
Rodzi się już koncepcja nowego ronda, jakie ma powstać w Rzgowie na drodze z Łodzi do Piotrkowa. Rondo 
powstanie w rejonie ulicy Rzemieślniczej. Stworzenie koncepcji powierzono łódzkiej firmie „Budovia”. str. 3
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SOŁTYS - RADNY BEZ MANDATU

Jest ich prawie tyle samo co radnych, ale nie mają mandatów. Na sesjach zabierają głos w najważniejszych sprawach 
sołectwa i gminy. U siebie, w sołectwach, są najważniejsi. Mają autorytet i wiedzę, decydują też o rozdziale publicznych 
pieniędzy. Tylko w ubiegłym roku z tzw. funduszu sołeckiego wydali ponad 460 tysięcy złotych.
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To już kolejne takie zniszczenie. Wan-
dale zdewastowali urządzenia pod-
świetlające metalowy most w Rzgo-
wie, po którym przez dziesiątki lat 
kursował tramwaj, a teraz służy pie-
szym i jest nocną ozdobą grodu nad 
Nerem. Remont instalacji i ponowne 

uruchomienie podświetlenia kosz-
tować będzie kilka tysięcy złotych. 
Być może w ramach ubezpieczenia 
miasto odzyska część pieniędzy, ale 
i tak strata jest ewidentna.

To nie jedyna dewastacja i świadec-
two istnienia wandali. W minionych 

latach dawali oni o sobie znać także 
na terenie GOSTiR, niszcząc ogro-
dzenie i drewniane wiaty. W tym roku 
ofiarą bezmyślnych mieszkańców 
naszej gminy padło także wiele mło-
dych drzewek posadzonych wzdłuż 
drogi w Kalinku. Zastąpiły one stare 

dorodne drzewa wycięte ze względu 
na zagrożenie, jakie stwarzały dla pie-
szych i zmotoryzowanych.

Niestety nie udało się schwytać 
wandali i nie wiadomo, dlaczego 
dopuszczają się zniszczeń naszego 
wspólnego majątku. Dziwi też to,  
że nikt nie widzi chuliganów i wan-
dali, co zapewne ich rozzuchwala…

(er)

Tylu nas jest w gminie Rzgów. 
W przeciwieństwie do wielu 
miejscowości i gmin wojewódz-
twa łódzkiego, bezustannie nas 
przybywa. Nie jest to zasłu-
ga przyrostu naturalnego, bo 
i tutaj rodzi się stosunkowo mało 
dzieci, wzrost liczby mieszkań-
ców wynika przede wszystkim 
z tego, że przeprowadzają się 
do nas głównie łodzianie, szuka-

jący tu ciszy i spokoju, a także 
czystego powietrza.

Obecnie najwięcej osób żyje 
w samym Rzgowie – 3306, 
następnie w Starowej Górze – 
2450, Starej Gadce - 771 i Ka-
linku - 482. Najmniej mieszkań-
ców liczy Tadzin – 86, Bronisin 
Dworski – 119 i Huta Wiskicka 
– 131.

(PO)

Zastanawiają się władze miejskie, 
mobilizowane dodatkowo przez 
jednego z radnych. Skrzyżowa-
nie ul. Tuszyńskiej i Ogrodowej 
jest niebezpieczne szczególnie 
w godzinach rannych i połu-
dniowych, gdy przemierzają je 
liczni uczniowie. W tym czasie 
w związku z funkcjonowaniem 
centrów handlowych panuje 
także duży ruch pojazdów.

W rejonie wspomnianego skrzy-
żowania „stopek” przeprowadzał 
uczniów przez kilka lat. Teraz 
chodzi o przywrócenie go. Bur-
mistrz Rzgowa rozważa jednak 
także zastosowanie innych sposo-
bów poprawienia bezpieczeństwa 
w rejonie tego skrzyżowania: czy 
będą to pulsacyjne światła, a może 
pasy dla pieszych wyniesione 
ponad powierzchnię jezdni? (er)

Choć na dworze lub na polu, 
jak mawiają w Krakowie, 
piękna polska złota jesień - 
powoli zbliża się okres słotnej 
jesieni, która wiąże się z okre-
sem zadumy i skłania do wspo-
mnień oraz wracania do histo-
rii. W tym czasie też odwie-
dzamy groby rodzinne. Warto 
pamiętać również o grobach 
tych, którzy zginęli, abyśmy 
dziś mogli żyć w wolnym kraju, 
w godnych warunkach. Zapew-
ne nie ma w Polsce cmentarza, 
na którym by nie było takich 
miejsc pochówku. Odwiedza-
jąc groby rodzinne, zatrzymaj-
my się przy bezimiennych mo-
giłach, zapalmy znicz, bo często 
ich bliscy nawet nie znają miej-
sca pochowania bohaterów, lub 
są zbyt daleko, czy wręcz nie 
ma ich już wśród żywych.

Minął okres wyborów, wcze-
śniej odbywały się liczne spo-
tkania kandydatów z wyborcami. 
Była okazja do rozmów o Polsce, 
o tym co nas boli, czego ocze-
kujemy od rządzących. Takie 
debaty, m.in. z udziałem wicepre-
miera Piotra Glińskiego, odby-
wały się i w Rzgowie. Kampania 
była też trudną lekcją demokra-
cji. Czy wszyscy wynieśli z niej 
dostateczną dawkę wiedzy, czy 
wszystkim dostarczyła refleksji 
i przemyśleń? Mamy sporo wąt-
pliwości, ale i nadziei, bo przecież 
wszyscy Polacy chcą żyć lepiej 
w kraju coraz nowocześniejszym 
i lepiej rządzonym.

W rzgowskiej gminie kampa-
nia nie miała tak ostrego prze-
biegu jak w dużych miastach 
i stolicy. To dobrze, gdyż samo-
rząd nie może tracić energii na 
kłótnie i jałowe spory, bowiem 
musi rozwiązywać bieżące 
problemy mieszkańców, a ci, 
tu na dole, na co dzień patrzą 
na ręce rządzących. Tu władza 
i rządzenie przekładają się bez-
pośrednio na jakość życia.

Teraz przyszedł czas wypeł-
niania wyborczych obietnic. 
Nasi wybrańcy musza pamię-
tać przede wszystkim o kraju 
i mieszkańcach, a dopiero 
potem o swoich partiach i bar-
wach. Dotyczy to także tych, 
którzy nie weszli do parlamen-
tu, wszak życie toczy się nadal 
i nie kończy na wyborach. 

Choć kandydatki z naszej 
gminy startujące do Sejmu z da-
lekich miejsc, nie zostały posłan-
kami, to jednak zyskały nowe 
doświadczenia, które pozwolą im 
jeszcze lepiej wykonywać swoją 
dotychczasową pracę i działać 
społecznie na coraz szerszym 
polu, nie tylko dla mieszkańców 
naszego miasta i gminy. Życzy-
my im dalszych sukcesów!

Wydawca

TO JUŻ 
JESIEŃ…

Od wydawcy

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
- obchody rozpoczną się 11 listopada 
o godzinie 11.30 mszą św. w miej-
scowym kościele, następnie miesz-
kańcy złożą kwiaty pod pomnikiem 
w centrum pobliskiego parku.

STAROŻYNIEC na Ukrainie 
i burmistrz Mykola Karljczuk 
dziękują parafii i ks. Krzysztofowi 
Florczakowi, a także burmistrzowi 
Mateuszowi Kamińskiemu i miesz-
kańcom – za pomoc i wsparcie na 
usunięcie skutków nawałnicy.

ŚWIĘTO patronki chórów 
i obchody 16. rocznicy istnie-
nia „Cameraty” - 24 bm., godz. 
11.30 (msza i koncert w rzgow-
skiej świątyni).

KREW dla ratowania życia – 
można przekazać ten najcenniejszy 
z leków 17 listopada br. w godz. 
10-13, w centrum Rzgowa, przy 
Urzędzie Miejskim.

SZLACHETNA PACZKA 
rusza od 16 bm. – poszukujemy 
ludzi z dobrym sercem, tel. 888-
858-129

SESJA Rady Miejskiej 
w dniu 30 października br. 
trwała 7,5 godz. Maratonu nie 
wytrzymała nawet większość 
radnych, o godz. 17 na sali było 
ich zaledwie 5. Zapadły decyzje 
w sprawie zmian w budżecie na 

ten rok, zgłoszono kilka inter-
pelacji, m.in. w sprawie funk-
cjonowania GOK i zagrożenia 
podtopieniami kilku ulic.

DOM KULTURY – planuje się 
zakończyć inwestycje w grudniu 
br. Trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe w sali widowiskowej, 
w której w listopadzie powinno 
się pojawić 250 foteli.

KANALIZACJA w Starej 
Gadce i Starowej Górze – in-
westycja została zakończona, 
korzysta z niej już 600 osób, do 
końca 2020 r. musi być podłączo-
nych łącznie 1700 mieszkańców, 
by gmina nie musiała zwracać 
dotacji unijnej wysokości prawie 
7,6 mln zł. 

TME nowy obiekt logistycz-
ny tej firmy przy ul. Nasiennej 
rośnie jak na drożdżach. Pierw-
szy etap wielkiej inwestycji ma 
być zakończony w połowie przy-
szłego roku. 

ŻŁOBEK w Guzewie, pierw-
sza tego typu placówka w rzgow-
skiej gminie ruszy od 1 lutego 
przyszłego roku, ogłoszono już 
konkurs na stanowisko dyrektora 
placówki.

MINITARTA owocowa 
przyniosła nagrodę w postaci 
Perły młodemu cukiernikowi ze 
Rzgowa Tomaszowi Nicińskie-
mu podczas XII Międzynarodo-
wych Targów Żywności Ekolo-

gicznej i Naturalnej NATURA 
FOOD. To kolejny sukces mał-
żeństwa Nicińskich, których 
wyroby cieszą się coraz większą 
popularnością nie tylko dzięki 
wysokiej jakości, ale i stosunko-
wo niskiej ceny. 

WOJEWODA wydał pozy-
tywną decyzję w sprawie uzgod-
nienia przebiegu nitki gazociągu 
wzdłuż Neru. Mamy nadzieję,  
że rura ułożona zostanie w ziemi, 
a nie nad nią. Wspomniana decy-
zja to efekt burzliwej niedawnej 
dyskusji gazowników i miesz-
kańców.

ODWODNIENIE ulicy Gli-
nianej, która podczas wiosen-
nych roztopów i ulew tonęła pod 
wodą – kosztem ok. 300 tys. zł 
z 1,5-kilometrowego odcinka 
odprowadzony zostanie nadmiar 
wody w kierunku ul. Ogrodowej 
(do Strugi). Roboty wykonuje 
firma z Bełchatowa.

OPP, czyli odcinkowy 
pomiar prędkości, którego za-
stosowanie na ul. Centralnej 

postulowała jedna z radnych, 
w gminie Rzgów – jak wyja-
śniają specjaliści, może być zre-
alizowany tylko w Gospodarzu. 
Za to można zastosować wiele 
innych sposobów ograniczenia 
szybkości pojazdów (np. ogra-
niczenia tonażowe, tzw. pinez-
ki, malowane znaki na asfalcie). 
A ponadto urządzenia do OPP 
kosztują ponad 1,5 mln zł!

AURA październikowa oka-
zała się niezwykle łaskawa, 
bowiem nie brakowało sło-
neczka i temperatur stosunko-
wo wysokich (nawet 25 st. C). 
Wreszcie w lasach pojawiły się 
duże ilości prawdziwków i pod-
grzybków. W pierwszych dniach 
listopada pojawiły się nocne 
przymrozki i szron na dachach.

ZIMA za pasem – rzgowski 
magistrat zgromadził 1500 t  
piasku i soli, czyli tyle co zwykle 
każdego roku. Jeśli zima będzie 
w miarę łagodna – soli i piasku 
do walki z oblodzeniem nie po-
winno zabraknąć.

KRóTKO

www.facebook.com/gazeta.rzgowska.1

Znajdź i polub nas 
na Facebooku

KIEDY PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE?

Dotychczas rzgowski samorząd 
koncentrował się na rozbudowie 
sieci kanalizacyjnej i oczyszczal-

ni ścieków. Nadszedł chyba czas 
zajęcia się miejscowościami od-
dalonymi od Rzgowa, dla których 

szansą są właśnie biologiczne przy-
domowe oczyszczalnie. Ich ceny są 
różne, ale zwykle kształtują się na 
poziomie kilkunastu tysięcy zło-
tych. Nie wszystkich stać na zakup 
i montaż takich urządzeń. Może 
zatem samorząd dofinansuje takie 
oczyszczalnie, ewentualnie umożli-
wi ich zakup na raty. A wszystko to 
przecież w trosce o środowisko, do 
którego nie powinny trafiać cuch-

nące ścieki z wielu gospodarstw, 
jak to często bywa dziś.

Jeden z radnych Rzgowa 
zainstalował w swojej firmie 
takie urządzenia i jest zado-
wolony z ich funkcjonowania. 
Zatem dobry przykład mamy już 
u siebie. Teraz tylko trzeba podjąć 
sensowne decyzje, wszak chodzi 
o środowisko i nasze zdrowie.

(er)

Czy wróci „Stopek”? 10048 mieszkańców

NIEWIDZIALNI WANDALE?

Temat ten powraca jak bumerang. Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej radny Wiesław Gąsiorek po raz kolejny wnioskował, 
by w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano pieniądze na 
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach, 
w których nie ma raczej szans na budowę kosztownych kolektorów 
i podłączenie domów do oczyszczalni ścieków w Rzgowie. To dobry 
pomysł, sprawdzony już w wielu gminach także w woj. łódzkim.
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Zwykle o tej porze roku następo-
wało spowolnienie w naszym życiu: 
zamierały inwestycje, podsumowy-
wano mijający rok, szykowano się 
do przetrwania mrozów i opadów 
śniegu. W tym roku w Rzgowie 
będzie chyba zupełnie inaczej.

Ledwie zakończyła się kampania 
wyborcza do Sejmu i Senatu, a już 
niejako z marszu weszliśmy w przy-
gotowania do wyborów prezydenc-
kich. Wbrew pozorom ta kampania 
będzie ważna także dla rzgowian, 
jak i to, co się dzieje w gminie. Cały 

czas realizowane są jedne z najważ-
niejszych w dziejach gminy inwesty-
cje, czekamy też na koncepcję ronda 
na „krajówce”, które już niedługo 
powinno ożywić 200-hektarową 
strefę aktywności gospodarczej. Ru-
szyła już zmodernizowana oczysz-
czalnia ścieków z rozbudowaną 
siecią kanalizacyjną, także Dom 
Kultury przy Szkolnej – marzenie 

kilku pokoleń Rzgowa – otworzy 
niedługo swoje podwoje. Trwa też 
w Mieście Mody PTAK budowa 
parku rozrywki „Mandoria”, który 
w połowie przyszłego roku zaprosi 
zarówno młodszych jak i starszych 
amatorów dobrej zabawy.

Trwają też przymiarki do przy-
szłorocznego budżetu, z pewnością 
nie tak rekordowego jak w 2019 r., 

ale też ważnego dla rozwoju gminy. 
Radni będą musieli wybrać to, co 
najważniejsze i najpilniejsze dla 
mieszkańców w nowym roku, ale 
i to, co zadecyduje o przyszłości. 
A przyszłość Rzgowa zależy od 
dalszego rozwoju i przyciągnięcia 
inwestycji m.in. do wspomnianej 
strefy aktywności gospodarczej.

