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SUKCES PO 
RZGOWSKU

Sukces Rzgowa jest ewidentny – miasto rozwija się znacznie szybciej niż inne ośrodki w kraju i regionie, 
a ponadto za sprawą Centrum Handlowego „Ptaka” i Miasta Mody o grodzie nad Nerem głośno jest na 
całym świecie. Największy w Europie kompleks handlu hurtowego, rozlokowany przy krzyżujących się 
najważniejszych arteriach komunikacyjnych w kraju robi wrażenie nie tylko na przybyszach.          str. 3
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O tytuł „Jagny’2014” i prawo 
reprezentowania naszego kraju 
na Tragach Tradycji w Bruk-
seli w listopadzie br. walczyło 
12 dziewcząt, finalistek wyło-
nionych w kraju. W tej grupie 
znalazła się też Paulina Koksa-

nowicz z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie”.

„Jagna’2014” to unikatowy 
konkurs zorganizowany pod pa-
tronatem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, będący hołdem 
kobietom polskiej wsi, które od 

wieków są współtwórczyniami 
rodzimej tradycji. W rywalizacji 
nie liczy się wdzięk i uroda pań, 
lecz zamiłowanie do kultywowa-
nia polskiej tradycji i talent. Panie 
musiały zaprezentować swoje 
umiejętności kulinarne, taniec 

i śpiew utworów ludowych. Przez 
cztery dni skansen w Nagawkach 
k. Lipiec Reymontowskich stał 
się miejscem konkursowych po-
pisów i rywalizacji.

Jak wypadła Paulina? Chyba 
nieźle, skoro powróciła do Rzgowa 
z tytułem Miss Publiczności – Ja-
gna’2014. Renata Furga, szefo-
wa „Rzgowian” jest zadowolona 
z sukcesu naszej reprezentantki 
i podobnie jak Paulina zachę-
ca panie do zainteresowania się 
wspomnianym konkursem. (PE)

To tytuł akcji magazynu „Trans-
port Polski” zorganizowanej na 
drodze ekspresowej S-8 w Rzgo-
wie, wspólnie m.in. z policją, 
strażakami i oddziałem łódzkim 
GDDKiA. Akcja miała  na celu 

promowanie bezpiecznych za-
chowań na naszych drogach.

Uczniowie łódzkich i rzgow-
skich szkół mieli okazję zobaczyć 
na drodze skutki nieodpowiednich 
zachowań pieszych. W przypadku 

pojawienia się pieszego droga ha-
mowania ciężkiego pojazdu z na-
czepą jest znacznie dłuższa niż 
samochodu osobowego, ponadto 
jakakolwiek kolizja z takim pojaz-
dem kończy się zwykle tragicznie. 
TIR-y na naszych drogach mają 
liczne ograniczenia, z czego piesi, 

szczególnie dzieci i młodzież, nie 
zdają sobie sprawy. Na przykład 
kierowca takiego pojazdu ma 
ograniczone pole widzenia i może 
nie dostrzec pieszego. Praktyczny 
pokaz na drodze był więc dosko-
nałą okazją, by przekonać, się, że 
bezpieczne zachowania pozwa-

lają uniknąć kalectwa, a nawet 
śmierci.

Wszyscy uczniowie ze Rzgowa 
i Łodzi, którzy uczestniczyli w po-
kazie, otrzymali m.in. „Kolorowy 
kodeks drogowy dla dzieci” przy-
gotowany przez GDDKiA, a także 
opaski  odblaskowe.       (ER)

W tym numerze dominu-
jącym tematem są wybory 
samorządowe. To ważne wy-
darzenie, gdyż wybieramy 
swoich przedstawicieli do or-
ganów władzy decydujących 
o naszych małych ojczyznach. 
O sprawach najważniejszych, 
bo nam najbliższych, codzien-
nych. O edukacji, środowi-
sku, rozwoju infrastruktury, 
kulturze, sporcie lokalnym. 
Ci, których wybierzemy, będą 
sprawować władzę przez 
cztery lata. Burmistrz na 
bieżąco będzie kierował wy-

konywaniem uchwał Rady 
Miejskiej przez podległy mu 
Urząd Miejski, najważniej-
sze, aby był sprawnym orga-
nizatorem, ale również musi 
umieć wysłuchać obywatela, 
pomóc mu w rozwiązaniu 
jego problemów, musi umieć 
motywować ludzi i kierować 
nimi. Dobrze byłoby, gdyby 
znał się na finansach budże-
towych. 

Wybierać będziemy 15 
radnych w obwodach jedno-
mandatowych, co pozwala 
wyłonić osoby dobrze znane, 

naszych sąsiadów. Przecież 
dobrze wiemy, kto pracował 
na rzecz naszej lokalnej spo-
łeczności, a nie tylko dbał 
o własne i swojej grupy inte-
resy, kto przyczynił się do tego, 
że Rzgów stał się miastem, 
a gmina jako jednostka samo-
rządowa jest wysoko notowana 
w rankingach gospodarczych 
i społecznych. Stworzono 
warunki do inwestowania 
w gminie, co pozwoliło prak-
tycznie zlikwidować pojęcie 
bezrobocia Miasto wypięknia-
ło, nasze dzieci uczą się w do-

brych warunkach, rozwijają się 
zespoły kulturalne i sportowe 
mające coraz lepsze zaplecze 
do działania.

 Na pewno jest jeszcze wiele 
do zrobienia, dlatego potrzeba 
ludzi ofiarnych, którzy stworzą 
zespół Rady Miejskiej w Rzgo-
wie wspólnie dążący do rozwo-
ju naszej społeczności lokalnej. 
Razem potrafiący gasić ogniska 
sporów, a nie wszczynać nowe 
konflikty. Nasza mała ojczyzna 
jest warta tego, aby rządzili nią 
ludzie wiążący swą przyszłość 
z miastem i gminą, dla niej rze-
telnie pracujący i uczestniczą-
cy w życiu naszej społeczno-
ści. Wszystkim mieszkańcom 
gminy i miasta życzymy do-
konywania trafnych, mądrych 
wyborów.

Wydawca

Od wydawcy

Przed wyborami

13 października 2012 roku 
oddano uroczyście do użytku 
halę Ptak Outlet. Kilkadzie-
siąt stoisk z markowymi świa-
towymi wyrobami przyciąga 
klientów nie tylko krajowych, 
bo rzeczywiście jest tu w czym 
wybierać i do tego za stosun-
kowo niewielkie pieniądze. 

Jak przystało na jubileusz, był 
potężny tort serwowany przez 
prezes Ninę Ryszkę w towa-
rzystwie dyr. Ptak Outlet Martę 
Malczyńską, a w pobliżu - tłum 
gości i kilkusetosobowa kolej-
ka. Najmłodsi pałaszowali tort 
i bawili się okolicznościowymi 
balonami, ciągnęli też rodziców 
i opiekunów do zamku-zjeżdżal-
ni, starsi też nie gardzili „słod-
kościami” i robili zakupy.

(ER)

Druga 
rocznica 
Outletu

Tragedie na drogach
Do serii śmiertelnych potrą-

ceń na drogach naszego regionu 
doszło w krótkim czasie. W Go-
spodarzu, w rejonie skrzyżo-
wania z drogą na Czyżeminek, 
jadący od strony Rzgowa samo-
chód osobowy fiat croma kie-
rowany przez 34-letnią miesz-
kankę Łodzi potrącił przecho-
dzących przez jezdnię 81-letnią 

kobietę i 82-letniego jej męża. 
Mimo akcji ratowniczej załogi 
karetki pogotowia nie udało się 
uratować kobiety. Mężczyzna 
z poważnymi obrażeniami ciała 
trafił do szpitala. Kierująca po-
jazdem była trzeźwa. Na miejscu 
wypadku pojawił się prokurator 
z Pabianic. Dalsze postępowanie 
prowadzą policjanci ze rzgow-

skiego Komisariatu pod nad-
zorem Prokuratury Rejonowej 
w Pabianicach.

Do innego tragicznego zdarze-
nia doszło trzy dni wcześniej (12 
bm.) w Rzgowie na skrzyżowa-
niu drogi krajowej nr 1 z ulicą 
Żeromskiego. Około godziny 
22.50 kierowca ciągnika siodło-
wego z naczepą jadąc na zielo-

nym świetle potrącił przebiega-
jącą przez skrzyżowanie kobietę. 
I w tym przypadku mimo akcji 
reanimacyjnej podjętej przez 
załogę pogotowia ratunkowego, 
kobieta zmarła. Kierowca samo-
chodu był trzeźwy.

Z serii tragicznych zdarzeń od-
notujmy jeszcze śmierć 75-letniej 
rowerzystki, która wjechała na 
przejście dla pieszych na „Jedyn-
ce” w Tuszynie i została potrąco-
na przez mercedesa sprintera.

(PO)

Sukces Pauliny
Rzgowianka zdobyła tytuł Miss Publiczności w konkursie „Jagna’2014”

Prezent dla OSP w Starowej Górze
Strażacy ze Starowej Góry 

otrzymali niedawno nowy 
samochód techniczny Re-
nault Master. To cenny pre-
zent dla druhów z tej dru-
giej pod względem wielkości 
miejscowości w gminie. Do 
tego Starowa Góra leży tuż 
przy ważnej trasie drogowej 
Łódź – Piotrków Trybunal-
ski, na której bezustannie 

dochodzi do kolizji i wypad-
ków. Lekki wóz techniczny 
jest więc niezbędny w tej 
jednostce.

Nowy samochód wartości 
blisko 150 tys. zł sfinansowa-
ny został przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
Oddział Wojewódzki Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-

nych w Łodzi i Urząd Miejski 
w Rzgowie. 29 października 
br. podczas sesji Rady Miej-
skiej druhowie ze Starowej 
Góry na czele ze skarbnikiem 
Tadeuszem Szymczakiem po-
dziękowali samorządowcom 
za dar.

Dodajmy jeszcze, że w tym 
roku mija 85 lat od powołania do 
życia OSP w Starowej Górze. Po 
latach przerwy reaktywowano ja 
w 2006 roku.

(ER)

Bezpieczna droga przy szkole
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dokończenie ze str. 1

SUKCES PO RZGOWSKU
Sukces ma wielu ojców. Ale 

prawdę o powstawaniu kom-
pleksu handlowego pod łodzią 
znają najlepiej ci, którzy w mi-
nionych latach musieli podejmo-
wać niekiedy dramatyczne de-
cyzje. Niemal na każdym kroku 
piętrzyły się przecież problemy. 
A to z tworzeniem strefy aktyw-
ności gospodarczej, która miała 
pomagać przedsiębiorcom, ale 
i samorządowi lokalnemu, a to 
z wykupem ziemi pod hale tar-
gowe czy budową nowych dróg. 
I w każdej sprawie radni musieli 
podejmować decyzje. Niekiedy 
ryzykowne i jakby pod prąd, bo 
przecież nie wszystkim starczało 
wyobraźni i dobrej woli, nie bra-
kowało też takich, którzy woleli 
dotychczasowy „święty spokój”.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ
Mówi Witold Stępień, mar-

szalek województwa łódzkiego: 
- Kiedy w latach dziewięćdziesią-
tych padał wielki przemysł włó-
kienniczy i odzieżowy, wszyscy 
zadawali sobie pytanie, czy rze-
czywiście jest to koniec dawnej 
„ziemi obiecanej”? Co zrobią i jak 
sobie poradzą tysiące zwalnianych 
pracowników zakładów i fabryk? 
Ogromny potencjał nie został 
jednak zmarnowany. Okazało się, 
że udana transformacja jest możli-
wa. Na miejscu nierentownych już 
gigantów powstały setki i tysiące 
małych firm rodzinnych, a ludzie 
nie opuszczali bezradnie rąk. 
Tkaczki i prządki znów zaczęły 
pracować. Tym razem na swoim 
i dla siebie. Zwyciężyły charakte-
rystyczne dla naszego wojewódz-
twa cechy: przedsiębiorczość, 
inicjatywa, energia i wytrwałość. 
Te same cechy pozwoliły w dru-
giej połowie XIX wieku zbudo-
wać łódzkie „zagłębie przemysłu 
lekkiego”. Okazało się, że wciąż 
żywy jest duch rzutkich fabrykan-

tów. Rzgów stał się najbardziej 
rozpoznawalną marką naszego 
regionu i symbolami zaradności, 
przedsiębiorczości i optymizmu 
mieszkańców naszego wojewódz-
twa, a zarazem mądrej i przemy-
ślanej strategii oraz konsekwen-
cji w realizacji dalekowzrocznej 
wizji. I rad jestem, że wizja ta 
stała się rzeczywistością.

Marszałek W. Stępień nie jest 
jedynym, któremu zaimpono-
wało to, co stało się w Rzgowie 
i regionie. Gdy kilka lat temu 
odwiedził Rzgów lider ludo-
wcow i były premier Walde-
mar Pawlak, był wyraźnie pod 
wrażeniem. Podobnie było z li-
derem lewicy i byłym premie-
rem Leszkiem Millerem. Oto 
co mówi on na temat wielkiej 
kariery Rzgowa i tysięcy ludzi, 
którzy związali z tym miastem 
swój los.

- Rzgów to synonim sukcesu 
nie tylko tego miasta, ale i całej 
aglomeracji. Najważniejsze dla 
mnie jest to, że powstały tu tysią-

ce miejsc pracy, dzięki którym 
udało się nie tylko uniknąć naj-
gorszych skutków transformacji 
gospodarczej i społecznej, ale 
i jednocześnie pchnąć naprzód 
gospodarkę regionu. Powstałe 
niedawno Miasto Mody to zna-
komita marka całego regionu, 
przyciągająca zarówno kupców 
z całego świata, jak i turystów.

Gdy kilka lat temu plac budowy 
odwiedziła prezydent Łodzi Hanna 
Zdanowska, widać było wyraźnie, 
że z dumą ogląda rosnącą błyska-
wicznie inwestycję. Nie kryła tego, 
że imponuje jej wizjonerstwo twór-
ców rzgowskiego imperium. 

Hanna Zdanowska: - Rzgów to 
praktycznie część naszego miasta. 
I tak też powinien być traktowa-
ny. Obserwuję rozwój kolejnych 
inicjatyw i jestem pod coraz więk-
szym wrażeniem. To projekt, który 
musi być uwzględniany przy two-
rzeniu strategii rozwoju każdego 
ambitnego miasta i regionu. Ma 
ogromny potencjał. Ptak Fashion 
City to wielki gospodarczy impuls 
dla krajowego przemysłu mody, to 
także wizytówka, którą możemy 
śmiało pochwalić się w dowolnym 
miejscu w Europie. Takie centra 
są we Włoszech, Niemczech czy 
Hiszpanii i dobrze, że doczeka-
liśmy się tego w Polsce. Ptak Fa-
shion City to jedno z najważniej-
szych miejsc dających ludziom 
pracę. To nowe, odważne i bez-
kompromisowe spojrzenie na włó-
kienniczą przeszłość i przyszłość 
Łodzi i całego regionu łódzkiego. 

