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Życzymy wszystkim mieszkańcom
gminy radosnych i ciepłych
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie
rodziny i przyjaciół.
Niech Nowy Rok 2020
przyniesie nam wszystkim
jak najwięcej sukcesów,
satysfakcji oraz poczucia dumy
z rozwoju Gminy Rzgów,
która jest atrakcyjnym
miejscem do życia i pracy
oraz naszym wspólnym
dobrem i domem…
Mateusz Kamiński
Burmistrz Rzgowa
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Piękna
rzgowianka
z tytułami!

Rzgów coraz bliżej
tramwaju-muzeum
Rzgowianka Marta Skwierczyńska w niedzielę, 8 grudnia została II wicemiss Polski oraz
Miss Polski widzów stacji telewizyjnej Polsat.
O tytuł walczyły 24 kandydatki. Piękna rzgowianka z tej grupy trafiła do TOP 10.
22-letnia piękna rzgowianka spotkała się
także z władzami gminy Rzgów i otrzymała
kwiaty oraz upominki promocyjne od burmistrza Mateusza Kamińskiego.
WK, fot. UMR, TV Polsat

W

środę, 4 grudnia 2019 r., w zajezdni
MPK przy ul. Telefonicznej odbyło
się spotkanie przedstawicieli gminy Rzgów na czele z burmistrzem Mateuszem
Kamińskim z przedstawicielami MPK na temat
zakupu silnikowego wagonu tramwajowego
typu 805N. Ten typ obsługiwał ponad 40 lat
temu linię podmiejską 42.
Wagon po konserwacji zostanie w przyszłym roku ustawiony na fragmencie toru
jako muzeum linii tramwajowej 42 i związanej
z nią historii gminy Rzgów. Sporo małżeństw
poznało się w tym tramwaju w drodze do szkół,
uczelni i zakładów pracy.
Zapewne jeszcze w tym roku zostanie sfinalizowany zakup pojazdu. Podczas środowego
spotkania uzgodniono, że sposób malowania
zewnętrznej strony wagonu będzie nawiązywał
do barw MPK w latach 70. i 80. Dla potrzeb
remontu i konserwacji zabytku, kabina zostanie
częściowo rozebrana, a bardzo zniszczone elementy jak np. niektóre siedzenia przeniesione
z innych tramwajów typu 805N (łódzkie MPK
miało ich łącznie 439). Pojazd zostanie pozba-

wiony silnika i przetwornicy oraz oznaczeń stosowanych we współczesnych wagonach. Do kabiny wrócą stare kasowniki dziurkujące bilety.
Podczas remontu szczególna uwaga zostanie zwrócona na płaski dach, który na świeżym
powietrzu jest najbardziej narażony na niszczące działanie zalęgającego śniegu oraz rozkładających się liści. Wagon stanie przypuszczalnie w rejonie dawnej krańcówki linii 42 na ul.
Tuszyńskiej przy ul. Rzemieślniczej. Wycieczki
szkolne w kabinie będą czuły się jak w prawdziwym tramwaju – będzie można wejść
np. do kabiny zarezerwowanej dla motorniczego. Zachował się film z podróży tramwajem
„42” z lat 70. XX wieku. Będzie on wyświetlany
uczniom i turystom na ekranie multimedialnym w pojeździe.
Tramwaj ma być w nocy iluminowany,
zachowa otwierane drzwi i dawne oświetlenie. Zostanie objęty monitoringiem miejskim, aczkolwiek cenne wyposażenie będzie
przenoszone w terminie umówionych wizyt
wycieczek. W MPK zostanie zakupiony fragment toru. Rozważany jest montaż nawet pan-
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tografu i dwóch słupów z trakcją elektryczną.
Do transportu wagonu z zajezdni do Rzgowa
zostanie wykorzystana specjalistyczna laweta
z dźwigiem.
– Dziś wydaje się, ze ten tramwaj to zbyt
„nowy” zabytek, ale za 10 lat to będzie już kosztowny unikat, dlatego chcemy, aby służył jako
izba muzealna przez długie dekady – mówi burmistrz Mateusz Kamiński. – Na terenie gminy
znajduje się w prywatnych rękach starszy tramwaj, ale jego remont przywracający historyczny
wygląd kosztowałby około 200 tysięcy złotych.
My musimy zmieścić się w kosztach 3–4 razy
niższych. Usłyszeliśmy, że sam tramwaj kupimy
w cenie złomu za 10 300 złotych z VAT, ale ostateczną decyzję podejmie wkrótce zarząd MPK.
W spotkaniu w zajezdni wzięli udział m.in.:
Stanisław Galia, kierownik Zajezdni Telefoniczna,
Marcin Zienkowski, zastępca kierownika Zajezdni Telefoniczna, Waldemar Załomski, kierownik
Zakładu Techniki, Dariusz Domański, zastępca
kierownika Zakładu Techniki, Krzysztof Kwiatkowski, kierownik Działu Technicznego MPK.
Teks i fot. Włodzimierz Kupisz
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Sprawy pilne i ważne
Jednym z najważniejszych
tematów XVI sesji Rady
Miejskiej w Rzgowie
było podniesienie opłaty
śmieciowej za odpady
segregowane z 14 do 18 zł
od osoby miesięcznie. Kara
za oddanie śmieci niesegre
gowanych wyniesie 54 zł.
Dotychczas ok. 8% mieszkańców gminy wolało nie segregować śmieci i płacić za ich odbiór
30 zł miesięcznie. Teraz w całym kraju trzeba
obowiązkowo segregować odpady, aby uniknąć
karnych opłat.
Radni ustalili stawkę ryczałtową w wysokości 169,30 złotych rocznie za posesję z domkiem letniskowym lub przeznaczonej na inne
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zryczałtowana kara za niesortowanie odpadów wyniesie
trzykrotność stawki za śmieci sortowane.
Według obowiązujących w całym kraju
przepisów, nadwyżka uzyskana z opłat będzie
mogła być wykorzystana jedynie na zagospodarowanie odpadów w gminie. Powstanie być
może gminny fundusz celowy po rozliczeniu
pod koniec roku. Na sesji mówiono, że po podniesieniu stawki nie trzeba będzie korygować
stawki np. co miesiąc o 20 czy 30 groszy.

Dla osób deklarujących założenie kompostownika w posesji będzie możliwe obniżenie
opłaty o złotówkę od osoby. Kompostownik będzie podlegał kontrolom, mającym na celu zbadanie warunków rozkładu biologicznego odpadów.
Firma odbierająca śmieci ma prawo – nawet w czasie trwania umowy – podnieść cenę
usługi po wzroście płacy minimalnej. Przed
tym ruchem nie zabezpiecza żaden paragraf
umowy. Wzrost ceny usługi wynika bowiem
z przeliczenia kosztów własnych zakładu odbierającego odpady.
Za nową stawką za odbiór odpadów zagłosowało 11 radnych, 2 było przeciw, 2 było nieobecnych. Nowe opłaty zaczną obowiązywać
od 1 stycznia 2020 r.
Wzrost lokalnych stawek wynika przede
wszystkim ze stałego wzrostu kosztów ich
odbioru na wysypiskach, a poza tym rosną
ceny recyklingu poszczególnych frakcji odpadów. Jeżeli mieszkańcy będą posiadali własne
pojemniki na śmieci, będzie można częściej
organizować przetargi na ich opróżnianie,
co pozwoli urealniać wysokość opłat od sytuacji rynkowej.

700 tys. zł na Dom Kultury
Radni zdecydowali o przyznaniu Domowi
Kultury w budowie 700 tys. zł na wyposażenie
elektroakustyczne i oświetlenie najważniejszej
w obiekcie sali widowiskowej. Dzięki tym pie-

W RZGOWIE NAJNIŻSZA OPŁATA – 18 ZŁOTYCH

Zestawienie nowych
stawek w innych gminach
L.p.

Gmina

Obecne stawki
(w zł)

Miesięcznie od osoby:
(po otwarciu ofert w zł)

1

Miasto Brzeziny

17,70/35,40

27,26

2

Gmina Brójce

18,00/34,00

23,85 (od 1 stycznia 2020 r. – 25,00/50,00)

3

Miasto Łódź

13,00/22,00

24,00/48,00

4

Miasto Pabianice

9,00/18,00

22,95

5

Gmina Pabianice

14,00/28,00

23,52

6

Gmina Brzeziny

12,00/24,00

23,94

7

Gmina Czarnocin

7,00/14,00

30,12

8

Gmina Konstantynów Łódzki

19,50/24,50

24,19

9

Gmina Ozorków

15,00/30,00

33,48 (od 1 stycznia 2020 r. – 25,00/75,00)

10

Gmina Stryków

10,00/18,00

26,33 (od 1 stycznia 2020 r. – 19,00/38,00)

11

Gmina Ksawerów

9,00/15,00

20,32 (od 1 stycznia 2020 r. – 23,00/46,00)

12

Gmina Łask

17,00/34,00

20,00

13

Gmina Tuszyn

19,00/36,00

27,69

14

Gmina Aleksandrów Łódzki

20,90/41,80

od 1 stycznia 2020 r. – 35,50/65,00

średnia:

25,72

niądzom możliwe jest zamknięcie procedury
przetargowej na początku grudnia i sprowadzenie sprzętu do końca roku kalendarzowego.
Decyzja o przyznaniu pieniędzy została
poprzedzona przedstawieniem dwóch różnych stanowisk. Kilku radnych opowiadało
się za wstrzymaniem ostatniego zakupu nawet
jeszcze przez pół roku, aby spróbować uzyskać dofinansowanie zewnętrzne. Burmistrz
Mateusz Kamiński przekonywał, że nie
ma w bliskim horyzoncie czasowym żadnej
dotacji na wyposażanie nowego Domu Kultury.
Dotacje pojawiają się nieregularnie, a w zasadzie są kompletnie nieprzewidywalne.
Czekanie ę przez pół roku oznaczałoby
dopuszczenie do sytuacji, że Dom Kultury –
kosztujący do tej pory 17 mln zł – zamieniłby
się doraźnie w pustostan. Bez profesjonalnego
wyposażenia sali widowiskowej niemożliwe
byłoby przeprowadzenie prób Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie” w nowym obiekcie.
Czekanie na wyposażenie sali widowiskowej
doprowadziłoby do sytuacji, że za pół roku
po obiekcie wciąż kręciliby się pracownicy
techniczni, stałyby drabiny, a ze ścian zwisały
zwoje kabli.
W dyskusji przeważyły bardziej racjonalne
poglądy większości radnych. Według najbardziej optymistycznych prognoz, przeprowadzka do nowego Domu Kultury i pierwsze próby zespołów rozpoczną się w styczniu 2020 r.
Warunkiem jest przeprowadzenie wszystkich
odbiorów od spraw budowlanych po sanitarno-epidemilologiczne i przeciwpożarowe jeszcze
w starym roku. W tej chwili powstaje projekt
wniosku o dofinansowanie ekranów i projektorów multimedialnych dla Domu Kultury.

Działania w okresie międzysesyjnym
Podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie
burmistrz Mateusz Kamiński przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. W tym
okresie wydał 15 zarządzeń dotyczących różnych sfer działalności gminy.