(po)

Po raz kolejny wracamy do 
tego tematu, bo wspomniane 
rondo jest dziś jedyną szansą 
na ożywienie strefy aktywności 
gospodarczej po drugiej stronie 
wspomnianej trasy. Ponad 200 
hektarów docelowo może przy-
ciągnąć wiele firm i zapewnić 
gminie dodatkowe dochody.

SZANSA DLA 
INWESTORóW I GMINY
Tereny po drugiej stronie 

„krajówki” od lat stanowiły 
smaczny kąsek dla wielu firm, 
ale brak dróg i dogodnego sko-
munikowania był barierą nie 
do pokonania. Dopiero nie-
dawno łódzki oddział general-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad wyraził zgodę na 
budowę ronda rozwiązującego 
problemy wspomnianej strefy 
aktywności gospodarczej. Stąd 
decyzja burmistrza Rzgowa 
o przygotowaniu koncepcji re-
alizacji tej inwestycji.

To nie będzie zwyczajne 
większe rondo. Będzie ono 
musiało zapewnić swobodny 

ruch pojazdów na „krajów-
ce”, a jednocześnie skomu-
nikować wspomnianą strefę, 
by wreszcie ożywić ponad 
200 ha czekających na inwe-
storów. Ile będzie kosztowała 
inwestycja w Rzgowie? Tego 
na razie nie wiadomo, dlatego 
powstaje wspomniana koncep-
cja ronda.

- Zanim podejmiemy decy-
zję o realizacji tej inwestycji, 

musimy poznać wszystkie uwa-
runkowania, np. związane z za-
kresem robót, wykupem ziemi, 
kolizjami podziemnymi itd., 
a także koszty – mówi burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński. – 
Gdy poznamy odpowiedzi na 
wiele pytań, zastanowimy się 
nad sfinansowaniem tej inwe-
stycji. Wspomniane opracowa-
nie ma być gotowe do 16 grud-
nia tego roku. 

- Jeśli sołtys jest bystry i współ-
działa z burmistrzem oraz swoimi 
radnymi, może zdobyć dla wsi kil-
kakrotnie większe pieniądze – mówi 
jeden z samorządowców. – Ludzie 
oceniają sołtysa właśnie przez pry-
zmat inwestycji i pieniędzy.

NIE TYLKO W KALINIE
Do grona najaktywniejszych 

sołtysów w gminie należy niewąt-
pliwie Stanisław Hoja z Kalina. 
W ostatnich latach, wspólnie 
z radnym Janem Michalakiem 
zdobyli pieniądze m.in. na boisko 
wielofunkcyjne i chodnik z be-
tonowej kostki. Wieś zyskała na 
wyglądzie, ale zrobiło się też bez-
pieczniej na drodze.

Sołtys Hoja wspiera też panie 
z KGW, od święta zakłada stra-
żacki mundur i pomaga OSP. Straż 
w Kalinie, obchodząca niedawno 
100-lecie istnienia, posiada jedną 
z najładniejszych strażnic, w której 
bezustannie się coś dzieje. To efekt 
wspólnego działania KGW, OSP 

i sołtysa. Zyskuje na tym szcze-
gólnie młode pokolenie, ale i starsi 
bawią się znakomicie podczas 
wspólnie organizowanych imprez.

W ubiegłym roku z funduszu so-
łeckiego (ok. 27 tys. zł) zakończo-
no rozbudowę sali oraz utwardzo-
no teren przed strażnicą. W tym 
roku powstała drewniana wiata, 
służąca m.in. do organizowania 
imprez na świeżym powietrzu.

Sołtys Hoja często zabiera 
głos podczas posiedzeń komi-
sji i sesji Rady Miejskiej. Patrzy 
na problemy gminy szerzej i nie 
ogranicza się do spraw Kalina.

Jeszcze kilka lat temu podob-
nym sołtysem był Jan Strycharski 
ze Rzgowa. Prawdziwy społecz-
nik, działacz miejscowej OSP 
interesujący się problemami nie 
tylko swojej miejscowości, ale 
i gminy oraz powiatu. I jego wy-
powiedzi były niezwykle cenne.

Kawał dobrej roboty w sołec-
twie wykonuje od lat Zofia Grusz-
ka. Stara Gadka to wieś nietypo-
wa, na styku z wielką Łodzią. Tu 

kumulują się różnorodne trudne 
problemy, jak choćby te związane 
w planowaną budową wielkiego 
osiedla domków jednorodzin-
nych. Powoli ku końcowi zbliża 
się budowa we wsi nowej świe-
tlicy, bo ta z czasów carskich nie 
nadawała się już na spotkania 
mieszkańców. Właśnie na ten 
nowy obiekt w ubiegłym roku 
mieszkańcy przeznaczyli fundusz 
sołecki (prawie 47 tys. zł).

Dobrym przykładem wspólnego 
działania sołtysa Anny Wielgosz 
z radnymi jest też Starowa Góra. 
W ubiegłym roku ze wspomniane-
go funduszu (ponad 49 tys. zł) m.in. 
doposażono plac zabaw, siłownię 
na świeżym powietrzu. Pani sołtys 
z radnym Stanisławem Zaborow-
skim i Zbigniewem Cisowskim 
tworzą dobry tercet, który anga-
żuje się nie tylko w organizację 
imprez na świeżym powietrzy dla 
dzieci i starszych, ale i rozwiązy-
wanie problemów Starowej Góry 
– drugiej pod względem wielkości 
miejscowości w gminie.

NA KOTŁOWNIĘ 
I ZABYTEK

Sporo dzieje się także w innych 
sołectwach, choć nikt w nich się nie 
przechwala. W Guzewie – Babi-
chach, gdzie sołtysuje Anna Wydra, 
w ubiegłym rokuj prawie 30 tys. 
zł przeznaczono na modernizację 
strażnicy OSP. Z kolei w Bronisi-
nie Dworskim (sołtys Małgorzata 
Ostojska-Zdyb) za ponad 21 tys. zł 
zmodernizowano świetlicę wiejską. 
W Czyżeminku w ostatnich latach 
urządzono teren rekreacyjny dla 
mieszkańców, w 2018 r. za prawie 24 
tys. zł powstała siłownia zewnętrz-
na. W Konstantynie – Grodzisku za 
sprawą sołtysa – strażaka Zdzisława 
Wróblewskiego rozbudowano plac 
zabaw (prawie 40 tys. zł). W Go-
spodarzu, gdzie od 2015 roku soł-
tysuje Henryk Garusiński, za ponad 
32 tys. zł zakończono rozbudowę 
i doposażono świetlicę wiejską. 
Remont świetlicy (wymiana podłogi 
za prawie 21 tys. zł) wykonano też 
w Hucie Wiskickiej – Tadzinie, gdzie 
sołtysem jest Andrzej Sabela. Z kolei 
w Kalinku, gdzie od lat sołtysuje 
Józef Zimoń, za ponad 33 tys. zł do-
posażono kuchnię w budynku OSP. 

Za ponad 22 tys. zł zmodernizowa-
no też świetlicę i zaplecze kuchenne 
w Prawdzie. W tej wsi sołtysem jest 
radny i jednocześnie strażak – Jan 
Spałka. Także w Romanowie kosz-
tem ok. 20 tys. zł zmodernizowa-
no salę w strażnicy OSP, a decyzję 
o takim właśnie wydatkowaniu pie-
niędzy z funduszu sołeckiego podjął 
sołtys Sławomir Domański.

W Rzgowie, gdzie od lat tradycyj-
nie funkcjonują dwa sołectwa, pie-
niądze wydatkowano nietypowo. So-
łectwo I (sołtys Bogna Kluczyńska) 
przeznaczyło swoje 49 tys, zł na prace 
konserwatorskie w najcenniejszym 
zabytku grodu nad Nerem - w XVII-
wiecznej świątyni. Z kolei Rzgów II 
(sołtys Roman Gałkiewicz) przezna-
czył pieniądze m.in. na modernizację 
kotłowni i zakup agregatu prądotwór-
czego w bloku przy ul. Nasiennej.

ZAMIAST 
PODSUMOWANIA

Formalnie wspierają gminę i są 
łącznikiem między mieszkańcami 
i władzą lokalną, ale na co dzień 
stanowią jeden z najważniejszych 
filarów samorządności. Warto ich 
doceniać nie tylko od święta…

(PO)

RONDO CORAZ BLIŻEJ
dokończenie ze str. 1

SOŁTYS - RADNY BEZ MANDATU

Czy tak będzie wyglądało rzgowskie rondo  na „krajówce”?

Bez snu zimowego

dokończenie ze str. 1

- Jako Rada Miejska wraz 
z burmistrzem postawiliśmy 
sobie za cel odblokowanie 
strefy o łącznej powierzchni 
370 hektarów. Jej aktywiza-
cja wymaga zaproponowania 
kompleksowego rozwiązania 
komunikacyjnego i trzeba się 
z tym spieszyć, bo powstające 
w okolicy centra logistyczne 
są doskonale skomunikowane, 
w przeciwieństwie do Rzgowa 
– mówi przewodniczący Rady 
Radosław Pełka.
RADNI CHCĄ OŻYWIENIA 

STREFY
Przed laty planowano zbudo-

wanie w tym miejscu wiaduktu, 
jednakże z powodu wysokich 
kosztów inwestycja ta pozosta-
ła tylko na papierze. Rondo ma 
być rozwiązaniem dużo tań-
szym i równie skutecznym jak 
wiadukt.

Dziś wspomniana strefa ak-
tywności gospodarczej nie ma 
dogodnego dojazdu. Ulica Że-
romskiego już od dawna kor-
kuje się i nie może przejąć roli 
drogi dojazdowej do nowych 
firm. Także podziemny tunel, 

zbudowany w Mieście Mody 
w końcu 2015 roku, nie może 
stanowić antidotum na proble-
my komunikacyjne strefy.

Wielu rzgowskich radnych 
w budowie ronda widzi szansę 
na dalszy rozwój gminy. Rzgów 
jest zadłużony, a przecież w naj-
bliższych latach trzeba będzie 
realizować wiele niezbędnych 
inwestycji, np. drogowych czy 
związanych z funkcjonowa-
niem służby zdrowia. –Dzięki 
ożywieniu strefy aktywności 
gospodarczej gmina może po-
zyskać dodatkowe pieniądze. 
Trzeba się spieszyć, bo inwe-
storzy zamiast u nas lokują się 
w sąsiednich gminach – mówi 
wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Bartoszewski.
CZY GDDKiA WESPRZE 

RZGóW?
Już za kilka tygodni poznamy 

szczegóły koncepcji budowy 
ronda na „krajówce” w Rzgo-
wie, będziemy też wiedzieli, 
jakie będą koszty tej inwestycji. 
Potem pozostanie opracowanie 
projektu ronda i znalezienie 
pieniędzy na jego budowę. Czy 
inwestycję wesprze GDDKiA, 
jak to jest w przypadku Głu-
chowa?

(P)
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Rzgowski samorząd wciąż 
znajduje się w czołówce krajo-
wej, a to sprawia, że interesują 
się nim nie tylko dziennikarze, 

ale i politycy. Dlatego właśnie 
zaproszono przedstawicieli 
rzgowskiego samorządu na 
Forum Ekonomiczne do Kry-

nicy. Na tej wielkiej imprezie 
głos zabrał burmistrz Mateusz 
Kamiński.

O czym mówił burmistrz 
Rzgowa? O umiejętnym likwi-
dowaniu barier i napięć między 
mieszkańcami i przedsiębiorca-

mi. W tak specyficznym mieście, 
jakim jest Rzgów, to problem wiel-
kiej rangi i trzeba robić wszystko, 
by olbrzymi potencjał przedsię-
biorczości służył na co dzień także 
mieszkańcom i miastu.

(er)

Mamy za sobą jedną z najbar-
dziej niespokojnych i nerwo-
wych. kampanii wyborczych 
w ostatnim trzydziestoleciu. 
Nie doszło co prawda do dra-
matycznych przetasowań na 
polskiej scenie politycznej, ale 
nie zabrakło też niespodzia-
nek. Co ostatecznie wykrysta-
lizuje w kraju, jak ukształtuje 
się władza, jakie będą rządy 

po 13 października? – pokaże 
czas.

W woj. łódzkim zwycięzcą oka-
zało się PiS, uzyskując 17 man-
datów (na 31): Waldemar Buda, 
Piotr Gliński, Małgorzata Janow-
ska, Joanna Lichocka, Grzegorz-
Lorek, Antoni Macierewicz, Beata 
Mateusiak-Pielusiak, Marek Ma-
tuszewski, Anna Milczanowska, 
Piotr Polak, Zbigniew Rau, Paweł 

Rychlik, Tomasz Rzymkowski 
Robert Telus, Włodzimierz Toma-
szewski, Grzegorz Wojciechowski 
i Tadeusz Woźniak, 

Koalicja Obywatelska będzie 
miała w Sejmie 8 przedstawicie-
li: Cezary Grabarczyk, Agniesz-
ka Hanajczyk, Dariusz Joński, 
Małgorzata Niemczyk, Krzysz-
tof Piątkowski, Iwona Śledziń-
ska-Katarasińska, Cezary Tom-
czyk i Tomasz Zimoch.

 SLD zdobyło 4 mandaty, 
wracając do Sejmu po cztero-
letniej nieobecności: Hanna Gil-

l-Piątek Paulina Matysiak, Anita 
Sowińska i Tomasz Trela.

PSL będzie reprezentowane 
przez 2 posłów: Pawła Bejdę 
i Dariusza Klimczaka.

Do Senatu weszli: Rafał 
Ambrozik z PiS, Przemysław 
Błaszczyk z PiS, Wiesław  
Dobkowski z PiS, Artur Dunin 
z PO, Krzysztof Kwiatkowski – 
niezależny, Maciej Łuczak z PiS 
i Michał Seweryński z PiS,

Rekordowa była frekwencja: 
w kraju 61,74 proc., w woj. 
łódzkim – 63,51 proc. w pow. 

łódzkim wschodnim 67,93 proc., 
w Rzgowie – 73,07 proc. W gm. 
Rzgów najwyższą frekwencję 
odnotowano w OKW Stara 
Gadka – 78,21 proc., najniższą 
– w Kalinie – 68,65 proc.

Dwie kandydatki do Sejmu 
z gm. Rzgów: Klaudia Gorzkie-
wicz- Zaborowska i Justyna Łu-
czyńska uzyskały spore poparcie 
wyborców, ale zabrakło im głosów 
do uzyskania mandatów. Zapewne 
przydatne okaże się doświadczenie 
zdobyte w minionej kampanii. 

(p)

- W jaki sposób Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie” przygo-
towuje się do jubileuszu 35-
lecia istnienia?

- Zespół powstał w maju 1985 
roku i za kilka miesięcy minie 
35 lat jego istnienia. Spotkanie 
z tej okazji planujemy 5 czerwca 
przyszłego roku, ale już rozpo-
częliśmy przygotowania do jubi-
leuszu. Zamierzamy zaprezento-
wać dorobek „Rzgowian” przed-
stawiając 9 układów tanecznych 
grupy dorosłej i 2 – dzieci. Na 
scenie spotkają się zarówno 
starsi jak i najmłodsi tancerze. 
Z okazji jubileuszu zamierzamy 
wydać drukiem album o zespole, 
a także przygotować dwa filmy 
promujące i ukazujące 35-letni 
dorobek „Rzgowian”. Będzie 
też spotkanie pokoleń, które 
zapewne stanie się okazją do 
wspomnień i wymiany doświad-
czeń członków zespołu. Z okazji 
jubileuszu maluchy otrzymają 
komplet strojów krakowskich, 
które po raz pierwszy zaprezen-
tują tego dnia na scenie. Stroje te 
sfinansuje Lokalna Grupa Dzia-
łania „Bud-Uj Razem”.

