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Już na głębokości pół kilo-
metra znajdują się pokłady 
ciepłej wody, potem im dalej 
– tym temperatura jest coraz 
wyższa. Specjaliści twierdzą, 
że na głębokości 2-3 km znaj-
dują się pokłady wody gorą-
cej, która mogłaby ogrzewać 
nie tylko mieszkania, ale i 
obiekty użyteczności publicz-
nej, choćby szkołę i halę spor-

tową. A wyobraźnia podsuwa 
i inne pomysły: baseny ter-
malne, szklarnie w warzywa-
mi przez cały rok itd. A jeśli 
jeszcze potwierdzą się właści-
wości lecznicze tych wód, jak 
choćby w Poddębicach czy 
Uniejowie, moglibyśmy stać 
się kurortem...

Szerzej na ten temat na 
str. 8-9
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Rzgów nigdy nie był metropolią. I nawet wówczas, gdy w XIX stuleciu na horyzoncie pojawiła się 
wielka kariera, mało kto był w stanie w nią uwierzyć. Nic z tego nie wyszło, bo pobliska Łódź miała 
więcej atutów. Tak było jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy osada 
musiała się zadowolić mianem wielkiej sypialni i miejscowości bez perspektyw.

Niespodziewanie jednak 
stało się coś, czego nikt nie był 
w stanie przewidzieć. Przy-
drożne stragany w Tuszynie 
zaczęły zastępować hale, do 
których przeniósł się tego typu 
handel, i po latach w Rzgowie 
wyrosły centra targowe. One 
odmieniły los osady i wielu 
rzgowian, a za sprawą owych 
terenów targowych o tej zapo-
mnianej podłódzkiej miejsco-

wości u progu lat dziewięćdzie-
siątych stało się głośno w całej 
Polsce. Dziś można powiedzieć, 
że wspomniane centra urato-
wały dziesiątki, a może i setki 
tysięcy mieszkańców regionu, 
którzy na skutek przemian 
gospodarczych i społecznych 
niemal z dnia na dzień potra-
cili pracę. Rzgów okazał się 
niezłym lekarstwem na sza-
lejące bezrobocie, pomógł też 

przetrwać najtrudniejsze lata 
włókienniczej Łodzi.

KREOWANIE MIEJSC 
PRACY

2500 stoisk w Centrum Tar-
gowym „Ptak” to nie tylko 
stanowiska pracy handlują-
cych przez cały tydzień, nie 
wyłączając soboty i niedzieli. 
Każde stoisko to kilkanaście 
lub nawet kilkadziesiąt dodat-
kowych stanowisk pracy wy-

twórców i producentów odzie-
ży, a nie brak tu potentatów, 
na których pracują dziesiąt-
ki czy nawet setki firm. Setki 
firm kooperujących wyrosły 
też w okolicznych miejscowo-
ściach, np. w Gospodarzu czy 
Woli Zaradzyńskiej. Oznacza 
to, że Rzgów kreuje i daje za-
trudnienie dziesiątkom tysię-
cy ludzi.
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Termy nad Nerem?



Temat powraca jak bumerang. 
Niemal na każdej sesji Rady 
Miejskiej radni wnioskują o sku-
teczniejszą kontrolę szybkości 
pojazdów i jej ograniczenie na 
głównych ulicach miasta. Jak się 
okazuje, kierowcy nagminnie nie 
przestrzegają ograniczeń, co po-

woduje zagrożenie szczególnie 
dla pieszych. 

Radny Piotr Salski wnioskował, 
by policjanci częściej kontrolowali 
pojazdy na Grodziskiej, gdzie do-
puszczalna szybkość 50 km/h jest 
bezustannie przekraczana. Oczywi-
ście na niektórych odcinkach mogą 

być dodatkowe ograniczenia szyb-
kości, jak chcą mieszkańcy Rzgowa, 
ale o wprowadzeniu takich zmian 
decyduje zarządca drogi, a nie po-
licja. Za to stróże prawa obiecują 
więcej kontroli – koluszkowska 
„Drogówka” przeniosła się bowiem 
na czas remontu KPP do pobliskie-
go Tuszyna. Czy oznaczać to będzie 
poprawę bezpieczeństwa na ulicach 
Rzgowa? – pokaże czas.

Przewodniczący Rady Marek 
Bartoszewski zwraca uwagę na 
jeszcze jeden element związany 
z bezpieczeństwem na rzgow-
skich drogach – trzeba jak naj-
szybciej załatać liczne dziury 
i zlikwidować nierówności. 
Wiosna jest najlepszą okazją 
do pozimowych porządków na 
drogach.

(ER)

Z wielkimi kłopotami star-
tuje jedna ze sztandarowych 
inwestycji najbliższych lat. 
Mowa oczywiście o Miejskim 
Domu Kultury, który ma być 
wzniesiony w sąsiedztwie hali 
sportowej GOSTiR w rejonie 
ul. Szkolnej. W połowie marca 
br. unieważniono już drugi 
przetarg na wykonanie doku-

mentacji technicznej. Jak się 
okazało, wpłynęło aż 27 ofert, 
ale 11 z nich z powodów for-
malnych trzeba było odrzucić. 
Ponadto oferty były od 80 do 
450 tys. zł, a komisja badająca 
zgłoszone firmy uważa, że za 
80 tys. zł nie można należycie 
wykonać dokumentacji obiek-
tu, na którym miastu wyjątko-

wo zależy. Stąd decyzja o unie-
ważnieniu przetargu.

Co dalej w sprawie doku-
mentacji? W tej sytuacji go-
spodarze Rzgowa rozpatry-
wali możliwość ogłoszenia 
konkursu, ale takie rozwiąza-
nie z pewnością wydłużyłoby 
przygotowanie dokumentacji, 
stąd trzecie podejście do prze-
targu. Te wszystkie perturba-
cje mogą nieco opóźnić wy-
konanie dokumentacji, która 
według pierwotnych założeń 

miała być gotowa do końca 
bieżącego roku.

W piątek 28 marca br. ko-
misja przetargowa poinfor-
mowała, że do kolejnej edycji 
łącznie wpłynęło 18 ofert. 
Najtańsza opiewała na kwotę 
ponad 71 tys. zł, zaś naj-
droższa – prawie 299 tys. zł. 
W pierwszej połowie kwietnia 
ostatecznie wyłoniony zosta-
nie wykonawca dokumentacji 
technicznej placówki.

(ER)

POŚWIĘCENIE witraży 
w rzgowskiej świątyni odbędzie 
się 6 kwietnia (niedziela, godz. 
11.30) podczas mszy w ramach 
wizytacji parafii przez bpa Ire-
neusza Pękalskiego. W godzi-
nach popołudniowych biskup 
odwiedzi siostry Felicjanki.

AKTYWNY RZGÓW to 
blok zajęć ruchowych organi-
zowanych w hali GOSTiR pod 
patronatem Urzędu Miejskie-
go i przy wsparciu finansowym 
Unii Europejskiej. Rzgowianie 
będą mogli skorzystać m.in. 
z aerobiku, tenisa ziemnego, 
a także konsultacji dietetyka 

i instruktora sportów siłowych 
(łącznie 410 godzin, w okresie 
od marca do końca roku).

WARSZTATY dla chórów 
odbędą się po raz kolejny 
w Rzgowie 15 czerwca br., 
a na finał – wspólny koncert 
4 zespołów, m.in. z Piotrkowa 
i Pabianic. Kolejna uczta dla 
miłośników śpiewania! 

SEMPRE CANTARE przy-
gotowuje koncert największych 
przebojów Agnieszki Osieckiej. 
Koncertu będziemy mogli wy-
słuchać już w maju.

SPÓŁKA Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej w Rzgowie do końca 
marca br. zamierza uporać się 
z urzędowymi formalnościa-

mi umożliwiających jej start 
i działalność.

ŚWIĘTO Rzgowa – w tym 
roku z powodu oszczędności trwać 
będzie tylko jeden dzień. Przewi-
dziano je na 30 sierpnia (sobota).

HELENA PRZYTULSKA 
– znana i ceniona artysta pla-
styk ze Rzgowa zmarła przed 
rokiem (29 marca 2013 r.).

LOTNISKO w Łodzi – 
z powodu remontu pasa starto-
wego w dniach 5-14 maja br. nie 
będzie przyjmować rejsowych 
samolotów pasażerskich.

RUINY w mieście – zniknę-
ło co prawda rumowisko przy 
ul. Grodziskiej 2, ale w Rzgo-
wie jest jeszcze kilka innych 
domów grożących katastrofą 

budowlaną. Niedawno zawalił 
się dach domu przy ul. Tylnej, 
ale właściciel nie chce się prze-
prowadzić do innego lokalu.

DROGI do remontu – do końca 
maja br. zmodernizowany zosta-
nie 850-metrowy odcinek drogi 
w Kalinku (kosztem 230 tys. zł), 
także mieszkańcy Kalina zyska-
ją w tym roku zmodernizowany 
600-metrowy kolejny odcinek 
drogi przebiegającej przez wieś.

ZWIERZĘTA – radni po raz 
kolejny przyjęli (jednogłośnie) 
program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
w gminie w 2014 roku. Gmina 
wydatkowuje rocznie na ten cel 
160 tys. zł.

Pisane nad Nerem
PANTA RHEI

Ostatnie wydarzenia na 
Ukrainie uświadomiły mi starą 
prawdę wypowiedzianą niegdyś 
przypuszczalnie przez Herakli-
ta – „panta rhei” (wszystko się 
zmienia). A wydawało nam się, 
że poczciwa Europa ustatkowała 
się po dwóch wielkich wojennych 
kataklizmach i teraz będzie sobie 
żyła w spokoju, zapominając 
o milionach zabitych, obozach 
zagłady. Okazało się jednak, że 
pokój nie jest nam dany raz na 
zawsze i właściwie w każdej 
chwili może dojść do konfliktu 
o niewyobrażalnej skali.

Co prawda Krym jest dość 
daleko, ale we współczesnym 
świecie takie odległości nie mają 
większego znaczenia. Niespo-
dziewanie zapachniało czymś 
dramatycznym. Nawet w naszym 
niewielkim Rzgowie. Tu teź ten 
i ów wymachuje szabelką i wy-
pisuje na transparentach pełne 
„prawdy” hasła, więcej czyniąc 
szkody niż pożytku dla całe spo-
łeczności. A w tych niełatwych 
czasach potrzeba raczej spokoju 
i twórczego działania, popycha-
jącego codziennie do przodu 
świat choćby o marny włosek, 
a nie zmuszającego ludzi do ner-
wowego dreptania w miejscu.

Wszystko na świecie jest 
zmienne, nietrwałe, płynne. 
Także w naszym mieście. Nie 
można dziś zamykać się w oko-
wach STAREGO i nie dostrze-
gać potrzeb, jakie niesie życie. 
Nawet się nie obejrzeliśmy, 
a wyrosła nam potężna arteria 
komunikacyjna S-8, a niedługo 
– choć inwestycji tej towarzy-
szy wciąż jakieś przekleństwo – 
będzie zapewne i autostrada A-1. 
Odmienią one nie tylko nasz kra-
jobraz, ale i mentalność. A nie-
którym wydaje się po prostu, że 
nic się nie stało, Polacy!

Świat się zmienia i Rzgów 
także. Zmieniamy się również 
i my, choć najczęściej nie chcemy 
tego przyjąć do wiadomości. Przed 
nami wyborczy maraton. Przyda-
łoby się nowe podejście do naszej 
małej ojczyzny, wsparcie tego co 
słuszne i dobre dla większości.

Wspominam o tym wszyst-
kim dlatego, że wydarzenia na 
Ukrainie zmusiły władze na-
szego kraju do nadzwyczajne-
go działania. Nawet opozycja, 
o dziwo, zwarła szeregi i zaczę-
ła mówić jednym głosem z rzą-
dzącymi. Coś takiego przydało-
by się i w mieście nad Nerem. 
Bo wojny raczej nie będzie, 
a zbudować Dom Kultury wy-
padałoby w najbliższych latach, 
nie mówiąc o innych potrzeb-
nych inwestycjach i nie rozwo-
dząc się szerzej nad potrzebą 
modernizacji dróg, budowy 
zalewu w naszym mieście czy 
arterii chroniących ludzi przed 
hałasem oraz spalinami.

Zastępca

KRÓTKO

JEŻDŻĄ ZA SZYBKO

„Rzgowianie” jadą do Francji
Na zaproszenie Stowarzysze-

nia Narodowej Tradycji i Kul-
tury działającego przy Minister-
stwie Młodzieży, Sportu i Spraw 
Społecznych Francji Zespół 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 
wystąpi w sierpniu we Francji. 
Nasi „eksportowi” tancerze za-
prezentują swój popisowy re-
pertuar głównie w miejscowości 
Gannat, ale zapewne zatańczą 

też w innych miejscowościach. 
Już dziś wiadomo, że odwiedzą 
także Paryż.

Rzgowianie już przed laty tań-
czyli we Francji, choć w innym 
składzie osobowym niż teraz. 
W ostatnich latach występowali 
też w innych krajach, wszędzie od-
nosząc sukcesy i znakomicie pro-
mując nasz kulturę oraz folklor.

(PO)

Trzy przetargi

Tu stacja Rzgów!
W drugim etapie budowy 

Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 
znalazł się kilkukilometrowy od-
cinek torów wiodący do Rzgowa 
i Tuszyna. Decyzję w tej sprawie 
podjęto niedawno w Urzędzie 
Marszałkowskim w Łodzi, de-
cydując się na współfinansowa-
nie inwestycji ze środków Unii 
Europejskiej. 

Stacja kolejowa Rzgów zloka-
lizowana zostanie we wschod-
niej części grodu nad Nerem 
w rejonie ulicy Ogrodowej 
i Literackiej. Bliższe szczegóły 
na temat tej długo oczekiwanej 
w Rzgowie i Tuszynie inwestycji 
podamy w następnym numerze 
„Gazety”.

(Saw)
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DWUKROTNIE DO URN
Zaplanowane na ten rok dwukrotne wybory spowodowały 
już znaczne ożywienie życia politycznego w mieście 
i gminie. Co prawda Rzgów to nie Łódź i nie ma takich jak 
w dużym mieście organizacji politycznych, koalicji i batalii 
o mandaty, ale i tutaj daje się odczuć pewne napięcie oraz 
przygotowania do wyborów.

Zaplanowane na 25 maja br. 
wybory do europarlamentu na 
gruncie rzgowskim nie będą miały 
szczególnego znaczenia. Za to je-
sienne wybory samorządowe zade-

cydują o kształcie lokalnej władzy 
na następne cztery lata. Mijająca 
kadencja ujawniła bowiem nie 
tylko wszystkie słabości wynika-
jące z trudnej sytuacji gospodarczej 

kraju i regionu, ale i pęknięcia oraz 
rysy na wizerunku samorządu. Re-
zygnacja z mandatu jednego z rad-
nych spowodowała dodatkowe 
wybory uzupełniające, jednocze-
śnie w samej radzie ujawniła spore 
różnice w podejściu do rozwiązy-
wania lokalnych problemów. 

Istniejący od lat układ politycz-
ny w gminie, którego trzon stano-
wią środowiska związane ze wsią 
(głównie PSL i OSP) wydaje się 

wciąż na tyle silny i stabilny, że 
prawdopodobnie nie dojdzie do 
radykalnych zmian, ale nie można 
wykluczyć, że ożywiona opozycja 
odegra większą rolę niż dotych-
czas. Pytań dotyczących przy-
szłego składu osobowego Rady 
Miejskiej jest sporo, nie wiadomo 
też, czy dotychczasowy burmistrz 
będzie chciał powalczyć o jeszcze 
jedną kadencję, wszak sam nie 
ukrywa swoich problemów zdro-
wotnych. Czy ewentualnie znajdą 
się jego godni następcy?

(PO)



Cała ta dyskusja to w gruncie 
rzeczy temat zastępczy, bo dla 

większości z nas bardziej istot-
ne jest to, że handel w niedzielę 
na obecną skalę wprowadziły do 
Polski sieci handlowe, co przycią-
gnęło do nich konsumentów i za-
pewniło - obok bogatej i atrakcyjnej 
oferty handlowej - dominującą po-
zycję na rynku. Ewentualny zakaz 
handlu w niedziele miałby - według 
wnioskodawców - doprowadzić do 
pewnej korekty rynkowej w kierun-
ku wzmocnienia pozycji drobnych 
kupców i rodzinnych firm handlo-
wych skutecznie dotąd wypiera-
nych przez sieci handlowe. 

