
Afrykański pomór świń spo-
wodował masowy odstrzał 
dzików. Zwierzęta te roznoszą 
wirusa niegroźnego dla ludzi, 
ale zabójczego dla zwierząt. 
Także w leśnictwie Tuszyn, 
bezpośrednio graniczącym 
z gminą Rzgów, trwa sanitar-
ny odstrzał dzików, Do pierw-
szych dni lutego odstrzelono 
ponad 100 tych zwierząt, a to 
nie koniec działań myśliwych. 
Prawdopodobnie odstrzelo-
nych zostanie jeszcze kilka-
naście dzików.

Według szacunków w Polsce 
mamy od 200 tys. do nawet  
1 mln tych zwierząt. W ostat-
nich latach ich populacja 
znacznie wzrosła i dochodzi 
do tego, że zwierzęta zbliżają 
się do osad ludzkich i wcho-
dzą do dużych miast, jak 
choćby Łodzi. Dziki grasu-
ją także na polach Guzewa, 
Babich i Prawdy. We wspo-
mnianym leśnictwie pierwot-
nie planowano odstarzał 30 
dzików, ale wygląda na to, 
że będzie ich czterokrotnie 
więcej. To konieczność po-
dyktowana troską o stan sa-
nitarny regionu.

(er) KONIEC PEWNEJ EPOKI 
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Wraz z oddaniem do użytku nowego Domu Kultury kończy się w Rzgowie pewna epoka, 
która przechodzi do historii. Ani miasto (do 2 połowy XIX wieku), ani osada i wieś gminna 
(do stycznia 2006 roku) nie posiadały placówki kulturalnej z prawdziwego zdarzenia.
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PIERWSZY ŻŁOBEK 
- W GUZEWIE

Tego jeszcze w Rzgowie nie było: 31 stycznia br. oddano do użytku pierwszy w gminie żłobek dla 
19 maluchów. Powstał on dzięki zaangażowaniu samorządu, ale i wsparciu finansowemu państwa 
(program „Maluch+”) i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Gospodarze rzgowskiej gminy jeszcze 
w tym roku rozpoczną budowę podobnego jak w Guzewie obiektu - tym razem w Kalinie, w którym 
prawdopodobnie także znajdzie się żlobek. str. 4



Wracamy do tego tematu 
nie bez powodu. Jeszcze nie-
dawno czekaliśmy na 10 000 
mieszkańca gminy Rzgów, bo 
w przeciwieństwie do innych 
gmin Łódzkiego tutaj nastę-
puje systematyczny przyrost 
ich liczby. Teraz powoli zbli-
żamy się do 10100. Kiedy to 
nastąpi? Nie wiadomo, ale 
z pewnością to nastąpi, bo do 
Rzgowa i okolicznych miej-

scowości przenosi się, m.in. 
z Łodzi, sporo rodzin. Budują 
tu własne domy, zapuszczają 
korzenie.

Jak nas poinformowała 
Elżbieta Olszańska z Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie,  
27 stycznia br. gmina liczyła  
10 079 mieszkańców, Czy jesz-
cze w tym roku przekroczy 10 
100 mieszkańców?

(pe)

Od lat rzgowski samorząd 
wspiera finansowo Starostwo Po-
wiatowe, współfinansując inwe-
stycje drogowe. Tylko w tym roku 

na remonty i modernizację dróg 
powiatowych w gminie rzgowski 
samorząd przeznaczy ponad 1,8 
mln zł, drugie tyle na wspomnia-

ne inwestycje wyda powiat. – To 
najwięcej w powiecie – mówi 
radna powiatowa Klaudia Zabo-
rowska-Gorzkiewicz – to efekt 
właśnie tej doskonale układają-
cej się współpracy i zrozumienia 
potrzeb mieszkańców.

Co powstanie za te pieniądze? 
Między innymi wyniesione 
przejścia dla pieszych na ul. Cen-
tralnej w Starowej Górze, a także 

1200-metrowy ciąg pieszo – ro-
werowy pomiędzy Guzewem 
i Prawdą, przebudowane zosta-
ną drogi powiatowe w Starej 
Gadce i Kalinku, planuje się też 
sfinansowanie projektów prze-
budowy ul. Ogrodowej i Szkol-
nej w Rzgowie, a także projektu 
ciągu pieszo – jezdnego na ul. 
Cegielnianej w Gospodarzu.

(P)

Nowy rok rozpoczął się w Rzgo-
wie niemal hurtową ilością 
imprez kulturalnych lub, jak 
kto woli, eventów. 12 stycznia 
gdy zagrała po raz 28 Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
już od rana grała w kościele 
inna orkiestra – nasza rzgowska 
wspierana przez Chór „Came-
rata”. Wieczorem zaś koncer-
tował eksportowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie”. Odbyły 
się licytacje, m.in. kolacji z wi-
cemiss Polski Martą Skwierzyń-
ską, dnia w fotelu burmistrza 
Rzgowa, czy pięknego tortu. 
Na marginesie tych wydarzeń 
należy dodać, że oprócz szczyt-
nego celu zbierania pieniędzy 
dla orkiestry Owsiaka, wyda-
rzenia te integrują społeczność 
lokalną. Chociaż trudno sobie 
wyobrazić, że wszyscy straża-
cy ze Starej Gadki i Rzgowa 
zmieszczą się na fotelu bur-
mistrza w tym jednym wyli-
cytowanym dniu, to żal, że nie 
licytowaliśmy kolacji w takim 
towarzystwie, choć pewnie jesz-
cze bardziej odpowiadałaby 
nam kolacja w gronie miss i pił-
karek „Zawiszy” które urodą 
jej nie ustępują. 

To nie był koniec imprez 
w styczniu. Tydzień później odbył 
się X jubileuszowy Chóralny Kon-
cert Kolęd i Pastorałek, w którym 
na zaproszenie „Cameraty” uczest-
niczyło siedem chórów z woje-
wództwa łódzkiego. Rzgów już 
w XIX wieku był silnym ośrod-
kiem chóralnym, choć zaborca usi-
łował go zdegradować do poziomu 
podrzędnej wsi.

Nie dziwimy się, że dla takich 
zespołów i ludzi, którzy wystę-
pują i prowadzą te sztandarowe 
zespoły, wzniesiono w Rzgowie 
dużym kosztem obiekt zapew-
niający wspaniałe warunki do 
prób i występów. To prawdzi-
wy pałac rzgowskiej kultury. 
Te starania samorządu zostały 
docenione, bo w ogólnopolskim 
Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w kategorii gmin 
miejsko-gminnych Rzgów zajął 
7 miejsce w kraju, a 2. po Stryko-
wie w województwie łódzkim.

Natomiast Kapituła Redakcji 
„Dziennika Łódzkiego” i „Eks-
presu Ilustrowanego” do tytułu 
„Osobowość roku 2019” no-
minowała burmistrza Rzgowa 
Mateusza Kamińskiego w ka-
tegorii polityka, samorządności 
i społeczność lokalna , w szcze-
gólności za zajęcie II miejsca 
w rankingu Miast Przyjaznych 
dla Biznesu w kategorii miast 
do 50 tys. mieszkańców.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów

Wydawca

KOLACJA 
Z MISS

Od wydawcy

SESJA Rady Miejskiej 
w Rzgowie najbliższa odbędzie 
się 26 lutego br. Obrady można 
śledzić na żywo w internecie, 
ale można też w nich uczestni-
czyć w sali konferencyjnej ma-
gistratu.

OSP W GRODZISKU za-
mierza w tym roku nabyć nową 
motopompę wartości 40 tys. zł. 
Strażacy liczą na wsparcie sa-
morządu.

FERIE – zabrakło śniegu i zi-
mowej atmosfery, ale humory 
dopisywały. W Starowej Górze, 
gdzie tradycyjnie organizowa-
ne są liczne imprezy dla dzieci, 
zafundowano maluchom zakoń-
czenie ferii z licznymi atrakcja-
mi. Słowa uznania należą się 
m.in. radnemu Stanisławowi 

Zaborowskiemu ze Starowej 
Góry.

NIELEGALNE wysypiska 
śmieci – to już plaga w gminie. 
Najczęściej pod osłoną nocy 
śmieci trafiają na pola i nieogro-
dzone lub zaniedbane działki. Jeśli 
właściciel nie złapie za rękę cwa-
niaka pozbywającego się w ten 
sposób odpadów – musi je potem 
usunąć na własny koszt. Sołtys 
Starowej Góry Anna Wielgosz 
sygnalizuje też, że te nielegalne 
wysypiska przyciągają szczury.

KANALIZACJA w Starowej 
Górze i Starej Gadce – inwesty-
cja została zakończona, prawie 
45 procent planowanych użyt-
kowników już z niej korzysta, by 
uzyskać planowany efekt inwe-
stycji, do końca roku z kanaliza-
cji powinno skorzystać kolejnych 
950 osób. Zdaniem burmistrza 
Rzgowa jest to realne.

AURA – takiego stycznia nie 
pamiętają nawet najstarsi rzgo-
wianie: nie było oczekiwanego 
śniegu, a temperatury sięgały 
nawet 10 st. C. Na wielu drze-
wach pojawiły się paki, jak 
wiosną zazieleniły się trawni-
ki. 29 stycznia niespodziewanie 
śnieg sypnął po raz pierwszy 
tej zimy w takiej ilości, po-
krywając białym puchem cały 
Rzgów, ale kilka godzin póź-
niej nie było już śladu po zimie. 
Na początku lutego znów ma 
być ciepło…

ZNISZCZENIE oświetlenia 
mostu w Rzgowie – w ubiegłym 
roku odnotowano 2 takie przy-
padki, w jednym (szkoda warto-
ści 8 tys. zł), policja schwytała 
wandala, który został ukarany.

„STOPKA” pomagające-
go przechodniom, szczególnie 
uczniom podążającym do szkoły 
w rejonie newralgicznego skrzy-
żowania ul. Tuszyńskiej z Ogro-
dową – nie będzie. Za to burmistrz 
planuje zastosować tu inne spo-
soby i urządzenia poprawiające 
bezpieczeństwo pieszych.

KRóTKO

www.facebook.com/gazeta.rzgowska.1

Znajdź i polub nas 
na Facebooku

GMINA, POWIAT - DWA BRATANKI…
…chciałoby się powiedzieć o znakomicie układającej się od 
wielu lat współpracy Rzgowa w powiatem łódzkim wschodnim. 
Przynosi to obopólne korzyści, ale najwięcej zyskują mieszkańcy 
rzgowskiej gminy. Dzięki tej współpracy na miejscu, czyli 
w rzgowskim magistracie, załatwiają sprawy związane 
z rejestracją pojazdów czy realizacją inwestycji budowlanych.

KIEDY RUSZY BUDOWA 
PRZEDŁUŻENIA S-8?

Tego na razie nikt nie wie. Od-
dział łódzki Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
milczy na ten temat, w doku-
mentach planistycznych rządu 
też w tej sprawie panuje cisza. 
A szkoda. Droga ekspresowa S-8 
doprowadzona została do węzła 
„Łódź-Południe” (skrzyżowa-
nie S-8 z A-1) i właściwie można 
kontynuować budowę tej arterii 
w kierunku „Gierkówki i dalej 
na wschód kraju. Przedłużenie 
S-8 skróciłoby dojazd do stolicy, 
a ponadto odciążyłoby przecią-

żony odcinek A-2 wiodący od 
A-1 do Warszawy.

Za budową przedłużenia S-8 jest 
wielu samorządowców i parlamen-
tarzystów Ziemi Łódzkiej, w tym 
Cezary Grabarczyk, dzięki któremu 
przed laty Łódź zyskała wiele waż-
nych rozwiązań komunikacyjnych.

(er)

Zmarł dr Edward Georgjew
11 stycznia br. na rzgowskim 
cmentarzu spoczął dr Edward 
Georgjew, pracownik naukowy 
i dydaktyczny Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Był znawcą prawa 
celnego i dewizowego, wielo-
letnim pracownikiem Katedry 

Prawa Finansowego. Pochodził 
z rodziny o korzeniach bułgar-
skich, ze Rzgowem związał się 
dzięki małżonce. 

E. Georgjew zmarł w wieku 
67 lat. Przed laty zaangażował 
się w sprawy sądowe w Rzgowie 
w związku z opłatami targowymi.

Głosujmy na naszych
Do 12 lutego trwa głosowanie w ple-
biscycie „Osobowość Roku”, orga-
nizowanym m.in. przez „Dziennik 
Łódzki”. Kapituła wytypowała 
również osoby z naszej gminy do 
tego prestiżowego konkursu. 

W kategorii Kultura nominację 
otrzymała Izabela Kijanka, za-
łożycielka, kierownik muzyczny 
i dyrygent chóru „Camerata”. Żeby 
zagłosować, wyślij SMS o treści 
UKU.113 na numer 72355. Nomi-
nacja za: prowadzenie chóru, który 
zdobył wiele nagród, a ostatnio wy-
różnienie w III Przeglądzie Piosenki 
Patriotycznej Matecznik w Szadku.

W kategorii Działalność Społecz-
na możemy oddać głos na Edytę 
Waprzko, pedagoga szkolnego 
oraz radną powiatową. Żeby za-
głosować, wyślij SMS UDS.146 
na numer 72355. Nominacja za: 
kierowanie Parafialnym Zespołem 
Caritas, organizację koncertów i fe-
stynów charytatywnych, z których 

dochód jest przeznaczony na pomoc 
mieszkańcom gminy znajdującym 
się trudnej sytuacji życiowej.

Do kategorii Polityka, Samo-
rządność i Społeczność Lokalna 
nominowany został nasz burmistrz 
Mateusz Kamiński. Żeby zagło-
sować, wyślij SMS USA.170 na 
numer 72355. Nominacja za: dopro-
wadzenie do tego, że Rzgów zajął  
II miejsce w ogólnopolskim rankin-
gu Miasta Przyjazne dla Biznesu, 
w kategorii miast i wsi do 50 tys. 
mieszkańców (zestawienie przygo-
tował zespół niezależnych ekspertów 
na zlecenie miesięcznika „Forbes”).

W kategorii Biznes nie mogło być 
innej kandydatury niż Antoni Ptak, 
właściciel handlowego imperium ze 
Rzgowa. Żeby zagłosować, wyślij SMS 
UKB.28 na numer 72355. Nominacja 
za: rozpoczęcie kolejnych inwestycji 
- Parku Rozrywki Mandoria i nowego 
centrum handlowego przy centrum wy-
przedażowym Ptak Outlet.

PONAD 10 TYS. 
MIESZKAŃCóW
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Budowa nowego Domu Kul-
tury faktycznie już się zakoń-
czyła. W budżecie Rzgowa na 
2020 rok, popartym jednogło-
śnie przez wszystkich radnych 
obecnych podczas sesji Rady 
Miejskiej w dniu 8 stycznia br., 
znalazło się sporo nowych waż-
nych dla mieszkańców gminy 
zadań. Takie jednogłośnie po-
parcie tegorocznego budżetu to 
sukces burmistrza i jego ekipy.