WIELKA SATYSFAKCJA
Jan Mielczarek, który przez 

ćwierć wieku rządził Rzgowem 
i rozstaje się teraz fotelem burmi-
strza, nie ukrywa, że przez te lata 
nie brakowało problemów do roz-
wiązywania, ale gdzieś na końcu 
zawsze pojawiała się satysfakcja. 

- Gdy na początku lat dziewięć-
dziesiątych musieliśmy zaryzyko-
wać i zdecydować się na kierunek 

rozwoju Rzgowa, nie brakowało 
sceptyków i niedowiarków. Ja 
też ryzykowałem, jak i ówcześni 
radni, bo przecież rzucaliśmy się 
na głęboką wodę i decydowali-
śmy się na budowę czegoś zupeł-
nie nowego. Oczywiście mogli-
śmy pozostać przy rolnictwie, ale 
to oznaczałoby zastój i marazm, 
jak w tysiącach polskich wsi. 
Postawienie na centra handlowe 
okazało się dobrym wyborem.

To zapewne dlatego parlamen-
tarzysta naszego regionu Cezary 
Grabarczyk z taką konsekwencją 
i uporem walczył o drogę ekspre-
sową S-8 właśnie w naszym regio-
nie. Gdy odwiedził Rzgów i Cen-
trum Targowe, nie ukrywał satys-
fakcji i zadowolenia z wyboru, 
jakiego wówczas dokonał. 

Podobnie myśli przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rzgowie Marek 
Bartoszewski, wszak wiele de-
cyzji w sprawie kształtu Rzgowa 
i perspektyw tego ośrodka rodziło 
się w wielkim bólu. Mieliśmy do 
wyboru: albo tkwić w zastoju, albo 
ryzykując przeć do przodu. Gdy-

byśmy wspólnie nie ryzykowali, 
nie byłoby tysięcy kupców i przed-
siębiorców na naszym terenie, nie 
byłoby wielu zrealizowanych inwe-
stycji i planów, o jakich inni mogą 
tylko pomarzyć.

Wspomnieliśmy o tym, że sukces 
ma wielu ojców. Tak jest i w Rzgo-
wie. To właśnie radni, niekiedy 
wbrew malkontentom i krytykan-
tom podnosili rękę podczas gło-
sowania, wykazując się zarówno 

odwagą jak i wyobraźnią. Tak robił 
niejednokrotnie radny Marek Bar-
toszewski, Stanisław Bednarczyk, 
Stanisław Gierasiński, Wiesław 
Gąsiorek, Kazimierz Łęgocki, 
Piotr Salski, Marek Skalski czy 
Zenom Wawrzyniak, tak robiła też 
Krystyna Bagińska. Wielu z nich 
ponownie ubiega się o zaszczytny 
mandat radnego. Zapewne dołączą 
do nich nowi radni, choćby Piotr 
Babski, Robert Gajewski, Ka-
tarzyna Kulanty-Majewska czy 
Stanisław Zaborowski. Wypada im 
życzyć sukcesu w wyborach i sa-
tysfakcji z niełatwej pracy w samo-

Hanna Zdanowska

Witold Stępień Cezary Grabarczyk

Leszek Miller
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Będzie boisko w Guzewie!
Ta szkoła nie miała prawa powstać, a tym bardziej 
istnieć przez kilkadziesiąt lat. Stało się jednak inaczej. 
Z Kopciuszka wyrosła na placówkę, o jakiej nikt w Guzewie 
nawet nie śmiał kiedyś marzyć. I dziś rodzice dowożą tu 
swoje pociechy nawet z odległych miejscowości.

- Ostatnio ocieplono i wyre-
montowano elewację szkoły, 
ruszyła także niewielka oczysz-
czalnia ścieków – mówi radny 
Wiesław Gąsiorek. – To wszyst-
ko sprawia, że placówka prawie 
niczym nie ustępuje teraz szko-
łom miejskim. Gdyby jeszcze 
udało się zbudować boisko 
z prawdziwego zdarzenia…

O tym boisku radny Gąsiorek 
mówi od lat. I co roku w gminie 

są pilniejsze potrzeby. Ale teraz 
postanowił powalczyć o boisko. 
Skąd wziąć pieniądze? Gmina 
może i pomogłaby, ale przecież 
niedawno zapłaciła za wspo-
mnianą oczyszczalnię i częścio-
wą termomodernizację.

Sprawa jednak powraca na 
zebraniu wiejskim. Boisko jest 
potrzebne, nie można z tym 
problemem czekać – mówią 
mieszkańcy. Gdy więc Rada So-

łecka postanawia sama poszu-
kać sponsora i wybór pada na 
Centrum Targowe „Ptak”, które 
jest sąsiadem Guzewa, pomysł 
podchwytuje zarówno dyrektor 
szkoły Tomasz Drabczyński jak 
i burmistrz Rzgowa Jan Miel-
czarek. Wkrótce Rada Sołecka 
wysyła stosowne pismo do Cen-
trum, w którym pisze: „Szkoła 
Podstawowa w Guzewie jako 
jedyna w Gminie nie posiada 
boiska sportowego z prawdziwe-
go zdarzenia. W związku z po-
wyższym prosimy o pozytywne 
rozpatrzenie naszej prośby”.

Po kilkunastu dniach do Rady 
Sołeckiej, dyrektora szkoły 
w Guzewie i radnego W. Gą-
siorka dociera pismo podpisane 
przez prezesa Zarządu PTAK 
SA – Bogdana Migdała. W do-
kumencie tym znajduje się 
najważniejsze zdanie: „Zarząd 
PTAK SA informuje, że pozy-
tywnie rozpatrzył przedstawioną 
prośbę, uznając, że posiadanie 
boiska sportowego jest koniecz-
nym dla prawidłowego działania 
Szkoły Podstawowej w Guze-
wie”. A dalej widnieje zobowią-
zanie, że po otrzymaniu niezbęd-
nej dokumentacji i ustaleniu za-
kresu robót „Ptak” niezwłocznie 
przystąpi do działania.

Choć wszystkie te starania 
toczą się w zaciszu i nikt ich nie 
nagłaśnia, sprawa wycieka na 
zewnątrz i staje się „mięsem ar-
matnim” w kampanii wyborczej. 
Jeden z kandydatów na radnego 
z miejscowości Babichy, wycią-
ga sprawę boiska na sesji Rady 
Miejskiej, powątpiewając w re-
alność jego budowy. Sugeruje 
też, że chodzi jedynie o kiełba-
sę wyborczą i przekupywanie 
mieszkańców Guzewa. W jakim 
celu? Nie bardzo wiadomo, ale 
szukanie dziury w całym jest 
faktem i ziarno podejrzliwości 
zostaje rzucone.

Burmistrz Jan Mielczarek 
jest zbulwersowany takim my-
śleniem. Oczywiście konkretne 
decyzje jeszcze nie zapadły, ale 
Centrum „Ptak” jest solidnym 
i odpowiedzialnym partnerem, 
co w ciągu ćwierćwiecza po-
twierdzało niejednokrotnie, więc 
o żadnej przedwyborczej grze nie 
może być mowy. A jeśli nawet 
coś stanęłoby na przeszkodzie, 
to samorząd zrobi wszystko, by 
boisko jednak powstało.

Wydawać by się mogło, że 
sprawa jest klarowna, ale nie 
dla tych, którzy we wszystkim 

dopatrują się drugiego dna. Dla 
nich boisko w Guzewie to tylko 
kiełbasa wyborcza i gra obliczo-
na na pozyskanie przychylności 
mieszkańców Guzewa. I na nic 
zdają się argumenty, że chodzi 
jedynie o dzieci i szkołę.

Radny Gąsiorek w swoim życiu 
nasłuchał się już różnych bzdur. 
Gdyby wszystkie brał poważnie, 
nie zrobiłby nic dla swojej wsi 
i wyborców. Teraz będzie po-
dobnie: trzeba robić swoje, a nie 
tracić czasu na bezsensowne roz-
mowy i oskarżenia.

(P)

Most kratownicowy - atrakcją Rzgowa
Dobrze się stało, że staraniem 

rzgowskiego samorządu wyre-
montowano most kratownicowy 
na Nerze, jedną z pozostałości 
po linii tramwajowej, która 
przeszła już do historii. Most 
pamięta linię tramwajową Łódź- 
Ruda Pabianicka – Rzgów – 
Tuszyn – Kruszów wybudowaną 
w latach 1916-1917. Jak już kil-
kakrotnie pisaliśmy na łamach 
naszej gazety, oficjalne otwarcie 
odcinka do Tuszyna odbyło się 
18 kwietnia 1916 roku.

Zanim tramwaj dotarł do 
Rzgowa, dojeżdżał z Łodzi tylko 
do Rudy Pabianickiej, jednakże 
za sprawą władz okupacyjnych 
(decydowały względy militarne, 

ale i potrzeba wywózki cegły z ce-
gielni) linię przedłużono do Kru-
szowa. Były nawet plany prze-
dłużenia torów do Piotrkowa, ale 
z tych ambitnych zamierzeń nic 
nie wyszło, podobnie zresztą jak 
z podobnych inicjatyw w sprawie 
skomunikowania Łasku, Zduń-
skiej Woli i Brzezin.

Nie wszyscy rzgowianie 
wiedzą, że początkowo wagony 
ciągnęły niewielkie parowozy 
sprowadzone z Niemiec. Decyzję 
o elektryfikacji linii przyspieszył 
tragiczny pożar Rzgowa w dniu 
20 czerwca 1917 roku. Spowo-
dowała go iskra z komina loko-
motywy, a że ówczesny Rzgów 
był niemal w całości drewnia-

ny, miasto poniosło olbrzymie 
straty. Spłonął nawet murowany 
kościół w centrum osady.

Odcinek Tuszyn Kruszów 
nigdy nie został zelektryfikowa-
ny, utrzymanie go okazało się 
bowiem nieopłacalne po kilku-
nastu latach zawieszono kurso-
wanie tramwajów. 

Do Tuszyna tramwajem można 
było dojechać do 1978 roku, 
wtedy bowiem zbudowano drugą 
jezdnię drogi z Łodzi do Piotrko-
wa i rozebrano tory. W 1993 roku 
także Rzgów stracił tego typu 
połączenie, a cztery lata później 
– Ruda Pabianicka. Łódzkiemu 
MPK przestało się bowiem opła-
cać utrzymywanie tych połączeń. 

Co prawda gospodarze Rzgowa 
usiłowali reaktywować komuni-
kację tramwajową i prowadzono 
w tej sprawie rozmowy z MPK, 
ale nie przyniosły one oczekiwa-
nego rozwiązania. Przewoźnik 
postawił tak wygórowane żądania 
finansowe, że Rzgów nie mógł 
nawet marzyć o ich spełnieniu.

Wyremontowany most kratow-
nicowy w Rzgowie, po którym 
przez lata kursowały tramwaje, 
służy teraz pieszym oraz rowe-
rzystom i jest kolejną atrakcją 
turystyczną miasta. Wraz z za-
chowanym kawałkiem toru tram-
wajowego przypomina o komu-
nikacji, który niegdyś służyła 
mieszkańcom Rzgowa.

Dodajmy jeszcze, że podobny 
most kratownicowy, po którym 
wciąż kursują tramwaje, znajdu-
je się w Lutomiersku, na trasie 
z Łodzi do Szadku.

Wyremontowanie mostu (m.in. 
jego konserwacja, zmiana beto-
nowego podestu, zainstalowanie 
poręczy i oświetlenia), a także 
zainstalowanie tablic informa-
cyjnych w tej części miasta, 
kosztowało łącznie 407 tys. zł. 
Wykonawcami robót byli: firma 
„Dantech” z Żagania (roboty 
antykorozyjne) i El Serwis ze 
Rzgowa (oświetlenie). Miesz-
kańcom Rzgowa polecamy 
szczególnie obejrzenie orygi-
nalnego oświetlenia, które czyni 
z zabytkowego mostu atrakcję 
miasta.

(ER)
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W ubiegłym roku Powiato-
wy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności wydał 
1040 orzeczeń dotyczących 
mieszkańców naszego regionu. 
Zespół ustalał niepełnospraw-
ność i jej stopień, zajmował się 
również ulgami i uprawnieniami, 
z jakich niepełnosprawny może 
skorzystać (m.in. z rehabilitacji 
czy pomocy społecznej).

Sporo orzeczeń dotyczy dzieci. 
Jeśli idzie o przyczyny niepełno-
sprawności, dominują choroby 
układu oddechowego i krążenia, na-
stępnie upośledzenia umysłowe oraz 
upośledzenia narządu ruchu. Naj-
więcej orzeczeń przypada na osoby 
w wieku 41-60 lat. Większość osób 
z orzeczeniem pozostaje bez pracy.

W przypadku Rzgowa w 2013 
roku z powodu niepełnosprawno-

ści korzystało z pomocy MOPS 
114 osób (na 425 korzystających 
ze wsparcia), zaś w Tuszynie – 
203, a Koluszkach - 176.

Jak można pomagać niepełno-
sprawnym? Wśród bezrobotnych 
w powiecie niepełnosprawni sta-
nowią 70 proc., ale tylko część 
z nich może podejmować pracę. 
Niestety, z zatrudnieniem osób 
np. z upośledzeniem umysło-

wym jest kłopot. Wsparciem 
dla niepełnosprawnych jest także  
1 Warsztat Terapii Zajęciowej  
i 1 Dom Samopomocy oraz 
3 Domy Pomocy Społecznej 
(Koluszki, Lisowice, Wiśniowa 
Góra), a także Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie stawia-
jące na rehabilitację społeczną 
(m.in. zakup przedmiotów orto-
pedycznych, dofinansowywanie 

turnusów rehabilitacyjnych i li-
kwidacja barier architektonicz-
nych czy technicznych).

Niedawno zatwierdzony 
przez Radę Powiatu Łódzkie-
go Wschodniego powiatowy 
program wspierania osób nie-
pełnosprawnych na lata 2015-
2021 obejmuje wiele działań 
– od zwiększenia liczby miejsc 
parkingowych po zwiększenie 
udziału tych osób w życiu spo-
łecznym, kulturalnym i eduka-
cyjnym.