Referat Inwestycji zajmował się
następującymi tematami:
1. W pełnym zakresie zakończono prace
na budowie przedszkola i żłobka w Guzewie i dokonano wszystkich niezbędnych
odbiorów.
2. Świetlica w Starej Gadce. Wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz podpisano umowę
na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.
3. Zakończono budowę kanalizacji podciśnieniowej. Wykonawca prowadzi jeszcze prace
objęte odrębną umową, związane z wykonaniem dodatkowych przyłączy.
4. Trwają odbiory przyłączy – do 26 listopada
647 mieszkańców Starej Gadki i Starowej
Góry przyłączyło się do wybudowanej kanalizacji.
5. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe w budynku domu kultury. Trwa

montaż trybuny składanej. W grudniu rozpoczną się odbiory sanepidu, PSP oraz PINB.
6. Z akończono prace związane z budową
oświetlenia na ulicy Pogodnej w Bronisinie
Dworskim. Odbiór i uruchomienie oświetlenia – listopad 2019. Ze względu na to,
że przyłączenie jest wykonywane przez
ŁZE, uruchomienie oświetlenia może odbyć się dopiero w grudniu.
7. Zakończono prace związane z budową wodociągów. Trwają próby ciśnieniowe i odbiory.
8. Z akończono prace związane z budową
rurociągu odwadniającego ulicę Glinianą.
Wykonawcy w trakcie odbioru wskazano
brak uporządkowania terenu, który został
uprzątnięty.
9. Trwają prace związane z utwardzaniem terenu na dziedzińcu MOPS.
10. Zakończono utwardzanie skarpy na Strudze. Budowę nadzorował Referat Komunalny UMR.
11. Zakończono prace ziemne związane z budową oświetlenia terenu przy GPZ w Rzgowie. Montaż słupów i lamp nastąpi w okresie przedświątecznym.
12. Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia terenu przy świetlicy w Czyżeminku.
Termin zakończenia 27 grudnia 2019.
13. Z wynikiem pozytywnym odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego dotycząca prawidłowości budowy oczyszczalni ścieków.
14. W oparciu o projekt budżetu, Referat Inwestycji przygotowuje postępowania przetargowe na planowane w roku 2020 inwestycje
drogowe.

Referat Komunalny
wykonywał następujące prace:
1. O dmulono rów przy ul. Edukacyjnej
w miejscowości Guzew – odcinek 80 m.
2. Wyrównano nawierzchnie ulic w miejscowościach: Starowa Góra (ul. Gerbery, ul.
Działkowa), ul. Kuchenna (ul. Gontowa),
Konstantyna (ul. Przyrodnicza), Romanów
(droga w kierunku Parczewa), Rzgów (ul.
Słowicza).
3. Zwieziono drewno pochodzące z wycinki
drzew na boisku przy Szkole Podstawowej
w Kalinie oraz sfrezowano 10 pni pozostałych po wycince.
4. Odmulono rów oraz zebrano pobocze przy
drodze powiatowej 2922E na odcinku 600 m
od drogi w kierunku Tadzina do rzeki Ner.
5. Z ebrano pobocze przy drodze gminnej
w miejscowości Bronisin Dworski (ul. Pogodna) na odcinku1500 m.
6. Z ebrano pobocze przy drodze gminnej
w Rzgowie, ul. Górna pomiędzy ul. Bema
a ul. Słoneczną.
7. Pracownicy komunalni byli również zaangażowani w prace porządkowe wykonywane przed 1 listopada w miejscach pamięci
narodowej.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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RZGÓW

Ciepło i cenny
nawóz ze…
ścieków
Gdy gmina Rzgów starała
się o unijne dofinansowanie
rozbudowy i unowocześnienia
oczyszczalni, jednym
z głównych powodów
przyznania pieniędzy było
poprawienie czystości
Stawów Stefańskiego
w granicach administracyjnych
Łodzi. Oczyszczalnia
ma więc ponadgminny wpływ
na ochronę środowiska.

Obiekt w Rzgowie przy ul. Stawowej kosztował blisko 17 mln zł, z czego połowę otrzymaliśmy w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na Lata 2014–2020. 30 września
2019 r. burmistrz Mateusz Kamiński, Radosław Pełka – przewodniczący Rady Miejskiej
i Beata Jasiukiewicz – dyr. GZWiK otworzyli
zmodernizowaną, powiększoną dwukrotnie
oczyszczalnię ścieków. Burmistrz M. Kamiński
powiedział przed przecięciem wstęgi, że ta inwestycja łączy pokolenia. Jest kontynuacją społecznej inicjatywy budowy oczyszczalni ścieków, podjętej w latach 90.
Dzięki najnowocześniejszej technologii,
odzyskuje się ciepło ze ścieków. Aby wyobrazić sobie pracę całego ciągu technologicznego, trzeba zacząć od reaktora biologicznego.

GUZEW

Owieczka
i labirynt
P

od koniec listopada rozpoczęły się prace
ziemne związane z przygotowaniem placu
zabaw dla przedszkola i żłobka w Guzewie przy
ul. Edukacyjnej. Plac zabaw będzie wyposażony w 8 urządzeń do zabaw rekreacyjno-edukacyjnych. Pojawią się tu m.in. zestawy zabawowe
np. „Labirynt”, karuzela, bocianie gniazdo, bujak owieczka,, huśtawka dwuosobowa, a także
piaskownica. Plenerowe zabawki, ich transport,
a także instalacja urządzeń kosztowały ok. 90
tysięcy zł. Obiekt będzie miał 4 lata gwarancji.
Tekst i fot. WK

To ogromna betonowa budowla o kolistym
kształcie, będąca tak naprawdę basenem wypełnionym nieczystościami. Ścieki z kanalizacji
i ze zlewni dla wozów asenizacyjnych trafiają
do reaktora po wstępnym oczyszczaniu mechanicznym w sitopiaskowniku.
W reaktorze biologicznym brudna ciecz
jest wprowadzana mieszadłem w ruch obrotowy, napowietrzana i oczyszczana przez bakterie. Osad odsącza się na prasie i po takiej obróbce przyjmuje postać pasty. Następnie trafia
do suszarni, która kojarzy się z wielką szklarnią. Ciepło odzyskane ze ścieków kierowane
jest do instalacji ogrzewającej suszarni osadów,
którą umieszczono pod posadzką.
Odparowane w suszarni osady z nieczystości – po dodaniu wapna są znakomitym
nawozem do upraw. W ubiegłym roku w sta-

rej części biologicznej oczyszczalni udało się
uzyskać 105 ton pasty, która jest używana
do użyźnienia gleby. Dziś większość osadów
jest tak wysuszona, że po znacznym zmniejszeniu objętości przyjmuje postać granulatu.
Rzgowska oczyszczalnia może wytwarzać 30
ton tygodniowo takiego naturalnego nawozu.
Nawóz z osadów jest dostarczany bezpłatnie
do gospodarstw rolnych. Zanim jednak zostanie zastosowany w polu, przeprowadza się
badania próbek gleby w specjalistycznym,
laboratorium. Badania są finansowane przez
ZWiK w Rzgowie. Od otwarcia oczyszczalni
po modernizacji, uzyskano już łącznie 50 ton
ekologicznego nawozu.

RZGÓW

Wybrukują
miejsca
postojowe
przy MOPS
T

rwają intensywne prace przy demontażu
starej nawierzchni podwórka Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rawskiej 8 i przy rozbiórce wiaty oraz ściany pergoli. Po uporządkowaniu i wybrukowaniu tego
miejsca powstaną 3 miejsca postojowe, w tym
2 dla osób niepełnosprawnych. Tegoroczna
część inwestycji zakłada ułożenie nowej kostki
betonowej typu Holland grubości 8 cm na po-

Opisana powyżej technologia suszenia osadu – w dniu oddania unowocześnionej oczyszczalni do użytku, wykorzystywana była dopiero
w trzech miejscach w województwie łódzkim.
Rzgowska suszarnia – w odróżnieniu od pozostałych – nie wydziela przykrego zapachu.
Czuć tu ziemię orną dobrej klasy, a nie osad
pochodzący z nieczystości.
– Odzyskiwanie energii ze ścieków – mówi
burmistrz Mateusz Kamiński – nie tylko służy
ochronie wody w Nerze, ale również przyczynia
się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla
do atmosfery! Inwestycja zrealizowana została
w bardzo krótkim okresie 15 miesięcy. Uzyskanie
dofinansowania unijnego było możliwe dzięki
uczestnictwu gminy Rzgów w pracach stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Inwestycja przy ul. Stawowej jest krokiem w przyszłość.
Zabezpiecza bowiem oczyszczanie ścieków przez
kilkadziesiąt lat. Została skojarzona także z budową kanalizacji w 23 ulicach w Starowej Górze
i Starej Gadce, gdzie możliwość przyłączenia się
do sieci zyskało docelowo około 1700 mieszkańców.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

wierzchni około 375 m2. Inwestycja obejmuje
także posadzenie 30 tui zielonych wraz z obsypaniem warstwą kolorowego gresu ozdobnego
na ok. 40 m2, jak również posianie nowej trawy.
Tegoroczny zakres prac w podwórku ośrodka
ma kosztować ok. 88 tys. zł. Drugi etap inwestycji przy budynku MOPS będzie polegał
na wybudowaniu parkingu na działce gminnej
w głębi posesji. Nie wiadomo jeszcze, czy Rada
Miejska w Rzgowie uzna tę inwestycję za niezbędną w roku budżetowym 2020.
Tekst i fot. WK
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ŻŁOBEK W GUZEWIE

Stoły urosną razem
z maluchami
J

est już pozwolenie na użytkowanie 19-miejscowego Żłobka Publicznego w Guzewie,
który zajmuje część kolorowego, nowego
budynku przedszkola przy ul. Edukacyjnej. Rekrutacja ruszyła na początku grudnia. Będzie
prowadzona w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Ogłosimy ją na stronach internetowych:
www.rzgow.pl oraz www.zlobek.rzgow.pl
Rekrutację poprowadzi nowa dyrektor
żłobka Monika Walaszczyk, nauczycielka zatrudniona dotąd w Przedszkolu Publicznym
w Rzgowie.
Przypomnijmy, że na otwarcie żłobka
otrzymaliśmy 570 tys. zł dotacji z Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego. Teraz władzom samorządowym udało się pozyskać w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi 672 763,76 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie:
„Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową
rodziców”. Wartość całego zadania zamyka się
kwotą 821 873,76 zł, które zostaną przeznaczone na trzy etaty żłobkowe, zakup pomocy
dydaktycznych i inne wydatki dla zagwarantowania funkcjonowania żłobka do końca stycznia 2022 roku.
– Analizowaliśmy strukturę demograficzną
dzieci w wieku żłobkowym i okazało się, że placówka w Guzewie to dopiero początek wielkiego
zadania obliczanego na lata – mówi burmistrz
Mateusz Kamiński. – Oczywiście, mamy w Rzgowie prywatny żłobek „Akademię Uśmiechu”,
ale to wszystko za mało w stosunku do potrzeb.