Po wyśrubowanym budżecie 
i wielkich ubiegłorocznych in-
westycjach, w tym roku nie ma 

mowy o rekordach. W 2019 sfi-
nalizowani nowy Dom Kultury, 
zmodernizowano oczyszczalnię 
ścieków, kanalizację w Starowej 
Górze i Starej Gadce. To sztan-
darowe inwestycje, a przecież 
było także bardzo wiele mniej-
szych zadań, jak choćby nowa 
droga w Grodzisku czy zmoder-
nizowany kolejny odcinek ulicy 
Tuszyńskiej w Rzgowie.

CZAS NA ZŁAPANIE 
ODDECHU

Dom Kultury budowano bez 
wsparcia finansowego z zewnątrz 
(łączny koszt ok. 17 mln zł), za 
to modernizacja oczyszczalni 

ścieków i budowa kanalizacji 
w Starowej Górze oraz Starej 
Gadce to inwestycje wsparte 
przez Unię Europejską. Gmina 
w najbliższych latach będzie 
więc musiała spłacać długi, by 
wyjść na prostą. Stąd tegorocz-
ny budżet znacznie skromniej-
szy i „spokojniejszy”. Burmistrz  
M. Kamiński nie ukrywa, że teraz 
przyszła pora na „nabranie od-
dechu” i postawienie na sprawy 
bardzo ważne dla mieszkańców, 

ale już nie tak prestiżowe i sztan-
darowe, czyli bezpieczeństwo, 
poprawa jakości życia. W prak-

tyce oznacza to położenie naci-
sku na budowę i remonty dróg, 
realizowanie takich inwestycji 
jak przedszkole w Kalinie czy 
modernizowanie kilku newral-
gicznych skrzyżowań, na któ-
rych dochodzi do tragicznych 
wypadków. 

Inwestycje w tym roku kosz-
tować będą podatników ponad  
21 milionów złotych. To i tak 
dużo, jeśli się zważy na zadłuże-
nie i to, co działo się w ostatnich 
latach. Potrzeby jednak są bardzo 
duże, a wyrażali je mieszkańcy 
w okresie poprzedzającym two-
rzenie budżetu. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Radosław Pełka 
nie ukrywał, że o pełnym zaspo-
kojeniu wszystkich planów nie 

ma mowy, bo przecież budżet 
nie jest z gumy.

Za to można odnieść wraże-
nie, że aspiracje mieszkańców 
są nieograniczone. To prawda,  
że Rzgów od lat należy do 
czołówki krajowej, jeśli idzie 
o możliwości finansowe, ale 
nie oznacza to, że gminę stać na 
wszystko. Co prawda w ostat-
nich latach udało się zrealizować 
kosztowne inwestycje o histo-
rycznym znaczeniu, ale w kolej-
ce czekają jeszcze inne zadania 
stawiane przez mieszkańców.

BURMISTRZ NIE MA 
KLAWEGO ŻYCIA

Znakomity piosenkarz śpiewał 
niegdyś, że „cysorz to ma klawe 
życie”. O burmistrzu Rzgowa nie 
da się tego powiedzieć, bo w jego 
małym „cesarstwie” problemów 
jest bardzo dużo, a i ludzie nie 
szczędzą zgryzot. Widać to 

choćby na przykładzie budżetu. 
Jego tworzenie to długotrwa-
ły proces wymagający dyskusji 
i konsultacji. Tak było i w Rzgo-
wie. Ostateczny kształt budże-
tu zaakceptowały komisje Rady 
Miejskiej. Nie zamierzamy teraz 
rozwijać tego tematu, bo zapew-
ne powróci on niby bumerang. 

Podczas sesji doszło również 
do dyskusji m.in. na temat foto-
woltaiki w szkołach, ostatecznie 
wprowadzono ten temat do bu-
dżetu, choć zgłaszano wątpli-
wości.

Miał rację Stanisław Hoją, 
mówiąc, że „niełatwo jest stwo-
rzyć budżet, a jeszcze trudniej 
go wdrożyć”. 

(P)

Pierwszy historyczny samo-
dzielny finał WOŚP w Rzgo-
wie (wcześniej odbywały 
się zbiórki na rzecz sztabu 
w Tuszynie) odbył się w hali 
GOSTiR. Udało się zebrać  
9 693, 28 zł. Największym za-
interesowaniem cieszyła się 
licytacja dnia w fotelu burmi-
strza. Łącznie wolontariusze 
przekazali dla WOŚP ponad 
56 tys. zł. 

Największą kwotę 4151,29 zł 
zebrała Marta Sabela, absolwent-
ka Szkoły Podstawowej w Guze-
wie, niewiele gorsza była Ola 
Bagińska z Guzewa, w której 
puszce znalazło się 3249,12 zł. 

Czternastka wolontariuszy ze SP 
w Guzewie pobiła rekord gro-
madząc 21 558,92 złotych, czyli 
średnio po około półtora tysiąca 
złotych na ucznia.

Z Wielką Orkiestrą Świątecz-
nej Pomocy zaczęliśmy grać 
od godz. 9. Odbył się Turniej 
Młodych Talentów. Zwyciężyli 
piłkarze Pogoni Zduńska Wola 
1, drugie miejsce zajęli SCH 
Widzew, trzecie Pogoń Zduńska 
Wola 2, czwarte Włókniarz Pa-
bianice, piąte Zawisza Rzgów, 
szóste miejsce – GKS Ksawe-
rów. Młodym talentom osobiście 
pogratulował burmistrz Mateusz 
Kamiński.

Odbyła się również loteria 
fantowa, gdzie każdy los był 
zwycięski. Na przybyłych cze-
kały także słodkości oraz żurek 
przygotowany przez KGW. Dla 
dzieciaków przygotowano kącik 
artystyczny, gdzie rysowano 
serduszka WOŚP. Nie mogło 
również zabraknąć uwielbiane-
go przez maluchów malowania 
twarzy.

Czym byłby finał WOŚP bez 
występów artystycznych. Przed 
rzgowską publicznością zapre-
zentowały się cheerleaderki 
z GOSTiR, Natalia Prądzyńska 
oraz Lara Hidane, uczestniczka 
programu The Voice Kids. Nie 
zapomniano również o zorga-
nizowaniu zabaw dla najmłod-
szych.

O godz. 16 odbyły się licyta-
cje. Największym powodzeniem 
cieszył się dzień w roli burmi-
strza. Strażacy z gminy Rzgów 
podbijali stawkę i oferując  
200 zł wygrali licytację. Za 
kolację z II Wicemiss Polski – 
Martą Skwierczyńską zapłacono  
160 zł. Z naszą piękną rzgowian-
ką w restauracji Eden spotkają 
się zawodniczki Fiero Rzgów. 
Przepiękny tort z logo WOŚP 
wylicytował burmistrz za 140 zł 
i ofiarował go publiczności.

Rzgowski historyczny finał 
zakończył się światełkiem do 
nieba. Wszyscy wyszli przed bu-
dynek hali i odpalając tzw. zimne 
ognie, zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie.

(Chm)

Ponad 56 tys. zł dla WOŚP

KONIEC PEWNEJ EPOKI
dokończenie ze str. 1
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- To dla nas ważny moment. 
Kilkanaście lat mieszkańcy tego 
sołectwa marzyli o przedszkolu. 
Nie mogło długo powstać. Nie 
myślałem, że będzie także żłobek 
– mówił podczas otwarcia Żłobka 
Gminnego w Guzewie burmistrz 
Mateusz Kamiński. W uroczystości 
uczestniczył m.in. wojewoda łódzki 
Tobiasz Bocheński a także jego 
poprzednik, dziś poseł Zbigniew 
Rau, był również sekretarz stanu 
w Ministerstwie Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej Waldemar Buda, 
wicemarszałek województwa Zbi-
gniew Ziemba, członkinie Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
Marta Stasiak i Klaudia Zaborow-
ska-Gorzkiewicz, a także radna po-
wiatowa Edyta Waprzko, przewod-

niczący Rady Miejskiej w Rzgowie 
Radosław Pełka z gronem radnych, 
był także miejscowy radny Wiesław 
Gąsiorek oraz sołtys Guzewa Anna 
Wydra, przewodnicząca Gminnej 
Rady Kobiet Danuta Szymczak 
oraz proboszcz parafii w Woli Za-
radzyńskiej ks. prałat Wojciech 
Błaszczyk.

W realizacji tej nietypowej in-
westycji pomagało wiele osób, 
co przypomniała zastępczyni bur-
mistrza Małgorzata Rózga, która 
z ramienia Urzędu Miejskiego 
nadzorowała narodziny pierwsze-
go w gminie żłobka. Według niej 
właśnie dlatego ten projekt skazany 
był na sukces. Z kolei W. Buda, 
ojciec  czterolatka i mąż nauczy-
cielki wychowania początkowego, 

nie ukrywał zadowolenia z powsta-
nia tej placówki. – Tam gdzie jest 
żłobek i przedszkole, są młode ro-
dziny, wzrasta liczba mieszkańców, 
są perspektywy dla gminy.

Dyrektor Żłobka Gminnego 
Monika Walaszczyk poinfor-
mowała, że już 3 lutego pojawią 

się tu maluchy, a od września 
br. będą również przedszkolaki. 
Właśnie maluchy z przedszkola 
w Rzgowie, wcześniej śpiewa-
jące, że chciałyby aby ściany 
w takich jak ta placówkach były 
żelowe, a z kranów płynęła cze-
kolada, przecięły uroczyście 
wstęgę, w obecności licznych 
gości, którzy gratulowali inwe-
stycji i życzyli wszystkiego naj-
lepszego. maluchom, rodzicom 
i pracownikom żłobka.

Budowę obiektu w Guzewie 
rozpoczął „Landbud” z Łodzi, 
a kontynuował inwestycję i do-
prowadził ją do pomyślnego finału 
– „Bud-Had” Antoniego Jędrasz-
ka z Pabianic. Obiekt kosztował 
łącznie prawie 2,3 mln zł.

W tym roku rzgowski samo-
rząd planuje rozpocząć budowę 
podobnego obiektu w Kalinie, 
być może i w nim powstanie 
także żłobek.

(p)

dokończenie ze str. 1

- Jak został Pan przyjęty we 
wrześniu ubiegłego roku, gdy 
nastąpiła zmiana kapelmistrza 
rzgowskiej Orkiestry Dętej 
i niejako w sposób ewolucyjny 
zastąpił Pan Krzysztofa Gossa, 
który z powodzeniem kierował 
muzykami przez 21 lat?

- Przyjęty zostałem serdecz-
nie. W orkiestrze panuje wspa-
niała przyjacielska atmosfera, 
choć znajduje się w niej kilka 
pokoleń muzyków, nie ma tu 
sztucznych podziałów i animo-
zji. Jest więc klimat do dalszego 
rozwoju zespołu i doskonalenia 
umiejętności muzyków.

- Co udało się 
dotąd zmienić 
w orkiestrze?

- Jestem w niej 
dopiero od wrze-
śnia ubiegłego roku, 
a więc krótko, ale 
zmierzamy do 
poszerzenia 
możliwo-
ści or-
kiestry, 
by nie 
k o j a -
r z y ł a 
się je-
d y n i e 

z udziałem w oficjalnych 
uroczystościach, a pre-
zentowała na koncer-
tach także muzykę po-
pularną, np. filmową. 
Podjęliśmy wspólnie 
działania, by powięk-

szyć repertu-
ar, gramy 

już sporo 
nowych 
u t w o -
rów, np. 
tanecz-
n y c h . 
Potrze-
b u -

jemy jeszcze trochę czasu, by 
rzgowianie, którzy lubią swoją 
orkiestrę towarzyszącą im od 
początku ubiegłego wieku, do-
strzegli więcej zmian.

- Rozmawiamy na początku 
Pana drogi w Rzgowie i u progu 
2020 roku, proszę więc powie-
dzieć o sobie, a także zamierze-
niach na 2020 rok…

- Jestem łodzianinem, rocz-
nik 1962. Grać zacząłem ponad 
czterdzieści lat temu. Związany 
byłem z wieloma orkiestrami 
parafialnymi w Łodzi, a także 
Orkiestrą Reprezentacyjną 
Poczty Polskiej. Oprócz dyry-

gowania orkiestrą gram także 
na trąbce. Po raz pierwszy 
w Rzgowie zagrałem w sierpniu 
ubiegłego roku, ale faktycznie 
związałem się z orkiestrą w na-
stępnym miesiącu. Najważniej-
szym naszym zadaniem jest 
rozbudowa składu osobowego 
orkiestry, a więc pozyskanie 
nowych muzyków. Obecnie 
zespół liczy 20 członków, ale 
powinno ich być znacznie 
więcej. Niejako równolegle 
poszerzać będziemy repertuar 
orkiestry, by stał się bardziej 
atrakcyjny dla słuchaczy.

(P)

PIERWSZY ŻŁOBEK - W GUZEWIE
To historyczne wydarzenie – 31 stycznia 2020 roku oddano do 
użytku pierwszy w gminie Rzgów żłobek, w którym znajdzie 
opiekę 19 maluchów. Nowy obiekt w sąsiedztwie guzewskiej 
podstawówki powstał dzięki staraniom samorządu, ale 
ważne było też wsparcie inwestycji pieniędzmi z rządowego 
programu „Maluch+” (promesa na 570 tys. zł), a także 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Jacka Rutkowskiego
kapelmistrza Orkiestry Dętej w Rzgowie
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Firma posiada siedzibę przy ul. 
Glinianej, ale pracuje na budo-
wach w całym kraju. To normalne, 
jeśli chce się odgrywać znaczącą 
rolę w branży i podążać równym 
krokiem za nowoczesnością.

PRESTIŻOWA ŚOB
- Jak to się zaczęło? Przez 

prawie 10 lat pracowałem 
w łódzkich „Wodociągach” 
i w końcu w 2004 roku posta-
nowiłem iść na swoje. Początki 
nie były łatwe, ale dzięki uporo-

wi i solidnej pracy zdobyliśmy 
zaufanie wielu kontrahentów. 
Przez ten okres realizowaliśmy 
wiele ważnych zadań inwesty-
cyjnych, m. in. w szpitalach 
i firmach w całym kraju, insta-
lując skomplikowane i nowator-
skie systemy infrastrukturalne 
z zakresu energetyki i elektro-
techniki zawodowej, a także 
automatyki przemysłowej. Dziś 
z pewnością jesteśmy w czo-
łówce firm w branży w centrum 
Polski, zatrudniając ok. 80 osób, 
w tym wysokiej klasy specjali-
stów - mówi J. Mirzejewski.

Firma wykonała skomplikowa-
ne roboty, np. w łódzkiej siedzibie 
Straży Miejskiej, gdzie przez pół-
tora roku budowała różne syste-
my energetyczne, realizowała też 
ważne zadania w fabryce czekola-
dy w Łódzkiej Strefie Ekonomicz-
nej. Z okazji 100-lecia Najwyższej 
Izby Kontroli wykonała oświetle-
nie siedziby firmy w Warszawie.

