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RZGÓW
 W METROPOLII

To może być szansa na dodatkowe miliony. Także dla Rzgowa. Pięć procent od PIT może dac rocznie nawet 200 
milionów złotych. Dlatego Senat zaakceptował już ustawę o Łódzkim Związku Metropolitalnym i skierował ją 
do Sejmu. Senator Krzysztof Kwiatkowski, inicjator pomysłu, przewodniczący senackiej komisji ustawodawczej 
jest optymistą, ale schody mogą się dopiero zacząć. str.3

Mapka z zaznaczony mi miejscowościami obszaru 
metropolitalnego (wersja mniejsza i rozszerzona)

INWESTYCJA GONI 
INWESTYCJĘ

Choć rzgowska gmina nie należy do największych w województwie łódzkim 
i brakuje jej terenów inwestycyjnych, rozwija się w tempie, którego mogą 
pozazdrościć jej inne miejscowości. To efekt znakomitego położenia Rzgowa przy 
ważnych szlakach komunikacyjnych i infrastruktury technicznej ułatwiających 
życie inwestorom. Tylko w ubiegłym roku oddano do użytku zmodernizowaną 
oczyszczalnię ścieków i rozbudowaną sieć kanalizacyjną w Starej Gadce oraz 
drugiej pod względem wielkości miejscowości gminy – Starowej Górze.
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Ten psiak miał jednak sporo szczę-
ścia. Prawdopodobnie pogonił 
kurę i jej właściciel postanowił 
wymierzyć psiakowi karę. Zago-
nił go do pomieszczenia, zamknął 
drzwi i przy pomocy drewnianego 
kołka chciał się rozprawić ze zwie-

rzęciem. Na szczęście zareagował 
przypadkowy świadek, jeden z rad-
nych Rady Miejskiej w Rzgowie, 
który obserwował zdarzenie i usły-
szał bicie oraz skowyt psa. Dzięki 
temu poturbowany pies uniknął 
śmierci. Przybyła na miejsce po-

licja stwierdziła dotkliwe pobicie 
zwierzęcia, o czym świadczyła 
również krew we wspomnianym 
pomieszczeniu. Ratowaniem zwie-
rzęcia zajął się lekarz weterynarz.

Sprawa wypłynęła na światło 
dzienne podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej i wzbudziła wiel-
kie zainteresowanie mieszkańców 

zbulwersowanych postępowa-
niem mieszkańca Starowej Góry. 
Otrzymaliśmy w tej sprawie wiele 
telefonów ludzi, którzy oglądali 
i słuchali obrad radnych. Poli-
cjanci ze rzgowskiego komisaria-
tu prowadzą w tej sprawie docho-
dzenie. Do sprawy powrócimy.

(er)

Jako społeczeństwo stoimy 
przed kolejnym egzaminem. 
Wszystko wskazuje na to, a po-
twierdzają to także medycy 
łącznie z ministrem zdrowia,  
że koronawirusa nie unik-
niemy Jeśli tak – trzeba się 
przygotować do walki z nim, 
by skutki groźnej choroby 
były jak najmniejsze. Chodzi 
także o to, aby uniknąć paniki 
i trudnych do oszacowania 
konsekwencji nieodpowie-
dzialnych działań. W chwili, 
gdy piszę ten tekst, mamy 
już w Polsce pierwszy przy-
padek tej choroby, ale władze 
zachowują stoicki spokój. 
I dobrze. O koronawirusie 
należy mówić, przygotowy-
wać się do walki z nim, ale nie 
wywoływać go na siłę.

I tu dotykam sprawy niezwykle 
ważnej w tym momencie - odpo-
wiedzialności za słowo. Społe-
czeństwo musi być informowane 
o faktach, a władze muszą zrobić 
wszystko, aby móc zapanować 
nad grożącym niebezpieczeń-
stwem epidemii. Przedwcze-
sne alarmy mogą spowodować 
panikę, wykup żywności (masek 
właściwie chroniących już nie 
ma lub są horrendalnie drogie), 
zaburzenia gospodarcze, nawet 
konieczność odwoływania zgro-
madzeń i zamykania dużych 
imprez. Ochrona zdrowia ludz-
kiego nie powinna być kwestią 
rozgrywek politycznych, a tym-
czasem marszałkowie senatu 
różnią się nawet preferowanym 
sposobem mycia rak. Gdy to 
piszę, sytuacja jest dynamiczna, 
może być odmienna, gdy gazeta 
będzie docierała do waszych rąk. 
Jednak ważna jest prawdziwa in-
formacja oparta na potwierdzo-
nych faktach.