Sprawa jest trudna i wymaga 
konsultacji i rozsądku. Obecnie we 
wszystkich centrach handlowych - 
również tych poza strefą wpływów 
sieci - ich firmy właśnie w niedziele 
robią największe obroty. To w końcu 
klienci tych firm - hurtowi i detalicz-
ni, krajowi i zagraniczni - głównie 
w niedzielę znajdują czas na większe 
zakupy dla firm i na potrzeby domow-
ników. Takie są fakty. Wydaje się, że 
autorzy proponowanych zmian nie 
uwzględnili wszystkich aspektów 
problemu i „wyprowadzili cios” ob-
liczony bardziej na wynik wyborów 

do Parlamentu Europejskiego, niż 
na jego rozwiązanie. Z pewnością 
problem pracy w niedzielę, który 
przeszedł właściwie bez echa, będzie 
wielokrotnie wracał w czasie każdej 
kampanii wyborczej.

Na uwagę zasługuje również inny 
problem. Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 
19 marca br. okazało się, że - podob-
nie jak Piotrków, Wolbórz, Toma-
szów i Dobroń - także Rzgów musi 
się liczyć z dużymi wydatkami na 
oświetlenie drogi ekspresowej S-8. 
Zgodnie z obowiązującym prawem 
energetycznym gminy mają obowią-
zek finansowania oświetlenia każdej 
drogi publicznej - także krajowej 
i ekspresowej - która przebiega po 
ich terenie. Zgodnie z wyrokiem SN 
(II CSK 183/13) stanowi to zada-
nie własne i obowiązkowe gminy. 
Samorządowcy ripostują, że na S-8 
zainstalowano elektroniczny system 
viatoll, który ma pobierać opłaty od 
samochodów powyżej 3,5 tony, więc 
będzie to droga płatna i dochodowa. 

Problem jednak w tym, że  S-8 nadal 
nie figuruje na liście dróg płatnych 
w stosownym rozporządzeniu Rady 
Ministrów. Niektóre gminy wystąpi-
ły już do Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju o uzupełnienie tego nie-
dopatrzenia, lecz nie wiadomo czy 
i kiedy do tego dojdzie. Nigdzie nie 
jest też zapisane, kto będzie odpo-
wiadał za utrzymanie tego oświetle-
nia, kto będzie wykonywał i płacił 
za jego remonty i może się okazać, 
że gminy będą płacić nie tylko za 
energię, ale i konserwację oświetle-
nia drogi S-8. To niedopuszczalna 
sytuacja tym bardziej, że do czasu 
wykonania i oddania do użytku au-
tostrady A-1 pomiędzy Strykowem 
i Tuszynem odcinek drogi S-8 łą-
czący z nią Rzgów nie będzie użyt-
kowany, ale ma być oświetlony.. 
Z uwagi na znaczenie tego problemu 
dla perspektyw rozwojowych gmin 
całej Polsk, będziemy wspierać jego 
sprawiedliwe rozwiązanie i o wyni-
kach poinformujemy czytelników 
„Gazety Rzgowskiej”..

Jerzy Romański
Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców Rzgowa

Gdy planowano otwarcie nowych 
obiektów inaugurujący kolejny 
wielki projekt o charakterze han-
dlowo-konferencyjnym zlokalizo-
wany po drugiej stronie drogi krajo-
wej Łódź-Piotrków, zorganizowano 
giełdę pracy dla potencjalnych pra-
cowników nowego obiektu. Liczba 
chętnych, którzy zjechali tu nie 
tylko z pobliskiej Łodzi, ale i całego 
województwa, przeszła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Sporo 
młodych ludzi znalazło tu pracę. Za 
kilka miesięcy sytuacja się powtó-
rzy, bo finalizowany będzie kolejny 
etap ozywiania rzgowskiej strefy 
gospodarczej.

Rzgów od lat realizuje specyficz-
ną politykę, kreowaną m.in. przez 
burmistrza Jana Mielczarka i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej – 
Marka Bartoszewskiego. Samorzą-
dowcy nie wpuścili do gminy wiel-
kiego przemysłu, za to otworzyli 
się na handel i usługi. W sektorze 
prywatnym kilka lat temu było tu 
ponad 1200 firm, a około 1 tys. 
osób prowadziło własną działal-
ność gospodarczą. Wielu łodzian 
nadal woli właśnie tutaj otwie-
rać swoje interesy, co dla miasta 
i gminy jest niezwykle korzystne 
nie tylko z powodu wpływających 
podatków, ale i zapewnienia pracy 
ludziom. Praktycznie ci, którzy 
chcą w Rzgowie pracować, nie 

mają problemu z zatrudnieniem. 
Stąd bezrobocie nie jest tu dziś naj-
większym problemem, a na uwagę 
zasługuje też stosunkowo wysoki 
poziom życia rzgowian w porów-
naniu z innymi gminami powiatu 
łódzkiego wschodniego.

CODZIENNIE RANO…
… z Łodzi i okolicznych miej-

scowości przybywają do Rzgowa 
tysiące ludzi. Miasto wyludnia 
się w godzinach popołudnio-
wych. Tak jest od lat, ale od nie-
dawna daje się zaobserwować 
nowe zjawisko: choć niż demo-
graficzny daje o sobie znać jak 
w całym kraju, jednocześnie sys-
tematycznie rośnie jednak liczba 
mieszkańców. Jak to się dzieje? 

Po prostu zaczyna procentować 
przemyślana koncepcja samo-
rządowców i ludzie coraz czę-
ściej wybierają gminę na miejsce 
swojego zamieszkania, mając 
w zasięgu rąk nie tylko czyste 
powietrze i niezłą infrastrukturę 
techniczną, ale i miejsce pracy. 
Nowe osiedla w Starowej Górze, 
Starej Gadce czy Konstantynie 
rosną więc jak na drożdżach.

Na Rzgów, jako bezustannie roz-
wijający się rynek pracy, spogląda 
z zazdrością pobliska Łódź. Kiedyś 
oferowała pracę i naukę, teraz po 
zatrudnienie przyjeżdżają jej miesz-
kańcy. Ten trend będzie można 
obserwować jeszcze wiele lat, co 
potwierdza lokalizowanie w gminie 
nowych firm, przede wszystkim 
w strefie aktywności gospodarczej. 
Także rozwój gminy powoduje, że 

powstają nowe miejsca pracy, np. 
w administracji samorządowej.

- Codzienne przybywanie 
do Rzgowa tysięcy łodzian ma 
dla nas olbrzymie znaczenie – 
mówi Maria N., jedna z rodo-
witych mieszkanek grodu nad 
Nerem – bo powoli zmienia się 
mentalność, sposób myślenia 
tutejszych mieszkańców. Nawet 
w naszym Urzędzie Miejskim 
pracuje dziś sporo ludzi spoza 
Rzgowa. Po latach widać jak na 
dłoni, szczególnie u młodszego 
pokolenia, mniej egoizmu i za-
ściankowości. To efekt rewolu-
cji, do której doszło w Rzgowie 
dzięki stworzeniu tysięcy miejsc 
pracy i napływowi ludzi. Takie-
go zjawiska w dziejach miasta 
dotąd nie było. 

(PO)

dokończenie ze str. 1

Po pierwsze - Polska

Wydarzenia na Ukrainie zdomi-
nowały poczynania rządu w tak zna-
czącym stopniu, że sprawy krajowe 
stały się marginesem politycznych 
i gospodarczych zainteresowań jego 
ministrów. Nawet silne lobby rolni-
cze, obarczone afrykańską chorobą 
przeniesioną do Polski przez zaprzy-
jaźnione dziki, nie było w stanie za-
kłócić harmonogramu prac rządo-
wych, co można chyba zawdzięczać 
powrotowi posła Marka Sawickiego 
na fotel ministra rolnictwa. 

Ten doświadczony polityk odwoła-
ny wcześniej z rządu stał się dla ko-
alicji PO – PSL deską ratunkową na 
wzburzonym rynku rolnym, a szcze-
gólnie mięsnym. Trzeba mieć nadzieję, 
że zapowiadane przez nowego /stare-

go/ ministra przedsięwzięcia pozwolą 
polskim rolnikom produkującym na 
eksport, w szczególności na rynek ro-
syjski, optymistycznie patrzeć w przy-
szłość. Wiemy, że eksportowy portfel 
wschodni to nie tylko mięso, ale rów-
nież w dużej ilości jabłka, warzywa 
i inne przetwory rolne. Decyzja o uru-
chomieniu skupu interwencyjnego, 
wprowadzenie unijnych rekompensat 
oraz zawężenie tzw. strefy buforo-
wej zagrożenia zmniejszyły poziom 
negatywnych nastrojów na polskiej 
wsi. Deklaracja ministra o podjęciu 
szybkiego dialogu ze stroną rosyjską 
wskazała na wagę problemu, z jakim 
przyjdzie się zmierzyć polskiemu rzą-
dowi w najbliższym czasie. 

Kiedy wydawało się, że można 
spokojnie przygotowywać się do 
unijnych wyborów parlamentarnych, 
niespodziewanie polski Sejm stał się 

miejscem protestu przedstawicieli ro-
dziców i opiekunów dzieci niepełno-
sprawnych. Zajęcie sejmowych kory-
tarzy przez protestujących i dzieci (!) 
wskazuje na determinację w realiza-
cji najważniejszego celu, jakim jest 
pomoc potrzebującemu opieki dziec-
ku. Spotkanie z premiera Donaldem 
Tuskiem oraz bardzo emocjonalna wy-
miana poglądów wskazały, że problem 
nie zamyka się tylko w podniesieniu 
zasiłku, ale wymaga wprowadzenia 
głębokich zmian systemowych, które 
pomogą niepełnosprawnym dzieciom 
oraz ich opiekunom. Początkiem tych 
prac powinna być reforma systemu 
podatkowego oraz pomocy społecz-
nej, skierowanej do najuboższych 
oraz najmniej zamożnych regionów 
naszego kraju. Rządzący muszą sobie 
zdawać sprawę, że na przeciwnej szali 
sukcesu, którym się często chwalimy, 

znajduje się bieda granicząca często 
z ubóstwem. Kompleksowe rozwiąza-
nia ustawowe leżą w gestii wszystkich 
posłów, koalicji oraz opozycji. Miej-
scem rozwiązania tego problemu jest 
bez wątpienia Sejm RP, który w swojej 
najnowszej historii był świadkiem 
znajdowania kompromisów pomiędzy 
zasiadającymi w nim ugrupowaniami 
politycznymi. Oczywiście desperację 
i rozgoryczenie protestujących rodzi-
ców wykorzystali posłowie niektórych 
partii próbujący na ludzkim nieszczę-
ściu zbić swój polityczny kapitał. 

Dziesięć lat po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej, Polacy w niektórych sfe-
rach życia publicznego, oczekują na 
znaczącą pomoc państwa. Najczęściej 
wymienianymi są pomoc społeczna 
i służba zdrowia. Nowych rozwiązań 
oczekuje również sektor małych i śred-
nich przedsiębiorstw mający znaczący 
wkład w PKB oraz tworzący nowe miej-
sca pracy. Katalog problemów, z jakimi 
przyjdzie się zmierzyć koalicji rządzą-

cej PO – PSL, będzie się powiększał 
z terminami kolejnych wyborów, jakie 
czekają nas w tym roku. Sytuacja na 
Ukrainie nie może i na pewno nie będzie 
usprawiedliwieniem dla premiera i rządu 
w braku rozwiązywania krajowych pro-
blemów. Polski rząd winien w pierwszej 
kolejności stwarzać polityczne warunki 
dla polskich producentów i eksporte-
rów w zdobywaniu i utrzymaniu rynków 
zbytu, aby silna gospodarka była szansą 
m.in. dla niepełnosprawnych dzieci. Ob-
serwując wydarzenia ostatnich tygodni 
oraz stosunek unijnych decydentów do 
sytuacji na Ukrainie widać wyraźnie, że 
polityczne decyzje często przegrywają 
z gospodarczymi interesami. 

Bogdan Bujak

PO PRACĘ DO RZGOWA

Trudny czas dla kupców i samorządowców
Kolejny raz staliśmy się obserwatorami działań, które są dla kupców i samorządowców tym, 
czym odgrzewany omlet dla dietetyka. 21 marca br. Sejm RP odrzucił dwa projekty - poselski 
i obywatelski - przewidujące zakaz handlu w niedzielę. Ten przysłowiowy trup w szafie od 
dawna dzieli Polaków. Zwolennicy zakazu mówią o „nowej jakości życia” i potrzebie powrotu 
do tradycji chrześcijańskiej naszego kontynentu. Wolna od pracy niedziela umożliwiłaby 
także jakościową zmianę stylu życia Polaków, którzy częściej mogliby aktywnie wypoczywać 
na łonie natury i na imprezach kulturalnych, zamiast spędzać czas na zakupach. Przeciwnicy 
zakazu od początku sporu zwracają uwagę na wywołany nim nieuchronny wzrost bezrobocia 
nie tylko w placówkach handlowych ale również w transporcie i logistyce oraz w usługach 
funkcjonujących w centrach handlowych. Czy zakaz pracy handlu w niedzielę uzdrowi sytuację 
polskich rodzin? - jest to dość wątpliwe. Najlepiej pozostawic wybór każdemu człowiekowi.
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B o g d a n 
Bujak – były 
poseł na 
Sejm RP.



Dr Adam Świć ze Starowej 
Góry, właściciel firmy „ECO-
GRAF”, jest znakomitym 
znawcą walorów turystycz-
nych i przyrodniczych Ziemi 
Łódzkiej. Od lat opracowu-
je i wydaje drukiem mapy 
turystyczno-krajoznawcze 
regionu, m.in. gm. Brójce, 
Brzeziny, Dmosin, Jeżów, 
Koluszki, Lipce Reymon-
towskie, Ozorków i Rogów. 
W 2006 roku wydał też mapę 
Rzgowa, na której znalazła 
się projektowana wówczas 
droga ekspresowa S-8. Wy-
dawnictwo to do dziś jest 

najpełniejszym aktualnym 
kompendium wiedzy o mie-
ście i gminie.

Adam Świć swoje korzenie 
ma na Polesiu, dlatego też dla 
tamtego terenu przygotowuje 
podobne wydawnictwa, np. 
mapę z walorami turystycz-
nymi i przyrodniczymi prze-
pięknych okolic Włodawy 
opracowaną na zlecenie LGD 
Poleska Dolina Bugu, a także 
mapę szlaku rowerowego 
„Śladami wschodnio-słowiań-
skiej tradycji na Polesiu Lubel-
skim”. Jest też autorem wielu 
książek i broszur. Na swoim 

koncie ma także opracowanie 
koncepcji szlaków turystycz-
nych „Muzeum w przestrze-
ni – wielokulturowe korzenie 
regionu łódzkiego”, a także 
tablic informacyjnych doty-
czących np. Parku Krajobra-
zowego Wzniesień Łódzkich, 
Powstania Styczniowego 
w gm. Dmosin i walk Armii 
„Łódź”.

Wbrew temu co powszech-
nie uważa się o gminie Rzgów, 
że jest mało atrakcyjna przy-
rodniczo i turystycznie, dr A. 
Świć twierdzi, że nie musimy 
mieć kompleksów. Szczególnie 

docenia on dolinę Neru, której 
walory nie wszystkim są znane 
choć zasługują na popularyza-
cję i ochronę. Niestety, bywa, 
że te walory są bezmyślnie 
niszczone, co jest olbrzymią 
stratą dla natury.

Dzięk i  uprze jmośc i  
dr. A. Świcia już niedługo na 
łamach „Gazety Rzgowskiej” 
będziemy prezentować arty-
kuły o mało znanych walorach 
przyrodniczych ziemi rzgow-
skiej i zakątkach, które warto 
odwiedzić np. podczas rodzin-
nych spacerów.

(PO)

Wojciecha Skibińskiego
dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystki i Rekreacji w Rzgowie

str. 4 BLIŻEJ LUDZIMarzec 2014   Gazeta Rzgowska

- Czy ponad 100 tysięcy od-
wiedzających halę sportową 
oznacza, że obiekt ten wpisał się 
już w pejzaż naszego miasta?

