walkower)
0:5 (Modranka 2, Kaczmarkiewicz, Krogulec, Grzejdziak)
1:7 (Tomes)
14 września (środa), 17:00
21 września (środa), 16:00

Klasa okręgowa
trener: Jerzy Rutkowski

Zawisza II Rzgów – UKS SMS Łódź
Zawisza II Rzgów – Orzeł Parzęczew
Polonia Andrzejów – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – GLKS Dłutów
GKS Bedlno – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – Stal Głowno
Włókniarz Konstantynów Łódzki – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – LKS Rosanów
Termy Uniejów – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – Start Brzeziny
Górnik Łęczyca – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – Włókniarz Pabianice
PTC Pabianice – Zawisza II Rzgów
Zawisza II Rzgów – Sokół II Aleksandrów Łódzki
Boruta Zgierz – Zawisza II Rzgów

3:2 (Wiśniewski 2, Gałkiewicz)
0:5
31 sierpnia
4 września
10 września (sobota), 17:00
18 września (niedziela), 11:00
24 września (sobota), 16:00
2 października (niedziela), 11:00
8/9 października
16 października (niedziela), 11:00
22 października (sobota), 15:00
30 października (niedziela), 11:00
5 listopada (sobota), 13:00
13 listopada (niedziela), 11:00
19 listopada (sobota), 14:00

Po bramce Łukasza Modranki (nr 77) w meczu Pucharu Polski (autor Krzysztof Fintzel)

D1 Młodzik (rocznik 2004/05)
trener: Robert Górski

Zawisza Rzgów – Iskra Dobroń
Zawisza Rzgów – Włókniarz Pabianice
Start Brzeziny – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Sport II Perfect
Zawisza Rzgów – SP Widzew 2004
Zawisza Rzgów – Milan Scuola Calcio II Łódź
Metalowiec Łódź – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – ŁKS Łódź
Kolejarz Łódź – Zawisza Rzgów

4 września
11 września (niedziela), 14:30
17/18 września
24 września (sobota), 11:00
2 października (niedziela), 14:30
9 października (niedziela), 14:30
15 października (sobota), 11:00
23 października (niedziela), 14:30
30 października (niedziela), 11:00

E1 Orlik (rocznik 2006 i młodsi)
trener: Marcin Sikorski

Inauguracja klasy okręgowej, faul w polu karnym na Arkadiuszu Telesiewiczu (autor Krzysztof Fintzel)

Zawisza Rzgów – Kolejarz Łódź
Zawisza Rzgów – Victoria Stoki Łódź
Start Brzeziny – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Sport Perfect
Orzeł Łódź – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – Metalowiec Łódź
MGUKS Pogoń Zduńska Wola – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – LZS Justynów
Polonia Andrzejów – Zawisza Rzgów
Zawisza Rzgów – KKS Koluszki
Miazga Brójce – Zawisza Rzgów

11 września (niedziela), 17:00
18 września (niedziela), 14:00
24/25 września
1 października (sobota), 15:00
8/9 października
15 października (sobota), 14:00
23 października (niedziela), 12:00
29 października (sobota), 11:00
5/6 listopada
13 listopada (niedziela), 13:45
19/20 listopada
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Sezon 2016/17 rozpoczęty

a z podstawowych graczy z ubiegłego sezonu odszedł
jedynie Adam Wróblewski (GKS Ksawerów).

7 sierpnia w Kwiatkowicach swój premierowy mecz w nowym sezonie rozegrała
pierwsza drużyna, rozpoczynając tym samym kolejny rok zmagań w IV lidze.
Tegoroczny okres przygotowawczy był wyjątkowo krótki.
Zawodnicy mieli jedynie półtora miesiąca, aby zregenerować
siły po poprzedniej, udanej rundzie, i odpowiednio przygotować się do jesiennych zmagań.