Odpowiedzialność za słowo 
w gruncie rzeczy potrzebna jest 
nie tylko w chwilach próby. 
Zniszczyliśmy skutecznie auto-
rytety, prawda dla wielu ludzi 
stała się iluzją, nasz świat zawo-
jował hejt i zwyczajna głupota. 
Manipulowanie faktami i ob-
rzucanie błotem jest w grun-
cie rzeczy bezkarne. Widać to 
już nie tylko wśród polityków 
na Wiejskiej, ale nawet w nie-
wielkim Rzgowie. Dlaczego 
tak się dzieje? Bo daliśmy się 
podzielić, wyłączyliśmy trzeź-
we myślenie, a do głosu doszły 
demony. W przypadku korona-
wirusa słuchamy plotek i rad 
domorosłych „medyków”, choć 
minister zdrowia mówi jasno: na 
razie jest tylko jeden przypadek, 
ale trzeba się przygotować na 
nadejście groźnej choroby. I nie 
szukać na siłę lekarstw na koro-
nawirusa, bo na razie ich nie ma. 
Ważniejsze jest mycie rąk!

Wydawca

RZGÓW BEZ 
KORONAWIRUSA

Od wydawcy

ILE ZARZĄDZEŃ wydaje 
miesięcznie burmistrz Rzgowa? 
Ostatnio było ich 21. To sporo, 
bo też władze gminy są aktywne 
na wielu polach i regulują wiele 
bieżących kwestii.

SIEDEM LAT JUŻ kieru-
je rzgowską parafią (od marca  
2013 r.) ks. kan. Krzysztof Flor-
czak. Podjął się niezwykle trud-
nego zadania – kompleksowej 
rewaloryzacji zabytkowej XVII-
wiecznej świątyni, co już w dużej 
części udało się zrealizować.

WYBRANO nowa Radę Lokalnej 
Grupy Działania „BuDuj Razem”, do 
której należy także Rzgów. W skła-

dzie Rady Stowarzyszenia znalazł 
się mieszkaniec naszej gminy, dzia-
łacz OSP – Dariusz Krzewiński.

GRODZISKO – przetarg na 
dokończenie rozpoczętej w ubie-
głym roku modernizacji drogi 
przebiegającej przez wieś wygra-
ła ostatecznie firma „Włodan”. 
Najtańsza była oferta innej firmy, 
ale ta wycofała się, dochodząc 
widocznie do wniosku, że źle 
oszacowała koszty inwestycji 
i swoje możliwości realizacyjne.

FOTOWOLTAIKA w szko-
łach będzie realizowana, zgodnie 
z wnioskiem Rady Miejskiej, co 
na ostatniej sesji potwierdził bur-
mistrz Mateusz Kamiński.

DZIKI – do maja br. będzie 
trwał odstrzał dzików także 

w naszym powiecie. Chodzi 
o powstrzymanie roznoszenia 
przez te zwierzęta szkodliwych 
zarazków i chorób.

ZATRZYMANO sprawcę 
kradzieży samochodu w Staro-
wej Górze. Jak informuje rzgow-
ska policja, sprawca usłyszał już 
zarzut dotyczący kradzieży i jazdy 
pod wpływem alkoholu. Grozi 
mu 5 lat pobytu za kratkami.

AURA w pierwszej połowie 
lutego bardziej przypominała 
wiosnę (do 12 st. C) niż zimę 
z mrozami i zaspami śniegu.