- Oddana do użytku w marcu 
2012 roku hala sportowa cieszy 
się coraz większą popularnością 
nie tylko wśród rzgowian, ale 
i mieszkańców Pabianic czy Tu-
szyna, a nawet Łodzi. Ponieważ 
jest to obiekt wzniesiony przy 
udziale środków unijnych, przez 
5 lat wszystkie usługi świad-
czy darmo i jest to z pewnością 
magnes przyciągający amatorów 
sportu i rekreacji, ale atrakcyjna 
jest też architektura hali i jej wy-
posażenie. Tylko w ubiegłym roku 
odnotowaliśmy ponad 61 tysięcy 
wejść, czyli przeciętnie dziennie 
z hali korzystało ponad 170 osób. 
Tych korzystających przybywa 

i na przykład w styczniu tego roku 
było ich ponad 230, a w lutym – już 
w granicach 270. Liczbę 100 tysię-
cy przekroczyliśmy 20 stycznia 
bieżącego roku. Od 1 marca 
2012 roku gospoda-
rzem hali jest powsta-
ły wówczas Gminny 
Ośrodek Sportu, Tu-
rystyki i Rekreacji 
w Rzgowie.

- Co jest najwięk-
szym atutem rzgow-
skiej hali sporto-
wej?

- Z pewnością udana archi-
tektura i solidne wykonanie 
tego obiektu, ale i nasza oferta 
nakierowana głównie na rekre-

ację. Obecnie najwięk-
szą popularnością 

cieszy się zumba, 
czyli połączenie 
tańca z aerobi-
kiem, ale nie 
brakuje też ama-
torów różnorod-
nych rozgrywek 
i ćwiczeń np. 

w siłowni. 

Z naszej hali korzystają też 
dzieci i młodzież ze rzgowskich 
szkół oraz przedszkola. Przycią-
gamy również seniorów, którym 
stworzyliśmy bardzo dobre wa-
runki do działania. Wielu miesz-
kańców doceniło już ten obiekt 
i coraz chętniej z niego korzysta. 
Faktem jest przecież, że rzgowia-
nie otrzymali piękny prezent.

- Czego jeszcze mogą oczeki-
wać rzgowianie odwiedzający 
halę sportową?

- Do połowy 2018 roku korzy-
stanie z hali będzie bezpłatne. 
Utrzymanie tego obiektu sporo 
jednak kosztuje, ale nie zamie-
rzamy ograniczać oferty, bo hala 
po to została wzniesiona, by na 
co dzień służyła mieszkańcom. 
Nie planujemy wprowadzenia 
do tego obiektu sportu kwalifi-

kowanego, właśnie ze względu 
na koszty, ale jesteśmy otwarci 
na różnorodne inne propozycje, 
takie chociażby jak organizowa-
nie zajęć dla ludzi w wieku 50+. 
Oprócz dużej hali sportowej dys-
ponujemy też salą konferencyj-
ną, w której organizujemy coraz 
więcej imprez, m.in. we współ-
pracy z miejscową biblioteką pu-
bliczną. A w przyszłości – mam 
nadzieję nie tak znów odległej 
– hala stanie się jednym z ele-
mentów wielkiego kompleksu 
sportowo-kulturalnego, bo w są-
siedztwie powstanie Dom Kultu-
ry, a także kryty basen kąpielowy. 
Już dziś oprócz hali sportowej do 
dyspozycji młodych miłośników 
sportu jest tu zespół boisk spor-
towych „Orlik”.

(p)

InPost nie rozpieszcza klientów
Jeden ze rzgowskich Czytelników poinformował nas o sytuacji związanej z odbiorem przesyłek 
sądowych, które od początku roku dostarcza InPost. Po odbiór przesyłki odesłano go do 
Tadzina. Podany adres mówił o Rynku 27. A ponieważ takiego adresu nikt w podrzgowskim 
Tadzinie nie znał, nasz Czytelnik udał się do… Tadzina k. Brzezin, ale i tam nie mógł odebrać 
oczekiwanej przesyłki. Okazało się ostatecznie, że chodzi jednak o Tadzin k. Rzgowa, 
a konkretnie o sklep spożywczo-przemysłowy, w którym znajduje się punkt awizo InPostu.

Skontaktowaliśmy się z rzecz-
nikiem prasowym Polskiej Grupy 
Pocztowej SA Wojciechem Kę-
dziołką w Warszawie. Poinfor-
mował nas o staraniach firmy 
zmierzających do unowocześnie-
nia usług i spełnienia oczekiwań 
klientów. W Internecie znajduje 
się mapa wszystkich placówek 
(punktów awizo), w których 
można odebrać awizowane prze-
syłki sądowe. „Usługi związane 
z obsługą korespondencji sądów 
powszechnych oraz prokuratur są 
świadczone w zgodzie z obowią-

zującymi przepisami, na podsta-
wie których funkcjonują wszyscy 
operatorzy pocztowi w Polsce. 
PGP i InPost oraz Ruch posiadają 
status operatora pocztowego” – 
wyjaśnia rzecznik - są związani ta-
jemnicą pocztową i koresponden-
cji. Obecnie konkurencja Poczty 
Polskiej dysponuje siecią 8043 
placówek pocztowych w całym 
kraju, a możliwość odbioru prze-
syłek jest dostępna w każdej 
gminie. Docelowo sieć zwięk-
szona zostanie do 10 tys. placó-
wek. Jeśli idzie o sygnalizowaną 

sprawę Tadzina, „jesteśmy otwar-
ci na to, aby w sposób elastyczny 
odpowiadać na zapotrzebowanie 
lokalnych społeczności. Dlatego 
zachęcamy czytelników chcących 
indywidualnie ustalić punkt od-
bioru awizowanej korespondencji 
do kontaktu z nami za pośrednic-
twem infolinii 12 444-26-62”.

Niestety, mimo istnienia w in-
ternecie wspomnianej mapy ze 
wszystkimi placówkami awizo, 
wielu mieszkańców małych miej-
scowości ma kłopoty z dotarciem 
do punktów odbioru przesyłek, 

jako że niejednokrotnie mieszczą 
się one w niekonwencjonalnych 
obiektach, różniących się znacz-
nie od tradycyjnych placówek 
pocztowych. Ponadto w przypad-
ku rzgowskiej gminy obydwie 
placówki posiadają mylne adresy, 
co wprowadza ludzi w błąd i jest 
źródłem zdenerwowania. Druga 
z placówek rzekomo mieszcząca 
się przy ul. Długiej 33 faktycznie 
istnieje w sklepie pod nr 23 (przy 
hotelu „Wir”), ale pełnej Informacji 
na ten temat nie ma nawet personel 
tej placówki handlowej. Oczywi-
ście o jakimkolwiek szyldzie i in-
formacji można tylko pomarzyć. 
O kwestiach związanych z ochroną 
tajemnicy pocztowej i korespon-
dencji trudno nawet dyskutować 
przy takiej nonszalancji organiza-
cyjnej i lekceważeniu klientów.

Z błyskawicznej sondy prze-
prowadzonej wśród mieszkań-
ców Rzgowa wynika, że prze-
ważająca ich część nie wie nic 
o lokalizacji punktów odbioru 
przesyłek pocztowych InPostu. 
Potwierdza to nasze spostrzeże-
nia, iż sama informacja interneto-
wa – do tego niesolidnie przygo-
towana i wprowadzająca w błąd 
- nie rozwiązuje problemu. 

W gminie Rzgów znajdują się 
dwa punkty odbioru awizowa-
nych przesyłek. Jeśli listonosz nie 
zastanie odbiorcy, przesyłki są do 
odebrania w Rzgowie w Przed-
siębiorstwie Handlowym Enn Car 
przy ul. Długiej 23 oraz we wspo-
mnianym Tadzinie w sklepie przy 
trasie ze Rzgowa do Brójec. Naj-
bliższe punkty odbioru przesyłek 
InPostu znajdują się w Tuszynie, 
Ksawerowie i Łodzi. Marna to 
jednak pociecha dla tych z naszej 
gminy, których skazano na współ-
pracę z InPostem.             (PO)

Autor i wydawca ze Starowej Góry
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W imieniu wydawcy i redakcji 
„Gazety Rzgowskiej” informuje-
my, że nakład naszego czasopisma 
wynosi obecnie 12 tys. sztuk i jest 

bezpłatnie dostarczany do prawie 
100 % mieszkańców i firm regionu 
rzgowskiego. Naszymi czytelni-
kami są m.in. kupcy z CH „Ptak” 

i ich klienci. Od lutego br. uru-
chomiliśmy promocyjną ofertę 
reklamową, zgodnie z którą cena 
wykupienia jednorazowej reklamy 
na naszych łamach wynosi odpo-
wiednio: kolumna (strona) 1500 
złotych netto, połowa kolumny 

800 złotych netto a 1/4 kolumny 
500 złotych netto. Przy zamówie-
niu 6-miesięcznym stosujemy 10 
% rabat od ceny netto, a przy rocz-
nym - 15 %. Szczegółowe informa-
cje są dostępne pod numerami te-
lefonów : 603 505 131 i 42 235 26 

28 oraz pod adresem mailowym:  
redakcja@gazetarzgowska.pl 

Pozdrawiamy i zapraszamy do 
współpracy.

Ryszard Poradowski 
 naczelny redaktor  

„Gazety Rzgowskiej”

Do naszych Przyjaciół



ZDROWY JAK 
PRZEDSIĘBIORCA

/ZPP dla OFSKiP/
Aż 78,8% przedsiębiorców nie 

było w ogóle w ubiegłym roku na 
zwolnieniu lekarskim - wynika 
z badania przeprowadzonego 
przez Dom Badawczy Maison na 
zlecenie Związku Przedsiębior-
ców i Pracodawców - a 10,7% 
przedsiębiorców było na nim za-
ledwie do 7 dni w roku. Badanie 
potwierdza, że przedsiębiorcy są 
jedną z najciężej pracujących grup 
społecznych w Polsce.

 „Z badania wynika, że przed-
siębiorcy generalnie nie chorują, 
a przynajmniej nie korzystają ze 
zwolnień lekarskich – powiedział 
Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP. 
– Jeśli porównamy to z przebywa-
niem na zwolnieniach lekarskich 
pracowników, to mamy zadzi-
wiającą dysproporcję. Bowiem 
z danych opublikowanych przez 
ZUS wynika, że – uwaga – prze-
ciętny, statystyczny pracownik 

przebywa na zwolnieniu lekar-
skim aż… 36 dni w roku! Właści-
wie można zawołać: Chcesz być 
zdrowy – zostań przedsiębiorcą! 
Praca najemna szkodzi zdrowiu!” 
– ironizuje Kaźmierczak.

 „Nie ma żadnych istotnych 
różnic pomiędzy firmami han-
dlowymi, produkcyjnymi czy 
usługowymi. To samo dotyczy 
ilości zatrudnionych oraz długo-
ści działania na rynku. Przedsię-

biorcy nie chodzą na zwolnienia 
lekarskie i już” – komentuje prof. 

Dominika Maison, której firma 
wykonała badanie dla ZPP.

Skanska idzie jak burza

Konsorcjum polskiego i czeskie-
go oddziału Skanska podpisało 
kontrakt na rozbudowę ul. Inflanc-
kiej w Łodzi. Jego wartość wynosi 
prawie 33 mln zł netto. Inwestycja 
obejmuje rozbudowę ul. Inflanckiej 
na odcinku od ulic Strykowskiej do 
Łagiewnickiej wraz z remontem ul. 
Zagajnikowej i Spornej na odcinku 
od ulic Inflanckiej do Wojska Pol-
skiego, a także ul. Warszawskiej od 
Łagiewnickiej do wiaduktu kolejo-
wego. Zamawiającym jest Zarząd 
Dróg i Transportu w Łodzi. 

Inflancka jest jedną z ważniej-
szych ulic w łódzkiej dzielnicy 
Bałuty. Na odcinku ulic pomiędzy 
Zagajnikową a Łagiewnicką po-

zwala wyprowadzić ruch z połu-
dniowej części, gdzie znajdują się 
bloki mieszkalne oraz z północnej, 
gdzie zlokalizowana jest zabudowa 
jednorodzinna. Ulica Inflancka jest 
też jedną z głównych arterii w kie-
runku autostrad A-1 i A-2. Ponadto 
stanowi fragment drogi krajowej nr 
72 na odcinku od ul. Łagiewnickiej 
do ul. Strykowskiej. 

W ostatnich dniach Skanska po-
zyskała również trzy nowe zlecenia 
o łącznej wartości blisko 31 mln zł 
netto, m.in. kontrakt na budowę 
supermarketu sieci Piotr i Paweł. 
Supermarket Piotr i Paweł powsta-
nie w podpoznańskim Swarzędzu 
przy ul. Granicznej i będzie to 33 

sklep tej sieci w Wielkopolsce. 
Całkowita powierzchnia obiektu 
wyniesie 3,7 tys. m kw. Wartość 
tego kontraktu to 8,5 mln zł netto. 
Umowę na 17,7 mln zł netto Skan-
ska podpisała w Kielcach, a obej-
muje ona przebudowę budynku 
Wyższej Szkoły Umiejętności na 
potrzeby utworzenia Zespołu In-
kubatorów Technologicznych Kie-
leckiego Parku Technologicznego. 
Skanska wykona też pierwszy etap 
modernizacji Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wielkopolskim. Wartość tych prac 
wyniesie 4,6 mln zł netto.

Skanska podpisała także z Byd-
goskim Centrum Onkologicznym 
kontrakt na rozbudowę Innowacyj-
nego Forum Medycznego. Wartość 
zlecenia opiewa na 21,7 mln zł netto. 
Firma ubiega się także o kontrakt na 
budowę jednego z odcinków auto-
strady A-1 Stryków – Tuszyn. Ma 
z pewnością spore szanse po suk-
cesie związanym z wybudowaniem 
przed terminem wielkiego węzła 
Łódź-Południe na tej arterii, łączą-
cego autostradę z S-8.

Firma idzie jak burza, bez 
dwóch zdań.

 Oprac. JR

Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego
Najpóźniej do końca 2014 

roku zostaną przekazane sa-
morządom mapy zagrożenia 
powodziowego. Gminy będą 
musiały uwzględnić je w doku-
mentach przestrzennych. Od 
2003 roku wszystkie dokumen-
ty planistyczne przygotowywa-
ne przez samorządy muszą być 
konsultowane z zarządami go-
spodarki wodnej. 

W 2011 roku Polska w całości 
wprowadziła do prawa postano-
wienia dyrektywy powodziowej. 
Od tego czasu w wojewódzkich 
planach przygotowanych przez 
marszałków i zatwierdzonych 

przez sejmiki wojewódzkie 
wskazane są obszary zagrożo-
ne zalaniem. Są to akty prawa 
miejscowego i powinny być one 
uwzględnianie w dokumentach 
gminnych. Nie tylko w planach 
zagospodarowania przestrzenne-
go, ale także w decyzjach o wa-
runkach zabudowy, czy decyzjach 
budowlanych. Wspomniane prze-
pisy nakazują przegląd i uaktual-
nianie co 6 lat m.in. map zagroże-
nia i map ryzyka powodziowego. 
Nie jest możliwa budowa domu 
na terenie zagrożonym powodzią. 
Studia ochrony przeciwpowo-
dziowej opracowane przez dy-

rektorów regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej muszą być 
uwzględnione m.in. w planach 
zagospodarowania przestrzenne-
go, miejscowych dokumentach 
planistycznych czy zgodach na 
budowę. Mapy ryzyka i mapy 
zagrożenia powodziowego dają 
natomiast samorządom precy-
zyjne narzędzie, które pomaga 
uniknąć szkód spowodowanych 
ewentualną powodzią i pozwala 
skutecznie walczyć z żywiołem. 
Osoby zainteresowane mieszka-
niem lub inwestowaniem mogą 
sprawdzić, na stronie interneto-
wej ISOK pod linkiem: http://

www.isok.gov.pl/pl/mapy-za-
grozenia-powodziowego-i-mapy-
ryzyka-powodziowego czy loka-
lizacja przez nich wybrana jest 
bezpieczna. Obecnie dostępne są 
już mapy zagrożenia powodzio-
wego przygotowane w ramach 
systemu ISOK. Oficjalnie zosta-
ną one przekazane właściwym 
władzom samorządowym jeszcze 
w 2014 roku. Od tego momentu 
gminy będą miały 18 (a jeśli par-
lament zaakceptuje rządową pro-
pozycję zmian w prawie wodnym 
- 30 miesięcy) na uwzględnienie 
danych tam zawartych w doku-
mentach przestrzennych gmin. 

Mapy będą skutecznym 
narzędziem pozyskiwania 
danych, podstawą ustana-
wiania priorytetów i podej-
mowania dalszych decyzji 
o charakterze technicznym, fi-
nansowym i politycznym doty-
czących zarządzania ryzykiem 
powodziowym. Na obszarach 
szczególnego zagrożenia po-
wodzią wprowadzono całko-
wity zakaz wykonywania robót 
oraz czynności utrudniających 
ochronę przed powodzią lub 
zwiększających zagrożenie po-
wodziowe. 