Chyba najbardziej prestiżo-
wym zadaniem było wykonanie 

oświetlenia Świątyni Opatrzno-
ści Bożej w stolicy i komplekso-
wego oświetlenia oraz systemu 
zabezpieczającego w tamtejszym 
Muzeum Jana Pawła II i Kardy-
nała Wyszyńskiego. Muzeum 
znajduje się pod kopułą ŚOB, 
na wysokości blisko 30 metrów, 
znajdują się w nim niezwy-
kle cenne eksponaty. W końcu 
ubiegłego roku zakończyła się 
realizacja tego zadania. – To 
skomplikowana robota, na wyso-
kim poziomie – mówi właściciel 
rzgowskiej firmy…

Oświetlenie ŚOB El Serwis 
wykonywał w latach 2014-2016. 
To tylko część zadań wykonywa-
nych w tym obiekcie. Dlaczego 
to oświetlenie jest takie ważne? 
Bo dzięki niemu można wydo-
być i zaakcentować to, na czym 
nam najbardziej zależy. A po-
nadto w świetle lepiej widać.

Wilanowska Świątynia to także 
inne skomplikowane systemy. 
Trzeba było spełnić wiele wymo-
gów nie tylko technicznych, bo 
gmach w Wilanowie jest szcze-
gólnym obiektem. Oczywiście 
w kraju są już podobne systemy, 
ale te zastosowane w ŚOB re-
prezentują najwyższy poziom. 
Ponieważ systemy energetycz-
ne zaprojektowane przed laty 
zmieniają się, w najbliższych 
latach rzgowska firma będzie je 

modernizować, instalując m.in. 
zintegrowany system kontroli 
energii. Podobne zadania reali-
zować będzie w wielu innych 
obiektach, np. na Stadionie Na-
rodowym w Warszawie, i we 
współpracy np. z Politechniką 
Warszawską.

MUZYKA RóWNOWAŻY 
EMOCJE

Jarosław Mirzejewski wyko-
nał także sporo prac w Rzgowie. 
Jego firma dokonała wymiany 
infrastruktury energetycznej 
na pl. 500-lecia i przyległych 
ulicach w centrum Rzgowa, 
oświetliła Stary Rynek, XVII-
wieczną zabytkową świątynie 
i most na Nerze. Właściciel  

El Serwis, z zamiłowania muzyk, 
od dawna gra też w Orkiestrze 
Dętej, uświetniającej wiele 
imprez i wydarzeń w Rzgowie. 
W ślady taty poszedł przed laty 
jego 6-letni syn Oskar, grający 
do dziś na perkusji. Być może 
także młodszy Marcel zasili 
kiedyś rzgowską orkiestrę. 
W kontynuowaniu muzycznej 
pasji synów i męża wspiera na 
co dzień małżonka.

- Skąd te zainteresowania mu-
zyczne? Lubię muzykę, która 
jest dla mnie odskocznią od co-
dziennych problemów, równo-
waży emocje. Cieszę się, że to 
zamiłowanie do muzyki udało 
się zaszczepić Oskarowi.

Choć El Serwis działa 
w całym kraju i rozszerza kon-
takty o znane prestiżowe firmy, 
takie chociażby jak Airbus, jej 
właściciel nie zapomina o Rzgo-
wie. Marzy mu się piękne do-
świetlenie centrum miasta, co 
mogłoby się zmaterializować 
w przypadku zainteresowania ze 
strony właścicieli poszczegól-
nych posesji. J. Mirzejewski nie 
stroni też od działalności chary-
tatywnej, m.in. we współpracy 
z łódzkim klubem sportowym 
Widzew i rzgowskim Zawiszą, 
a także działalności sportowej. 
Od dwóch lat w firmie działa 
drużyna piłkarska El Serwis 
Team odnosząca w branży zna-
czące sukcesy (I miejsce w 2019 
roku).

CO DALEJ?
Mirzejewski marzy o stabili-

zacji i takim kształcie firmy, by 
w przyszłości, gdy nadejdą trud-
niejsze czasy, mogła funkcjono-
wać bez większych zawirowań. 
Czy oznacza to zastój i uciecz-
kę od nowoczesności? Wprost 
przeciwnie, ale rozwój firmy 
musi się odbywać harmonij-
nie. Rzgowska Orkiestra Dęta, 
w której właściciel El Serwis 
gra od lat, liczy już sobie blisko 
120 lat, więc i firma z ulicy Gli-
nianej niech trwa tyle samo…

(P)

EL SERWIS NA PRESTIŻOWYCH BUDOWACH W KRAJU

W ŚWIETLE LEPIEJ WIDAĆ
To jedna z tych firm, które przynoszą chlubę gminie 
Rzgów. Od piętnastu lat zajmuje się energetyką zawodowa, 
elektrotechniką przemysłową i automatyką przemysłową. 
Jest obecna na wielu prestiżowych inwestycjach – od 
obiektów publicznych, takich jak szpitale, poczynając, 
a na ekspozycji muzealnej w Świątyni Opatrzności Bożej 
kończąc. Właścicielem firmy jest rzgowianin Jarosław 
Mirzejewski.

Jarosław Mirzejewski

Oświetlenie siedziby NIK w Warszawie

Wnętrze ŚOB
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To problem wszystkich miast 
– i tych małych, i tych dużych. 
W Rzgowie też brakuje par-
kingów. W ostatnich latach 
zrobiono sporo, by złagodzić 
ten problem, ale do zaspokoje-
nia potrzeb jest jeszcze daleko. 

Najgorzej jest zwykle w godzi-
nach dopołudniowych.

Gdzie pojawiły się nowe miejsca 
parkingowe? Między innymi przy 
ulicy Grodziskiej, w pobliżu Urzędu 
Miejskiego, także na pl. 500-lecia, 
teraz można już parkować w są-

siedztwie Domu Kultury, którego 
budowa już się zakończyła. Sporo 
miejsca do parkowania wygospo-
darowano również w sąsiedztwie 
siedziby MOPS przy ul. Rawskiej, 
Trwają prace porządkowe w pobliżu 
ośrodka zdrowia, gdzie także zwięk-

szy się liczba miejsc parkingowych. 
Gdyby tak jeszcze udało się po-
większyć parking w pobliżu mostu 
na Nerze i na Starym Rynku!

Choć w centrum Rzgowa brakuje 
miejsc parkingowych, generalnie 
w Rzgowie jest ich chyba najwię-
cej, jeśli idzie o gminy w naszym 
województwie. Gigantyczne par-
kingi znajdują się bowiem przy 

centrach handlowych. Może na nich 
parkować jednorazowo nawet kil-
kanaście tysięcy pojazdów. Szkoda 
jednak, że te wielkie parkingi znaj-
duje się na obrzeżach Rzgowa i nie 
mogą odciążyć centrum miasta, 
służąc przede wszystkim przedsię-
biorcom, handlowcom i klientom, 
m.in. Miasta Mody.

(er)

Co roku Rada Miejska 
w Rzgowie uchwala program 
opieki nad zwierzętami. Taką 
uchwałę podjęła też na sesji 
w końcu stycznia. Program 
ten ukazuje drogę, jaką prze-
szliśmy na tym polu w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Kiedyś nikomu nawet do 
głowy nie przychodziło, by 
w jakiś sposób szczególny 
zajmować się np. psami czy 
kotami. Jednak z czasem 
w Rzgowie powstało schroni-
sko dla zwierząt i otoczono je 
przyzwoitą opieką.

Teraz propagujemy humanitar-
ny stosunek do zwierząt, steryli-
zujemy i szczepimy je, otaczamy 
opieką w bełchatowskim schro-
nisku. Czipujemy już nie tylko 
pieski, ale i koty. W gminie opiekę 
nad bezdomnymi zwierzętami, 
a także tymi np. potrąconymi na 
drodze przez pojazdy, sprawuje 
m.in. przychodnia weterynaryjna 
znajdująca się przy ul. Ogrodo-
wej. We wspomnianym progra-
mie jest także mowa o dokarmia-
niu bezpańskich zwierząt.

Zatem wygląda na to,  
że wszystko jest w porządku, 

że nie musimy mieć wyrzutów 
sumienia. A jednak w tej opiece 
coś jest nie tak. Po pierwsze, za 
niemałe publiczne pieniądze 
(w tym roku ponad 160 tys. zł) 
pozbyliśmy się kłopotu, odsy-
łając bezdomne psy i koty do 
Bełchatowa, po drugie – nieja-
ko sztucznie „wyrzuciliśmy” ze 
Rzgowa problem. Kiedyś rzgo-
wianie mogli iść do schroniska 
znajdującego się przy oczysz-
czalni i przygarnąć psiaka. 
Teraz jeśli chcieliby coś takie-
go uczynić, musieliby jechać do 
Bełchatowa. Dotyczy to także 

sytuacji, gdy zwierzak zagubi 
się i trafi do schroniska i wła-
ściciel zechce go odebrać. Jeśli 
ktoś szybko zareaguje, to może 
nawet swojego pupila odzyska, 
ale po pewnym czasie może 
się dowiedzieć, że piesek trafił 
do… Niemiec.

Burmistrz Mateusz Kamiński 
twierdzi, że po gorzkich do-
świadczeniach z odległym schro-
niskiem w Grudziądzu i „ucywi-
lizowaniu” problemu z bezdom-
nymi zwierzętami ludzie lepiej 
pilnują swoich pupili i mniej 
czworonogów trafia do schro-
niska. Zwierzęta są lepiej pilno-
wane. Teraz w Bełchatowie jest 
ich zaledwie 8, a bywało, że było 

dwa razy tyle. Pozornie jest więc 
lepiej, nawet mniej to wszyst-
ko kosztuje, a i w Rzgowie nie 
trzeba zajmować się szukaniem 
nowych właścicieli zwierzaków. 
Dzieciarnia szkolna, która nie-
gdyś żyła problemem związa-
nym ze znalezieniem dachu dla 
Mruczka, teraz nawet nie widzi 
problemu…

 Odnieść można wrażenie, 
że tzw. opiekunowie zwierząt, 
którzy doprowadzili do zlikwi-
dowania miejscowego schroni-
ska, wylali dziecko z kąpielą. 
Pieniądze z naszej kieszeni nie 
rozwiązały całego problemu… 
Lepiej to czy gorzej?

(er)

Obecnie wystawa znajduje się 
w holu Urzędu Miejskiego. Choć 
jest bardzo skromna, warto ją 
obejrzeć głównie dlatego, by zo-
baczyć jak na przestrzeni wieków 
zmieniał się wygląd tutejszego 
kościoła, najcenniejszego za-
bytku w gminie. Ogień zwykle 
trawił drewnianą wieżę, dlatego 
zmieniał się jej wygląd, ale okre-
sowo straszyły jedynie kikuty 
murów górujących nad okolicą. 
Zmieniało się też otoczenie świą-
tyni, np. w XIX wieku nie było 
jeszcze ani Ochotniczej Straży 
Pożarnej z pobliską remizą, 
ani parku, jaki znamy dziś. To 
wszystko można zobaczyć na 
starych fotografiach.

Wystawę polecamy jeszcze 
z jednego powodu – uwiecznio-
no na niej wielu mieszkańców 
miasta i gminy, których już nie 
ma wśród nas. To jeszcze jeden 
walor starych zdjęć, które zatrzy-
mują w kadrze to, co za chwilę 
przemija… 

Autorami - właścicielami 
zdjęć są m.in. Anna i Stanisław 
Hoja, Teresa i Jacek Lukas, 
Cecylia Modranka, Małgorza-
ta i Zdzisław Sabela, Katarzyna 
i Dariusz Wankiewicz i Julia 
Waprzko.

(PO)

ZWIERZĘTA I PIENIĄDZE

BRAKUJE PARKINGóW

550 lat rzgowskiej parafii

ZATRZYMANE W KADRZE
Z okazji 550-lecia rzgowskiej parafii, z inspiracji proboszcza 
ks. Krzysztofa Florczaka powstała niewielka wystawa 
ilustrująca m.in. dzieje świątyni. Na starych fotografiach 
można zobaczyć rzgowski kościół, m.in. po pożarach w XIX 
i XX wieku, członków chóru działającego od końca XIX 
stulecia, a także wiele ważnych wydarzeń z życia parafii.- 
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów mieszkańców rzgowskiej 
parafii – mówi Magdalena Mordaka, nauczycielka historii 
ze Szkoły Podstawowej w Kalinie, która nadała ostateczny 
kształt wystawie. – Zwiedzającym udostępniliśmy też opis 
XIX-wiecznego pożaru rzgowskiego kościoła znajdujący 
się w jednej z książek Maksymiliana Barucha.

Most na rzece Ner, czerwiec 1940 r., ze zbiorów Jacka i Teresy Lukasów

Rok. 1945, ślady wojny…. Zdjęcie ze zbiorów Jacka i Teresy Lukasów Kalino, przed kościółkiem protestanckim, rok. 1935, ze zbiorów Cecylii Modranki

Rzgowski Chór, 14 listopada 1937 r., „Złota Ksiega”, ze zbiorów parafii w Rzgowie
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Strażacy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-
nej powiatu łódzkiego wschod-

niego podsumowali działalność 
w 2019 roku i przedstawili 
plany na rok 2020.

W ubiegłym roku odnotowa-
no 1347 interwencji, z czego 
401 to pożary, 859 to miejsco-

we zagrożenia i 87 to alarmy 
fałszywe, głównie z instala-
cji monitoringu pożarowe-
go obiektów. Najczęstszymi 
przyczynami powstawania 
pożarów była nieostrożność 
i zaniedbania w posługiwaniu 
się ogniem. Najwięcej, bo 320 
zdarzeń, stwierdzono w gminie 
Tuszyn. Ponadto w roku 2019 
odnotowano 21 ofiar śmiertel-
nych i 161 rannych, w głównej 
mierze poszkodowanych w wy-
padkach komunikacyjnych. 

Komendant powiatowy bryg. 
Krzysztof Supera przedstawił 
sytuację odnoszącą się do całego 
zakresu działań operacyjnych, 
prewencyjnych, kwatermi-
strzowskich, organizacyjnych, 
finansowych i kadrowych reali-
zowanych przez formację oraz 
jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Szczególną uwagę 
i nacisk w 2019 roku położony 
został na szkolenia, ćwiczenia, 
koordynację działań z innymi 
służbami i podmiotami, eduka-
cję dzieci i młodzieży, stąd na 
terenie komendy powstała sala 
edukacyjna gdzie strażacy po-
przez zajęcia i prezentacje połą-
czone z zabawą będą przekazy-
wać młodzieży wiedzę z zakresu 

bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego.

W 2019 roku w KP PSP 
w ramach odnawialnych źródeł 
energii zmodernizowana zosta-
ła instalacja grzewcza (pompa 
ciepła) i zamontowano panele 
fotowoltaiczne.

W zakresie planów na 2020 
rok strażacy chcą kontynuować 
wdrażanie nowych technik ratow-
niczych, pozyskiwanie nowego 
sprzętu, w tym pojazdów. Z uwagi 
na zwiększające się zagrożenie 
i ilość interwencji na terenie gmin 
Rzgów i Tuszyn rozpoczęto przy-
gotowania do realizacji projektu 
polegającego na budowie Poste-
runku Jednostki Ratowniczo Ga-
śniczej w tym rejonie. 