Transfery
Jak zwykle w okresie wakacyjnym doszło do kilku ruchów
transferowych. Zawiszę opuściło trzech zawodników, którzy
stanowili wiosną o sile zespołu. Maciej Humerski przeszedł do
II - ligowej Olimpii Zambrów, Dariusz Dolewka zdecydował
się kontynuować karierę we Włókniarzu Zelów, a Hubert
Marczyk zawiesił treningi na pół roku. Poza wspomnianą
trójką nasz klub opuścili Marcin Cander (Pilica Przedbórz)
i Patryk Olszewski (Ner Poddębice). Ta dwójka była jednak
zazwyczaj dopiero drugim wyborem trenera Michała
Osińskiego przy ustalaniu składu.
Odejścia dwóch Krzysztofów: Suta i Borowskiego nie
powinniśmy w zupełności odczuć, wszak obaj zaliczyli
jedynie kilka krótkich występów. W rezerwach będzie
występował Dominik Gałkiewicz, który zdecydował się
postawić głównie na edukację.
Do Zawiszy dołączyło aż dziesięciu nowych graczy. Pięciu
z nich to powroty do naszego klubu. Marcin Zieliński wrócił
z wypożyczenia, a Piotr Czernik wznowił treningi po ciężkiej
kontuzji. Ponownie w błękitno - białych barwach zagrają
również Bartosz Bronka (dwa sezony w Rzgowie w III lidze),
Patryk Kmieć (był w szerokiej kadrze IV - ligowego zespołu
w sezonie 2014/15) oraz Przemysław Szubert (III liga w sezonie
2013/14). Oprócz nich nowymi postaciami są dwaj młodzi
zawodnicy z AKS-u SMS Łódź: Bartosz Krogulec i Krzysztof
Krupa, a także bramkarz Mikołaj Raźny (LZS Justynów)
i pomocnik Arkadiusz Telesiewicz (GKS Ksawerów).
Na sam koniec ten, po którym obiecujemy sobie najwięcej
– Michał Łągiewczyk. Przyszedł z Sokoła Aleksandrów, ma
na koncie blisko sto występów na poziomie III ligi, gra na
pozycji bocznego pomocnika. Dużo nowych zawodników
pojawiło się również w drugiej drużynie, część z nich ma
możliwości oraz aspiracje do dołączenia do kadry IV-ligowej
dzięki dobrym występom na boiskach klasy okręgowej.

Były dogodne sytuacje – zabrakło
celności
Początek rozgrywek należy, niestety, zaliczyć do mocno nieudanych w wykonaniu naszego zespołu, bowiem
w trzech spotkaniach zaliczamy trzy porażki. Musieliśmy
uznać wyższość LKS-u Kwiatkowice (1:3), Zjednoczonych
Bełchatów (0:3) oraz Jutrzenki Warta (0:2). Zawodziła przede

wszystkim skuteczność, w każdym meczu potrafiliśmy sobie
stworzyć kilka dogodnych sytuacji, jednak do siatki
trafiliśmy jedynie raz, za sprawą Jakuba Perka.
Na szczęście w czwartej kolejce przełamaliśmy się,
wygrywając z Pilicą Przedbórz (2:1). Pomiędzy spotkaniami ligowymi graliśmy mecz okręgowego Pucharu Polski,
w którym rozgromiliśmy GLKS Dłutów (5:0), który poprzedni
sezon zakończył w czołówce klasy okręgowej. Formą błysnął
wychowanek Zawiszy, 16-letni Łukasz Modranka, który
zanotował dwa trafienia. W meczu z Jutrzenką Warta zaliczył
debiutancki kilkuminutowy występ na boiskach IV-ligi. Być
może trener Michał Osiński w najbliższych kolejkach da
młodemu napastnikowi szansę zaprezentowania swoich
umiejętności w większym wymiarze czasowym. Liczymy

Zagwarantować sobie spokojne
utrzymanie
Cel jaki został pozostawiony przed rezerwami jest
podobny do tego z ubiegłych lat – zagwarantować sobie
spokojne utrzymanie oraz ogrywać młodych zawodników
w celu wprowadzania ich do pierwszego zespołu. Drużyny
młodzieżowe sezon rozpoczęły pod koniec sierpnia (juniorzy),
a we wrześniu (młodzicy i orliki). Dwie najmłodsze grupy
budowały formę przed nadchodzącymi rozgrywkami na
obozie w Kleszczowie, gdzie mieli możliwość trenowania
w komfortowych warunkach.
20 sierpnia byliśmy świadkami historycznego wydarzenia.
Pierwszy raz w dziejach klubu na rzgowskim stadionie,
w oficjalnym spotkaniu, zaprezentowała się żeńska drużyna
Zawiszy! W ramach I rundy okręgowego Pucharu Polski
naszym dziewczynom przyszło walczyć z niesłychanie trudnym rywalem, rezerwami Ekstraligowego UKS-u SMS Łódź.