Oprac. JR
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Rzgowskie kroniki – na start!
Tego jeszcze w Rzgowie nie 

było! Z inicjatywy Gminnego 
Ośrodka Kultury 1 kwietnia br. 
w sali konferencyjnej GOSTiR 

otwarta zostanie wystawa kronik. 
Wiele sobie po niej obiecuje-

my – mówi dyr. GOK Wojciech 
Skibiński. – Przede wszystkim 

będzie znakomita okazja do po-
znania wielu organizacji, placówek 
i firm, a także przybliżenia dziejów 
Rzgowa. Mieliśmy już okazję po-

znania wielu kronik, choćby OSP 
czy Chóru „Camerata”, i wiemy, że 
są to cenne dokumenty życia spo-
łecznego w naszym mieście.(ER)

Podziękowania 
dla strażaków
Pod względem liczby wyjazdów do 

różnorodnych akcji w ubiegłym roku, 
Rzgowska Ochotnicza Straż Pożarna 
w powiecie łódzkim wschodnim ustą-
piła tylko druhom z Tuszyna (138 akcji) 
i Koluszek (92). Rzgowscy strażacy brali 
udział łącznie w 88 akcjach. To dużo jak 
na OSP. O tej aktywności decyduje przede 
wszystkim położenie Rzgowa przy waż-
nych szlakach komunikacyjnych, głów-
nie drodze krajowej nr 1, ale i tradycja 
oraz społeczne zaangażowanie.

Praca strażaków nie należy dziś ani 
do łatwych, ani bezpiecznych. Coraz no-
wocześniejszy sprzęt i zagrożenia spra-
wiają, że od członków OSP wymaga się 
nie tylko sprawności fizycznej i umie-
jętności walki z ogniem, ale i sporej 
wiedzy. Strażacy uczestniczą bowiem 
w likwidacji skutków wielu zdarzeń na 
drogach, ale i skomplikowanych kata-
strof. Za to zaangażowanie i narażanie 
życia – dziękujemy!

Przy okazji wspomnijmy, że do najbar-
dziej zaangażowanych druhów uczestni-
czących w akcjach należą: Dominik Rusak, 
Karol Bikiewicz, Mateusz Kuzik i Jakub 
Krzeszowski. Wspomniany D. Rusak 
w 2013 r. brał udział w 71 akcjach OSP. 
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Wielkie grillowanie w Edenie 
w długi majowy weekend.  

1 maja 
rozpoczynamy sezon grillowy!

 Wielkie grillowanie w Edenie przy 
muzyce, którą zapewni DJ Adam 

Rezerwacje pod telefonem 601-353-802 
lub po godz. 14.00 tel. 42 227-84-65

ZAPRASZAMY !



Energia geotermalna to jeden z ro-
dzajów odnawialnych źródeł energii. 
Ta energia znajduje się w gorących 
wodach na różnych głębokościach. 
Najbardziej przydatne dla człowieka 
są pokłady o średniej temperaturze 
35-80 st. C, ale i te bardzo gorące 
(80-100 st. C). Praktycznie cała 
Polska leży na pokładach gorących 
wód, ale te najkorzystniejsze są na 
południu kraju, na Podkarpaciu. 
W naszym województwie też nie 
brakuje potencjalnych szans na wy-
korzystanie geotermii, o czym naj-
lepiej świadczy sukces Uniejowa, 
ale w ślady tej do niedawna nikomu 
nieznanej w kraju miejscowości po-
winny iść inne miasta regionu. Aż 
dziw, że z tej szansy korzysta dziś 
tak niewielu.

W Łódzkiem największe poten-
cjalne zasoby energii geotermalnej 
znajdują się w powiecie poddębickim, 

ale nie brak jej też w południowej 
części województwa (m.in. powiat 
brzeziński, łęczycki, łowicki, kutnow-
ski, skierniewicki i zgierski). Spore 
zasoby ciepła znajdują się też w po-
wiecie sieradzkim. Powiaty: łaski, 
zduńskowolski i bełchatowski, dyspo-
nujące mniej więcej podobnymi zaso-
bami, nie mają co prawda takich ilości 
ciepła jak Uniejów, ale stanowią także 
kąsek nie do pogardzenia. Jeszcze 
w lepszej sytuacji jest powiat piotr-
kowski i tomaszowski, nie mówiąc 
o łódzkim wschodnim i samej Łodzi. 
Ta ostatnia ma tylko nieco mniejsze 
zasoby ciepła niż ziemia poddębicka. 
Krótko mówiąc – istniejące zasoby 
ciepłych wód w naszym regionie aż 
proszą się o wykorzystanie.

UNIEJÓW MIAŁ 
SZCZĘŚCIE

Uniejów jest na razie jedynym 
miastem w naszym województwie, 

wykorzystującym energię geoter-
malną. Droga do trzech aktywnych 
odwiertów z wypływającą wodą 
o temperaturze prawie 70 st. C i jej 
wykorzystania była jednak niezwy-
kle długa i kosztowna. A zaczęło 
się wszystko od odwiertów zwią-
zanych z poszukiwaniami ropy 
i gazu. Gdy nadwarciańskie mia-
steczko zaczęło poszukiwać swojej 
szansy, sięgnęło po te zaczopowa-
ne głębokie otwory. Gorąca woda 
okazała się przydatna zarówno 
do ogrzewania jak i kąpieli lecz-
niczych. Ciepłownia geotermal-
na dostarcza dziś ciepło do wielu 
domów, zastępując wiele tradycyj-
nych kotłowni węglowych.

Uniejów potrafił skorzystać 
z okazji, ale miał też i szczęście. 
Jeden odwiert kosztuje dziś nawet 
20 milionów złotych, a do eks-
ploatacji ciepełka z wnętrza ziemi 
potrzebne są minimum dwa takie 
kilkukilometrowe otwory. Stąd 
bariera dla wielu miejscowości, 
których po prostu nie stać na tak 
kosztowne inwestycje.

W ślady Uniejowa idą jednak 
i inni. Co prawda nieśmiało, 
bardzo powoli. Dotyczy to nie 
tylko Poddębic, ale i Skierniewic, 
Radomska i Ozorkowa. Także 
wielka Łódź chce wykorzystać 
zasoby ciepła znajdujące się w za-
chodniej i centralnej części miasta 
(na głębokości 750-2500 m), ale 
efekty tych działań są na razie nie-
wielkie. Wydaje się, że większe 
efekty będą w Poddębicach, gdzie 
przed ponad czterdziestu laty na 
zlecenie Państwowego Instytutu 
Geologicznego wykonano od-

wierty związane z poszukiwaniem 
gazu i ropy naftowej. Szejkami, 
jak widać, nie zostaliśmy, ale 
odkryte na głębokości 2 km po-
kłady wody o temperaturze 60 st. 
C i właściwościach leczniczych 
są wielką szansą dla tego miasta. 
Potencjalna wydajność pojedyn-
czego otworu wynosi ok. 190 m 
sześc./h, czyli trzykrotnie więcej 
niż w pobliskim Uniejowie. 

SZANSA TAKŻE DLA 
MAŁYCH

Powiedzmy sobie otwarcie: 
ciepło jest, ale nadal olbrzymią 
barierę stanowi opłacalność in-
westycji. Czy musi to oznaczać 
rezygnację z geotermii? Nie, za-
równo węgiel kamienny i brunat-
ny skończą się za kilkadziesiąt 
lat, a może i wcześniej, wówczas 
więc energia odnawialna będzie 
olbrzymią szansą dla takich miast 
jak Łask, Zduńska Wola, Brze-
ziny czy Rzgów. Jeśli miejsco-
wości te odpowiednio wcześnie 
przygotują się do operacji pozy-
skiwania ciepła z wnętrza ziemi, 

będą mogły zapewnić swoim 
mieszkańcom nie tylko tańszą ale 
i zdrowszą energię.

Oddajmy głos specjalistom. 
Z badań wynika, że na głębokości 
500 m temperatura wody docho-
dzi do 30 st. C, tak jest zresztą 
na znacznym pasie województwa 
obejmującym m.in. powiat beł-
chatowski, łęczycki, kutnowski, 
pabianicki, pajęczański, radomsz-
czański i zduńskowolski, a nawet 
częściowo łódzki wschodni 
z gminami Rzgów i Tuszyn. Pół 
kilometra głębiej na obszarze 
pow. bełchatowskiego, łaskiego, 
łęczyckiego, pabianickiego, zduń-
skowolskiego i częściowo łódz-
kiego wschodniego temperatura 
wody wynosi już ok. 40 st. C.

Na głębokości 2000 m w po-
wiecie łaskim woda ma już ok. 
65-70 st. C, a w łódzkim wschod-
nim – nawet 80 st. C. Jeszcze 
korzystniejsza jest temperatu-
ra na głębokości dwukrotnie 
większej – w powiecie łaskim 
kształtuje się ona na poziomie 

140-150 st. C, a w łódzkim 
wschodnim – ok. 130 st. C. Prak-
tycznie na obszarze całego woje-
wództwa na głębokości 4000 m 
znajdują się pokłady wody o tem-
peraturze ponad 100 st. C.

Specjaliści już dziś podpowia-
dają, w jaki sposób i gdzie po-
winno się wykorzystywać ciepło 
z wnętrza ziemi. Na przeważają-
cym obszarze województwa po-
winno dominować wykorzystanie 
wód geotermalnych dla celów re-
kreacyjnych, ale zarówno powiat 
zduńskowolski, łaski jak i czę-
ściowo poddębicki i sieradzki po-
winny postawić na balneoterapię 
tym bardziej, ze na tych terenach 
udokumentowano wodę o tempe-

raturze powyżej 60 st. C. i o wła-
ściwościach leczniczych. Z kolei 
wielka Łódź, łącznie z powiatami 
zgierskim, łódzkim wschodnim 
i częściowo piotrkowskim swojej 
szansy powinny upatrywać w wy-
korzystaniu wód geotermalnych 
do ogrzewania domostw.

KILKA WNIOSKÓW
Największym problemem jest 

dziś dobranie się do tych najbar-
dziej gorących podziemnych wód. 
Wiercenie otworów sporo kosz-
tuje, podobnie zresztą jak i roz-
prowadzenie potem tego ciepła 
do mieszkań czy szkół. Niektó-
rzy mawiają, że na wykorzystanie 
ciepła z wnętrza ziemi jesteśmy za 
biedni, a nam się wydaje, że wła-
śnie dlatego powinniśmy wyko-
rzystywać geotermię w znacznie 
większym stopniu niż to robimy 
dotąd. A może powinniśmy stwo-
rzyć narodowy program wykorzy-
stania tego typu energii i wspierać 
go przez państwo finansowo, np. 
refundując koszty odwiertów?

(EG)

CIEPEŁKO Z WNĘTRZA ZIEMI
Czy Rzgów wykorzysta szansę?

To ciepełko jest pod naszymi stopami i nikt tego nie 
neguje. Problemem jest tylko dobranie się do tego ciepełka 
i dostarczenie go do naszych mieszkań, szkół czy hal targowych. 
Technologia nie jest nawet skomplikowana, ale na odwierty 
potrzeba dziesiątki milionów złotych. I w tym momencie 
zaczynają się prawdziwe schody.
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W tym roku podsumowanie 
„Arsenału Pamięci” podzielo-
no na kilka części, ze względów 
logistycznych. Do Łodzi przy-
byli wszyscy uczestnicy z wo-
jewództw wielkopolskiego, ku-
jawsko-pomorskiego, łódzkiego 
razem ze swoimi opiekunami i dy-
rektorami szkół. W pięknej Sali 
Lustrzanej Pałacu Poznańskiego 
harcmistrz Krzysztof Jakubiec, 
pomysłodawca konkursu, a jed-
nocześnie organizator i recenzent 
zgłoszonych, prac powitał laure-
atów i licznie przybyłych gości 
reprezentujących kilka pokoleń 
twórców historii. Byli wśród nich 
tak znamienici jak: rodzina, ko-
leżanki i koledzy Janka Bytnara 

„Rudego”, członkowie Szarych 
Szeregów ze swoim kapelanem ks. 
Stefanem Wysockim i chorążym 
batalionu „Zośka” Januszem Ma-
ruszewskim. Nie zabrakło przed-
stawicieli Sybiraków i Żołnierzy 
Wyklętych lub, jak powiedziała 
B.Wachowicz - „zapomnianych” 
oraz „Jaworzyniaków”. Oczywi-
ście nie zabrakło przedstawicieli 
władz: wojewody Jolanty Cheł-
mińskiej, reprezentanta marszałka 
województwa Marcina Bugajskie-
go, kuratora oświaty Jana Kamiń-
skiego i komendantki Chorągwi 
ZHP im. Aleksandra Kamińskiego 
hm. Ewy Grabarczyk. 

B. Wachowicz dokonała oceny 
zgłoszonych prac, określając ich 

poziom jako wysoki i spośród 
laureatów wyłoniła jeszcze prace, 
które zasługują na szczególne 
wyróżnienie. Nagrody specjalne 
otrzymali: uczennica Gimnazjum 
w Sicienku Dominika Wiśniewska 
- za pracę „Smak chleba”, uczeń 
Gimnazjum Ojców Bernardynów 
w Łodzi Michał Kopałka - za pracę 
„Mój Dziadek Jan Kopałka”, a na-
grodę „Primus inter pares” uczen-
nice Gimnazjum w Sicienku Pau-
lina Kałużna i Paulina Szwjc - za 
pracę „Stacje życia”. 

Hm. Krzysztof Jakubiec wręczył 
osobom, które pomagają mu w or-
ganizacji konkursu, plakietki Przy-
jaciela Arsenału Pamięci. Otrzymali 
je m.in. sponsorzy nagród oraz hm. 

Wiesława Szczawińska - prezes Sto-
warzyszenia „Krąg”, z którego re-
krutują sie pierwsi recenzenci prac. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy i najnowsze wydanie 
książki Aleksandra Kamińskiego 
„Kamienie na szaniec”. Na zakoń-
czenie zaś, jak co roku odbyła się 
loteria, w której każdy z biorących 
udział w konkursie otrzymał wy-
losowaną nagrodę: album książkę 
i drobiazg elektroniczny w postaci 

słuchawek, pendrajwów, głośników, 
kamerek komputerowych, a „farcia-
rze”- nawet aparaty fotograficzne, 
odtwarzacze DVD i tablety.

Główny organizator zakończył 
tradycyjnym otwarciem następne-
go XIV konkursu „Arsenał Pamię-
ci”, do którego zachęcamy wszyst-
kich uczniów gimnazjów i szkól 
ponadgimnazjalnych z regionu.

Wojtek Pawlikowski
fotoreportaż - str. 16

„Arsenał Pamięci” rozpoczęty
„Spieszmy się słuchać ludzi tak szybko odchodzą”- taką parafrazą fragmentu wiersza ks. Jana 
Twardowskiego znana pisarka, Mistrz Mowy Polskiej i główna recenzentka prac zgłoszonych 
do „Arsenału Pamięci”, Barbara Wachowicz oddała myśl przewodnią nietypowego konkursu, 
w którym wszyscy są zwycięzcami. Zadaniem uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
jest utrwalanie historii na podstawie zdobytych wiadomości, faktów, zdjęć od najbliższych, 
znajomych z kręgu społeczności lokalnych. I co nie mniej ważne - podzielenie się refleksją 
dotyczącą opisanych sytuacji. W obecnej XIII edycji konkursu udział wzięło blisko 300 
uczestników prac indywidualnych i zbiorowych z 36 szkół z bardzo wielu zakątków Polski, 
od województwa kujawsko-pomorskiego po podkarpackie. 

Zwierzaki jak żywe
Izabela Bolonek ze Rzgowa ma 

talent do różnorodnych robótek 
ręcznych: wyszywa, haftuje, wy-
konuje różnorodne filcowe zwie-
rzaki. To w sumie nic nadzwy-
czajnego, bo wiele kobiet ma tego 
typu pasję. O niektórych paniach 
„malujących” nitką kolorowe 
obrazy pisaliśmy już na łamach 
„Gazety Rzgowskiej”. Ale o pani 
Izabeli piszemy nie bez powodu, 

bo rzgowianka robi wszystko, by 
jej zwierzaki... żyły.

Jak ożywić filcowego zwie-
rzaka? Pani Izabela ma na to 
swój sposób. Otóż łączy ona 
filc dziesiątkami niewidocznych 
drucików, a to pozwala zginać 
kończyny czy odchylać głowę. 
W ten prosty sposób ma się wra-
żenie, że zwierzaki pani Izabeli 
żyją.