(PO)

ZAPOMNIANA BITWA POD RZGOWEM (3)
20 listopada – jak pisze prof. Władysław Bortnowski w książce „Ziemia Łódzka w ogniu. 
1 VIII – 6 XII 1914 rok” – „Około południa było już wiadomo, że ze wszystkich wielkich 
jednostek 9 armii tylko grupa gen Scheffera pomyślnie realizowała wyznaczone na ten dzień 
zadania Gwardyjska 3 dywizja piechoty działała oddzielnymi brygadami. Jej 5 brygada 
z Woli Rakowej posuwała się na Rzgów, natomiast 6 brygada została związana silną walką 
pod Bedoniem. 5 brygada, która miedzy Kalinem i Kalinkiem natknęła się na przeciwnika, 
stoczyła parogodzinny zacięty bój. Wprawdzie otworzyła sobie wreszcie drogę na Rzgów, 
lecz luka między brygadami zwiększała się coraz bardziej i wynosiła w końcu dnia 10—12 
kilometrów”. Lukę udaje się wypełnić i gen Litzmann rozkazuje nacierać na Rzgów.

DRAMATYCZNE WALKI
W piątek 20 listopada Niemcy 

zdobywają Rzgów. Oddziały ro-
syjskie wycofują się w rejon lasu 
Ruda, gdzie umacniają swoje po-
zycje. Następnego dnia panuje 
mroźna, bezchmurna pogoda. 
O godzinie 10.30 niemiecka 
artyleria grupy gen. Scheffera 
rozpoczyna natarcie w kierunku 
Starowej Góry, Rudy i folwarku 
Gospodarz. Atakuje głównie 49. 
Dywizja Rezerwowa. Trzy ba-
terie artylerii ostrzeliwują skraj 
lasu rudzkiego, ale przy okazji 
zniszczonych zostaje wiele go-
spodarstw Starej Gadki.

Skutecznie strzela także artyle-
ria rosyjska, niszcząc wiele dział 
nieprzyjaciela i zmuszając go do 
cofnięcia swoich pozycji. Rosja-
nie ruszają do kontrataku z flanki 
w kierunku folwarku Gospodarz, 
w którym znajduje się niemiec-
ki szpital polowy. W godzinach 
popołudniowych Niemcy kontr-
atakują z rejonu szosy Łódź 
– Rzgów w kierunku na Starą 
Gadkę i zajmują pozycje na 3 
najważniejszych pagórkach.

Wieczorem jest coraz zimniej. 
O godzinie 21 dwie kompanie 
zajmują pozycje na przedpolach 
pagórków, na wschód od Gadki, 
by mieć dogodną pozycję do 

ataku na pozycje Rosjan. Zaczy-
na padać śnieg. O 22, korzystając 
ze słabej widoczności, Rosjanie 
podkradają się pod stanowiska 
Niemców i obrzucają ich gra-
natami, a potem rozpoczyna się 
walka na bagnety, które często 
nawet nie zakładają na karabiny. 
Zdziesiątkowane obie kompa-
nie cudem niemal wyrywają się 
z rosyjskich kleszczy i znajdują 
schronienie w odległych zaled-
wie o 200 metrów głównych po-
zycjach, w pobliżu wzgórza nr 2. 
Jakby mało było nieszczęść, Ro-
sjanom udaje się trafić podczas 
ostrzału wozy z amunicją i na-
stępuje wybuch, który słychać 
w promieniu kilku kilometrów. 
Oto relacja przedstawiająca ten 
epizod:

„Żołnierze niemieccy zajęli 
miejsca w pobliżu wzgórza, na 
którym nie było jeszcze drzew. 
Natomiast żołnierze rosyjscy 
swe działa ustawili na polach 
należących do mieszkańców 
Gadki, tuż przy rzece Ner. 
W dzień obie armie ostrzeliwały 
się wzajemnie, prawdziwa bitwa 
miała jednak miejsce nocą. Ro-
sjanie po cichu zakradli się pod 
wzgórze, po czym zaatakowali 
nie spodziewających się takie-
go manewru Niemców. Żołnie-

rze walczyli na bagnety. Rano 
wzgórze i pobliskie pola usiane 
były trupami poległych. Rosja-
nie zwyciężyli, choć niedługo 
cieszyli się z wygranej”. 

I rzeczywiście dochodzi 
do dramatycznego rewanżu. 
Niemcy ustawiają ciężkie kara-
biny maszynowe, uruchamiają 
agregaty prądotwórcze i silne 
reflektory. Te ostatnie zaskakują 
Rosjan, którzy tym razem stają 
się łatwym celem dla strzelców. 
Rosjanie wycofują się ponosząc 
ciężkie straty. W końcu zapada 
cisza i można przysnąć na kilka 
godzin.

W niedzielę Niemcy kontrata-
kują. Otrzymali wsparcie w po-
staci wypoczętych oddziałów. 
Rosjanie nocą cofają się na skraj 
lasu rudzkiego, gdzie też oko-
pują się solidnie. Około godzi-
ny 11 rozpoczyna się szturm na 
pierwszą linię Rosjan na przed-
polu Starej Gadki. Rosjanie tracą 
ciężki karabin maszynowy i zdo-
byte wcześniej działa niemieckie, 
giną niemal wszyscy żołnierze 
broniący pierwszej linii.

Niemcy usiłują okopać się, 
ale zmarzniętej ziemi nie mogą 
nawet ruszyć żołnierskimi sa-
perkami. Za to na pagórku nr 2 
tworzą solidną baterię do ostrza-

łu lasu rudzkiego. Rozlega się 
kanonada dział z obu stron, 
przybywa trupów. Niemiecka 
artyleria przez pomyłkę ostrze-
liwuje swoje pozycje. W tej sy-
tuacji Niemcy myślą o wycofa-
niu się, ale na razie nie ma na 
to zgody. Po południu Rosjanie 
przypuszczają kolejny szturm 
i zajmują niemieckie umocnienia 
na przedpolach Gadki. Kolejne 
kontrataki zmuszają Niemców 
do wycofywania się. Zboczą 
wzgórz i okoliczne pola po-
krywają setki żołnierskich ciał. 
Widok ten wywiera przerażające 
wrażenie nawet na doświadczo-
nych żołnierzach.

Żołnierzom niemieckim bra-
kuje amunicji i żywności. Około 
godziny 17 nadchodzi rozkaz, 
by o zmierzchu wycofali się za 
Miazgę. Wieczorem następuje 
odwrót z folwarku Gospodarz, 
tamtejszy punkt sanitarny prze-
niesiony zostaje do pobliskiego 
Rzgowa.

Nadchodzi noc z 22 na 23 listo-
pada. Niemcy wycofują się z Ole-
chowa, Starowej Góry, Starej 
Gadki i Gospodarza. Na wzgó-
rzach i polach w pobliżu Rzgowa 
pozostaje kilka tysięcy zabitych 
i rannych. Tragiczne żniwo jest 
także w innych rejonach Ziemi 
Łódzkiej. Jak się szacuje, w ciągu 
trzech tygodni ginie 90 tys. żoł-
nierzy niemieckich i ponad 110 
tys. żołnierzy rosyjskich. 

ZAMIAST 
PODSUMOWANIA

Bitwa w rejonie Rzgowa nie 
kończy się zwycięstwem któ-
rejkolwiek ze stron. Niemcom 

udaje się zatrzymać ofensywę na 
kierunku zachodnim, z kolei Ro-
sjanie mogą wycofać się z Łodzi 
(6 grudnia) na linię Rawki. Naj-
większa operacja manewrowa 
frontu wschodniego I wojny 
światowej, choć nie roztrzy-
gnięta na polu walki, jest do dziś 
przedmiotem specjalistycznych 
studiów i analiz.

Na zakończenie wspomnij-
my, że po obu stronach walczyli 
i ginęli Polacy, co do dziś za-
świadczają mogiły z polskimi na-
zwiskami na prawie 200 cmenta-
rzach i miejscach pochówku roz-
sianych na Ziemi Łódzkiej. M.in. 
po stronie niemieckiej walczył 
Korpus Posen, w którym służyło 
23 tys. naszych rodaków z Wiel-
kopolski. Z kolei w rosyjskim 
24. Pułku Syberyjskim walczyło 
wielu mieszkańców Mazowsza. 
Aczkolwiek dla Polaków Opera-
cja Łódzka była bitwą zaborców, 
faktycznie ze względu na udział 
w niej Polaków stanowiła też 
i naszą batalię. Batalię, w której 
ponieśliśmy jako naród olbrzy-
mie ofiary...

R.Por.

Przy pisaniu artykułu wyko-
rzystano m.in.:
- Władysław Bortnowski – 
Ziemia Łódzka w ogniu
- Operacja Łódzka. Zapomnia-
ny fakt I wojny światowej, pod 
red. Jolanty A. Daszyńskiej
- Łódź i region łódzki w czasie 
I wojny światowej. Między 
wielką historia a codziennością, 
pod red. Krystyny Radziszew-
skiej i Piotra Zawilskiego.

Ewakuacja Łodzi przez Rosjan

Jak pomóc niepełnosprawnym

Pole bitwy pod Rzgowem
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Sieć Devred 1902, rozwi-
jana przez francuską Grupę 
Omnium, wchodzi do Polski. 
Według przedstawicieli marki, 
nasz kraj jest strategicznym 
rynkiem dla międzynarodowe-

go rozwoju tego brandu. Devred 
1902 to marka mody męskiej 
oferująca odzież, obuwie oraz 
akcesoria. W sumie sieć tworzy 
ok. 290 salonów w 10 krajach 
na całym świecie. 

Pierwszy sklep Devred 1902 
w Polsce powstał w sierpniu br. 
w warszawskim centrum handlowym 
Wola Park. Zajmuje powierzchnię 
ponad 130 m kw. Otwarcie pierw-
szego salonu tej marki w Polsce 

to dla firmy duże przedsięwzięcie 
organizacyjne, ale także ogromny 
sukces. Polska jest rynkiem o zna-

czeniu strategicznym dla międzyna-
rodowego rozwoju Devred , dlatego 
przygotowywali się do tego kroku 
bardzo starannie. Firma zakłada, że 
salon Devred 1902 w Wola Parku 
spotka się z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców stolicy, a warsza-
wiacy polubią naszą odzież równie 
mocno, jak wcześniej mieszkańcy 
Paryża czy Nicei.

Jeśli przewidywania ekspertów 
się sprawdzą, będzie to najwięk-
sza transakcja najmu w tym roku 
w Polsce. Dotychczas pierwsze 
miejsce zajmuje umowa na 19,5 
tys. m kw. powierzchni zawarta 
przez Raiffeisen w jednym z biu-
rowców w Warszawie. Kontrakt 
między HP a Skanska to, jak 
do tej pory, największa umowa 
w miastach regionalnych.

W ciągu dziewięciu lat dzia-
łalność outsourcingowa Hewlet-
t-Packard w Polsce urosła z nie-
wielkiego ośrodka we Wrocławiu 
do prężnej organizacji zatrud-
niającej 2,5 tys. pracowników. 
Globalne Centrum Biznesowe 
Hewlett-Packard funkcjonuje we 
Wrocławiu od 2005 roku. Ba-
zując na sukcesie tego oddziału 
firma zdecydowała się na otwar-
cie w 2012 roku centrum BPO 

w Łodzi. Obecnie obie jednostki 
zatrudniają ponad 2,5 tys. osób.

Decyzja o ulokowaniu inwesty-
cji HP we Wrocławiu oraz w Łodzi 
została podjęta po szczegółowych 
analizach zasobów: kadry, infra-
struktury, lokalizacji - jak bliskość 
europejskich klientów koncernu, 
centralne położenie geograficzne 
miast oraz dobre połączenia ko-
munikacyjne ze światem i między 
miastami, w których znajdują się 
jednostki HP. Kolejnymi czyn-
nikami był potencjał rozwojowy 
obu miast, ich atrakcyjnej oferty 
dla mieszkańców i przyjazne-
go klimatu. Równie ważny jest 
dostęp do dobrze wykształconych 
kadr. W województwie łódzkim 
oraz wrocławskim znajduje się 
prawie 60 uczelni wyższych, któ-
rych mury opuszczają absolwenci 
o znakomitych kwalifikacjach me-

rytorycznych oraz dobrej znajomo-
ści języków (98 proc. studentów 
posługuje się językiem angielskim. 
Wielką siłą obu lokalizacji jest też 
imponująca grupa pracowników 
z doświadczeniem w pracy w sek-
torze BPO/SSC. Kolejnym klu-
czowym czynnikiem był korzyst-
ny klimat inwestycyjny - władze 
miasta i uczelnie wyższe otwarte 
na współpracę, specjalna strefa 
ekonomiczna, także wysoka jakość 
oferowanej powierzchni biurowej 
oraz dobry klimat dla inwestycji. 

Polska stała się dojrzałym ryn-
kiem na globalnej mapie usług dla 
biznesu. Śmiało rywalizuje z do-
tychczasowymi gigantami outsour-
cingu procesów biznesowych: In-
diami, Azją Południowo-Wschodnią 
i Europą Zachodnią. Nasza przewa-
ga konkurencyjna opiera się na sze-
rokim dostępie do wykształconych 
pracowników, znających języki 
obce, dobrze rozwiniętej infra-
strukturze, niższych kosztach ope-
racyjnych w porównaniu z Europą 
Zachodnią, stabilności politycznej 
i gospodarczej kraju oraz przyja-
znym klimacie inwestycyjnym. 

Uruchomienie nowego Centrum 
HP w Łodzi jest konsekwencją 
dynamicznego rozwoju placów-
ki firmy we Wrocławiu. Centrum 
w Łodzi świadczy usługi z obsza-
ru Business Process Services dla 

zewnętrznych klientów koncernu, 
a jego główne obszary specjalizacji 
to szeroko pojęte usługi transak-
cyjne: finanse i księgowość (F&A) 
oraz kadry i płace, w tym procesy 
związane z rekrutacją. Przykłado-
we usługi z obszaru F&A to m.in. 
regulowanie zobowiązań, rozlicza-
nie należności oraz procesy zarzą-
dzania zakupami towarów i usług. 
Usługi z obszaru kadr i płac obej-
mują m.in. nadzór nad obiegiem 
dokumentów kadrowo-płacowych, 
naliczanie płac, kontakt z pracow-
nikami i klientami, procesy zarzą-
dzania danymi oraz rekrutację. 
W miarę rozwoju jednostki roz-
szerzane jest portfolio usług. 

Centrum we Wrocławiu reali-
zuje złożone zadania z zakresu fi-
nansów i księgowości, zarządzania 
personelem, sprzedaży i marketin-
gu, przetwarzania danych i dostar-
czania informacji oraz zarządzania 
łańcuchem dostaw - zarówno we-
wnętrznie, dla HP, jak i dla klien-

tów zewnętrznych, wiodących, 
międzynarodowych firm z sek-
tora FMCG, farmaceutycznego, 
odzieżowego, motoryzacyjnego 
czy produktów lifestylowych. 