W naradzie wziął udział 
przedstawiciel łódzkiego ko-
mendanta wojewódzkiego bryg. 
Grzegorz Maciaszek, Starosta 
łódzki wschodni Andrzej Opala, 
prezes ZOP ZOSP RP druh Da-
riusz Krzewiński, burmistrzowie 
i wójtowie, a także komendanci 
gminni OSP. Przedstawiciele 
władz pozytywnie ocenili pracę 
i służbę strażaków oraz realiza-
cję wszystkich przedsięwzięć 
w 2019 roku.
mł. bryg. Marcin Rzesiewski

To właśnie wtedy, za namową 
siostry Ksawery Ciesielskiej, 
Urszulanki z Łodzi, która przy-
jeżdżała do rodziny w pobliskiej 
Prawdzie, gdzie istniało kółko 
różańcowe, pani Maria posta-
nowiła zorganizować jasełka. 
Pierwsze odbyły się właśnie 
w domu Ciesielskich.

- Były bardzo skromne, wręcz 
kameralne – wspomina Maria 
Depcik. – Sceny związane z na-
rodzeniem Jezusa grały m.in. 
moje dzieci i znajomi. W tym 
trudnym czasie to była chwila 
oddechu i zapomnienia o smut-
nej rzeczywistości, powrót do 

naszych korzeni wiary. Te „żywe 
obrazki” spodobały się moim są-
siadom i znajomym.

Po latach jasełki trafiły do domu 
Ireny Helwik. Tu gościły kolej-
nych kilka lat, a potem przeniosły 
się do wyremontowanej wiejskiej 
świetlicy. Co roku w styczniu po-
wtarza się ten sam rytuał. Pani 
Maria ogłasza początek przygo-
towań, organizuje próby. Malu-
chy. garną się na te zajęcia. Każda 
dziewczyna chce być Marią, bo 
to najważniejsza osoba w tym te-
atrum. Trzeba więc wszystkich po-
godzić, bo aniołowie i pasterze czy 
królowie to też ważne persony.

Pomagają rodzice. Dowożą 
dzieci na próby, szyją koloro-
we stroje, wykonują dekoracje. 
Dla Czyżeminka jest to święto. 
W tym roku świetlica w Czy-
żeminku z trudem pomieściła 
wszystkich gości. Był wśród 
nich burmistrz Rzgowa Mate-
usz Kamiński, który docenia 
takie oddolne inicjatywy, była 
Jadwiga Pietrusińska, która kilka 
lat temu jako zastępczyni burmi-
strza Jana Mielczarka odpowia-
dała w rzgowskiej gminie m.in. 
za kulturę, byli radni, sołtysowie. 
Dopisali też mieszkańcy.

Narodziny Jezusa na scenie 
w Czyżeminku wypadły znako-
micie. Chyba najlepiej w dotych-
czasowej historii. Mali artyści 
świetnie wczuli się w swe role. 
A potem było wspólne śpiewa-
nie kolęd. Z mikrofonami, odpo-
wiednim nagłośnieniem.

Kiedyś było zupełnie inaczej – 
wspomina Dorota Garstka, córka 
pani Marii. – Nie było ani mikro-
fonów, ani nagłośnienia, a i ludzi 
przychodziło znacznie mniej. Mama 
przygotowywała każde jasełka 
z takim samym zaangażowaniem, 
łącząc w tym swoim działaniu zami-
łowanie do teatru i głęboką wiarę.

- Czy organizowanie tych co-
rocznych widowisk jest trudne? 

Raczej nie. W tym roku odbyło 
się jedynie 6 prób. Pomaga mi 
wiele osób, m.in. Maria i Ma-
riusz Sarnowiak.

Gdy zakończyły się tegorocz-
ne jasełka, cała sala na stojąco 
podziękowała pani Marii i jej 
małym artystom. Powód był 
jeszcze jeden – urodziny miesz-
kanki Czyżeminka.

Maria Depcik urodziła się  
27 stycznia 1946 roku pod Ra-
domskiem. Gdy miała 18 lat, 
przyjechała do Prawdy za pracą 
i tu już została. Założyła rodzi-
nę, wychowała dzieci. Cały czas 
pracuje w gospodarstwie. Gdy 
po latach zastoju, 10 marca 2007 
roku reaktywowano w Czyże-

minku Koło Gospodyń Wiejskich, 
została jego przewodniczącą. Po 
dziesięciu latach zrezygnowała, 
oddając pałeczkę przedstawiciel-
ce młodszego pokolenia – swojej 
córce Dorocie. Pani Maria jaseł-
ka organizuje prawie od czter-
dziestu lat. „Trochę dla dzieci, 
trochę dla Boga” – jak mawia jej 
córka Dorota.

Czyżeminek to niewielka choć 
rozległa wieś. W ostatnich latach 
młodzi ożywili życie wsi, przy-
był plac zabaw dla dzieci, drew-
niane wiaty, wyremontowano 
świetlicę. Niektórzy chcieliby 
reaktywowania OSP, choć jest 
to chyba nierealne. Doroczne 
jasełka, organizowane w okre-
sie zimowego zastoju i uśpienia 
wsi, stanowią dobry sposób na 
integrację mieszkańców.

(PO)

ŚWIĘTO W CZYŻEMINKU
To nie był dobry czas dla pani Marii. Dzień przed 
wprowadzeniem stanu wojennego przeprowadziła się do 
innego domu w Czyżeminku. Kilkanaście godzin później 
- kulminacja napięcia i stan wojenny. W Czyżeminku nie 
było strajków ani awantur, ale ludzie byli w szoku. Jedni 
wsłuchiwali się w każdą wiadomość docierająca tu z kraju, 
inni szukali pocieszenia w modlitwie.

Strażacy podsumowali 2019 rok
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Urodził się gdzieś między Bucz-
kiem i Szczercowem w dawnym 
powiecie łaskim, w niewielkiej 
wsi Wola Pszczółecka, ale uważa 
się za rzgowianina z krwi i kości. 
Gdy miał siedemnaście lat, po-
tężna fala migracyjna młodzieży 
porwała go do wielkiego miasta. 
Pracował w łódzkiej bazie sprzę-
tu budowlanego. Był początek 
lat sześćdziesiątych.

Minęło kilka lat i Stanisław 
Cholaś postanowił iść na swoje. 
Właśnie w centrum Rzgowa, gdzie 
dziś znajduje się restauracja „Cichy 
Kącik”, zwolnił się lokal po warsz-

tacie ślusarskim. Wynajął go. Pierw-
sze zamówienie – metalowy stolik 
wykonał… gratis. Chodziło o to, 
by rzgowianie go zaakceptowali. 
Potem świadczył tzw. usługi dla rol-
nictwa, czyli wykonywał metalowe 
bramy, siatki ogrodzeniowe.

I znów minęło kilka lat. W końcu 
lat siedemdziesiątych nabył hektar 
ziemi przy ulicy Tuszyńskiej. Wów-
czas były tu pola. Postawił dom 
z warsztatem ślusarskim w piwni-
cy. Cały czas robił to co wcześniej 
– czyli realizował zamówienia dla 
ludności, ale postanowił jeszcze 
produkować przewody elektrycz-
ne. W latach gierkowskiej prospe-
rity ruszyło budownictwo mieszka-
niowe, więc przewody elektryczne 
były na wagę złota. Produkował je 
chyba aż do 2010 roku.

HITY Z „CABLEKSU”
Po pewnym czasie zaczął wy-

konywać siatkę ogrodzeniową po-
wlekaną tworzywem sztucznym. 
PCV przedłużało żywotność ogro-
dzenia, które nie wymagało już 
kosztownej konserwacji. To był 
hit firmy Cholasia. - W 1983 roku 
zbudowałem budynek warsztatowy 
z zapleczem socjalnym, a w latach 

1999-2000 – halę z prawdziwego 
zdarzenia.. W międzyczasie po-
wstała hala targowa ze 130 boksa-
mi handlowymi – symbol czasów, 
jakie nadeszły na początku lat 
dziewięćdziesiątych i przeobraziły 
całkowicie senny dotąd Rzgów.

Czy wspomniane inwestycję 
wyczerpały całkowicie możliwo-
ści Cholasia? Nie, w międzycza-
sie zadbał o to, by i dzieci poszły 
na swoje. A ponadto w 2014 roku 
wprowadził do produkcji jeszcze 
jedną nowość bardzo cenioną przez 
wielu klientów – siatkę z ocynko-
wanego płaskownika. Dziś firmę 
„Cablex” opuszczają nowocze-
sne systemy ogrodzeniowe, które 
oglądać można w całym kraju. 
Miesięcznie do odbiorców trafia  
10 tys. m. siatki ogrodzeniowej. 

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłe-
go stulecia przyniosły jednak nie-
samowity rozwój Rzgowa. – Wraz 
z centrami handlowymi ruszyła 
gazyfikacja osady. Czasy były 
bardzo trudne, jeździłem do Huty 
„Katowice” i załatwiałem rury dla 
Rzgowa. Wszystko było deficyto-
we, więc wspomniane rury trzeba 
było nie tylko kupować, ale i „za-

łatwiać”. Tak, tak – „załatwiać”! 
- wspomina pan Stanisław.

A gdy skończyła się gazyfika-
cja, ruszyły wodociągi i kanaliza-
cja. Były co prawda społeczne ko-
mitety budowy, ale chodziło o to, 
by ściągnąć do Rzgowa wciąż de-
ficytowe materiały. Znajomości 
i kontakty Cholasia, a także wielu 
innych rzgowian, przydawały się 
na każdym kroku.

- Nie traktowano mnie tu jak 
obcego czy przybłędy – wspo-
mina Cholaś – więc chętnie włą-
czałem się do wielu spraw. Takie 
były wówczas czasy. Robiliśmy to 
nie tylko dla siebie, ale i Rzgowa, 
który zmieniał się w niesamowi-
tym tempie, by w 2006 roku od-
zyskać wreszcie prawa miejskie 
utracone jeszcze za cara.

SIĘGANIE DO TRADYCJI
Oprócz pracy zawodowej  

S. Cholaś zawsze znajdywał czas 
na działalność społeczną. W jego 
przypadku było to coś natural-
nego. Jest dziś jednym z najstar-
szych strażaków w rzgowskiej 
OSP, która nie tylko ratuje ludz-
kie mienie podczas pożarów czy 
katastrof, ale i kultywuje tradycje 

sięgające początków XX wieku. 
W 1994 roku współtworzył brac-
two kurkowe w Łodzi, wchodząc 
przez pewien okres w skład Rady 
Starszych, będąc nawet królem 
strzelania w okręgu centralnym 
(1996). Do dziś uczestniczy ak-
tywnie w życiu bractwa także 
w samym Rzgowie. Jak mówi, 
bractwo to tradycja, sięganie do 
naszych polskich korzeni. Stąd 
sentyment do szlacheckich stro-
jów i rytuałów.

Choć wiek ma swoje prawa, pan 
Stanisław ciągle prowadzi firmę 
i jest niezwykle aktywny. Nie-
dawno wraz z przyjaciółmi świę-
tował półwiecze firmy. To rzadki 
przypadek nie tylko w samym 
Rzgowie, ale i województwie. 
Gratulacje wraz z metalową statu-
etką przekazał mu sam burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński.

- W ubiegłym roku formalnie 
przeszedłem na emeryturę, ale to 
nic nie zmieniło w mojej sytuacji. 
Wciąż pracuję. Może jedynie 
trochę zwolniłem. To normalne, 
przecież nikt mnie nie przymusił 
do tego zawodu…

(PO)

Młoda radna powiatowa Klau-
dia Zaborowska-Gorzkiewicz, od 
9 lat zajmująca się akcją, kieruje 
pracą tutejszego sztabu. Wyjaśnia, 
w jaki sposób typowane są rodziny 
znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji materialnej i jak ustala 
się ich potrzeby, według których 
przygotowywane są dary. Okazuje 
się, że wypracowane procedury 
umożliwiają precyzyjne określe-
nie potrzeb. W tym roku na liście 
znalazło się 31 adresów, ale osta-
tecznie zadecydowano, że dary 

trafią do 24 rodzin. Od dwóch lat 
akcja tutejszego sztabu obejmuje 
także gminę Brójce.

- Wolontariusze przystępują do 
pracy już w sierpniu - wyjaśnia 
pani Klaudia. - Sporządzają spe-
cjalne arkusze określające precy-
zyjnie to, co potrzebne jest danej 
rodzinie. Chodzi o to, by akcja 
była rzeczywistym wsparciem dla 
najbardziej potrzebujących. Jedni 
potrzebują pralki automatycznej 
czy lodówki, inni liczą na dosta-
wę opału. Co przygotowaliśmy 

w tym roku? Dominują artykuły 
spożywcze, ale są i słodycze dla 
dzieci, a także lodówka, materace 
do spania.

W pierwszym dniu rozwieźli-
śmy paczki do 15 rodzin, w drugim 
trafią do kolejnych 9 – mówi jedna 
z wolontariuszek. Właśnie straża-
cy z tuszyńskiej OSP szykują się 
do wyjazdu z darami.

Wbrew pozorom, nawet w tak 
zasobnej gminie jaką jest Rzgów, 
nie brakuje ludzi znajdujących 
się trudnej sytuacji materialne. 
Powód? Wiele osób załamuje się 
z powodu choroby, innym jest 
trudno z powodu wielodzietności. 
Właśnie do tych rodzin w najtrud-
niejszej sytuacji, a wytypowano 
ich w tym roku ostatecznie 24, kie-
rowane są paczki z darami. Czy ta 
pomoc trafi do najbardziej potrze-

bujących?– W naszej gminie nie 
brak i takich, którzy są zbyt dumni 
i nie dadzą sobie pomóc – mówi 
burmistrz Mateusz Kamiński.

Skąd pochodzą pieniądze 
i dary rzeczowe? Okazuje się, 
że mimo wielu akcji i zbiórek 
charytatywnych wciąż nie bra-
kuje ludzi dobrego serca.. Nie-
którzy zdecydowanie nie chcą, 
by ich ujawniano. „Szlachetną 
Akcję” wspiera sporo firm, np. 
od lat bez rozgłosu robi to „Ptak” 
SA, fundując cenne dary, zbiórki 
organizują także szkoły. W tym 
roku jedna z firm budowlanych 
z Łodzi podarowała materiały 
budowlane i zobowiązała się do-
konać remontu w gm. Tuszyn, 
dwa lata temu Urząd Miejski 
w Rzgowie przygotował solidną 
paczkę dla jednej z wytypowa-
nych rodzin.

Wolontariusze ze sztabu „Szla-
chetnej Paczki” twierdzą, że w tej 
akcji najważniejsza jest pomoc 
najbardziej potrzebującym. Serce 
na dłoni to coś, co w dzisiejszych 
czasach jest bezcenne.