Zwycięski mecz z Pilicą Przedbórz, przy piłce Maciej Bartłomiejczyk (autor Krzysztof Fintzel)

również na odblokowanie się w pierwszej drużynie wicekróla strzelców poprzednich rozgrywek, kapitana Zawiszy,
Łukasza Wiśniewskiego.
Inauguracje za sobą ma również drugi zespół. Podopieczni
Jerzego Rutkowskiego, po ciężkim boju, pokonali beniaminka
klasy okręgowej UKS SMS Łódź 3:2 (dwie bramki Łukasza
Wiśniewskiego, jedna Dominika Gałkiewicza). Tegoroczny
skład „okręgówki” jest niebywale mocny. W lidze mamy aż
trzech spadkowiczów, mocno zbroi się Włókniarz Pabianice,
w którym pojawił się zagraniczny sponsor, o awans będą
na pewno walczyć zespoły z czołówki tabeli poprzedniego
sezonu. Jak w tym gronie wypadnie nasza drużyna?
Poziom ligi jest zdecydowanie wyższy, dlatego też
w każdym spotkaniu czeka nas zacięta walka o punkty, co
widzieliśmy chociażby w pierwszym meczu z łodzianami.
Jak już zostało wcześniej wspomniane, druga drużyna
została wzmocniona kilkoma nowymi zawodnikami,

W barwach przeciwników grały m.in. juniorskie reprezentantki Polski. Dla wielu z naszych zawodniczek był
to pierwszy występ na pełnowymiarowym boisku, część
z nich przygodę z piłką rozpoczęła zaledwie kilka tygodni
wcześniej. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem przyjezdnych (1:7), jednakże zapał i determinacja
zawodniczek ze Rzgowa z całą pewnością budziła podziw.
W III lidze kobiet na nasz zespół czekają zdecydowanie
słabsze przeciwniczki, dlatego też z całą pewnością o punkty
będzie dużo łatwiej.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania wszystkim
drużynom Zawiszy w nowym sezonie, szczególnie podczas
spotkań rozgrywanych na Stadionie Miejskim im. Henryka
Śmiechowicza. Dla wszystkich kibiców zamieszczamy
terminarze każdego zespołu, a bieżące informacje, relacje
oraz zdjęcia z meczów - jak zawsze na naszej stronie internetowej www.zawiszarzgow.pl oraz profilu na Facebooku.

Drużyny młodzików i orlików na obozie w Kleszczowie (autor Adrian Pogoda)
autor: Kamil Poros / Sekretarz GLKS Zawisza Rzgów
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I

KGW Kalino
witamy was wszystkich, niech każdy się dowie
co słychać w Kalinie, i w tym mieście Rzgowie
niesiemy ten wieniec, do gminy i rady
i mamy nadzieję, że nie będzie zwady
a w tej naszej radzie, szefował Świerczyński
krzesełka wymieniał, i tak był za niski
pozostała tylko mina , niewesoła
tak szybciutko uszła jak powietrze z koła
bo dziewięć miesięcy, jak ciąża minęła
kariera Jarusia w gruzach mu runęła
teraz pan Michalak, radzie przewodniczy
więc z jego decyzją, każdy się tu liczy
od jego podpisu, wiele tu zależy
niechaj mu Kalino, blisko serca leży
po piętnastu latach, znów kawałek drogi
gmina taka dumna, że nam asfalt robi
a ta inwestycja, najstarsza w tej gminie
ćwierć wieku do końca, na pewno nam minie
w rzgowskim parku trawę, znów nam wymieniają
bo i na to radni, wielką kasę mają

KGW GUZEW
Witamy serdecznie
w ten radosny dzionek.
Będziemy fetować
żniwa zakończone.
Za nami już orka
I zbiory i siewy.
Pora na zabawę
na tańce i śpiewy.
Z tegorocznych plonów

wieniec piękny mamy.
Panu Marszałkowi
w darze go składamy.
Niech nam województwo
promuje skutecznie.
By było dostatnio
godnie i bezpiecznie.
Wieniec cieszy oko
bochen inne zmysły.
Niech nie braknie chleba
z obydwu stron Wisły.
Jest w naszym sołectwie
sporo do zrobienia.
Dzięki forsie z Unii
już się dużo zmienia.