Jeśli Rada Miejska tak zdecyduje, to w ciągu
dwóch lat powstanie drugi żłobek publiczny
w Kalinie. Żłobek Publiczny to gwarancja niewysokich opłat: 225 zł miesięcznie za codzienne 10 godzin opieki i 10 złotych za wyżywienie
dziennie.
Pod jednym dachem w kolorowym, nowym budynku w Guzewie powstało publiczne
przedszkole, filia rzgowskiej placówki o tym
samym profilu. Ponieważ przedszkole obowiązuje tzw. podstawa programowa, z jego otwarciem trzeba poczekać do nowego roku szkolnego 2020/2021. W filii znajdzie się od dwóch
do trzech grup dzieci. Otrzymają one do dyspozycji dużą salę rytmiki i sale przedszkolną
z przesuwną ścianką, dzielącą przestrzeń w razie potrzeby na dwie części.
Ostatni, tegoroczny etap budowy przedszkola ze żłobkiem pochłonął nieco ponad milion złotych. Za te pieniądze dokończono prace
instalacyjno-budowlane, wykonano parking,
fragment drogi do ulicy, wyposażono kuchnię
ze zmywalnią, przeznaczoną do podgrzewania gotowych posiłków dostarczanych przez
catering. Gotowy jest gabinet logopedyczny.
W części żłobkowej już leży piękny, bajkowy
dywan. Do dyspozycji najmłodszych są dwa
przewijaki: rozkładany w toalecie oraz stały
w sali ogólnej. Zakupiono mebelki na nóżkach
o regulowanej wysokości – będą rosły razem
z dziećmi! Na zewnątrz właśnie powstał bogato
wyposażony plac zabaw.

Wykonawca zastosował nowoczesne pompy cieplne, odzyskujące ciepło z powietrza.
Pompy czerpią ciepło nawet przy zupełnie
pochmurnym niebie i mrozie dochodzącym
do −10°C. W razie jeszcze niższej temperatury,
ogrzewanie dodatkowo zostanie zasilone energią elektryczną. Same pompy wraz z instalacją
były dosyć kosztowne, ale teraz zrekompensuje
to tanio uzyskane ciepło z powietrza. W przedszkolu ze żłobkiem zainstalowano również częściowo ogrzewanie podłogowe.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

NUMERY
INTERWENCYJNE
OCHRONY
ŚRODOWISKA
Od 1 stycznia 2019 r. można całodobowo zgłaszać
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Łodzi istotne naruszenie przepisów
ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki
odpadami pod numerem telefonu:

721 111 213
Interwencje można zgłaszać również na adres
e-mail: awarie@wios.lodz.pl lub telefonicznie
w godzinach pracy urzędu (7.30–15.30)
pod numerem:

42 633 33 43
Zakladka 1 przod

12/9/18

7:54 PM

Page 1

6

SPRAWY I LUDZIE

RZGÓW NASZA GMINA – grudzień 2019

TE ZWIERZAKI CHYBA NIE MÓWIĄ LUDZKIM GŁOSEM…

„Prawdziwe”
bobry i wydry

!
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ieszkaniec Prawdy stracił cierpliwość odkąd na jego posesji niepodzielne rządy zaczęły sprawować
bobry i wydry. Powalone drzewa uszkodziły
ogrodzenie. Żeremie podniosły poziom Dobrzynki przepływającej koło działki. Wydry

korzystając z korytarzy wykopanych przez
bobry, dostały się do stawu i zjadły większość
żyjących tu karpi, amurów i linów.
Poszkodowany przygotowuje pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, gdzie zgłasza się roszczenia wynikające
z odwiedzin dzikich zwierząt.
Poprzednia inwazja bobrów i wydr na mojej posesji miała miejsce trzy lata temu – opowiada mieszkaniec. – W sierpniu 2017 r. zarybiłem staw narybkiem 100 karpi, 150 amurów
i 50 linów. Przez ten czas ryby osiągnęły wagę

Można na nich
liczyć każdego
dnia…
21

listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. W gminie Rzgów pracuje
w tym zawodzie 19 osób. W Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej burmistrz Mateusz Kamiński oraz Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza
wręczyli im po symbolicznej róży dołączając
do tego wyrazy uznania i wdzięczności za trud,
jaki wnoszą, aby pomóc osobom potrzebującym.

J

Natarcie pełne energii w Rzgowie

ak nas poinformował Włodzimierz Kaczmarek, starszy specjalista ds. energetyki
w UMR, mieszkańcy sygnalizują kłopoty związane z wyłączeniami prądu nawet
na sześć godzin! Okazało się, że wszystkiemu
winne są bobry, które pojawiły się nad Nerem
w Rzgowie. Podgryzione drzewo spadło na linię energetyczną, doprowadzając do spięcia.
Potem nastąpiły kolejne awarie.
W okolicach tramwajowego mostu widać kilkanaście drzew ze śladami bobrzych
siekaczy. Dla tych zwierząt ścięcie drzewa

Życzyli, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla nich prawdziwym spełnieniem.
W czasie spotkania dużo mówiono o tym,
że pracownicy socjalni są nie tylko widoczni
w pokojach, gdzie przyjmują podopiecznych
i podczas wywiadów środowiskowych w ich
domach. Dużo jest pracy nieujmowanej w statystykach i opartej na wolontariacie, pobudzaniu lub organizowaniu pomocy sąsiadów albo
zupełnie obcych ludzi.
Podeszły wiek, ciężkie schorzenia, ograniczenia w poruszaniu się, a także brak pomocy
ze strony najbliższych sprawiają, że poza oficjalną pomocą potrzebujący otrzymują paczki
żywnościowe, a po długim leczeniu szpitalnym
wracają do wysprzątanego mieszkania.
Tekst i fot. WK

o półmetrowym obwodzie okazało się fraszką. Od nadgryzionych pni do rzeki prowadzi
już szeroka ścieżka w chaszczach wydeptana
przez bobrzą rodzinę. Za sprawą bobrów
drzewa już dwukrotnie w ostatnim czasie
zwaliły się na napowietrzną linię energetyczną. Śladem szkody jest tylko pojedyncza gałązka zaplątana między przewodami w miejscu trudno dostępnym pomiędzy słupami,
co jest jednak bez znaczenia dla przepływu
prądu. Trudno powiedzieć jak długo będziemy czekać na następne wyskoki bobrów.

po kilka kilogramów. Z dnia na dzień ryby
zniknęły. Jeśli nawet nie pożarły ich wydry,
niedobitki spłynęły swobodnie do Dobrzynki
przez wyłom w ogrodzeniu będący dziełem
bobrów.
Poszkodowany boi się chodzić po własnej posesji, bo działka zamieniła się w system podziemnych korytarzy. Głębokie dziury
w murawie, stanowiące wejście do tuneli są dla
człowieka niebezpieczna pułapką. Wieloletnie
drzewa podjedzone przez bobrzą rodzinę grożą w każdej chwili zwaleniem na ogrodzenie
i zrujnowaniem dalszych jego odcinków.
Właściciel działki szacuje, że na jego ziemi
osiedliła się cała bobrza rodzina. Liczba wydr
jest trudna do określenia, aczkolwiek miał już
okazję zaobserwować przedstawicieli tego gatunku w swoim stawie.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Fot. archiwum prywatne mieszkańca
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WYWIAD

zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz finansów i zamówień publicznych. Byłam organizatorem i kierownikiem
wycieczek oraz kilkudniowych wyjazdów
wakacyjnych, jak również warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Współpracowałam z Łódzkim Domem Kultury,
placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

ROZMAWIAMY Z JOANNĄ PAPUGĄ-RAKOWSKĄ,
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RZGOWIE

Szykuje
się bardzo
kulturalny
nowy rok…
Za nami drugi już piknik świąteczny,
od kiedy została pani dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury. Czy ten
pomysł się sprawdził?
– Na pewno tak. Po organizacji ubiegłorocznego pikniku doszłam do wniosku, że mieszkańcy
gminy Rzgów lubią i są dumni z tego, kiedy coś się
organizuje z myślą o nich. Tego typu wydarzenie
było tutaj zorganizowane dopiero po raz drugi.
Zostało bardziej zauważone przez naszych mieszkańców, a jego program znacznie różnił się od poprzedniego. Wzięły w nim udział wszystkie grupy
artystyczne GOK oraz zaproszeni goście. Gwiazdą pikniku był zespół „Bayer Full”. Przez ten czas,
kiedy mam przyjemność pracować w rzgowskim
ośrodku kultury, zauważyłam, że nasza lokalna
społeczność lubi się bawić, tańczyć, a do zabawy
potrzeba czegoś rytmicznego i wesołego.

Dla Pani Nowy Rok przyniesie
duże zmiany. Prawdopodobnie
już w styczniu GOK zmieni swoją
siedzibę?
– To prawda. Jest to duża zmiana dla mnie i moich współpracowników, ale jest to też ogromna
zmiana jakościowa dla wszystkich mieszkańców
gminy Rzgów, którzy będą mogli korzystać z tak
pięknego i nowoczesnego obiektu. Mam nadzieję, że stanie się on ulubionym miejscem spotkań,
gdzie każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
Zarządzanie ośrodkiem kultury to zmierzanie
do połączenia zasad ekonomii z szeroko pojętym
kształtowaniem, rozwijaniem i upowszechnianiem autentycznych wartości kultury. To wypracowanie pewnej odrębności, niepowtarzalności,
a przede wszystkim właściwe rozpoznawanie
i zaspokajanie potrzeb odbiorców. Uważam,
że kultura buduje współczesną tożsamość regionu i jego mieszkańców oraz wspiera ich aktywność w wielu różnych dziedzinach życia.

Rozumiem zatem, że zapowiadają się
zmiany w ofercie artystycznej ośrodka?
– Nie tyle zmiany, ale zdecydowane rozszerzenie naszej oferty i wykorzystanie w pełni możliwości, jakie daje nowy obiekt. Chciałabym
zdecydowanie nastawić się na dzieci i młodzież.

Już teraz zaczęły działać zajęcia wokalne, które ukierunkowane są na indywidualną pracę
uczestników. Po przeprowadzce chciałabym
zwiększyć liczbę zajęć, a także postawić na taniec w jak najszerszej formie. Zamierzam uruchomić kursy tańca towarzyskiego, salsy, latino
solo i – mam nadzieję – ze również znajdzie się
miejsce na balet. Chciałabym wprowadzić naukę gry na instrumentach oraz zwiększyć częstotliwość odbywających się aktualnie zajęć.

7

darzeń artystycznych, takich jak: profesjonalne
koncerty, spektakle teatralne, przeglądy taneczne. Ważną sprawą jest również to, że wszystkie
zajęcia, imprezy, przeglądy, wystawy, jak i ferie czy wakacje, będą mogły być organizowane
w jednym miejscu. Do tej pory korzystaliśmy
z gościnności innych placówek, za co bardzo
dziękuję, choć nie było to łatwe organizacyjnie
i nie dawało komfortu pracy.

Jakie możliwości daje nowoczesny
budynek, jego wyposażenie, czy
nowa sala widowiskowa?

Ma pani duże doświadczenie w tego
rodzaju działalności kulturalnej. Wie
pani, czego ludzie oczekują, czego
chcą i co ich interesuje?

– Tak jak powiedziałam wcześniej, rozszerzenie
ofert edukacyjnej, ale również organizację wy-

– Posiadam formalną i praktyczną wiedzę z zakresu procedur administracyjnych i prawnych,

Z wykształcenia jestem socjologiem. Aby poznać potrzeby mieszkańców, zdecydowałam się
na przeprowadzenie specjalnej ankiety.