Centrum biznesowe w Łodzi 
sukcesywnie rozszerza swoją dzia-
łalność o nowe obszary biznesowe 
i jest w trakcie negocjacji warun-
ków współpracy z kolejnymi po-
tencjalnymi klientami. Niedawno 
także powiększyło dotychczasową 
przestrzeń biurową, którą zajmuje. 
Rozwój centrum łódzkiego nastę-
puje na zasadzie synergii z centrum 
wrocławskim. W Łodzi świadczy-
my już prawie wszystkie procesy 
takie jak we Wrocławiu i szukamy 
kandydatów o podobnym profilu 
językowym i umiejętnościach. 

Świadcząc usługi korzystamy 
z naszych innowacyjnych zasobów 
technologicznych i kompetencji, 
którymi dysponujemy w zakresie 
produktów i rozwiązań IT. 

 Ex-pert

We wrześniu wyraźnie popra-
wiły się nastroje konsumenckie 
w stosunku do sierpnia br., 
co wynika z opublikowanych 
badań GUS. Bieżący wskaź-
nik ufności konsumenckiej 
(BWUK), syntetycznie opisują-

cy obecne tendencje konsump-
cji indywidualnej wzrósł o 5,3 
pkt. proc. i ukształtował się 
na poziomie 14,2. Tym samym 
wartość wskaźnika osiągnęła 
najwyższą wartość od lipca 
2010 r. 

Największy wpływ na wzrost 
BWUK miały głównie oceny do-
tyczące przyszłej i obecnej sytu-
acji ekonomicznej kraju (wzrost 
odpowiednio o 7,0 i 6,9 pkt. 
proc.) oraz obecnej sytuacji finan-
sowej gospodarstwa domowego 
(wzrost o 5,9 pkt proc.). W po-
równaniu do września 2013 r.  
obecna wartość BWUK jest 

wyższa o 10,1 pkt proc. Bada-
nie wskazuje, że wyprzedzający 
wskaźnik ufności konsumenckiej 
(WWUK), syntetycznie opisują-
cy oczekiwane w najbliższych 
miesiącach tendencje konsump-
cji indywidualnej ukształtował 
się na poziomie 20,6, co oznacza 
wzrost o 4,4 pkt proc. w stosun-
ku do ubiegłego miesiąca. 

Wśród składowych wskaźnika 
najbardziej poprawiła się ocena 
przyszłej sytuacji ekonomicznej 
kraju (wzrost o 7,0 pkt proc.). Dla 
pozostałych składowych odnoto-
wano wzrosty wartości w grani-
cach od 2,8 do 4,5 pkt proc. We 
wrześniu br. WWUK osiągnął war-
tość o 10,4 pkt proc. wyższą, niż 
w analogicznym miesiącu 2013 r.

Chcą podbić Polskę

Nastroje poszły w górę

HP stawia na Polskę
Wynajęcie przez HP Global Business Center ponad 16 tys. m 
kw. we wrocławskim projekcie Skanska to zdaniem ekspertów 
dopiero początek. Szykowane są kolejne transakcje, w tym 
jedna dotycząca powierzchni ponad 20 tys. mkw. w Łodzi. 
W tym momencie nazwy firm są tajemnicą. Wiadomo 
jedynie, że w najbliższym czasie jedna z firm z sektora BPO 
planuje najem ponad 20 tys. mkw. w Łodzi. Co więcej, 
w trakcie finalizacji jest kilka innych umów na powierzchnie 
co najmniej 10 tys. m kw. w różnych miastach.

IKEA przygotowuje się do otwarcia sklepu internetowego w Polsce
Na 2016 rok IKEA planuje 

uruchomienie w Polsce systemu 
sprzedaży internetowej swoich 
produktów. Obecnie szwedzki 
producent ma sklepy online w 13 
krajach na świecie - informują wir-
tualnemedia.pl. IKEA nie ujaw-
nia na razie, czy oferta polskiego 
sklepu internetowego będzie taka 
sama jak w tradycyjnych salonach 
działających w naszym kraju, czy 
będzie od nich bogatsza. 

Polska jest dla IKEA obecnie 
najlepiej rozwijającym się ryn-
kiem spośród wszystkich państw 
Unii Europejskiej (9 proc. wzro-
stu w minionym roku i sprzedaż 

na poziomie 2 mld zł). Na świecie 
większa dynamika sprzedaży wy-
stępuje tylko w Chinach i w Rosji. 
Według Megapanelu PBI/Gemius, 
w czerwcu br. serwis IKEA.com 
odwiedziło milion polskich inter-
nautów - podaje serwis wirtualne-
media.pl.

Ośmiokrotny wzrost obrotów 
osiąganych przez sklepy w Polsce 
do 2034 roku - to strategiczne 
plany szwedzkiego koncernu Ikea. 
Firma szacuje, że w tym czasie 
polski rynek wzrośnie trzykrotnie. 
Plany rozwoju firmy w Polsce są 
bardzo ambitne. Koncern w ciągu 
najbliższych 20 lat chce aż ośmio-

krotnie zwiększyć obroty z obec-
nych 2 do 16 mld zł. W drugiej 
połowie przyszłego roku szwedz-
ka spółka planuje otworzyć sklep 
w Bydgoszczy. Na nowym sklepie 
w Bydgoszczy się nie skończy, bo 
posiadająca w Polsce osiem cen-
trów handlowych IKEA zapowia-
da, że powstaną kolejne. Firma 
prowadzi m.in. rozbudowę już ist-
niejących parków handlowych we 
Wrocławiu i Warszawie. Buduje 
centrum handlowe w Lublinie. 
Posiada też portfel działek pod 
ewentualne inwestycje. W ciągu 
ostatnich 5 lat spółki z korzenia-
mi IKEA w Polsce zainwestowa-

ły w naszym kraju ponad 5 mld 
złotych. 

Polska jest trzecim krajem - po 
Chinach i Rosji - pod względem 
dynamiki wzrostu sprzedaży i dla 
spółki stała się bardzo ważnym 
strategicznie rynkiem, również pod 
względem produkcji, bo jest drugim 
po Chinach producentem produk-
tów. To m.in. dzięki zamówieniom 
szwedzkiego koncernu Polska jest 
dziś największym producentem 
mebli w Europie, a w skali świato-
wej zajmuje czwartą pozycję. 

Według przedstawicieli kon-
cernu warunki do prowadze-
nia handlu w Polsce są bardzo 

dobre, szczególnie w tej branży, 
bo zainteresowanie meblowa-
niem i wystrojem wnętrz rośnie. 
Według najnowszych prognoz 
polski rynek będzie wzrastał 
w najbliższych latach, w ciągu 20 
lat nawet trzykrotnie. Prowadzo-
ne przez firmę lokalne badania 
upodobań, marzeń, planów do-
tyczących wyposażenie wnętrz, 
powodują ciągłe ulepszanie pro-
duktów firmy. W Polsce jest dużo 
małych mieszkań, poniżej 50 
metrów kwadratowych, i to jest 
ten segment rynku, na którym 
IKEA czuje się bardzo dobrze. 

Ex-pert
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To spore zaskoczenie, ale nie 
dla wszystkich. Dotychczaso-
wy burmistrz od dłuższego 

czasu boryka się z problemami 
zdrowotnymi, a ponadto czas 
ustąpić miejsca młodszym. Jan 

Mielczarek na emeryturę się 
jeszcze nie wybiera, ale chce 
trochę wyhamować i pomyśleć 
o podreperowaniu zdrowia. To 
dobrze, by pałeczkę przejął 
ktoś, kto będzie kontynuował 
wszystko to, co dobre w tym 
mieście. Rzgów co prawda nie 
należy w województwie do naj-

większych, ale ranga jego jest 
niekwestionowana.
WYBORCA ROZUM MA
Wielu kandydatów do Rady 

Miejskiej z niecierpliwością 
oczekuje 16 listopada. Ci, 
którzy dotąd pracowali uczci-
wie w samorządzie - mają 
spore szanse na mandat, za to 
inni kandydaci, ograniczający 
się najczęściej do krytykowa-
nia i obrzucania błotem adwer-
sarzy i władzę – mogą być za-
wiedzeni, wszak wyborca swój 
rozum ma!

Mamy też nadzieję, że prący 
do władzy zaprezentują wresz-
cie swoje sensowne programy. 
W wielu przypadkach mamy 

bowiem do czynienia ze zlep-
kiem postulatów i swoistym 
„koncertem życzeń”, który nie 
przystaje w żaden sposób do 
życia. Jeden z kandydatów na 
burmistrza chwali się swoimi 
dyplomami, tymczasem nie dał 
się raczej poznać jako dobry 
fachowiec i organizator. Czy 
takiemu człowiekowi można 
powierzyć ster 10-tysięcznej 
gminy, która już niedługo czeka-
ją bardzo poważne wyzwania? 
Czy można powierzyć mandat 
radnego innemu kandydatowi, 
który wbrew deklaracjom słow-
nym najbardziej pilnuje tylko 
swojego interesu? 

str. 10

16 listopada - wybory samorządowe
Kandydat na burmistrza Rzgowa

Konrad Kobus
Lat 47, wykształcenie wyższe ekonomiczna, studia na Uniwersytecie Łódzkim – kierunki: stosunki 

przemysłowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej - 

kierunki: ergonomia bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska.

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie.

- Dla poprawy jakości życia mieszkańców miasta i gminy – a to uważam obecnie za najważniejsze zadanie 

- niezbędne jest unowocześnianie wodociągów, szczególnie ujęć wody, i kanalizacji. Pierwszoplanową 

inwestycją w tym zakresie jest oczyszczalnia ścieków, którą trzeba rozbudować i podwoić jej możliwości 

techniczne. To ważna, ale i kosztowna inwestycja, jak zresztą i kanalizacja w Starowej Górze oraz Starej 

Gadce. Oczywiście nie tracę z pola widzenia dróg w naszej gminie, a także nowej siedziby dla GOK.

Wybory samorządowe

MANDATY DLA 
NAJLEPSZYCH

Znamy już wszystkich 56 kandydatów do Rady Miejskiej 
Rzgowa, a także 4 potencjalnych burmistrzów. I nie ma 
wśród nich dotychczasowego szefa miasta Jana Mielczarka, 
który po 25 latach kierowania Rzgowem ma już dość 
i chce wreszcie odrobinę odpocząć, zająć się zdrowiem.

W nowym samorządzie stawiamy: 
na bezpieczeństwo, odwagę  

i wyobraźnię bez granic

Kordian Piotr Skalski 
Lat 29, wykształcenie wyższe, prawnik, żonaty. Założyciel Muzeum 
Techniki Wojskowej i Użytkowej w Rzgowie - pierwszej w regionie  
placówki muzealnej, jednej z unikalnych w kraju.
- W Radzie Miejskiej chciałbym przede wszystkim poświęcić szczególną uwagę poprawie bezpieczeń-
stwa życia mieszkańców (jestem prawnikiem), co związane jest bezpośrednio z poprawą bezpieczeń-
stwa na drogach, a więc zapewnieniem bezpiecznej komunikacji. Temu służyć ma m.in. utrzymanie, 
a jeśli to będzie możliwe - poprawienie przejezdności skrzyżowania drogowego łączącego Rzgów 
z Gospodarzem i węzeł, który tam powstanie. Wraz z przyszłą obwodnicą służyć będzie aktywizacji go-
spodarczej całej gminy. W polu mojego działania będą także sprawy dotyczące kultury i rekreacji.

Kandydat na radnego
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Stanisław Bednarczyk
Lat 63, prywatny przedsiębiorca od 1987 roku, działacz samo-
rządowy i OSP, żonaty, mieskaniec Bronisina Dworskiego.

- Szczególna uwagę poświęcam strażom pożarnym zarówno 
w gminie Rzgów i powiecie łódzkim wschodnim, jak i wo-
jewództwie. W OSP działam już 45 lat i wiem doskonale jak 
ważna jest troska o nasze bezpieczeństwo i majątek obywa-
teli. Strażacy ratują nasze mienie, a niejednokrotnie także 
ludzkie życie. Najlepiej potrafią to docenić ci, którzy znaleźli 
się w dramatycznej sytuacji i mogli liczyć na pomoc druhów 
z OSP. Jako radny rozwiązywałem dotąd także wiele innych 
problemów miasta i gminy, chciałbym zatem kontynuować 
tego typu działania, szczególnie koncentrując się na poprawie 
bezpieczeństwa mieszkańców, bowiem na tym polu zawsze 
będzie co poprawiać i ulepszać.

Regina Krystyna Bagińska
Emerytka, lat 63, zam. w Rzgowie, zamężna, dwójka dzieci, 
szczęśliwa babcia, od lat troszczy się o estetykę Rzgowa

- Chciałabym zadbać w nowej kadencji o poprawę estetyki 
wielu ulic w mieście. Po zmodernizowaniu Parku Miejskiego 
widać teraz jak na dłoni, że również na wielu ulicach potrzebne 
są nowe estetyczne chodniki, skwery i zieleńce, że mieszkańcy 
muszą się też zatroszczyć o wygląd swoich domów. Zadbane 
ulice przyczyniają się do poprawy wizerunku miasta, podob-
nie zresztą jak i wyremontowane i kolorowe elewacje wielu 
domów. Na tym polu mamy  jeszcze dużo do zrobienia, choć 
w ostatnich latach nasze miasto zmieniło się radykalnie i przy-
bysze nie mogą się nadziwić naszym staraniom i wysiłkom 
na tym polu.

Kandydaci do Rady Miejskiej Rzgowa
Piotr Babski

Lat 26, mieszkaniec Starowej Góry, absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje 
w kancelarii adwokackiej.
- Od dłuższego czasu przyglądam się zmianom zachodzącym 
w gminie Rzgów i widzę dysproporcję pomiędzy rozwojem 
Starowej Góry a innymi obszarami gminy. Do najważniejszych 
problemów mieszkańców Starowej Góry należą: brak kanalizacji, 
brak odpowiedniej melioracji oraz brak utwardzonych ulic. Do-
tyczy to w szczególności osób mieszkających przy ulicy Zagłoby 
oraz przy ulicach sąsiednich. Dotychczas mnie i moim sąsiadom 
wmawiano, że musimy poczekać na ich wybudowanie, ponieważ 
nie ma na to pieniędzy. Możemy to zmienić przy pomocy fundu-
szy unijnych. Moje wykształcenie i wiedza umożliwią realizację 
tych celów. Z racji wykonywanego zawodu wiem jakie znaczenie 
w załatwianiu spraw urzędowych mają upór i determinacja.