KGW Romanów Prośba o modlitwę

W

nowotestamentowym liście św. Pawła do Galatów
znajduję się pewien fragment, który pragnę przytoczyć: „[…] co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w
ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w
duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne.” I choć plony,
które – jako reprezentanci wsi Romanów – niesiemy dziś w
tym dożynkowym wieńcu są plonami ziemi, wierzymy, że
równocześnie są one owocem miłosierdzia Najwyższego
Boga oraz dowodem ludzkiego oddania i wdzięczności za
Jego dary. Ufamy bowiem, że plon, który wzrastał na naszych
polach jest symbolem przymierza między nami a Stwórcą.
Przymierza, które poprzez ciężką pracę i niesłabnącą ufność
we Wszechmocnego, stał się w naszych sercach Pawłowym
„plonem ducha”, gwarantującym życie wieczne w Chrystusie,
Naszym Panu.
Czcigodny księże Proboszczu, na twoje ręce składamy
dożynkowy wieniec z prośbą o błogosławieństwo owoców
rolniczej pracy. Prosimy o modlitwę, która umocni nas oraz
pozwoli dalej siać ziarna w jedności z Bogiem – dawcą
wszelkiego życia.

Plac zabaw dla dzieci
bardzo fajny mamy.
Widać na nim szkraby
tatusiów i mamy.
Zamiast siedzieć w domu
i oglądać TV (tiwi).
Idą na plac zabaw
Dumni i szczęśliwi.
A w szkole już eko-pracownia powstaje.
Na nią też nam Unia
z kasy wspólnej daje.
Na nowym boisku
brakuje nam bramek.
Może w tej materii
pomoże Marszałek ?!
Co się w kraju dzieje
widać gołym okiem.
Coraz większy chaos
z każdym nowym rokiem.
Władza z opozycją
bez przerwy drą koty.

Zabrać im się nie chce
do ciężkiej roboty.
Co krok to afera
Co krok niegodziwość.
Gdzie tu kurczę prawo
Gdzie tu sprawiedliwość?
Jak tak dalej pójdzie
będzie z nami krucho.
Durne władz działanie
nie ujdzie na sucho.
Unia wstrzyma kasę
no i kiepsko będzie.
I nam tu na dole
i tym na urzędzie.
Wiemy czego chcemy,
nie jesteśmy głupi.
Złych decyzji władzy
„ciemny lud” nie kupi.
Dziś nie myślmy o tym
i cieszmy się chwilą.
Niech tańce i śpiewy
życie nam umilą.
By uczcić radości
i utopić smutki.
Postaw nam Marszałku
buteleczkę wódki.

rzgów ma tak wyglądać, jak królowa - doda
przecież wszyscy wiedzą, że jest tu ptak –moda
nasi drodzy radni, dzielcie kasę równo
jednym ścieżki, trawy, a nie drugim gówno
teraz coś powiemy , o naszej przychodni
jak zachorujecie, nie wchodźcie tam głodni
aby moi drodzy, czekać na lekarza
musicie mieć zdrowie dobrego piłkarza
co się tu wyprawia, w tej bogatej gminie
przyrost naturalny, na pewno nie zginie
tu na każdym rogu, przedszkola powstają
bo w tej naszej gminie, pięćset plus rozdają
teraz w naszej gminie, władza się zmieniła
panu Kamińskiemu, od lat już się śniła
drogi nasz burmistrzu, pomyśl o Kalinie
no i za dwa lata, nasz głos cię nie minie
a w naszym Kalinie, jest ładna strażnica
dajcie radni kasę, gminę niech zachwyca
dziękujemy za to, co już jest zrobione
ale inwestycje, wciąż są nieskończone
radny nasz Michalak, niech pan szybko działa
aby nasza wioska, w tej gminie błyszczała
będziemy się teraz, bawić w Bronisinie
gospodarzom wszystkim, czas niech miło płynie
od naszego Janka, flaszki nie wołamy
a skrzyneczkę wódzi, buziaka mu damy