- Jubileusz to także okazja 
do spojrzenia wstecz i podsu-
mowań…

- To prawda, przez te 35 lat 
przez zespół przewinęło się 
około pół tysiąca tancerzy, a nie-
którzy spędzili w nim nawet 

ponad dwadzieścia lat, jak np. 
Jarosław Kuna, który przy-
szedł do „Rzgowian” w 1997 
roku i tańczy do dziś, prawie 
20 lat tańczy też Patrycja Szol, 
przez 17 lat był z nami również,  
od 8 roku życia, Krystian Oto-
mański. Obecnie w zespole tańczy 
i śpiewa ponad 100 osób, w tym 
33 maluchów w wieku od 5 lat. 
Dla dzieci i młodzieży występują-
cej na scenie, taniec i śpiew to nie 
tylko pasja i wierność folklorowi 
oraz tradycji, ale i prestiż. Liczne 
warsztaty i występy w różnych 
krajach to także okazja do po-
znania innych krajów i ich kul-
tury. Cenne są również nagrody 
i słowa uznania, a także oklaski, 
jakimi młodzi tancerze są zawsze 
nagradzani. Szczególnie gorąco 
jesteśmy zwykle witani poza gra-
nicami kraju, gdzie pełnimy rolę 
ambasadorów polskiej i rzgow-
skiej kultury.

- Z jakimi problemami ma 
Pani do czynienia, kierując tak 
dużym wielopokoleniowym ze-
społem?

- W zespole są rzeczywiście 
maluchy dopiero zaczynające 
swoją przygodę z tańcem i śpie-
wem, ale i dorośli już ludzie, 
z dużym doświadczeniem 
i wiedzą. Do każdego tancerza 
– i tego najmłodszego, np. Ga-
briela Kłuby, który ma zaledwie 
5 lat, i tego starszego – podcho-

dzę indywidualnie, gdyż zależy 
mi na rozwoju i satysfakcji każ-
dego członka zespołu. Dobra 
atmosfera, niemal rodzinna, 
sprzyja doskonaleniu umiejętno-
ści i przekazywania jej z pokole-
nia na pokolenie. Dzięki bardzo 
dobrze układającej się współ-
pracy z samorządem posiada-
my ok. 150 kompletów strojów, 
które wykorzystujemy podczas 
prezentacji różnorodnych regio-
nów: góralskiego, krakowskie-
go, lubelskiego, łowickiego, no-
wosądeckiego, rzeszowskiego 
i spiskiego, mamy też komplety 
strojów z czasów Księstwa War-
szawskiego, szlacheckie i ukazu-
jące folklor miejski. Oczywiście 
bezustannie te stroje uzupełnia-
my, by godnie prezentowały 
poszczególne regiony folklory-
styczne i aby starczyło ich dla 
jak największej grupy tancerzy. 
Wspólnie z kierownikiem kapeli 
Jarosławem Rychlewskim stara-
my się, by nasi tancerze nie tylko 
doskonalili swoje umiejętności, 
ale i mieli satysfakcję z wystę-
pów na scenie. Także dla mnie 
zbliżający się jubileusz zespołu 
to okazja do wspomnień i podsu-
mowań, wszak „Rzgowianami” 
kieruję od 2006 roku. Przede 
mną zespołem kierował Marian 
Wojciechowski, a jeszcze wcze-
śniej – Marian Muśko.

(p)

I po wyborach…

O Rzgowie w Krynicy

RZGóW, CZYLI… UCIECZKA DO PRZODU
Rzgów wciąż należy do czołów-
ki gmin w regionie, jeśli idzie 
o dochód na mieszkańca. W wo-
jewództwie wyprzedza nas Klesz-
czów i Rząśnia – gminy żyjące od 
lat z górnictwa. Sukces Rzgowa 

od ćwierćwiecza wynika z podej-
mowania przez samorząd mą-
drych i zgodnych decyzji doty-
czących m.in. lokalizacji centrów 
handlowych czy rozwiązywania 
problemów komunalnych.

Sukces nie jest jednak dany raz 
na zawsze. Bezustannie trzeba na 
niego pracować. Szczególnie wów-
czas, gdy na horyzoncie pojawiają 
się czarne chmury zapowiadające 
spowolnienie gospodarki. Czy dotrze 

ono do Rzgowa? – tego nikt nie wie, 
ale trzeba robić wszystko, by złago-
dzić skutki ewentualnego kryzysu.

Dla Rzgowa dobrodziejstwem 
może być… ucieczka do przodu, 
czyli uruchomienie kolejnych inwe-
stycji zasilających podatkami kasę 
samorządu. Na szczęście są możli-

wości, by tak się stało. Jeśli uda się 
wreszcie ożywić strefę aktywności 
gospodarczej (200 ha) znajdującą się 
po drugiej stronie „krajówki”, po-
jawią się kolejne inwestycje. Takie 
chociażby jak w Mieście Mody 
PTAK, gdzie powstaje już Mandoria 
– wielki park rozrywki.       (PO)

Renaty Furgi
szefowej Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”
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550. rocznica parafii stała się 
okazją do jubileuszowych ob-
chodów w dniu 3 listopada br. 
W samo południe wypełnione 
po brzegi mieszkańcami miasta 
i gminy mury rzgowskiej świą-
tyni stały się świadkami wyda-
rzeń, do jakich dochodzi raz na 
550 lat. Tego dnia przybył do 
kościoła metropolita łódzki ar-
cybiskup Grzegorz Ryś, który, 
nawiązując do ewangelii, wska-
zał korzenie parafii. Choć pa-
rafie założył formalnie prymas 
Polski Jan Gruszczyński, ini-
cjatywa wyszła od kapituły 
krakowskiej. Kościół i parafia 
były po prostu potrzebne rzgo-
wianom, przyczyniając się nie 
tylko do późniejszego rozkwitu 
miasta, ale i rozwoju duchowe-
go mieszkańców.

W przyszłym roku diecezja 
łódzka obchodzić będzie 100-
lecie istnienia, parafia rzgowska 
weszła w jej skład w 1925 roku. 
U progu nowej parafii powstał 
w Rzgowie kościół drewniany, 
a w XVIII w. świątynia muro-
wana istniejąca do dziś, która 
w ciągu wieków była niejedno-
krotnie remontowana, a nawet 

odbudowywana po pożarach - 
przypomniał proboszcz ks. kan. 
Krzysztof Florczak. 

We wspomnianej prawie dwu-
godzinnej mszy oprócz przed-
stawicieli organizacji i instytu-

cji Rzgowa uczestniczyły także 
poczty sztandarowe, m.in. OSP 
i PSL, młodzież, a także Orkie-
stra Dęta, Chór „Camerata” oraz 
Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowia-
nie”. Samorząd reprezentowali” 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Radosław Pełka i zastępca prze-
wodniczącego Marek Bartoszew-
ski oraz radni Rady Miejskiej, 
burmistrz Mateusz Kamiński 
z zastępczynią Małgorzatą 
Rózgą, była również radna po-
wiatowa Edyta Waprzko, a także 
były burmistrz Rzgowa Jan Miel-
czarek. Podniosły nastrój zwią-
zany z jubileuszem udzielił się 
także mieszkańcom Rzgowa 
szczelnie wypełniającym tego 
dnia rzgowską świątynię.

Podczas mszy abp. G. Ryś po-
święcił nowy sztandar parafii, 
a także obraz „Jezu ufam tobie”. 
Odbyła się też tradycyjna proce-
sja wokół murów świątyni. A po 

oficjalnych uroczystościach jubi-
leuszowych metropolita łódzki 
pozował do wspólnych fotografii 
m.in. z chórzystami „Cameraty”, 
członkami „Rzgowian” i muzy-
kami Orkiestry Dętej. Ci ostatni 
podczas spotkania przed świąty-
nią zagrali arcybiskupowi „Sto 
lat”.

Choć uroczystości jubileuszo-
we trwały kilka godzin, wielu na-
szych rozmówców podkreślało, 
iż miały „normalny” charakter, 
że były pozbawione zbytecznej 
celebry i pompy. Zasługa w tym 
samego metropolity, który nie 
stronił od spotkań i rozmów 
z wiernymi, np. liczącą sobie 
ponad sto lat rzgowianką miesz-
kającą obecnie w Pabianicach 
Bożeną Klass.

(P)

Jubileusz rzgowskiej parafii

Raz na 550 lat
28 marca 1469 roku kapituła krakowska, która dwa lata 
wcześniej doprowadziła do nadania swojej osadzie Rzgów 
praw miejskich, postanowiła erygować kościół w grodzie 
nad Nerem. Kilka lat później gotowy był już drewniany 
kościółek. 3 października 1475 roku kapituła sporządziła 
akt fundacji i uposażenia świątyni pod wezwaniem 
św. Stanisława. Było to równoznaczne z narodzinami 
rzgowskiej parafii.

PARAFIA STARSZA 
OD DIECEZJI

Korzystając z okazji zapy-
taliśmy metropolitę łódzkiego 
arcybiskupa Grzegorza Rysia, 
który po raz pierwszy zawitał 
do Rzgowa z okazji 550-lecia 
tutejszej parafii, czym dla 
niego jest taki jubileusz?

- Jubileusz rzgowskiej parafii 
uświadomił mi, że choć nasza 
diecezja liczy sobie zaledwie sto 
lat, to Kościół na tym terenie 
jest obecny od wielu wieków.
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Na ukończeniu jest adaptacja 
mieszkań, które będą przeznaczo-
ne dla ofiar przemocy domowej. 

Ten cel gmina Rzgów otrzyma-
ła dotacje od Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w kwocie 90 tys. 
zł. Za ponad 190 tys. zł udało się 

stworzyć dwa takie lokale. Powstały 
one w Bronisinie Dworskim, przy 
ul. Strażackiej. Są to tzw. mieszka-
nia rotacyjne. Osoby, które uciekną 
od swoich oprawców, będą mogły 
w nich zamieszkać maksymalnie 
przez rok. Lokale są jednopoko-

jowe z aneksem kuchennym i wy-
dzieloną łazienką. Zakres remontu 
był bardzo szeroki. Objął rozbiórkę 
drewnianego ganka wraz z podłogą, 
usunięcie starych podłóg, demontaż 
stolarki okiennej i drzwiowej, krat 
stalowych, wykucie dodatkowego 

otworu okiennego, odgrzybienie 
ścian, zbicie tynków wapiennych 
w trzech pomieszczeniach i w ko-
rytarzu, a także rozbiórkę pieca ka-
flowego. Powstała nowa instalacja 
elektryczna, wodociągowa i gazowa, 
a także centralnego ogrzewania. 

Przed radnymi stoi jeszcze kwe-
stia uchwalenia regulaminu ich 
przyznawania. Na ostatniej sesji 

Rady Miejskiej (30 października) 
z porządku obrad „zdjęto” punkt 
dotyczący zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy Rzgów, 
ponieważ radni dopatrzyli się pew-
nych nieścisłości. Prawdopodobnie 
zostanie zwołana sesja nadzwyczaj-
na, podczas której zostanie podjęta 
poprawiona uchwała.     (Chm.)

Do przeprowadzenia diagno-
zy użyto anonimowej ankiety, 
która była rozpowszechniania 
w formie elektronicznej – na 
stronie internetowej GOK oraz na 
profilu instytucji na portalu spo-
łecznościowym. Dostępna była 
również w tradycyjnej formie pa-
pierowej w Urzędzie Miejskim. 
Ankieta w formie elektronicznej 
była udostępniana od 18 września 
br. Najwięcej ankiet wypełniono 
zaraz po jej udostępnieniu

Wśród ankietowanych, na pod-
stawie tzw. metryczki ankiety, 
wyróżniono grupy responden-
tów ze względu na wiek i płeć 
. Wśród osób, które udzielały 
odpowiedzi, znalazło się 63,7% 
kobiet oraz 36,3% mężczyzn. 
Pod względem wieku zdecydo-
waną większość stanowią osoby 
w przedziale 26 – 35 lat (38,2%) 
oraz 36 – 50 lat (34,3%).

Uczestnicy badania ankietowe-
go odpowiadali na pytania, które 
miały pokazać ich zdanie na temat 
oferty kulturalnej w gminie. Na 
pytanie: Jaki rodzaj propozycji 
kulturalnej ceni Pan/Pani najbar-
dziej? - większość respondentów 
(52,6%) wybrała odpowiedź: zaję-
cia w sekcjach zainteresowań oraz 
(51%) festyny, imprezy plenerowe 
oraz koncerty. Na pozostałych po-
zycjach uplasowały się odpowie-
dzi: koncerty (45,1%), spektakle 
teatralne, warsztaty i wykłady, 
spotkania z ciekawymi ludźmi – 
po 27,5%, wernisaże – 5% oraz 
nauka gry na instrumentach, ZPiT 
„Rzgowianie” i inne – 1%.

W następnym pytaniu, chciano 
przekonać się, jakimi kategoriami 
kierują się mieszkańcy przy wy-
borze sposobu spędzania wolnego 
czasu. Zdecydowana większość 
(73,5%) odpowiedziała, że ocze-

kuje rozrywki i relaksu. Następne 
odpowiedzi to: oferta skierowana 
do dzieci (46,1%), darmowa oferta 
kulturalna (24,5%), oferta skie-
rowana do dorosłych i seniorów 
(20,6%), przeglądy działalności 
sekcji instytucji (18,6%). W innych 
odpowiedziach pojawił się rozwój 
sfery artystycznej (1%).

Kolejne pytanie dotyczyło 
oceny oferty GOK. 29,4% ankie-
terów zaznaczyło – niewystar-
czająco, 24,5% – wystarczająco, 
15,7% – wysoko, 14,7 – bardzo 
wysoko, 11,8 – nisko.

Z ankiety dowiedzieliśmy się 
również, w jaki sposób mieszkań-
cy czerpią informacje o wydarze-
niach kulturalnych. Zdecydowana 
większość dowiaduje się o nich się 
z facebooka (81,4%). Na stronę 
internetową oraz „od znajomych” 
wskazało po 28,4% respondentów. 
Kolejne odpowiedzi to: lokalna 
prasa – 27,5%, plakaty i ulotki – 
26,5% oraz inne odpowiedzi – 1%.

Kolejne zadane pytanie doty-
czyło powodów, które utrudniają 
korzystanie z oferty placówki. 
46,1% ankietowanych wskazało 

na odpowiedź: brak interesują-
cych propozycji, 42,2% – brak 
czasu, 32,4% – brak informacji 
o wydarzeniach. Na bariery ar-
chitektoniczne dla osób niepełno-
sprawnych wskazało 2% miesz-
kańców. Pozostałe odpowiedzi: 
nie chcę i nie lubię korzystać, 
zbyt duże koszty i inne – po 1% 
z udzielonych odpowiedzi.

Respondenci zapytani również 
zostali, jak oceniają atmosferę 
panującą w GOK. Większość 
z nich (32,4%) ocenia ją bardzo 
dobrze, a pozostali 17,6% – 
dobrze, wystarczająco i nie ma 
zdania – po 14,7%, niewystar-
czająco – 13,7%, źle – 6,9%.