Rzgowianka stosuje jeszcze inne 
sposoby, by np. jej ptaki były podob-
ne do prawdziwych. Dlatego sowę 
wykonała z prawdziwych piór.

Pani I. Bolonek uczęszcza na 
warsztaty plastyczne do Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, teraz za-
mierza zapisać się do sekcji robó-
tek ręcznych działającej w rzgow-
skim GOK.

(ER)



Energia geotermalna to jeden z ro-
dzajów odnawialnych źródeł energii. 
Ta energia znajduje się w gorących 
wodach na różnych głębokościach. 
Najbardziej przydatne dla człowieka 
są pokłady o średniej temperaturze 
35-80 st. C, ale i te bardzo gorące 
(80-100 st. C). Praktycznie cała 
Polska leży na pokładach gorących 
wód, ale te najkorzystniejsze są na 
południu kraju, na Podkarpaciu. 
W naszym województwie też nie 
brakuje potencjalnych szans na wy-
korzystanie geotermii, o czym naj-
lepiej świadczy sukces Uniejowa, 
ale w ślady tej do niedawna nikomu 
nieznanej w kraju miejscowości po-
winny iść inne miasta regionu. Aż 
dziw, że z tej szansy korzysta dziś 
tak niewielu.

W Łódzkiem największe poten-
cjalne zasoby energii geotermalnej 
znajdują się w powiecie poddębickim, 

ale nie brak jej też w południowej 
części województwa (m.in. powiat 
brzeziński, łęczycki, łowicki, kutnow-
ski, skierniewicki i zgierski). Spore 
zasoby ciepła znajdują się też w po-
wiecie sieradzkim. Powiaty: łaski, 
zduńskowolski i bełchatowski, dyspo-
nujące mniej więcej podobnymi zaso-
bami, nie mają co prawda takich ilości 
ciepła jak Uniejów, ale stanowią także 
kąsek nie do pogardzenia. Jeszcze 
w lepszej sytuacji jest powiat piotr-
kowski i tomaszowski, nie mówiąc 
o łódzkim wschodnim i samej Łodzi. 
Ta ostatnia ma tylko nieco mniejsze 
zasoby ciepła niż ziemia poddębicka. 
Krótko mówiąc – istniejące zasoby 
ciepłych wód w naszym regionie aż 
proszą się o wykorzystanie.

UNIEJÓW MIAŁ 
SZCZĘŚCIE

Uniejów jest na razie jedynym 
miastem w naszym województwie, 

wykorzystującym energię geoter-
malną. Droga do trzech aktywnych 
odwiertów z wypływającą wodą 
o temperaturze prawie 70 st. C i jej 
wykorzystania była jednak niezwy-
kle długa i kosztowna. A zaczęło 
się wszystko od odwiertów zwią-
zanych z poszukiwaniami ropy 
i gazu. Gdy nadwarciańskie mia-
steczko zaczęło poszukiwać swojej 
szansy, sięgnęło po te zaczopowa-
ne głębokie otwory. Gorąca woda 
okazała się przydatna zarówno 
do ogrzewania jak i kąpieli lecz-
niczych. Ciepłownia geotermal-
na dostarcza dziś ciepło do wielu 
domów, zastępując wiele tradycyj-
nych kotłowni węglowych.

Uniejów potrafił skorzystać 
z okazji, ale miał też i szczęście. 
Jeden odwiert kosztuje dziś nawet 
20 milionów złotych, a do eks-
ploatacji ciepełka z wnętrza ziemi 
potrzebne są minimum dwa takie 
kilkukilometrowe otwory. Stąd 
bariera dla wielu miejscowości, 
których po prostu nie stać na tak 
kosztowne inwestycje.

W ślady Uniejowa idą jednak 
i inni. Co prawda nieśmiało, 
bardzo powoli. Dotyczy to nie 
tylko Poddębic, ale i Skierniewic, 
Radomska i Ozorkowa. Także 
wielka Łódź chce wykorzystać 
zasoby ciepła znajdujące się w za-
chodniej i centralnej części miasta 
(na głębokości 750-2500 m), ale 
efekty tych działań są na razie nie-
wielkie. Wydaje się, że większe 
efekty będą w Poddębicach, gdzie 
przed ponad czterdziestu laty na 
zlecenie Państwowego Instytutu 
Geologicznego wykonano od-

wierty związane z poszukiwaniem 
gazu i ropy naftowej. Szejkami, 
jak widać, nie zostaliśmy, ale 
odkryte na głębokości 2 km po-
kłady wody o temperaturze 60 st. 
C i właściwościach leczniczych 
są wielką szansą dla tego miasta. 
Potencjalna wydajność pojedyn-
czego otworu wynosi ok. 190 m 
sześc./h, czyli trzykrotnie więcej 
niż w pobliskim Uniejowie. 

SZANSA TAKŻE DLA 
MAŁYCH

Powiedzmy sobie otwarcie: 
ciepło jest, ale nadal olbrzymią 
barierę stanowi opłacalność in-
westycji. Czy musi to oznaczać 
rezygnację z geotermii? Nie, za-
równo węgiel kamienny i brunat-
ny skończą się za kilkadziesiąt 
lat, a może i wcześniej, wówczas 
więc energia odnawialna będzie 
olbrzymią szansą dla takich miast 
jak Łask, Zduńska Wola, Brze-
ziny czy Rzgów. Jeśli miejsco-
wości te odpowiednio wcześnie 
przygotują się do operacji pozy-
skiwania ciepła z wnętrza ziemi, 

będą mogły zapewnić swoim 
mieszkańcom nie tylko tańszą ale 
i zdrowszą energię.

Oddajmy głos specjalistom. 
Z badań wynika, że na głębokości 
500 m temperatura wody docho-
dzi do 30 st. C, tak jest zresztą 
na znacznym pasie województwa 
obejmującym m.in. powiat beł-
chatowski, łęczycki, kutnowski, 
pabianicki, pajęczański, radomsz-
czański i zduńskowolski, a nawet 
częściowo łódzki wschodni 
z gminami Rzgów i Tuszyn. Pół 
kilometra głębiej na obszarze 
pow. bełchatowskiego, łaskiego, 
łęczyckiego, pabianickiego, zduń-
skowolskiego i częściowo łódz-
kiego wschodniego temperatura 
wody wynosi już ok. 40 st. C.

Na głębokości 2000 m w po-
wiecie łaskim woda ma już ok. 
65-70 st. C, a w łódzkim wschod-
nim – nawet 80 st. C. Jeszcze 
korzystniejsza jest temperatu-
ra na głębokości dwukrotnie 
większej – w powiecie łaskim 
kształtuje się ona na poziomie 

140-150 st. C, a w łódzkim 
wschodnim – ok. 130 st. C. Prak-
tycznie na obszarze całego woje-
wództwa na głębokości 4000 m 
znajdują się pokłady wody o tem-
peraturze ponad 100 st. C.

Specjaliści już dziś podpowia-
dają, w jaki sposób i gdzie po-
winno się wykorzystywać ciepło 
z wnętrza ziemi. Na przeważają-
cym obszarze województwa po-
winno dominować wykorzystanie 
wód geotermalnych dla celów re-
kreacyjnych, ale zarówno powiat 
zduńskowolski, łaski jak i czę-
ściowo poddębicki i sieradzki po-
winny postawić na balneoterapię 
tym bardziej, ze na tych terenach 
udokumentowano wodę o tempe-

raturze powyżej 60 st. C. i o wła-
ściwościach leczniczych. Z kolei 
wielka Łódź, łącznie z powiatami 
zgierskim, łódzkim wschodnim 
i częściowo piotrkowskim swojej 
szansy powinny upatrywać w wy-
korzystaniu wód geotermalnych 
do ogrzewania domostw.

KILKA WNIOSKÓW
Największym problemem jest 

dziś dobranie się do tych najbar-
dziej gorących podziemnych wód. 
Wiercenie otworów sporo kosz-
tuje, podobnie zresztą jak i roz-
prowadzenie potem tego ciepła 
do mieszkań czy szkół. Niektó-
rzy mawiają, że na wykorzystanie 
ciepła z wnętrza ziemi jesteśmy za 
biedni, a nam się wydaje, że wła-
śnie dlatego powinniśmy wyko-
rzystywać geotermię w znacznie 
większym stopniu niż to robimy 
dotąd. A może powinniśmy stwo-
rzyć narodowy program wykorzy-
stania tego typu energii i wspierać 
go przez państwo finansowo, np. 
refundując koszty odwiertów?

(EG)

Istniejąca już 32 lata firma 
Hi-Bet z ulicy Stawowej 
w Rzgowie to jeden najwięk-
szych w centrum Polski produ-
centów i dostawców materiałów 
budowlanych. Jak zapewnia 
właściciel Bogdan Zieliński (na 
zdjęciu), w jego firmie praktycz-
nie nabyć można wszystkie ma-
teriały niezbędne do wzniesie-
nia nowego domu. Oczywiście 
część materiałów pochodzi od 
innych dostawców, np. stolarka 
okienna, ale w Hi-Bet powstają 
m.in. różnorodne bloczki i pu-
staki keramzytowobetonowe, 
stropy teriva, nadproża, płyty 
betonowe i systemy kominowe.

Tymi ostatnimi firma chlubi się 
od 12 lat, m.in. na dorocznych 
targach budownictwa „Interbud” 
w Łodzi. Są ekologiczne, bo wy-
konane z naturalnych surowców, 

wielofunkcyjne – bo można do 
nich podłączyć kominek oraz piec 
na eko groszek, a ponadto są od-
porne na wilgoć i pożar sadzy. 
Wykonawca do zalet zalicza trwa-
łość, szczelność i szybki montaż, 
daje na nie 30-letnią gwarancję!

Początkowo firma miała swoją 
siedzibę przy ulicy Letniskowej, 
ale tamta lokalizacja nie gwa-
rantowała rozwoju. Stąd prze-
nosiny na ulicę Stawową, gdzie 
rozwinięto nie tylko produkcję 
ale i sprzedaż. Tu również syn 
właściciela – Artur zajął się tym 
wszystkim, co niezbędne jest 
do wzniesienia mocnego i ele-
ganckiego dachu. To ważne uzu-
pełnienie kompleksowej oferty 
firmy, która pragnie zadowolić 
najbardziej wybrednego klienta.

Hi-Bet zatrudnia zaledwie 
około 20 osób, bo produkcja 

materiałów budowlanych jest 
tu w dużym stopniu zautoma-
tyzowana. Na przykład wytwa-
rzanie betonowych bloczków 
jest domeną sporej wielkości 
maszynerii, którą jeden czło-
wiek musi jedynie nadzorować. 
A unowocześnianie parku ma-
szynowego to konieczność nie 
tylko z powodu zastępowania 
ludzi. - Nowy węzeł betonowy, 
który kosztem ponad 2 milio-
nów złotych niedługo zastą-
pi dotychczasowy – mówi B. 
Zieliński - zwiększy produkcję 
i poprawi jej jakość.

Co jest największym hitem firmy 
z ulicy Stawowej? Z pewnością 
stropy, ale i wspomniane systemy 
kominowe. Dodajmy jeszcze, że 
olbrzymie znaczenie ma też loka-
lizacja firmy niemal przy samej 
trasie Łódź – Piotrków.

Jaka będzie przyszłość firmy? 
Jak zapewnia właściciel Hi-Bet, 
na pierwszym miejscu nadal 
będzie wysoka jakość wytwarza-

nych i dostarczanych klientom 
materiałów. A o reszcie zadecy-
duje rynek...

(PO)
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Z dziejów harcerstwa w Rzgowie (4)

Grodziska 2 – 
już nie straszy

W połowie marca br. zniknęło gru-
zowisko przy ul. Grodziskiej 2. Przy-
pomnijmy, kilka miesięcy temu doszło 
tu do katastrofy budowlanej i zawalenia 
się jednej z ścian opuszczonego od lat 
domu. Na mocy decyzji powiatowe-
go inspektora nadzoru budowlanego 
i gospodarzy miasta zburzono resztki 
murów, by nie doszło do tragedii. Jed-
nakże przez kilka miesięcy nie można 
było uporządkować tego miejsca, bo 
właścicielka zburzonego domu odwoły-
wała się do różnorodnych instytucji, nie 
uznając ani zagrożenia, ani faktów.

Powiatowy inspektor nadzoru bu-
dowlanego nakazał gospodarzom 
Rzgowa, by do 21 marca zlikwidowa-
li gruzowisko i uporządkowali teren. 
Wynajęta firma uporała się z tym 
bardzo szybko, przewożąc gruz na spe-
cjalnie wydzielony i chroniony teren. 
Właścicielka zburzonego domu obcią-
żona zostanie kilkutysięczną kwotą za 
wspomnianą operację.            (PO)

Mielno żegnaliśmy w komplet-
nym składzie osobowym, zinte-
growani jako zespół, wzbogaceni 
o nowe doświadczenia, z nieza-
pomnianymi wrażeniami pierw-
szego w życiu wschodu i zacho-
du słońca (zachodu połączonego 
z zaćmieniem), czy też pięknych 
willi wczasowych Al. Chrobre-
go, łączącej centrum miasteczka 
z głównym wejściem na plaże.

Kolejny obóz w Wielisławiu 
Złotoryjskim z udziałem drużyn 
chłopców z tych samych miejsco-
wości powiatu łódzkiego, posiadał 
podobną organizację podobozów 
zlokalizowanych na wzgórzach nad 
Kaczawą. Przez cały okres trwania 
obozu rywalizowaliśmy w zbiorze 
jagód, które następnie eksporto-
wano do krajów Europy Zachod-
niej. Pierwsze miejsce w tej rywa-
lizacji zajęła rzgowska drużyna, 
licząca mniej harcerzy niż drużyny 
z Aleksandrowa i Konstantynowa. 
Zdobyliśmy cenne nagrody: fan-
fary, werble, namioty. Jak wspo-
minał nieżyjący już komendant 
zgrupowania w Wielisławie phm 
Andrzej Ostoja-Owsiany, sukces 
rzgowian kwestionowali obozowi 

drużyn z Aleksandrowa i Kon-
stantynowa. Wynik rywalizacji 
był jednak wymierny, a tajemnica 
sukcesu była prosta - alarm o go-
dzinie drugiej w nocy i wymarsz 
do lasu na jagody. Obowiązywa-
ła dzienna norma zbioru – pełna 
menażka na osobę bez względu 
na wiek zbieracza. Nie było to za-
danie łatwe do wykonania, szcze-
gólnie dla najmłodszych druhów. 
Pamiętam cierpką uwagę krew-
niaka Janka Siutowicza „zbieraj, 
a nie jedz”, ale pomógł napełnić 
menażkę. Harcerze z Aleksandro-
wa i Konstantynowa szli na jagody 
po skonsumowaniu śniadania. Tak 
więc w wyniku rywalizacji nie de-
cydował liczba osób w drużynie, 
ale sposób, spryt i determinacja 
pokonania konkurentów.

Jedną z atrakcji obozów były 
nocne podchody i zdobywa-
nie proporca wywieszonego na 
maszcie w centrum obozowiska 
sąsiadującej drużyny, pilnowa-
nego przez warte. Utrata propor-
ca stanowiła wielki dyshonor dla 
drużyny, której warta nie była 
w stanie dopilnować swoich 
barw. Ubranym w ciemne okry-

cia z umazanymi twarzami, 
udało nam się zmylić czujność 
warty i zdobyć proporzec Alek-
sandrowa. Zdobycz dostarczono 
komendantowi zgrupowania.

Pobyt nad Kaczawą służył rów-
nież poznaniu pięknych zakątków 
krajobrazu tej części kraju, zwie-
dzeniu Muzeum Ornitologiczne-
go w Cieplicach. Podczas pu-
blicznego koncertu w Świerzawie 
rzgowską drużynę reprezentował 
owacyjnie przyjęty zespół wokal-
ny, którego dyrygentem był naj-
młodszy uczestnik obozu Stasio 
Salski. W spartakiadzie harcer-
skiej na stadionie w Złotoryi zor-
ganizowanej w konkurencjach 
lekkoatletycznych i siatkówce, 
nasi druhowie zajmowali czoło-
we miejsca: Mirosław Wiśniew-
ski w biegach krótkich i Ryszard 
Sabela w biegach długich.

