
Wypadek na autostradzie

W środę, 21 września o godz. 8.30 dyżurny stanowiska kierowania 
Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach skierował jeden 

zastęp z naszej jednostki OSP Rzgów do zdarzenia drogowego 
na autostradzie A-1.Na nitce drogi w kierunku Gdańska doszło do 
wypadku samochodowego. Po przybyciu na miejsce druhowie 
stwierdzili, że samochód osobowy mazda stoi przewrócony na 
dach na poboczu drogi. Dwie osoby podróżujące mazdą zostały 
przetransportowane przez karetkę ratownictwa medycznego do 
szpitala. W akcji uczestniczyło łącznie 5 zastępów strażackich.

skate-park napraWiony

TeksT i foT: kGW Grodziska i konsTanTyny

TeksT i foT: osp.rzGoW.pl

Kilkanaście dni potrwa remont skate-parku w Rzgowie. Wykonawca  
musi zakończyć roboty przed VI Otwartymi Mistrzostwami o 

Puchar Burmistrza w Jeździe na Deskorolce.W rezultacie kilkuletniej 
eksploatacji i warunków pogodowych, jedna betonowa pochylnia od 
strony rzeki przesunęła się aż o 3 centymetry. Jak się dowiedzieliśmy 
od wykonawcy, nie była całkowicie unieruchomiona specjalnymi 
bolcami. Trzeba ją było z powrotem naciągnąć na filarach na pierwotną 
pozycję. Pracownicy serwisu skate-parkowego zainstalowali nowe 
profile stalowe na krawędziach przeszkód. W jednym miejscu trzeba 
było usunąć duży prostokąt nawierzchni betonowej. Pojawiła się w 
tym miejscu nowa wylewka.

TeksT i foT: Włodzimierz kupisz

TeksT : Włodzimierz kupisz

Według głóWnego geodety 
kraju – rzgóW WzoroWy

Gmina Rzgów wzo-
rowo wywiązuje się  

z obowiązków, związanych z 
prowadzeniem EMUiA - ewi-
dencji miejscowości, ulic i ad-
resów. Taką opinię przysłała do  
naszego ratusza Aleksandra 
Jabłonowska p. o. Główny 
Geodeta Kraju. Oznacza  
to jednocześnie zaprosze-
nie Mateusza Kamińskiego, 
burmistrza Rzgowa  
do uczestnictwa w nowo powoła-
nej  Radzie użytkowników aplika-
cji urzędowych do prowadzenia 
ewidencji miejscowości, ulic i  
adresów. Rada ma działać 
przy Głównym Urzędzie 
Geodezji i Kartografii  

GUGiK. 
Głównym celem opraco-

wania aplikacji urzędowych 
do prowadzenia ewidencji 
EMUiA było wsparcie gmin 
w zakładaniu i prowadzeniu 
rejestru adresowego poprzez 
udostępnienie nowoczesnego 
narzędzia – dopasowanego nie 
tylko do potrzeb gmin, ale także 
mieszkańców i przedsiębiorców. 
Aby sprostać wymaganiom 
odbiorców danych adresowych 
i użytkowników aplikacji, po-
wołana rada będzie zespołem 
doradczym Głównego Geodety 
Kraju. Zespół ma rekomendować 
działania.

J ubileusz był okazją do uhonorowania dwóch wyjątkowych 
członkiń KGW. Prezydium Rady Regionalnego Zwiążku 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych przyznało Mariannie 
Bartoszewskiej Order za Zasługi dla Kółek Rolniczych, a 
Janinie Stryjewskiej – Order Serca Matkom Wsi.  Dekoracji 
dokonał  Krzysztof Banasiak, przewodniczący Regionalnego 
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi.

Życiorysy uhonoroWanych członkiń

Marianna Bartoszewska ur. 30 kwietnia 1930 r., działaczka spo-
łeczna , związana m.in. z ruchem młodzieżowym. Wspierała w 1958 
r. elektryfikację Grodziska. Założyła KGW w 1961 r. Z jej inicjatywy 
powstał Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w Grodzisku w 
latach 1976-1979, w którym aktywnie pracowała. Była radną Gminnej 
Rady Narodowej w latach 1965-1969, ławnikiem Sądu Rejonowego 
w Pabianicach. Pracując w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych, 
wspierała działalność kółek rolniczych. Szerzyła nowoczesność na 
wsi.  Posiada tytuł Honorowego Obywatela Gminy Rzgów, który 
jej nadano w 2001 r. Wciąż udziela się w kole jako członek komisji 
rewizyjnej. Służy serdeczną radą, a mądrością i doświadczeniem 
wspiera dzieci, wnuki, prawnuki. 

Janina Stryjewska ur. 13 stycznia 1940 r. w Podsielczach koło 
Równego w granicach dzisiejszej Ukrainy. W 1947 r. wraz z rodziną 
- ramach akcji repatriacyjnej -przeniosła się do Grodziska. Działaczka 

społeczna.  Tu, w późniejszym okresie włączyła się aktywnie w budowę 
wodociągu, strażnicy OSP i uruchomienie pierwszej linii autobusowej 
do Łodzi przez Konstantynę. Pracowała społecznie w KGW, radach 
sołeckich, była radną Gminnej Rady Narodowej w Rzgowie. 

Działała w w Państwowym Komitecie Opieki Społecznej 
niosąc pomoc najbardziej pokrzywdzonym przez los. 

Odznaczona została m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2002 r 
nosi. zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Gminy Rzgów. 
Jest opiekuńczą, wspaniałą matką, babcią i prababcią. 

Reszta zdjęć i historia koła - jubilata na str. 2

ukazuje się od kwietnia 1995

BaBichy, Bronisin dw., czyżeminek, stara Gadka, Gospodarz, Grodzisko, Guzew, huta wiskicka
kalinko, kalino, konstantyna, prawda, romanów, rzGów, starowa Góra, tadzin
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W sobotę, 24 Września koło gospodyń Wiejskich grodziska i konstantyny obchodziło  
55-lecie. Życzenia złoŻyli m.in. mateusz kamiński, burmistrz rzgoWa, Wiceburmistrz małgo-
rzata rózga, katarzyna berczak-lato, sekretarz gminy oraz radosłaW pełka, Wiceprze-
Wodniczący rady miejskiej. 

kgW grodziska i konstantyny 
skończyło 55 lat



TeksT : koło Gospodyń Wiejskich Grodziska i konsTanTyny

Od początku koło liczyło około 20 członkiń z Grodziska i 
Konstantyny. Korzystały ze starej remizy strażackiej w 

Grodzisku. Organizowały dla lokalnej społeczności zabawy i biesiady 
taneczne, przedstawienia teatralne, w których brały udział, tak aby 
uzyskane stąd środki  przeznaczyć na zakup zastaw stołowych i rzeczy 
niezbędnych do funkcjonowania organizacji. Dużym przedsięwzię-
ciem był zakup pralki, z której na zmianę korzystało całe sołectwo 
Grodziska i Konstantyny.   

Marianna Bartoszewska z sentymentem wspomina te ciężkie, 
trudne czasy, w których mogły się wzajemnie wspierać i zawsze 
liczyć na pomoc strażaków OSP w Grodzisku, bo ich pomoc była 
wtedy nieodzowna.
Same nabywały też umiejętności kulinarne, nowe przepisy i sposoby 
przygotowania smacznych dań korzystając z porad wykwalifikowa-
nych kucharek, które przyjeżdżały do remizy z pokazem kulinarnym. 

Po zakończonej kadencji Marianny Bartoszewskiej, kołem pokie-
rowała Zenobia Lasoń, działając nadal w dawnej remizie strażackiej 
OSP organizowała spotkania, na których kobiety wymieniały własne 
doświadczenia gospodarskie.
Kolejną przewodniczącą została wybrana Janina Stryjewska. Angażując 
społeczność kobiet, organizowała wyjazdy na przedstawienia 
teatralne, uroczystości Dnia Kobiet, a także  zabawy ostatkowe oraz 
pokazy kulinarne. Następnie stery  przejęła Ewa Osmulska (obecnie 
Witczak), która organizując spotkania i imprezy okolicznościowe, 

zachęciła do współpracy wiele nowych, aktywnych  koleżanek. Po 
niej nastała Małgorzata Bartoszewska. Tak jak jej poprzedniczki, do 
roku 1985 działała w starej remizie zapraszając objazdowe kino. 
Na projekcje przyjeżdżali mieszkańcy kilku sołectw. W tym czasie 
z zebranych funduszy i składek, gospodynie chętnie brały udział w 
wycieczkach. W 1986 r. zburzono remizę, w efekcie czego spotkania 
Koła w tym kulinarne, a także pokazy kosmetyczne, odbywały się 
kolejno w domach koleżanek z organizacji. 

W latach 90. zostaje oddana do użytku nowa remiza, w której 
Koło Gospodyń współpracując z OSP, może dalej kontynuować swoją 
działalność. Od 1995 r. kołem kieruje Zofia Sabela. Wówczas KGW 
liczyło 40 członkiń. Podczas tej kadencji organizowane były zabawy 
mikołajkowe dla dzieci oraz bale sylwestrowe, a także celebrowane 
Dni kobiet. W nowej remizie OSP wystąpił zespół Śląsk. 

W roku 2000 na kolejną kadencję zostaje wybrana obec-
na przewodnicząca Małgorzata Berczak. Wiceprzewodniczącą 
jest Lucyna Wróblewska, skarbnikiem  Romualda Berczak,  
a sekretarzem Małgorzata Bartoszewska. Aktualnie koło liczy  
30 członkiń. W tym okresie organizowane były między inny-
mi Dni Kobiet, bale sylwestrowe, bale karnawałowe oraz Dni  
Dziecka. 