POTRZEBNA szatnia przy 
boisku w Starowej Górze – przy 
ul. Żwirowej przydałby się jesz-
cze jeden specjalny kontener 
przeznaczony na szatnię dla za-
wodników. Być może pojawi się 
jeszcze w tym roku…

KRóTKO

www.facebook.com/gazeta.rzgowska.1

Znajdź i polub nas 
na Facebooku

TO NIE KORONAWIRUS
Koronawirus jest już w Polsce, 
ale bardziej musimy się obawiać 
tradycyjnej grypy, która sieje 
spustoszenie w zakładach pracy, 
przedszkolach i szkołach. W po-
łowie lutego w rzgowskiej pod-
stawówce w szczytowym okresie 

panującej grypy było zaledwie 
40 proc. uczniów, w następnych 
dniach sytuacja poprawiła się, 
bo w ławkach zasiadło już 60 
proc. młodzieży. Trochę lepiej 
ta statystyka wyglądała w Ka-
linie, gdzie w połowie miesią-

ca uczestniczyło w lekcjach 70 
proc. uczniów.

Grypie o tej porze roku sprzyja 
niestabilna aura, bardziej przy-
pominająca wiosnę niż zimę. 
Nie należy lekceważyć objawów 
przeziębienia czy grypy, zatem 

w przypadku pojawienia się go-
rączki, kataru lub kaszlu - lepiej 
pozostać w domu i w cieple wy-
kurować się, niż rozsiewać za-
razki i pogorszyć swój stan zdro-
wia. Lekceważenie grypy czy 
nawet zwykłego przeziębienia 
może się skończyć poważnymi 
powikłaniami.

(ER)

UCZCILI PAMIĘĆ
Minutą ciszy podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej w Rzgo-
wie radni uczcili pamięć zmar-
łej w tragicznych okoliczno-
ściach wójta gminy Zgierz 

Barbary Kaczmarek. O pobi-
cie ze skutkiem śmiertelnym 
prokuratura podejrzewa syna 
zmarłej. 

(er)

Policjanci nie narzekają 
na brak pracy

W minionym roku o ponad 50 
wzrosła liczba przestępstw w re-
jonie działania rzgowskiego ko-
misariatu policji (gminy Rzgów 
i Brójce). Łącznie tych przestępstw 
było 306. Pocieszające jest jednak, 
że poprawiła się wykrywalność 
(prawie 75 proc.) i źe nie odnoto-
wano ani jednego zabójstwa. Nie-
stety, przybyło przestępstw kry-
minalnych, uciążliwych dla spo-
łeczeństwa. Policjanci nie mogą 
więc liczyć na brak zajęć…

Komendant komisariatu policji 
w Rzgowie Robert Kieszek nie 
ukrywa, że nasza gmina jest spe-
cyficznym terenem, gdyż znajdują 
się tu centra handlowe, które przy-
ciągają przestępców. Ich dziełem 
są najczęściej drobne kradzieże. 
Gmina kumuluje też czyny zabro-
nione na drogach, co ma związek 

z istnieniem tutaj ważnych arterii, 
takich jak autostrada A-1 i droga 
ekspresowa S-8.

W 2029 roku na drogach odno-
towano 49 czynów zabronionych 
(wypadków), czyli o 6 więcej niż 
w 2018 roku. Zatrzymano 41 
nietrzeźwych kierowców (o 11 
więcej niż rok wcześniej). Poli-
cjanci wszczęli 548 postępowań 
w związku z wykroczeniami, 
m.in. tropiąc złodziei paliwa na 
stacji „Orlenu” w Giemzowie.

Co dla stróżów prawa będzie 
najważniejsze w br.? Komendant 
komisariatu w Rzgowie chce 
wreszcie wzmocnić pion krymi-
nalny o jednego policjanta, popra-
wić bezpieczeństwo na drogach 
i kontynuować niezłą współpracę 
z lokalnym samorządem.

(pe)

Zawodowa straż 
pożarna w Rzgowie?
Nie zapadły jeszcze konkretne 
decyzje w sprawie zlokalizo-
wania w Rzgowie lub Tuszy-
nie posterunku Państwowej 
Straży Pożarnej. Na razie jest 
decyzja Komendy Głównej 
PSP o utworzeniu posterunku 
JRP w którejś ze wspomnia-
nych gmin, jest także wstępny 
kosztorys inwestycji, wiado-
mo też, że wspomniany po-
sterunek będzie musiał mieć 
odpowiednią obsadę kadrową 
i niezbędny sprzęt ratowniczo-
gaśniczy.