II
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KGW Stara Gadka
My dzisiaj śpiewamy na „nutę dziadowską”,
No bo źle się działo z naszą gminą rzgowską.
Poprzedni nasz burmistrz odszedł nam do nieba,
A więc następnego wybrać było trzeba.
Dnia 3 lipca i roku pańskiego,
Wybraliśmy wreszcie burmistrza nowego.
Walka – w dwóch etapach – barwna i zażarta,
Ale w konsekwencji stanowiska warta.
Gdzie się nie spojrzało, tam wszędzie banery,
Gęby uśmiechnięte, haseł od cholery.
Wygrał Pan Kamiński, no i cześć i chwała,
Tylko żeby Rada z nim współpracowała.
Radni, których wcześniej żeśmy my wybrali,
Niektórzy mądrością się nie popisali.
Miast merytoryczne przejmować uchwały,
Godzinami kłótnie między nimi trwały.
Dążyli do tego, by być w Internecie,
Żeby ich głupoty słychać było w świecie.
I cóż z tego, że Kobus,pomysł miał na Gminę,
Nawet dobry pomysł w tym harmidrze ginie.
Niech radni pomyślą, nim zaczną się mądrzyć,
Że w takich warunkach trudno dobrze rządzić.
Nasz burmistrz Kamiński już się zdeklarował,
I „linię Kobusa” będzie kontynuował.
OJ, Panie Kamiński, niech pan nie pozwoli,
By teraz na sesjach byle co pitolić.
Dziennikarzy trochę niech pan przystopuje,
Niech jeden czy drugi głupot nie pisuje.
To, co z takim trudem już wypracowano,
By przez brak jedności nam nie zmarnowano.
Ma pan doświadczenie już samorządowe,
A więc sprawy Rzgowa dla Pana nie nowe.
Że Pan jest uczciwy – to znana jest sprawa,
A tu trzeba rządzić na granicy prawa”.
Tak nas nauczyli, Ci, co nami rządzą,
Po trupach do celu aby cos osiągnąć.
Jakie mamy prawo sędziowie nie wiedzą,
Chociaż w Trybunale Konstytucyjnym siedzą.
W poprzednim ćwierćwieczu jakoś zgoda była,
Dzięki temu gmina w „złotej setce” była.
My mamy nadzieje, że Pan coś zaradzi,
I ład i porządek w gminie zaprowadzi.
Policjanci niech się czymś ważnym zajmują,
A nie tylko pieszych w rynku wyłapują.

Gest my doceniamy Kościoła i Gminy,
Że chcieli zaprosić pątników z Ukrainy.
Zanim się spotkali w Krakowie z Papieżem,
Byli przyjmowani serdecznie i szczerze.
Papież nam przekazał „mądre drogowskazy”,
Ale jakże ważne – tylko trzy wyrazy.
Przepraszam i proszę, a także dziękuje,
Życie nam ułatwia a nic nie kosztuje.
Niech te znane słowa każdy z nas stosuje,
Bo zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Te dwa lata rządów bardzo szybko minie,
Od Ciebie zależy, czy zostaniesz w Gminie.
Nasz burmistrz Kamiński chyba nie nabroi,
Na wszelki wypadek Rózga przy nim stoi.
Jadzia Pietrusińska przy Mielczarku stała,
To wtedy się Gmina prężnie rozwijała.
Z tego to kochani, taki wniosek płynie,
Że przy mądrej babie żaden chłop nie zginie.
Jest pan rzgowianinem, więc pan obeznany.
Że my tak za darmo, całkiem nie śpiewamy.

Po takich występach - W gardłach nam zasycha
Najlepsze lekarstwo – To wypić kielicha!!
autor: Julia Rechcińska

KGW Bronisin Dworski

KGW Rzgów
Naszego prezesa teraz tu prosimy
Uwiłyśmy wieniec, jemu go wręczymy
Chłop z niego przystojny także honorowy
Żeby na dożynkach nie zatracił głowy
Żniwa się skończyły zboże już sprzątnięto
Wszyscy parafianie obchodzą swe święto
Ziemia nasz majątek w niej pracować trzeba
Aby w naszym kraju nie zabrakło chleba.
Trzeba to pamiętać i powtarzać stale
Że w tym nasze kole gosposie jak lale.
My zdolne kobitki razem się zebrały
I wieniec uwiły z tego co my miały
Szanujemy Pana w każdy dzień i święta

KGW Czyżeminek
Znów nam czas Dożynek nastał
Ile ich w Rzgowie było!
Deszcz nieraz tęgo lał
I słonko też świeciło
Lecz nie bacząc na pogodę
Wszyscy we wsi się bawili
Szczęśliwi, że swój plon
Do stodół pozwozili.
A my dzisiaj w Bronisinie
Znowu będziemy Wam śpiewały

Za plon zebrany już
Będziemy dziękowały.
Bo pogoda dopisała
I rolnicy się starali
A w gminie wszyscy nam
Jak mogli, pomagali
To z małego Czyżeminka
Dla Starosty wieniec mamy
Więc przyjmij, przyjmij go
Nasz panie Starosto

Z pięknymi życzeniami
By dla nich miejsce było
Teraz już się pożegnamy.
Że słuchaliście nas
Niziutko się kłaniamy!
(tekst własny do melodii piosenki żeglarskiej „Waraha, waraha, hej!)