Z uzyskanych środków zostało znacznie wzbogacone wypo-
sażenie kuchni remizy OSP. Zorganizowany był również w okresie 
przedwielkanocnym pokaz potraw świątecznych, cieszący się dużym 

zainteresowaniem.
Do wspólnoty koła zaczęły przystępować młode gospodynie jak 
Małgorzata Kluka, wnosząca nowego ducha. Przybyły także doświad-
czone gospodynie, które zapragnęły się zrzeszyć i wspierać działalność, 
do których należą: Krystyna Głowińska oraz Aleksandra Berska. 
Dzisiejsze, jubileuszowe spotkanie to świadectwo i obietnica, że Panie 
uczynią wszystko, by wspólnie kontynuować tradycję swoich babć, 
mam, teściowych i cioć, które zaszczepiły w nich ducha wspólnoty.

koło zostało załoŻone 1961 r. przez mariannę bartoszeWską, która była jego pierWszą przeWodniczącą,  
a zastępoWała ją zofia berczak.

koło gospodyń Wiejskich grodziska  
i konstantyny liczy 55 lat 
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jak to z polarem jest …

W ramach działań pro-
ekologicznych Urzędu 

Miejskiego w Rzgowie, ucznio-
wie z młodszych klas pod 
opieką swoich wychowawczyń 
wybrali się do rzgowskiej sor-
towni śmieci „Jantar”. Wszyscy 
byli ciekawi - co dzieje się ze 
śmieciami, gdy opuszczają 
gospodarstwa domowe i 
naszą szkołę. Na początku 
wizyty uczniowie wykazali 
się wiedzą, która dotyczyła 
odpowiedniego sortowania 
śmieci. Dzieci pamiętały, że pa-
pier wyrzuca się do niebieskich 
pojemników, a szkło związane 

jest z zielonym kontenerem, 
natomiast plastik trafia do 
żółtych boksów.

Z wielkim zaciekawieniem 
maluchy wkroczyły do wielkiej 
hali, gdzie odpowiednio pose-
gregowane śmieci są prasowa-
ne i belowane. Dowiedziały się, 
że m.in. z butelek plastikowych 
typu PET wytwarzany jest 
granulat, który wykorzystuje 
się do produkcji dzianiny typu 
polar. Zapoznały się też ze 
sposobem wytwarzania paliwa 
alternatywnego, z którego 
korzystają np. cementownie.
Grupa wycieczkowa miała 

okazję również zważyć się na 
specjalnej wadze. Pomiar wyka-
zał 1240 kg. Po tak interesującej 
wycieczce, dzieci postanowiły 
zwrócić większą uwagę na 
właściwe sortowanie śmieci. 
Grupa z Kalina wyjechała z 
przekonaniem, że prawdziwe 
jest hasło „Sortujesz - zyskujesz”.

TeksT: e. koWalik
foT. m. sabela



                                                                                                                                                                                                                TeksT: karolina jardzioch 

Wspólna obsługa finansoWo- 
księgoWa W ośWiacie

Rada Miejska wprowadziła organizację wspólnej obsługi finanso-
wo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych 
jednostek oświatowych w gminie Rzgów, tj. szkół podstawowych, 
gimnazjum, Przedszkola Publicznego w Rzgowie. 

Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Rzgowie ustanowiła 
jednostką obsługującą. W uchwale wskazano jednostce zakres 
obowiązków powierzonych do realizacji. 
 
przyjęto Wyniki analizy zmian W zagospo-
daroWaniu przestrzennym

W myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej wyniki analiz zmian w zago-
spodarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w opracowywaniu 
planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporzą-
dzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji 
zamieszczonych w rejestrze wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, rejestrze wydanych decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub 
zmiany planu miejscowego, co najmniej raz w czasie kadencji rady. 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę przedłożoną przez 
burmistrza. Stwierdziła jednocześnie, że należy dokonać zmian obo-
wiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy i obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy. Należy uwzględnić toczące się  już 
procedury planistyczne.   

realizacja części inWestycji przełoŻona 
na 2017 rok 

Burmistrz w uchwale w sprawie zmian w budżecie, zaproponował 
przeniesienie części inwestycji przyjętych w budżecie w roku 2016 do 
wieloletniej prognozy finansowej, aby mogły zostać zrealizowane w 
2017 roku. 
Zwiększenie planu wydatków wyniosło 775.820,53 zł. 
Zmniejszenie planu wydatków wyniosło 5.994.966,53 zł i wynikało z 
przeniesienia środków na inwestycje do realizacji w roku 2017 oraz z 
oszczędności na zrealizowanych już inwestycjach. 

Budżet również zasiliła dotacja celowa z realizacji środków z funduszu 
sołeckiego, zwiększenie subwencji oświatowej, a także wpłata nadwyżki 
środków obrotowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 
Razem kwota zwiększenia dochodów budżetu wyniosła 348.560,36 
zł. Podjęte uchwały zamieszczane są na stronie BIP pod adresem www.
rzgow.bip.pl, gdzie można dokładniej zapoznać się z ich treścią.Rada 
nie podjęła uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 
położonych w Rzgowie przy ul. Nasiennej od Agencji Rolnej. Większość 
radnych, czyli 8 była przeciw podjęciu tej uchwały. W ocenie obsługi 
prawnej urzędu nabycie w trybie nieodpłatnym musi być celowe z punktu 
widzenia ewentualnego ponoszenia jakichkolwiek kosztów czy nakładów 
związanych z utrzymaniem działek, jak chociażby odśnieżanie, koszenie, 
czy też przeprowadzenie przyłączy. Działki, które miałaby zostać przejęte 
mają szerokość 3 m, zatem, nie mogą zgodnie z obowiązującym planem 
zagospodarowania być uznane za drogi wewnętrzne. Poprowadzenie 
przyłączy wodnych i energetycznych  można wykonać w inny sposób- 
chociażby poprzez ustanowienie odpowiednich służebności. Ponadto 
podejmując decyzję o zakupie nabywcy działek mieli wiedzę, że działka nie 
posiada dostępu do drogi publicznej, w której usytuowane są przyłącza.

Na zdj. W SP w Rzgowie będzie oświatowe centrum obsługi finansowo-administracyjnej                                                        Fot. Włodzimierz Kupisz

Właściciele działek przy ul. Nasiennej 
w Rzgowie czekają na możliwość 

podłączenia prądu i wody do swoich 
działek. Niestety, wskutek decyzji nowej 
większości w Radzie Miejskiej, gmina nie 
przyjdzie im z pomocą. 

Przy ul. Nasiennej w Rzgowie znajdują 
się działki, do których dostęp jest możliwy 
jedynie wąskimi, 3-metrowymi, drogami 
należącymi do Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Właścicielom działek trudno 
jest uzyskiwać od agencji zezwolenia na 
podłączenie do posesji mediów – prądu, czy 
wody. Był jednak sposób, by ten problem 
rozwiązać i pomóc mieszkańcom. Agencja 
Nieruchomości Rolnych  chciała oddać te 
drogi gminie Rzgów nieodpłatnie. Aby 
tak się stało potrzebna była zgoda Rady 
Miejskiej wyrażona w formie uchwały.

Przygotowałem uchwałę wyrażającą 
zgodę na bezpłatne przejęcie przez gminę 
tych dróg. Pod uchwałą podpisali się także 
radni z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich 
Rękach” Ewa Fryczka i Rafał Kluczyński. 
Głosowanie nad uchwałą odbyło się na sesji 
Rady Miejskiej 28 
września. Uchwała 
została niestety od-
rzucona. Przeciwko 
niej głosowali radni: 
Marek Bartoszewski, 
R a d o s ł a w 
Pełka, Leszek 
Chwiałkowski, 
Jan Michalak, Jan 
Spałka, Stanisław 
Z a b o r o w s k i , 
Kazimierz Łęgocki, 

Wiesław Gąsiorek. W rezultacie gmina nie 
przejmie za darmo działek od Agencji 
Nieruchomości Rolnych i nie pomoże 
właścicielom działek przy ul. Nasiennej.

Bardzo żałuję, że tak się stało. Nieodpłatne 
przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
dróg dojazdowych do działek na ul. Nasiennej 
omówione już było ze ś.p. burmistrzem 
Konradem Kobusem. Rozmawialiśmy o 
tym przy okazji przejmowania od ANR 
pasa ziemi pod budowany właśnie na ul. 
Nasiennej chodnik. Wtedy ustaliliśmy, że 
aby nie wstrzymywać budowy chodnika, 
sprawą bezpłatnego przejęcia dróg od ANR 
zajmiemy się w kolejnym roku. Na chodnik 
czeka przecież 200 mieszkańców bloków i 
150 pracowników fabryki przy ul Nasiennej.
Na zdj. Ul. Nasienna

W budżecie na rok 2016 
zaplanowano budowę 

w Rzgowie chodnika wraz z 
zatoką i wiatą dla przystanku 
autobusowego przy rondzie 
na ul. Rudzkiej.

Z mojej inicjatywy wniosek 
o budowę chodnika i przystan-
ku złożyli radni klubu „Lepsza 
Przyszłość w Twoich Rękach”. 
Zyskał on przychylność więk-
szości radnych Rady Miejskiej 
i został wpisany do budżetu 
na 2016 rok w styczniu tego 
roku. - Przystanek będzie 
służył przyjeżdżającym od 
strony Łodzi i jadącym w 
stronę Tuszyna. Na pewno 
przyda się także tym, którzy 
autobusem dojeżdżają na 
cmentarz. Obecnie, niestety, 

zamiast przystanku w tym 
miejscu jest w zasadzie rów – 
mówi radny Rafał Kluczyński 
z w/w klubu.

Budowa chodnika zwięk-
szy bezpieczeństwo pieszych 
i szeroko rozumianego ruchu 
drogowego w tym rejonie, 
natomiast budowa przystanku 
autobusowego z zatoką i 
wiatą zapewni pasażerom 
godne warunki wsiadania i 
wysiadania oraz usprawni 
ruch drogowy w tym miejscu. 
Autobusy będą korzystać z 
zatoki i dzięki temu nie będą 
tarasować drogi.

TeksT: jarosłaW ŚWierczyński radny rady  miejskiej   
foT.: Włodzimierz kupisz 

TeksT: jarosłaW ŚWierczyński radny 
rady  miejskiej  W rzGoWie  

spraWy organizacyjne, finansoWe i planoWania przestrzennego zdominoWały XXVii sesję rady miejskiej.

odrzucona uchWała dla Wygody pieszych

najnoWsze uchWały rady miejskiej W 
rzgoWie z dnia 28 Września
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P roblemem Starowej 
Góry jest woń która 

unosi się nad niektórymi 
ulicami zwłaszcza późną 
nocą. W okolicach pół-
nocy i później niektórzy 
mieszkańcy nielegalnie 
usuwają nadmiar zgro-
madzonych nieczystości. 
Ściągnięcie wozu aseni-
zacyjnego kosztuje sto 

kilkadziesiąt złotych. Sąsiedzi 
- zamiast spać - zmuszeni są 
wytropić taką osobę. W ten 
sposób powstają sprzeczki 
sąsiedzkie, wzajemne skargi, 
donosy...  