Na pytanie dotyczące atrybutów, 
jakie powinna posiadać nowocze-
sna instytucja kultury, większość 
odpowiedzi to: łączyć funkcje ar-
tystyczne i edukacyjne (73,5%), 
posiadać urozmaiconą ofertę 
(52,9%), realizować programy 
dla wszystkich grup społecznych 
(49%). Pozostałe odpowiedzi to: 
pełnić rolę animacyjną (19,6%), 
pełnić funkcję artystyczną (17,6%, 
pełnić funkcję edukacyjną (13,7%) 

otwierać się na multikinowość 
(11,8%), specjalizować się w wy-
branych dziedzinach (7,8%), nie 
mam zdania (2%) i inne (1%).

 Najlepsze, zdaniem mieszkań-
ców, kierunki rozwoju dla naszej 
placówki to przede wszystkim 
wychowanie społeczności lokalnej 
w kulturze i rozbudzanie zaintere-
sowań (65,7%), tworzenie nowych 
propozycji (43,1%), specjalizowa-
nie się w wybranych dziedzinach 
(42,2%) oraz promocja lokalnych 
twórców (40,2%). Pozostałe odpo-
wiedzi to: nie mam zdania (2,9%), 
ZPiT „Rzgowianie” (1%) i promo-
wanie ZPiT „Rzgowianie”.

Zapytano również o najdogod-
niejsze sposoby na docierania 
z ofertą GOK do mieszkańców. 
Tutaj zdecydowaną przewagę 
mają portale społecznościowe 
i strona internetowa, plakaty, 
ulotki i lokalna prasa. Wiemy też 
czy i jak mieszkańcy naszej gminy 
szukają informacji o zbliżających 
się wydarzeniach artystycznych. 
52,9% dowiaduje się o nich przy-
padkowo. Po 21,6% odpowie-
działo: szukam wszędzie, gdzie 
to możliwe i szukam sporadycznie 
a 3,9% nie szuka wcale.

(Chmiel.)

Kiedyś rzadkością było wiej-
skie przedszkole, teraz coraz 
modniejsze i potrzebniejsze na 
wsi są także żłobki. To swoisty 
znak czasu – panie kształcą się 
i pracują, zatem chcą swoim 

pociechom zapewnić należytą 
opiekę.

Pierwszy w gminie żłobek 
ruszy już za kilka miesięcy. Choć 
wciąż trwają przygotowania do 
jego uruchomienia, już można 

powiedzieć, że gminie przybył 
ładny i potrzebny obiekt. Po-
wstał on w sąsiedztwie szkoły 
w Guzewie. Podobny obiekt po-
wstanie w najbliższych latach 
w Kalinie. Zbigniew Snelew-
ski ze rzgowskiego magistra-
tu twierdzi, że jest już projekt 
techniczny, a nawet pozwolenie 
na budowę, teraz od radnych 
będzie zależało, czy w nowym 

budżecie znajdą się pieniądze 
(ok. 2,5 mln zł) na budowę pla-
cówki przedszkolnej i żłobka. 
Prawdopodobnie powstaną one 
w podobny sposób jak w Guze-
wie, czyli w ciągu 2-3 lat. Czy 
i na ten obiekt uda się pozyskać 
środki zewnętrzne? – pokaże 
czas.

Burmistrz Mateusz Kamiń-
ski zdradził nam, że chciałby 

również, by żłobek powstał 
w Rzgowie. Na razie nie ma 
mowy o nowej inwestycji, ale 
jest inne rozwiązanie – taka pla-
cówka mogłaby powstać, np. dla 
20 maluchów, w przedszkolu. 
Należałoby zatem wydzielić na 
żłobek kilka pomieszczeń, co 
wiązałoby się ze zmniejszeniem 
liczby przedszkolaków.

(er)

Rzgowscy chórzyści wzięli 
udział w VII Festiwalu Pieśni 
Maryjnej „Ave Maria” w Do-
broniu, podczas którego za-
prezentowali 3 pieśni: Gdy 
klęczę przed Tobą, Święta 
Matko i Choć kwitną ich ty-
siące. Tego dnia towarzystwo 
wykonawców było zacne, gdyż 
wystąpiły chóry z Kolumny, 

Konstantynowa Łódzkiego, 
Łasku, Pabianic i oczywiście 
Dobronia. Festiwal odbył się 
pod patronatem i na zapro-
szenie wójta gminy Dobroń, 
przy udziale parafii św. Woj-
ciecha i Dobrońskiego Cen-
trum Kultury.

Płynące zewsząd słowa 
uznania za piękny, jakby... 

metafizyczny, zaczarowany 
śpiew chórzystów „Cameraty” 
spłynęły jak balsam na nasze 
serca. Wszyscy pękaliśmy 
z dumy! To wyjątkowe święto 
chórów, któremu towarzyszy-
ła godna oprawa - sfinalizo-
wane wspólnym wykonaniem 
m.in.„Barki” zakończyło się 
spotkaniem integracyjnym 
wszystkich grup przy słodkim 
poczęstunku.

 Izabela Kijanka

W połowie września br. TVP 
POLONIA wyemitowała film 
w reż. rzgowianina Mirosława 

Olszyckiego pt. „Ziemia czer-
wonych drzew”. Film opowiadał 
o Polakach żyjących od lat m.in. 

w Chile, Brazylii i Argentynie.  
M. Olszycki dotarł z kamerą do 
ludzi, którzy polskość mają w sercu 

i robią bardzo dużo także dla na-
szego kraju. Niektórzy z nich już 
nie żyją, więc zdjęcia rzgowianina 
mają walor cennego dokumentu.

Dodajmy, że Mirosław Olszycki 
jest autorem wielu znakomitych 

filmów podróżniczych, a także 
książek o Polakach rozrzuconych 
po świecie, zna też doskonale 
dzieje Ameryki Południowej. Ak-
tualnie pracuje nad doktoratem.

(p)

Nieziemska niedziela

M. Olszycki pracuje nad doktoratem

To znak czasu

ŻŁOBEK DLA WSI

Takie są potrzeby kulturalne rzgowian
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie przeprowadził 
wśród mieszkańców gminy ankietę „Diagnoza potrzeb 
kulturalnych gminy Rzgów”. Głównym jej celem była 
identyfikacja potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz 
poznanie ich oczekiwań wobec ośrodka.

Są mieszkania dla ofiar przemocy
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Fachowcy twierdzą, że nie ma 
mowy o błędzie w projektowaniu 
i że wszystko jest w porządku, 
tymczasem gołym okiem widać, 
że wejście do DK jest znacznie 
poniżej ul. Szkolnej. Wykonaw-
ca obiektu robi wszystko, by 
zmniejszyć do minimum zagro-
żenie, ale… Zainstalowane nowe 
odpływy wody wymagają dodat-
kowych robót i pieniędzy. Czy 
wszystkie te starania pozwolą 
uniknąć podtopienia DK?

Jak już informowaliśmy rzgo-
wian, budowa DK zbliża się 
powoli ku końcowi. Obecnie 
roboty koncentrują się w sali 
widowiskowej, która, przypo-

mnijmy, miała być wykończona 
w późniejszym terminie. Zapew-
ne dobrze się stało, że gospoda-

rze Rzgowa podjęli decyzję, by 
przyspieszyć te prace i jednocze-
śnie oddać do użytku cały obiekt. 
Stworzyło to wiele dodatkowych 
problemów – poczynając od 
rozwiązań technicznych, szcze-
gólnie jeśli idzie o scenę, a na 
dodatkowych pieniądzach koń-
cząc.

Zakończono już układanie par-
kietu na scenie, po jego cykli-
nowaniu i lakierowaniu będzie 
można instalować kotary. Parkiet 
jest też w sali widowiskowej, co 
świadczy, że wcześniej zakoń-
czono montaż dźwiękochłon-
nych ścian i sufitów. Gdy po-
jawią się fotele, sala właściwie 
będzie gotowa do użytkowania. 
Przypomnijmy, widownia będzie 
składana, jak to już jest w wielu 
tego typu obiektach, co umożli-
wi wykorzystanie sali także do 
innych celów.

Dom Kultury połączony już 
został z halą GOSTiR, bowiem 

oba obiekty będą miały wspól-
ną szatnię i zaplecze sanitarne. 
To dobre rozwiązanie, bowiem 
dzięki niemu udało się obniżyć 
koszty DK. Czy zda ono prak-
tyczny egzamin, gdy np. w obu 
obiektach odbywać się będą duże 
imprezy – pokaże czas.

W październiku i listopadzie 
trwać będą jeszcze roboty po-
rządkowe wokół nowego obiek-
tu. Uporządkowano już zaplecze 
DK, gdzie pojawiła się rampa 
umożliwiająca dostawę wiel-
kogabarytowych elementów 
scenografii. Szkoda, że w tym 
miejscu nie udało się stworzyć 
choćby niewielkiego amfiteatru, 
o którym mówiono przed laty.

Z kolei od frontu obiektu przy-
gotowano sporo dodatkowych 
miejsc parkingowych, ma tutaj 
pojawić się także nowa zieleń 
i elementy małej architektury. Na 
szczęście zrezygnowano z ogro-
dzenia, dzięki czemu w przyszło-
ści, gdy uda się uporządkować 
teren przy ul. Szkolnej i Ogro-
dowej, powstanie oryginalny 
fragment miasta.

Na razie trudno ogarnąć cały 
obiekt i ocenić np. jego funkcjo-
nalność czy wystrój plastyczny, 
bowiem instalowane są dopiero 
różnorodne elementy. Niektóre, 
np. te wykonane ze szkła i za-
instalowane w holu budzą już 
teraz kontrowersje, ale o gustach 
trudno raczej dyskutować. Za-
pewne już niedługo będziemy 
się mogli przekonać, czy wy-

konawca i odpowiednie służby 
magistratu stanęły na wysoko-
ści zadania. Za to nie powinno 
być problemów z oświetleniem, 
bowiem już po rozpoczęciu in-
westycji zdecydowano się na 
przeprojektowanie instalacji 
i lamp, dzięki czemu pojawiły 
się urządzenia ledowe, stanowią-
ce także ozdobę wnętrz.

Rzgowianie z ciekawością ob-
serwują finalne prace, podobnie 
jak i pracownicy GOK, którzy 
za kilka miesięcy będą się mogli 
przenieść do nowego obiektu. 
Choć nikt jeszcze nie mówi o ter-
minie przecięcia wstęgi i otwar-
ciau obiektu, trwają już przygo-
towania do jubileuszu 35-lecia 
Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgo-
wianie”, przypadającego w maju 
przyszłego roku. Czy jubileusz 
połączony zostanie z uroczystą 
fetą związaną z przekazaniem 
do użytku rzgowskiego „pałacu 
kultury”?

(P)

Na finał - sala widowiskowa
Czy woda zaleje Dom Kultury? - odpowiedzi na to pytanie 
szukali niedawno rzgowscy radni. Jak się bowiem okazało 
nowy obiekt przy ul. Szkolnej posadowiony został poniżej 
pobliskiej ulicy i prawdopodobnie przy większych opadach 
woda dostanie się do środka.

TYLKO W KALINIE

Pod takim hasłem w miejsco-
wej strażnicy OSP odbył się 
piknik dobrosąsiedzki. Dzięki 
znakomitej współpracy KGW, 
OSP i Rady Sołeckiej, z której 
od lat słynie Kalino, zapew-
niono mieszkańcom wiele 
nietypowych atrakcji – od 
konkursu piosenki biesiadnej, 
prezentacji nowego wozu stra-
żackiego i pokazu pięknych 
koni ze stajni m.in. w Kalinie 

poczynając, a na wspólnym 
grillowaniu i zabawie tanecz-
nej kończąc. Dzieci miały 
dmuchane zjeżdżalnie, mogły 
też malować sobie twarze, 
z kolei młodzież uczestni-
czyła w konkursie wiedzy na 
temat gminy Rzgów, oczywi-
ście zakończonym rozdaniem 
nagród.

Tego dnia były jeszcze dwie 
dodatkowe atrakcje: oddano do 
użytku drewnianą wiatę, słu-
żącą do organizowania imprez 
na świeżym powietrzu, ponadto 
odbyła się promocja pierwszej 
w dziejach tej miejscowości 
książki o Kalinie i miejscowej 
100-letniej OSP, napisanej przez 
Cecylię Agnieszkę Modrankę 

(o książce tej piszemy oddziel-
nie na str. 10).

Piknik w Kalinie przyciągnął 
wielu mieszkańców, a także 
gości, m.in. burmistrza Rzgowa 
Mateusza Kamińskiego i szefa 
promocji gminy Mirona Ossow-
skiego, radną powiatową Edytę 
Waprzko, radnego Rady Miej-
skiej w Rzgowie Zbigniewa 
Waprzko, szefa powiatowej 
i gminnej OSP Dariusza Krze-
wińskiego, jak przystało na do-
brych gospodarzy imprezy była 
również przewodnicząca KGW 
Anna Pachulska i sołtys Stani-
sław Hoja. Znakomita zabawa 
trwała do godzin wieczornych.

(PO)



To był nietypowy dzień.  
12 października zaskoczył 
wszystkich wspaniałą, nie jesien-
ną ale wręcz letnia pogodą. Po 
kilku dniach deszczu na niebie 
pojawiło się słońce. W taką wła-
śnie pogodę na terenie naszej 
gminy pojawiła się 200-osobowa 

grupa harcerzy z Hufca Łódź 
– Górna, która spotkała się na 
Rajdzie Szlakiem Bitwy Łódz-
kiej 1914 r. – pierwszym takim 
wydarzeniu.

Skąd pomysł takiego właśnie 
rajdu? Ponieważ na terenie naszej 
gminy w 1914 roku przebiegał 

front wojenny, a podczas pierw-
szej wielkiej bitwy tej wojny 
ginęło prawie 8000 osób dzien-
nie. Uczestnicząc w rajdzie, har-
cerze chcieli uczcić pamięć po-
ległych żołnierzy tym bardziej, 
że w szeregach obu armii – nie-
mieckiej i rosyjskiej - walczyło 
wielu Polaków. Wcieleni do armii 
zaborców stawali z karabinami 
i bagnetami naprzeciwko siebie, 
walcząc nie o polska sprawę. 
Słuchając opowieści o bitwie har-
cerze dowiadywali się o historii 
sprzed ponad stu laty, ale przy 
okazji poznawali też atmosferę 
tamtego okresu. Front przebiegał 
w rejonie Rudy Pabianickiej i dzi-
siejszej wsi Stara Gadka, po obu 
stronach w okopach walczyły ty-
siące żołnierzy, grzmiały armaty. 
Padał śnieg, było zimno. Nocne 
wypady zbierały krwawe żniwo. 
Na okolicznych wzgórzach były 
setki rannych i zabitych. O tych 
wojennych zmaganiach w rejo-
nie Rzgowa, będących fragmen-
tem wielkiej operacji, zaświad-
cza cmentarz w Starej Gadce, na 
którym spoczywa ponad 2 tysiące 
żołnierzy. 

A jak przebiegał wspomniany 
rajd? Od samego rana patrole 
wyruszyły na szlak, kierując się 
ze Rzgowa, pod trasą S-8 w kie-
runku na Babichy, Czyżeminek, 
Wolę Zaradzyńską, później Stawy 
Stefańskiego i do Starej Gadki, 
gdzie na cmentarzu wojennym 
spoczywają obok siebie żołnie-
rze rosyjscy i niemieccy, często 
o polsko brzmiących nazwiskach. 
Na trasie rajdu harcerze mieli do 
wykonania różne zadania, zwią-
zane z tematyką Bitwy Łódzkiej. 
I tak musieli się zmierzyć z ko-
niecznością udzielenia pierwszej 

pomocy, umiejętnością porusza-
nia się w ciężkim terenie czy 
zakładaniem masek gazowych. 
Nie zabrakło też chwili refleksji 
na sam koniec rajdu, po 20 km 
marszu wszyscy spotkali się przy 
ognisku w „ogrodach u księdza”, 
by posilić się po ciężkiej drodze 
i usłyszeć gawędę.