Z analizy zasadności utworze-
nia takiego posterunku wynikało 
już przed laty, że jest on niezbęd-
ny chociażby ze względu na po-

wstanie autostrady A-1 i drogi 
ekspresowej S-8. Właśnie ze 
Rzgowa jest najbliżej do wspo-
mnianych arterii, w tej gminie 
znajduje się też wiele dużych 
firm produkcyjnych i handlo-
wych. O lokalizację zawodowej 
straży stara się również Tuszyn. 
Jak nas poinformował mł. bryg. 
Marcin Rzesiewski z Komendy 
Powiatowej PSP w Koluszkach, 
strażacy czekają na ostateczne 
decyzję i środki niezbędne na 
realizację inwestycji. „Jeżeli to 
nastąpi i podjęta zostanie decy-
zja o lokalizacji to rozpoczniemy 
opracowywanie dokumentacji 
i budowę”.

(p)

Czy tak będzie wyglądała siedziba zawodowej straży pożarnej w Rzgowie?

CHCIAŁ ZABIĆ PSA

str. 2 BIEŻĄCELuty 2020   Gazeta Rzgowska



26 lutego br. uroczyście otwar-
to odnowiony Pasaż Wschodni 

w Mieście Mody PTAK. Prawie 
pół setki stoisk zyskało nowo-

czesny wygląd, a tym samym 
lepszą ekspozycję nowych 

marek. Przeszklone stoiska 
i nowoczesne oświetlenie robią 

duże wrażenie nie tylko na pro-
ducentach i sprzedawcach, ale 
i klientach. 

Ci ostatni poszukują przede 
wszystkim nowości, topowych 
marek i najmodniejszego asor-
tymentu. Widoczne jest też duże 
zainteresowanie powierzchnią 
handlową w Mieście Mody 
PTAK ze strony potencjalnych 
najemców. Właśnie te czynniki 
- zdaniem Zarządu PTAK SA - 
spowodowały, że zdecydowano 
się na przebudowę i odświeżenie 
Pasażu Wschodniego.

Zarząd PTAK SA zapowiada, że 
już niedługo zaprezentuje klien-
tom nowy koncept i wizję rozwoju 
Centrum Handlowego PTAK. Pro-
jektanci uwzględniają nie tylko 
wygląd, ale i wygodę klientów 
oraz ergonomię zakupów.

Liczni goście tego dnia nie 
tylko oglądali zmodernizowany 
Pasaż Wschodni, ale też doko-
nywali zakupów z rabatami ofe-
rowanymi przez najemców. Nie 
zabrakło słodkiego poczęstunku 
i szampana!

(er)

Łódzki Związek Metropolital-
ny zrzeszać ma miasta, gminy 
i powiaty leżące wokół Łodzi, 
które zamierzają wspólnie roz-
wiązywać różnorodne problemy. 
Precedens już jest – od kilku lat 
funkcjonuje Górnośląsko – Za-
głębiowska Metropolia korzysta-
jąca nie tylko ze wspomnianych 
5 proc PIT, ale i środków unij-
nych. Unia Europejska popiera 
takie organizmy ponadregional-
ne, czemu dała wyraz w grudniu 
ubiegłego roku.
DODATKOWE 200 MLN ZŁ

Aż dziw, że jeszcze nikt 
w centrum Polski nie wpadł na 
taki pomysł. Istniejące Stowa-
rzyszenie Łódzki Obszar Me-
tropolitalny nie spełnia tych 
oczekiwań, więc może ten nowy 
twór okażę się wreszcie ciałem 
nie tylko jednoczącym, ale ma-
jącym stałe zaplecze finansowe. 
200 mln zł rocznie to spory za-
strzyk dla samorządów.

6 lutego br. Senat podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia 
do Sejmu ustawy o ŁZM, a już 

10 bm. w Pałacu Poznańskiego 
odbyło się spotkanie zaintere-
sowanych samorządowców. 
W imieniu naszej gminy dekla-
rację o przystąpieniu do Związ-
ku złożył burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński. Senator 
Krzysztof Kwiatkowski liczy 
na to, że w pierwszym półroczu 
samorządy i Sejm uporają się 
z formalnościami i od 1 stycznia 
przyszłego roku Związek stanie 
się faktem.