Marek Bartoszewski
Lat 59, działacz samorządowy i OSP, mieszkaniec Grodziska. 
- Na ile przez minione lata zmieniło się sołectwo Grodzi-
sko-Konstantyna - niech ocenią wyborcy naszego sołectwa. 
W nowej kadencji czeka nas przebudowa wodociągu od hy-
droforni do skrzyżowania z drogą nr 714 i przebicia podziemne 
nowego wodociągu pod skrzyżowaniem na północ i na połu-
dnie Grodziska. Jest już gotowy projekt przebudowy hydrofor-
ni w Grodzisku - jako najstarsza w gminie wymaga inwestycji 
w tej kadencji oraz wymiana wodociągu od skrzyżowania przy 
OSP w kierunku „Bajkału”, a dopiero potem budowa chodnika 
i nowej nawierzchni. Tam gdzie będzie to możliwe powin-
ny być budowane również grupowe oczyszczalnie ścieków 
z dofinansowaniem gminy i przy wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska.

Robert Gajewski
 Lat 44, od 2001 roku prywatny przedsiębiorca, mąż, ojciec 
2 dzieci, mieszkaniec Rzgowa, sponsor wielu młodych spor-
towców, muzyków i artystów.
- Uważam, że trzeba wspomagać talenty, szczególnie u ludzi 
młodych. Sam pasjonuję się strzelectwem, stąd też przynależ-
ność do Bractwa Kurkowego, które nawiązuje do najlepszych 
tradycji naszego rzemiosła i przedsiębiorczości. Kocham też 
sport. Uważam, że największym bogactwem naszego miasta 
są jego mieszkańcy, dlatego jako przyszły radny chcę zadbać 
o to, aby w Rzgowie żyło się lepiej i wygodniej. W ostatnich 
latach bardzo dużo zmieniło się na lepsze, ale wciąż wygląd 
wielu domów i ulic pozostawia sporo do życzenia, a przecież 
chcielibyśmy aby i do Rzgowa chętnie zaglądali turyści. Jakim 
chciałby być radnym? – Przede wszystkim skutecznym, by 
udawało mi się rozwiązywać problemy miasta i gminy.

Wiesław Gąsiorek
Lat 67, mieszkaniec Guzewa, bezpartyjny, radny od 26 lat, 
od trzech kadencji reprezentuje także Prawdę.
- Podczas wszystkich moich kadencji zabiegałem o inwestycje 
służące bezpośrednio mieszkańcom, teraz zależy mi zmoderni-
zowaniu drogi Guzew – Gospodarz, zainstalowaniu sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych w Guzewie, oraz trójkolo-
rowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą krajową 
Rzgów-Pabianice w Gospodarzu. Pragnę też współuczestniczyć 
w dokończeniu modernizacji szkoły poprzez budowę boiska spor-
towego, docieplenie pozostałej części budynku oraz wymianę 
grzejników, doposażeniu placu zabaw dla dzieci. Potrzebna jest też 
modernizacja skrzyżowania w Babichach, a także budowa małych 
oczyszczalni ścieków wszędzie tam, gdzie warunki techniczne na 
to pozwalają. Będę też wnioskował o budowę wiaduktu na skrzy-
żowaniu drogi Piotrków – Łódź z drogą Rzgów – Pabianice.

Stanisław Gierasiński
Lat 68, mieszkaniec Rzgowa, bezpartyjny, od 1990 r. 
w Radzie Miejskiej, autor licznych nowatorskich projek-
tów, które konsekwentnie wciela w życie.
- Jako doświadczony w pracy samorządowej radny (przewodni-
czący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów) będę dążył do 
realizacji swojego programu, w szczególności: zamierzam do-
prowadzić do budowy dróg asfaltowych na ulicach o nawierzchni 
żużlowo-żwirowej, zadbam o właściwą eksploatację nawierzchni 
dróg w ramach remontów bieżących, zadbam o uzupełnienie 
niezbędnych chodników dla pieszych i oświetlenia, dopilnuję 
właściwej eksploatacji rowów przydrożnych. Chciałbym także 
włączyć się jeszcze aktywniej do walki o poprawę bezpieczeń-
stwa ludzi w zakresie ochrony osobistej jak i ochrony mienia, bo 
na tym polu mamy wciąż sporo do zrobienia. A bezpieczeństwo 
mieszkańców to zawsze sprawa priorytetowa.

Katarzyna Kulanty-Majewska
Lat 35, mieszkanka Rzgowa od urodzenia, od 1998 roku pro-
wadzi własną firmę; wykształcenie wyższe – skończyła studia 
doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ, obecnie studiuje 
prawo zatrudnienia (Katedra Prawa Pracy UŁ). Jest specja-
listą ds. bhp, kadr i ochrony danych osobowych, członkini 
Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi. 

- Moje motto życiowe to słowa Carroll Lewis „Jeden z najgłęb-
szych sekretów życia polega na tym, że tylko to co robimy dla 
innych, jest tym, co naprawdę warto robić”. Wprawdzie nie 
mam doświadczenia samorządowego, ale mam coś więcej – 
dużo chęci do pracy w służbie społeczności, z której wyrosłam 
i z którą się identyfikuję. Jeśli uzyskam kredyt zaufania od 
Szanownych Państwa - wykorzystam go w całej rozciągłości 
dla wspólnego dobra.
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Kandydaci do Rady Miejskiej Rzgowa

Zenon Wawrzyniak
Lat 59, radny, zamieszkały w Czyżeminku

- Od ponad 40 lat żyję w Czyżeminku, znam więc doskonale 
problemy wsi i rozumiem problemy sąsiedzkie. Zapraszam 
wszystkich wyborców na wybory do Rady Miejskiej w Rzgo-
wie i ponowne poparcie mojej osoby na radnego w okręgu nr14 
Czyżeminek – Prawda. Większość spraw ważnych dla miesz-
kańców udało się zrealizować, pozostało jeszcze trochę, które 
chciałbym sfinalizować w nowej kadencji. Pragnę poinformo-
wać, że praca radnego nie polega tylko na dbaniu o interesy 
swojej miejscowości, ale całej gminy. Ten problem budzi sporo 
nieporozumień i kontrowersji, ale w codziennej pracy radnego 
muszę rozwiązywać ten dylemat, oczywiście nie tracąc z pola 
widzenia interesów mieszkańców mojej miejscowości.

Andrzej Sabela
Lat 63, mieszkaniec Tadzina, sołtys Huty Wiskickiej, wraz 
z synem prowadzi warsztat samochodowy.
- Udało nam się wyremontować świetlicę wiejską i uporząd-
kować teren wokół niej, co zaowocowało tym, że zrujnowany 
budynek nie straszy już mieszkańców i przybyszów, a ponadto 
stał się wizytówką wsi. Niedawno byliśmy gospodarzami 
gminnych dożynek i świetlica bardzo się przydała podczas 
tej imprezy. Teraz wspólnie z mieszkańcami i gospodarzami 
gminy musimy poprawić bezpieczeństwo pieszych, szczegól-
nie dzieci, dlatego będę wnioskował o budowę chodników 
zarówno w Tadzinie jak i Hucie Wiskickiej. To ważna sprawa, 
bo przecież po drogach sołectwa z roku na rok porusza się 
coraz więcej pojazdów, a bezpieczeństwo mieszkańców jest 
dla mnie sprawą najważniejszą. 

Kazimierz Łęgocki
Lat 72, urodzony w Rzgowie, mieszkaniec Starej Gadki. 
Działacz samorządowy, radny. 
- Ubiegając się o mandat radnego, pragnę wypełniać wolę 
mieszkańców, realizować ich postulaty i wnioski, dbać o dobro 
i rozwój gminy oraz sołectwa Stara Gadka. Szczególną uwagę 
chciałbym skupić na dokończeniu budowy sieci kanalizacyjnej, 
budowie chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Czartoryskie-
go, wyasfaltowaniu pozostałych ulic, modernizacji budynku 
świetlicy i doposażeniu placu zabaw dla dzieci przy ul. Czar-
toryskiego. Zależy mi na poprawie jakości życia mieszkań-
ców naszego sołectwa, szczególnie dzieci i młodzieży. Od 
lat przybywa tu mieszkańców, którzy szukają w Starej Gadce 
ciszy, spokoju i czystego powietrza. O to musimy bezustannie 
dbać.

Marek Skalski
Lat 53, ppłk rez. dr n. med., absolwent Wojskowej Akade-
mii Medycznej w Łodzi, ze Rzgowem związany od 30 lat, 
radny, żonaty, dwoje dzieci.

- Szczególną uwagę chcę poświęcić podniesieniu poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców w gminie Rzgów oraz moder-
nizacji istniejącej infrastruktury drogowej. Z roku na rok przy-
bywa pojazdów, ale w takim samym stopniu nie przybywa 
nowoczesnych arterii komunikacyjnych, a ponadto wiele ulic 
i dróg nie jest przystosowanych do zwiększającego się z roku 
na rok ruchu pojazdów. To m.in. jest przyczyną wielu kolizji 
i wypadków. Szczególnie niedoinwestowane są drogi wiejskie, 
choć właśnie na wsi żyje coraz więcej ludzi. Ważne jest też, 
by w naszej gminie żyło się coraz bezpieczniej.

Janusz Wojtyna
Lat 67, studiował ogrodnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Poznaniu, prowadził gospodarstwo rolne w Kwiatkowi-
cach, był właścicielem zakładu wędliniarskiego i szefował 
w Centrum Fiata w Tychach. Wielokrotnie reprezentował 
Polskę w rajdach samochodowych podczas mistrzostw 
Europy, był trzykrotnym mistrzem Polski. Obecnie na 
emeryturze. 

– Pragnę wykorzystać zdobyte doświadczenie dla potrzeb 
mieszkańców gminy Rzgów, szczególnie w zakresie spraw 
związanych z komunikacją, drogami i bezpieczeństwem. Przez 
naszą gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, dlatego 
chcę zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców na drogach.

Eugeniusz Wójt
Lat 60, zamieszkały w Romanowie, emerytowany rolnik, ojciec 
dwóch dorosłych synów. Od powstania rad sołeckich zawsze 
aktywny członek rady sołeckiej w Romanowie. Radny Gmin-
nej Rady Narodowej w kadencji 1984-1988 oraz 1988-1992. 
- Od wielu kadencji w Romanowie nie było radnego, więc teraz 
chcę to zmienić. W ostatnich latach sporo zmieniło się w mojej 
wsi, zyskaliśmy piękną świetlicę, dobrze układa się współpraca 
z ogrodami działkowymi istniejącymi tu od prawie trzydziestu 
lat, trzeba jednak dokończyć budowę chodnika, by poprawić 
bezpieczeństwo mieszkańców. Jestem za zrównoważonym 
rozwojem gminy, pozyskiwaniem nowych inwestorów, by do 
kasy samorządu trafiało więcej pieniędzy. To, co dotychczas 
zrobiono dla rozwoju miasta i gminy z udziałem mieszkańców, 
oceniam pozytywnie i chciałbym, aby nadal te kierunki zostały 
utrzymane.

Stanisław Zaborowski
Lat 57, wykształcenie średnie, działacz społeczny, przed-
siębiorca działający na rzecz rolnictwa, dbający o równo-
mierny rozwój gminy Rzgów. Całe życie związany z gminą, 
mieszkaniec Starowej Góry.

- Jako radny chciałbym doprowadzić do tego, by Starowa 
Góra, w której żyje znaczna część mieszkańców naszej gminy, 
przestała borykać się z problemami ściekowymi i podtapia-
niem wielu ulic, które jest bardzo uciążliwe. Nie można już 
dłużej zwlekać z budową kanalizacji, choć wymagać to będzie 
dużych wydatków i niełatwych robót. Zależy mi też na tym, 
by zarówno dzieciom jak i młodzieży zapewniono na miejscu 
więcej atrakcyjnej rozrywki. Chodzi po prostu o to, aby dzieci 
i młodzież nie musieli szukać jej np. w Łodzi.

Stawiamy na 
bezpieczeństwo, 

odwagę  
i wyobraźnię
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Jak zwykle przy tego typu wy-
borach, króluje też demagogia 
i fałsz. Jedna z kandydatek na 
radną przypomina, ile kasy zała-
twiła dla gminy, sugerując zapew-
ne tym samym, że w nowej ka-
dencji będzie tak samo. Czyżby?

KOGO WYBRAĆ
W gruncie rzeczy wybór nie jest 

trudny. Trzeba jedynie spróbować 
ocenić tych, którzy już rządzili: 
jeśli dbali o nasz wspólny inte-
res – można na nich głosować, 
jeśli kunktatorsko milczeli lub 
pilnowali jedynie swoich spraw 
– niech szukają szczęścia gdzie 
indziej, a nie w samorządzie.

Najpierw przypomnijmy tych, 
którzy o mandat radnego za-
mierzają ubiegać się powtórnie. 
Z Komitetu Wyborczego RAZEM 
DLA GMINY RZGÓW należą do 
tej grupy następujący radni:

- BAGIŃSKA KRYSTYNA 
ze Rzgowa – potrafiąca z roz-
wagą spojrzeć na wiele nawet 
najbardziej skomplikowanych 
problemów, nie stroniąca też od 
typowo kobiecego ale trzeżwe-
go oceniania rzeczywistości 

- BEDNARCZYK STANI-
SŁAW z Bronisina Dworskiego, 

autentyczny strażacki społecz-
nik, potrafiący widzieć problemy 
miasta i gminy na szerokim tle, 
ze stoickim spokojem rozwiązu-
jący najtrudniejsze problemy

- B A R T O S Z E W S K I 
MAREK z Grodziska, gwa-
rantujący dotychczasowy sta-
bilny i rozsądny kierunek roz-
woju miasta i gminy, działacz 
strażacki, człowiek realnie stą-
pający po ziemi i zatroskany 
o przyszłość miasta i gminy

- GĄSIOREK WIESŁAW 
z Guzewa, dzięki którego uporo-
wi i konsekwencji udaje się zmie-
niać na lepsze oblicze gminy, 
ostatnio walczący z determinacją 
o usunięcie fuszrki pozostałej po 
budowniczych S-8

- GIERASIŃSKI STANI-
SŁAW ze Rzgowa, który dał się 
poznać nie tylko jako czlowiek 
znający się na wielu sprawach go-
spodarczych, ale i troskliwy rzgo-
wianin walczący o rozwój miasta

- ŁĘGOCKI KAZIMIERZ 
ze Starej Gadki, radny z dużym 
doświadczeniem i wiedzą przy-
datną w zarządzaniu miastem

- SKALSKI MAREK - 
doktor ze Rzgowa, którego roz-
sądek i spokój, a także kompe-

tencje zasługują na najwyższe 
uznanie

- WAWRZYNIAK ZENON 
z Czyżeminka, którego stoicki 
spokój i trzeźwa ocena sytuacji 
niejednokrotnie gasiły rozpalone 
do czerwoności emocje, człowiek 
zatroskany o rozwój gminy.