Czy pozwoliła ona zdiagnozować
potrzeby kulturalne w gminie
Rzgów?
– Ankieta jako przydatne narzędzie badawcze,
zidentyfikowała potrzeby kulturalne mieszkańców oraz pozwoliła poznać ich oczekiwania
wobec Gminnego Ośrodka Kultury. Generalnie
i podsumowując te wyniki w skrócie można powiedzieć, że rzgowianie bardzo domagają się
imprez plenerowych i koncertów, oczekują relaksu oraz oferty edukacyjno-artystycznej skierowanej do dzieci i młodzieży.

Przy okazji może powie nam Pani
coś o sobie od strony prywatnej? Jak
spędza pani wolny czas dyrektor?
– Mam to szczęście, że to, co robię w życiu zawodowym, jest również moją pasją, sprawia ogromną przyjemność i daje mi poczucie satysfakcji.
Prywatnie również lubię chodzić na dobre koncerty, często wybieram się do kina lub czytam.
Ogromną pasją był też dla mnie sport, jednak życie zdecydowało, że w tej chwili musiałam z niego zrezygnować ze względów zdrowotnych, ale
mam nadzieję, że będę mogła do niego wrócić.

Przed nami święta Bożego
Narodzenia, Nowy Rok, nowe
postanowienia i plany…
– Tak. Chciałabym skorzystać z okazji i złożyć
mieszkańcom gminy serdeczne życzenia udanych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia,
wspaniałego sylwestra oraz pomyślności, szczęścia i dużych i małych radości w Nowym 2020
Roku. No i oczywiście wielu wrażeń, przeżyć
i radości podczas uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych w nowym Gminnym
Ośrodku Kultury w Rzgowie.

Dziękujemy za rozmowę.
fot. UMR
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Charytatywnie
u Długosza
W

niedzielne popołudnie, 8 grudnia
w Szkole Podstawowej im. Jana
Długosza w Rzgowie odbył się
VII Koncert Charytatywny. Nad jego przygotowaniem pracowali uczniowie, nauczyciele
i rodzice uczniów trzech szkół podstawowych
w naszej gminie. Zorganizowanie wydarzenia
było możliwe m.in. dzięki środkom GKds.RPA.

STAROWA GÓRA

Wigilia OSP
W

sobotę, 7 grudnia w domu kultury
w Starowej Górze odbyło się podsumowanie gminnego roku strażackiego OSP
z udziałem m.in. burmistrza Mateusza Kamińskiego, brygadiera Krzysztofa Supery, komendanta powiatowej PSP w Koluszkach oraz
Dariusza Krzewińskiego, prezesa Gminnego
Związku OSP w Rzgowie. Spotkanie zakończyło się podzieleniem opłatkiem oraz kolacją

Dużym zaskoczeniem dla publiczności
był m.in. bardzo udany występ zespołu chóralnego „Voxellence”. Podziwialiśmy także
koncert uzdolnionych artystycznie uczniów
publicznych podstawówek oraz Niepublicznej Szkoły Muzycznej. Zobaczyliśmy jasełka
w wykonaniu uczniów przygotowanych przez
siostry felicjanki.

Na widowni znaleźli się m.in. burmistrz Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza Małgorzata Rózga, sekretarz gminy Katarzyna Berczak-Lato oraz Radosław Pełka – przewodniczący
Rady Miejskiej. Gospodynią uroczystości była
Monika Łoboda, dyrektor SP im. Jana Długosza.
Wydarzeniu towarzyszyły: degustacja ciast,
kiermasz stroików świątecznych, ozdób bożona-

rodzeniowych na choinkę, ręcznie wykonanych
kart świątecznych, koronek itp. Osobne stoiska
miały „Caritas” oraz Rada Rodziców. Można było
spokojnie pogawędzić przy filiżance kawy bądź
herbaty przy stolikach kawiarniach w szkolnym
hallu. Dochód z koncertu tradycyjnie jest przeznaczony na pomoc ciężko chorym dzieciom.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

wigilijną przy kolędach w wykonaniu Rzgowskiej Orkiestry Dętej.
Brygadier Krzysztof Supera w swoim wystąpieniu podkreślił, że obecny i najbliższy rok
są wyjątkowe z perspektywy ochotników. Głównie dzięki środkom samorządowym, lekkie wozy
ratownictwa technicznego renault master za pół
miliona złotych trafiły do remiz w Guzewie, a także w Kalinie. Planowany jest zakup nowych, średnich wozów gaśniczych dla OSP Rzgów i OSP
Starowa Góra oraz samochodu operacyjnego.
Kosztem 20 mln zł prawdopodobnie powstanie w Pałczewie niedaleko Romanowa
ogólnopolski poligon dla grup poszukiwawczo-ratowniczych. Komendant powiatowy mó-

wił o bardzo udanych koloniach dla stu dzieci
strażaków w 2019 r. Odpłatność rodziców była
nieduża. Podziękował za organizację turnieju
piłkarskiego w hali rzgowskiej oraz bardzo udanego Powiatowego Dnia Strażaka w Kalinie.
Gościem sobotniej, gminnej wigilii był
Waldemar Buda, poseł, wiceminister inwestycji i rozwoju i pomysłodawca programu
5000+ dla OSP. W powiecie łódzkim wschodnim wszystkie jednostki ochotnicze, orkiestry
i grupa poszukiwawcza Justynów otrzymały
łącznie 253,9 tysiąca złotych z tego programu.
Życzenia świąteczne obecnym złożył dh
Dariusz Krzewiński, Dariusz Chlebowski –
gminny kapelan OSP oraz ks. Mariusz Szcze-

śniak, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw.
św. Wojciecha. Kolację wigilijną przygotowało
i obsługiwało kilkanaście druhen i druhów OSP,
ale szczególne podziękowanie należy się m.in.
Anecie Kardas oraz braciom Sylwestrowi oraz
Krzysztofowi Kardasom. W podsumowaniu
rocznym OSP w Starowej Górze wziął udział:
Miron Ossowski – szef promocji gminy, Radosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie, radni Kamila Kuźnicka oraz Stanisław Zaborowski. Gospodarzami uroczystości
byli: Janusz Pacześniak – naczelnik OSP Starowa Góra i prezes tejże OSP Sławomir Piekarski.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Byliśmy przy choince…
Coraz więcej mieszkańców
uczestniczy w uroczystym
zaświeceniu miejskiej choinki
6 grudnia. Nikt nie zwracał
uwagi na dotkliwy, zimny
wiatr…
Z roku na rok przybywa atrakcji. Ciekawym
pomysłem było wspólne nagrywanie życzeń

…i na pikniku
z Mikołajem
Pogoda była wyśmienita choć
bez jednego płatka śniegu.
Od południa w niedzielę, 15
grudnia 2019 r. mieszkańcy
ściągali przed rzgowski
ratusz, przed którym
Gminny Ośrodek Kultury
pod kierunkiem dyrektor
Joanny Papugi-Rakowskiej
zorganizował „Świąteczny
Piknik z Mikołajem”.
Burmistrz Mateusz Kamiński
powiedział ze sceny, że prawie
cały program piknikowy
to przegląd wielkiego
dorobku kulturalnego gminy
Rzgów. Gwiazdą pikniku był
zespół Bayer Full.

burmistrza Małgorzata Rózga oraz Radosław
Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie oraz Miron Ossowski z działu promocji
gminy. Część muzyczną, występy wokalistów
przygotowała dyrektor GOK Joanna Papuga-Rakowska wraz z pracownikami. Całą imprezę nagrali, a życzenia sfilmowali informatycy
z UMR.

przez przedstawicieli władz i zebrane rodziny
w blasku rozświetlonej choinki. W tym roku
dzieci ubierały także mniejszą choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami, za co zostały
nagrodzone słodyczami. Drzewko trafi na piętro ratusza, gdzie ma współtworzyć świąteczną
atmosferę.
Mikołajowi pomagali: burmistrz Mateusz
Kamiński, a kosze pełne połyskujących czekoladowych Mikołajów przydźwigali – zastępca



Na scenie wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, Grupa Taneczna „Krasnale” – oba
pod kierunkiem artystycznym Renaty Furgi,
Grupa Wokalna GOK „Sempre Cantare”, Grupa
Wokalna „Stars”, Grupa Wokalna „Shadow’s”
oraz formacja JumpStyle. Z koncertem m.in.
kolęd zaprezentował się Rzgowska Orkiestra
Dęta. Najmłodsi, rodzice i dziadkowie świetnie się bawili podczas zimowego spektaklu.
Konkursy i animacje dla dzieci poprowadzili:
grupa plastyczna „Collage” i Stowarzyszenie
Husaria Gealan oraz Teatr NaCodzień. Swoje
prace zademonstrowały pod namiotem panie
z Koła Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane”.
Obok ratusza stanęło 6 wozów strażackich naszych OSP z całej gminy. Nasi goście
mogli posilić się bezpłatnym żurem na stoisku
gastronomicznym Koła Gospodyń Wiejskich

z Gospodarza. Występom artystycznym przyglądała się sekretarz gminy Katarzyna Berczak-Lato oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Bartoszewski z grupą radnych. Piknik
odbył się pod patronatem burmistrza Mateusza
Kamińskiego.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Z książką za pan brat

Ciekawostki o naszym kościele (14)

Witraż św. Jana
Chrzciciela

W

racamy do naszego cyklu, zawieszonego z powodu remontu prezbiterium, który uniemożliwił dostęp do dwóch ostatnich witraży. W ostatnim
odcinku pisaliśmy o witrażu ze św. Faustyną.
Przypomnijmy, że wymiana okien w naszej świątyni w latach 2011–2012 zainspirowała poprzedniego proboszcza księdza Tadeusza
Malca do zainstalowania witraży, artystycznie
korespondujących z XVII-wieczną architekturą
i zabytkowym wystrojem wnętrza.