Może za rok harcerze znów 
wyrusza na szlak, może odwie-
dzą ziemie rzgowską jeszcze 
większą grupą, by znów usłyszeć 
o walkach i wspominać żołnierzy 
z tamtych dni…

Marcin Walczak

Na tablicy znajdującej się na 
cmentarzu w Męce, gdzie spo-
czywa 160 bohaterskich żołnierzy 
polskich, przez kilkadziesiąt lat 
figurował jako Ignacy Tyliński. 
Zapewne dlatego przez wiele lat 
matka Janusza nie przyjmowała 
do wiadomości, że jej syn poległ 
na wojnie i do śmierci czekała na 
jego powrót.

Tragiczną pomyłkę udało nam 
się sprostować dopiero w 2011 

roku dzięki krewnym Janusza 
Tylińskiego – Małgorzacie Bloch 
i Grażynie Pszonickiej, a także 
PCK. Przesłaliśmy wówczas sto-
sowne dokumenty do Sieradza, 
zrobili to także krewni poległego 
żołnierza. 1 września br. na wy-
remontowanej mogile pojawiła 
się nowa tablica z prawidłowym 
imieniem i nazwiskiem podpo-
rucznika rezerwy, dowódcy plu-
tonu kolarzy 31 Pułku Piechoty 
Strzelców Kaniowskich. W ten 
sposób poległy żołnierz Września 
po 80 latach odzyskał prawdziwe 
imię…

W WARTY DO RZGOWA
Rodzina Tylińśkich do dziś 

jest ceniona na ziemi rzgowskiej. 
Choć nie należała do zasiedzia-
łych tutejszych rodzin, dobrze 
zapisała się w dziejach regionu. 
Józef Tyliński, który z rodziną 
przybył tu z miasteczka Warta 
za Sieradzem prawdopodobnie 
na początku lat dwudziestych, 
prowadził w Gospodarzu dobrze 
prosperującą „ręczno-maszynową 
cegielnię”, którą reklamował na 
łamach jednego z wydawnictw 
w 1928 roku. Pan Józef udzielał 
się społecznie, m.in. sfinansował 
instrumenty dla rzgowskiej or-

kiestry, wspierał też strażaków 
ze Starej Gadki, interesował się 
oświatą i kulturą. Znany był też 
z tego, że w Gospodarzu uczest-
niczył w hucznych spotkaniach 
ziemian i przemysłowców.

Jego żoną była Kazimiera z Na-
zdrowiczów, której ojciec Antoni 
brał udział w Powstaniu Stycz-
niowym, jako kawalerzysta bił 
się z Moskalami w bitwie pod 
Bubskiem, gdzie też dostał się 
do niewoli i wkrótce zbiegł, by 
walczyć potem w slynnym starciu 
w Sędziejowicach. Ostatecznie 
po powstaniu trafił do więzienia 
w Łęczycy, a po latach został 
sędzią pokoju w Poddębicach. 
Miał 5 synów i 3 córki. Zmarł  
5 czerwca 1933 roku w wieku  
94 lat u swojego syna księdza na 
parafii w Boleszczynie k. Przyko-
ny, otoczony powszechnym sza-
cunkiem, jako weteran powstania.

Niestety, 9 czerwca 1935 roku 
Józef Tyliński rozstał się z tym 
światem. Miał zaledwie 55 lat. Po-
chowano go na rzgowskim cmen-
tarzu. Małżonce Kazimierze nie 
szło prowadzenie gospodarstwa 
i cegielni, nie wspierał jej w tym 
także syn Janusz, który prowa-
dził ożywione życie towarzyskie, 
a ponadto pasjonował się sportem 
kolarskim i wyścigami. Brylował 
w salonach i na wyścigach.

Na krótko przed wybuchem 
wojny przywdział żołnierski 
mundur i trafił w rejon Sieradza. 

Tu, wzdłuż rzeki Warty 31 Pułk 
Piechoty zajął stanowiska bojowe 
i usiłował powstrzymać nawałni-
cę niemiecką. Po dawnym jego 
bujnym życiu towarzyskim nie 
było już śladu, był żołnierzem, jak 
wielu jego rówieśników. 5 wrze-
śnia zginął w rejonie podsieradz-
kiej Męki.

Gdy po jakimś czasie do Go-
spodarza trafił jakiś mężczyzna, 
prawdopodobnie jeszcze niedaw-
no towarzysz broni Tylińskiego, 
i przywiózł matce sygnet syna, 
zszokowana kobieta wyrzuciła 
go nie przyjmując do wiadomo-
ści informacji o śmierci Janusza. 
Czekała na niego przez wiele lat. 
Nie zamawiała mszy w jego in-
tencji, nie poszukiwała mogiły 
syna. Jednak takie poszukiwania 
podjęła rodzina, ale skończyły się 
one niepowodzeniem…

ZGINĄŁ JAK TEOFIL 
JUREK

Gdy nasza redakcja po kilkudzie-
sięciu latach wznawia poszukiwa-
nia, początkowo także natrafiamy na 
fałszywe tropy, ale dzięki pomocy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
otrzymujemy wreszcie dokumenty 
z 1942 i 1946 r. potwierdzające, że 
na cmentarzu w Męce spoczywa 
podporucznik rezerwy Janusz Tyliń-
ski, który poległ 5 września 1939 r.  
Okazuje się, że został on trafiony 
odłamkiem pocisku artyleryjskie-
go, prawdopodobnie tak samo jak 
Teofil Jurek z pobliskiego Guzewa, 
którego szczątki odkryto dopiero 
w 2015 roku. Konfrontacja zebra-
nych danych z rodzinnymi pamiąt-
kami pozwala zamknąć sprawę bo-
haterskiego żołnierza z Gospodarza. 
Po 80 latach odzyskał on imię…

(RP)

Po 80 latach od walk nad Wartą

ODZYSKAŁ IMIĘ...
Trzeba było czekać 80 lat, by mieszkaniec Gospodarza Janusz 
Tyliński, który poległ na początku września 1939 roku podczas 
walk na Wartą niedaleko Sieradza, odzyskał wreszcie prawdziwe 
imię. Apelowaliśmy o to do władz Sieradza już kilka lat temu, 
lecz dopiero w tym roku sprawę udało się sfinalizować.

Legitymacja Janusza Tylińskiego wydana przez Związek Polski Towarzystw Kolarskich

Józef Tyliński, ojciec Janusza

Harcerze na szlaku bitwy łódzkiej
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W Rzgowie nie ma oddzielne-
go bractwa, mieszkańcy naszej 
gminy należą do łódzkiego stowa-
rzyszenia zrzeszającego 40 braci. 
Ze Rzgowa jest ich czterech: 
Stanisław Cholaś, Piotr Fryczka, 
Robert Gajewski i Edward Kulan-
ty. Najdłużej z łódzkim bractwem 
związany jest S. Cholaś.

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie 
powstało 7 czerwca 1824 roku. To 
jedna z najstarszych w Polsce tego 
typu organizacji. Po przerwie reak-
tywowano stowarzyszenie w 1994 
roku. „Miłość ojczyzny naszym 
prawem”, „Ćwicz oko i dłonie 
w Ojczyzny obronie” – to dewizy 
i cele bractwa. Należy ono do Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznych Strzelców (28 federacji 
i związków z 11 krajów Europy, ok. 
3 tys. stowarzyszeń, blisko 1 mln 
strzelców wraz z rodzinami). 

Jaki jest cel działalności brac-
twa? Pielęgnowanie dawnych 
patriotycznych tradycji bractw 

kurkowych, rozwijanie spraw-
ności strzeleckiej, pielęgnowanie 
i upowszechnianie spuścizny kul-
turowej regionu. Braci obowią-
zują dwa stroje: reprezentacyjny 
kontusz i mundur/surdut wyko-
rzystywany podczas turniejów 
strzeleckich i spotkań brackich.

Co roku organizowany jest tur-
niej strzelecki o tytuł Króla Łódz-
kiego Bractwa. Pierwszym królem 
w 1995 roku został brat prof. Adam 
Dziki, w roku ubiegłym królem 
został Robert Gajewski, który na-
grodzony został organizacja XXIV 
Balu Królewskiego. Bale i rauty 
brackie są ważną formą integracji 
braci i ich rodzin. Bractwo organi-
zuje również Turniej Służb Mun-
durowych w strzelaniu o Puchar 
Wojewody Łódzkiego, odbywający 
się z okazji Święta Niepodległości, 
bracia walczą też o tarcze i puchary 
w innych turniejach. Wspomnieć 
też trzeba o działalności chary-
tatywnej – kweście na Starym 

Cmentarzu w Łodzi z okazji Święta 
Zmarłych. Bractwo od lat admi-
nistruje strzelnicą sportową przy  
ul. Konstantynowskiej.

Na czele bractwa stoi Rada 
Starszych ze starszym Ignacym 
Ścibiorkiem (od 2002 roku), w jej 
skład wchodzi także rzgowianin 
Edward Kulanty. - Co mi daje 
przynależność do bractwa? – za-

stanawia się E. Kulanty. – Przede 
wszystkim odpowiada mi nawią-
zywanie do naszej polskiej trady-
cji, sporo satysfakcji mam też ze 
spotkań braci, wspólnego strzela-
nia. Duże znaczenie ma dla mnie 
również reakcja mieszkańców 
naszej gminy, którzy z sympatią 
traktują bractwo, jego tradycje 
i oryginalne stroje.

E. Kulanty, który do bractwa 
należy już 14 lat, z dumą de-
monstruje Złotego Kura, którego 
zdobył we wrześniu tego roku. 
Takich i innych trofeów posiada 
sporo w biurze swojej firmy przy 
ul. Łódzkiej, gdzie nowoczesność.
na co dzień spotyka się z historią 
i tradycją.

(po)

W niedzielę, 20 październi-
ka br., Rzgowski Chór „Ca-
merata” pod dyrekcją Izabeli 
Kijanki reprezentował gminę 
Rzgów na XII Łódzkiej Jesie-
ni Chóralnej – Festiwalu im.  
H. Blachy. Patronat honorowy 
nad koncertem objął prezydent 
RP Andrzej Duda. Impreza mu-
zyczna, której organizatorami 
byli: Stowarzyszenie Śpiewacze 
„Harmonia” z Łodzi, parafia 
Najświętszego Imienia Jezus 
i Ogólnokształcąca Szkoła 
Muzyczna I i II st., odbyła się 
w ramach X Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzycznego 
„Słowo i Muzyka u Jezuitów”. 

2019 r. jest Rokiem Moniusz-
kowskim dla upamiętnienia dwu-
setnej rocznicy urodzin kom-
pozytora Stanisława Moniuszki 
– twórcy polskiej opery naro-
dowej, dlatego grupa wykonała 
3 pieśni – Pieśń poranną, Pieśń 
wieczorną i Przylecieli sokołowie. 
Oprócz Rzgowskiego Chóru „Ca-
merata” organizatorzy zaprosili 
zacne grono wykonawców: To-
warzystwo Śpiewacze „Lutnia”ze 
Zgierza, Towarzystwo Śpiewacze 
im. St. Moniuszki z Aleksandrowa 
Łódzkiego, Chór Katedry Prawo-
sławnej pw. Św. Aleksandra New-
skiego z Łodzi, Akademicki Chór 
Politechniki Łódzkiej, Stowarzy-
szenie Śpiewacze im. Stanisława 
Moniuszki z Łodzi.

(Iz-Ki)

RZGOWSCY BRACIA KURKOWI
Pojawiają się na różnorodnych imprezach w Rzgowie. 
Staropolskie stroje szlacheckie robią wrażenie. Przypominają 
dawną miniona epokę, przywołują też zapomniane tradycje. 
Członkowie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo 
Kurkowe” ostatnio prezentowali się w Rzgowie i Grodzisku 
podczas gminnych dożynek.

„Camerata” na XII Łódzkiej Jesieni Chóralnej

PRZYDAŁBY SIĘ RYNEK
Pan Kazimierz ze Starowej Góry, 

którego znam od dziecka, ubolewa, 
że jego rodzinna miejscowość nie 
posiada takiego rynku jak choćby 
Rzgów. Jego zdaniem w ostatnich 
latach zaprzepaszczono szansę 
stworzenia takiego centrum w rejo-
nie skrzyżowania „krajówki” z ulicą 
Centralną. - Gdyby wytyczono rynek, 
jak to robiono w średniowieczu, zbu-
dowalibyśmy kościół i postarali się 

o prawa miejskie – mówi pan Kazi-
mierz. Według mnie to zwykła za-
zdrość i brak poczucia realizmu. 

ŚWIERCZYŃSKI NA 
PREZYDENTA

Mój koleżka ze szkolnej ławy radny 
Jarek Świerczyński, którego „parcie 
na szkło” i ambicje większe są od 
oceanu, powinien wystartować na 
prezydenta. Być może wreszcie obej-
rzałabym pałac prezydencki w War-
szawie, a i Rzgów coś by zyskał. To 
nierealne – mówi nasza wspólna zna-
joma. A ja twierdzę inaczej, bo mój 

koleżka uczy się życia jak mało kto. 
Gdy zabrakło mu opiekunów i podpo-
wiadaczy, zorientował się, że trzeba 
działać inaczej, a nie krytykować 
wszystko i wszystkich. Teraz rozda-
je pochwały na lewo i prawo, nawet 
swoim oponentom z Rady. Tylko pa-
trzeć, jak stanie się najlepszym kolegą 
radnego Spałki czy Bartoszewskiego, 
nie mówiąc o Pełce, któremu długo 
nie mógł darować „zdrady”. To za-
pewne nowa taktyka Świerczyńskie-
go, której, jak już pisałam, babskim 
rozumem nie mogę rozgryźć.

ZWARIOWALI NA 
PUNKCIE RODO

W ośrodku zdrowia byłam świad-
kiem takiej sceny: pani w okienku pyta 
rzgowiankę o nazwisko. Ta milczy 
długo, a potem wyciąga kartkę, coś 
zapisuje. Gdy recepcjonistka ponagla, 
kobieta wreszcie wyciąga jakiś doku-
ment. Tłumaczy sąsiadce z kolejki, że 
RODO zabrania jej ujawnienia na-
zwiska. Zgłupieli ludziska kompletnie 
– RODO ma chronić nasza prywat-
ność, ale nie utrudniać życia, Jeszcze 
trochę, a zamiast nazwisk i imienia 

będziemy mieli hasła i pseudonimy, 
jak nasz słynny agent J-23. 

POGUBILI 
IDENTYFIKATORY?

Rzadko pojawiam się w naszym ma-
gistracie, ale ostatnio musiałam wpła-
cić trochę pieniążków do urzędowej 
kasy i zauważyłam, że urzędnicy pogu-
bili identyfikatory, które kiedyś nosili. 
Te niewielkie tabliczki z imieniem 
i nazwiskiem nie były złe, bo przy-
najmniej wiedziałam że rozmawiam 
z kimś, kto ma imię i nazwisko, a nie 
jakimś anonimem.     Wasza Klara

RZGOWSKI HYDE PARK
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Podczas niedawnego pikni-
ku w Kalinie odbyła się jed-
nocześnie promocja książki 
Cecylii Agnieszki Modranki  
pt. „Nasza mała Ojczyzna.  
100 lat Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kalinie 1919-2019”.
To jedna z nielicznych tego 
typu pozycji wydawniczych 
ukazujących zarówno dzieje 
OSP, jak i samej miejscowo-
ści. W ubiegłym roku podobną 
książkę zyskała Stara Gadka, 
a jej autorką jest sołtys tej wsi 
Zofia Gruszka.