Ze wspomnianego komite-
tu do Rady Miejskiej Rzgowa 
startują też ludzie, którzy ostat-
nio nie byli radnymi, np.

- SABELA ANDRZEJ – uho-
norowany na wrześniowej nad-
zwyczajnej sesji Rady godnością 
Honorowego Obywatela Gminy 
Rzgów. Jako sołtys w Hucie Wi-
skickiej dał się poznać jako czło-
wiek pracowity i skuteczny w dzia-
łaniu, służący ludziom od lat.

O mandat radnego ubiegają się 
też ludzie młodzi, pragnący spraw-
dzić się w samorządzie, np.:

- BABSKI PIOTR młody 
mieszkaniec Starowej Góry, 
prawnik z wyjątkowo otwartą 
głową i pomysłami

- GAJEWSKI ROBERT – 
młody przedsiębiorca ze Rzgowa, 
któremu „chce się chcieć” zmie-
niać naszą rzeczywistość

- KULANTY-MAJEWSKA 
KATARZYNA – młoda rzgo-

wianka prowadząca własną firmę 
i wciąż zdobywająca wiedzę, 
tym razem prawniczą na UŁ 

- SKALSKI KORDIAN ze 
Rzgowa, prawnik i pasjonat historii, 
młody człowiek z otwartą głową.

Na liście kandydatów z RAZEM 
DLA GMINY RZGÓW są też 
ludzie z bogatym doświadcze-
niem życiowym i znani oraz ce-
nieni w swoich środowiskach:

- WÓJT EUGENIUSZ 
z Romanowa, emerytowany 
rolnik, od dziesięcioleci zwią-
zany z lokalnym samorządem 
i jak mało kto zna jego kulisy 
oraz uwarunkowania.

- ZABOROWSKI STA-
NISŁAW ze Starowej Góry, 
przedsiębiorca i kupiec, spo-
łecznik, człowiek wrażliwy.

Liczymy też na godną repre-
zentację w przyszłej Radzie Po-
wiatu. O mandat radnego ubiega 
się m.in. BABSKI PAWEŁ ze 
Starowej Góry, „człowiek orkie-
stra”, mający olbrzymie doświad-
czenie i dorobek w samorządzie. 

I jeszcze słów kilka o progra-
mie KWW RAZEM DLA GMINY 
RZGÓW. Przede wszystkim stawia 
on na równomierny rozwój miasta 
i gminy. Priorytetem są: budowa 

kanalizacji w Starowej Górze 
i Starej Gadce, budowa Domu 
Kultury, rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Rzgowie oraz moder-
nizacja hydroforni w Grodzisku, 
Rzgowie i Gospodarzu. Nie za-
pomniano też o modernizacji dróg 
i oświetlenia ulicznego, moderni-
zacji wiejskich świetlic i strażnic 
OSP, a także unowocześnianiu 
placówek oświatowych.

KTO NA BURMISTRZA
Choć kandydatów jest kilku, 

w zasadzie nie ma dylematu przy 
wyborze. Jedynym kandydatem 
gwarantującym kompetencję, 
doświadczenie i ciągłość dzia-
łań, które uczyniły ze Rzgowa 
liczące się miasto w regionie, jest 
KONRAD KOBUS, dotąd dyrek-
tor Gminnego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji. Dał się poznać 
także jako radny powiatowy, 
wyjątkowo zatroskany o sprawy 
Rzgowa. W „Wodociągach” – 
najtrudniejszej do zarządzania 
firmie miejskiej, dokonał zmian, 
jakich dotąd nie było, zmieniając 
radykalnie oblicze tego zakładu 
i przygotowując go do rozbudo-
wy, a właściwie do budowy dru-
giej nowoczesnej oczyszczalni.

Kogo ostatecznie wybierze-
my? O tym każdy z nas zadecy-
duje 16 listopada przy urnie.

(ER)

Kandydaci do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Klaudia Zaborowska 
Lat 24, studentka Politechniki Łódzkiej.

- Od urodzenia jestem mieszkanką gminy Rzgów. Ukończyłam 
Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej 
i jestem inżynierem produkcji. Obecnie jestem na studiach magi-
sterskich, również na PŁ (specjalizacja zarządzanie projektami). 
Od kilku lat jestem związana z Polskim Stronnictwem Ludo-
wym, oraz Forum Młodych Ludowców. Pełnię funkcje wicepre-
zesa Forum Młodych Ludowców województwa łódzkiego. 
Trzy lata temu, wspólnie ze wspaniałą grupą wolontariuszy 
stworzyliśmy rejon Szlachetnej Paczki w Rzgowie. W tego-
rocznej edycji Szlachetnej Paczki ponownie pełnie rolę lidera 
rejonu oraz wolontariusza. Wspólnie z kolegami z FML orga-
nizujemy cykliczne akcje krwiodawstwa w Rzgowie. 

Ewa Gładysz
Mieszka w Brójcach, mężatka, ma jednego syna. Absol-
wentka wydziału rolniczego SGGW-AR Warszawa. Od 30 
lat związana działalnością zawodową i społeczną ze wsią. 
Radna Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 
2002-2006 i obecnej kadencji, przewodnicząca Komisji 
Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki. Za-
wodowo - kierownik Rejonowego Zespołu Doradców Łódź 
Wschód ŁODR w Bratoszewicach.
 - W dotychczasowej pracy samorządowej zawsze kierowałam 
się interesem publicznym, moim celem była dbałość o poprawę 
jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich: np. lepsze drogi, 
czyste środowisko i efektywne rolnictwo. Starałam się promować 
piękno i bogactwo naszego powiatu poprzez integrację środowisk 
lokalnych, np. podczas cyklu Powiatowych Wystaw Stołów Wiel-
kanocnych, Dni Ziemniaka czy Przeglądu Piosenki Biesiadnej.

Paweł Babski
Lat 54, radny powiatu łódzkiego wschodniego, mieszkaniec 
Starowej Góry. Nie ma dla niego spraw nie do załatwienia. 
Charyzmatyczny i konsekwentny w działaniu, do tego 
wielki optymista potrafiący zjednywać sobie ludzi. Łączy 
obowiązki w CH „Ptak” z działalnością gospodarcza i spo-
łeczną. Stawia na młodych, bo – jak twierdzi - mają głowy 
pełne pomysłów, są często idealistami, a to wszystko razem 
jest receptą na sukces

- Ubiegam się o reelekcję, by dokończyć swoją batalię o lepsze 
jutro regionu. Szczególnie zależy mi na edukacji młodego 
pokolenia, poprawie stanu dróg, nowych miejscach pracy 
powstających dzięki nowym inwestycjom oraz szerokiej pro-
mocji Rzgowa w Polsce i na świecie.

Władysława Danuta Szymczak
Lat 60, mieszkanka Starowej Góry, wykształcenie śred-
nie. 20 lat pracy w Banku w Łodzi, obecnie pracownik 
Hali Sportowej w Rzgowie, członek zarządu RZRKiOR 
w Łodzi, przewodniczącą KGW w Starowej Górze oraz 
przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Rzgowie. 
- Szczególnie bliskie są mi sprawy kobiet wiejskich. Choć dziś 
czasy są zupełnie inne niż np. 20 lat temu, jednakże na wsi 
żyje się inaczej niż w dużych ośrodkach miejskich. Tu przede 
wszystkim nie ma anonimowości, ponadto jest więcej życzliwo-
ści i życia wspólnotowego. To są wartości, które warto chronić 
i pielęgnować. Ostoją tradycji na wsi jest KGW, dlatego dbamy, 
by nasze organizacje miały wpływ na życie kobiet i zmieniały je 
tak, by było lżejsze, dawało dużo satysfakcji i radości. Jako radna 
chcę być rzecznikem wszystkich mieszkanek naszego powiatu.
w naszych wsiach.

MANDATY DLA NAJLEPSZYCH
dokończenie ze str. 7
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i przeproszenie żon, dzieci oraz 
matek, zyskując tym dozgonną 
wdzięczność całych rodzin.

W ten sposób w Rzgowie nie 
zamarzł żaden pijak pod płotem, 
nie utonął w Nerze, nie wpadł pod 

auto oraz nie dopuścił się damskie-
go boksu ani innych ekscesów.

ŚLUSARZ LEON
W rynku, tam gdzie dziś ofe-

ruje swoje wyroby firma masar-

ska, stawał niekiedy w drzwiach 
pan Leon Woźniakowski, czeka-
jąc na potencjalnych klientów. 
A tych miewał sporo, gdyż jako 
ślusarz był jedynym w Rzgowie 
specjalistą tej branży, na doda-

tek uniwersalną „złotą rączką”. 
On nie tylko montował zamki 
i dorabiał klucze, ale też napra-
wiał wszelkie sprzęty, spawał, 
konstruował poręcze, furtki 

i bramy. Pamiętam, że ręce miał 
niemal czarne od tej ciężkiej, 
brudnej roboty, i bił zawsze od 
niego zapach smarów, nafty, 
żelaza.

Kawałek dalej górowała w tej 
części rynku prosta kamienicz-
ka, na piętrze której mieszkali 
państwo Rechcińscy, z synami 
Jurkiem i Januszkiem, wzię-
tymi harcerzami. Na parterze 
mieścił się lśniący czystością, 
wyłożony płytkami sklep rzeź-

niczy z posadzką w czarno-bia-
łą szachownicę. O ile się nie 
mylę, to jest tam teraz apteka 
przemiłej pani Marysi, córki 
naszej kochanej dentystki 

Jadzi Krajewskiej, co wydała 
się potem za stomatologa Gó-
rzyńskiego.

MAŁY SABOTAŻYSTA
Apteka pani Marysi służy zdro-

wiu ludzkiemu, a sąsiadujący 
z nią przybytek sprzyja wesoło-
ści ducha, czyli zalewaniu robaka 
w stanach krytycznych. I pewnie 
tylko osobnicy z mojego poko-
lenia pamiętają, że w miejscu 
„świata alkoholi” znajdowała 
się ongiś kraina marzeń, dziwów, 
elegancji i szyku. To był sklep 
państwa Lukasów, taka rzgow-
ska miniatura późniejszego łódz-
kiego „Uniwersalu”. W obszer-
nym pomieszczeniu można było 
kupić tkaniny, gotowe ubrania, 
buty, coś z pasmanterii, a także 
zabawki.

Sklep funkcjonował również 
w czasie okupacji, toteż po 
każdym zajściu tam z mamą 
wzbogacałem się a to w trze-
począcego skrzydłami ptaka na 
kółkach, a to konia na biegu-
nach lub białe mebelki: łóżecz-
ko, stolik i krzesełka. Tak, tak, 
bawiłem się w samotności jak 
dziewczynka, kreęcąc ze szmat 
lalki i zmywając podłogę gał-
ganem maczanym w… kawie, 
oczywiście zbożowej.

Za wstawiennictwem Niemca 
Kruschla, w obejściu którego 
gospodaruje dziś mój brat Józef 
Zdzisław, nie wywieziono mnie 
w głąb Rzeszy, tylko przesie-
dlono do domu innego Niemca, 
ogrodnika o nazwisku Czech. 
Bywało, że matka zabierała 
mnie z sobą do pracy w szklar-
niach, ale że szybko uszedłem 
za sabotażystę, bo notorycznie 
nadgryzałem zielone pomidory 
na krzakach, za karę musiałem 
siedzieć samotnie w pokoju, 
bawiąc się lalkami i zmywać 
kawą podłogę.

Ryszard Binkowski

SZERYF
Z pamiętnika tetryka (26)

Między cmentarzem wojen-
nym a rzgowską nekropolią pa-
rafialną, niejako w rozwidleniu 
ulic Łódzkiej i Rudzkiej, znaj-
dował się niewielki wzgórek 
z krzyżem na szczycie. Widać 
go było wyraźnie z okien ja-
dącego tramwaju, a nazywano 
go cmentarzykiem choleryków, 
grzebano tam bowiem pomar-
łych na zarazę.

Jak wspominali starsi miesz-
kańcy ulicy Pabianickiej, których 
wypytywałem o tę nieszczęsną 
plagę, tragiczny pomór dotknął 
Rzgów gdzieś pod koniec XIX 
wieku. Mówili, że zaraza zabra-
ła wiele ofiar. Zwłok nie wolno 
było dotykać, wsuwano je więc 
ostrożnie do jutowych worków 
i transportowano w szczere pole, 
z dala od ludzkich sadyb, i zako-
pywano bezimiennie.

Przypominam sobie, że w po-
łowie lat 90. ubiegłego wieku 
jeden z radnych, chyba Stanisław 
Gierasiński, upomniał się o kon-
serwację tego zabytkowego miej-
sca. Warto utrwalić je w pamięci, 
bo to przecież historia Rzgowa.

PREWENCJA
W szóstej klasie przybyło 

nam troje uczniów z Modlicy: 
panienki Łowicka i Prycówna 
oraz cichy, skromny blondy-
nek Zdzisio Kosiada. Do szkoły 
docierali przez pola, wyboistą 
drogą biegnącą w okolicy dzi-
siejszego wysypiska śmieci.

Ów niepozorny blondas wyrósł 
na śmigłego młodzieńca, który 
został milicjantem i zaczął pełnić 
służbę na posterunku w Rzgo-
wie. No i rychło okazało się, 
że Zdzisław Kosiada to najlep-
szy ludowy szeryf, uwielbiany 
niczym bohater filmu „Wiosna, 
panie sierżancie”. A kochano go 
za to, że własną metodą prewen-
cyjną zwalczał chuligaństwo, 
kradzieże i rozwody w gminie., 
których przyczyną bywa zazwy-
czaj pijaństwo.

Szeryf Kosiada dorobił się był 
limuzyny marki Syrena i ten wła-
śnie wehikuł służył mu do akcji 
zapobiegawczych, dzięki którym 
rzgowskie noce mijały w miarę 
spokojnie, na ulicach panowały 
ład i porządek, w izbach zaś było 
ciepłe ognisko domowe.