Czy jest to realne? Tak, ale 
pod paroma warunkami: przede 
wszystkim parlamentarzyści za-
akceptują inicjatywę ponad po-
działami, a ponadto rząd wresz-
cie pospieszy z pomocą dużym 
ośrodkom, takim chociażby jak 
Łódź. W ślady Śląska chciał już 
iść m.in. Poznań, Wrocław i Troj-
miasto, ale na razie nic z tego 
nie wyszło. GZM jest, jak dotąd 
jedyną w kraju metropolią. 

Optymizm K. Kwiatkowskie-
go wydaje się uzasadniony: „ 
Gdyby ktoś mi powiedział kilka 
miesięcy temu, kiedy napisałem 
projekt, że zostanie on przyjęty 
w Senacie przy trzech głosach 

przeciwnych i że będą za pro-
jektem głosować przedstawi-
ciele wszystkich klubów i kół 
politycznych, byłoby mi w to 
trudno uwierzyć, znając sytuację 
polityczną w Polsce”.

Obawy jednak istnieją. Pra-
wicowy rząd niczym diabeł 
święconej wody boi się wzrostu 
znaczenia i tak silnych dużych 
aglomeracji, więc może nie do-
puścić do utworzenia Łódzkie-
go Związku Metropolitalnego 
tym bardziej, że w jego centrum 
władzę sprawuje opozycja.

W RADZIE LEPIEJ NIŻ 
W SENACIE

Burmistrz M. Kamiński jest 
zwolennikiem metropolii, bo 
widzi w tym interes dla gminy. 
Ma ona sporo problemów, z któ-
rymi sama nie może się uporać. 
Choćby komunikacja. To właśnie 
przez rozdrobnienie środków 
i partykularne interesy w latach 
dziewięćdziesiątych zniknął 
tramwaj, który mieszkańcy sobie 
chwalili. W obrębie ŁZM mogła-
by lepiej funkcjonować siatka po-
łączeń komunikacyjnych, służba 
zdrowia czy edukacja.

Także wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Bar-
toszewski, który wraz z bur-
mistrzem był w Senacie, gdy 
w sprawie ŁZM zapadała de-
cyzja, jest zwolennikiem tego 
projektu. – Myślę, że posłowie 
przeciwnej strony poprą inicjaty-
wę,. To nasz wspólny interes.

M. Kamiński: „Liczymy na 
to, że w nowej perspektywie dla 
dużych organizmów będą pie-
niądze”. Zatem może się okazać,  
że ŁZM dysponować będzie spo-
rymi środkami.

Taką szansę dostrzegło już 
prawie 30 jednostek samorzą-
dowych z powiatów: łódzkiego, 
łódzkiego wschodniego, pabia-
nickiego, brzezińskiego i zgier-
skiego. Chęć przystąpienia de-
klaruje także burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek i niektóre 
gminy tego powiatu. Muszą 
jednak wykazać, że istnieją 
związki funkcjonalne i prze-
strzenne z metropolią, co nie 
wydaje się trudne.

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej Rzgowa (26 lutego 
br.) obecni radni jednogłośnie 
opowiedzieli się za przynależ-
nością do metropolii. Zatem 
teraz następny ruch należeć 
będzie do Sejmu. Czy i w tej 
izbie zapanuje taka jednomyśl-
ność jak w Senacie?

GDZIEŚ W TLE…
… sprawy metropolii pojawi-

ła się temat dotyczący nowego 
podziału administracyjnego 
.kraju Jak zwykle, odżyła kwe-
stia wielkich regionów – metro-
polii i na przeciwnym biegunie 
– reaktywacji 49 województw. 
Sama dyskusja na ten temat nie 
jest ani nowa, ani niebezpiecz-
na, oby tylko nie zaszkodziła 
ŁZM.