TeksT i foT: sTanisłaW zaboroWski

smród W staroWej górze

jednym z najWaŻniejszych zadań kieroWanej przeze mnie komisji reWizyjnej 
było zaopinioWanie spraWozdania burmistrza z Wykonania budŻetu gminy na 
dzień 30 czerWca b. r.

Na posiedzeniu zapoznaliśmy się z przedłożonymi przez 
burmistrza dokumentami oraz wysłuchaliśmy informacji 

i wyjaśnień, składanych przez Danutę Rusinkiewicz z Referatu 
Budżetu i Finansów oraz Zbigniewa Snelewskiego, kierownika 
Referatu Inwestycji. 

Ostateczny kształt opinii Komisji Rewizyjnej był przedstawiony 
podczas sesji Rady Miejskiej 28 września i opublikowany na BIP-ie.

Kolejnym zadaniem komisji była kontrola  jednej z inwestycji, 
prowadzonych przez Urząd Miejski. W drodze głosowania 
wybraliśmy rozbudowę klimatyzacji w ratuszu.

Kontrole przeprowadził  zespół złożony z radnych: Rafała 
Kluczyńskiego i Zbigniewa Cisowskiego. Przeanalizowali oni 
dokumenty oraz skonfrontowali je ze stanem faktycznym. Kontrola 
nie wykazała żadnych uchybień. Wszystkie dokumenty związane 
z inwestycją są bardzo dobrze przygotowane, uporządkowane i 
opisane. W związku z tym komisja jednogłośnie przyjęła protokół 

z kontroli. Został on zaprezentowany na BIP-ie oraz na sesji RM. 

podziękoWanie dla burmistrza  
mateusza kamińskiego 

Korzystając z okazji chciałabym podziękować burmistrzowi 
Mateuszowi Kamińskiemu za uruchomienie programu bezpłatnej 
opieki stomatologicznej dla dzieci. Był on elementem mojego 
programu wyborczego i od początku kadencji zabiegałam o 
to, aby został wprowadzony w życie. Dziękuję także radnym 
z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach” oraz pozostałym 
radnym, którzy głosowali za tym projektem. Dziękuje również 
urzędnikom, którzy przyczynili się do wprowadzenie w życie 
programu. 

komisja reWizyjna zaopinioWała 
budŻet i skontroloWała 
rozbudoWę klimatyzacji

finisz W kalinku

Przebudowa drogi powiatowej 
na długości ponad 588 me-

trów w Kalinku powinna zakończyć 
się na początku października. 
Zwieńczeniem modernizacji 
ma być ułożenie asfaltowego 
dywanika. 

 Zakres przebudowy obej-
mował poszerzenie jezdni o 30 
do 50 centymetrów, wykonanie 
poboczy z destruktu asfaltowego, 
nowych przepustów, ułożenie 

betonowych krawężników, chod-
ników i wyjazdów z posesji z kostki 
brukowej grubości 6 centymetrów. 
W niektórych punktach trzeba 
było wyremontować podbu-
dowę drogi. Koszt inwestycji 
wyniósł około 450 tysięcy złotych. 
Prace wykonała firma ERBEDIM z 
Piotrkowa Trybunalskiego.

potrójnie, znaczy szybciej

W całym kraju od pewnego 
czasu łączy się przetargi 

na mniejsze inwestycje, które 
łączy jakiś wspólny mianow-
nik np. budowa drogi. W ten 
sposób urzędnicy skracają 
czas przygotowania inwestycji.

W naszej gminie został 
niedawno rozstrzygnięty taki 
potrójny przetarg na przebu-
dowę ul. Polnej w Rzgowie, ul. 
Dębowej w Bronisinie Dworskim 
oraz ul. Krasickiego od ul. 
Staszica w Rzgowie. Remontu 
podjęło się Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych PEUK S.A.z 
Piotrkowa Trybunalskiego.

Zwycięzca pokonał dwóch 

rywali proponując cenę niższą 
odpowiednio o  około 95 i 
200 tysięcy złotych. Potrójna 
inwestycja ma kosztować około 
897 tysięcy złotych, a okres 
gwarancji wynosi 84 miesiące. 

Na ul. Polnej w Rzgowie w 
dniach przygotowania tego 
wydania gazety, widać było już 
prace przygotowawcze.  Ulica 
Polna zyska nową, ścieralną 
warstwę asfaltu na odcinku 
414 metrów, odwodnienienie, 
a także 662 metry kwadratowe 
wykostkowanego chodnika i 
zjazdów z posesji. 

noWy dostaWczak

Referat Gospodarki 
Komunalnej zakupił nowy 
samochód dostawczy 
do3,5 tony w cenie 104,9 
tysiąca złotych. Jest to 7- 
osobowy opel movano z 
przestrzenią ładunkową. 

Samochód będzie używany 
przez pracowników Referatu 
Gospodarki Komunalnej  
do rutynowych zadań.

 Fot. MateuSz SzczePaNiaK
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Spotkanie dotyczyło m.in. zgłoszenia wniosków do pro-
jektu przyszłorocznego budżetu gminy Rzgów oraz 

przeznaczenia 40-tysięcznego funduszu sołeckiego.  
To rodzaj funduszu obywatelskiego. Wniosek na wykorzystanie 
funduszu zgłasza grupa 15 mieszkańców, sołtys bądź Rada Sołecka. 
Zebranie poprowadziła sołtys Anna Wielgosz. Takie zebrania odbywają 
się w całej gminie.

Jeden z wniosków dotyczył zainstalowania klimatyzacji w świetlicy 
w Starowej Górze. Zbigniew Snelewski studził jednak zapał wyliczając, 
że schłodzenie tak dużej sali pochłonie cały tegoroczny fundusz.

Zebrani zgłaszali konieczność postawienia wiat, montażu 
stojaków na rowery na placach zabaw i przy siłowni na świeżym 
powietrzu. Może w tym roku udałoby się także dokupić kolejne 
urządzenia dla siłowni.

Inne wnioski dotyczyły zakupu kosiarki oraz wybudowania 
podjazdu do świetlicy dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli chodzi o projekty inwestycji budżetowych to jak bumerang 
od lat powraca wniosek o poszerzenie parkingu przy sklepach. 
Sprawa rozbija się o to, że powstałby on w tzw. pasie drogi krajowej, 
co komplikuje procedurę administracyjną. 

Zebranie zakończyło się podjęciem uchwały, w myśl której 
obie części miejscowości otrzymały po połowie kwoty z funduszu 
sołeckiego z przeznaczeniem na zakup dodatkowych urządzeń dla 
istniejących placów zabaw.

TeksT i foT.: Włodzimierz kupisz

W czWartkoWym zebraniu Wiejskim, 15 Września W staroWej górze uczestniczyli: mateusz kamiński, burmistrz rzgoWa, jan 
michalak, przeWodniczący rady miejskiej, radni: stanisłaW zaboroWski, zbignieW cisoWski, leszek chWiałkoWski, jarosłaW 
śWierczyński, zbignieW sneleWski, kieroWnik referatu inWestycji W urzędzie miejskim oraz marek derski, specjalista um  
ds. pozyskiWania funduszy unijnych. 

14 września Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa uczestniczył 
w spotkaniu dotyczącym rozpoczęcia prac nad Krajową 

Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Spotkanie zorganizowała 
Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach. Tego dnia w woje-
wództwie łódzkim ruszył program tej mapy. 

Każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mógł sam zadbać 
o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i 
podzielić się spostrzeżeniami. Obsługa mapy została zapro-
jektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z 
niej skorzystać każdy obywatel. Informacje wykorzystywane  
w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach: w pierw-
szym gromadzone są informacje z policyjnych systemów 
informatycznych, drugi to część interaktywna z bezpośrednim 
udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego oraz organizacji pozarządowych a trzeci opiera 
się na informacjach od obywateli z wykorzystaniem platformy 
wymiany inform cji.Na mapie znajdą się informacje m.in.  

o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież, 
kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymu-
szenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na 
wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, 
przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i handlem 
środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, 
przestępczość nieletnich. Uwzględnione zostały także wybrane 
kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach  
w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Warto podkreślić, że teraz także Ty, możesz mieć możliwość 
aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony 
można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w 
Twojej okolicy. Następnie policja będzie te sygnały weryfikować. 
Jeśli informacje się potwierdzą, policja wprowadzi je wprost na 
mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej 
szczegółowe informacje, dotyczące dzielnic, osiedli, a nawet 
ulic. Pozwoli to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w 

miejscach, wskazanych przez mieszkańców.
Mapa nie służy do zgłaszania pilnej interwencji policji. 

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmo-
wych 112, 997. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła 
odpowiednią reakcję policji. Aby wprowadzić dane do mapy 
skorzystaj z baneru o nazwie ,,KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ 
BEZPIECZEŃSTWA” znajdującego się w kolumnie po prawej 
stronie ekranu na stronie internetowej Komendy Powiatowej 
Policji powiatu łódzkiego wschodniego - link:
http://lodz-wschod.policja.gov.pl
lub znajdującego się na stronie internetowej Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod adresem: http://www.lodzka.
policja.gov.pl 

Jeśli nie posiadasz internetu, możesz skorzystać z interaktyw-
nego kiosku znajdującego się w punktach przyjęć interesantów  
w każdej komendzie policji.

mapa kontra przestępczość

foT: Włodzimierz kupisz

zabaWki dla staroWej góry

N a wniosek mieszkańców i radnej Grażyny Gałkiewicz 
pracownicy urzędu miejskiego ustawili przenośną 

toaletę przy wejściu na starą część cmentarza w rzgowie. 
za czystość w kabinie  odpowiada serwis kabin, a w razie 
konieczności również służba techniczna um. jest również 
osoba odpowiedzialna za uzupełnianie papieru toaletowego. 

toaleta na cmentarzu

foT.:Włodzimierz kaczmarek
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W sąsiedztwie powstała kopalnia żwiru. Pyliło. Było głośno. 
Ale najgorsze spotkało ich w starszym wieku w tym 

roku, gdy uruchomiono 40-kilometrowy odcinek autostrady 
A1 do węzła w Strykowie. 