O kołach gospodyń zawsze Pan pamięta
Za codzienną pracę o gminie starania
Niech w domu i pracy Bóg Pana ochrania
Do pracy społecznej nikt się dziś nie kwapi
Woli w telewizję w niedzielę się gapić
My się spotykamy wciąż w społecznym czynie
Niech ta tradycja na wsiach nie zginie.
Dajemy Ci wieniec z żyta i jęczmienia
Życzymy Ci zdrowia i marzeń spełnienia.
Dziękujemy dzisiaj Bożej Opatrzności
Za plony, za siłę w naszej codzienności.
Wszystkim tu zebranym życzymy Szczęść Boże
I niech przyszłym roku obrodzi Wam zboże.
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KGW Bronisin Dworski
Na ręce Pani wiceburmistrz składamy ten wieniec dożynkowy, symbol ciężkiej pracy i trudu wraz z życzeniami,
aby Pani praca i Pani postawa wyzwalała w nas aktywność
na rzecz środowiska wiejskiego.
Życzymy odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów oraz gotowości do rozwiązywania problemów.
Dziękujemy za kontynuowanie zwyczajów dożynkowych i
przekazywania ich młodemu pokoleniu.
Mamy nadzieję, że dzisiejsze święto przebiegać będzie
w radosnej i przyjaznej atmosferze, a drożdżowe ciasto,
które jak Pani twierdzi – jest najlepsze na stres, nie będzie
już potrzebne.
Życzymy wszystkiego najlepszego, sukcesów na gruncie
osobistym oraz udanej i owocnej współpracy z mieszkańcami
naszej gminy.

Od Małgorzaty Rózgi
W Bronisinie Dworskim gospodynie zbiera
Stanisław Bednarczyk w roli komandiera
Małgosia Zdybowa gospodyni przednia
bigosy gotuje i sponsorów jedna
Każde Koło Gospodyń przysmaki szykuje
nawet u Brzozowskich w piekarni buszuje

Podziękowanie za dożynki
Szanowni Państwo
ożegnaliśmy wakacje tradycyjnymi dożynkami, które
w gminie Rzgów obchodzone są w sposób szczególny. Niewiele gmin w Polsce może bowiem poszczycić się
kultywowaniem tradycji korowodów dożynkowych oraz
przyśpiewek, przygotowywanych specjalnie na tę okazję
przez panie z kół gospodyń wiejskich.

P

Tym bardziej jesteśmy dumni z naszej gminy i zaangażowania mieszkańców, które sprawia, że dożynki w gminie
Rzgów cieszą się taką popularnością i sławą w naszym
województwie. Tegoroczne dożynki zaszczyciło swoją
obecnością wielu znamienitych gości, m. in. wicemarszałek
Joanna Skrzydlewska, Piotr Cieplucha, doradca wojewody,
starosta Andrzej Opala, wicestarosta Ewa Gładysz oraz wielu
wójtów i burmistrzów z zaprzyjaźnionych gmin sąsiednich, w
tym bliźniaczego Rzgowa w województwie wielkopolskim.
Nic jednak nie odbyłoby się bez bezinteresownej pracy
i zaangażowania mieszkańców naszych sołectw – w szczególności Bronisina Dworskiego, który był gospodarzem
tegorocznych uroczystości. Najgłębszy ukłon kieruję tutaj do
druhów strażaków oraz pań z kół gospodyń wiejskich, którzy
tworzą pokoleniowy most między tym co nas zachwyca w
dawnych obyczajach ludowych a tym, co chcielibyśmy ocalić
na przyszłość. Dziękujemy za Wasz trud.
Ogromne słowa podziękowania składamy też na ręce
naszych zespołów – chóru Camerata, Zespołu Pieśni i Tańca
Rzgowianie oraz Rzgowskiej Orkiestry Dętej, bez których nie
wyobrażamy już sobie żadnych uroczystości w tej gminie.
Dziękujemy starostom dożynkowym - Pani Magdalenie
Biesadze oraz Panu Radosławowi Polaczkowi, którzy podjęli
się tej zaszczytnej, ale i stresującej roli.
Piękny korowód, który wszystkich zachwycił, był możliwy
dzięki takim pasjonatom jak Panowie: Leszek Gamoń, Adam
i Krzysztof Pierzchałka, Jan Sobczak, czy wreszcie Zbigniew
Kruk. Nie można też nie wspomnieć o Bractwie Kurkowym,
które niezmiennie towarzyszy nam w pięknych strojach
szlacheckich nawet w największe upały oraz o Polskim
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Oddział w Rzgowie,
których gołębie upiększają obchody dożynkowe. Szczerze
doceniamy Wasze zaangażowanie.
Jednocześnie dziękujemy za wsparcie i okazaną hojność:
- Panu Zbigniewowi Krukowi – Firma Zbyszko
- Państwu Ewie i Stanisławowi Bednarczykom