(PO)

dokończenie ze str. 1

RZGÓW W METROPOLII

Deklaracja przystąpienia do ŁZM

INWESTYCJA GONI INWESTYCJĘ
dokończenie ze str. 1

Obecnie w gminie realizowa-
ne są duże inwestycje. W samym 

Rzgowie w rejonie ul. Nasiennej 
wznoszona jest hala logistycz-
na z zapleczem biurowym firmy 
TME. Zakończenie pierwszego 
etapu tej inwestycji planowane 

jest za kilka miesięcy. Z kolei 
w tejże miejscowości w rejo-
nie ul. Rudzkiej firma „Gealan” 
buduję potężną hale magazyno-
wą. Także w strefie aktywności 

gospodarczej (300 ha po drugiej 
stronie trasy Łódź – Piotrków 
Trybunalski) kilka firm, m.in. 
logistycznych, przymierza się 
do zbudowania swoich obiektów. 
Obecnie na tym obszarze powsta-
je potężna hala, w której znajdą 
się sklepy: Lidla, Deichmanna, 

Media Expert, Pepcoi Rossman-
na, a w sąsiedztwie rodzi się 
miasto przygód Mandoria. Praw-
dopodobnie jeszcze w tym roku 
ruszy budowa wielkiej firmy lo-
gistycznej przy ul. Katowickiej 
(trasa Łódź – Piotrków).

(er)

IMPONUJĄCY PASAŻ WSCHODNI
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Tego jeszcze nie było. W piątek, 
21 lutego br., w rzgowskim ra-
tuszu spotkaliśmy aż... pięciu 
burmistrzów. A wszystko to 
m.in. za sprawą 4 straża-
ków, którzy dzięki ofiarności 
i wsparciu w styczniu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
wylosowali w nagrodę jeden 
dzień w fotelu burmistrza. 
Szczęśliwcami okazali się: 
Adam Jaworski i Marcin Okoń 
z OSP w Starej Gadce oraz 
Krzysztof Nebelski i Tomasz 
Strycharski z OSP w Rzgowie.

Młodzi strażacy: A. Jaworski,  
K. Nebeski i Tomasz Strycharski 
pojawili się rano w Urzędzie Miej-
skim i spędzili w nim praktycznie 
cały dzień, zapoznając się z za-
daniami i pracą urzędników. Bur-

mistrz na ten jeden dzień przekazał 
im władzę, wprowadzając w pro-
blemy miasta oraz gminy. W celu 
lepszego poznania specyfiki zarzą-
dzania Rzgowem, burmistrz wraz 
z sekretarz gminy Katarztyną Ber-
czak-Lato oprowadził gości po po-
szczególnych wydziałach Urzędu.

Goście „zaliczali” po kolei po-
szczególne referaty i jednostki 
podległe samorządowi. Elżbieta 
Olszańska mówiła m.in. o licz-
bie mieszkańców, który w tym 
dniu było 10094, ale kilka dni 
wcześniej odnotowano 10107.- 
Nie musimy się obawiać spadku 

liczby mieszkańców gminy, bo 
jesteśmy w tej dobrej sytuacji, 
że u nas bezustannie przybywa 
ludzi – wyjaśniał burmistrz.

Z kolei Miron Ossowski, zaj-
mujący się na co dzień m.in. 
promocją gminy i pozyskiwa-
niem środków zewnętrznych, 
a wcześniej zatrudniony w magi-
stracie jako doradca burmistrza, 
opowiadał o swojej codziennej 
pracy. Katarzyna Berczak-Lato, 
jak mało kto znająca meandry 
urzędowych działań i procedur, 
zaprezentowała zadania i funk-
cjonowanie wszystkich gmin-
nych organów, zdradzając przy 
okazji kulisy np. obiegu doku-
mentów.

Goście burmistrza odwiedzili 
też m.in. nowy Dom Kultury, 

interesując się nie tylko funk-
cjonowaniem tego najnowszego 
nabytku gminy, ale i bezpieczeń-
stwem przebywających w nim 
ludzi.

Jeden dzień w fotelu burmistrza 
to nie tylko finansowe wsparcie 
akcji Jurka Owsiaka, do czego 
przyczynili się młodzi strażacy, 
ale i znakomita lekcja umożli-
wiająca poznanie codziennego 
funkcjonowania miasta i gminy, 
a także burmistrza, stojącego na 
czele miejscowej administracji.