- To nie jest tylko nasze zmartwienie, ale również kilku-
dziesięciu innych rodzin w Romanowie w okolicach węzła 
drogowego, w Kalinku i Kalinku Polu – zapewnia Marek 
Marciniak. – Ale to nie chodzi tylko o mieszkańców gminy 
Rzgów. Wzdłuż nowego odcinka autostrady są w tej chwili 
setki rodzin cierpiących w nocy z powodu nadmiernego 
hałasu, bo ekrany akustyczne są za niskie, zabezpieczenia 
dźwiękoszczelne ciągną się zaś nie zawsze tam gdzie trzeba. 
Dlatego przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Budowy Ekranów 
A1 z siedziba w Stróży.

14 lutego b.r. Marciniakowie napisali list do łódzkiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z autostrady 
jeszcze nie wolno było korzystać, ale oni już wiedzieli, jaki ich 
czeka hałas wraz z trzema innymi rodzinami w Kalinie Polu. 
Ekrany akustyczne mają tu tylko 3 m wysokości. Na prawo i 
na lewo od wiaduktu,  ekrany urywają się za wcześnie. Tworzą 
się tunele dźwiękowe. Gdy wiatr wieje od strony autostrady 
albo przy bezwietrznej pogodzie, przejeżdżające ciężarówki 
wywołują hałas przypominający huk startującego odrzutowca. 

Wtedy, jeszcze w lutym Marek Torzyński, kierownik projektu 
uspokajał ich. Z przeprowadzonej analizy, na którą się powo-
ływał wynikało, że zastosowany ekran całkowicie wyeliminuje 
negatywne oddziaływanie autostrady na klimat akustyczny 
oraz zapewni odpowiednie warunki życia ludzi. Nie istnieje 
konieczność wydłużenia ekranu. Obawy mieszkańców nie 
znajdują potwierdzenia w przeprowadzonych obliczeniach 
i analizach. 

Kiedy 1 lipca tego roku otwarto nowy odcinek autostrady, łudzi-
li się, że hałas może nie będzie taki dokuczliwy, bo autostrada koło 

nich biegnie w zagłębieniu terenu. Zagłębienie okazało się za płytkie.
Małżonkowie Marciniakowie zbadali natężenie hałasu za 

pomocą specjalnej aplikacji smartfona. W nocy uzyskali wynik  
65 decybeli, podczas gdy norma wynosi 56 decybeli (61 dc 
w dzień). Niestety, dla zarządcy autostrady takie pomiary za 
pomocą niewykalibrowanego urządzenia są niemiarodajne. 

Stowarzyszenie zrobiło wrzawę w mediach.  Dyrekcja 
autostrad zobowiązała się do końca lipca 2016 r. zebrać 
informacje o uciążliwościach, przeanalizować obszar zgło-
szeń i przeprowadzić ponowne badania natężenia hałasu. 

27 lipca Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa oraz Rada 
Miejska  skierowali wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i 
Budownictwa o wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie 
hałasu. We wniosku z obszernym uzasadnieniem czytamy m.in. 
, że hałas, jaki muszą znosić mieszkańcy wskazuje, że na etapie 
wykonania dokumentacji projektowej oraz oceny oddziaływania 
inwestycji -  mogło dojść do istotnych błędów i nieprawidłowości. 

W jednym z ostatnim pism dyr.Joanna Wasilewska-Kłąb z 
GDDKiA wyjaśniła, że 5-metrowej wysokości ekrany akustyczne 
stosowane są w warunkach zabudowy wielorodzinnej.  Inwestor 
powinien wykonać analizę akustycznego oddziaływania drogi w rok 
po jej ukończeniu. Po takim czasie ustabilizują się potoki pojazdów.   

- Nasz komfort życia zależy od kierunku wiatru – mówi 
Danuta Marciniak. - Przez cztery lata modliliśmy się o wiatry 
wschodnie, żeby nie dokuczyła nam  burza piaskowo-pyłowa od 
strony kopalni. Teraz na odwrót: modlimy się o wiatr zachodni 
i północno-zachodni. Na autostradowy hałas nie ma rady. Nie 
pomagają stoppery, nowe szczelne okno w pokoju.  Jesteśmy wciąż 
zmęczeni, niewyspani. Żyjemy w okropnym klimacie akustycznym.

TeksT i foT. : Włodzimierz kaczmarek

TeksT i foT. : Włodzimierz kupisz

kiedy 36 lat temu marciniakoWie  kupoWali siedlisko W kalinku polu, myśleli 
Że znajdą tu do końca ŻyWota ciszę i spokój

Wymiana 20 lamp na ul. 
tuszyńskiej

nocne przekleństWo 
autostrady

Marciniakowie pokazują skąd w nocy najczęściej dociera największy hałas

Ze względu na zły stan techniczny i częste awarie, 
wymieniono  uliczne lampy na ul. Tuszyńskiej  

w Rzgowie. Wykonała to firma EL SERWIS ze Rzgowa. 

Wartość  tej inwestycji wynosi 40 000 zł. Pozwoliło  
to wymienić 20 lamp w tym roku od rzeki Strugi 
w kierunku skrzyżowania z drogą krajową. Jest  
to pierwszy etap tego zadania. W miarę zabezpieczenia 
środków w przyszłorocznym budżecie gminy, wymiana 
lamp będzie kontynuowana w cyklu jednorocznym 
lub dwuletnim.

Na lewo od wiaduktu jest szczere pole, więc wiatr niesie hałas 
autostradowy w kierunku Marciniaków i ich sąsiadów

Na prawo od wiaduktu ekran jest za niski i kończy się  za wcześnie, 
aby chronić Kalinko Pole przed potwornym, nocnym hałasem
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TeksT i foT. : ranna malinoWska
Gminna biblioTeka publiczna W rzGoWieTeksT i foT.: anna malinoWska

idea pozostaWiania przeczytanych lub nieuŻyWanych ksiąŻek W miejscach pu-
blicznych, zWana bookcrossingiem pojaWiła się 15 lat temu W stanach zjedno-
czonych i błyskaWicznie rozpoWszechniła na śWiecie, znajdując entuzjastóW, 
promujących ją lokalnie.

bookcrossing - „krąŻące 
ksiąŻki” W rzgoWie

Działacze społeczni, bibliotekarze, ochotnicy, władze miast, 
aktywiści z zapałem włączyli się w nową, ciekawą akcję pro-

mującą czytelnictwo i książkę w przestrzeni publicznej. Wypełnione 
opisanymi i skatalogowanymi księgozbiorami biblioteki, również 
okazały się znakomitym miejscem dla „krążących książek”. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Rzgowie włączyła się do akcji, udostępniając 
„bookcrossingowy” regał, z którego korzystają wszyscy chętni do 
pozostawienia lub zabrania interesującej książki.

Jako pośrednik w wymianie tytułów, biblioteka sprawdza się 
znakomicie, bowiem jest automatycznie kojarzona z możliwością 
wypożyczania. Jak wynika z obserwacji, czytelnicy chętnie przyno-
szą książki, którymi dzielą się bezinteresownie z innymi. Choć idea 
tego nie wymaga, bardzo często osoby, znajdujące dla siebie coś 
atrakcyjnego na „bookcrossingowej” półce, pragną się zrewanżować 
i uzupełnić zasób. Falami pojawiają się książki z określonej dziedziny, 
gdy miłośnik tejże pozbywa się swojego księgozbioru hurtowo. 
Dominuje religioznawstwo, żywoty świętych, beletrystyka, książki 

przyrodnicze, czasem przepiękne albumy, na które błyskawicznie 
znajdują się amatorzy.

Dzieci same przynoszą książeczki, z których „wyrosły” i chętnie 
przekazują innym. Tytułem, który najczęściej pojawiał się w rzgow-
skim bookcrossingu były wspomnienia Danuty Wałęsy „Marzenia i 
tajemnice”, dostarczony w aż trzech egzemplarzach.

Strona internetowa bookcrossing.pl szczegółowo omawia 
zasady pomysłu uwalniania książek. Nadanie przekazanej książce 
numeru BIP, pozwala na śledzenie jej drogi w terenie. Taka rejestracja 
wymaga jednak wypełnienia formularza i kilku innych zabiegów, 
choćby zaglądania na wymienioną stronę internetową. Wymiana 
książek, ich bezpłatne przekazywanie jest ideą niezwykłą, zasługu-
jącą na uznanie i propagowanie, nawet wówczas, gdy dzieje się 
nieoficjalnie, bez ewidencjonowania i statystyk. Najważniejsze wszak 
jest udostępnienie literatury jak najszerszemu gronu odbiorców.
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nasza recenzja

Scott Carney: „Śmierć na Diamentowej Górze: Amerykańska droga 
do oświecenia”, Wydawnictwo Czarne, 2016, str. 317.
Nietypowa śmierć Iana Thorsona, trzydziestoośmioletniego 

zagorzałego wyznawcy religii wschodnich, gorliwie praktykującego 
buddyzm tybetański, zainteresowała Scotta Carneya, który przedstawił 
mroczne okoliczności tej tragedii.

Studiujący i znający praktyki buddyjskie Corney analizuje, do 
czego bywają zdolni entuzjaści religii wschodu, dążący do doskona-
łości duchowej. Rozpatruje amerykańską fascynację egzotycznymi 
tradycjami i obrzędami, które nieumiejętnie zgłębiane, mogą poczynić 
więcej szkody niż pożytku. Wzniosłe oczekiwania kierowane wobec 
nauk i religii wschodnich, jogi, medytacji, zen, sufi, tantry, kontemplacji 
(i wielu innych) bywają daremne, a skutki amatorskich poczynań 
w tak delikatnej materii są co najmniej opłakane, a nawet groźne.

Dążenie do nirwany zdarza się przypłacić szaleństwem, opę-
taniem czy choćby śmiercią. W znakomitej, fascynującej książce 
Carney ostrzega przed ryzykiem fałszywych interpretacji, błędnie 
pojmowaną duchowością, wypaczonymi obietnicami i mirażami, 
które ludzi nieprzygotowanych zwieść mogą na manowce.

„czar jesieni” - ii nagroda dla „cameraty”

10 września Rzgowski Chór „Camerata” 
pod moją batutą zdobył II nagrodę 

w kategorii „Zespół” w IX Artystycznych 
Spotkaniach Seniorów „Czar Jesieni” w 
Głownie. 

„Byliście czarnym koniem 
konkursu, który pojawił się 
pod koniec imprezy” - zdra-
dziła mi jedna z jurorek, gdy 
wręczała puchar, pamiątko-
we dyplomy i gratulowała 
sukcesu. To rzeczywiście 
spory sukces biorąc pod 
uwagę, iż w przesłuchaniach 
konkursowych wzięło udział 
aż 28 zespołów z regionu 
łódzkiego.