Zastępowy R. Sabela wspomina 
dwa zdarzenia z tego obozu. Po 
wieczornej projekcji filmu w sto-
dole PGR i powrocie do obozu, 
podczas apelu okazało się, że bra-
kuje jednego harcerza. Szybkie 
poszukiwania zakończyły się suk-
cesem. Wspomnianego wyżej dy-
rygenta zespołu Stasia Salskiego 
odnaleziono smacznie śpiącego 
w stodole. Bez budzenia Stasio 
został przeniesiony do obozu. 
Drugie zdarzenie dotyczyło istot-
nego problemu natury kulinarnej. 
Otóż zastęp dyżurny zajmował 
się przygotowaniem budyniu na 
podwieczorek i musiał rozstrzy-
gnąć kwestię, czy budyń się soli. 
Po ożywionej dyskusji zastęp wy-
pracował jedynie słuszną decyzję: 
budyniu się nie soli.

W 1949 roku powstaje w Rzgo-
wie szczep i druga drużyna chłop-
ców, której patronem był legioni-

sta i dowódca WP na obczyźnie 
gen. Władysław Sikorski. Dru-
żyna ta istniała prawdopodobnie 
rok, do czasu likwidacji. Funkcję 
drużynowego pełnił dh Ludwig 
Depczyński, a przybocznego  
dh Ryszard Sabela.

Zachował się tekst rozkazu 
wydanego na II Zlocie Hercerek 
i Harcerzy Hufca Powiatu Łódz-
kiego, jaki odbył się w Aleksan-
drowie w dniach 18-19 czerwca 
1949 roku, podpisany przez ów-
czesnych hufcowych dh Berna-
dettę Jurkiewicz i dh Kazimierza 
Spychałe. W rozkazie m.in. do-
konano oceny pracy poszczegól-
nych drużyn w II półroczu roku 
harcerskiego 1948/1949.

W ogólnej punktacji Hufca 
I miejsce przyznano 5 DH  
im. Stefana Czarnieckiego w Rzgo-
wie (160 punktów), przed 8 DH im. 
Zawiszy Czarnego z Konstantyno-
wa (130) i 3 DH im. Władysława 
Jagiełły z Aleksandrowa (99). Rów-
nież za najlepsze prowadzenie izby 
harcerskiej i kroniki drużyny wy-
różniono 5 DH ze Rzgowa. Wśród 
pochwał udzielonych za wzorową 
prace w drużynie dominują harce-
rze 5 DH, druhowie: Henryk Śmie-
chowicz, Ryszard Sabela, Mirosław 
Wiśniewski, Kazimierz Błaszczyk, 
Jan Salski, Piotr Salski, Tadeusz 
Salski i Jan Pokorski. Zwycięską 
drużynę nagrodzono trzema namio-
tami 2-osobowymi.

Ostatnie obozy przed prze-
rwą w działalności rzgowskich 
drużyn zorganizowano w lipcu 
1950 roku. Drużyna chłopców, 
w której uczestniczyli także har-
cerze z Tuszyna, przebywała 
w Olpuchu Wdzydze, a dziewcząt 
– w Liniewie. Obozowiska zloka-
lizowano z pobliżu Kościerzyny, 

w terenie bardzo urozmaiconym, 
krajobrazie z licznymi jeziorami 
Szwajcarii Kaszubskiej. Pobyt na 
tych obozach był dla nas pełnym 
zaskoczeniem i przypominał kolo-
nie dla dzieci. Pracę wychowaw-
czą opartą na metodach skautingu 
i dotychczasowy dorobek drużyn 
przerwały nowe założenia pracy 
z młodzieżą, czerpane z treści 
ideowych Polski Ludowej i jej 
przewodniczki PZPR.

W celu rozbicia namiotów 
i przygotowania obozowisk na 
przyjazd harcerzy, wcześniej 
wyjechała do Olpucha i Liniewa 
grupa starszych harcerzy, Nasta-
wienie mieszkańców było nieuf-
ne, niezrozumiała dla nas gwara 
kaszubska utrudniała porozumie-
nie. Nocleg w stodole udostępni-
ła nam kierowniczka miejscowej 
szkoły. Stosunek mieszkańców 
uległ zmianie, kiedy następnego 
dnia wzięliśmy udział w nabożeń-
stwie czerwcowym, a proboszcz 
pozwolił nam służyć przy ołtarzu 
w mundurach harcerskich. Był 
zdziwiony dlaczego nie w kom-
żach, ale zgodził się na mundu-
ry. Na zakończenie nabożeństwa 
uczestnicy grupy odśpiewali pieśń 
harcerską „O Panie Boże Ojcze 
nasz…”. Stosunek mieszkańców 
do harcerzy stał się jeszcze bar-
dziej życzliwy, kiedy po przyjeź-
dzie wszystkich harcerzy komen-
dant obozu phm Henryk Śmiecho-
wicz zaprosił miejscową młodzież 
do udziału we wspólnych podwie-
czorkach harcerskich. Nawiązane 
wtedy kontakty, a nawet sympatie, 
kontynuowane były długo po za-
kończeniu obozu.

Irena Kluczyńska z m. Rechcińska
Ryszard Sabela
Tadeusz Salski

Ostatnią nogą w pociągu. Lipiec 1949 r.
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TURYSTYKA MIŁOSNA
Z pamiętnika tetryka (20)

Na południe od brukowanego 
dziedzińca w Majątku Gospo-
darz połyskiwała tafla stawu 
hodowlanego, w którym pasły 
się karpie. Jeszcze w połowie 
lat 50. ubiegłego wieku nad 
północnym brzegiem akwenu 
stał osypany mącznym pyłem 
stary młyn z potłuczonymi 
szybami w okienkach. Zamon-
towaną poniżej lustra stawu 
turbinę napędzała spadająca 
z góry woda, dostarczana do 
zbiornika wprost z Neru. A na 
polanie pośród pobliskich za-
rośli dorastały w drucianych 
wolierach młode bażanty.

Północ folwarcznego dziedziń-
ca zajmowały magazyny na paszę, 
narzędzia itp., od zachodu zaś przy-
cupnęły zabudowania gospodarcze, 
m.in. obora, do której chodziło się 
z banieczką po deputatowe mleko 
prosto od krowy. Nad oborą dość 
długo mieszkała wychowana w kie-
leckiej biedzie babcia Fedorowicz. 
Ta niezwykle pracowita kobieta 
znana była z gromadzenia w izbie 
wszelkich rupieci oraz z tego, że na 
pracowniczych wycieczkach ścią-
gała ze stołów restauracyjnych nie-
dojedzone schaboszczaki i, ukryw-
szy je pod zapaską, przywoziła do 
Gospodarza.

Tuż za oborą wznosił się nad 
dachem ogromny metalowy po-
jemnik, stanowiący coś w rodzaju 
wieży ciśnień. Niekiedy dobie-
gał stamtąd krzyk rozgniewanego 
pawia. Towarzyszyło temu pełne 

zachwytu mlaskanie płynące z po-
mieszczenia po drugiej stronie 
podwórza, gdzie po świniobiciu 
degustowano na gorąco wyciąga-
ne z kotła kiełbasy i kaszanki.

Najokazalszą budowlą dzie-
dzińca folwarcznego był pałacyk 
z basztą zwieńczoną kopułą krytą 
zaśniedziałą blachą. Zanim zbudo-
wano hotelik pracowniczy, na par-
terze pod basztą mieszkały prakty-
kantki, stażystki i młode robotnice 
sezonowe, toteż rzgowianie szu-
kali tu nie tylko przygód, ale i żon. 
Niektórym się to udawało, np. śp 
Piotrkowi Rechcińskiemu, który 
w Majątku znalazł towarzyszkę 
życia – urodziwą czarnulkę Józię. 
Takim szczęściarzem byłem m.in. 
ja, Mirek Stępień oraz Marek 
i Jurek Stefańscy.

PSY NA BABY
Od wczesnego dzieciństwa towa-

rzyszył mi w doli i niedoli Marek 

Stefański – szarooki blondynek, 
który namiętnie dbał o prezencję, 
a już szczególnie o strój i fryzurę. 
Chłopiec ten najpierw mieszkał 
we młynie, potem zaś w drewnia-
ku bliżej rogatek Rzgowa – niemal 
na wprost geesowskiego sklepu 
u „Kalasia”. Zachodziłem tutaj 
co rano, aby razem z Markiem 
wędrować do szkoły, widziałem 
przeto, jak on i jego brat Jurek, 
zwany też Lulasem, zawsze wci-
nali na śniadanie jajka na miękko 
lub jajecznicę. W Gospodarzu po-
wiadano, iż być może z tej przy-
czyny obaj wyrośli na osobników 
jurnych i kochliwych, którzy jako 
prawdziwe psy na baby uprawiali 
żarliwie turystykę miłosną.

Matka chłopców służyła w mło-
dości u jaśnie państwa na etacie 
lektorki do czytania na głos po-
wieści. Wiem, że specjalnie mnie 
nie lubiła, ale pośrednio to dzięki 

niej zasmakowałem w poznawaniu 
wielkiego świata. Otóż kupowała 
ona kolorowe czasopisma, które po 
lekturze przekazywała mnie. Wy-
bierałem to najbardziej atrakcyjne, 
a mianowicie „Dookoła Świata”.

Pewnego razu doprowadziłem 
światłą niewiastę do szału, przez 
co nigdy więcej żadnej gazety od 
niej nie dostałem. A poszło o to, 
że w zmowie z Wieśkiem Sadło 
postanowiliśmy zaciągnąć Marka 
na wagary. W tym celu siłą prze-
trzymywaliśmy go na Pabianickiej 
tak długo, aż tramwaj do Łodzi od-
jechał. Niestety, sami wagarowa-
liśmy w pustej żwirowni między 
Gadką Szkołą a cmentarzem wo-
jennym, gdzie dziś dojrzewają 
zwłoki na nekropolii archidiece-
zjalnej, bo Marek następnym tram-
wajem pojechał do ogólniaka przy 
Rudzkiej. Był zdyscyplinowany, 
ambitny i uparty, toteż maturę zdał 
już za drugim podejściem.

TOWARZYSZE BRONI
Szukam w pamięci miejsc 

niezwykłych, które już wyszły 
z użycia, i znajduję je na ulicy 
Pabianickiej. Przed laty w cenie 
były sionki i podwórza życzliwych 
rzgowian, zostawiało się bowiem 
u nich rowery. Można to było na 
przykład robić w podwórzu na-
rożnego domu przy rynku, gdzie 
mieszkała pani krawcowa Wan-
kiewiczowa, albo naprzeciwko 
– w sieni u Strzałkowskich przy 
poczcie. Ja „parkowałem” w sieni 
u pana Dublewskiego (nie mylić 
ze znanym stolarzem), który 
służył z moim ojcem w wojsku. 
A jak chodzi o towarzyszy broni 

za kompanów armijnych miał też 
tatę mojego szkolnego kolegi o na-
zwisku Fercho oraz pana krawca 
Jardziocha. Ten drugi miał śliczną 
córeczkę Ewę z cudownymi fran-
cuskimi lokami, do której podczas 
pielgrzymek tramwajowych na 
łódzkie uczelnie wzdychali wszy-
scy studenci. Efektem tej miłosnej 
turystyki było to, że Ewa patrzała 
wszystkim facetom w oczy, zo-
stała bowiem lekarzem okulistą. 
Jednemu patrzy w oczy do dziś, 
gdyż w chwili lirycznego załama-
nia wydała się za niego, traf zaś 
chciał, że był to także lekarz o na-
zwisku Lukas, zwany Markiem, 
choć na pierwsze imię ma Feliks.

Pan Jardzioch uszył mojemu 
tacie dwa garnitury, lecz ten 
długo się w nich nie nachodził. 
Granatowy zabrał do trumny, ja-
snoszary zaś donaszał mój brat 
Zdzisław, był bowiem słusznej 
postury i po ukończeniu łódzkiej 
szkoły tańca godnie prezentował 
się na parkiecie.

A w tym domu u zbiegu Pabia-
nickiej z rynkiem funkcjonował 
też kiedyś sklep rzeźniczy, chyba 
Makiewiczów, i już go nie ma. 
Natomiast w samym narożniku 
budynku znajdowały się drzwi 
ze schodkami. Za tymi drzwia-
mi można się było zakochać albo 
uszyć coś z garderoby. Kiedy dzia-
łał tam krawiecki punkt usługo-
wy, sprawiłem sobie modne portki 
z welwetu, a gdy potem urzędowa-
ła tam piękna fryzjerka, turystykę 
miłosną do niej uprawiał spragnio-
ny postrzyżyn cały męski Rzgów.

Ryszard Binkowski

W rocznicę śmierci ks. Tadeusza
16 marca minęła pierwsza rocznica śmierci  rzgowskie-

go proboszcza ks. kanonika Tadeusza Malca. Odszedł 
niespodziewanie w wieku 63 lat, po 33 latach kapłaństwa. 
Choć sporo chorował, nikt nie spodziewał się jego śmier-
ci. Mieszkańcy ziemi rzgowskiej pożegnali go uroczyście 
w swojej świątyni. Ciało kapłana przewiezione zostało do 
jego rodzinnej miejscowości w górach.

Nie pochodził ze Rzgowa ani z okolicy. Jak wielu kapła-
nów, pojawił się tu niejako z „przydziału”. Był rok 2004. 
Pozostawił parafię Świny k. Koluszek, gdzie wcześniej prze-
bywał 12 lat. Zbudował tam nową świątynię. W Rzgowie nie 
musiał nic budować, ale także chciał coś po sobie zostawić. 

Zaczął od witraży. Dzięki pomocy parafian to wielkie dzieło 
udało mu się doprowadzić niemal do końca. Znakomite witra-
że zaprojektowane i wykonane przez Marie Suwalską zostały 
zamontowane, podobnie jak nowe solidne okna. Udało mu 
się również przywrócić świątyni cudowny obraz Madonny. 
Pamiętał też o swoich wielkich poprzednikach, inicjując wy-
danie drukiem reprintu książeczki ks. Pawła Załuski. Na jego 
zlecenie dokonano też inwentaryzacji cmentarza.

Pochodził z gór. Drogę do kapłaństwa miał nietypową 
i raczej trudną. Przeżył więc sporo trudnych chwil. Może 
dlatego był z pozoru niedostępny, szorstki i nieco surowy, 
choć naprawdę gołębiego serca.

Z perspektywy mijającego czasu widać coraz wyraźniej 
dokonania tego kapłana. Za kilka dni odbędzie się poświę-
cenie przez biskupa wspomnianych witraży. To doskonały 
moment, by wspomnieć Księdza Tadeusza.             (PO)
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W tym roku przypada setna 
rocznica wybuchu I wojny 
światowej i wielkiej bitwy 
w rejonie Łodzi w końcu 1914 
roku. Do dramatycznych wyda-
rzeń wojennych doszło w rejo-
nie Rzgowa, gdzie w walkach 
poległo kilka tysięcy żołnierzy. 
Niemym świadkiem tamtych 
krwawych walk jest wzgórze, 
na którym potem zlokalizo-

wano wielki cmentarz wojen-
ny. Spoczywają na nim ofiary 
wojny – zarówno Rosjanie jak 
i Niemcy. Nie wolno zapo-
mnieć, że w obu tych armiach 
walczyli Polacy. Widoczny 
na fotografii cmentarz z wiel-
kim pomnikiem i krzyżem 
na wzgórzu jest jeszcze bez 
drzew…

(SAW)

Na pożółkłej fotografii
ŚWIADEK 

WIELKIEJ BITWY

Jan Strycharski bardziej znany 
jest w Rzgowie a drugiego imienia 
– Zenon. Od lat sołtysuje części 
grodu nad Nerem, a do tego jest 
aktywnym działaczem OSP. Mło-
dziakom ze straży, którzy lubują 
się w splendorach i pieczątkach 
tacy jak on raczej nie odpowiada-
ją, ale pan Jan nie narzeka i robi 
swoje. Dba o spuściznę straży, 
a szczególnie kronikę, która jest 
przedmiotem dumy już kilku po-
koleń druhów ze Rzgowa. Wła-
śnie za to dokumentowanie dzie-
jów rzgowska OSP zdobyła sporo 
wyróżnień i nagród. Pan Jan był 
w OSP także skarbnikiem i sekre-
tarzem. Jak przystało na społecz-
nika z krwi i kości, również przez 
wiele lat ławnikował w Sądzie 
Rejonowym w Pabianicach, był 
też radnym Powiatowej Rady Na-
rodowej (1964-1968). Na sołtysa 
wybrano go w 1998 roku.