Książka C. A. Modranki za-
sługuje na słowa uznania i na-
śladownictwo z kilku powodów. 
Jak pisze we wstępie burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, 
książka wpisuje się w coraz 
mocniej w przejawianą tenden-
cję związaną z potrzebą doku-
mentowania lokalnej przeszło-
ści. Powstała z oddolnej inicja-
tywy dzięki uporowi i olbrzy-
miej pracy zarówno autorki jak 
i mieszkańców ją wspierających. 
Ponadto jest bezcennym kom-
pendium wiedzy o Kalinie, dziś 
rozproszonej w wielu źródłach 
historycznych oraz opracowa-

niach, na ogół niedostępnych 
mieszkańcom. Zebranie bogatej 
wiedzy o najcenniejszych obiek-
tach we wsi (kaplica, cmentarz, 
szkoła, strażnica OSP), organi-
zacjach i ludziach to największy 
walor tej książki. A przecież na 
jej kartach znalazły się również 
bezcenne fotografie, które dla 
badaczy i historyków stanowią 
także kopalnię wiedzy.

Historia wsi od powstania 
w XII wieku do czasów współ-
czesnych obfitowała w wiele dra-
matycznych wydarzeń, choćby 
związanych z krwawymi walka-
mi toczonymi tu w 1914 roku 
czy w końcu II wojny światowej 
w styczniu 1945 roku. Piękne 
karty zapisane w kronikach doty-
czą m.in. szkolnictwa i oświaty, 
OSP i KGW. Te dwie ostatnie 
organizacje nadają dziś ton życiu 
kulturalnemu i mogą być wzor-
cem dla innych miejscowości, 
a potwierdziły to choćby ob-
chody 100-lecia straży. Autorka 
odnotowała też dzieje dawnej 
kaplicy służącej protestantom, 
a także cmentarzyka ewangelic-
ko-augsburskiego. Interesujące 
są też dzieje organizacji społecz-

nych i codzienne życie miesz-
kańców, jakże odmienne od tego 
współczesnego. Na uwagę zasłu-
guje też ukazanie postaci wielu 
druhów, zarówno tych którzy już 
odeszli z tego świata, jak i tych 
działających aktywnie. Nie po-
minięto także ludzi młodych 
i autorów największych sukce-
sów strażackich. Trzeba bowiem 
wspomnieć, że OSP w Kalinie 
od lat znajduje się w czołówce 
podczas zawodów sportowo-po-
żarniczych.

Od dłuższego czasu obserwu-
jemy nie tylko w naszej gminie 
i powiecie olbrzymie zaintereso-
wanie historią „małych ojczyzn”. 
To, co dzieje się w Kalinie, a po-
twierdza to choćby rozkwit życia 
kulturalnego i towarzyskiego 
oraz tworzenie interesujących 
kronik KGW czy OSP, to szersze 
zjawisko. Warto je wspierać, jak 
to już czyni rzgowski samorząd, 
i zachęcać do naśladownictwa 
tych, którzy na tym polu stawiają 
nieśmiało pierwsze kroki.

Prezes OSP Kalino i działacz 
strażacki w powiecie Dariusz 
Krzewiński znakomicie zare-
komendował książkę C. A. Mo-

dranki: „Polecam ją wszystkim. 
Sam przeczytałem ją z zapartym 
tchem w jeden dłuższy wieczór. 
Dzięki niej o naszej „małej Oj-
czyźnie” wiem zdecydowanie 
więcej, a fakty w niej zawarte 

będą dla następnych pokoleń 
źródłem wiedzy i inspiracją do 
działań podtrzymujących trady-
cję przodków”. Nic dodać, nic 
ująć!

(P)

Kogut znalazł na śmietniku piękną okrągłą perłę o cudownym połysku. Z zachwy-
tu zapiał, ale że niespecjalnie mu się wiodło, zaniósł ją do jubilera. Choć perła 
mu się bardzo podobała, zwłaszcza jej piękna poświata, postanowił ją wymienić 
na coś, co w życiu bardziej mu się przyda. Jubiler chętnie spełnił prośbę klienta, 

bo wspaniała perła miała blask niczym poranna rosa i na pewno znajdzie chęt-
nego nabywcę. Wypłaty dokonał w ziarnach prosa, co z kolei bardzo odpowiadało 
kogutowi.

Człowiek, jakich wielu w każdym kraju, odziedziczył w spadku wiele książek, 
albumów, rycin a nawet rękopisy. Długo się zastanawiał co z tym fantem zrobić, 
ale gdy przyszły kolejne rachunki do zapłaty, poszedł do księgarza. Stwierdził 
bowiem, że choć były to dzieła wspaniałe, to nad te mądre szpargały złote krugery 
by się mu bardziej przydały.

SKONES

Nazajutrz, to jest 28 wrze-
śnia w niedzielę Biskup ce-
lebrował mszę pontyfikal-
ną z okazałością wszelką, 
po której zgromadzonemu 
ludowi udzielił błogosła-
wieństwo papieskie, i tego 
samego dnia udzielił św. Sa-

kramentu Bierzmowania 698 
osobom.

Dnia 29 tegoż miesiąca, 
wysłuchawszy mszy św. przy 
licznie zgromadzonym ludzie, 
o godzinie 11-stej przed po-
łudniem, zostawiwszy swoje 
Pasterskie Błogosławieństwo, 

pożegnał parafian, i na odwie-
dzenie innych udał się parafii.

Zapis z metrykalnych ksiąg 
parafialnych, z 1823 roku, 
znajdujących się w Archi-
wum Państwowym Łódz-

kim, do druku przygotował 
Janusz Bloch

DLA WIECZNEJ PAMIĄTKI 
CAŁEJ PARAFII

Jaśnie wielmożny Józef Szczepan Koźmian, biskup diecezji kujawsko-kaliskiej i senator 
Królestwa Polskiego w pierwszym roku pasterstwa świętego, przejęty gorliwością i chęcią 
poznania owieczek swoich, zwiedzając wiele kościołów, przybył także do parafii tutejszej 
rzgowskiej 1823 roku dnia 27-go września o godzinie 4 z południa, napełniwszy parafian 
niewymowną radością, którzy za najszczęśliwszych poczytali się, iż nigdy żadnego z pasterzy 
diecezjalnych nie oglądając, doczekali się Jego najpierwszego oglądać i dlatego dali Mu 
dowód wdzięczności, przywiązania i miłości, zgromadziwszy się w liczbie blisko 2000, 
z wszelką okazałością pod przewodnictwem księdza Walentego Tomaszewskiego, proboszcza 
i dziekana miejscowego, przy obecności przeszło 20-stu kapłanów, przyjęli Tego swojego 
kochanego Biskupa. Miasto Rzgów tego samego dnia rzęsistym światłem oświetlone zostało 
w godzinach wieczornych, zaś cyfraga „Niech żyje Biskup” jaśniała pośród ognia.

Józef Szczepan Koźmian (1773-
1831), biskup kujawsko-kaliski 
i senator Królestwa Polskiego 
(1823), działacz oświatowy, spo-
łeczny i polityczny, poseł, czło-
nek Komisji Rządowej Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego. Sakrę biskupią otrzy-
mał w 1820 r., biskup pomocni-
czy lubelski 1820-1823, biskup 
ordynariusz diecezji kujawsko-
kaliskiej 1823-1831.Do Rzgowa 
przybył niedługo po mianowaniu 
na biskupa kujawsko-kaliskiego, 
co nastąpiło 10 marca 1823 r., 
m.in. dzięki poparciu wpływo-
wego brata i wielkiego księcia 
Konstantego. Kilka miesięcy 
później – na początku grudnia 
tegoż roku został senatorem KP.

Bajka dla przyjaciela

Kogut i perła

Kalino ma swoją 
monografię
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W lasach w okolicy Rzgowa 
i Tuszyna przybywa zwierzyny. 
To efekt stosunkowo łagodnych 
zim, łatwego dostępu do poży-
wienia i braku drapieżników. 
Gdy po wojnie wytępiono prak-
tycznie wilki, zniknęły one z na-
szych lasów, gdy znalazły się pod 
ochroną – nie tylko zwiększyła 
się ich liczba, ale zaczęły migro-
wać i dziś praktycznie spotkać 
je można w lasach całej Polski. 
Podobnie jest z wieloma innymi 
zwierzętami, które kiedyś tutaj 
były nieobecne, a teraz można 
je spotkać coraz częściej.

- Wilka jeszcze nie spotkałem 
w naszych lasach – mówi leśniczy 

z Tuszyna w Nadleśnictwie Ko-
lumna Marek Pawlak – ale poja-
wił się szop pracz. Oczywiście są 
łosie, sarny i dziki. Na szczęście 
wśród tych ostatnich nie odnoto-
waliśmy afrykańskiego pomoru 
świń, ale z tymi zwierzętami jest 
sporo kłopotów, bo wchodzą do 
miast, do gospodarstw wiejskich, 
na działki letniskowe. Nie można 
tam na nie polować, więc czują 
się bezkarne i stosunkowo łatwo 
zdobywają pokarm. Populacja 
tych miejskich dzików jest dziś 
zbyt liczna, a wspomniane dział-
ki są wprost ich azylem. Sytuację 
pogarsza człowiek, który niejed-
nokrotnie dokarmia taką zwie-

rzynę, zachęcając ją tym samym 
do wizyt.

Gorzej jest z populacją zająca 
i kuropatwy, bo nie ma już tak 
idealnych warunków dla ich roz-
woju, jakie były przed laty, gdy 
na wsiach widać było sporo drob-
nych upraw i zwierzyna ta miała 
nie tylko dobre żerowisko, ale 
i schronienie. Zniknęło też sporo 
drobnych cieków wodnych, które 
sprzyjały zwierzynie.

Niestety, ekspansja człowieka 
utrudnia życie zwierzynie. Barie-
rą są płoty, ogrodzenia, a nawet 
głębokie rowy czy drogi. Szcze-
gólnie te, wzdłuż których poja-
wiły się ogrodzenia siatkowe, 

jak np. wzdłuż autostrady A-1 
czy drogi ekspresowej S-8.

Niebezpieczne są też inne 
drogi. Korzystająca z trady-
cyjnych szlaków migracyj-
nych zwierzyna nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że na drogach jest 
coraz więcej pojazdów, także 
tych ciężkich, i zwykle spotka-
nia z masą żelastwa kończą się 

tragicznie dla łosia czy lochy 
z młodymi, jak to było w tuszyń-
skich lasach.

Wspomnijmy jeszcze na za-
kończenie, że nawet w tak zurba-
nizowanym regionie jak nasz, nie 
brak rzadkich okazów, jak choćby 
czarnego bociana. W przeciwień-
stwie do tego białego, którego 
znamy z okolicznych wsi, bo 
buduje sobie gniazda i wycho-
wuje młode przy domach oraz 
drogach, bocian czarny przebywa 
w lasach. Leśniczy M. Pawlak 
od lat obserwuje takie gniazdo. 
W tym roku rodzina powiększyła 
się o kilka młodych ptaków, ale 
w ubiegłym roku spustoszenia 
w gnieździe dokonał prawdopo-
dobnie jastrząb.

(po)

Niby w gminie znajduje się 
kilka rzek, ale wody w nich 
niewiele i o kąpielach czy spły-
wach kajakowych raczej można 
tylko pomarzyć. Lasów też tu 
niewiele, choć tuż za miedzą są 
spore kompleksy lasów tuszyń-
skich czy atrakcyjny drzewo-
stan w rejonie Starowej Góry 
i łódzkich Popiołów. Czy zatem 
w Rzgowie i okolicy jest gdzie 
wypoczywać, korzystać z ciszy 
i uroków przyrody?

Wbrew pozorom nie jest 
pod tym względem najgorzej, 

bo choć brakuje rzek z praw-
dziwego zdarzenia, są za to 
liczne stawy i zbiorniki wodne. 
Ich walory już dawno odkryli 
mieszkańcy pobliskiej Łodzi, 
nabywający w pobliżu działki 
rekreacyjne. Takie akweny są 
m.in. w rejonie Huty Wiskic-
kiej i Tadzina, Starej Gadki 
i Gospodarza. Choć lasów 
tu niewiele, stanowią jednak 
urozmaicenie krajobrazu, m.in. 
w rejonie Romanowa, Babich 
czy Prawdy. Za to równinne 
krajobrazy dostarczają sporo 

wrażeń estetycznych i spokoju. 
Zapewne dlatego w rejonie Ro-
manowa kilkadziesiąt lat temu 
powstało kilka pracowniczych 
ogrodów działkowych, z któ-
rych korzystają przede wszyst-
kim łodzianie.

Mówiąc o wypoczynku, 
szczególnie tym aktywnym, 
nie można pominąć obiektów 
sportowych, których przybyło 
w ostatnich latach. W samym 
Rzgowie od lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku istnieje sta-
dion, na którym organizowane 
są nie tylko imprezy sportowe, 
w mieście powstała też hala 
sportowa (2012 r.) nosząca imię 

zmarłego burmistrza i pasjona-
ta sportu – Konrada Kobusa, 
w sąsiedztwie istnieje zespół 
boisk „Orlik”, podobny obiekt 
powstał przy ulicy Żwirowej 
w Starowej Górze. Przybyło też 
obiektów sportowych przy szko-
łach, m.in. w Kalinie i Guzewie. 
Wspomnieć też warto o kilku 
siłowniach na świeżym powie-
trzu, a także placach zabaw dla 
najmłodszych.

W ostatnich latach modne 
stało się organizowanie pikni-
ków. Są one okazją do spotkań, 
wspólnej zabawy i wypoczynku 
na łonie natury. Takie imprezy 
organizowane są m.in. w Sta-

rowej Górze, Kalinie, Kalinku 
i Prawdzie.

I na koniec jeszcze jedna re-
fleksja. W bezpośrednim są-
siedztwie Rzgowa znajduje się 
dawny Majątek Gospodarz, 
będący atrakcyjną enklawą zie-
leni, która powinna być udostęp-
niona wszystkim mieszkańcom. 
Dziś ten teren jest w rękach pry-
watnych. Rzgowianom powinny 
również służyć tereny wzdłuż 
Neru, na których już dawno 
projektowano zalew. Taki akwen 
wraz z terenami zielonymi stałby 
się z pewnością atrakcyjnym 
miejscem wypoczynku.

(er)

Gmina Rzgów z pewno-
ścią nie należy do obsza-
rów pustynnych, jeśli idzie 
o drzewa i zieleń, ale lasów 
tu jak na lekarstwo. Gdyby 
nie przylegające lasy są-
siedniej gminy Tuszyn, 
mieszkańcy praktycznie 

nie mieliby swoich sosen 
czy dębów.

Sytuację pogorszyła budowa 
ważnych arterii drogowych 
przecinających gminę: drogi 
ekspresowej S-8 i autostrady 
A-1. Obydwa te szlaki komu-
nikacyjne przyczyniły się do 

wycięcia sporej ilości drzew. 
W ostatnich latach ubyło też 
sporo przydrożnych topoli, 
które stwarzały niebezpie-
czeństwo dla kierowców. Na 
szczęście gospodarze gminy 
co roku sadzą nowe drzewa 
i krzewy, które przynaj-

mniej w części rekompensują 
ubytki.