(po)

SZLACHETNE SERCA
Dobrego nigdy za wiele – mówi jedna z wolontariuszek 
„Szlachetnej Paczki”, gdy rano pojawiam się w szkole 
w Guzewie, gdzie właśnie szykowane są dary dla wytypowanych 
rodzin. Na korytarzu – kilka tapczaników przygotowanych 
do transportu, są i pudła z darami. Nowa dyrektor szkoły 
Dorota Kwaśniewska, podobnie jak jej poprzednik Tomasz 
Drabczyński, z zadowoleniem udziela gościny sztabowi akcji.

NIKT MNIE NIE PRZYMUSIŁ
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* * *
- Czym dla mnie jest biblioteka? 

Czymś wspaniałym, niezastąpio-
nym niczym innym. Dlatego nie 
chcę słyszeć o zbliżającym się 
końcu książki i bibliotek – mówi 
dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Rzgowie Anna Mali-
nowska.

Jej królestwo, mieszczące się 
ostatnie dni na parterze rzgow-
skiej podstawówki, liczy ponad 
28 tysięcy książek. Już niedłu-
go cały księgozbiór przeniesio-
ny zostanie do nowej siedziby 
w zbudowanym Domu Kultury, 
ponad dwukrotnie większej niż 
ta stara. W tej miłości do książki 
pani dyrektor nie jest osamotnio-
na – w minionym roku biblioteka 
po raz pierwszy odnotowała 1000 
czytelników, zatem co dziesiąty 

statystyczny mieszkaniec gminy 
korzystał z usług tej placówki.

- Co rzgowianie najchętniej czy-
tają? Fantastykę literaturę polską 
młodych współczesnych twórców, 
ale i książki historyczne. Mamy 
też sporo wydawnictw dotyczą-
cych Rzgowa, ale z nich korzy-
stają głównie uczniowie i studen-
ci. Ci ostatni interesują się także 
prasą lokalną, m.in. samorządo-
wym miesięcznikiem „Rzgów. 
Nasza Gmina”. w którym szukają 
szczegółowych informacji o po-
szczególnych sołectwach. i miej-
scowościach.

Mimo ciasnoty w starym lokalu 
wygospodarowano kącik z prasą. 
Okazuje się, że wielu mieszkań-
ców nie kupuje gazet, ale czyta je 
właśnie tutaj. Podobnie jest zresz-
tą z książkami. Tylko w minio-

nym roku na miejscu skorzystano 
z ponad 3,1 tys. książek, a wypo-
życzono prawie 13 tys. wolumi-
nów. To sporo, jeśli się zważy na 
opinię o Polakach, którzy rzeko-
mo czytają bardzo mało.

Liczby, cyferki… Nie lubię 
statystyki, ale w tym przypadku 
trzeba jakoś zobrazować obraz 
czytelnictwa w rzgowskiej gminie. 
By dopełnić tego obrazu, dodam, 
iż w ubiegłym roku zakupiono 
prawie 1400 woluminów. Samo-
rząd na książki dał aż 28 tys. zł, 
a Ministerstwo Kultury – prawie 
12 tys. zł.

* * *
Pani dyrektor i jej pomocnice 

są dziś mocno zajęte. Ruszyła 
już przeprowadzka biblioteki. 
W nowym lokalu stoją już nowe 
regały, na których powoli lądują 
przenoszone książki.

Pakujemy je do pudeł w taki 
sposób, by można je było w takiej 
samej kolejności poukładać na 
półkach nowych regałów, by 
uniknąć bałaganu – mówi jedna 
z pracownic. - Trzeba się spieszyć, 
bo już w marcu chcemy wznowić 
wypożyczanie książek.

- Jest to realne, ale przed nami 
ogrom pracy – dodaje pani dy-
rektor. – A przecież oprócz prze-
prowadzki 28-tysięcznego księgo-
zbioru trzeba urządzić nowy lokal, 
by godnie przyjąć czytelników, 
którzy tak długo czekali na książ-
nicę z prawdziwego zdarzenia.

Dzieje rzgowskiej biblioteki są 
niezwykle ciekawe. W XIX wieku, 
gdy jeszcze nie było biblioteki pu-
blicznej, światli mieszkańcy wy-
pożyczali książki m.in. od miej-
scowego proboszcza. Gdy pojawił 
się tu ks. Paweł Załuska i ożywił 

życie Rzgowa, inicjując założenie 
m.in. Ochotniczej Straży Pożarnej 
i Orkiestry Dętej, światły kapłan 
nie zapomniał i o książce. Sam 
zresztą wydał pierwszy w dzie-
jach Rzgowa książkowy opis tej 
miejscowości.

Gdy na początku II wojny świa-
towej Niemcy zajęli Rzgów, książ-
kę potraktowali jako wyjątkowe-
go wroga. Dlatego na dziedzińcu 
szkoły rozpalili wielkie ognisko 
i spalili wiele polskich książek. 
Na szczęście sporo wypożyczo-
nych przez rzgowian ocalało i po 
wojnie wróciło do książnicy.

Cóż to była za biblioteka w 1945 
roku? Wielka nędza… To dlatego 
prominentny niegdyś mieszkaniec 
Gospodarza Oskar Klikar poda-
rował bibliotece sporo książek. 
Biblioteka była jednak wciąż 
skromna, mieściła się kątem m.in. 
w urzędzie gminy. Przenoszono 
ją wielokrotnie, aż wreszcie tra-
fiła z ulicy Rawskiej na II piętro 
podstawówki. Gdy powstało gim-
nazjum, które przejęło skrzydło 
szkoły, bibliotekę przeniesiono na 

parter, gdzie przetrwała do 2020 
roku.

- Teraz wreszcie będzie swo-
bodny dostęp do książki, będzie 
też miejsce na różnorodne spo-
tkania, np. z pisarzami, urządzimy 
również kącik dla najmłodszych 
czytelników – cieszy się dyr.  
A. Malinowska. I dodaje, że nie 
zapomniano o internecie i 2 kom-
puterach dla bywalców książnicy.

* * *
Gdy pytam panią dyrektor, 

jak została szefową książnicy, 
jest nieco zaskoczona. Nikogo 
to chyba dotąd nie interesowa-
ło. – Jestem absolwentką biblio-
tekoznawstwa na Uniwersytecie 
Łódzkim. Początkowo przez kilka 
lat pracowałam w Bibliotece Wo-
jewódzkiej w Łodzi, a od 2009 
roku w Rzgowie. To moje miejsce 
na ziemi.

Jest rodowitą rzgowianką. Jak 
twierdzi, książka jest jej wspa-
niałym towarzyszem. Czy dużo 
czyta? - Chyba tak… - odpowiada 
z uśmiechem.

(PO)

17 stycznia 2009 roku z ini-
cjatywy Wiesławy Pietrusiń-
skiej w Starowej Górze po raz 
pierwszy odbyło się noworocz-
ne spotkanie wszystkich KGW 
w rzgowskiej gminie. Inicjatywa 
okazała się strzałem w dziesiąt-
kę, bo potem już co roku odby-
wały się takie spotkania organi-

zowane przez poszczególne koła. 
W tym roku KGW w Starowej 
Górze kierowane przez Danutę 
Szymczak znów stało się gospo-
darzem tego spotkania. Historia 
zatoczyła koło…

W odnowionej i pięknie ude-
korowanej świetlicy spotkały się 
delegacje poszczególnych KGW. 

Przywitała je Danuta Szymczak, 
życząc jednocześnie w nowym 
roku owocnej działalności oraz 
zdrowia i radości dla rodzin. Po-
dobne życzenia skierowane były 
do licznych gości, m.in. burmistrza 
Rzgowa Mateusza Kamińskiego 
i zastępcy Małgorzaty Rózgi, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Ra-
dosława Pełki i radnych, a także 
prezesa Regionalnego Związku 
Rolników i Organizacji Rolniczych 
Krzysztofa Banasiaka oraz preze-
sa Miejsko-Gminnego ZRKiOR 
w Rzgowie – Zbigniewa Gabary. 
Nie zabrakło także byłej zastęp-
czyni burmistrza Jadwigi Pietru-
sińskiej, zawsze gorąco przyjmo-
wanej przez panie z KGW.

Burmistrz Rzgowa, podobnie jak 
przewodniczący Rady Miejskiej 
życzyli paniom z KGW owocnej 
działalności w nowym roku, dzięku-
jąc jednocześnie za dotychczasową 

pracę społeczną. KGW w rzgowskiej 
gminie zrzeszają dziś około 300 pań  
(13 kół), które ściśle współpracu-
jąc z OSP odgrywają znaczącą rolę 
w swoich środowiskach, dbając 
m.in. o popularyzację dorobku kul-
turalnego i pielęgnując tradycje. 
Panie organizują liczne imprezy 
kulturalne, przyczyniają się też do 
rozwoju swoich środowisk. Jedno 
z aktywniejszych kół – w Rzgowie 
współpracuje od lat z OSP, a także 

Miastem Mody, do najaktywniej-
szych kół należy też KGW w Ka-
linie.

Spotkanie w Starowej Górze 
było również okazją do wymiany 
doświadczeń i wspólnej zabawy. 
Renata Furga, Izabdela Kijanka, 
Jarosław Rychlewski i Mateusz 
Tomaszewski zadbali, by zabawa 
odbywała się przy atrakcyjnej 
muzyce i wspólnym śpiewaniu.

(er)

W KRóLESTWIE KSIĄŻEK
Niegdyś poeta marzył o tym, by książki trafiły pod strzechy. 
Od tamtego czasu sporo się zmieniło i teraz w Rzgowie książki 
znalazły się nie pod strzechą, której próżno szukać w tej 
gminie, a w prawdziwym pałacu, czyli nowym Domu Kultury. 
To tu wreszcie po dziesięcioleciach tułaczki znalazła siedzibę 
biblioteka publiczna.

ZATOCZYLI KOŁO…
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Jednak w dalszych etapach 
startować się odważyła i nie 
poddała jedynie Gabrysia Bro-
niarczyk i… przeszła etap ko-
lejny korespondencyjny (jako 
jedna z 68 uczniów z dwóch 

województw: świętokrzyskiego 
i łódzkiego) i uczestniczyła w za-
wodach II stopnia w Piotrkowie 
Trybunalskim. Szkoła otrzymała 
gratulacje od organizatorów kon-
kursu, bo jest to już wielki sukces 

i potwierdzenie wyróżniających 
się zdolności matematycznych 
uczennicy rzgowskiej placówki. 
Konkurs wykracza poza podsta-
wę programową szkoły podsta-
wowej, a poinadto Gabrysia jest 
dopiero w klasie 7 i przed nią 
jest jeszcze do poznania sporo 
tajemnic matematyki.

 Konkurs OMJ odbywa się pod 
patronatem Ministerstwa Eduka-
cji, ma charakter ogólnopolski, 
wyszukujący szczególne talenty 
matematyczne wśród młodzie-
ży, laureaci tego konkursu to 

przyszli medaliści konkursów 
matematycznych na arenie mię-
dzynarodowej.

 - Cieszę się, że Gabriela za-
częła w tym konkursie osiągać 
pierwsze sukcesy, jeszcze może 
niewielkie, ale jednak świadczą-
ce o szczególnych uzdolnieniach 
matematycznych – mówi na-
uczycielka Monika Krajewska. 
- Wielkie gratulacje dla Gabrieli 
Broniarczyk!

* * * 
Jak co roku uczniowie Szkoły 

Podstawowej im Jana Długosza 
W Rzgowie i Szkoły Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Guzewie brali udział w kurato-
ryjnym konkursie z matematyki. 
Konkurs okazał się wielkim wy-
zwaniem dla uczniów, aż trójka 

uczniów ze szkoły w Rzgowie do-
stała się do etapu rejonowego otrzy-
mując w etapie szkolnym powyżej 
80% punktów. Byli to uczniowie 
klasy ósmej b: Mateusz Jurek, Igor 
Pawelec i uczennica z klasy siód-
mej b Gabriela Broniarczyk. Mimo, 
iż nie dostali się do ścisłego finału, 
zasłużyli na gratulacje.

* * * 
Kolejnym sukcesem matema-

tycznym Gabrieli Broniarczyk 
z klasy 7b jest dyplom laureata 
za uzyskanie 4. miejsca w kon-
kursie ogólnopolskim wiedzy 
matematycznej „ Mulitest” . 
Wyróżnieniem w tym konkur-
sie może pochwalić się jeszcze 
tylko Miłosz Kamiński z klasy 
7a. Gratulacje!

 (MK)

W pewnym świata zakątku mieszkało dwóch przyjaciół. Jeden był szczęśliwy, choć 
nie miał za wiele, drugi choć bogatszy ciągle pragnął mieć znacznie więcej, bo 
zapatrzony był na tych, którzy chwalili się swoim bogactwem. Pożądał majątku, 
codziennie wzdychał do Fortuny, rzymskiej bogini szczęścia. Pewnego razu podjął 
rozmowę z przyjacielem namawiając go do wspólnej wyprawy w świat dla zdoby-
cia majątku i polepszenia swojej doli, bo zapewne jest mu nudno w małej chatce 
wykonując monotonną pracę i niewiele z niej mając. 

Druh odmówił, twierdząc, że jest szczęśliwy, wesoły, w tym właśnie miejscu, wśród 
znajomych, wykonując pracę, którą lubi. Ale nie powstrzymywał przyjaciela, bo każdy 
jest ponoć kowalem własnego losu. Podobno zaś jeszcze nikt nie utył na wędrow-
nym chlebie, najczęściej wracając smutny i sterany. Obiecał jednak przyjacielowi,  
że będzie na niego czekał, jak najwięcej sypiając w miarę możliwości. 

Wędrowiec ruszył w świat w pogoni za Fortuną. Dotarł do pańskiego dworu, gdzie 
bogini rozdawała łaski to temu, to tamtemu. Choć bywał wśród dworzan od rana do 
wieczora, starając się stawać w pierwszym szeregu, nie doczekał się uśmiechu losu, 
ani kruszyny z pańskiego stołu. Nie uzyskując żadnej łaski, mimo że w tym gronie wielu 
otrzymało zaszczyty i dostatki, postanowił opuścić dwór i udać się dalej w świat. 

W pogoni za Fortuną zwiedził pół świata, niejednokrotnie śmierć zaglądała mu 
w oczy, a wracało marzenie o cichym domku. Wreszcie w dalekiej Ameryce stary 
Indianin powiedział mu, że wszędzie dobrze, a najlepiej w domu. Usłuchał rady i po-
wrócił w rodzinne strony. Ujrzawszy swój dom wzruszył się bardzo i obiecał sobie, 
że nie ruszy się już nigdzie daleko, nie będzie się włóczył po świecie w poszukiwaniu 
złudnej Fortuny. Po tych przysięgach już miał wkroczyć w progi swego domostwa, 
gdy zerknął w stronę chatki swego przyjaciela, a tam na ganku przed drzwiami siedzi 
Fortuna. Z domu dochodzi wesołe chrapanie gospodarza.

Wnioski, jak zwykle, wyciągniecie sami. Pamiętajcie, Fortuna jest kobietą, nie 
należy za nią ganiać, a być może sama do was przybędzie.