To już trzecie trofeum 
dla naszego chóru w tym 
mieście, gdyż grupa uczest-

niczyła wcześniej w przeglądzie w Głownie  w 
2009 i 2011 roku zdobywając kolejno drugą, 
a następnie pierwszą nagrodę. Tym razem 
chór wyśpiewał sukces „Balladą ratuszowego 
zegara” (utworem z akompaniamentem) oraz 

żywiołowym „Krakowiakiem” śpiewanym 
a'cappella. Mieszkańcy Rzgowa znają  te 
zróżnicowane  utwory choćby z ostatniego 
Święta Rzgowa, podczas którego  chór 
„Camerata” wykonał obie piosenki.

Dumni jesteśmy z naszego osiągnię-
cia, pomimo iż nagłośnienie imprezy 
zorganizowanej ze względu na upał na 
świeżym powietrzu - nie było w stanie 
w pełni oddać klimatu naszej produkcji. 
Godnie promowaliśmy gminę Rzgów 
nie tylko w wystąpieniu konkursowym. 
Podczas pozakonkursowych prezentacji, 
towarzyszących oczekiwaniu na wyniki 
– śpiewalismy z rozmachem biesiadną 
piosenkę „Bo tylko w Rzgowie możesz żyć 
jak człowiek”. Wywołalismy burzę oklasków 
i ogólny entuzjazm.

 Impreza zorganizowana przez MOK 
w Głownie, skupiła kilkaset osób. Została 

objęta patronatem przez burmistrza Głowna 
oraz starostę zgierskiego. Przyciągnęła 
patronów medialnych w postaci TVP3, 
Radia Victoria, Łowiczanina.info, e-glowna.
pl, Wieści z Głowna i Strykowa, a także 
ogólnopolskiego Głosu Seniora wyda-
wanego w Krakowie. Wracaliśmy jak na 
skrzydłach  do naszego Rzgowa – gotowi 
podjąć kolejne wyzwania!

A nowi chórzyści ? – są zachwyceni atmos-
ferą w chórze i wyjątkowymi przeżyciami.  
Pełni dumy, że mogą współtworzyć kulturę 
Rzgowa...
Usatysfakcjonowani – że realizują swoją 
pasję...
Chcecie tak samo? - przyłączcie się do nas.

TeksT: chórmisTrz izabela kijanka
foT. sz. adamczeWski



Wśród zaproszonych gości znalazł się Radosław Pełka, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Gospodarzami 

i współorganizatorami pikniku byli: sołtys Anna Wielgosz 
oraz radny Stanisław Zaborowski.

W programie XI Pikniku Rekreacyjno-Sportowego zna-
lazł się konkurs plastyczny dla najmłodszych pod tytułem:  
„Zakończenie lata widziane oczami dzieci”. Przeprowadziła 
go Irmina Kuzik, szefowa Pracowni Plastycznej Gminnego 
Ośrodka Kultury.

Rozegrano turniej koszykówki, tenisa ziemnego oraz piłki 
siatkowej. Odbyły się zawody w rzucie lotką do tarczy. O godz. 
15.30 burmistrz Mateusz Kamiński i wiceprzewodniczący 
RM Radosław Pełka wręczyli zwycięzcom i uczestnikom 
nagrody oraz drobne upominki. Dzieci otrzymały m.in. 
koszulki, słuchawki i przybory malarskie. Fundatorami był 
Urząd Miejski oraz sponsorzy m.in.  firma Antoniego Ptaka. 
Organizatorzy nie zapomnieli o słodyczach, napojach 
chłodzących , kawie i herbacie dla wszystkich obecnych. 

Po turniejach sportowych zapłonęło ognisko, a w popiele 
piekły się kartofle. Uczestnicy spotkali się wokół grilla. 
organizatorem pikniku był Społeczny Komitet organizacyjny 
w Starowej Górze. Społecznicy cieszyli się, że udało się wielu 
sąsiadów i kilkadziesięcioro dzieci oderwać od telefonów 
komórkowych, komputerów i telefonów. chociaż na kilka 
godzin...

Wyniki konkursu plastycznego:

Kategoria 4-7 lat
 – i miejsce antoni talaga
 – i miejsce amelia Kiecana
 – ii miejsce teresa talaga

 – iii miejsce Marcelina Kiecana
Kategoria 8-9 lat

 – i miejsce Joanna tylczyńska
 – ii miejsce Michalina Kabza
 – ii miejsce Milena Grochowska
 – iii miejsce Marysia talaga

Kategoria 10-13lat
 – i miejsce Dawid Moczkowska
 – i miejsce Patrycja Mielczarek
 – ii miejsce Marcel chlebowski
 – iii miejsce Niyati Parmar
 – iii miejsce ola Harasna

Wyróżnienie Zuzia Konat

siatkóWka

I miejsce drużyna “7 Grzechów Głównych” w składzie:
Aleksander Mękarski, Dawid Włodarski, Bartosz Harasny

II miejsce drużyna „Starówka” w składzie:
Dawid Mękarski, Dawid Śliwiński, Kacper Obraniak

koszykóWka

I miejsce: Drużyna „7 Grzechów Głównych” w składzie:
Aleksander Mękarski, Patrycja Mielczarek, Bartosz Harasny

II miejsce drużyna „Starówka” w składzie:
Dawid Mękarski, Dawid Śliwiński, Kacper Obraniak

TeksT i foT. : Włodzimierz kupisz

przez całą sobotę, 24 Września W staroWej górze na boisku sportoWym przy ul. centralnej 11 odbyWały się   
imprezy W ramach Xi pikniku rekreacyjno-sportoWego. piknik zorganizoWano pod patronatem honoroWym  
mateusza kamińskiego, burmistrza rzgoWa.

oderWali ich od komórek      i komputeróW...
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1 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Rzgowie przyjęła ów 
program zaplanowany na lata 2016-2018. Na ten rok 

przeznaczono około 102 tysięcy złotych. Uprawnionymi 
do korzystania ze świadczeń, udzielanych w ramach 
programu zdrowotnego - są wszystkie dzieci z publicznych 
placówek oświatowych z gminy Rzgów, należące do 
ustalonych grup wiekowych. Podstawowym kryterium 
formalnym udziału w programie jest podpisanie przez 
rodzica lub opiekuna prawnego świadomej zgody na 
uczestnictwo w akcji profilaktycznej.

- Pierwsze przeglądy jamy ustnej, nauka mycia zębów w 
przypadku przedszkolaków oraz prelekcje na temat zachowania 
higieny jamy ustnej rozpoczynają się na początku października 
– zapewnia dr Amed Yousef, który wraz z dr Renatą Jurek-
Podkówką zajmą się profilaktyką stomatologiczną. - Zebraliśmy 
już oświadczenia rodziców/opiekunkunów prawnych, wyra-
żających zgodę na leczenie zębów dzieci. Poprzedziła to akcja 
informacyjna i plakatowa w przedszkolu i szkołach.

- Z relacji pielęgniarki szkolnej, zbierającej oświadczenia 
wynika, że tylko pojedynczy rodzice decydują się na leczenie 
dzieci w prywatnych gabinetach - mówi dr Elżbieta Solnica, 
kierownik Gminnej Przychodni Zdrowia. 

Na początku października dentyści poinformują o terminach 
przeglądów uzębienia dzieci szkolnych w gabinecie w przy-
chodni. Stomatolodzy będą robić przeglądy 10-15 dzieciom 
dziennie i wyznaczą wizyty w razie, gdy zęby wymagają leczenia. 
Realizacja programu gminnego nie wydłuży oczekiwania na 
wizytę starszych pacjentów. 

Natomiast przedszkolaki będą miały pogadanki i naukę 
mycia zębów u siebie, bo przedszkole posiada dużo odpo-
wiednich umywalek do tego celu. Do przeglądów stanu zębów 
przedszkolaków zostaną użyte jednorazowe instrumenty: 
lusterka, pęsety i zgłębniki, wykonane z tworzyw sztucznych.

Kolejną korzyścią z wprowadzenia gminnego programu 
profilaktyki będzie dofinansowanie takich procedur jak zdej-
mowanie kamienia nazębnego dwa razy w roku. Kontrakt z 
Narodowym Funduszem Zdrowia gwarantuje tylko jeden 
taki zabieg rocznie. Natomiast do fluoryzacji zapobiegającej 
próchnicy będą użyte lepsze preparaty i wykonane bardziej 
pracochłonne zabiegi, niż to wynika z konktraktu z NFZ. 
W przypadku stwierdzenia konieczności wizyty u chirurga 
szczękowego lub ortodonty (wada zgryzu) – dzieci otrzymają 
skierowanie do specjalistów.

Oboje stomatolodzy mają doświadczenie w programach 
profilaktycznych w łódzkim przedszkolu i szkole podstawowej.

ponad  200 przedszkolakóW oraz 350 ucznióW klas i-iii skorzysta z gminnego programu profilaktyki stomatologicznej 
„piękny uśmiech na lata”. konkurs na realizację tego programu Wygrała gminna przychodnia zdroWia W rzgoWie.

ząbki pod opieką gminy

rzgoWska przychodnia 
Wygląda znóW jak noWa

Odbył się odbiór techniczny po malowaniu wnętrz Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Rzgowie. Pomalowano pomieszczenia 

na parterze i piętrze oraz klatkę schodową oraz wykonano drobne 
naprawy płytek na piętrze, a następnie na parterze. 

Remont  przebiegał bez przerywania normal-
nej pracy przychodni. Całkowity koszt odświeżenia po-
koi i korytarzy wyceniono na 28 tysięcy złotych. Prace 
wykonała firma Mont- Plast z Łodzi. Firma sprzątająca oczyściła  
i polakierowała tarkettowe podłogi w gabinetach lekarskich  
i w pomieszczeniach administracji. Wyglądają jak nowe.

małe doŻynki W szkole podstaWoWej W kalinie

D orośli mieli swoje dożynki 
w Bronisinie Dworskim, a 

uczniowie ze szkoły w Kalinie 
zorganizowali wystawę  święto 
plonów u siebie. Wrzesień 
wiąże się bowiem z końcem 
lata i początkiem jesieni.