Otóż kiedy zapadał zmierzch, 
a na dworze zawieja, plucha lub 
mróz, we łbach zaś mętlik po 
balandze w „Kaskadzie”, naj-
trzeźwiejszy z ofiar alkoholizmu 
stukał do drzwi posterunku i ne-
gocjował dobrowolny powrót 
do chałupy milicyjną syrenka. 
Szeryf Zdzisław pobierał należną 
opłatę i rozwoził pijaną zgraję do 
domów, gdzie nakazywał ciszę 

Cmentarz choleryczny w Rzgowie upamiętnia wysoki krzyż
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Kontynuujemy cykl związany 
z tramwajami w Rzgowie. To 
zdjęcie pochodzi z 18 kwietnia 
1916 roku i wykonane zostało 
podczas inauguracji linii tram-
wajowej z Rudy Pabianickiej 
do Rzgowa i Tuszyna. Choć 
był to okres I wojny światowej, 
uruchomienie linii przebiegło 
nadzwyczaj sprawnie i wiązano 

z nią duże nadzieje. Jak widać 
na zdjęciu, pierwsze wagony 
ciągnął malutki parowóz, który 
zresztą w następnym roku stał 
się przyczyną wielkiego pożaru 
Rzgowa. Od iskry z tego pojaz-
du zapaliła się bowiem drewnia-
na zabudowa osady i pożar spo-
wodował gigantyczne straty.

(SAW)

Na pożółkłej fotografii
PRAWIE 100 LAT TEMU Wojtyna w Rajdzie Żubrów

Czterdziestą ósmą edycję Mię-
dzynarodowego Rajdu Żubrów 
wygrał po raz kolejny znakomi-
ty sportowiec Sobiesław Zasada, 
jadący z Danielem Chwistem samo-
chodem Audi TT 450. Na drugim 
miejscu uplasowała się załoga Da-
riusz Banasik i Igor Banasik (Mit-
subishi Lancer), zaś na trzecim – 
Romuald Chałas i Robert Bromke 
(także Mitsubishi Lancer). Miesz-

kaniec gminy Rzgów Janusz Wojty-
na, utytułowany zawodnik rajdowy 
odnoszący sukcesy w kraju i Eu-
ropie, jadący z pilotem Leszkiem 
Komorowskim samochodem marki 
VW golf GTI, w ogólnej kwalifika-
cji zajął dziesiąte miejsce.

Z 71 załóg uczestniczących w raj-
dzie, w tym ponad dwudziestu wło-
skich, na metę w Zakopanem dotar-
ło 68 pojazdów. Dopisała jesienna 
pogoda. W Rajdzie Żubrów, jednej 
z najstarszych tego typu imprez sa-
mochodowych, uczestniczą najlepsi 
byli kierowcy Polski i Europy, dzia-
łacze i sympatycy tego sportu.

(ER)Sobiesław Zasada (pierwszy z lewej) z Januszem Wojtyną

Słownik nieprzeciętnych rzgowian

KS. ANTONI MIETLIŃSKI
Listopadowy poranek 1942 roku. Kolejna fala aresztowań 
i prześladowań Polaków. Przez cały dzień hitlerowcy zwożą 
więźniów i umieszczają w dawnej stajni. „Pod wieczór było 
nas już przeszło 260 osób, w tym 3 księży, kilku nauczycieli, 
kilkunastu urzędników, reszta gospodarze i robotnicy” – 
wspomina po latach ks. Antoni Mietliński.

Hitlerowcy wywołują 12 
aresztowanych, wśród których 
jest i ks. Mietliński. Współto-
warzysze niedoli przypuszcza-
ją, że ta dwunastka ma szczęście 
i zapewne po interwencji rodzin 
wkrótce powróci do domów. 
Ale dzieje się coś dziwnego. Po 
chwili oprawcy odwołują kapła-
na z tego grona szczęśliwców. 
Kilka godzin później wszystko 
staje się jasne. Ci rzekomi szczę-
śliwcy jeszcze tej samej nocy zo-
stają rozstrzelani.

Aresztowani mają nadzieję, 
że po przesłuchaniach zostaną 
zwolnieni. Przecież nikomu nie 
zrobili krzywdy. Nagle otwierają 
się drzwi i wpadają żandarmi. 
Krzyczą: „Raus, raus, schnell!“. 
Wypędzają wszystkich na po-
dwórzec, ustawiają w szeregu. 
W towarzystwie gestapowców 
zjawia się rodzina Niemca, który 
został zamordowany. Krewni za-
mierzają rozpoznać morderców.

„Zaczął się przegląd. Przed 
każdym z nas zatrzymywano 
się. Od stóp do głów lustrowano 
każdego” – wspomina ks. Mie-
tliński. A potem wszystkich wpa-
kowano jak śledzie do bydlęcych 
wagonów i wysłano do obozu 
koncentracyjnego.

ŚMIERTELNA SZPRYCA 
Oświęcim – tu wszyscy spo-

dziewają się niechybnej śmierci. 
W obozie kursuje piosenka na 
znaną melodię legionową:
Oświęcim to gorzkie płakanie
Oświęcim to nasz krwawy los
Oświęcim to – śmierci czekanie
Oświęcim to rozpaczy los.

Codziennie tysiące wycień-
czonych więźniów wyruszają 
do pracy. Bicie, płacz, strzały, 
plamy krwi na drodze. I trupy 
tych, którym nie było dane prze-
żyć. Atmosfera śmierci i upodle-
nia. A wszystko przy dźwiękach 
orkiestry.

„Zachorowałem. Przyjęto 
mnie na rewir (szpital obozowy). 
Po półtora roku życia obozowe-
go otrzymałem dla siebie łóżko, 
prawdziwą poduszkę i siennik 
prześcieradłem nakryty. (...) 
Prawdziwy raj obozowy, jak się 
wyraził jeden z wizytujących nas 
SS-manów”.

Któregoś dnia hitlerowcy na-
kazują więźniom odsunąć się 
od okien. Okazuje się, że w są-
siednim bloku trwa mordowanie 
Polaków. Więźniowie kolejno 
wchodzą do separatki i kładą się 
na ustawionym stole. Podchodzi 
„blokowy ze szprycą niby żeby 

zastrzyk zrobić, a w tym mo-
mencie pomocnik jego zatykał 
ręką nieszczęśliwemu haftlin-
gowi usta. Wtedy ten pakował 
igłę albo wprost w serce, albo też 
dawał śmiertelny zastrzyk do-
żylny. Po jednym czy po drugim 
zabiegu śmierć następowała mo-
mentalnie”. 

ZBRODNIE W DACHAU
Dachau to kolejny obóz, do 

którego trafia ks. A. Mietliń-
ski. Podobnie jak wielu kapła-
nów zwożonych z całej Polski. 
W 28. bloku, w czterech izbach 
przebywają polscy księża. 
Wcześnie rano, jeszcze przed 
wyruszeniem do pracy kapłani 
uczestniczą w mszy świętej. Na 
zwykłym stoliku przykrytym ob-
rusem stoją dwie świeczki obo-
zowe. Portatyl, na nim metalowy 
kubek zastępujący kielich, hostia 
na okrągłej metalowej blasze 

spełniającej role pateny, szklane 
naczynie z partykułami do kon-
sekracji. Celebrans w zwykłym 
więziennym ubraniu, wąziutka 
stuła to jedyny strój i symbol 
godności kapłaństwa. W tych 
obozowych warunkach odbywa 
się misterium. A po nim apel, 
odliczanie więźniów i marsz do 
pracy. Tak rozpoczyna się kolej-
ny obozowy dzień.

„Na kilka dni przed oswobo-
dzeniem obozu przez wojska 
amerykańskie stanął przed 
bramą obozowa pociąg, składa-
jący się z 40 krytych wagonów 
towarowych tzw. bydlęcych.. 
W nich przybył do Dachau 
nowy transport więźniów. Cóż, 
kiedy z otworzonych drzwi nikt 
nie chciał wyjść. Ba – nikt nie 
mógł wyjść!... Oto otwierającym 
drzwi przedstawił się niesamo-
wity obraz. Ujrzano w każdym 
wagonie w różnych kierunkach 
i pozycjach stosy trupów i tylko 
trupów”.

Do uprzątnięcia ciał zmarłych 
i przewiezienia ich do krema-
torium hitlerowcy wyznaczają 
księży z Pallotynem ks. Fran-
ciszkiem Cegiełką na czele. 
Nakazuje szukać ludzi dających 
jeszcze jakiekolwiek oznaki 
życia. Z 2 tysięcy transporto-
wanych więźniów ratują w ten 
sposób kilkunastu. Odwożą ich 
na rewir, oddają pod troskliwą 
opiekę.

Gdy do obozu wkraczają Ame-
rykanie, jest w nim 797 pozo-

stałych przy życiu kapłanów 
– wspomina w 1946 roku ks. 
Mietliński. - Spośród ponad 650 
zabitych największe straty doty-
czą diecezji łódzkiej. Ocalało tu 
52 księży, ale 112 zginęło.

ZWIĄZANY ZE 
RZGOWEM

Oprócz Auschwitz i Dachau 
kapłan przebywa także w Gusen. 
Obozowe przeżycia pozostają 
mu w pamięci do końca życia. 
Jednakże po wojnie, mimo szale-
jącego stalinizmu i własnej cho-
roby wraz z parafianami buduje 
nową świątynię w Częstochowie, 
przy Placu Wieluńskim. Umiera 
14 maja 1963 r. w Częstochowie 
i tam, na cmentarzu św. Rocha, 
zostaje pochowany.

Nieliczni znający drogę życio-
wą ks. A. Mietlińskiego wiedzą, 
że ten urodzony w słynnej Rze-
czycy (1.10.1887 r.) kapłan 
zdobywał wykształcenie w To-
maszowie oraz Piotrkowie, że 
studiował w seminarium we 
Włocławku i w czerwcu 1913 r. 
przyjął święcenia kapłańskie, po 
których trafił do podłódzkiego 
Rzgowa. Nie jest to łatwy okres 
dla Polaków i mieszkańców 
osady nad Nerem. I wojna świa-
towa, krwawe walki w pobliskiej 
wsi Gadce i zniszczenie Rzgowa 
pozostawiają trwały ślad w psy-
chice młodego kapłana.

Zanim w 1925 r. przeniesie 
się do diecezji częstochowskiej 
pełni posługę kapłańską jesz-
cze w kilku parafiach. Potem 
jest budowniczym i pierwszym 
proboszczem w Pankach w pow. 
kłobuckim. W okresie okupacji 
hitlerowskiej dzieli los wielu 
polskich kapłanów.

(PO)
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Jestem mieszkańcem Piotrkowa Trybunal-
skiego, urodziłem się w 1955 r. w Wolborzu. 
Jestem absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Pożarniczej w Warszawie i Akademii Spraw 
Wewnętrznych. Ukończyłem również studia 
podyplomowe w zakresie „Zarządzania w sta-
nach zagrożeń”, a także Wyższy Kurs Obronny 
w Akadamii Obrony Narodowej w Warszawie. 

Moja praca zawodowa ściśle związana była 
z ochroną przeciwpożarową na terenie Piotrko-
wa Trybunalskiego, Łodzi oraz województwa 
łódzkiego. Pełniłem różne funkcje kierowni-
cze, a swoją karierę zakończyłem na stanowi-
sku komendanta wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Łodzi w stopniu generała 
pożarnictwa. W tym czasie przyczyniłem się 
do wybudowania wielu nowych strażnic na 
terenie województwa łódzkiego oraz pozyska-
nia środków na zakup pojazdów pożarniczych. 
Byłem także inicjatorem i współzałożycielem 
pożarniczego Centrum Edukacyjno-Historycz-
nego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu. Centrum to 
pełni m.in. funkcję muzeum pożarniczego.

Obecnie jestem na emeryturze, a kontynu-
acją mojej pracy zawodowej jest działalność 
społeczna w Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, gdzie pełnię funkcję wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi, 
oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 

w Piotrkowie Trybunalskim. Celem działal-
ności Związku jest m.in. wykonywanie zadań 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciw-
powodziowej, ratownictwa drogowego i bez-
pieczeństwa powszechnego, działanie na rzecz 
ochrony środowiska, rozwijanie i krzewienie 
kultury, sportu, wychowanie dzieci i młodzie-
ży ze szczególnym uwzględnieniem wychowa-
nia dla bezpieczeństwa, wspomaganie rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnych. 

Jestem wiceprzewodniczącym Rady Osiedla 
„Krakowskie Przedmieście – Sulejowska” w Piotr-
kowie Trybunalskim. Jestem żonaty, mam dwoje 
dorosłych dzieci i 2,5 -letniego wnuka Marcelka. 

Główne cele programu SLD Lewica 
Razem - a wiec mądrze, zdrowo, samorządnie 
i bezpiecznie zawierają w sobie to wszystko 
czego oczekuje nasze społeczeństwo. Dlate-
go zdobyte doświadczenia zarówno w pracy 
zawodowej jak i społecznej chciałbym wy-
korzystać w działalności samorządowej na 

szczeblu wojewódzkim, a przede wszystkim 
skupić się na zapewnieniu szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa w naszym regionie.

Tadeusz Karcz

Polska szaleje ze szczęścia. 
W naszym sporcie trwa cudow-
ny rok. Nie idziemy szerokim 
frontem, ale najlepsi królują na 
światowych arenach. Przypo-
minają się stare dobre czasy. 
Igrzyska olimpijskie w Rzymie 
1960, Tokio 1964, Meksyku 
1968, Monachium 1972 i Mont-
realu 1976 w klasyfikacji me-
dalowej kończyliśmy w dzie-
siątce najlepszych państw. Po 
Atlancie 1996 i Sydney 2000 
nastąpiło znaczne obniżenie 
poziomu i wyników. I nie doty-

czyło to tylko dyscyplin olim-
pijskich. 

Aż nadszedł olimpijski rok 
2014. Zwiastunem wielkich 
sukcesów były zimowe igrzyska 
w Soczi. Fantastyczne występy 
biało-czerwonych tchnęły ducha 
waleczności i ułańskiej fantazji 
w przedstawicieli sportów let-
nich. Paziowie królowej sportu 
wywalczyli 15 medali na Ha-
lowych Mistrzostwach Świata 
w Sopocie i mistrzostwach 
Europy w Zurychu. Tytuły naj-
lepszych przypadły w udziale 

Kamili Lićwinko, Anicie Wło-
darczyk i Adamowi Kszczotowi. 
Nie gorzej spisali się pływacy, 
którzy na europejskim czempio-
nacie w Berlinie zanotowali naj-
lepszy od ośmiu lat występ. Zdo-
bywcy złotych medali Konrad 
Czerniak i Radosław Kawęcki 
są naszymi wielkimi nadziejami 
na olimpijskie triumfy w Rio de 
Janeiro 2016. 

Medalistami mistrzostw świata 
i Europy zostali reprezentanci 
judo i zapasów. Jak co roku po 
kilka krążków dołożyli kajaka-
rze i wioślarze. We wrześniu 
cała Polska szalała. Po 40 latach 
siatkarze powtórzyli wyczyn 
chłopców legendarnego Huberta 

Wagnera. Niestety wielkim skan-
dalem, kładącym się cieniem na 
mistrzostwach, było zakodowa-
nie telewizyjnych transmisji. 