Niedawno w gminie w ramach 
akcji „100 tysięcy drzew na stu-
lecie województwa łódzkiego” 
przybyło ponad 1200 sadzonek 
drzew i krzewów. Były wśród 
nich zarówno topole, buki, dęby 
jak i lipy. Posadzili je sołty-
si, radni i mieszkańcy prawie 
wszystkich miejscowości gminy. 
Zadbali o to m.in. sołtysi Stani-

sław Zaborowski i Anna Wydra. 
Odpowiadająca za ochronę 
środowiska Magdalena Górska 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
zadowolona jest z przebiegu tej 
akcji, ale dodaje jednocześnie,  
że drzew i krzewów przybywa 
tu od lat za sprawą samorzą-
dowców, np. oryginalne krzewy 
i drzewa posadzono wokół 
nowych placów zabaw.

(rys)

Piotr Pietraszczyk, który od 
lat jest wiceprezesm Łódzkiego 
Związku Hodowców Zwierząt 
Futerkowych i Drobnego Inwen-
tarza, i tym razem stał się zdo-
bywcą wicechampionatów - za 
barana francuskiego i za kolek-
cję 4 sztuk królików rasowych. 
Inny hodowca ze rzgowskiej 
gminy, a konkretnie z Kalina, 

Marcin Klimczak zdobył tytuły 
championa i wicechampiona. 
Pan Piotr posiada obecnie 80 ra-
sowych królików. ale przed laty 
było ich kilkakrotnie więcej. 
W tak wysokiej klasy hodowli 
chodzi bowiem bardziej o jakość 
i uzyskanie najlepszych pod wie-
loma względami zwierząt, a nie 
o ilość.

- Wspomniana wystawa 
była jedną z największych 
tego typu wystaw w Polsce, 
zgromadziła dużą liczbę 

wystawców z całego kraju, 
liczni odwiedzający mieli 
okazję obejrzeć i zapoznać 
się z wieloma rasami prezen-

towanymi na wybiegu – mówi  
P. Pietraszczyk.

Hodowla królików w naszym 
kraju nie jest dziś tak popular-
na jak niegdyś, gdy zwierzęta te 
znajdowały się niemal w każdym 
gospodarstwie wiejskim. Kwitł 
też wówczas skup tych zwierząt, 
bardzo cenionych szczególnie na 
stołach smakoszów. Choć mięso 
królicze jest bardzo zdrowe, 
Polacy konsumują je w niewiel-
kiej ilości, w przeciwieństwie do 
Niemców, Austriaków czy Cze-
chów. Do Niemiec i Austrii głów-
nie trafiają więc i nasze króliki. 

Łódzki Związek Hodowców 
Zwierząt Futerkowych i Drob-
nego Inwentarza powstał w 2011 
roku. Siedzibę posiada w Rzgo-
wie. Większość członków po-
chodzi z województwa łódzkie-
go i rzgowskiej gminy.

(er)

CHAMPIONY ZE RZGOWA
Kultywujący rodzinne tradycje ojca Andrzeja i dziadka 
Zdzisława rzgowianin Piotr Pietraszczyk od lat hoduje 
wysokiej klasy króliki i na wystawach zdobywa nagrody. Tak 
było także w październiku br. podczas VII Ogólnopolskiej 
Wystawy Królików Rasowych (65 wystawców z kraju, 510 
zwierząt) zorganizowanej w Konstantynowie Łódzkim. 
A ponieważ króliki rozsławiają Rzgów, wspomniana 
wystawa odbywała się m.in. pod patronatem włodarza 
grodu nad Nerem – burmistrza Mateusza Kamińskiego.

Przybywa leśnej zwierzyny

Gdzie wypoczywać?

Tysiące drzew i krzewów
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Jest ich kilka w rzgow-
skiej gminie. Przypomi-
nają czasy, gdy na Ziemi 
Łódzkiej znajdowało się 
sporo niemieckich kolonii, 
których ekspansja zaczęła 
się w końcu XVIII stule-
cia. W miejscowościach 
tych grzebano ludność po-
chodzenia niemieckiego. 
Takie cmentarze znajdują 
się w Czyżeminku, Kalinie 
i Starowej Górze. Czas nie 
obszedł się z nimi łagod-
nie, wszystkie są w złym 
stanie, znajdują się na 
nich nieliczne stare na-
grobki.

W samym Rzgowie, 
w rejonie ulicy Łódz-
kiej przetrwał do naszych 
czasów niewielki cmenta-
rzyk choleryczny. Cholera 
i inne choroby dziesiątko-
wały w przeszłości miesz-
kańców także Rzgowa 
i wspomniany kopiec jest 
niemym świadectwem pa-
nującej epidemii. Miejsce 
to w przeszłości znajdowało 
się za miastem, na terenach 
niezabudowanych.

W Rzgowie istnieje jesz-
cze jeden cmentarz, dziś 
całkowicie zapomniany 
i prawie nieznany. Mowa 
o miejscu pochówku 
rzgowian wokół świąty-
ni, która powstała w 1630 
roku. Prawdopodobnie już 
wcześniej w tym rejonie 
grzebano rzgowian. Aż 
do końca XVIII wieku, 
gdy zaczęto wprowadzać 
przepisy zakazujące po-
chówków w świątyniach 
i w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. Ostatecznie 
u progu XIX wieku po-
wstała funkcjonująca do 
dziś nekropolia. Istnieje 
ona już od ponad dwóch 
wieków.

Gdzie grzebano rzgowian 
w średniowieczu? Na to 
pytanie nie znamy odpo-
wiedzi, bo ziemia wciąż 
skrywa wiele tajemnic, a ar-
cheolodzy od dziesięcioleci 
raczej omijają miasto nad 
Nerem. Jeśli w rejonie dzi-
siejszego Starego Rynku 
istniała pierwsza świąty-
nia, więc może w jej są-
siedztwie dokonywano też 
pochówków. A może jakiś 
niewielki cmentarzyk znaj-
dował się w zupełnie innym 
miejscu, którego dotąd nie 
zlokalizowano, podobnie 
jak i cmentarzysk z czasów 
np. wczesnego średniowie-
cza?

(po)

Tylko nieliczne orkiestry 
w naszym regionie mogą się le-
gitymować tak długim stażem. 
Rzgowska Orkiestra Dęta po-
wstała już w 1907 roku i wła-
ściwie bezustannie wzbogacała 
życie kulturalne osady. 

Prezentowane zdjęcie pocho-
dzi z 1930 roku i prawdopodob-
nie należy do najstarszych tego 
typu dokumentów zespołu. Opu-
blikowane zostało w monografii 
orkiestry wydanej drukiem na jej 
100-lecie. Przedstawia zespół, 
niektórzy muzycy trzymają swoje 
instrumenty. W rzędzie na pierw-
szym planie siedzi Józef Tyliński 
(czwarty od prawej), działacz spo-
łeczny i przedsiębiorca z Gospoda-
rza, właściciel cegielni, który ufun-
dował orkiestrze instrumenty.

(Saw.)

Na pożółkłej fotografii

PRAWIE 90 LAT TEMU

Słownik nieprzeciętnych rzgowian
JANINA STRYJEWSKA
Nie wszystkim los oszczędza dramatycznych chwil w życiu. 
Janina Stryjewska z Grodziska już jako kilkuletnie dziecko 
ociera się o śmierć. A dzieje się to podczas słynnej rzezi 
wołyńskiej w połowie 1943 roku. Ma wówczas dwa i pół 
roku…

Jej rodzicom udaje się urato-
wać życie. Niestety, cały doby-
tek, łącznie z 50 hektarami ziemi 
muszą pozostawić. Uciekają 
z nędznym tobołkiem w ręku.

Janina przychodzi na świat 
w styczniu 1940 roku w Podsiel-
czach na Wołyniu. W 1943 roku 
jej ojciec Jan Michniewicz wraz 
z innymi partyzantami w ramach 
samoobrony przez ukrańskimi 
nacjonalistami ratuje ludność 
polskiego pochodzenia. W Hucie 
Stepańskiej udaje się uratować 
wiele osób, ale ok. 600 ginie z rąk 
Ukraińców. W drodze do Niemiec, 
w Lubelskiem Michniewiczom 
udaje się wyskoczyć z pędzące-
go pociągu i uniknąć kuli. W ten 
sposób ratuje się też mała Janina. 
Przez następne lata żyją w wiel-
kiej biedzie, zanim po wojnie 
w ramach repatriacji skierowani 
zostają do Grodziska. Tu otrzymu-
ją poniemieckie gospodarstwo.

Zaczynają od zera, ale los i tutaj 
okazuje się początkowo niełaska-
wy. Któregoś dnia, gdy Janina 
powraca ze Rzgowa, w grodzi-
skim sklepie słyszy, że płonie jej 
dom. Pierwsza myśl dotyczy nie 
domu, a dzieci. Na szczęście zo-
stają uratowane. Drewniany dom 
kryty strzechą płonie całkowicie 
z powodu zwarcia instalacji elek-
trycznej. Przez pół roku jej rodzi-
na korzysta z gościny sąsiadów, 
potem zaczynają stawiać nowy 
dom. Na szczęście mąż Stefan 

jest budowlarzem, pomagają 
jego koledzy…

Pani Janina „od zawsze”, jak 
mówi, interesuje się życiem wsi. 
Przez 12 lat kieruje tutejszym 
KGW, jest tzw. opiekunem spo-
łecznym działając w Państwo-
wym Komitecie Pomocy Spo-

łecznej, w latach 1976-1990 była 
radną Gminnej Rady Narodowej 
w Rzgowie, przez dwie kadencję 
jest ławnikiem w Sądzie w Pa-
bianicach, przez lata udziela się 
w radach sołeckich. Jest kobietą 
czynu i interesuje ją załatwianie 
najtrudniejszych ludzkich spraw. 
Spieszy z pomocą najbardziej po-
szkodowanym przez los, ponie-

waż wielu mieszkańców gminy 
pracuje w Łodzi, włącza się do 
walki o autobus. Przez kilka lat 
„czerwoniak” kursuje na trasie 
Guzew – Rzgów – Grodzisko – 
Starowa Góra – Łódź. Z czasem 
zastępuje go autobus PKS.

Pani Janiną włącza się do wielu 
innych inicjatyw społecznych. 
W tamtych latach ludziom na 
wsi żyje się ciężko. Koło Gospo-
dyń Wiejskich usiłuje złagodzić 
te kłopoty, pomagając kobietom 
w codziennym życiu. Działają 

jeszcze w starej strażnicy, or-
ganizując różnorodne imprezy, 
spotkania czy zabawy. Gdy rusza 
budowa strażnicy, kobiety poma-
gają swoim mężom i synom, bo 
wiele prac wykonywanych jest 
społecznie. Pani Janina włącza 
się też do budowy wodociągu, 
który zmienia oblicze wsi i uła-
twia życie mieszkańcom.

A przecież nie brakuje jej 
też obowiązków domowych. 
Powiększa gospodarstwo, 
w pewnym okresie w oborze 
hoduje 25 krów, uprawia też ty-
siące róż. Zajmuje się również 
dziećmi nie tylko swoimi. Jej 
dom uchodzi za otwarty, życz-
liwy ludziom…

Jednak na początku lat dzie-
więćdziesiątych choroba wszyst-
ko odmienia. Zmuszona zostaje 
do wycofania się życia publicz-
nego. Siedem lat temu umiera 
mąż. Na szczęście ma dzieci. 
Mieszka z synem Dariuszem, 
który podobnie jak ojciec jest bu-
dowlarzem. W przeciwieństwie 
do niejednej rodziny, w tym 
przypadku wszystko układa się 
znakomicie.

Choć od lat porusza się z trud-
nością i z konieczności ograni-
czyła kontakty z ludźmi, pilnie 
śledzi to wszystko, co dzieje się 
w Grodzisku i gminie. Pamięta-
ją o niej mieszkanki Grodziska, 
władze gminy. Trzy lata temu, 
z okazji 55-lecia KGW w Gro-
dzisku, uhonorowana została 
„Orderem Serca – Matkom Wsi’. 
Wiele lat temu otrzymała Złoty 
Krzyż Zasługi, ale ten order ceni 
sobie najbardziej. W 2002 roku 
otrzymała jeszcze jedno ważne 
wyróżnienie – tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Rzgów.

Mimo choroby i wieku opty-
mistycznie patrzy na świat. Co 
prawda rentę ma niewielką, a na 
rzekomo darmowych receptach 
widnieje 100-procentowa opłata 
- stara się wciąż być pomocna 
najbliższym. Na potwierdze-
nie tego syn Dariusz pokazuje 
rzędy słoików z przetworami, 
wykonanymi przez panią Janinę. 
Nic nigdy nie było w stanie ją 
złamać, więc i teraz nie może 
być inaczej.

(P)

Zapomniane 
cmentarze?
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Podczas przerwy obradują-
cych komisji Rady Miejskiej 
w Rzgowie odbyło się spotka-
nie radnych ze studentami 
i ich opiekunami z Politechni-
ki Łódzkiej, uczestniczącymi 
w konkursie na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania 
teren wzdłuż Strugi w pobli-
żu hali sportowej GOSTiR. 

Radni zapoznali się z nagro-
dzonymi koncepcjami, dysku-
tując nad poszczególnymi pro-
pozycjami znajdującymi się 
na planszach. Choć studenci 
zaproponowali sporo nowych 
rozwiązań, w dyskusji pojawi-
ły się jeszcze inne propozycje, 
choćby zbudowanie modnych 
dziś tężni solankowych.

We wspomnianym konkur-
sie nie przyznano głównej na-
grody, II miejsce zajęły dwa 
opracowania: Aleksandry 
Sobczyk i Marcina Depcika 
oraz Katarzyny Kossakow-
skiej, Marty Koślagi i Anny 
Sikory, na III miejscu upla-
sowała się praca Katarzyny 
Branickiej-Świątkowskiej 
i Aleksandra Czyżykiewicza. 
Zarówno burmistrz Rzgowa 

Mateusz Kamiński jak i dyr. 
GOSTiR – Radosław Bubas 
stwierdzili, że propozycje 
studentów będą punktem 
wyjścia do opracowania 
projektu zagospodarowania 
rekreacyjnego i sportowego 
wzdłuż Strugi na odcinku 
od ul. Literackiej do ul. Tu-
szyńskiej. Z wizji studentów 
zadowolony był też ich opie-
kun prof. dr. hab. arch. Marek 

Pabich, bowiem poszczegól-
ne koncepcje wywołały oży-
wioną dyskusję radnych, co 
potwierdziło też sens zorga-
nizowania konkursu.

Powierzenie studentom przy-
gotowania koncepcji zagospo-
darowania terenu wzdłuż Strugi 
to efekt współpracy rzgowskie-
go samorządu z Politechniką 
Łódzką.

(p)

Nawet 20-30 tys. zł miesięcz-
nie może zarobić rzgowski 
GOSTiR na udostępnianiu 
pomieszczeń i urządzeń hali 
sportowej. Nie są to wielkie 
kwoty, ale w skali roku mogą 
stanowić spore odciążenie dla 
budżetu gminy. Jest jeszcze 
jeden korzystny aspekt – jeśli 

ludzie płacą za rezerwację po-
mieszczeń czy urządzeń, lepiej 
je traktują i wykorzystują.