- Państwu Iwonie i Dariuszowi Krzewińskim – Frma LANDCAR KIA
- Państwu Agnieszce i Adamowi Bednarczykom
- Państwu Małgorzacie i Markowi Bartoszewskim
- Państwu Bolesławowi i Danucie Brzozowskim
- Panu Grzegorzowi Zielińskiemu
- Państwu Violecie i Arturowi Przybylakom
- Panu Ludosławowi Wenerskiemu
- Panu Marcinowi Pułrolnikowi
- Pani Małgorzacie Cholaś
- Panu Stanisławowi Cholasiowi
- Zarządowi Centrum Handlowego PTAK S.A.
- Panu Wiesławowi Kaucowi z Kalina
- Panu Prezesowi Kazimierzowi Gamoniowi
- Panu Tomaszowi Salskiemu
- Firmie PIEMONTES - Panu LEeszkowi Gamoniowi z Synami
Dawidem i Adrianem
- Panu Grzegorzowi Mikince
- Panu Włodzimierzowi Pęczakowskiemu
- Państwu Jarosławowi i Barbarze Kielerom
- Panu Janowi Gorzkiewiczowi z Synami
- Firmie Amarello ze Rzgowa
- Firmie ZIELEX Mariusza Kępki
Słowa wdzięczności kierujemy również niezmiennie do
naszych wystawców – hodowców królików, producentów
miodów, serów kozich, kwiatów, którzy przyciągali uwagę
swoimi ekspozycjami.Pozostało nam jeszcze podziękować
za piękne wieńce i przyśpiewki:
- KGW w Bronisinie Dworskim
- KGW w Czyżeminku
- KGW w Guzewie
- KGW w Rzgowie
- KGW w Starej Gadce
- KGW w Bronisinie Dworskim
- KGW w Kalinie
- KGW w Romanowie
Wszyscy chyba zgodzimy się, że nie tylko serca, ale i talentów naszym Paniom nie brakuje! Nasze radosne obchody
dożynkowe pełne tradycji i radości można jednak podsumować
również z nutką nostalgii – słowami poety: „Do kraju tego
gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie
…dla darów nieba ..Tęskno mi Panie!”. Oby ten szacunek
do chleba i tradycji trwał nadal w Naszej Małej Ojczyźnie!
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Mateusz Kamiński, Burmistrz Rzgowa			
Małgorzata Rózga, zastępca Burmistrza Rzgowa

Biesaga, Polaczek chleby błogosławią
sądząc po napitkach również nas zabawią
Już Kazimierz Gamoń konika popędza
wioząc na dożynki radnego i księdza
Orkiestra przewodzi, Camerata śpiewa
Rzgowianie tańcują i nikt tu nie ziewa
Wystawcy gotowi, wielcy goście w ławach
szykuje się dzisiaj nie lada zabawa
Druhowie po pracy teraz w szyku stoją
chyba się Dariusza Krzewińskiego boją...
Ania Karp zaśpiewa i rolników wzruszy
ale po biesiadzie będzie lżej na duszy
Bryczki niczym z bajki Kruka, Pierzchałki, Sobczaka
można z jakimś księciem dać nimi drapaka
Próżno wręcz opisać wielką ilość trudu
ale dziś zachwycają obyczaje ludu
Trudno mi wymienić wszystkich Jegomości
Dziękuję – z szacunkiem skorzystam z Waszej gościnności

IV
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Rzgowianie jak
Spiszacy

D

ożynkowa prezentacja Zespołu Pieśni i Tańca
„Rzgowianie”, poświęcona folklorowi Spisza
miała charakter premierowy. Spisz - kraina wielu
kultur, konkurująca nieco z Podhalem obejmuje
14 wsi, czyli wielkością zbliżona do gminy Rzgów.
Kultura ludowa Spisza, z pochodzenia m.in. góralska, a poddana przez stulecia wpływom węgierskim
i słowackim, jest w skali Polski unikatowa. Spiszacy
mają specyficzny lokalny ubiór ludowy: męski - charakterystyczne szerokie rękawy koszul , zielony,
bogato zdobiony serdak, węgierski kapelusz, a
kobiecy to gorset i spódnica w kolorze czerwonym,
obszyte złotą treską, odświętne węgierskie buty.
Zespół Pieśni i Tańca " Rzgowianie" przedstawił w
sposób stylizowany fragmenty charakterystycznych
tańców o intrygujących nazwach: "Niedźwiedź",
"Malorz", "70 sukien", Wałaski". Muzycznie układ
opracował Jarosław Rychlewski we współpracy z
Ewą i Mariuszem Walkiewiczami.
Układ na 10 par zatańczyła młodzież z Gminnego
Ośrodka Kultury ze Rzgowa. Zespół przygotował
program dożynkowy pod moim kierunkiem. Stroje
zakupiono z dotacji gminy Rzgów. Śmiało można
powiedzieć , że włączamy tańce ze Spisza do
repertuaru "Rzgowian"
Oprócz starszej grupy na Dożynkach Gminnych
w Bronisinie Dworskim tańce łowickie zatańczyli
"młodzi".