Nowości GBP w Rzgowie poleca

Zimowe wieczory z noblistką

Z

aczęło się od Nagrody Polskiego
Towarzystwa Wydawców Książek
za „Podróż ludzi Księgi” w 1993
roku, potem Fundacja im. Kościelskich
przyznała swoją nagrodę w 1997 roku
za „Prawiek i inne czasy”, którą także czytelnicy najwyżej ocenili, przyznając Nagrodę
Nike publiczności. To wyróżnienie jeszcze
kilka razy przypadało pisarce w udziale –
za „Dom dzienny, dom nocny”, „Grę na wielu bębenkach”, „Biegunów” czy monumentalne „Księgi Jakubowe”. Medal „Zasłużony
w Kulturze Gloria Artis” otrzymała w 2010 r.
Kilka lat później, w roku 2018 była laureatką
międzynarodowej nagrody Bookera za dostrzeżoną już w Polsce powieść „Bieguni”.
Nagroda Nobla za 2018 r. wręczona
w grudniu br. „za wyobraźnię narracyjną,
która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”
jest ukoronowaniem kariery pisarskiej Olgi

Tokarczuk, która zapewne nie powiedziała
jeszcze wszystkiego i pewnie zechce powiększyć swój dorobek pisarski, zaskakując czytelników kolejnymi powieściami. Przywołane
„przekraczanie granic” często zadziwia odbiorców, intryguje, wabi i wzbudza podziw
nad kunsztem narracji, wielością metafor,
mitów i odwołań. Tłumaczenia na 35 ję-

Na tropach historii

Ich pojawienie się było oczywiście uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wielobarwne witraże o religijnej tematyce
zostały ufundowane przez parafian, a jeden nawet przez gminę (św. Florian). Autorką witraży
jest łódzka artystka Maria Suwalska, która dyplom obroniła u profesora Lecha Kunki w ASP,
a szklane obrazy w ołowianych ramach wykonuje od lat 90. XX wieku.
Dziś przypatrzmy się losom świętego Jana
Chrzciciela, postaci dość tajemniczej. Urodził
się w królestwie Heroda między 2 a 6 rokiem
p.n.e., a zginął w 32 r. n.e. Jezus i Jan byli kuzynami. Jan przyjął rolę zwiastuna Mesjasza
i miał przygotować ludzi na jego przyjście
W związku z tym chrzcił ich na znak ich skruchy. Uchodzi za proroka chrześcijan, ale i muzułmanów. Ci ostatni uważają go za poprzednika Jezusa i Mahometa, w Ewangelii według św.
Łukasza to Jan ochrzcił Jezusa, choć przekaz
na ten temat nie jest jednoznaczny, Wkrótce
po poznaniu i chrzcie Jezusa, Jan trafił do więzienia za krytykę niemoralnego małżeństwa tetrarchy Heroda Antypasa i Herodiady. W konsekwencji spisku Jan został ścięty i pochowany
w meczecie w Damaszku.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Witraż fundacji Jana i Barbary Mielczarków

Anna Malinowska

Jak żacy ze Rzgowa
w Krakowie studiowali…

M

imo wielu trudnych okresów w dziejach Rzgowa względnie szybki rozwój miasta uwidocznia się w lustracji w1531 r., wykazującej 103 domy. Łanów
uprawnych było 23, tj. 10 dawnych oraz nowo
wykarczowanych i 3 wójtowskie. Dochód kapituły krakowskiej z miasta wraz z młynem
i foluszem wynosi! wówczas grzywien 30 i pół
oraz groszy 20.
Wraz ze wzrostem liczby ludności rozwijają
się rzemiosła, w szczególności zaś sukiennictwo
znajduje poparcie ze strony kanoników. Rewizorowie w 1519 roku radzą kapitule wystawić
na miejscu folusz, „aby sukiennik rzgowski nie był
zmuszony chodzić ze suknem aż do Lutomierska;
gdyby w miasteczku istniał folusz, zachęciłoby
to innych sukienników do osiadania w Rzgowie”.
Wkrótce folusz został urządzony przy młynie.
Lustratorowie w 1535 roku radzą udzielić
sukiennikom rzgowskim przywilejów i zapomogi na równi z pabianickimi. Zawiązują się
cechy rzemieślnicze, których pięć ustanowiono w 1553 roku, a mianowicie: kowali, stelmachów, sukienników, kuśnierzy i szewców.
Dość powiedzieć, że w XVI w. wzrasta ogólny dobrobyt miasteczka, a wraz z nim i potrzeba oświaty. Zamożniejsi mieszczanie rzgowscy
mogą nawet pozwolić sobie na posłanie swych

synów na wyższe nauki do wszechnicy krakowskiej, a ich nazwiska znajdujemy w starych metrykach uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W drugiej połowie XVI w. znany był np. Mateusz ze Rzgowa, „niepospolity muzyk na organach i innych instrumentach muzycznych”,
który, jak głosi dokument z roku 1585, znakomitego dokonał dzieła (ingenii opere), mianowicie
naprawy i odnowienia organów w kościele katedralnym w Krakowie. W nagrodę za ten trud
i na wstawiennictwo Stanisława Karnkowskiego,
arcybiskupa gnieźnieńskiego otrzyma! on od kapituły pewne grunta w rodzinnym mieście oraz
wolność od ciężarów i powinności.
Oto kilka innych przykładów rzgowskich
żaków w Akademii Krakowskiej (na podstawie
rękopisu Biblioteki. Jagiellońskiej: Metricae Studiosorum Universitatis Cracoviensis 1400–1642):
w roku 1460 – Grzegorz syn Marcina; 1462 – Mateusz s. Mikołaja; 1493 – Stanisław s. Mikołaja;
1515 – Jan ze Rzgowa otrzymuje stopień bakałarza, 1546 – Mikołaj s. Wojciecha; 1573 – Mikołaj s. Jana Kałuzny; 1585 – Bartłomiej s. Bartłomieja Kokoszka; 15116 – Mateusz s. Piotra
Caper; 1603 – Błażej s. Jana Sierociński.
Ma zatem Rzgów także swoją kartę w dziejach sławnej i najstarszej polskiej uczelni.
AG

zyków świata, w tym egzotyczny hindi nie
są przypadkiem. Autorów przekładów swoich powieści pisarka nazywa pięknie ambasadorami swojej twórczości.
Zapraszamy do korzystania z księgozbioru tradycyjnego i elektronicznego IBUK
LIBRA. W obu znajdą Państwo powieści
Olgi Tokarczuk i wielu innych autorów. Zimowe długie wieczory i okres świąteczny
sprzyjają wyciszeniu i relaksowi. Do tego
zestawu wspaniale pasuje książka, do której
dołączamy świąteczne pozdrowienia i najlepsze życzenia dla naszych Czytelników.

Do końca grudnia 2019 r. zapraszamy
do Gminnej Biblioteki Publicznej pod stary
adres – na ul. Szkolną 3 (budynek SP).
W styczniu i lutym 2020 r. księgozbiór będzie
niedostępny. O terminie otwarcia GPB
w nowym Domu Kultury będziemy Państwa
informować na FB i stronie internetowej.
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URODZINY „CAMERATY”

i integracyjnych. Do najczęściej wykonywanego repertuaru grupy należy ponad 50 utworów
na dwa, trzy i na cztery głosy: pieśni kościelne
(maryjne), kolędy, pieśni i piosenki patriotyczne (narodowościowe oraz hymny), biesiadne,
okolicznościowe a capella lub z akompaniamentem o różnych skalach trudności.
Do grupy należą pasjonaci grupowego
muzykowania – mieszkańcy naszej gminy, ale
również pobliskiej Łodzi czy Brójec. Kontynuują tradycje chóru działającego prężnie w Rzgowie w XX w.
Świętej Cecylii przypada 22 listopada. To patronka chórzystów, lutników, organistów, muzyków i zespołów wokalno-instrumentalnych.

Chór „Camerata” w obiektywie

Rozśpiewana
„szesnastka”
W niedzielę, 24 listopada
2019 r. Gminny Ośrodek
Kultury w Rzgowie zaprosił
na doroczne obchody
16. rocznicy działalności
Rzgowskiego Chóru Camerata
i obchody święta patronki –
„Cecyliada 2019”. Uroczyste
spotkanie odbyło się podczas
mszy świętej w kościele pw.
św. Stanisława B.M. w Rzgowie.
Dyrygowała Izabela Kijanka.
W uroczystości uczestniczyli: burmistrz Mateusz Kamiński, Radosław Pełka przewodniczący Rady Miejskiej wraz z zastępcą Markiem
Bartoszewskim i radnymi. Przedstawiciele chóru przekazali upominek: książki religijne księdzu proboszczowi Krzysztofowi Florczakowi.
Ks. kanonik przyznał, że od pewnego czasu nosi
się zamiarem stworzenia biblioteki parafialnej.
Część potrzebnych książek już zgromadził. Podczas mszy artyści wykonali następujące utwory:
• Hymn do św. Cecylii pt. Niby echo…, opr. Izabela Kijanka
•N
 a stopniach Twego tronu – z muzyką Karola
Kurpińskiego i tekstem Alojzego Felińskiego
•C
 hrystusowi otwórzmy drzwi… – muzyka
i słowa Ireneusz Kijanka.
Podczas minikoncertu po mszy wysłuchaliśmy:
• Ś lubowanie – Antoniego Chlondowskiego
•P
 rzylecieli sokołowie – muz. Stanisław Moniuszko, sł. Jan Czeczot
•P
 ieśń wieczorna – muz. Stanisław Moniuszko,
opr. Michał Świerzyński

Na bis artyści zaśpiewali Psalm XLVII –
Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie… – muz.
Mikołaja Gomółki, słowa: Psalmy Dawidowe
w przekładzie Jana Kochanowskiego.
Rzgowski Chór „Camerata” powstał jesienią 2003 r. Jego założycielką, kierownikiem
muzycznym i dyrygentem jest magister Izabela Kijanka, absolwentka Akademii Muzycznej
w Łodzi. Chórzyści dali pierwszy koncert w 85.
rocznicę odzyskania Niepodległości. Artyści
wykonali trzy pieśni: „Marsz I Brygady”, „O mój

rozmarynie” i „Raduje się serce”. Camerata –
grupa artystyczna GOK w Rzgowie uświetnia
obchody świąt narodowych, powiatowych
i gminnych.
Od 16 lat krzewi wokalną kulturę muzyczną w postaci pieśni i piosenek, ożywia i tworzy
kulturę Rzgowa, promuje go poza granicami
na festiwalach i przeglądach chóralnych, a także podczas warsztatów artystycznych w popularnych miejscowościach. Takie warsztaty mają
podwójny charakter: wyjazdów artystycznych

Już chyba po raz ostatni wystawa zdjęć dokumentujących ostatni rok działalności Rzgowskiego Chóru, czyli „Camerata” w obiektywie –
została otwarta w rzgowskim ratuszu. Według
najbardziej optymistycznych prognoz w styczniu 2020 r. będzie dostępna wystawiennicza galeria sztuki w Domu Kultury, który przechodzi
końcowy etap wyposażania.
Wernisaż wystawy był okazją do przekazania przez dyrygent Izabelę Kijankę najnowszych informacji o chórze. Artyści występują
już nawet po trzy razy w miesiącu na różnych scenach. Zespół zasiliło pięciu nowych artystów.
Wystawę w środę, 27 listopada 2019 r.
otworzyli: burmistrz Mateusz Kamiński,
zastępca burmistrza Małgorzata Rózga,
Radosław Pełka – przewodniczący Rady
Miejskiej oraz Joanna Papuga-Rakowska,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie. Podczas wernisażu goście wysłuchali
recitalu skrzypcowego Izabeli Kijanki.
„Camerata” posiada na swym koncie m.in.
I nagrodę na IV Przeglądzie Artystycznego
Ruchu Seniorów w Radomsku. Brała udział
w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Dobroniu, gdzie
wykonała utwory: „Matko nasza”, „Ave Maria”
i „Święta Matko”. Koncerty chóralne to rzgowska specjalność: Chór „Camerata” uczestniczył
podczas festynu Powitanie Lata w Starowej
Górze w koncertach z udziałem czterech, a nawet pięciu chórów, a na scenie publiczność podziwiała jednocześnie stu artystów z naszego
regionu.
Lista sukcesów chóru jest niemal nieskończona. Rok temu Rzgowski Chór „Camerata”
otrzymał nagrodę pieniężną marszałka województwa łódzkiego w dziedzinie kultury podczas Regionalnego Kongresu Edukacji Kulturalnej w Filharmonii Łódzkiej im. Artura
Rubinsteina.
– Jesteśmy nastawieni na repertuar złożony
z pieśni i piosenek patriotycznych, biesiadnych,
okolicznościowych, pieśni kościelnych i kolęd,
również w języku angielskim – mówi kierownik artystyczny „Cameraty” Izabela Kijanka.
Rzgowski Chór „Camerata” powstał jesienią 2003 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury. Założycielką, kierownikiem muzycznym
i dyrygentem jest mgr Izabela Kijanka – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Ten
dwudziestokilkuosobowy zespół uświetnia
uroczystości lokalne zarówno świeckie, jaki kościelne. Należą do nich: Święto Niepodległości,
Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Papieski, Dni
Rzgowa, dożynki gminne, jubileusze Orkiestry
Dętej, Koła Gospodyń Wiejskich Starowa Góra
i wiele innych wydarzeń.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIO, POPIOŁU I SEGREGOWANYCH
Juko Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97–300 Piotrków Trybunalski, www.juko.com.pl, tel. 44 732 69 63
Rejon I