Z tym sołtysowaniem to było 
trochę dziwnie. Stary sołtys Jan 
Makiewicz miał już dość i któ-
regoś dnia mówi do pana Jana: 

„Masz teraz trochę wolnego 
czasu, umiesz pisać, czytać…”. 
Cóż miał robić? Wyraził zgodę 
i tak nieco przez przypadek został 
sołtysem w… mieście, wszak 
dopiero w 2006 roku Rzgów 
odzyskał prawa miejskie.

Jan urodził się 2 stycznia 1948 
roku w Rzgowie, w rodzinnym 

domu przy ul. Źródlanej 15. 
W 1968 roku zaliczył maturę, 
a w 1976 r. zdobył tytuł mi-
strza ogrodnictwa. Od 1969 r. 
pracował w Kółku Rolniczym. 
W latach 1975-1978 był kierow-
cą Zawodowej Straży Pożarnej 
w Łodzi, ale ściągnięto go do filii 
SKR w Kalinie i w ten sposób 

skończyła się jego przygoda 
z zawodową strażą pożarną. 
Z SKR związany był aż do 1996 
roku, piastując w spółce wiele 
odpowiedzialnych funkcji, m.in. 
mistrza, kierownika filii, dyrek-
tora, a nawet prezesa.

Czym dla niego jest Rzgów? 
Jedynym miejscem na ziemi, 
w którym czuje się znakomicie. 
Zna tu każdy kąt, niemal każ-
dego mieszkańca. Sporo wie 
też o dziejach miejscowości, 
którą zawsze cechowała niepo-
korność. W XIX wieku wielu 
mieszkańców uczestniczyło 
w powstaniach narodowych, 
choć tym się raczej nie chwa-
lili. Po wojnie władze chciały 
założyć spółdzielnię produk-
cyjną, ale ludzie nie chcieli 
„kołchozu”, dlatego Gromadz-
ką Radę Narodową ulokowano 
w Gospodarzu, co było swoistą 
zemstą na rzgowiakach. Przez 
dziesięciolecia osadę omijały 
znaczące inwestycje i niewiele 
się w niej działo. Młodzi stu-
diowali w Łodzi, pracowali też 
w tym dużym mieście, emigro-
wali. W latach dziewięćdziesią-
tych zaczął się ruch z handlem, 
miasto zaczęło się szybko roz-
wijać m.in. dzięki znaczącej 
wówczas opłacie handlowej 
i wyrastającym jak grzyby po 
deszczu halom „Ptaka”. Dzisiej-

sza potęga Rzgowa to w dużej 
części zasługa właśnie handlu 
– twierdzi Jan Strycharski.

Pan Jan ma kłopoty ze zdro-
wiem, ale nie rezygnuje z pracy 
społecznej. Jako sołtys uczestni-
czy w posiedzeniach Rady Miej-
skiej i należy do tych, co to nie 
siedzą jak na tureckim kazaniu. 
Zabiera głos, dyskutuje, propo-
nuje różnorodne rozwiązania. 
Czasami ubolewa, że rola sołtysa 
jest dziś niewielka, że najbardziej 
potrzebny jest przed wyborami, 
że gmina nie daje nawet grosza 
na telefon, choć sporo ludzkich 
spraw załatwia właśnie przy jego 
pomocy. „No cóż – takie czasy!” 
– mówi z lekkim uśmiechem.

Jego ojciec Stanisław (1918-
1958) przez pewien czas woził 
wapno z Sulejowa, jak wielu 
mieszkańców Rzgowa. Podczas 
okupacji hitlerowskiej udało 
mu się uniknąć wywózki na 
roboty do Rzeszy, bo znalazł 
pracę u jednego ze rzgowskich 
Niemców. Po wojnie furmanił 
na wielu budowach socjalizmu, 
m.in. w Wierzbicy, gdzie wy-
rastała potężna cementowania. 
Zmarł niespodziewanie bardzo 
młodo, ulegając wypadkowi 
podczas budowy oltarza z okazji 
Bożego Ciała.

Pan Jan dochował się 2 dzieci, 
z których jest niezwykle dumny. 
Odznaczenia? Państwowego nie 
ma ani jednego, posiada za to 
strażacki Złoty Znak Związku, 
który bardzo sobie ceni, a także 
kilka medali za zasługi dla po-
żarnictwa.                           (p)

Słownik nieprzeciętnych rzgowian

JAN ZENON STRYCHARSKI
Pół wieku temu Jan Zenon Strycharski znalazł się w szeregach młodzieżowej drużyny 
gaśniczej rzgowskiej OSP. Był młodzieńcem wysportowanym, odnoszącym sukcesy 
w konkurencjach lekkoatletycznych, do tego chętnym do działania na rzecz innych. Jego 
brat Kazimierz też kochał sport, ale ze względu na zdrowie z konieczności koncentrował się 
na kibicowaniu. Cóż to była za pasja! Któregoś dnia obaj pojechali do Warszawy na zawody 
lekkoatletyczne Polska – USA tylko po to, by zobaczyć startującego prawdziwego Indianina. 
Po latach Jan wspominał: Nawet nie wiedziałem kto wygrał te zawody, ale zobaczyłem 
prawdziwego Indianina i… prawie 100 tysięcy ludzi na Stadionie Dziesięciolecia.

Nasze zabytki
Jedna z Czytelniczek prosi re-

dakcję o podanie wykazu zabyt-
ków w mieście i gminie Rzgów, 
„bo z tymi cennymi dla naszej hi-
storii obiektami – jak pisze pani 
Anna - są same kłopoty. Zniknęła 
już dawna remiza OSP, teraz czas 
spowodował zawalenie się domu 
przy ulicy Grodziskiej 2”.

Wydana w 1988 r. przez Ośrodek 
Dokumentacji Zabytków w War-
szawie książka pt. „Zabytki archi-
tektury i budownictwa w Polsce. 
Woj. miejskie łódzkie” zawiera 
spis zabytków w ówczesnej gminie 
Rzgów, wykonany przez Lecha 
Bernasińskiego. Od 1988 r. minęło 
prawie ćwierć wieku, ale w po-
danym niżej wykazie nie zaszły 
zbyt wielkie zmiany, jedynie kilka 
obiektów zniknęło z powierzchni 
ziemi. Jednak choćby dla pobieżnej 
orientacji podajemy ten wykaz.

RZGÓW
- zespół kościoła parafialnego 
pw. św. Stanisława BPA
a. kościół z 1630 r.
b. plebania z 1905 r.
c. dom parafialny, z 4 ćw. XIX w.
- ul. Długa - domy nr 1, 5, 9, 11, 
15, 17, 19, 21, 23, 25a, 29, 31, 33, 
35, 37, 43. Wszystkie te obiek-

ty, poza nr 9, 15 i 29 z XX w.,  
pochodzą z XIX stulecia.
- ul. Grodziska - domy nr 2, 4, 5, 
7, 12, 14, 15, 20, 21, 29, 38, 40, 44, 
46, 52, 57 i 85 pochodzą głównie z 1 
ćwierci XX wieku, jedynie dom nr 
20 wzniesiony został w 1889 roku.
- Plac 500-lecia - domy nr 1, 
5, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 
19 i 21a pochodzą głównie z 1 
ćwierci XX wieku, jedynie dom 
oznaczony nr 21a wzniesiony 
został w końcu XIX stulecia.
- ul. Mickiewicza - domy nr 6, 8, 
9 i 11 wzniesione zostały w XX 
wieku, poza nr 8 i 9, które po-
chodzą z końca XIX stulecia.
- ul. Pabianicka - domy nr 4, 5, 
6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 
25, 29 i 33 pochodzą głównie 
z pierwszej ćwierci XX wieku, 
jedynie domy oznaczone nr 10, 
11, 12 i 13 jako datę powstania 
mają przypisany rok 1918.
- ul. Rawska - domy nr 7, 10, 
12, 17, 19, 21 i 24 – wszystkie 
pochodzą z końca XIX wieku.
- ul. Tuszyńska - domy nr 1, 2, 3, 
5, 6, 8, 10, 11, 12, 21, 24, 26, 28 
i 32 – podobnie jak inne budowle 
pochodzą głównie z pocz. XX 
wieku, ale kilka – nr 10, 28 i 32 

- wzniesiono w k. XIX wieku. 
- ul. Tylna - domy nr 11, 20, 22 
i 26 – dwa pierwsze wzniesiono 
na pocz. XX w., zaś pozostałe – 
w k. XIX stulecia.
- ul. Wąska - dom nr 4, z k. XIX 
wieku 
- ul. Źródlana - dom nr 6 z pocz. 
XX wieku.
GRODZISKO
- dom nr 59, z 1884 r.
GUZEW
- dom nr 9, z pocz. XX w.
- dom nr 14, z pocz. XX w.
- dom nr 36, z 1892 r.
HUTA WISKICKA
- dom nr 17, z pocz. XX w.
- dom nr 19, z pocz. XX w.
KONSTANTYNA
- dom nr 9, z 1887 r.
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Dzwon Zygmunt bił od 
samego rana, słychać go było 
nie tylko w Krakowie, ale także 
w Zakopanem i na Słowacji. 
Umyślny konno przywiózł ze 
Szwajcarii radosne wieści. Nasi 
najpierw zawieźli papiery do 
olimpijskiego naczalstwa w Lo-
zannie. Później wpadli na chwilę 
do Soczi, by migiem ruszyć do 
Rio de Janeiro. Nie było łatwo. 

Najpierw VIP-y rowerami 
a pospólstwo furmankami, do-
jechali na kraniec Europy, potem 
kajakami pokonali ocean a na 
końcu wpław przepłynęli Ama-
zonkę. Nasze zuchy pojechały do 

Rosji i Brazylii na przeszpiegi, 
przecież za naście lat w naszych 
wioskach będzie olimpiada. 

Walka o organizację igrzysk 
była zażarta. Ukochany wódz po 
heroicznych bojach poprowadził 
Ojczyznę ku świetlanej przy-
szłości. Jego złote myśli powa-
liły wszystkich na kolana. Z roz-
dziawionymi gębami próbowano 
pojąć perły intelektu ściekające 
z ust najgodniejszego z wielkich. 
Podczas prezentacji kandydatów 
mieliśmy powtórkę z rozrywki, 
wyświetlono historyczny film 
sławiący bitwę Zakopanego 
o igrzyska 2006 roku. Czego tam 

nie było, papież, Wałęsa, Solidar-
ność, okrągły stół, a nawet białe 
niedźwiedzie zaprzężone do sań. 

O victorii zadecydował koronny 
argument, będący największym 
atutem naszej kandydatury, brak 
obiektów sportowych, terenów itp. 
duperel. Pytania o miliardy dola-
rów na organizację igrzysk wzbu-
dzały tylko uśmiechy politowania 
na przebiegłych twarzyczkach 
naszych oszołomów. Nie takie 
numery się robiło. Polak potrafi, 
jak mawiała nieboszczka PZPR. 
Losy wyboru organizatora ważyły 
się do końca. Całe szczęście, że 
w ogólnym bałaganie przytomnie 

znalazł się nasz sołtys. Ten mąż 
stanu gołębiami pocztowymi 
wysłał orędzie do MKOL: 

Jest dobrze, przyjeżdżajcie na 
pogrzeb! Nasze igrzyska będą 
patriotyczne, ekologiczne i demo-
kratyczne. Organizować je będą 
tylko prawdziwi Polacy. Transport 
zapewnią furmanki i rowery. Plebs 
musi zaiwaniać pieszo, jaśnie-
państwo pokiwa się w rikszach 
i dorożkach. Połączenie ze świa-
tem umożliwią gołębie pocztowe 
i tam-tamy. Ochronę festynu za-
bezpieczy Janosik i jego banda. 

Otwarcie Cepeliady nastąpi 
na ubitej ziemi przed remizą. 
Fajkę pokoju zapalą główni 
szamani ukochanego wodza. 
Hejnał igrzysk wyrzępolą na 
basetlach, gęślach i fujarkach 

potomkowie Felka Dzierżanow-
skiego i Staśka Wielanka. 

Codziennie rano płaczki w mo-
herowych beretach będą zawodzi-
ły „kiedy ranne wstają zorze”, 
a wieczorami kundle i owczarki 
zawyją do księżyca. Zmieni się 
program sportowego święta. Wy-
rzuci się skoki i biegi na nartach. 
Koronną konkurencją będzie bieg 
z kuflami szlakiem barykad, od 
knajpy do karczmy, w te i nazad. 

Jednym słowem będzie strasz-
no i śmieszno, po naszemu goło 
i wesoło. Tylko otumaniona zgraja 
przydupasów ukochanego wodza 
zamarła z przerażenia, zatrwożona 
tym, czy przez te lata, do czasu 
igrzysk, wytrzyma na klęczkach 
ze swoim Panem, prosząc Pana 
Boga o rozum.     Marco Polo

Rowerem i furmanką

Wreszcie wygrany mecz!
To był całkiem niezły mecz 

Zawiszy z Legią II, do tego roz-
grywany przy wspaniałej wio-
sennej pogodzie i na bardzo 
dobrze przygotowanym boisku, 
co chwalili goście, z prezesem 
włącznie. I miał rację Stanisław 
Brych twierdząc, że rzgowska 
drużyna przegrała pechowo. 
Bramka padła w 90 minucie. 
Wcześniej było kilka niemal 
stuprocentowych okazji, które 
kibice nagradzali oklaskami, 
bo obydwie drużyny grały 
nieźle. Niestety finał nie należał 
dla nas do optymistycznych.

Za to kolejny mecz na własnym 
boisku (22 marca br.), tym razem 
z Pilicą Białobrzgi, rzgowianie wy-
grali 2:1. Obydwa gole strzelił Rafał 
Serwaciński (38,72). To pierwszy 
wygrany mecz od 26 października 
ubiegłego roku! Wtedy Zawisza 
wygrał 1:0 z Mazurem Karczew.

(p)

Terminarz III ligi wiosna 2014 – mecze w Rzgowie
 
 
 
 
29.03.  sobota godz. 12.00  Huragan Wołomin – Zawisza 
5.04.  sobota godz. 16.00  Zawisza - Warta Sieradz 
12.04.  sobota godz. 16.00  Start Otwock - Zawisza 
18.04.  piątek godz. 15.30  Zawisza - MKS Kutno 
23.04.  środa godz. 17.00  Lechia Tomaszów Mazowiecki - Zawisza 
26.04.  sobota godz. 16.00  Zawisza - Żyrardowianka 
3.05.  sobota godz. 13.00  Sokół Aleksandrów Łódzki - Zawisza 
10.05.  sobota godz. 16.00  Zawisza - GKP Targówek Warszawa 
14.05.  środa godz. 17.00  Widzew II Łódź - Zawisza 
17.05.  sobota godz. 16.00  Zawisza - Broń Radom  
24.05.  sobota godz. 17.00  Mazur Karczew - Zawisza 
28.05.  środa godz. 17.00  Zawisza - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 
1.06.  niedziela godz. 17.00  GKS II Bełchatów - Zawisza 
8.06.  niedziela  godz. 17.00  Zawisza - Ursus Warszawa  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Tabela III ligi  łódzko-mazowieckiej 2013/2014
 

  Pkt. Bramki Zwyc. Rem. Por.    Pkt. Bramki Zwyc. Rem. Por. 
1   Legia II Warszawa                                   46 44-22 14 4 6  11 Pilica Białobrzegi                                       32 36-33 9 5 4 
2    Warta Sieradz                        44 39-27 12 8 3  12 GKP Targówek Warszawa                         31 25-30 9 4 11 
3    Omega Kleszczów                                    43 41-27 13 4 7  13 Pogoń Grodzisk 

Mazowiecki                     
31 29-35 8 7 9 

4    Lechia Tomaszów 
Mazowiecki                

42 35-21 12 6 6  14 Widzew II Łódź                                         31 39-41 7 10 7 

5    Broń Radom                                              42 36-21 12 6 5  15 Huragan Wołomin                               26 23-28 6 8 10 
6 Ursus Warszawa                                        41 32-24 12 5 7  16 Sokół Aleksandrów 

Łódzki                        
26 21-27 6 8 10 

7   WKS Wieluń                                             39 38-27 11 6 7  17 GKS II Bełchatów                                       22 36-51 7 1 16 
8 MKS Kutno                                               38 34-29 11 5 8  18 Zawisza Rzgów                                          22 17-35 5 7 12 
9 Start Otwock                 35 33-25 10 5 9  19 Mazur Karczew                                           18 15-34 3 9 12 
10 Żyrardowianka 

Żyrardów                          
34 29-36 9 7 8  20 Mechanik Radomsko                                   14 12-41 3 5 16 

Tabela po 21 kolejkach – 19 runda jesienna i awansem 2 z rundy wiosennej 2014 
Mecz Warta Sieradz – Broń Radom w pierwotnym terminie 30 listopada nie odbył się z powodu problemów zdrowotnych drużyny gości.  Spotkanie  
rozegrane 26 marca br. 