Dożynkowi starostowie

P

ani Magdalena pochodzi
z okolic Sandomierza.
Ukończyła szkołę rzemiosł ar t yst ycznych
w Zakopanem w spec j a l n o ś c i : h a fc i a r k a
koronczarka.
Na początku nawet w ykor z yst y wała
te umiejętności. Poznała
jednak kawalera z gminy
Rzgów, ćwierć wieku temu
osiedliła się w Bronisinie
Dworskim.
Gospodarstwo rolne oraz czwórka dzieci
nie pozwalały jednak
na poświęcenie się
rzemiosłu artystycznemu:
Może coś jeszcze
wydziergam wnukom

– rozmarza się na moment
starościna.Gospodarstwo
Biesagów zajmuje 5,80
hektarów, z czego połowa przypada na łąki
na dawnych mokradłach.
Do tego jest jeszcze
przeszło hektar ziemi
dzierżawionej od kuzyna.
Uprawiają owies, bo trzeba
wykarmić 5 koni i źrebaka.
Ho dowla koni to
pasja męża Jerzego,
a jazda wierzchem to hobby najmłodszej 12-letniej
córki Wiktorii.
Pan Jerzy prowadzi
usługi transpor towe,
a to oznacza pozarolnicze wpływy do budżetu
domowego.

R

adosław Polaczek urodził
się w Łodzi i tu spędził 24
lata. W 1983 r. kupił ziemię w
Bronisinie Dworskim, a w 1989
r. wprowadził się do nowego
domu. Żona Agnieszka ma
wyższe wykształcenie. Pracuje
jako położna w Centrum
Zdrowia Matki Polki. Poza
pracą zawodową stara się
znaleźć czas na działalność w
Kole Gospodyń Wiejskich. Dom
Polaczków jest wyjątkowy, bo
mieszka tu aż 10 osób – jeśli
doliczyć rodziców gospodarza
oraz młodszego brata z żoną
i dwójką dzieci.
Pan Radosław jest technikiem ogrodnikiem. Przez całe
życie pracował w wyuczonym
zawodzie w swoim gospo

darstwie rolno-ogrodniczym.
Małżonkowie maja córkę
Agatę (14 lat) i syna Cezarego
(11 lat). Tegoroczny starosta
dożynkowy uprawia 3-hektarowe grunty rolne w Bronisinie
Dworskim i Wiskitnie. Nie ma
już trzody chlewnej – pozostał
jedynie drób. Sady zajmują 3
hektary – rosną tutaj jabłonie,
grusze i śliwy. Z upraw tradycyjnych są jeszcze truskawki.
Część ogrodnicza ogranicza się do trzech tuneli
foliowych, w których rosną
pomidory, ogórki i papryka.
Przy zapylaniu roślin zatrudnione są pszczoły z sześciu pni.
Starosta dożynkowy prowadzi
stoisko na targowisku w Łodzi
na Dąbrowie.

Ilu gospodarzy liczy gmina Rzgów

N

ajwięcej, bo 570 gospodarstw rolnych przypada
na Rzgów, 148 na Starą Gadkę,
a 131 na Grodzisko.
W gminie Rzgów są łącznie 1572 gospodarstwa rolne,
a gruntów rolnych mamy
4281 hektarów. Łatwo policzyć, ze na statystyczne
gospodarstwo przypada
mniej niż 3 hektary. Ziemia
orna należy do III i IV klasy, czyli nie daje szans na

wyższe plony. Najlepsze gleby
znajdują się w granicach
administracyjnych Rzgowa i
Bronisina Dworskiego. Ponad
80 procent upraw przypada
u nas na zboże.
Głównym źródłem dochodów naszych mieszkańców
jest praca w handlu i w firmach produkcyjnych, dopiero
na drugim miejscu plasują
się przychody z działalności
rolnej.

zdjęcia do dodatku: Antoni Patora, Włodzimierz Kupisz