Rejon II

Rejon III

Rejon IV

Odpady
komunalne
+ BIO + Popiół

Odpady
segregowane

Odpady
komunalne
+ BIO + Popiół

Odpady
segregowane

Odpady
komunalne
+ BIO + Popiół

Odpady
segregowane

Odpady
komunalne
+ BIO + Popiół

8.01.2020
20.01.2020

8.01.2020

7.01.2020
21.01.2020

7.01.2020

3.01.2020

9.01.2020
23.01.2020

3.02.2020
17.02.2020

3.02.2020

4.02.2020
18.02.2020

4.02.2020

3.01.2020
17.01.2020
31.01.2020

2.03.2020
16.03.2020
30.03.2020

2.03.2020

3.03.2020
17.03.2020
31.03.2020

3.03.2020

30.03.2020

14.04.2020 – tylko
odpady bio

14.04.2020
28.04.2020

15.04.2020 – tylko
odpady komunalne

12.05.2020
26.05.2020

27.04.2020

9.06.2020
23.06.2020

27.04.2020

11.05.2020
25.05.2020

25.05.2020

8.06.2020
22.06.2020

7.07.2020
21.07.2020

22.06.2020

6.07.2020
20.07.2020

4.08.2020
18.08.2020

20.07.2020

1.09.2020
15.09.2020
29.09.2020

3.08.2020
17.08.2020
31.08.2020

17.08.2020

9.01.2020

10.01.2020
24.01.2020

10.01.2020

13.01.2020
27.01.2020

27.01.2020

6.02.2020
20.02.2020

6.02.2020

7.02.2020
21.02.2020

7.02.2020

10.02.2020
24.02.2020

24.02.2020

5.03.2020
19.03.2020

5.03.2020

6.03.2020
20.03.2020

6.03.2020

9.03.2020
23.03.2020

13.02.2020
27.02.2020

23.03.2020

2.04.2020

3.04.2020
17.04.2020

3.04.2020

24.04.2020

2.04.2020
16.04.2020
30.04.2020

6.04.2020
20.04.2020

12.03.2020
26.03.2020

20.04.2020

22.05.2020

14.05.2020
28.05.2020

28.04.2020 – odpady segregowane + bio + popiół

4.05.2020
18.05.2020

9.04.2020
23.04.2020

18.05.2020

19.06.2020

9.06.2020 – tylko
odpady bio

29.04.2020 – tylko
odpady komunalne

1.06.2020
15.06.2020
29.06.2020

7.05.2020
21.05.2020

15.06.2020

4.06.2020
18.06.2020

3.07.2020
17.07.2020
31.07.2020

17.07.2020

10.06.2020 – tylko
odpady komunalne

14.08.2020
28.08.2020

14.08.2020

28.04.2020

14.04.2020
24.04.2020

26.05.2020

8.05.2020
22.05.2020

23.06.2020

5.06.2020
19.06.2020

15.09.2020

14.09.2020

13.10.2020
27.10.2020

13.10.2020

14.09.2020
28.09.2020

12.10.2020

10.11.2020
24.11.2020

10.11.2020

12.10.2020
26.10.2020

9.11.2020

8.12.2020
22.12.2020

8.12.2020

9.11.2020
23.11.2020
7.12.2020
21.12.2020

7.12.2020

31.01.2020
28.02.2020
27.03.2020

11.09.2020
25.09.2020

11.09.2020

9.10.2020
23.10.2020

9.10.2020

6.11.2020
20.11.2020

6.11.2020

4.12.2020
18.12.2020

4.12.2020

30.04.2020
28.05.2020

Odpady
segregowane

Rejon VII

Odpady
komunalne
+ BIO + Popiół

31.03.2020

18.08.2020

Rejon VI

Odpady
segregowane

13.03.2020
27.03.2020

21.06.2020

Rejon V
Odpady
komunalne
+ BIO + Popiół

14.02.2020
28.02.2020

Odpady
segregowane

15.05.2020
29.05.2020

29.05.2020

13.07.2020
27.07.2020

13.07.2020

Rejon VIII

Odpady
komunalne
+ BIO + Popiół

Odpady
segregowane

Odpady
komunalne
+ BIO + Popiół

Odpady
segregowane

2.01.2020
16.01.2020
30.01.2020

2.01.2020

14.01.2020

30.01.2020

14.01.2020
26.01.2020
30.01.2020

27.02.2020

13.02.2020
27.02.2020

27.02.2020

26.03.2020

12.03.2020
26.03.2020

26.03.2020

23.04.2020

9.04.2020
23.04.2020

23.04.2020

21.05.2020

7.05.2020
21.05.2020

21.05.2020

18.06.2020

4.06.2020
18.06.2020

18.06.2020

16.07.2020

2.07.2020
16.07.2020
30.07.2020

30.01.2020

25.06.2020

25.06.2020

12.06.2020
26.06.2020

26.06.2020

10.08.2020

9.07.2020
23.07.2020

7.09.2020

6.08.2020
20.08.2020

5.10.2020

10.09.2020
24.09.2020

10.09.2020

3.09.2020
17.09.2020

2.11.2020

8.10.2020
22.10.2020

8.10.2020

30.11.2020

5.11.2020
19.11.2020

5.11.2020

16.10.2020

2.11.2020
16.11.2020
30.11.2020

8.10.2020
22.10.2020

8.10.2020

17.09.2020

4.09.2020
18.09.2020

5.10.2020
19.10.2020

10.09.2020
24.09.2020

10.09.2020

20.08.2020

7.08.2020
21.08.2020

7.09.2020
21.09.2020

13.08.2020
27.06.2020

13.08.2020

24.07.2020

13.08.2020
27.06.2020

13.08.2020

23.07.2020

10.07.2020
24.07.2020

10.08.2020
24.06.2020

2.07.2020
16.07.2020
30.07.2020

5.11.2020
19.11.2020

14.12.2020
28.12.2020

28.12.2020

3.12.2020
17.12.2020
31.12.2020

3.12.2020

3.12.2020
17.12.2020
31.12.2020

1.10.2020
15.10.2020
29.10.2020

15.10.2020

2.10.2020
16.10.2020
30.10.2020

21.08.2020
18.09.2020

12.11.2020
26.11.2020

12.11.2020

13.11.2020
27.11.2020

13.11.2020

10.12.2020
24.12.2020

10.12.2020

11.12.2020
23.12.2020

11.12.2020

31.12.2020

16.07.2020

5.11.2020
3.12.2020
31.12.2020

Prosimy o wystawienie odpadów do godziny 7.00





A azbestu coraz mniej!

Rejon I

Z

RZGÓW: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema,
K. Jagiellończyka, Księdza Załuski, Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, Rudzka, prof. Łowmiańskiego, Księżycowa, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona,
Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98, Katowicka

Rejon II

RZGÓW: Długa, Borowikowa, Gliniana, Bajkał (dawna Gliniana 62), Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, Reja, Ogrodowa, pl. 500-lecia, Polna, Południowa, Przejazd, Przyrzeczna,
Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, Tylna, Wąska, Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana

Rejon III

RZGÓW: Leśna, Nasienna, Stroma; STARA GADKA: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa,
Lucerniana, Ogrodników, Rzemieślnicza, Szparagowa, Ślusarska, Uczniowska, Usługowa, Zaułek, Zdrojowa;
GOSPODARZ: Cegielniana, Gospodarz, Kwiatowa, Liliowa, Łanowa, Młyńska, Nowa, Różana, Pałacowa,
Spacerowa, Zbożowa

Rejon IV

CZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY, GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa; RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

Rejon V

BRONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA

Rejon VI

KALINKO, STAROWA GÓRA: Centralna od 1 do 37, strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana Pawła II, Kanałowa, Sołecka, Perłowa, Wójtowska, Piaskowa, Piecowa,
Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa; STARA GADKA: Śniadeckiego

Rejon VII

STAROWA GÓRA: Wierzbowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, Modrzewiowa, Nowa, Okienna,
Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa, Żwirowa, Szklana, Akacjowa

godnie z umową o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zawartej 19 sierpnia 2019 r., a dotyczącej „Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów, zawierających azbest z gminy Rzgów w 2019 roku”
– otrzymaliśmy 48 836 zł netto przy wkładzie
gminy: 5 427 zł.
Zakres robót obejmował: demontaż, przygotowanie do transportu, wywiezienie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.
Przez dwa lata usunęliśmy azbest ze 143 posesji
– w sumie 292 tony Całkowita ilość wyrobów
zawierających azbest znajdująca się na terenie
gminy to ponad 143 036 m kw., czyli 2146 ton
– tyle odpadów azbestowych było zinwentaryzowanych w 2017 roku.

Z założeń gminnego programu
usuwania azbestu:
* w latach 2017–2021 usunięte zostanie – 28%
azbestu
* w latach 2022–2026 – 35%
* w latach 2027–2032 – 37%
Tekst i fot. Magdalena Górska, główny specjalista ds. ochrony środowiska UMR
Zakladka 1 przod

12/9/18
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PODZIAŁ GMINY RZGÓW NA REJONY

GRODZISKO, KONSTANTYNA, STAROWA GÓRA: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana
Rejon VIII III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa, Podłogowa, Stefana Batorego,
Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Łokietka, Zygmunta Wazy

Sołtys Gospodarza
dziękuje…

H

enryk Garusiński, sołtys Gospodarza
wraz z Radą Sołecką informują, że część
przyszłorocznego funduszu sołeckiego w kwocie 5377 zł zostanie przeznaczona na organizację Dnia Dziecka i Mikołajki. Program święta
ma przypominać tegoroczne obchody, a więc
będzie nadmuchiwana zjeżdżalnia, animacje, lody, przejazd na kucu, a tego lata będzie
to wszystko wzbogacone przejażdżkami wozami

konnymi i przelotem gołębi pocztowych. Za pieniądze z funduszu sołeckiego zostaną zakupione
światła dyskotekowe dla potrzeb imprez w zmodernizowanej niedawno świetlicy wiejskiej.
Sołtys Henryk Garusiński chciałby za naszym pośrednictwem podziękować sponsorom
imprez dziecięcych w Gospodarzu: Justynie
Pierzyńskiej, Elżbiecie Olszańskiej i Magdalenie Pankowskiej. To dzięki nim 60 dzieci otrzymało prezenty w postaci książek, jak również
zostały zaprojektowane i wydrukowane plakaty
informacyjne oraz zakupiono słodycze i owoce.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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JUBILEUSZ 50-LECIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ STANISŁAWA CHOLASIA