SKONES

POGOŃ ZA FORTUNĄ

Osiągnięcia rzgowian w XV Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

TĘGIE GŁOWY
Wielkim sukcesem rzgowskiej podstawówki jest 
wyróżniające się uczestnictwo uczniów Gabrieli Broniarczyk, 
Miłosza Kamińskiego, Mateusza Jurka i Igora Pawelca 
w najbardziej prestiżowym konkursie matematycznym 
ogólnopolskim OMJ. Wszyscy wspomniani uczniowie 
uzyskali wyniki powyżej średniej krajowej startujących 
zawodników w zawodach I stopnia, a już ten etap był tylko 
dla mistrzów szkół podstawowych z matematyki.

OSIEM CHóRóW ŚPIEWAŁO W RZGOWIE

X Jubileuszowy Koncert Kolęd 
i Pastorałek była znaczącym 
wydarzeniem kulturalnym 
w Rzgowie. Osiem chórów, 
ponad 160 chórzystów z całego 
województwa i oryginalne wy-
konania – tak najkrócej okre-
ślić można ucztę duchową, jaką 
zaserwowali miłośnicy pieśni 
chóralnej, która cieszy się nie-
słabnącym powodzeniem. To 

dziwne, w dobie wszechwładnej 
muzyki popularnej ten rodzaj 
śpiewania znajduje wielu zwo-
lenników. A Rzgów na tym polu 
ma znaczący do4robek, wszak 
pieśni chóralne rozbrzmiewały 
tu już w XIX wieku.

Do tych tradycji nawiązuje 
od 2003 roku chór „Camerata”, 
kierowany od początku istnienia 
przez absolwentkę łódzkiej Aka-

demii Muzycznej Izabelę Kijan-
kę. Choć jest to zespół amatorski, 
reprezentuje niezły poziom i ma 
na koncie wiele sukcesów, cieszy 
się także dużą popularnością nie 
tylko w samym Rzgowie.

Jubileuszowy koncert zgroma-
dził chóry, które w zdecydowanej 
większości po raz kolejny przy-
jechały do Rzgowa, ale też przed 
tutejszą publicznością po raz 
pierwszy wystąpił chór „Benedic-
tus Cantus” z Łasku (zał. 2010 r.) 
prowadzony przez siostrę Felicytę. 
Debiut w XVII-wiecznych murach 
świątyni wypadł znakomicie, po-
dobnie zresztą jak kilku innych 
zespołów. Z kronikarskiego obo-
wiązku odnotujmy inne zespoły, 
które oklaskiwano w Rzgowie: 
chór parafialny „Gloria” z Woli 
Zaradzyńskiej (3-głosowy, 10 wy-
konawców, dyrygował Sławomir 
Skorek), Konstantynowskie Stowa-
rzyszenie Śpiewacze im. Fryderyka 
Chopina (zał. w 1908 r., początko-
wo chór męski, następnie miesza-
ny, propaguje pieśń świecką, ale 
i działalność teatralno-muzyczną), 
chór parafii św. Archaniołów Rafała 
i Michała w Aleksandrowie Łódz-
kim (zał. 1987 r., m.in. z inicjatywy 
prof. Ireneusza Kijanki, dyrygent 
Justyna Frontczak), Chór Towarzy-
stwa Śpiewaczego im. Stanisława 
Moniuszki w Aleksandrowie Łódz-
kim (zał. 1923, w ubiegłym roku 

w ślad za patronem odbył senty-
mentalną podróż do Wilna, dyry-
guje Piotr Ranfeld). Chór „Gloria 
Trynitatis” (zał. 2006 r., zrzesza 21 
osób, dyrygent Mirosław Piotrow-
ski) i chór „Speranza” (działający 
przy Wyższej Szkole Gospodarki 
Krajowej w Kutnie i Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Mieczysławowie, zał. 2000 r., 
dyrygent Cezary Górczyński) 

Koncert nie ma charakteru kon-
kursu, ale co roku poszczególne 
chóry starają się przygotować 
oryginalne wykonania kolęd i pa-
storałek. Tak było i tym razem. 
Znakomicie zaprezentował się 
wspomniany zespół śpiewaczy 
z Łasku, a także chór „Speranca” 
z Kutna i oczywiście „Camerata”. 
Choć koncert trwał prawie 2 go-
dziny, nie było mowy o nudzie, 
bo śpiew wzbogacony został 
muzyką skrzypcową i organową, 
a swoista modlitwa w wykonaniu 
Izabeli Kijanki, Ireneusza Kijanki 

i Macieja dostarczyła słuchaczom 
dodatkowych wzruszeń.

Dobrze, że na zakończenie bur-
mistrz Mateusz Kamiński prze-
ciął spekulacje o planowanym 
przeniesieniu tych dorocznych 
koncertów do nowego Domu Kul-
tury, bo ich miejsce jest właśnie 
w rzgowskiej świątyni. Wspólne 
śpiewanie kolęd i podziękowania 
dla Izabeli Kijanki oraz „Camer-
ty” pełniących rolę gospodarzy to 
znakomity finał tej jubileuszowej 
imprezy. Z niecierpliwością cze-
kamy na kolejną edycję koncertu, 
który wrósł już w pejzaż kultural-
ny grodu nad Nerem.

(p)
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Moda na świąteczne iluminacje 
naszych domostw dotarła także 
do Rzgowa i okolicznych miej-
scowości. W samym Rzgowie 
z inicjatywy samorządu świą-
teczny wystrój zyskały główne 
ulice miasta, a także magistrat. 
Jednak pod względem atrak-
cyjności przebił wszystkich 
jeden z mieszkańców ulicy Cen-

tralnej w Starowej Górze w re-
jonie świetlicy wiejskiej, który 
iluminował nie tylko sam dom 
mieszkalny, ale i jego otocze-
nie, instalując kilkanaście ty-
sięcy różnego rodzaju lampek. 
Przed domem pojawiły się też 
liczne podświetlane figurki, 
m.in. bałwany i zwierzęta. Za-
pewne dlatego ta iluminacja 

przyciągnęła wielu zarówno 
mieszkańców Starowej Góry, 
jak i okolicznych miejscowości. 
Przed domem zatrzymują się 
samochody, ludzie podziwiają 
oświetlenie i filmują ilumina-
cję, a dzieci zainteresowane są 
przede wszystkim zwierzaka-
mi w ogrodzie.

Nietypową atrakcję w Staro-
wej Górze można było podzi-
wiać do pierwszych dni lutego.

(PO)

Muzycy rzgowskiej Orkiestry 
Dętej sporo czasu poświęcają do-
skonaleniu umiejętności gry na róż-
norodnych instrumentach, a także 
samemu graniu, uświetniającemu 
wiele uroczystości lokalnych. Ta 
społeczna działalność odbywa się 
zwykle poza rodzinnym domem, 

z dala od najbliższych. Dobrą 
tradycją stały się zatem doroczne 
spotkania muzyków i ich rodzin 
z władzami lokalnymi Rzgowa. 
Tak było i w tym roku, gdy gośćmi 
Orkiestry Dętej byli m.in. prze-
wodniczący Rady Miejskiej Ra-
dosław Pełka, burmistrz Rzgowa 

Mateusz Kamiński, członek Za-
rządu Gminnego OSP w Rzgowie 
Wojciech Gałkiewicz i kier. arty-
styczny GOK – Marek Binkowski. 
W spotkaniu uczestniczył również 
były kapelmistrz Krzysztof Goss, 
a także jego następca (od wrze-
śnia 2019 r.) Jacek Rutkowski oraz 

przyjaciel i sponsor muzyków An-
drzej Sochaczewski.

Zarówno burmistrz M. Kamiń-
ski jak i przewodniczący Rady 
R. Pełka złożyli muzykom i ich 
rodzinom najlepsze życzenia 
w nowym roku, do tych życzeń 
dołączył także M. Binkowski, 
zapowiadając, że jeszcze w tym 
miesiącu Orkiestra będzie mogła 
doskonalić swoje umiejętności 

w nowym Domu Kultury. Pod-
sumowania ubiegłorocznej dzia-
łalności i prezentacji zamierzeń 
na 2020 r. dokonał prezes Orkie-
stry Dętej – Włodzimierz Kacz-
marek, dziękując gospodarzom 
Rzgowa za finansowe wspiera-
nie zespołu i zapowiadając m.in. 
letnie warsztaty dla muzyków 
w Krynicy Morskiej.

(PO)

Zacznijmy od widowni. Znaj-
dują się na niej 244 fotele. Cała 
widownia po naciśnięciu guzika 
pilota składa się w ciągu kilku 
minut tworząc dodatkową salę 
do ćwiczeń czy innych imprez. 
Konstrukcje tej „jeżdżącej” wi-
downi zbudowała polska firma, 
za to fotele przyjechały aż 
z Hiszpanii. Całość prezentuje 
się bardzo dobrze, ale nam im-
ponuje przede wszystkim funk-
cjonalność.

Zatrzymajmy się przez moment 
przy oświetleniu. Jak już pisali-
śmy, pierwotnie zaprojektowa-
no w całym obiekcie tradycyjne 
oświetlenie, ale w trakcie budowy 
okazało się, że lampy ledowe 
są już tak popularne i stosun-
kowo tanie, a do tego znacznie 
oszczędniejsze od tradycyjnych 
żarówek, że zdecydowano się na 
przeprojektowanie oświetlenia. 
I ono jest teraz imponujące.

M. Binkowski zapewnia,  
że także na widowni i scenie 
udało się stworzyć „ciepłe świa-
tło”. Miejmy nadzieję, że to roz-
wiązanie sprawdzi się również 
podczas imprez, a szczególnie 
widowisk teatralnych czy wystę-
pów np. tancerzy Zespołu Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie”. Ledy 
oświetlają niemal cały Dom 
Kultury, są nawet w obszernych 
garderobach, tworząc oryginalne 
obramowania dużych luster. 

Choć w całym obiekcie jest 
dużo lamp ledowych, projektant 
zadbał także o inne oszczędności. 
Dzięki specjalnym świetlikom 
sporo dziennego światła trafiać 
będzie do niektórych pomiesz-
czeń i na korytarze, a także na 
przeszklony hol. W ten sposób 
np. latem nie trzeba będzie uru-
chamiać lamp ledowych.

Wentylacja w pierwotnej 
wersji projektu prawie nie ist-

niała. Zmieniający się klimat 
sprawił, że wentylacja i klima-
tyzacja pojawiła się we wszyst-
kich pomieszczeniach gardero-
bianych i w sali widowiskowej, 
w innych pomieszczeniach 
będzie nadmuch chłodnego po-
wietrza. Choć dodatkowe urzą-
dzenia kosztowało sporo, można 
powiedzieć, że nie wyrzucono 
pieniędzy w błoto, bowiem kom-
fort ma swoją cenę. 

Osobnym problemem była 
scena. Jest ona wyjątkowo 
obszerna, stwarzając wielkie 

możliwości występującym na 
niej artystom. Zakupiono, jak 
zapewnia M. Binkowski, wy-
sokiej klasy głośniki, kolumny 
basowe i różnorodne mikrofo-
ny. Zainstalowane już kotary 
umożliwią powiększanie lub po-
mniejszanie sceny, w zależności 
od potrzeb. Umieszczone u góry 
lampy mogą być odpowiednio 
sterowane przy pomocy pilota. 
Oświetlenie jak i nagłośnienie 
może być sterowane zarówno 
z reżyserki, jak i samej sceny. 
To wygoda, ale i szansa dla twór-

ców, np. widowisk tanecznych 
czy teatralnych.

A jaka jest akustyka w sali wi-
dowiskowej? Wszystko wska-
zuje na to, że na widowni jest 
niezła, co potwierdziły specjali-
styczne badania. Zdają egzamin 
specjalne panele wygłuszające 
i rozpraszające dźwięki. Tak 
przynajmniej wynika z różnorod-
nych prób i testów, ale prawdzi-
wy sprawdzian nastąpi podczas 
imprez z udziałem widzów.

I jeszcze kilka słów o ogrze-
waniu. Tradycyjne kotłownie 
węglowe odchodzą powoli do 
lamusa, nie mówiąc już o „kop-
ciuchach”. W tym obiekcie za-
instalowano nowoczesne ogrze-
wanie gazowe. Ruszyło ono  
30 grudnia ubiegłego roku i spi-
suje się bardzo dobrze. Zimy 
z prawdziwego zdarzenia co 
prawda jeszcze nie było, ale 
wszystko wskazuje na to, że i to 
rozwiązanie zda egzamin, podob-
nie jak w sąsiedniej Hali Sporto-
wej im. Konrada Kobusa.

I ostatnia techniczna cieka-
wostka – winda. Co prawda 
obiekt jest jednopiętrowy, ale 
zadbano tu o likwidację barier ar-
chitektonicznych. Osoby niepeł-
nosprawne czy starsze bez prze-
szkód będą mogły dostać się na 
piętro czy do sali widowiskowej. 
Takie windy w Rzgowie policzyć 
można na palcach jednej ręki…

Przedstawiliśmy tylko część 
nowinek technicznych w Domu 
Kultury przy ulicy Szkolnej. Jest 
ich więcej, bo działa tu już np. 
fotowoltaika, zainstalowano ory-
ginalne wytłumienia dźwięków 
w salach prób i ćwiczeń, poja-
wiły się nowoczesne wieszaki 
na stroje ludowe „Rzgowian”. 
Część tego nowoczesnego wypo-
sażenia przyjechała do Rzgowa 
z zagranicy, ale wiele urządzeń 
powstało w Polsce, a nawet 
w Rzgowie.

(RP)

DOM KULTURY - DUMĄ RZGOWA
To nie przesada – nowy Dom Kultury w Rzgowie, który 
niedługo otworzy swoje podwoje, jest obiektem „z górnej 
półki”, jak go określa kierownik artystyczny GOK Marek 
Binkowski. Budynek naszpikowany nowoczesną techniką 
powinien zadowolić najbardziej wybrednych artystów, 
którzy pojawią się w tej placówce, a także widzów.

MUZYCY TYM RAZEM Z RODZINAMI

TYSIĄCE ŚWIATEŁ

„Górna półka” przy Szkolnej
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Tramwaj już nigdy nie pojawi 
się w Rzgowie – mówili scepty-
cy i potwierdzały to zdemon-
towane torowiska oraz słupy 
trakcji elektrycznej. Stał się 
jednak cud! Miłośnicy Rzgowa 
orzekli, że tramwaj musi znów 
pojawić się w mieście. Samo-
rząd podzielił ten pogląd. 
Niedługo zatem tramwaj po-

wróci, co prawda nie w roli 
przewoźnika, jak to było do lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, a jako atrakcja tury-
styczna. Ustawiony zostanie 
na fragmencie torowiska…

Będzie to także swoisty sen-
tymentalny powrót do przeszło-
ści, wszak kilka pokoleń rzgo-
wian podróżowało tramwajem 

do pracy czy szkoły w Łodzi, 
w czasie tych wypraw rodziły się 
przyjaźnie, a nawet miłości. Tak, 
tak – dla niejednego mieszkań-
ca Rzgowa tramwaj był czymś 
ważnym w życiu, Trafił nawet 
do literatury!