Przy tak sprzyjającym 
klimacie, w naszej szkole, 
odbyła się wystawa zatytuło-
wana „Dary Ziemi”. Korytarze 
szkoły były udekorowane 
przepięknymi wiązankami 
ziół, złocistymi nasionami, 
a także niezwykłymi warzy-
wami zebranymi przez dzieci. 

Poprzez taką formę aktywności 
uczniowie mieli szansę podzi-
wiać klasowe zbiory, docenić 
pracę rolników oraz Ziemię, 
dzięki której otrzymujemy tak 
wspaniałe bogactwa natury. 
Wystawa była podziwiana 
przez rodziców, którzy mieli 
pierwsze w tym roku zebranie.

Każda klasa uczestnicząca 
w akcji otrzymała dyplom  
i słodki upominek.

TeksT i foT.: Włodzimierz kupisz

TeksT i foT.: Włodzimierz kupisz

TeksT i foT.: magdalena mordaka
opiekun samorządu uczniowskiego

Na zdj.  Dr amed Yousef zapewnia, że gabinet stomatologiczny w rzgowskiej przychodni jest odpowiednio przygotowany do realizacji gminnego programu
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W zWiązku z proWadzoną edukacją ekologiczną przez urząd miejski, mateusz 
kamiński, burmistrz rzgoWa był Współorganizatorem akcji proWadzonej W 
gimnazjum im. kazimierza jagiellończyka W rzgoWie W ramach  sprzątania 
śWiata pod hasłem „podaj dalej... drugie Życie odpadóW”.

piękna spódnica z folióWek

Głównym przesłaniem akcji była promocja poszanowania zasobów 
naturalnych  i efektywnej segregacji oraz uświadamianie mło-

dzieży pod kątem wpływu odpadów na środowisko oraz możliwości 
ich wykorzystania.

Każda klasa wykonała co najmniej jeden przedmiot użytkowy 
z materiałów odpadowych. Naszym zdaniem, najładniejsza wydaje 
się lampa, której abażur wykonany został z plastikowych łyżeczek. 
Bardzo oryginalna była również - zademonstrowana przez nastoletnią 
modelkę - spódniczka z czarnych foliówek, skojarzona z chustą z folii 
bąbelkowej do ochrony przesyłek pocztowych. Wystawę prac obejrzeć 
można w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie.

Podsumowanie akcji odbyło się 23 września podczas apelu. 
Wszyscy laureaci i uczestnicy zostali nagrodzeni przez burmistrza 
dyplomami oraz upominkami. Akcja kontynuowana będzie pod 
hasłem ”Akcja - reanimacja odpadów” podczas której sfotografo-
wane zostaną wszystkie zwycięskie prace  i opracowany zostanie 
kalendarz na 2017 rok.

Gimnazjum w Rzgowie dzięki tej akcji weźmie udział w konkursie 
organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 
Łodzi „Segregujesz-zyskujesz”. Konkurs ma na celu rozpropagowanie 
selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin i miast województwa 
łódzkiego.

W piątek, 9 września w Hali Sportowej w Rzgowie  odbył 
się wernisaż wystawy poplenerowej „Komańcza 

2016”.  Było to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla 28 
dzieci – uczestników pleneru, ale również dla ich rodziców, 
dziadków, rodzeństwa i przyjaciół. Imprezę poprowadził 
dyrektor GOK Wojciech Skibiński.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności pojawili się 
również przedstawiciele władz samorządowych: sekretarz 
gminy Katarzyna Berczak-Lato,  reprezentująca burmi-
strza Rzgowa oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan 
Michalak, jego zastępca Radosław Pełka i radny Jarosław 
Świerczyński. Samorządowcy wręczyli kwiaty młodym 
twórcom. Na wystawie zostało zaprezentowanych 99 prac 
malarskich oraz ceramika, wykonana podczas letniego 
wyjazdu szkoleniowego.

Wystawę można oglądać codziennie w godz. 8-21w 
Hali Sportowej w Rzgowie ul. Szkolnej 5 do 5 października 
2016 r. Serdecznie zapraszamy.

Autorzy prac: Szymon Bechaj, Kamila Brzezińska, 
Angelika Daniel, Patrycja Dziewanowska, Matylda 
Frąckowicz, Weronika Frąckowicz, Milan Fuks, Wiktoria 
Fuks, Jakub Gajewski, Anna Gałkiewicz, Szczepan Kuzik, 
Mateusz Młynarczyk, Mikołaj Młynarczyk, Natalia Nawrocka, 
Mikołaj Pacholski, Sandra Pietraszczyk, Julia Pietrzak, 
Wiktoria Pietrzak, Piotr Rodkiewicz, Martyna Mózga, 
Sandra Sądkiewicz, Łukasz Turek, Joanna Tylczyńska, Jacek 
Wojciechowski, Wojciech Weremczuk, Natalia Zagajewska, 
Justyna Zając, Marianna Zommer.

TeksT .: irmina kuzik foT.: adam kuzik 

TeksT .: maGdalena Górska foT.: aGaTa kijeWska 

dzień talentóW W sp W kalinie

15 września, w czwar-
tek był obchodzo-

ny Międzynarodowy Dzień 
Kropki. Od 2008 roku jest to 
po prostu dzień talentów.

 Święto obecnie jest ob-
chodzone już w 108 krajach. 
Ta inicjatywa ma na celu 
pobudzać kreatywność, po-
mysłowość uczniów i zachęcać 
ich do tworzenia. Inspiracją 
utworzenia Dnia Kropki była 
książka Petera H. Reynoldsa pt. 
„The Dot”, której bohaterką jest 
mała dziewczynka o imieniu 
Vashti. Dziewczynka dzięki 

malutkiej kropce i nauczycielce 
plastyki uwierzyła w swoje 
możliwości. 

Tego dnia uczniowie oraz 
nauczyciele naszej szkoły 
wyglądali inaczej niż na co 
dzień. Każdy z nas miał ubranie 
w kropki. Uczniowie słuchali 
piosenki pt. „Kropka” oraz 
obejrzeli film o małej Vashti, 
a następnie tworzyli różne 
prace plastyczne oraz grali 
w „Kropkę”. Mam nadzieję, że 
ten niezwykły dzień pokazał 
wszystkim, że w każdym z nas 
tkwi jakiś talent. 

TeksT i foT.: G. marianowska

u Wikliniarzy i koWala 

R ok szkolny dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w 

Kalinie to nie tylko obowiązki 
i nauka, ale także czas na 
szkolne wycieczki. Jest to 
okazja do odpoczynku, na-
wiązania bliższych relacji z 
kolegami oraz niebanalnego 
poszerzania wiedzy. My ten 
rok rozpoczęliśmy wyciecz-
ką uczniów klasy II i III, pod 
wiele mówiącym tytułem: 
Śladami starych zawodów; 
kowal, wikliniarz – „Wozem 
drabiniastym przez wieś”.

Pierwszym punktem 
programu było Konarzewo, 
niewielka miejscowość w oko-
licach Piątku, gdzie znajduje 
się gospodarstwo wikliniarskie. 
Dzieci podczas zajęć edukacyj-
nych zapoznały się z uprawą 
wikliny, poznały ciekawe tajniki 
zawodu koszykarzy-wypla-
taczy, miały również okazję 
nauczyć się samodzielnie 
wyplatać z wikliny.

Bogatsi o nowe do-
świadczenia udaliśmy się 

do Dzierżąznej koło Zgierza 
do starej kuźni, tam kowal z 
dziada pradziada w barwny 
sposób opowiedział o swoim 
rzemiośle i zaprezentował 
kucie podkowy. Podkowę 
zabraliśmy oczywiście ze 
sobą, aby przynosiła mam 
szczęście.

Kolejnym etapem wy-
cieczki był XIX-wieczny młyn 
wodny, gdzie poznaliśmy 
dawny proces mielenia ziarna 
na mąkę. W pobliżu młyna 
znajduje się hodowla ryb, 
mogliśmy zatem podziwiać 
piękne okazy jesiotra, a także 
zjeść pyszną wędzoną rybę.

Ostatnią atrakcją wycieczki 
było ognisko z pieczeniem 
kiełbasek i gawędą na temat 
tradycji ludowych oraz  to, na 
co wszyscy czekaliśmy: prze-
jażdżka wozem drabiniastym 
zaprzężonym w konie. Do 
szkoły wróciliśmy wypoczęci, 
pełni wrażeń i bogaci w nową 
wiedzę na temat starych 
zawodów.

TeksT i foT.: sylwia kuta

poWrót do komańczy
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postępoWanie

po ogłoszeniu sygnałóW alarmoWych i komunikatóW

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które maja ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej 
ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:
1.Systemy alarmowe miast,
2.Centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
3.Radiowęzły radiofonii przewodowej,
4.Syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.). 

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia załączona tabela.

pamiętaj!

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO ALE ROZWAŻNIE BEZ PANIKI

zasady zachoWania się:

1. po ogłoszeniu alarmu

•	 włącz	radioodbiornik	na	częstotliwości	radiostacji	lokalnych;
•	 postępuj	/godnie	z	zaleceniami	podanymi«	komunikatach:
•	 wykonuj	polecenia	służb	ratowniczych,	władz	i	organów	Obrony	Cywilnej;
•	 przygotuj	maskę	przeciwgazową	lub	środek	zastępczy;
•	 przygotuj	wilgotne	tampony	na	usta	 i	nos	do	oddychania	 (najlepiej	nawilżyć	 jc	 roztworem	wodnym	sody	oczyszczonej);	wyłącz	urządzenia	gazowe	 
 i elektryczne, wygaś paleniska;
•	 uszczelnij	okna	pomieszczenia	w	którym	się	znajdujesz	mokrym	papierem	lub	szmalami;
•	 zabierz	ze	sobą	dokumenty	osobiste,	odzież,	zapasy	żywności,	wodę,	indywidualne	środki	ochrony	dróg	oddechowych;	
•	 zamknij	okna	i	mieszkanie;
•	 udaj	się	w	miejsce	lub	w	kierunku	wskazanym	w	komunikatach	radiowych	lub	przez	służby	ratownicze,	władze	i	organa	Obrony	Cywilnej;	
•	 udaj	się	do	najbliższego	schronu	lub	ukrycia;	.

Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:
•	 wykonuj	polecenia	służb	ratowniczych,	władz	i	organów	Obrony	Cywilnej.