Pół wieku we własnej firmie
11 listopada 1969 r. Stanisław
Cholaś, dziś ceniony
w gminie Rzgów społecznik,
sponsor oraz przedsiębiorca,
rozpoczął działalność
gospodarczą w zakładzie
ślusarskim. Od samego
początku specjalizował się
w siatkach ogrodzeniowych,
ogrodzeniach metalowych
oraz usługach dla rolników.
Urodził się w 1944 roku. Pochodzi z Woli
Pszczółeckiej koło Łasku. W wieku 18 lat,
w towarzystwie kilku kolegów wyruszył do Łodzi
na poszukiwanie pracy. Zatrudnił się początkowo
w państwowej bazie sprzętu budowlanego, która
specjalizowała się w naprawach. Potem przeszedł
do innej firmy państwowej, w której montował
balustrady balkonowe w nowych blokach na Teofilowie. Ostatnim przedsiębiorstwem, dla którego
pracował była „Elta” przy ul. Aleksandrowskiej
(działa do dzisiaj, ale już jako ABB Elta Fabryka
Transformatorów i Sieci Trakcyjnej).
Mając takie doświadczenie zawodowe
w branży metalowo-ślusarskiej, dowiedział
się o upadającym zakładzie ślusarskim, który
pół wieku temu wydzierżawił w Rzgowie przy
placu 500-lecia w miejscu, gdzie dziś działa restauracja „Cichy Kącik”. Interesy dobrze szły.
Z dzierżawcy stał się właścicielem. Przy ul. Tuszyńskiej kupił hektar ziemi, na którym w połowie lat 70. postawił dom z podpiwniczeniem,
przeznaczonym na nową siedzibę zakładu ślusarskiego.
– Wtedy jeszcze byłem rzemieślnikiem, prywaciarzem – jak nas wtedy nazywali – wspo-

mina Stanisław Cholaś. – Mniejsza jednak
o nazwę – ważna była koniunktura gospodarcza. Za rządów Jaruzelskiego półki sklepowe
opustoszały. Dla mnie wtedy zaczął się okres
prosperity. Musiałem iść za ciosem, bo popyt był
na wszystko. W 1983 r. rozszerzyłem działalność
gospodarczą o produkcję siatki powlekanej oraz
przewodów elektrycznych. W 1984 r. powstał
istniejący do dzisiaj budynek warsztatowy obok
biura. W 1994 r. stanęła hala targowa „Cholaś”,
w której 130 dzierżawców prowadziło stoiska
o profilu głównie odzieżowym. W roku 1999–
2000 r. powstała hala produkcyjna zakładu Cablex o powierzchni 1500 m2. Około 2000 r. moja
firma odnotowała najwyższe zatrudnienie – 40
osób pracujących na trzy zmiany.
Wygłodzony rynek to nie jest dożywotni
sposób na robienie interesów. Podstawą sukcesu była innowacyjność. Stanisław Cholaś

na początku lat 80. jako pierwszy w Polsce
wprowadził na rynek siatki ogrodzeniowe powlekane tworzywem PCW. Ich żywotność wynosi 40, a nawet do 50 lat. Klienci sprzed blisko
czterdziestu lat wciąż cieszą się ogrodzeniami,
których nie pożarła korozja. Własności fizyczne powlekanego metalu nie uległy jeszcze destrukcyjnemu wpływowi warunków atmosferycznych. Drugim przebojem rynkowym stała
się siatka ocynkowana z płaskownika.
Kiedy na trójkątnym, Starym Rynku w Rzgowie mieszkańcy, a wraz z nimi Stanisław
Cholaś ufundowali charakterystyczny krzyż
w miejscu kościoła sprzed wieków, rynek został
ogrodzony siatką z płaskownika pochodzącą
z jego PPHU Cablex. To też było sponsorowane
przez przedsiębiorcę.
Biznesman oddawał się nie tylko zdobywaniu klientów i rozszerzaniu działalno-

Dziewczyny z ogniem D

ziewięć strażaczek OSP ze Starowej
Góry postanowiło pomóc macierzystej jednostce. Zapozowały do kalendarza na 2020 rok. W czwartek wieczorem, 21
listopada odbyła się jego promocja – z 200 kalendarzy – już ponad 20 „poszło do ludzi”. Nie
można ich sprzedawać. Ludzie wpłacali więc
darowizny za pokwitowaniem KP w minimalnej wysokości 30 złotych.
Już kilka lat temu pomysł kalendarza
z druhn ami OSP pojawił się początkowo
w głowie naczelnika miejscowych pożarników
Janusza Pacześniaka. Jednak w tym roku 9
dziewcząt wzięło sprawy w swoje ręce. Razem
startują w zawodach pożarniczych. Razem zdecydowały się pokazać przed obiektywem. Pomysł zdecydowanie poparł prezes OSP Starowa
Góra Sławomir Piekarski.
Pozowały tylko strażaczki pełnoletnie.
Wszystkie prace nad kalendarzem nie wiązały się z żadnym wynagrodzeniem dla wykonawców pomysłu. Co nie znaczy, że miała
to być jakaś amatorszczyzna. Zdjęcia wykonał
profesjonalista Bartłomiej Prokop. Przygotowaniem modelek zajął się zawodowy fryzjer

ści gospodarczej. Został współzałożycielem
Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwa Kurkowego”. Ta organizacja nawiązująca
do staropolskich tradycji oraz strojów, została
rozwiązana w PRL w 1951 r., ale odrodziła się
w kraju na początku transformacji ustrojowej.
Bracia kurkowi w szlacheckich żupanach i czapach zawsze są obecni na dożynkach gminnych
i powiatowych w Rzgowie. Pan Stanisław został
nawet Królem Strzelców Okręgu Centralnego,
zwanego Złotym. W głosowaniu tajnym Zgromadzenie Braci powołało go na stanowisko pisarza instygatora trzyosobowego Sądu Brackiego na kadencję 2013–2018. Instygator to dziś
zapomniane przez ogół staropolskie określenie
oskarżyciela publicznego.
Ukoronowaniem zasług Stanisława Cholasia na niwie gospodarczej, społecznej i kulturalnej było nadanie mu prestiżowego tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rzgów
w 2006 r. Dziś 75-letni przedsiębiorca wciąż
jednoosobowo zarządza Cablexem, choć targową halę tekstylną sprzedał Antoniemu Ptakowi,
a produkcyjną wynajął. Siatka, bramy i PCW
są wciąż wytwarzane w pozostałych zabudowaniach firmy, choć produkcję musiał już ograniczyć ze względu na swój wiek. Życzymy energii
i pogody ducha na kolejne lata!
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

i trzy makijażystki. Jedną nawet ściągnęli spod
Bełchatowa. Malowanie jednej modelki trwało
przeciętnie od 1 do półtorej godziny. Kończył
fryzjer, zaczynała kosmetyczka. Fryzjer zastosował zasadę zachowania naturalnych walorów
włosów – bez dodawania kolorów, tu dodał
loki, innym ułożył rozpuszczone włosy.
Sesja fotograficzna trwała trzy dni. Wszystkie
dziewczyny stanęły przed obiektywem pierwszy
raz. Jedne potrafiły szybciej oswoić się z planem
zdjęciowym. Inne potrzebowały na to więcej czasu. Fotograf o mało nie został kontuzjowany, gdy
spadła na niego lampa na statywie. Plan zdjęć
plenerowych nie wypalił z powodu braku odpowiedniego oświetlenia. W końcu zdecydowano
się na sesję w remizie na tle wozu, ubrań bojowych, kasków i innego wyposażenia do akcji.
Najtrudniejszy był trzeci dzień zdjęciowy,
gdyż scenariusz fotografii okładkowej wymagał
tła w postaci prawdziwego pożaru. Rolę pożaru
spełniło ognisko na tyłach remizy w Starowej
Górze, tam, przy syrenie. Tło wyszło naturalnie
groźnie. Dziewczyny czuły też dotkliwe gorąco
na plecach, ale wytrwały do końca.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Rzgowskie
mikroigrzyska
antyczne
M

ikroolimpiada w stylu antycznym zagościła w Hali Sportowej im. Konrada
Kobusa w Rzgowie. W niedzielę, 24
listopada 2019 r. odbyła się impreza dla najmłodszych dofinansowana z pieniędzy unijnych, przekazanych za pośrednictwem Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
Aby zdobyć mikrogrant, trzeba było przygotować bardzo dobry wniosek i zwyciężyć
w rywalizacji z innymi organizatorami z województwa łódzkiego. Z trzech wniosków z gminy Rzgów – dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych uzyskał projekt Gminnego Klubu
Piłkarskiego Husaria Gealan Rzgów.
Myślą przewodnią niedzielnej mikrolimpiady
było hasło: „Od sportu przez sztukę”. Z pomocą

i pod kierunkiem artystów plastyków amatorów
ze rzgowskiej grupy „Collage”, mali uczestnicy zajęli się ozdabianiem medali olimpijskich.
Młodzież z Husarii własnoręcznie wykonała
antyczne stroje z tkanin i sznurka. Organizatorzy na samym początku urządzili nawet paradę
olimpijczyków w strojach, nawiązujących do epoki antycznej Grecji i Rzymu. Prawda historyczna
była przez organizatorów potraktowana z dużą
swobodą, ale liczyła się tylko dobra zabawa najmłodszych. Atmosferę wydarzenia podgrzewała m.in. muzyka z „Gladiatora” Ridleya Scotta.
Wolontariuszka Justyna malowała dzieciom
twarze i ręce. Zespół Top Team Rzgów zademonstrował sztuki walki z elementami samoobrony.
Pokazy walki ubarwiły występy młodzieżowych

Weekend Cudów
N

Do rodzin trafiły artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność, odzież, środki czystości, ale
także mnóstwo innych prezentów. Dzieci otrzymywały zabawki, artykuły szkolne, a nasi darczyńcy kupowali także lodówki, pralki, węgiel, materiały budowlane, meble. Średnia wartość paczki
dla rodziny w naszym rejonie wyniosła 3040 zł.
Dziękuję Wolontariuszom, takim osobom
jak: Patrycja Samiec, Mateusz Pachulski, Mag-

a terenie całego kraju w dniach 7–8
grudnia odbył się Weekend cudów
Szlachetnej Paczki. To był wyjątkowy
i magiczny czas. Centrum dowodzenia i dystrybucji znajdowało się tradycyjnie w Szkole
Podstawowej w Guzewie. To już ósma edycja
projektu Szlachetna Paczka w naszej gminie,
a w tegorocznej edycji do projektu włączono 24
rodziny z terenu gminy Rzgów, Tuszyn i Brójce.
Darczyńcami w naszym rejonie były firmy
i instytucje, m.in.: PAGMA-BUD, NIJHOF-WASSINK, GFT Poland, PTAK SA, Kubota
Wear, KFC Pasaż Łódzki, Kampmann, Fortak&Karasiński Radcowie Prawni, Przedszkole
Publiczne w Rzgowie, SP w Guzewie, SP w Kalinie, PM nr 235 w Łodzi, SP w Kurowicach,
Przedszkole i Żłobek „Akademia Uśmiechu”
ze Rzgowa, Sołectwo i OSP Stefanów z gminy
Brójce oraz grupy znajomych, liczne rodziny

i osoby prywatne: Żarczyńscy, Kotlińska, Logwinienko, Wolnicki, Czerniejewscy, Jenczke,
Krajewscy, Mędrzycki, Browarscy, Wysoczyńscy, Więcek.