 
                                                                              

Kadra Zawiszy Rzgów 
– wiosna 2014 

Bramkarze:     
Jakub Pasiński  14.07.1992  85 kg  190 cm 
Marcin Staniszewski  14.01.1997 M  81 190 
Obrońcy:     
Andrzej Chmielecki  10.01.1985  81 186 
Marcin Dopierała  17.03.1986  83 185 
Witold Grzywiński  09.07.1984  82 185 
Michał Osiński  05.09.1978  76 180 
Michał Polit  28.02.1990  87 190 
Benjamin Tonn  02.06.1991  77 183 
Pomocnicy:     
Bartosz Bronka  10.12.1986  79 180 
Tomasz Kurstak  29.01.1983  81 182 
Jakub Mielczarek  13.05.1996 M 76 188 
Tomasz Niżnikowski  12.05.1993 M  72 184 
Marcin Pękała  26.12.1991  65 170 
Filip Skupiński  01.09.1992  72 175 
Przemysław Szubert  19.09.1994 M  66 176 
Marcin Wałęski  02.06.1995 M  79 180 
Krystian Wojtczak  02.10.1993 M  79 190 
Łukasz Zając  04.05.1989  67  180 
Napastnicy:     
Karol Chmielewski  30.04.1995 M  68 176 
Michał Sadowski  24.11.1996 M  70 182 
Rafał Serwaciński  31.03.1990  74 176 
Adrian Płuciennik  07.04.1988  81 184 
M – oznacza młodzieżowca 
Adres: 95-030 Rzgów ul. Tuszyńska 56  
Telefon/fax: 42 212 11 32  
Internet: www.zawiszarzgow.com.  
Prezes: Jan Nykiel  
Wiceprezes: Mariusz Sadowski  
Wiceprezes: Robert Świerczyński  
Kierownik drużyny: Stanisław Brych  
Trener: Piotr Kupka  
Fizjoterapeuta: Andrzej Mazerant 
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Wieści  
z sołectw

RZGÓW – na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej 14 radnych (jednogłośnie) 
opowiedziało się za wyodrębnie-
niem funduszu sołeckiego także 
w 2015 roku. Oznaczać to będzie, że 
sołectwa otrzymają do dyspozycji 
spore pieniądze, które będą mogły 
przeznaczyć na ustalony cel. Nieste-

ty, sołtysi narzekają na biurokrację, 
która sprawia, że niektóre sołectwa 
rezygnują z tego dobrodziejstwa 
(w br. korzystają tylko 4).

PRAWDA – daje o sobie znać 
dzika zwierzyna, głównie dziki, 
których szlaki migracyjne zakłóca 
nowa droga ekspresowa S-8, o czym 
już pisaliśmy. Członkowie Koła Ło-
wieckiego „Orzeł” winę widzą po 
stronie budowniczych drogi, którzy 
dla oszczędności zbudowali mniej 
niż potrzeba podziemnych przejść 
dla zwierzyny. Sołtys wnioskuje, 
by rozwiązano ten problem, a nie 

zwalano winy na budowniczych 
S-8. Zwierzyna, jak się okazuje, 
jest własnością państwa, szkody 
zaś ponoszą głównie rolnicy...

KALINO – sołtys Stanisław 
Hoja piętnuje swoistą spychotech-
nikę urzędników, którzy nie kieru-
ją ważnych komunikatów (np. dot. 
zagrożenia chorobowego zwierząt) 
bezpośrednio do zainteresowanych 
hodowców, np. za pośrednictwem 
internetu czy SMS, lecz obarcza-
ją tym sołtysa. Anna Pachulska 
(jesienią 2012 zastąpiła radnego 
Dariusz Krzewińskiego) nie jest 

„malowaną radną”, jak niektórzy 
sądzili, o czym świadczy jej coraz 
większa aktywność. Na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej przypomniała 
ostatnią inicjatywę prezydenta RP 
mającą na celu wzrost rangi sołty-
sów i funduszu sołeckiego.

HUTA WISKICKA – to 
jeden z ładniejszych fragmentów 
gminy, głównie dzięki licznym 
stawom będącym pozostałością 
po dawnej eksploatacji torfu. 
Zapewne dlatego sporo miesz-
kańców Łodzi i większych miast 
wypoczywa tu na łonie natury.

ROMANÓW – co prawda 
zakończyła się budowa S-8, ale 
pryznajmniej najbliższe dwa lata 
realizowana będzie autostrada 
A-1, więc na okolicznych dro-
gach sporo będzie ciężkich pojaz-
dów. Oznacza to kolejne dwa lata 
zmagania się ze zwiększonym 
ruchem i niszczeniem dróg.

STAROWA GÓRA – od lat 
miejscowość ta boryka się z nad-
miarem wód gruntowych, co ozna-
cza, że np. wiele ulic wymaga od-
wodnienia i utwardzenia poboczy.

(P)

Gdy pojawi się łoś
Kiedyś te zwierzęta były rzad-

kością w naszych lasach, teraz 
jest ich coraz więcej. Więcej 
jest też problemów nie tylko 
z łosiami, ale dziką zwierzyną, 
bo niespodziewanie pojawia się 
na ruchliwych drogach, potrafi 
nawet pokonać niższe ekrany 
akustyczne i ogrodzenia znaj-
dujące się wzdłuż autostrad 
i dróg ekspresowych, jak to jest 
w przypadku łosia.

Kilkuletni łoś zginął pod kołami 
samochodu w rejonie Poddębiny. 
Co robić w przypadku pojawienia 
się tego zwierzęcia na drodze? 
– zapytaliśmy leśniczego Leśnic-
twa Tuszyn – Marka Pawlaka.

- Gdy dojdzie do wypadku 
i zwierzę zginie na skutek zde-
rzenia z pojazdem, trzeba za-
wiadomić urząd gminy, ewen-
tualnie lekarza weterynarii, jeśli 
jesteśmy na nieznanym terenie 

– najłatwiej skontaktować się 
z policją. Jeśli zwierzę odnie-
sie obrażenia, o jego dalszym 
losie decyduje zwykle lekarz 
weterynarii, członek Polskiego 
Związku Łowieckiego, policja 
lub straż miejska. Jak postąpić 
z martwym zwierzęciem na 
drodze - decyzję zwykle podej-
muje zarządca drogi, on też musi 
zapewnić czystość i porządek.

Warto przypomnieć, że zderze-
nie nawet z małym zwierzęciem 
w porównaniu z łosiem, jele-
niem czy sarną może być dla nas 
bardzo niebezpieczne, dlatego 
przejeżdżając przez las warto za-
chować szczególną ostrożność. 
W tym roku w lasach w rejonie 
Rzgowa i Tuszyna doszło już 
do wielu kolizji tego typu. Pod 
kołami samochodów giną naj-
częściej dziki.

RS

WSI WCIĄŻ POTRZEBNI
Relikty przeszłości – jak mawiają 

niektórzy o kółkach rolniczych czy 
KGW - mają się na ogół dobrze, 
bo wszystko zależy od aktywności 
i mądrości ludzi. Nasza wieś wciąż 
potrzebuje społeczników, a że ich 
nie brakuje do KGW czy OSP wciąż 
garną się ludzie, także młodzi.

Ostatni Zjazd Miejsko-Gminnego 
Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Rzgowie po-
kazał, że liczący 3 kółka rolnicze 
i 12 KGW związek nie składa się 
z matuzalemów. Wprost przeciw-
nie, sporo w nim młodych kobiet, 
które widzą swoje miejsce w KGW. 
A że panie ze rzgowskich wsi nie 
siedzą z założonymi rękoma, 
można się najlepiej przekonać 
podczas licznych imprez, którym 
patronują. - Organizują spotkania 
informacyjne poświęcone spra-
wom wsi, liczne imprezy kulturalne 
w swoich świetlicach, uczestniczą 

w dożynkach gminnych i diecezjal-
nych, pielęgnują też najpiękniejsze 
tradycje polskiej wsi – podkreśla 
prezes Zbigniew Gabara. A prze-
cież wspomnieć też trzeba np. o or-
ganizowaniu zbiórek dla powodzian 
czy pomocy ludziom, którzy znajdą 
się w trudnej sytuacji życiowej.

W wielu wsiach naszej gminy 
KGW organizują imprezy z okazji 
Dnia Kobiet czy Dnia Dziecka, a gdy 
nadchodzi koniec roku – są i paczki 
dla maluchów od Mikołaja.

O bardzo cennym współdziała-
niu z władzami gminy i samorzą-

dem mogą najwięcej powiedzieć: 
zastępczyni burmistrza Jadwiga 
Pietrusińska i przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Barto-
szewski. Współpraca J. Pietru-
sińskiej z paniami z KGW od lat 
układa się wręcz modelowo i nie 
jest bez znaczenia w dzisiej-
szych czasach braku autorytetów 
i awanturnictwa politycznego.

Podczas wspomnianego zjazdu 
delegatów reprezentujących łącznie 
340 członków wybrano nowy zarząd 
Miejsko-Gminnego Związku, na 
czele którego stanął ponownie Zbi-
gniew Gabara, zaś wiceprzewodni-
czącą została Danuta Szymczak.

(ER)
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OGŁOSZENIA
• Usługi spawalnicze, dojazd, 
tel. 668-300-078
• Do wynajęcia 40 m kw. na ma-
gazyn, Rzgów, tel. 604477146
• Sprzedam dom 190 m kw. 
w Rzgowie, tel. 505-615-861
• Sprzedam 1,22 ha ziemi rolnej, 
tel. 501-512-188
• Kształtki hydrauliczne sprze-
dam b. tanio, tel. 604-477-146

• Kupię dom w Rzgowie,  
tel. 880-440-780
• Magazyn 40 m kw. wynaj-
mę, Rzgów, k. McDonalda,  
tel. 533-141-770
• Działkę rolno-budowlaną sprze-
dam, Rzgów, tel. 514034393
•  Lokal w samym Cen-
trum Rzgowa do wynajęcia,  
tel. 601-363-875
• 40-latek szuka pracy w gm. 
Rzgów, tel. 603-294-484

• Spawanie aluminium, stal nie-
rdzewna, tel. 668-300-078
• Do wynajęcia 65 m kw., Go-
spodarz, tel. 512-382-765
• Tapicerstwo meblowe, Staro-
wa Góra, tel. 796-343-436
• Sprzątanie wnętrz, mycie 
okien, tel. 886-721-934
• Zaginął owczarek niemiecki, 
w Kalinie, nagroda, tel. 692125970
• Plac 1500 m kw. przy DK-1 
wynajmę, tel. 533-141-770

• Dom 80 m kw. do wynajęcia,  
4 km od Rzgowa, tel. 601363875
• Magazyn do wynajęcia w Tu-
szynie, 150 m kw., przy trasie na 
Katowice, tel. 512-246-351
• Do wynajęcia lokal w centrum 
Rzgowa, tel. 601-363-875
• Magazyn do wynajęcia, 180 m 
kw., tel. 605-060-104
•  Magazyn do wynajęcia 
w Rzgowie, przy „Ptaku”,  
tel. 609-136-555

• Rodzina szuka mieszkania, 
domku do wynajęcia w Rzgo-
wie, tel. 515-801-823
•  Operaty szacunkowe,  
tel. 601-212-313
• Kupię działkę w Rzgowie lub 
okolicy, tel. 516-527-355
• Sprzedam 1 ha .inwestycyjne 
k. „Ptaka”, tel. 530-347-057
• Lokal na serwis samocho-
dowy, 130 m kw., Rzgów,  
tel. 604-073-997



•  Wycena nieruchomości,  
tel. 694-348-071
• Rzeczoznawca majątkowy,  
tel. 668-039-086
• Rzeczoznawca majątkowy,  
tel. 694-348-071
• Angielski – korepetycje,  
tel. 663-430-850

• Tanio pranie dywanów i tapi-
cerek, tel. 665-121-391
• Usługi komputerowe, ob-
sługa informatyczna firm,  
tel. 691-834-376
• Poszukuję magazynu do wyna-
jęcia w rejonie CT PTAK, 100-
300 m kw. tel. 500-109-339 
• Działki budowlane sprzedam, 
w Starowej Górze, tel. 508086244
• Pranie tapicerki samocho-
dowej, mycie i sprzątanie,  
tel. 502-137-422
• Korepetycje z chemii, studentka,  
tel. 504-444-400 
• Fryzjer przyjmie uczennicę, 
tel. 605-729-099
• Komputerowe usługi, ob-
sługa informatyczna firm,  
tel. 691-834-376
• Wynajmę 132 m kw. powierzch-
ni handlowo-usługowej w Staro-
wej Górze, tel. 609610005
• Wynajmę 2 budynki w cen-
trum Rzgowa – na hurtownie, 
sklepy, warsztat samochodowy, 
tel. 604-073-997
• Sprzedam plac z budynkiem 
(sklepy), centrum Rzgowa,  
tel. 512-567-676
• Posprzątam, umyję okna, wy-
piorę dywan, tel. 886-934-721

• Pokoje 2-,3-osobowe, umeblo-
wane - do wynajęcia, nowy bu-
dynek, parking, tel.503337244
• Do wynajęcia magazyny: 
200,60,50 i 25 m kw., Rzgów, 
tel. 601-433-910
•  Producent ogrodzeń – 
siatki, panele, słupki, drut,  
tel. 502-625-644 
• Opiekunka do dziecka, dzieci 
do lat5, Tuszyn, tel. 503588702
• Chemia – korepetycje, na-
uczyciel z 20-letnim stażem,  
tel.601-948-730
• Do wynajęcia 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka w Starej Gadce,  
tel. 42 214-1554, 600-989-671
• Korepetycje z angielskiego 
i matematyki, tel. 605-424-043
• Usługi komputerowe, ob-
sługa informatyczna firm,  
tel. 691-834-376

• Sprzedam części do Renault 
19, tanio, tel. 797-282-317,  
513-398-272

• Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie 2-pokojowe w bloku, 
Bałuty, tel. 501-076-322,  
501-126-504
• Młody, zdolny bez nałogów 
podejmie pracę, najlepiej w bu-
downictwie, tel. 506-420-583 
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Urząd Miejski w Rzgowie 
ul. Plac 500-lecia 22

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Policja

Pogotowie energetyczne

Pogotowie gazowe

Pogotowie wod.-kan.

Posterunek Policji
Rzgów, pl. 500-lecia 6
- dzielnicowy (Rzgów)
- dzielnicowy

    
- dzielnicowy   

Komisariat Policji Rzgów
Rzgów, Plac 500-lecia 6 

Ochotnicza Straż Pożarna  
Rzgów, ul. Nadrzeczna 11

Biblioteka Publiczna  
Rzgów, ul. Szkolna 3 

Gminny Ośrodek Kultury  
Rzgów, ul. Rawska 8

Gminny 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

997

991

992

994

tel. 42 214-10-07

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

tel. 42 214-10-07
  

tel. 42 214-10-07  

tel. 42 214-10-08  

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

tel. 42 214-13-12  

tel. 42 214-21-12 
 

tel. 42 214-11-72, 214-11-73  

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)

OGŁOSZENIA

Gminna Spółdzielnia 
„SCh” 
sprzeda 

nieruchomość
użytkową w Rzgowie,

 ul. Ogrodowa 41
tel. 509-807-251

Marzec 2014   Gazeta Rzgowska

S P R Z E D A M Y 
nieruchomość o powierzchni 2958 m kw. 
położoną w Rzgowie, ul. Letniskowa 2,  

zabudowaną budynkami:
- mieszkalno-użytkowym o pow. 570 m kw.

- gospodarczym o pow. 220 m kw.
Pisemne oferty prosimy kierować na adres:

PPH POLDROB SA  
92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92

Bliższe informacje: tel. 42 674-04-67

USŁUGOWY 
ZAKŁAD

KOMINIARSKI
ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

- czyszczenie przewodów kominowych
- odbioru budynków

- opiniowania odbiorów gazowych
- wykonywania corocznych opinii kominiarskich

Mistrz Kominiarski Piotr Zawadzki
tel. 42 646-05-63;  695-931-495

Mieszkanie do 
wynajęcia: 

2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, parking, 

w Rzgowie,
 tel. 733-777-703

Poszukuję 
lokalu na sklep 

w centrum 
Rzgowa. 

tel. 509-299-715



Harcerski 
„Arsenał Pamięci”
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Rzgów sprzed lat