Gdzie powinien stanąć histo-
ryczny tramwaj? – takie pytanie 
zadaliśmy wielu rzgowianom. 

Błyskawiczna sonda potwierdzi-
ła, że ta atrakcja turystyczna po-
winna stanąć w centrum miasta, 
najlepiej na pl. 500-lecia, gdzie 
przez dziesięciolecia znajdował 
się główny przystanek tramwa-
jowy. Brakuje tu jednak miejsca, 
dlatego rzgowianie jednoznacznie 
wskazują rejon mostu na Nerze 
(po obu stronach), w sąsiedztwie 

skateparku). – Tu było niegdyś to-
rowisko, przez dzisiejszą kładkę 
na Nerze przejeżdżał tramwaj – 
słyszeliśmy najczęściej. Rzeczy-
wiście, to chyba najlepsza loka-
lizacja dla tego nabytku.

Ostateczna decyzja w sprawie 
lokalizacji tramwaju zapadnie 
w magistracie, z udziałem samo-
rządowców. A potem wypadnie 
nam godnie powitać ten senty-
mentalny nabytek.

(p)

Ponad 105 lat temu ziemia 
rzgowska była świadkiem 
krwawej bitwy, której ślady 
pozostały już na zawsze. Na 
wzgórzach w rejonie Starej 
Gadki, latem zwykle porośnię-
tych zbożem, rozgorzały walki 
między Niemcami i Rosjana-
mi. Choć był to jeszcze listo-
pad, żołnierze tkwiący całymi 
dniami w okopach marzli od 
śniegu i mrozu. Nocne wypady 
przynosiły setki rannych i za-
bitych.

Prezentowana fotografia wy-
konana została tuż po bitwie, 
gdy na okolicznych polach 
leżały żołnierskie trupy i na 
pomoc oczekiwały setki ran-
nych. Widok był szokujący. 

Bronisław Domagała, jeden 
z mieszkańców pobliskiej Łodzi, 
późniejszy legionista, wówczas 
młody chłopak, wysłany został 
z wozem konnym, by zwozić 
rannych do pobliskiego lazaretu, 
a potem zabitych, których grze-
bano przez wiele dni na prowi-
zorycznym cmentarzu. Ów chło-
pak wspominał po latach, że ze 
stosu trupów wyciągnął jeszcze 
kilku żywych żołnierzy.

Wspomniana fotografia za-
mieszczona została niedawno 
z jednym z albumów starych 
zdjęć Łodzi i okolicy byłego 
senatora, znakomitego znawcy 
dziejów naszego regionu Ryszar-
da Bonisławskiego.

(Saw.)

Na pożółkłej fotografii
KRWAWE POLE BITWY 

POD RZGOWEM

Słownik nieprzeciętnych rzgowian
WIKTOR SZYMCZUK
Z powodu ludzkiej zawiści, krzywdzących i fałszywych ocen 
tracimy wiele bezcennej społecznej energii. I wysyłamy na 
boczny tor ludzi, którzy mogliby jeszcze służyć znakomicie 
zarówno nam, jak i krajowi. To problem, z którym nie 
możemy się uporać od wieków.

Wiktor Szymczuk, wybitny 
rzgowski pedagog, długoletni 
dyrektor i budowniczy nowej 
szkoły w Rzgowie, jest przy-
kładem człowieka, którego 
w przeszłości nie potraktowa-
no najlepiej. Ot, nasza polska 
specjalność. Zapewne dlatego 
w pewnym momencie zniknął 

z tutejszej sceny oświatowej, 
choć jego talent i wiedza mogły 
być jeszcze wykorzystywane, 
wszak był nie tylko świetnym pe-
dagogiem, ale i tytanem pracy.

Nie pochodził ze Rzgowa, bo 
urodził się pod Białymstokiem 
(rocznik 1935). Z Aniołowa  
k. Zgierza (dziś ul. Aniołowska), 
gdzie był kierownikiem szkoły, 
skierowano go do Rzgowa. Jako 
siódmy w dziejach tej placów-
ki szef zastał ją w złym stanie. 
Budynek jeszcze sprzed wojny 
– przede wszystkim był ciasny. 
Jako dyrektor gminnej szkoły 
zbiorczej, a zarazem radny Rady 
Narodowej Miasta Łodzi, posta-
nowił zbudować nowy obiekt. 
W tamtych czasach było to 
jednak bardzo trudne, bo brako-
wało materiałów budowlanych, 
pieniędzy. Po latach wspominał, 
że musiał toczyć boje nie tylko 
z władzami różnego szczebla, ale 

także z budowlańcami. A do tego 
były to czasy stanu wojennego, 
niepewności, kryzysu. Szym-
czuk był jednak uparty. Szukał 
sojuszników. Znajdywał ich, na 
szczęście. Pomagali mu m.in. 
radni. Musiał mieć oparcie w lu-
dziach, bo z uporem dążył do 
zrealizowania celu, pokonując 
ówczesne przeciwności i nawet 
patrząc na ręce budowlańcom. 
Tak, tak – nikt tego nie lubi!

Wyremontował też stary bu-
dynek szkoły, ten przedwojen-
ny. Zlikwidował piece w salach 
lekcyjnych, doprowadził do 
zainstalowania c.o., urządził 
nowoczesne sanitariaty w bu-
dynku szkoły, wymienił podłogi 
w salach lekcyjnych. Stworzył 
nawet boisko z prawdziwego 
zdarzenia, choć wcześniej wy-
dawało się to niemożliwe.

We wrześniu 1985 roku oddano 
do użytku budynek dydaktyczny, 
potem kontynuowano budowę 
późniejszego gimnazjum i sali 
gimnastycznej. Problemy z in-
westycją? Było ich bardzo dużo, 
choćby z wodą zalewającą piw-
nice, kotłownie, magazyny. –To 

było piekło. Kosztowało mnie 
to dużo zdrowia – wspominał 
przed laty. W. Szymczuk nie-
chętnie wracał do tych spraw, 
bo ostatecznie liczyło się to, co 
najważniejsze - uczniowie otrzy-
mali piękną szkołę!

Ci, którzy z podziwem patrzy-
li na Szymczuka, nie ukrywali,  
że budowa szkoły była jego 
oczkiem w głowie, że nadzo-
rował ją od projektu, poprzez 
budowę aż do wyposażenia 
w meble i pomoce naukowe. Był 
w gruncie rzeczy nie tylko dy-
rektorem, ale i gospodarzem tego 
obiektu. I jeszcze jedno - swoim 
zaangażowaniem zaraził też ro-
dziców, którzy aktywnie włączy-
li się w życie szkoły. Wspomnia-
ne następczynie Dyrektora: Jo-
lanta Zielińska i Iwona Skalska 
(niegdyś uczennica tej szkoły) 
były godnymi kontynuatorkami 
dzieła W. Szymczuka, podobnie 
zresztą jak aktualna szefowa tej 
placówki - Monika Łoboda.

W. Szymczuk w oświacie prze-
pracował łącznie 37 lat. Rzgów 
był ostatnim miejscem jego 
pracy. Za swój największy sukces 
uważa to, że… tyle lat wytrzymał 
w tym zawodzie. I że zostawił 
szkołę, swoje dziecko, w bardzo 
dobrym stanie. Po nim obowiąz-
ki dyrektora objęła (1990) polo-
nistka Jolanta Zielińska. 

Nowe mury, które wypełni-
ły się uczniami, dostarczyły 
mu sporo satysfakcji, ale było 
coś jeszcze, co radowało serce 
dyrektora: dobra atmosfera 
w rzgowskiej szkole. Choć pra-
cowali jeszcze przedwojenni 
nauczyciele, coraz więcej było 
młodych pedagogów. Nazywa-
no ich „baletem Szymczuka”. 
W tym zróżnicowanym prze-
cież belfrowskim środowisku 
nie było ostrych konfliktów. 
Obowiązywała zasada, że nawet 
w najtrudniejszej sytuacji trzeba 
rozmawiać. Dlatego nawet 
w stanie wojennym udało się tu 
uniknąć awantur.

Uczył geografii. Lubił szkołę 
i swoich uczniów. Dyrektorował 
do sierpnia 1990 roku. Potem 
przeszedł na emeryturę. Chyba 
nie tak wyobrażał sobie roz-
stanie z ukochaną szkołą i za-
wodem. Musiał pogodzić się 
z losem. Zaszył się w swoim 
domu, zajął prywatnymi spra-
wami. W 2000 roku miejsco-
we władze przypomniały sobie 
o Szymczuku i otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy 
Rzgów. Choć cały czas miesz-
ka w Rzgowie, w szkole bywa 
rzadko. Pojawił się na jubile-
uszu 100-lecia tej placówki i był 
gorąco witany.

(PO)

A JEDNAK TRAMWAJ POWRóCI
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Mecze miały dramatycz-
ny przebieg, gra odbywała 
się jednak fair play, o dziwo 
nie usłyszeliśmy nawet jedne-
go przekleństwa. Ostatecznie 
turniej o puchar burmistrza 
Rzgowa wygrała drużyna  
El Serwis znakomicie wspo-
magana przez kibiców, łącznie 
z właścicielem firmy Jarosła-
wem Mirzejewskim. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna 
policji, zaś na III – OSP Rzgów. 
Zwycięzcom puchary wręczał 
burmistrz Mateusz Kamiński 
wspólnie z radną powiatową 
Edytą Waprzko.

Księża wyszli na boisko w su-
tannach, ale szybko je zdjęli 

i grali w kostiumach sportowych. 
Arcybiskup G. Ryś uczestniczył 
we wszystkich meczach turnieju, 
niejednokrotnie atakując z po-
wodzeniem bramkę przeciwni-
ków. Na co dzień rzadko uczest-
niczy w tego typu imprezach, 
ale lubi sport, szczególnie jazdę 
na rowerze. Także rzgowskiego 
proboszcza rzadko można spo-

tkać w stroju sportowym – jak 
nam powiedział, ostatnio grał 
w piłkę nożną 7 lat temu, jeszcze 
w poprzedniej parafii.

Dochód z turnieju (młodzież 
sprzedawała napoje i ciast-
ka przygotowane przez panie 
z KGW w Rzgowie) przezna-
czono na rehabilitację dziew-
czynki po porażeniu mózgo-
wym, mieszkanki Kalinka.

(p)

W Gminnym Ośrodku Sportu, 
Turystyki i Rekreacji zimowe 
ferie zdominował sport i zdrowie. 
Nie zabrakło licznych atrakcji.

Hasło przewodnie ferii to „Dopa-
laczom mówimy STOP !”Współ-
organizatorem ferii była Gminna 
Komisja ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 

W feriach uczestniczyło 45 
dzieci, które pod czujnym okiem 
animatorów brały udział w zaję-
ciach rekreacyjnych i sportowych.

Dodatkowymi atrakcjami był 
wyjazd do kina „Tomi” w Pabianicach 
na film „ Tajni i Fajni” oraz do „Candy 
Parku”, gdzie młodzież uczestniczyła 
w warsztatach lizakowych.

 Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za wspólną 
zabawę i życzymy sukcesów po 
powrocie do szkoły. Oczywiście 
zapraszamy za rok. 

(PN)

Ferie już za nami

Arcybiskup na boisku
Tego jeszcze w Rzgowie nie było. W halowym turnieju 
w piłkę nożną, zorganizowanym przez Parafialny 
Zespół „Caritas”, oprócz reprezentacji policji, OSP, 
samorządowców, El Serwis i kobiet, wzięła udział również 
drużyna księży, w której znaleźli się m.in. metropolita łódzki 
arcybiskup Grzegorz Ryś, a także rzgowski proboszcz  
ks. Krzysztof Florczak.
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W ubiegłym roku Kia ustanowi-
ła kolejne dwa rekordy sprze-
daży. W Polsce po raz pierwszy 
rejestracje nowych samochodów 

osobowych marki przekroczyły  
29 tysięcy egzemplarzy. Oznacza 
to wzrost popytu na osobowe auta 
marki Kia o 18,95% w porówna-

niu z wynikiem w 2018 roku. To 
drugi największy wzrost w ze-
stawieniu TOP10 marek na pol-
skim rynku. Udział marki Kia 

w Polsce wzrósł z 4,64% w 2018 
roku do 5,29% w roku 2019.

W Europie Kia Motors po raz 
pierwszy osiągnęła sprzedaż na po-
ziomie ponad pół miliona nowych 
samochodów i 11. rok z rzędu za-
kończyła większą sprzedażą niż 
w roku poprzedzającym.

Rekordzistą w Polsce pod 
względem sprzedaży w 2019 
roku okazał się nowy Ceed z wy-
nikiem 8487 egzemplarzy. Na 
drugim miejscu podium znalazł 
się Sportage (6439 sztuk), a na 
trzecim Stonic (3325 egzempla-
rzy).

W tym miesiącu Urząd Miejski 
w Rzgowie wysyła mieszkańcom 
informacje o zmianie stawek za 
odbiór odpadów. Do tych infor-
macji dołączone są ulotki uła-
twiające segregację śmieci. To 
element edukacji ekologicznej 
mieszkańców, którą od dawna 

prowadzi samorząd. Ulotki do-
tyczące segregacji rozsyłano już 
w ubiegłym roku, były też specjal-
ne torby ekologiczne, które służą 
eliminacji tzw. jednorazówek.

Magdalena Górska, główny 
specjalista ds. ochrony środowi-
ska Urzędu Miejskiego informu-

je nas także, iż rozpoczęto (po 
raz kolejny) zbieranie wniosków 
od mieszkańców, którzy w tym 
roku będą chcieli zdjąć azbest 
lub oddać go, gdy jest już zdjęty 
i zmagazynowany. Gmina oferu-
je bezpłatne zdjęcie azbestu oraz 
jego utylizację.

I jeszcze jedna ważna infor-
macja, szczególnie dla tych, 
którzy w nielegalny sposób po-
zbywają się płynnych nieczysto-
ści. W lutym gmina rozpoczyna 
kontrolę mieszkańców, którzy 
nie są podłączeni do kanaliza-
cji. Chodzi o to by sprawdzić, 
czy legalnie opróżniają swoje 
szamba.

(G)

Już na drodze ekspresowej 
S-8 i autostradzie A-1 w re-
jonie Rzgowa kierowcy in-
formowani są o kłopotach 
i spowolnieniu ruchu na 
budowanym odcinku naj-
ważniejszej krajowej arterii 
od węzła „Tuszyn” do Piotr-
kowa Trybunalskiego. Nie-

dawno z powodu burzenia  
6 wiaduktów autostrada była 
całkowicie zamknięta. Te per-
turbacje potrwają do przy-
szłego roku.

Wspomniane roboty budow-
lane powodują, że kierowcy ko-
rzystają także z dawnej drogi 
do Piotrkowa, omijając A-2. 

Niestety, tutaj także dochodzi 
do korków Nie brak również 
takich zmotoryzowanych, 
którzy wolą nadrobić drogi 
i bocznymi arteriami docie-
rają ze Rzgowa przez Tuszyn 
Czarnocin i Moszczenicę do 
Piotrkowa.