2. komunikat - uprzedzenie o zagroŻeniu skaŻeniami

•	 włącz	radioodbiornik	na	częstotliwości	radiostacji	lokalnych;
•	 postępuj	zgodnie	z	zaleceniami	podanymi	w	komunikatach;
•	 wykonuj	polecenia	służb	ratowniczych,	władz	i	organów	Obrony	Cywilnej;
•	 wyłącz	urządzenia	gazowe	i	elektryczne,	wygaś	paleniska;
•	 zamknij	okna	i	mieszkanie;
•	 udaj	się	w	miejsce	lub	w	kierunku	wskazanym	w	komunikatach	radiowych	lub	przez	służby	ratownicze,	władze	i	organa	Obrony	Cywilnej;	

Jeśli nic zdążyłeś opuścić mieszkania:
•	 uszczelnij	okna	pomieszczenia,	w	którym	się	znajdujesz	mokrym	papierem	lub	szmatami;
•	 przygotuj	wilgotne	tampony	na	usta	i	nos	do	oddychania	(najlepiej	nawilżyć	je	roztworem	wodnym	sody	oczyszczonej);	

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
•	 wykonuj	polecenia	służb	ratowniczych,	władz	i	organów	Obrony	Cywilnej.

3. komunikat - uprzedzenie o zagroŻeniu zakaŻeniami

•	 postępuj	zgodnie	z	zaleceniami	podanymi	w	środkach	masowego	przekazu	przez	organy	Państwowej	Inspekcji	Sanitarnej.

4. komunikat - uprzedzenie o klęskach ŻyWiołoWych i zagroŻeniu środoWiska

•	 włącz	radioodbiornik	na	częstotliwości	radiostacji	lokalnych;	
•	 postępuj	zgodnie	z	zaleceniami	podanymi	w	komunikatach;	zamknij	okna	i	mieszkanie;	

W wypadku awarii obiektu /. toksycznym środkiem przemysłowym:
•	 wyłącz	urządzenia	gazowe	i	elektryczne,	wygaś	paleniska;	
•	 zamknij	okna	i	mieszkanie;
•	 uszczelnij	okna	pomieszczenia,	w	którym	się	znajdujesz	mokrym	papierem	lub	szmalami;	

Jeśli nic zdążyłeś opuścić mieszkania:
•	 uszczelnij	okna	pomieszczenia,	w	którym	się	znajdujesz	mokrym	papierem	lub	szmalami;
•	 przygotuj	wilgotne	tampony	na	usta	i	nos	do	oddychania	(najlepiej	nawilżyć	je	roztworem	wodnym	sody	oczyszczonej);	

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
•	 wykonuj	polecenia	organów	Obrony	Cywilnej,	Straży	Pożarnej	i	Policji
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po słabej inauguracji, kiedy to nasza pierWsza druŻyna po trzech poraŻkach znalazła się W dolnych rejonach 
tabeli, przyszło przełamanie.

TeksT :  kamil poros - sekreTarz Glks zaWisza rzGóW

seria zWycięstW pierWszego zespołu zaWiszy

Kadra pierwszego zespołu zawiszy Rzgów, runda jesienna sezonu 2016/17 (autor Krzysztof Fintzel)
Górny rząd (od lewej): Mateusz Klimek, Patryk Kmieć, Marcin Kaczmarkiewicz, Marcin olejnik,Hubert Rechciński, Bartosz Bronka, Bartłomiej Sztandor, Mateusz Dudka

Środkowy rząd (od lewej): Jacek Skupień (kierownik drużyny), Łukasz Modranka, Jakub Perek, Piotr czernik, Krystian Wawrzyński, Marcin zieliński, Mikołaj Raźny, Łukasz Wiśniewski, Piotr 

Grzejdziak, eryk Kosmowski, andrzej Mazerant (fizjoterapeuta). Dolny rząd (od lewej): Bartosz Krogulec, Michał Łągiewczyk, Maciej Bartłomiejczyk, Michał osiński (trener), Michał Madejski, 

artur Kulik, Przemysław Szubert. Na zdjęciu brak Krzysztofa Krupy, Roberta Piotrowskiego i arkadiusza telesiewicza.

autor Krzysztof Fintzel

autor Krzysztof Fintzel

Podopieczni Michała Osińskiego udowodnili, że start rozgrywek 
był jedynie wypadkiem przy pracy. 

dobra passa

Od meczu 4. kolejki z Pilicą Przedbórz zaliczyliśmy cztery zwy-
cięstwa z rzędu, w trzech z nich nie tracąc bramki. Należy również w 
tym miejscu wspomnieć o problemach kadrowych, jakie dotknęły 
drużynę. Z gry wypadło aż trzech podstawowych obrońców. Kontuzje 
odnieśli Marcin Olejnik i Piotr Grzejdziak (obaj na szczęście są już 
zdrowi) a Robert Piotrowski wyjechał za granicę do pracy, przez co 
będzie występował jedynie w drużynie rezerw. 

Jeśli dołożymy do tego jeszcze kontuzję młodego Krzysztofa 
Krupy, który również znajduje się w szerokiej kadrze czwartoligowej, 
możemy zauważyć, z jak wielkim problemem zmagał się nasz 
szkoleniowiec. 

Na szczęście znakomicie spisują się gracze, którzy na początku 
sezonu z różnych powodów nie grali. W zwycięskich pojedynkach 
parę stoperów tworzyli Piotr Czernik (powrót po ciężkiej kontuzji) i 
Mateusz Klimek, i trzeba przyznać, że ze swoich zadań wywiązywali 
się znakomicie. 

bramkarz na Wagę złota

Pewnie w bramce spisywał się Krystian Wawrzyński, który był 
niepokonany aż przez 328 minut. Wspomniane cztery wygrane 
zanotowaliśmy z Pilicą Przedbórz (2:1, bramki Mateusz Dudka i Jakub 
Perek), Mechanikiem Radomsko (1:0, Jakub Perek), Andrespolią 
Wiśniowa Góra (2:0, Hubert Rechciński i Artur Kulik) oraz Zjednoczonymi 
Stryków (2:0, Artur Kulik i Bartosz Bronka). W wymienionych spo-

tkaniach na pochwałę zasługuje cały zespół, jednak indywidualnie 
możemy wyróżnić jak zawsze walecznego wychowanka Zawiszy, 
Huberta Rechcińskiego, który dobre występy ukoronował pięknym 
trafieniem z Andrespolią. 

Na miarę oczekiwań zaczął grać Bartosz Bronka, który stał się 
mocnym punktem drużyny. Od początku rozgrywek możemy 
również liczyć na dobrze dysponowanych Mateusza Dudkę i 
Jakuba Perka, a ostatnio coraz lepiej gra również strzelec dwóch 
bramek w tej rundzie - Artur Kulik. Pośród wymienionych nie ma 
niestety kapitana zespołu Łukasza Wiśniewskiego. Podczas meczu 
rezerw doznał on poważnej kontuzji, która wyklucza go z gry z całą 
pewnością na kilka tygodni. Łukaszowi życzymy jak najszybszego 
powrotu do zdrowia.

jak nazWać takiego sędziego?

Naszym kolejnym rywalem był imiennik, Zawisza Pajęczno. 
Mecz zapowiadał się na ciekawe widowisko, bowiem oba zespoły 
znajdowały się w górnej połówce tabeli. Spotkanie to ostatecznie 
przegraliśmy 1:2, jednakże jego przebieg będzie jeszcze długo 
komentowany nie tylko w Rzgowie, ale również w biurach ŁZPN. 

Zachowanie oraz poziom głównego arbitra tego pojedynku można 
określić tylko jednym słowem – skandaliczny. Ciągłe prowokowanie 
słowne naszych zawodników, absurdalne decyzje na korzyść prze-
ciwników, to tylko niektóre z licznych zarzutów przeciwko rozjemcy 
tego meczu. 

Dość powiedzieć, że sędzia nie odgwizdał dwóch ewidentnych 
rzutów karnych dla naszej drużyny, a w ostatnich minutach spotkania 
podyktował „jedenastkę” dla gości po wątpliwym faulu, który miał 
miejsce na… 18. metrze od bramki Krystiana Wawrzyńskiego. 
Decyzja ta wprawiła w osłupienie zarówno naszych graczy i kibiców, 
jak i również przyjezdnych. 

Jakie były powody takiego zachowania arbitra – pozostaje nam 
się jedynie domyślać. Ciężko było jednak słuchać pomeczowych ko-
mentarzy, kiedy to nasi zawodnicy mówili wprost, że zostali oszukani. 
Słyszymy opinie, że sędzia tego pojedynku zostanie zawieszony, 
jednak w żadnym stopniu nie zwróci to nam ani straconych punktów 
ani nie poprawi humoru załamanym piłkarzom.   

Po przyzwoitym starcie sezonu (cztery zdobyte punkty w trzech 
pierwszych meczach) w wyraźnym dołku znalazły się rezerwy. Od 
zwycięskiej inauguracji z UKS-em SMS Łódź, zostaliśmy rozgromieni 
przez Orzeł Parzęczew (0:5), następnie zremisowaliśmy z Polonią 
Andrzejów (1:1, bramka Marcina Kaczmarkiewicza). Kolejne mecze 
przyniosły dwie porażki z GLKS-em Dłutów (0:1) i GKS-em Bedlno (0:2).

przebudzenie zaWodnikóW rezerW

 Problemem ekipy trenera Jerzego Rutkowskiego jest niska 
frekwencja na treningach, która wynika również z licznych kontuzji 
w pierwszym zespole, przez co część zawodników drugiej drużyny 
trenuje pod okiem Michała Osińskiego. Słabe rezultaty spowodo-
wały spadek na 14. miejsce w tabeli, które znajduje się już w strefie 
spadkowej. Liczymy na szybkie przebudzenie zawodników rezerw, 
gdyż w przeciwnym wypadku już teraz możemy stracić bezpośredni 
kontakt z bezpiecznymi lokatami w tabeli. 14 września mieliśmy 
rywalizować w Okręgowym Pucharze Polski,  z czwartoligowymi 
zjednoczonymi Stryków. 