dalena Skoneczna, Magdalena Mordaka, Natalia
Pachulska, Sylwia Kunka, Magdalena Pach, Magdalena Przybylska, Kamila Kuźnicka, Agnieszka
Kozakiewicz, Marta Skrzępińska, Joanna Kurowska, Katarzyna Pierzchałka za każdą spędzoną
wspólnie chwilę, za zaangażowanie włożone
w ten projekt, za serce oraz chęć niesienia pomocy. Słowa wdzięczności kierujemy do burmistrza Rzgowa, przewodniczącego Rady Miejskiej
w Rzgowie za miłe słowo i słodkości przekazane
dla wolontariuszy oraz radnej Annie Tumińskiej-Kubasie za ofiarowanie zabawek dla dzieci.
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz,
Lider Rejonu Szlachetnej Paczki Rzgów,
Tuszyn, Brójce

grup tanecznych. Dużą furorę zrobiła fotobudka z elementami dekoracji antycznej, a bardzo
pomysłowy był także rydwan zaprzężony w konika na biegunach. Maluszki ścigały się na torach przeszkód, a nieco starsze dzieci strzelały
z łuków do tarczy i rzucały nadmuchiwanymi
oszczepami do kółek olimpijskich.
Jednym z punktów kulminacyjnych wydarzenia był konkurs plastyczny „Od sportu przez
sztukę” jako ideą przewodnią. Imprezowicze
chętnie gromadzili się także w holu, gdzie czekały pyszne kanapki i bezowe babeczki rozmaicie
nadziewane. Gościem mikroigrzysk była m.in.
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, członkini
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Szlachetna
Paczka także
w Kalinie
S

zlachetna Paczka jest największym systemem pomocy bezpośredniej, w którym konkretni ludzie pomagają drugiemu człowiekowi.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Kalinie włączając się do akcji sprawiła, że dla jednej z potrzebujących rodzin był to prawdziwy Weekend Cudów. Dzięki zaangażowaniu rodziców,

nauczycieli i uczniów, którzy okazali ogromne
serce przygotowując prezenty, był to czas magiczny i pełen wzruszeń. W świątecznie przyozdobionych pudłach znalazły się m.in. rzeczy
podstawowego użytku, żywność, ubrania czy
artykuły chemiczne. Okazane wsparcie pomoże obdarowanej rodzinie spędzić nadchodzący
czas we wspaniałej, świątecznej atmosferze.
Tekst i fot. Magdalena Mordaka
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Nadchodzi zimowa przerwa…
W

rozgrywkach ligowych pozostała
już tylko futsalowa drużyna Zawiszy. Do rozegrania w tym roku
pozostało im jedno spotkanie w Lęborku, z aktualnym wiceliderem tabeli. Biorąc pod uwagę
ostatnie wyniki o komplet punktów będzie bardzo ciężko, ale na pewno nie jest to niemożliwe. Pojedynek z Dragonem Bojano pokazał,
że jak się chce to można, tak więc po cichu liczymy na udane zakończenie tej ciężkiej rundy.
Pozostałe dwie drużyny seniorskie po zakończonych rozgrywkach ligowych przeszły
w już okres roztrenowania. Pierwsza drużyna
treningi zakończyła 13 grudnia, a przed nimi
prawie miesięczna przerwa. Żeński zespół
co prawda mocno ograniczył liczbę zajęć, ale
nie planuje przerwy. W okresie zimowym nasze
dziewczyny przeniosły się do hali i tam trenują.
Dużą niespodziankę sprawił trener seniorów Michał Osiński, który w połowie grudnia

wyjechał na 3-dniową kursokonferencję do…
Lizbony. Znalazł się on w grupie 60 szkoleniowców z całej Polski, którym dane było m.in.
podpatrywanie funkcjonowania szkółki Benfiki Lizbona, obejrzenie spotkań młodzieżowej i seniorskiej Ligi Mistrzów, poznawanie
metodologii szkolenia Barcelony oraz uczestniczenia w zajęciach merytorycznych. Cieszy
aktywność naszych trenerów powiązana bezpośrednio z chęcią podnoszenia kwalifikacji.
Ciekawe, jakie nowinki trener Michał Osiński
sprowadzi do swojego zespołu, a może także
i do zespołów młodzieżowych.

Młodzież aktywnie
Zespoły młodzieżowe w dalszym ciągu pozostają w treningu, a drużyna rocznika 2006/07
do tej pory nie zeszła jeszcze z zielonego boiska. Trener Marcin Rutkowski, korzystając

z aury rozgrywa mecze sparingowe i już testuje
nowych zawodników pod kątem przydatności
do zespołu. W okresie roztrenowania zespół
ten zmierzył się ze Zjednoczonymi Stryków
(2:4), Łodzianką 2005 (3:7), WNS Łódź (6:4).
Do rozegrania pozostały jeszcze dwa spotkania
z Włókniarzem Konstantynów i Metalowcem
Łódź.
Pozostałe zespoły weszły już w treningi
na hali, które poprzeplatane są różnymi turniejami. Między innymi przez trzy weekendy
z rzędu mogliśmy być świadkami cyklu Turniejów Młodych Talentów, organizowanych
wspólnie przez nasz klub i GOSTiR w Rzgowie.
W roczniku 2012 nie była prowadzona klasyfikacja punktowa, mimo to emocji nie zabrakło.
W starszych rocznikach 2011 i 2010 triumfowały zespoły Zawiszy! Poziom niektórych spotkań stał na naprawdę wysokim poziomie i gra
przyniosła wiele sportowych emocji.

Turniej Młodych Talentów

Mikołajki i Wigilia Zawiszy
W tym roku św. Mikołaj odwiedził wszystkich
zawodników Zawiszy, wręczając im zimowe
treningowe czapki, oznaczone odblaskowym
herbem i napisem „Zawisza Rzgów”. Skoro już
jesteśmy przy okresie świątecznym to 14 grudnia odbyło się w klubie spotkanie wigilijne.
Przy wspólnym stole zasiedli włodarze Zawiszy, trenerzy oraz kierownicy poszczególnych
grup, a także władze i radni gminy Rzgów.
Zarząd Zawiszy życzy kibicom i sympatykom klubu wesołych świąt spędzonych w gronie
najbliższych oraz szczęśliwego Nowego Roku!
Krzysztof Fintzel, fot. GOSTiR

my Oskroba. Po uzupełnieniu zasobów energetycznych, przyszedł czas na mecze półfinałowe
i finałowe, które były bardzo zacięte i wyrównane. W meczu o 3. miejsce Zawisza B uległa
KKS Koluszkom 0:1, natomiast w finale Zawisza A wygrała z Włókniarzem Pabianice 1:0.

W

hali GOSTiR w Rzgowie odbył się piłkarski Turniej Młodych Talentów –
Mistrzostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego dla dzieci z rocznika 2010 i 2011. Zawody
otworzył burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński
wraz z członkiniami Zarządu Powiatu ŁódzkiegoWschodniergo: Klaudią Zaborowską-Gorzkiewicz oraz Martą Stasiak.
W turnieju wystąpiło 6 drużyn – łącznie
48 zawodników, którzy byli bardzo gorąco
dopingowani przez swoich kibiców. W Gru-

Zespół rocznika 2009 wziął także udział
w rozgrywkach o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego, a zespół rocznika 2011
zajął II miejsce w Konstantynowie Łódzkim.

Klasyfikacja końcowa:

pie A zwyciężyli zawodnicy ze Rzgowa, natomiast w grupie B lepsze okazały się Koluszki.
Po fazie grupowej odbyła się krótka przerwa
na konsumpcję słodkiego poczęstunku od fir-

I miejsce: Zawisza Rzgów A
II miejsce: Włókniarz Pabianice
III miejsce: KKS Koluszki
IV miejsce: Zawisza Rzgów B
V miejsce: Jagiellonia Tuszyn
VI miejsce: Włókniarz Konstantynów
Tekst i fot. Ewa Tyll, GOSTiR
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Przyjmij
kominiarza

Rzgowskie smaki
Lekkie ciasto na świąteczny stół
albo na sylwestrową zabawę
polecają panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Rzgowie

Tarta z owocami

Wigilijnie w CH PTAK
16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne w CH
PTAK, w którym wzięli udział m.in. burmistrz
Rzgowa Mateusz Kamiński, zastępca burmistrza
Małgorzata Rózga, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka oraz inni samorządowcy
i parlamentarzyści. Swoją obecnością zaszczycił
wszystkich J.E. ks. biskup Marek Marczak.

Miedzywojewódzki Cech Kominiarzy z siedzibą
w Tarnowie przystąpił do akcji pt. „Nie zatruwaj
życia innym, czyszczone kominy to mniejszy
smog”. Kampania ma przypomnieć mieszkańcom o konieczności regularnego czyszczenia
kominów przez uprawionych do tego pracowników. Ponieważ cech nadzoruje i rekomenduje
kominiarzy, można potwierdzić ich kwalifikacje
pod adresem: kontakt@kominiarskicech.pl, tel.
531 650 650 lub (14) 626 03 95.

W gronie kilkuset osób: najemców, pracowników i przyjaciół, świętowano cudowny
czas Bożego Narodzenia. Świąteczny nastrój
zapewnił piękny występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Rzgowianie”, a wigilijne potrawy przygotowały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rzgowie.
WK, fot. UMR

Pół żartem, pół serio…

Składniki
(ciasto kruche)
• 3 szklanki mąki
• ¾ szklanki cukru
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 3–4 jajka
• kostka margaryny
• trochę śmietany
(krem)
• 0,5 litra mleka
• 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
• 2 łyżeczki mąki pszennej
• 1 szklanka cukru
• kostka masła
• cukier waniliowy
• 3 żółtka
Na finał: owoce i żelatyna
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Przygotowanie
Na spód z kruchego ciasta nakładamy
masę kremową, a na niej dowolne dostępne
owoce w zależności od ulubionych smaków.
Całość zalewamy żelatyną. Podajemy lekko
schłodzone. Smacznego!

Na zdjęciu: Jarosław Nettik, kierownik Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie

Kartka
z kalendarza
GRUDZIEŃ

N

ie bez wpływu na rozwój Rzgowa przed
wiekami pozostawały uzyskane przywileje na jarmarki, które od XVIII w. odbywały się
również w grudniu, właśnie na św. Mikołaja.
W 1681 r. król Jan III Sobieski nadaje miastu
dwa jarmarki trzydniowe: na św. Stanisława
i w niedzielę po Nawiedzeniu Najświętszej Maryi Panny, a w 1723 r. August II Mocny do dawniejszych jarmarków przyłącza trzy nowe: na św.
Wojciecha, na św. Szymona i Judy i na św. Mikołaja, czyli 6 grudnia.
Fot. UMR

fot. UMR

Źródło:
Album „Smaki Ziemi Rzgowskiej”
wyd. Urząd Miejski w Rzgowie, 2017