(pe)

• Lokal w centrum Rzgowa, 
ok. 15 m kw., do wynajęcia,  
tel. 601-363-875
• Do wynajęcia pomieszczenie 
magazynowe 46 m kw. Rzgów, 
tel. 604-477-146
• Dom do sprzedania w Praw-
dzie, tel. 502-567-915
• Sprzedam piec kuchenny z pie-
karnikiem, tel. 604-477-146
• Działka w Pabianicach,  
ul. Myśliwska - sprzedam,  
tel. 500-262-599
• Siedlisko z działką w Grodzi-
sku, 1,4 ha, tel. 692-895-667
• Korepetycje: matematyka, 
fizyka, tel.691-833-877
• Do wynajęcia w centrum 
Rzgowa lokal na serwis samo-
chodowy, magazyn, usługi, 250 
m kw., media, tel. 604-073-997
• Sprzedam działki, Tuszyn,  
tel. 695-926-974
• Sprzedam działkę, Stara 
Gadka, ul. Lucerniana,  
tel. 504-869-266
• Sprzedam 3 dzialki w Bro-
nisinie, po 1000 m kw.,  
tel. 885-625-915
• Sprzedam działkę 4900 m 
kw., Pabianice, ul. Myśliwska,  
tel. 500-262-599

OGŁOSZENIA

CEED najpopularniejszy

ZAMIAST AUTOSTRADĄ

WAŻNE DLA MIESZKAŃCóW



Prezentujemy dziś coś, co zapew-
ne zdziwi niejednego miłośnika 
sportu, szczególnie lekkiej atle-
tyki. Ta legitymacja poświadcza 
przyznanie Brązowej Dziecięcej 
Odznaki Lekkoatletycznej rzgo-
wianinowi Januszowi Blochowi 
przez Łódzki Okręgowy Zwią-
zek Lekkiej Atletyki w 1959 
roku, a więc ponad sześćdziesiąt 
lat temu. Odnotowano w tym do-
kumencie całkiem niezłe wyniki 
uzyskane przez jedenastolat-
ka podczas zawodów w dniu  
27 września tegoż roku zorgani-
zowanych przez LZS Rzgów. 

Za udostępnienie tej cennej 
pamiątki i dokumentu ważnego 
dla dziejów rzgowskiego sportu 
dziękujemy J. Blochowi.

(er)

Pamiątka sprzed 60 laty

Człowiek szybko przyzwy-
czaja się nawet do nienormal-
nych sytuacji. Tak, tak – jak 
choćby do jesieni czy wiosny, 
z którymi mamy do czynienia 
tej zimy. Starzy rzgowianie 
apelują, by nie dać się oszu-
kać, bo natura aczkolwiek 
kapryśna i nieprzewidywalna 
potrafi zadbać o swoje.

Coś mi się zdaje, że pan 
Adam Stawiany ze rzgow-
skiego ratusza miał sen. Śniła 
mu się prawdziwa zima, syp-
nęło śniegiem, a od północy 
i wschodu nadszedł solidny 
mróz. Ucieszył się, bo wresz-
cie mógł skierować do roboty 
swoich ludzi i zużyć hałdy 
piachu oraz soli, a także wyko-
rzystać w pełni maszyny, które 

z trudem zgromadził do walki 
z zimą.

Długo spać nie mógł. Już 
w sobotę rano był na nogach. 
Komunikaty radiowe ostrzega-
ły, że może być oblodzenie dróg. 
I tak było. Chyba nie wszędzie, 
ale w wielu miejscach samo-
chody zaczęły „tańczyć” na 
asfalcie. Doszło do kilku stłu-
czek. Stawiany i jego służby 
wbrew sugestiom niektórych 
mieszkańców nie przespały 
tego oblodzenia. Tak przynaj-
mniej twierdzi sam Stawiany. 
Ale wyjazd sprzętu z piaskiem 
i solą wymaga sporej pracy. 
Na co dzień ciągniki wykonu-
ją inną robotę, trzeba je więc 
przezbroić w sprzęt dostoso-
wany do zwalczania gołole-

dzi. A przecież niedługo po tej 
„niewielkiej szklaneczce” była 
już temperatura plusowa, iście 
wiosenna.

Pan Adam wolałby, jak we 
śnie, potężne zaspy śniegu 
i prawdziwą zimę, niż tę huś-
tawkę pogodową. Ale w realu 
tak dobrze nie będzie. Klimat 
się ociepla i trzeba się z tym 
pogodzić. Ale błagania pana 
Adama zostały wysłuchane 
i w środę sypnęło śniegiem. Po 
kilku godzinach wszystko znik-
nęło i znów było szaro i ponuro. 
Na szczęście nie zniknęły tony 
piasku i soli. Są też urządzenia 
do zimowego utrzymania dróg. 
Może więc jednak po raz drugi 
spełni się sen pana Adama…

(po)
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INFORMATOR RZGOWSKI  
Urząd Miejski w Rzgowie 
ul. Plac 500-lecia 22
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Pogotowie energetyczne
Pogotowie gazowe
Pogotowie wod.-kan.
Komisariat Policji Rzgów
Rzgów, pl. 500-lecia 6
- dzielnicowy (Rzgów)
- dzielnicowy

    
- dzielnicowy   

 
Urząd Pocztowy w Rzgowie
 
Ochotnicza Straż Pożarna  
Rzgów, ul. Nadrzeczna 11
Biblioteka Publiczna  
Rzgów, ul. Szkolna 3 
Gminny Ośrodek Kultury  
Rzgów, ul. Rawska 8
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Zdrowia 
Rzgów, ul. Ogrodowa 11

Ośrodek Dziennego Pobytu 
Rzgów, ul. Ogrodowa 11
Parafia rzymskokatolicka  
Rzgów, pl. 500-lecia 7
Przedszkole Publiczne
Rzgów, ul. Szkolna 1
Szkoła Podstawowa, Guzew 
Szkoła Podstawowa, Kalino
Szkoła Podstawowa 
Rzgów, ul. Szkolna 3
Gimnazjum 
Rzgów, ul. Szkolna 3
USC, Rzgów, Pl. 500-lecia 22
Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji 
ul. Stawowa 11
Zakład Energetyczny SA 
Pabianice 
ul. Piłsudskiego 19
Zakład Gazowniczy   
Pabianice, ul. Partyzancka 110

 
tel. 42 214-12-10 
fax 42 214-12-07
999
998
991
992
994
997, tel. 42 214-10-07

tel. 42 214-10-07
tel. 42 214-10-07  

tel. 42 214-10-07
  

tel. 42 214-12-00 
tel. 42 214-12-20  
tel. 42 214-10-08  

tel. 42 214-10-12, 214-11-12 
  
tel. 42 214-13-12  

tel. 42 214-21-12 
 
 
tel. 42 280-75-55 (rejestracja)
tel. 42 280-75-66 (stomatologia)
tel. 42 280-75-60 (poradnia K)  

tel. 42 214-12-93 

tel. 42 214-10-04  

tel. 42 214-14-39, 214-14-49

tel. 42 214-10-86  
tel. 42 214-10-77  
tel. 42 214-10-39

tel. 42 214-13-39 
fax 42 214-10-39 
tel. 42 214-11-30 
tel. 42 214-11-91 
 
 
tel. 42 675-1000 

tel. 42 213-06-81, 213-06-82

(Starowa Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, Kalinko, 
Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)

(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew, 
Czyżeminek I, II, III, Starowa Góra do nr. 40)
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SEN PANA ADAMA

PECHOWA WŁAŚCICIELKA AUDI
14 stycznia 2019 roku około godzi-
ny 8.20. policjanci zatrzymali do 
kontroli 52-letnią kierującą Audi. 
Kobieta przekroczyła dopusz-
czalną na tym odcinku prędkość 
o 34 km /h za co została ukarana 
mandatem karnym i 6 punktami 
karnymi. Funkcjonariusze zauwa-
żyli także rozbieżności pomiędzy 
numerami tablic rejestracyjnych 
a tymi, które widnieją na nalepce 
kontrolnej. Kierująca tłumaczyła 
ten fakt tym, że niedawno kupiła 
pojazd i nie zdążyła zmienić na-

klejki. W związku z tym wykro-
czeniem została pouczona. 

Zgodnie z nowymi przepisami 
mundurowi sprawdzili także stan 
licznika i porównali go z wpisem 
w CEPIKu. Stan z grudniowego 
badania technicznego był o ponad 
15 tys. km wyższy niż aktualny. 
W tym zakresie zostanie przepro-
wadzone postępowanie. W tym 
przypadku nie obejdzie się bez 
postępowania wyjaśniającego.

Przy okazji policjanci z KPP 
w Koluszkach przypominają,  

że od 25 maja 2019 r. zgodnie 
z nowelizacją kodeksu karnego, 
zmiana wskazania drogomierza 
lub ingerencja w prawidłowość 
jego pomiaru to przestępstwo za-
grożone karą nawet do lat 5 wię-
zienia. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. 
dzięki nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie kontroli ruchu drogowe-
go, policjanci spisują stan licznika 
w kontrolowanych pojazdach, a od-
czytane wskazania drogomierza są 
przesyłane do Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców.

TO NIE SMOKI…
„To nie smoki wywołują pożary” 
– takie hasło znajdowało się na 
jednej z prac plastycznych i ono 
przyświecało rywalizacji konkur-
sowi o tematyce przeciwpożaro-
wej zorganizowanym w powiecie 
łódzkim wschodnim. W Brójcach 
odbył się powiatowy finał Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycz-
nego „Zapobiegajmy Pożarom”.

Konkurs ma na celu zaintereso-
wanie dzieci, młodzieży i twórców 
nieprofesjonalnych ochroną przeciw-
pożarową, tradycją i życiem strażac-
kich środowisk oraz rozwój uzdolnień 
plastycznych. Laureatami konkursu 
na szczeblu powiatowym z gminy 
Rzgów zostały następujące osoby:
I grupa wiekowa - przedszkola: 
I miejsce: Bianka Bednarczyk, 5 lat
II miejsce: Igor Świątek, 4 lata
III miejsce: Jagoda Grodzka, 5 lat,
wszyscy z Niepublicznego 

Przedszkola „Akademia uśmie-
chu” w Rzgowie.
II grupa wiekowa - klasy I- III:
V miejsce: Kinga Sykuła, 9 lat, 
SP w Guzewie
III grupa wiekowa - klasy IV- VI:
II miejsce: Oskar Herman, 12 lat, 
SP w Guzewie
III miejsce: Natalia Zagajewska, 
12 lat, w SP Guzewie
IV grupa wiekowa - klasy VII-VIII:
III miejsce: Artur Sarnowiak,  
12 lat, SP w Guzewie
VI grupa wiekowa – dorośli:
I miejsce: Renata Furga

Laureatom eliminacji powiato-
wych nagrody oraz dyplomy wrę-
czyli: wójt gminy Brójce oraz przed-
stawiciele straży pożarnych z gminy 
Rzgów, Nowosolna i Brójce. Nagro-
dzone osoby zakwalifikowały się do 
eliminacji wojewódzkich Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego.



BURMISTRZ NA 
PREMIERA?

Nie wiem, jak traktować 
słowa wojewody łódzkiego 
Tobiasza Bocheńskiego, który 
podczas otwarcia żłobka w Gu-
zewie stwierdził, że jak słucha 
burmistrza Rzgowa Mateusza 
Kamińskiego to jakby słyszał 
pana premiera. Czyżby zano-

siło się na awans rzgowskiego 
burmistrza?

MULTUM TANCERZY
Słynny Stańczyk mawiał,  

że najwięcej mamy lekarzy, bo 
każdy zna się na leczeniu bliź-
niego. A ja twierdzę, że w naszej 
gminie najwięcej jest tancerzy, 
i to znakomitych. Na dorocznym 
spotkaniu naszych pań z KGW, 
jakie odbyło się w Starowej 
Górze, tańczyli wszyscy, a prze-

wodniczący Radek Pełka i jego 
zastępca Marek Bartoszewski 
zawojowali parkiet. Nie tańczy-
li tylko żurnaliści, bo to smutasy 
i do tego musieli pracować…

RZGóW NA FALI
Łódzka TVP pokazała nie-

dawno jasełki w Czyżeminku, 
kilka dni później PR w Łodzi 
relacjonowało otwarcie nasze-
go żłobka w Guzewie. Aż miło 
było słuchać i oglądać. A przed 

laty o moim Rzgowie mówiono 
głośno tylko z okazji jakiegoś 
skandalu czy morderstwa..

PARCIE NA SZKŁO
Mój ulubiony koleżka Jarek 

Świerczyński ma parcie na szkło, 
oj ma! Podczas sesji z początku 
stycznia znów dał popis przed 
kamerami, krytykując burmistrza 
i budżet na 2020 rok. W pewnym 
momencie tak się zapędził i za-
cietrzewił, że oskarżył burmi-

strza o podbieranie jego genial-
nych pomysłów. Nie wiem, jaka 
jest prawda, ale mój koleżka 
był już przewodniczącym Rady 
Miejskiej i w niesławie musiał 
się pożegnać z intratnym fote-
lem. Chyba wciąż cierpi z tego 
powodu i dlatego bezustannie 
atakuje burmistrza. Mam na-
dzieję, że wcześniej czy później 
minie mu ta „choroba”…

Wasza Klara

RZGOWSKI HYDE PARK

CESARZ DISCO POLO
Sławomir Świerzyński i „Bayer Full” wystąpili na 
rzgowskiej estradzie w ramach Świątecznego Pikniku 
z Mikołajem. Byli gwiazdą wieczoru, która przyciągnęła 
do Parku Miejskiego setki mieszkańców miasta. Zabrakło, 
niestety, największych przebojów zespołu, bo koncert 
odbywał się w adwencie, gdy – jak mówił lider zespołu - 
Polacy potrzebują wyciszenia i spokoju.

„Bayer Full” to jeden z kul-
towych zespołów disco polo, 
popularnego nurtu rodzimej 
muzyki rozrywkowej. Na es-
tradach występuje od 35 lat, 
podbijając serca milionów słu-
chaczy zarówno w kraju jak 
i zagranicy. Zespół zdobył za-
skakująco wielką popularność, 
m.in. w dalekich Chinach.

Jak poinformował lider ze-
społu S. Świerzyński, „Bayer 
Full” skończył z występa-
mi na weselach, z czego był 

znany przez lata. To właśnie 
w Węgrowie od 1997 roku 
organizował słynne Biesiady 
Weselne. Teraz przyszedł czas 
spokojniejszego śpiewania, co 
zresztą było widać i słychać 
w Rzgowie. Znany z kontro-
wersyjnych wypowiedzi i am-
bicji politycznych lider zespo-
łu i na rzgowskiej estradzie 
z niemałym trudem hamował 
swój temperament. Rzgowia-
nie oklaskiwali go i bawili się 
znakomicie głównie przy łatwo 

wpadających w ucho piosen-
kach disco polo.

A jeśli idzie o tytuł artykułu, na-
wiązuje on do książki poświęconej 
S. Świerzyńskiemu i jego zespołowi 
pt. „Cesarz disco polo”, którą można 
było nabyć podczas koncertu.

(ER)
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