Niestety, z powodu wspomnianych wcześniej licznych kontuzji w 
obu seniorskich zespołach, jak i również drużynie juniorów, której kilku 
graczy miało zasilić szeregi rezerw w tym spotkaniu, została podjęta 
decyzja o oddaniu tego meczu walkowerem. Oprócz problemów 
zdrowotnych na przeszkodzie w rozegraniu tego pojedynku stanęły 
również sprawy regulaminowe ŁZPN, przez które w meczu pucharo-
wym nie mógłby wystąpić żaden z zawodników pierwszej drużyny. 
Dodatkowo kilku zawodników zatrzymały w tym dniu obowiązki 
zawodowe. Za zaistniałą sytuację przepraszamy wszystkich kibiców, 
którzy mieli zamiar wziąć udział w tym wydarzeniu.
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sezon rozpoczęły róWnieŻ Wszystkie pozostałe druŻyny zaWiszy.

gdy stadion miejski staje się za mały… 

Kadra zespołu orlików zawiszy Rzgów, runda jesienna sezonu 2016/17 (autor Krzysztof Fintzel)

MKS Pilica Przedbórz w meczu z zawiszą Rzgów (autor Krzysztof Fintzel)

28 sierpnia miało miejsce pierwsze w historii ligowe spotkanie 
rzgowskiego zespołu kobiet. Panie stanęły 

na wysokości zadania, sprawiając piękną niespodziankę swoim 
zwycięstwem z Kotanem Ozorków (2:1, bramki Ewa Szmitka i Julia 
Tomes). 

publiczność panie uWielbia
Kolejny mecz już nie był tak udany (porażka 0:4 z Różą Kutno), 

jednak w trzeciej kolejce udało się zremisować na wyjeździe z dobrze 
spisującym się w obecnych rozgrywkach Wojownikiem Skierniewice 
(2:2, trafienia Anny Jeziak i Marty Włóki). 

Obecność i zaangażowanie na treningach, a także frekwencja na 
trybunach podczas meczów pań przeszła nasze wszelkie oczekiwania. 
Żeńska piłka nożna przechodzi obecnie zdecydowany wzrost popu-
larności, co widać dobitnie na przykładzie Rzgowa. Już dziś możemy 
potwierdzić, że powołanie do życia drużyny kobiet było strzałem w 
dziesiątkę, a obecność w kadrze wielu zawodniczek z naszej gminy i okolic 
tylko potwierdza ogromne zapotrzebowanie na istnienie tego zespołu.

przesunięcie do ii ligi WojeWódzkiej! 
Zespołowi juniorów mocno przedłużył się okres przygotowaw-

czy. Zawodnicy Marcina Rutkowskiego mieli rozegrać pierwszy  
mecz pod koniec sierpnia, jednak na kilka dni przed zaplanowanym 
pojedynkiem otrzymaliśmy informację o przesunięciu naszego 
zespołu do II ligi wojewódzkiej! Z jednej strony jest to bardzo dobra 
wiadomość, ponieważ przyjdzie nam rywalizować z silniejszymi 
rywalami. Z drugiej jednak oznaczało to konieczność przesunię-
cia inauguracji sezonu aż o dwa tygodnie. Zmniejszona została 
również liczba spotkań. Pierwotnie mieliśmy rozegrać dwanaście  
meczów, według nowego terminarza będzie to jedynie osiem 
pojedynków.

 Juniorzy sezon rozpoczęli 10 września, kiedy to rywalizowaliśmy 
z GKS-em Bedlno. Przeciwnik okazał się wymagający, po zaciętym 
spotkaniu obie drużyny podzieliły się punktami (1:1). Pierwszą bramkę 
w rozgrywkach wojewódzkich zdobył Damian Stępniewski. Zespół 
Marcina Rutkowskiego przeszedł w letniej przerwie małą rewolucję 
kadrową. Do seniorów zostali na stale włączeni Łukasz Modranka i 
Konrad Jakubiec, którzy wiosną stanowili o sile drużyny. 

Do Widzewa Łódź został wypożyczony Kacper Makosz, a kilku 
innych podstawowych graczy na chwilę obecną zrezygnowało z 
treningów. Na ich miejsce przyszło jednak pięciu nowych zawodni-
ków, czterech z nich zagrało już w pierwszej kolejce, pozostawiając 
po sobie dobre wrażenie. Czas pokaże na co stać juniorów w II 
lidze wojewódzkiej, z całą pewnością najlepsi będą systematycznie 
włączani do rozgrywek seniorskich.

pechoWe spotkanie z Włókniarzem
Po dwóch kolejkach są już gracze z drużyny młodzików (rocznik 

2004/05). Podopieczni trenera Roberta Górskiego pokonali Iskrę 
Dobroń 5:1, a następnie pechowo przegrali z Włókniarzem Pabianice 
2:3. Bramki w tych spotkaniach zdobywali Piotr Nowak (cztery) oraz 
Michał Koszowski (trzy). Liczymy na dobre wyniki naszego zespołu, 
czego życzymy zarówno szkoleniowcowi, jak i również samym 
zawodnikom.

Wielkie emocje towarzyszyły pierwszemu ligowemu pojedyn-
kowi zespołu orlików (rocznik 2006 i młodsi). W lipcu opiekunem 
drużyny został Marcin Sikorski, wraz z którym dołączyło do nas pięciu 
nowych zawodników i jedna zawodniczka. Wyniki letnich sparingów 
wskazywały, że naszą drużynę stać naprawdę na wiele. Inauguracja 
rozgrywek przebiegła zgodnie 
z oczekiwaniami. Po bardzo 
dobrym występnie pokonaliśmy 
Kolejarza Łódź 7:3, a bramki 
zdobywali Miłosz Kamiński 
(dwie), Marek Jakobsze, Jakub 
Derczyński oraz debiutanci 
w barwach Zawiszy – Natalia 
Sikorska, Mateusz Bogusz i Paweł 
Grudziński. 

Duże zainteresowanie zawod-
ników w tej kategorii wiekowej 
wymogło na trenerze rozgrywa-
nie meczów towarzyskich także 
podczas rundy mistrzowskiej. W 
pierwszym z nich zagraliśmy z 

Łódzką Akademią Futbolu. Bramki dla naszego zespołu w tym meczu 
zdobyli Szczepan Kuzik (dwie) i Adrian Wójcik.

treningi dWustu młodych
Oprócz młodzików i orlików, zgłoszonych do rozgrywek ligowych, 

na Stadionie Miejskim trenują również grupy roczników 2008, 2009 
i 2010. Opiekunem jednej z drużyn został zawodnik pierwszego 
zespołu, Bartosz Bronka. Zainteresowanie zajęciami jest ogromne, 
w każdym z zespołów mamy po 20-30 młodych adeptów futbolu. W 
ciągu półtora roku pracy nowego zarządu liczba trenujących zwięk-
szyła się z niespełna 100 do ponad 200 osób. W przeciwieństwie do 
innych okolicznych klubów, udział w zajęciach Zawiszy jest bezpłatny. 

Niestety, Stadion Miejski staje się powoli zbyt mały dla tak dużej 
liczby zawodników. Naszym celem i marzeniem jest stworzenie 
prężnie działającej akademii, która byłaby wizytówką miasta i gminy. 
Do realizacji tych planów niezbędny jest nowy obiekt. Drogi Panie 
Burmistrzu, Drodzy Radni, w imieniu całej rodziny Zawiszy Rzgów 
składamy serdeczną prośbę o budowę nowego wielofunkcyjnego 
stadionu, który służyłby nie tylko obecnym, ale również i następnym 
pokoleniom.
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kgW romanóW prośba o modlitWę

W nowotestamentowym liście św. Pawła do Galatów 
znajduję się pewien fragment, który pragnę przy-

toczyć: „[…] 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.

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

 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
 za skrzyneczkę wódzi, buziaka mu damy

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.

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.
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kgW bronisin dWorski 
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 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

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.

kgW czyŻeminek
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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 że-
glarskiej „Waraha, waraha, hej!)



podziękoWanie za doŻynki 
Szanowni Państwo

P ożegnaliśmy wakacje tradycyjnymi dożynkami, które 
w gminie Rzgów obchodzone są w sposób szczegól-

ny. 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.

Tym bardziej jesteśmy dumni z naszej gminy i zaanga-
żowania 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 szcze-
gólności 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
- 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 AMARELOLO 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 ob-
chody 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

kgW bronisin dWorski

Na ręce Pani wiceburmistrz składamy ten wieniec do-
żynkowy, 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 realizo-
waniu 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

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
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auTor: renaTa furGa

na gminnych doŻynkach premiera  

folkloru spisza

P ani Magdalena pochodzi 
z okolic Sandomierza. 

Ukończyła szkołę rze-
miosł  ar tystycznych  
w Zakopanem w spe-
cja lności :  hafc iark a  
koronczarka. Na początku 
nawet wykorzystywała  
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 po-
łowa przypada na łąki  
na dawnych mokradłach.  
Do tego jest jeszcze  
przeszło hektar ziemi 
dzierżawionej od kuzy-
na. uprawiają owies, bo 
trzeba wykarmić 5 koni 
i źrebaka. Hodowla koni 
to pasja męża Jerzego,  
a jazda wierzchem to hob-
by najmłodszej 12-letniej  
córki Wiktorii. 

Pan Jerzy prowadzi 
usługi  transpor towe,  
a to oznacza pozarolni-
cze wpływy do budżetu 
domowego.

radosłaW polaczek , starostą gminnych 

doŻynek 

Radosław 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 zawo-
dową 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 techni-
kiem 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-hekta-
rowe 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 trady-
cyjnych są jeszcze truskawki. 
Część ogrodnicza ogranicza 
się do trzech tuneli foliowych, 
w których rosną pomidory, 
ogórki i papryka. Przy zapy-
laniu roślin zatrudnione są 
pszczoły z sześciu pni.  Starosta 
dożynkowy prowadzi stoisko 
na targowisku w Łodzi na 
Dąbrowie.

N ajwięcej, bo 570 gospo-
darstw 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 docho-
dów naszych mieszkańców jest 
praca w handlu i w firmach 
produkcyjnych, dopiero na 
drugim miejscu plasują się 
przychody z działalności rolnej.  

ilu gospodarzy liczy gmina rzgóW 

Fot. Włodzimierz Kupisz

Dożynkowa 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. góral-
ska, a poddana przez stulecia wpływom węgierskim i 
słowackim, jest w skali Polski unikatowa.  Spiszacy mają 
specyficzny lokalny ubiór ludowy: męski -  charakte-
rystyczne  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 opra-
cował  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  re-
pertuaru  "Rzgowian"

Oprócz  starszej  grupy  na  Dożynkach  Gminnych w 
Bronisinie Dworskim tańce łowickie zatańczyli  "młodzi".
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