Czy opłaty i cennik stały się 
barierą dla tych, którzy chcą 
korzystać z hali sportowej? 
Zdaniem dyr. GOSTiR Rado-
sława Bubasa – nie, bowiem 
dla wielu grup, np. klubów czy 

mieszkańców gminy Rzgów, 
są znaczące ulgi. Komercja 
zatem nie stała się barierą dla 
funkcjonowania obiektu, co po-
twierdza też utrzymująca się na 
wysokim poziomie frekwencja 
w hali. Obiekt od początku ist-
nienia (marzec 2012 r.) cieszy 
się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców zarówno gminy 
Rzgów, jak i okolicznych 
miast, łącznie z Łodzią. Atutem 
jego jest nie tylko piękna i no-
woczesna hala, ale i zaplecze 
socjalne, użytkownicy chwalą 
sobie także dogodny dojazd 
i parkingi.

W ubiegłym roku w hali do-
konano sporego przemeblowa-
nia, które pozwoliło m.in. po-
większyć siłownię i uruchomić 

saunę. Teraz powstała dodatko-
wa sala do sportów walki, którą 
zainteresowani są m.in. ucznio-
wie rzgowskiej podstawówki.

Końcówka roku w hali spor-
towej upływać będzie pod zna-
kiem połączenia tego obiektu 
z nowym Domem Kultury. 
Okazuje się, że wspólne będą 
tu nie tylko szatnie i toalety, ale 
i monitoring oraz parkingi.

(er)

SPOTKANIE Z OLIMPIJCZYKAMI

Znakomici sportowcy, mistrzo-
wie olimpijscy w kolarstwie 
szosowym, Mieczysław Nowic-
ki i Tadeusz Mytnik spotkali 
się z młodzieżą Szkoły Pod-
stawowej w Kalinie. Ucznio-

wie interesowali się sukcesami 
sportowców, a także ich drogą 
do laurów olimpijskich.

Sportowcy chętnie wracali 
wspomnieniami do swoich osią-
gnięć, a wszystko to po to, by 

zachęcić młodych ludzi do upra-
wiania sportu. Tadeusz Mytnik 
mówił wprost: „Bądźcie olim-
pijczykami swojego życia”. Spo-
tkanie odbywało się w ramach 
projektu „Dotknij olimpijskiego 

medalu”, a zorganizowano je 
we współpracy z proboszczem 
w Rzgowie ks. Krzysztofem 
Florczakiem.

W ostatnich latach Szkoła 
w Kalinie wzbogaciła się 

o boisko trawiaste, a także boisko 
wielofunkcyjne ze sztuczną na-
wierzchnią. Z tego ostatniego 
korzysta młodzież, a także panie 
z Kalina.

(er)

MISTRZOWIE POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Długosza w Rzgowie 
zdobyli I miejsce i tym samym 
zostali mistrzami powiatu 
łódzkiego wschodniego w ka-
tegorii U8 podczas turnieju, 
który odbył się w Wiśniowej 
Górze.

 Reprezentacja rzgowskiej 
szkoły w tej kategorii wiekowej 
zagrała w następującym składzie: 
Kacper Fret, Kuba Góralczuk, 

Filip Kaczmarek, Michał Kunka, 
Adrian Saktura, Bartosz Socha-
czewski oraz Wiktor Świerczyń-
ski. W decydującym spotkaniu 
chłopcy zmierzyli się z repre-
zentacją Szkoły Podstawowej 
w Justynowie. Po bardzo emo-
cjonującym i zaciętym spotkaniu 
mecz zakończył się wynikiem 
2:0 dla naszego zespołu. Bramki 
zdobyli: Kuba Góralczuk oraz 
Adrian Saktura. Zawody odbyły 

się w ramach XX edycji turnieju 
Z PODWÓRKA NA STADION 
O PUCHAR TYMBARKU. 

Dziękujemy rodzicom uczniów, 
na których zawsze można liczyć 
i są oni nieocenionym wsparciem 
podczas zawodów sportowych. 
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim wymienionym uczniom 
i tradycyjnie życzymy dalszych 
sukcesów sportowych. 

 Krzysztof Chrzanowski

HALA SPORTOWA ZARABIA

Jest szansa na rozpoczęcie 
w najbliższych latach budowy 
parku wzdłuż rzeczki Strugi, 
między ulicą Tuszyńską i Li-
teracką. Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu, Turystyki 
i Rekreacji Radosław Bubas 
chce, by w przyszłorocznym 

budżecie zapewniono środki na 
przygotowanie dokumentacji 
na zagospodarowanie rekre-
acyjne tego terenu. Konkurs 
ogłoszony dla studentów Poli-
techniki Łódzkiej potwierdził 
bowiem, iż istnieje potencjał 
w tym terenie i można go wy-

korzystać dla sportu i wypo-
czynku rzgowian.

Konkurs dostarczył wiele kon-
cepcji zagospodarowania terenu, 
żadna z nich nie jest idealna, ale 
z każdej można wykorzystać różne 
elementy – mówi dyr. R. Bubas. – 
Rolą projektanta będzie stworze-
nie takiej wizji, która zyska naszą 
aprobatę i zostanie zrealizowana. 
Rzgów nie ma zbyt wiele tere-

nów rekreacyjnych, więc warto 
zainwestować w obszar wzdłuż 
Strugi tym bardziej, że docelowo 
być może uda się wykorzystać 
rekreacyjnie także inne tereny 
w sąsiedztwie ul. Literackiej.

Struga przepływająca na tyłach 
szkoły i „Orlika” nie jest co 
prawda wielką rzeką, ale może 
stać się atrakcyjnym elementem 
przyszłego parku. Autorzy stu-

denckich koncepcji zagospoda-
rowania rekreacyjnego terenu 
między Tuszyńską i Literacką 
widzą nawet szansę na stworze-
nie niewielkiego zalewu. Byłaby 
to dodatkowa atrakcja w tej części 
miasta, tworząc z halą sportową 
i „Orlikiem” znaczący kompleks 
sportowo-rekreacyjny. W przy-
szłości być może powstanie w tym 
rejonie również kryty basen.

ZALEW NA STRUDZE?

NAGRODY DLA STUDENTóW
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• Sprzedam działki w Rzgowie, 
tel. 601-433-910
• Sprzedam 2 działki w Rzgowie, 
tel. 505-328-249 (po godz. 16)
• Poszukuje panią do sprzątania 
w Starowej Górze, co czwartek, 
tel. 570-724-567
• Lokal w centrum Rzgowa, 
ok. 15 m kw., do wynajęcia,  
tel. 601-363-875
• Kury nioski – sprzedam,  
tel. 502-774-275
• Działka w Pabianicach, 
ul. Myśliwska - sprzedam,  
tel. 500-262-599
• Siedlisko z działką w Grodzi-
sku, 1,4 ha, tel. 692-895-667
• Korepetycje: matematyka, 
fizyka, tel.691-833-877
• Do wynajęcia w centrum 
Rzgowa lokal na serwis samo-
chodowy, magazyn, usługi, 250 
m kw., media, tel. 604-073-997
• Zatrudnię ekspedientkę, sklep 
spożywczy, tel. 507-055-981
• Stemple budowlane i deski 
szalunkowe odsprzedam,  
tel. 506-031-530
• Sprzedam działki, Tuszyn,  
tel. 695-926-974
• Sprzedam mieszkanie, Rzgów, 
ul. Nasienna, 52 m kw., M-3,  
tel. 793-824-175
• Sprzedam 3 dzialki w Bro-
nisinie, po 1000 m kw.,  
tel. 885-625-915
• Magazyn do wynajęcia w cen-
trum Rzgowa, tel. 609-202-019

OGŁOSZENIA

TANKOWANIE ZA DARMO
Parking dla samochodów elek-
trycznych i możliwość podłą-
czenia się do gniazda w celu 
doładowania akumulatora 
oferuje „Landcar” w Starowej 
Górze. Dodajmy, to „tankowa-
nie” elektryka odbywa się… 
darmo.

A odwiedzając pobliski salon 
warto obejrzeć nowości, choćby 
KIA XCeed, samochód o atrak-
cyjnej sportowej sylwetce.

(er)

GWOLI ŚCISŁOŚCI
W relacji z otwarcia zmodernizowa-
nej oczyszczalni ścieków w Rzgowie 
wspomnieliśmy o pierwszym bioblo-
ku uruchomionym tu w październiku 
1992 roku. Przerabiał on zaledwie 
500 m sześc. ścieków na dobę. Obiekt 
ten rzgowianie budowali niemal 
w czynie społecznym, a wśród najbar-
dziej zaangażowanych byli działacze 
wchodzący w skład wcześniejszego 
społecznego Komitetu Budowy Wo-
dociągi i Kanalizacji w Rzgowie.

Jak to zwykle bywa, sukces ma 
wielu ojców. Zatem gwoli ścisłości 

podajemy nazwiska tych, którzy 
byli najbardziej zaangażowani 
w powstanie tej pierwszej oczysz-
czalni ścieków: Marek Bagiński, 
Jerzy Fidrysiak, Zdzisław Grabow-
ski, Ewa Kamińska, Marek Ładyń-
ski, Piotr Salski i Kazimierz Siuto-
wicz, Oczywiście współpracowali 
i pomagali inni, choćby ówczesny 
naczelnik gminy Jan Mielczarek, 
ale grupa najbardziej zaangażowa-
na składała się ze wspomnianych 
wyżej rzgowian.

(p)

DACHOWANIE NA S-8
W poniedziałek, 4 listopada br., ok. 
godz. 8 na trasie S-8, na wysokości 
Modlicy, jadący bmw w kierun-
ku Wrocławia 37-letni obywatel 
turecki (zamieszkały w Rzgowie) 
zderzył się z urządzeniami punktu 
poboru opłat. Prawdopodobnie do-
jeżdżając do bramek stracił pano-
wanie nad pojazdem, co doprowa-
dziło do dachowania samochodu. 
Kierowca w stanie krytycznym 
został przetransportowany śmi-
głowcem LPR do Szpitala im Ko-
pernika w Łodzi. W samochodzie 

nie było pasażrów. Pojazd został 
niemal całkowicie zniszczony.Na 
miejscu przez kilka godzin trwało 
usuwanie skutków wypadku 
i udrażnianie ruchliwej trasy.

Niezależnie od ustaleń policji 
mających na celu wyjaśnienie 
przyczyn wypadku, po raz kolejny 
apelujemy o likwidację, nieczyn-
nego od początku uruchomienia 
S-8, PPO lub takie jego przebudo-
wanie, by nie stwarzał zagrożenia 
dla kierowców i podróżnych.

(pe)



Kilkanaście tureckich firm za-
prezentowało w Mieście Mody 
PTAK bogatą ofertę różno-
rodnych tkanin. Wyroby prze-
mysłu włókienniczego w tym 
kraju znane są z wysokiej ja-
kości i konkurencyjnych cen 
– A ponadto oferujemy krótkie 
terminy realizacji zamówień 
- mówi. Erol Baysu z agencji 
„Global Mark” organizującej 
wystawę w Rzgowie.

Wystawa tureckich tkanin 
cieszyła się sporym zainte-
resowaniem także polskich 
handlowców i producentów 
odzieży, prowadzono rozmowy 
handlowe, zawierano wstępne 
kontrakty.

(po)

• Sprzedam działkę 4900 m 
kw., Pabianice, ul. Myśliwska,  
tel. 500-262-599
• Sprzedam 4900 m kw. z bu-
dynkiem, Pabianice, ul. Myśliw-
ska, tel. 500-262-599 
• Sprzedam 3 działki po 1000 m 
kw., Bronisin, tel. 885-625-915

• Sprzedam działkę budow-
laną, Rzgów, ul. Nadrzeczna,  
tel. 604-073-997
• Wynajmę pomieszczenie 
magazynowe o pow. 46 m kw.,  
tel. 604-477-146
• Rzgów – centrum, lokal do 
wynajęcia na usługi, produkcję, 
magazyn, 200 m kw., wszystkie 
media, tel. 604-073-997

•  Kierownik budowy 
– poprowadzi budowy,  
tel. 604-381-688
• Do wynajęcia mieszka-
nie w Rzgowie, 110 m kw..  
tel. 609-202-019
• Korepetycje matematyka, 
fizyka, tel. 500-814-169
• Szwalnia przyjmie przeszycie, 
tel. 795-885-762
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INFORMATOR RZGOWSKI  
Urząd Miejski w Rzgowie 
ul. Plac 500-lecia 22
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Pogotowie energetyczne
Pogotowie gazowe
Pogotowie wod.-kan.
Komisariat Policji Rzgów
Rzgów, pl. 500-lecia 6
- dzielnicowy (Rzgów)
- dzielnicowy

    
- dzielnicowy   

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

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

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

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

tel. 42 214-10-07
  

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

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

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

tel. 42 214-12-93 

tel. 42 214-10-04  

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA
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Podwyżka od nowego roku
Wraz z początkiem roku zmie-
nią się stawki podatkowe. Nie-
stety, czeka nas 5% podwyżka. 
Radni na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej uchwalili nowe 
stawki, zgodne z rozporządze-
niem ministra finansów. 

Podatek od nieruchomości wy-
nosić będzie 0,88 zł za m kw. 
(do tej pory 0,84 zł). Organizacje 
prowadzące odpłatną działalność 
statutową pożytku publicznego 
zapłacą 0,16 zł za m kw. (było 
0,15 zł). 

Podatek od budynków i ich części 
mieszkalnych to 0,68 zł od metra 
kwadratowego (było 0,65 zł). Zwią-
zanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz części nieru-
chomości przeznaczonych na taką 
działalność to 21,53 zł (było 20,50 
zł). Zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 10,75 zł za m kw. (było 
10,24 zł). Związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych 4,76 
zł za m kw. (było 4,45 zł). Pozosta-

łych, w tym prowadzący odpłatną 
statutową działalność pożytku pu-
blicznego - 3,15 zł za m kw. (było 
3,00 zł). Od domków letniskowych 
- 7,73 zł za m kw. (było 7,36 zł). 

- Podwyżka związana jest ze 
wzrostem inflacji. Z założeń pań-
stwa wynosi ona 6,5%. Radny Ja-
rosław Świerczyński zapropono-
wał podwyżkę 5% solidarnie dla 
wszystkich grup i rada taką stawkę 
zaakceptowała – tłumaczy prze-
wodniczący Radosław Pełka. 

Zmieni się również kwota tzw. 
podatku rolnego na 37,80 zł. 

(Chmiel)

TURECKIE TKANINY

20 kg środków odurzających nie trafi…
Wciąż nie brakuje amatorów 
łatwego, ich zdaniem, zarobku. 
A że narkotyki stanowią źródło 
potężnego dochodu, właśnie nimi 
interesuje się wielu mieszkań-
ców także naszego powiatu, co 
potwierdzają działania policji.

Na początku października br. 
funkcjonariusze policji zatrzyma-
li do kontroli w gm. Tuszyn obser-
wowanego już wcześniej nissana 

kierowanego przez 36-letniego 
mieszkańca powiatu łódzkiego 
wschodniego. Już wydobywający 
się z pojazdu zapach dowodził, 
że znajdują się w nim narkoty-
ki i to się wkrótce potwierdziło. 
Marihuana była również w miej-
scu zamieszkania kierowcy, tak 
też odkryto amfetaminę. Dalsze 
działania stróżów prawa zapro-
wadziły na działkę w powiecie 

poddębickim, gdzie znajdowała 
się plantacja konopi indyjskich. 

Koluszkowscy kryminalni prze-
jęli łącznie 20 kg narkotyków. 
Taka ilość środków odurzających 
nie trafi więc na „czarny rynek”. 
Funkcjonariusze zatrzymali też 
2 mężczyzn. Usłyszeli oni już 
zarzuty. Za posiadanie środków 
odurzających grozi im nawet  
10 lat pobytu za kratkami.    (er)