Powróciły też dobre czasy 
kolarstwa. W Tour de France 
szalał w Pirenejach i Alpach 
Rafał Majka. W hiszpańskiej 
Vuelcie etap wygrał Prze-
mysław Niemiec. I wreszcie 
Michał Kwiatkowski. Udane 
rozpoczęcie sezonu, czołowe 
lokaty w wiosennych klasykach 
i dobry początek Wielkiej Pętli. 
Później nastąpił trochę słabszy 
okres. Końcówka była wspa-
niała. Po mistrzostwie świata 
Kwiatka powróciły wspomnie-
nia Barcelony 1973 i Cham-

bery 1989, gdzie wygrywali, 
zdobywając tęczową koszulkę 
mistrza świata, Ryszard Szur-
kowski i Joachim Halupczok. 
Kolarze torowi też nie od ma-
cochy. Na niedawnych mistrzo-
stwach Europy na … Gwadelu-
pie wywalczyli kilka krążków. 

Wisienkę na torcie powiesili 
piłkarze. Historyczne zwycięstwo 
nad Niemcami znowu wprawiło 
w ekstazę Polaków. Co prawda 
daleka jeszcze droga do finałów 
France 2016, ale futboliści po-
kazali, że duch w narodzie nie 
ginie. Oby tak dalej. Na początek 
do igrzysk Rio 2016, czego Wam, 
Moi Drodzy, i sobie życzę. 

Marco Polo

Cudowny rok

Tabela IV ligi Jesień 2014
 
 
 
 
 

 
 

 
  

  Punkty  Bramki Zwyc.  Rem.  Por. 
1 Zawisza Rzgów  35 30-12  11 2 1 
2 Warta Działoszyn  34 29-5  11 1 2 
3 Ner Poddębice  32 28-13  10 2 2 
4 Mechanik Radomsko  28 34-25  9 1 4 
5 GKS II Bełchatów  25 26-14  8 1 5 
6 Pilica Przedbórz  25 28-22  8 1 5 
7 Polonia Piotrków  25 25-15  7 4 3 
8 Zawisza Pajęczno  23 28-20  7 2 4 
9 Zjednoczeni Stryków  21 30-25  7 0 7 
10 KS Paradyż  18 26-25  6 0 8 
11 Włókniarz Zelów  16 23-32  5 1 8 
12 LKS Rosanów  16 16-32  5 1 8 
13 MKP Boruta Zgierz  14 21-25  3 5 6 
14 Włókniarz Moszczenica  14 16-22  4 2 7 
15 Astoria Szczerców  12  19-27  3 3 8 
16 Orzeł Nieborów  8 12-28  2 2 9 
17 Piast Błaszki  5 10-30  1 2 10 
18 Widok Skierniewice  5 9-38  1 2 11 

Terminarz IV ligi Jesień 2014
 
 
 
 
 
10.08.   niedziela godz. 17.00     Orzeł Nieborów – Zawisza              0 : 3   
15.08.   piątek 17.00      Pilica Przedbórz – Zawisza             2 : 3 
20.08.   środa 17.00      Zawisza – Widok Skierniewice       3 : 0 
23.08.   sobota 17.00      Włókniarz Zelów – Zawisza            1 : 3 
30.08.   sobota 15.00      Zawisza – KS Paradyż                     3 : 2 
03.09.   środa 17.00      LKS Rosanów – Zawisza                2 : 3 
06.09.   sobota 16.00      Zawisza – Piast Błaszki                   1 : 0 
13.09.   sobota 17.00      Zjednoczeni Stryków – Zawisza      0 : 3 
17.09.   środa 16.00      Zawisza – Astoria Szczerców          3 : 1 
20.09.   sobota 16.00       Ner Poddębice – Zawisza                2 : 1 
27.09.   sobota 15.00       Zawisza – MKP Boruta Zgierz        1 : 1 
04.10.    sobota 15.00       Zawisza – Polonia Piotrków           1 : 0 
12.10.   niedziela   15.30       Włókniarz Moszczenica – Zawisza   0 : 1 
18.10.   sobota 14.00        Zawisza –  Warta Działoszyn          1 : 1 
25.10.   sobota 15.00        Mechanik Radomsko – Zawisza 1 : 2 
08.11.   sobota 12.00        Zawisza –  Zawisza Pajęczno  
16.11.   niedziela 12.00         GKS II Bełchatów - Zawisza  
 
                     
                      
                     
                     
                      
               
                    
                    
                     
                

W hali bez nudy
W tym obiekcie nikt się nie 

nudzi. Można tu m.in. pograć 
w siatkówkę, powspinać się na 
specjalnej ściance, poprawić 
kondycję w siłowni, a nawet 
spotkać się z ciekawymi ludźmi, 
bo w hali GOSTiR w specjalnej 
salce konferencyjnej odbywają 

się i takie imprezy. A wszystko 
to gratis (takie są wymogi UE, 
która dofinansowała budowę 
tego obiektu) i na wysokim po-
ziomie.

Oto kilka migawek ze rzgow-
skiej hali sportowej.

(ER)

Kandydat do Sejmiku Województwa Łódzkiego

Tadeusz Karcz
- okręg nr 4
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Wieści  
z sołectw

STARA GADKA to jedyne w gminie 
sołectwo posiadające dwa duże cmentarze: 
jeden to wojenna nekropolia, na której spo-
czywa ponad 2 tys. ofiar walk z listopada 
2014 roku, drugi cmentarz służy bieżącym 
pochówkom, głównie łodzian. 

KALINO – dziesięciolecie nadania imie-
nia miejscowej szkole obchodzono w tych 
dniach. W uroczystościach połączonych 
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej 
uczestniczył m.in. wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Stanisław Bednarczyk.

KALINKO – trwają wstępne przymiarki do 
stworzenia kilku stref aktywności gospodarczej 
w gminie, m.in. w Kalinku. Strefa, w której 
mogliby inwestować przedsiębiorcy planowa-

na jest w rejonie S-8. Mówi się też o podobnej 
strefie przy A-1, w rejonie Kalina.

PRAWDA – sołtys Jan Spałka bezustan-
nie krytykuje łódzki oddział GDDKiA, 
który wyjątkowo opieszale likwiduje nie-
doróbki związane m.in. odwodnieniem pól 
w rejonie budowy S-8. Naciski mieszkań-
ców są – zdaniem sołtysa – lekceważone. 
Sceptyczny jeśli idzie o usunięcie usterek 
- jest także radny Wiesław Gąsiorek.

GOSPODARZ – ma rację sołtys Kazimiera 
Zawistowska, domagając się bezustannie po-
prawy bezpieczeństwa na drodze ze Rzgowa 
do Pabianic. Ostatnio na skrzyżowaniu z drogą 
do Czyżeminka zginęła kobieta. Mieszkańcy 
zwracają uwagę na niedostateczne oznakowa-
nie, nadmierną szybkość pojazdów i niedosta-
teczną – ich zdaniem – aktywność policji.

STAROWA GÓRA – wydłużają się 
w czasie działania związane z urucho-
mieniem placówki handlowo-usługowej 
„Subaru”, co ma związek ze wzrostem 
ceny działki przeznaczonej na ten obiekt.
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• Zatrudnię do produkcji siatki 
ogrodzeniowej, tel. 786-122-120
• Sprzedam działkę budowlaną, 
1530 m kw., Rzgów, ul. Bema, 
tel. 500-128-002
• Usługi spawalnicze, dojazd, 
tel. 668-300-078
• Lokal na serwis samochodowy, 
Starowa Góra, tel. 791160772
• Księgowa poszukuje pracy, 
tel. 602-620-017
•  Pokoje do wynajęcia,  
tel. 696-027-601
• Pokoje do wynajęcia w Rzgowie, 
 tel. 505-615-861

• Magazyn w Rzgowie ok. 
100 m kw. do wynajęcia,  
tel. 601363875
• Sprzedam działkę 1029 m kw., 
Starowa Góra, tel. 796-343-436
• Koszenie kosą spalinową,  
tel. 600-989-671
• Do prac gospodarczych, do-
rywczo, tel. 214-16-32
• Do wynajęcia 40 m kw. na ma-
gazyn, Rzgów, tel. 604477146
• Sprzedam dom 190 m kw. 
w Rzgowie, tel. 505-615-861
• Kupię dom w Rzgowie,  
tel. 880-440-780
• Działkę rolno-budowlaną sprze-
dam, Rzgów, tel. 514034393

• Magazyn 40 m kw. wynaj-
mę, Rzgów, k. McDonalda,  
tel. 533-141-770
• 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
• Plac 1500 m kw. przy DK-1 
wynajmę, tel. 533-141-770
• Magazyn do wynajęcia, 180 m 
kw., tel. 605-060-104

• Magazyn do wynajęcia w Tu-
szynie, 150 m kw., przy trasie na 
Katowice, tel. 512-246-351
•  Magazyn do wynajęcia 
w Rzgowie, przy „Ptaku”,  
tel. 609-136-555
• Rodzina szuka mieszkania, 
domku do wynajęcia w Rzgowie,  
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
•  Wycena nieruchomości,  
tel. 694-348-071

• Lokal na serwis samocho-
dowy, 130 m kw., Rzgów,  
tel. 604-073-997
• 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

OGŁOSZENIA



• 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 
• Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie 2-pokojowe w bloku, 
Bałuty, tel. 501-076-322,  
501-126-504
• Chemia – korepetycje, na-
uczyciel z 20-letnim stażem,  
tel.601-948-730
• Do wynajęcia 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka w Starej Gadce,  
tel. 42 214-15-54
• Korepetycje z angielskiego 
i matematyki, tel. 605-424-043
• Usługi komputerowe, ob-
sługa informatyczna firm,  
tel. 691-834-376
• Młody, zdolny bez nałogów 
podejmie pracę, najlepiej w bu-
downictwie, tel. 506-420-583 

• Opiekunka do dziecka, dzieci 
do lat5, Tuszyn, tel. 503588702
• Prace remontowo-budowlane, 
tanio i szybko, tel. 797-282-317
• Kupię działkę budowlaną 
w Rzgowie lub Starowej Górze, 
okolicy, tel. 509-357-138
• Układanie kostki brukowej oraz 
prace remontowo-budowlane,  
tel. 519-845-574
•  Noclegi, wysoki stan-
dard, tanio, Starowa Góra,  
tel. 503-815-609
• Budowlane usługi od A do Z, 
tel. 603-969-276
•  Domek do wynajęcia 
w Tuszynie, 100 m kw.,  
2 pokoje,, sypialnia, garderoba,  
tel. 511-445-478
• Lokal 70 m kw. do wynaję-
cia, 2 pokoje, łazienka, kuchnia,  
800 zł, tel. 516-527-355
• Do wynajęcia hala 270 m kw. 
(magazyn, produkcja) w Rzgo-
wie, tel. 601-236-007
• Kobieta 40 lat podejmie 
pracę pilnie – sprzątanie, opieka 
nad osobą starszą lub inne,  
tel. 793-454-522
• Kobieta podejmie pracę 
pilnie – sprzątanie, opieka nad 
dzieckiem, starszą osobą i inne,  
tel. 531-391-943

• Dekarze przyjmą zlecenia na 
wykonanie dachów lub ich na-
prawę, tel. 782-073-690

• Anteny sat., Tv, DVB-T – na-
prawa, montaż, telenaprawa,  
tel. 660-904-697
• Opiekunka do osoby chorej 
starszej – referencje, doświad-
czenie, tel. 728-518-015
• Noclegi – tanio, parking ogro-
dzony, tel. 728-518-015
• Ochrona – kobieta 53 lata, 
licencja, doświadczenie, 
prawo jazdy, dyspozycyjna,  
tel. 728-518-015
• Kobieta, lat 31, poszuku-
je pracy biurowej lub innej,  
tel. 531-391-943
•  Wynajmę pokoje 2-,3-
osobowe, wysoki standard – par-
king, nowy budynek w Rzgowie 
– tanio, tel. 503-337-244
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INFORMATOR RZGOWSKI  
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)
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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

Sprzedam 
działkę 

budowlaną, 
1530 m kw., 

ul. Bema, 
tel. 500-128-002

Kierownik 
budowy 
Z uprawnieniami 

ogólnobudowlanymi,
 wodno-kanalizacyjnymi i c.o.,
poprowadzi budowy
tel. 604-381-688

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



Kto pomoże ukraińskiemu 
żołnierzowi?

Na początku października br. 
do Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie zwróciły się władze rejonu 
storożynieckiego, obwód czernio-
wiecki, na Ukrainie, o pomoc dla 
Jarosława Bartosza, 21-letniego 
żołnierza, mieszkańca Storo-
żyńca. Doznał on urazu głowy, 
utraty słuchu i wielu innych 
uszkodzeń ciała spowodowanych 
przez wybuch granatu podczas 
działań wojennych na wschodzie 
Ukrainy w lipcu 2014 r. Najgroź-
niejszym dla życia tego żołnierza 
jest uraz głowy, z tego powodu 
niezbędne jest wykonanie zabie-
gu neurochirurgicznego. 

Rzgów od lat współpracuje z re-
jonem starożynieckim. Podczas 
wizyty naszej delegacji na Ukrainie 
doszło do spotkania z tym młodym 
żołnierzem, jego matką i z władzami 
rejonu. Rzgowianie zapewnili stronę 
ukraińską, że zrobią wszystko, by 
pomóc poszkodowanemu żołnie-
rzowi. Sam poszkodowany w roz-
mowie z przedstawicielami Rzgowa 
przedstawił swoją trudną sytuację po 
urazie. Jako młody człowiek miał 
plany życiowe, chciał założyć ro-
dzinę, jednakże kłopoty ze słuchem 
i ubytek kości czaszki stawiają te 
plany pod znakiem zapytania.

Rzgowianie konsultowali sprawę 
z łódzkimi medykami, m.in. Uni-
wersyteckiego Szpitala Kliniczne-
go im. Wojskowej Akademii Me-
dycznej Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi - Centralnego Szpitala 
Wojskowego dyrekcja tej placówki 
wyraziła zgodę na przeprowadze-
nie bezpłatnych badań i konsulta-
cji celem późniejszego wykonania 
operacji. Poważnym problemem 
są jednak pieniądze - za operację 
trzeba będzie zapłacić ok. 10-15 
tys. zł, a młody Ukrainiec nie 
jest w stanie ponieść tak dużych 
kosztów zabiegu. Dlatego zwra-
camy się z prośbą do mieszkań-

ców naszej 
g m i n y 
i  f i rm 
o wsparcie 
żołnierza. 
W s z y s t -
kich za-
intereso-
w a n y c h 
u d z i e -
l e n i e m 
p o m o c y 

prosimy o kontakt z Urzędem 
Miejskim w Rzgowie, pokój nr 
11, tel. 42 2141233.
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