A skąd się wzięło aż pięciu 
burmistrzów w rzgowskim magi-
stracie? Oprócz wspomnianych 
trzech strażaków, którzy symbo-
licznie na ten jeden dzień zajęli 
fotel urzędującego szefa gminy, 
w piątek w magistracie był także 
Mateusz Kamiński, a przypad-
kowo na korytarzu spotkaliśmy 
byłego długoletniego burmistrza 
Jana Mielczarka.

(er)

Jest szansa na to, że w naj-
bliższych latach wypięknieje 
rejon hali sportowej GOSTiR 
i nowego Domu Kultury. Stanie 
się tak za sprawą zagospoda-
rowania terenu między ulicą 
Szkolną i Ogrodową, na wprost 
Domu Kultury. Znajduje się tam 

sporej wielkości plac należący do 
gminy, przez który w przyszłości 
będzie wiodła aleja spacerowa do 
wspomnianych nowych obiek-
tów, a dodatkowo powstanie tu 
sporo miejsc parkingowych.

Chciałoby się, aby wspomnia-
na aleja i parkingi powstały już 

teraz, ale, jak się okazuje, nie jest 
to możliwe. Wyjaśnił to radnym 
burmistrz Mateusz Kamiński, 
przypominając, iż wspomniany 
teren między Szkolną i Ogrodo-
wą musi najpierw przejść fazę 
tzw. obróbki planistycznej, by 
można było przystąpić do opra-

cowania projektu zagospodaro-
wania tego terenu.

Radni zgodnie zaapelowali, by 
gmina przyspieszyła prace plani-
styczne, w celu zagospodarowania 
terenu między ul. Szkolną i Ogro-
dową, bo stworzy tu uporządko-
wany fragment przestrzeni miej-

skiej i powiększyć liczbę miejsc 
parkingowych w tym rejonie. 

Niestety, w bezpośrednim są-
siedztwie fasady Domu Kultury 
i tzw. żyletek, czyli wysokich beto-
nowych słupów, nie będzie można 
parkować pojazdów. Zdaniem 
Zbigniewa Snelewskiego z Urzędu 
Miejskiego, miejsce to zarezerwo-
wane jest na teren spacerowy.

(po)

- Na czym koncentruje się 
Pani jako radna Rzgowa?

- Z racji swojej profesji kon-
centruję się głównie na sprawach 
sportowych i kulturalnych, ale 
nie tylko. Przychodzą czasem 
do mnie mieszkańcy w zupeł-
nie innych kwestiach i te także 
staram się wysłuchać, poznać, 
zadziałać i pomóc. 

- Co Pani uważa za swoje 
dotychczasowe osiągnięcia 
w pracy radnej?

- „Osiągnięcie” to dla mnie duże 
słowo. Myślę, że to jeszcze za 
wcześnie, by o nich mówić (jestem 
w radzie dopiero rok i wszelkie 
osiągnięcia będę podsumowywać 
dopiero na koniec kadencji). Na 
razie udało się zainicjować drobne 
inwestycje, czy to na wniosek mój, 
czy też mieszkańców, którzy się do 
mnie zgłaszali. Część z tych wnio-
sków przeszła także do planów bu-
dżetowych na 2020 rok, jak np. 
projekt odwodnienia i przebu-
dowy ulicy Ogrodowej, na który 
mieszkańcy już długo czekają, co 
można uznać za krok do przodu. 
Obecnie pracuję nad projektem 
uchwały dotyczącej przyznawania 
stypendiów/nagród dla sportow-

ców z naszej gminy 
i jeśli uda się to 
wdrożyć, to 
z pewnością 
uznam to za 
pewnego 
r o d z a j u 
osiągnię-
cie.

 - Co 
trzeba 
jeszcze 
zrobić, 
b y 
ożywić 
s p o r t 
w gminie 
Rzgów?

- Przede 
w s z y s t k i m 
trzeba pie-
lęgnować 
d y s -
cy-

pliny, które są związane 
ze Rzgowem. Mam tu 

na myśli m.in. tenis 
stołowy, szachy, 

skateboard, piłkę 
nożną, siatkówkę, 
lekkoatletykę. 
W hali sporto-
wej GOSTiR 
i innych rzgow-
skich obiek-
tach sporto-
wych mamy 
liczne i - co 
ważne – regu-
larne zawody 
oraz turnieje dla 

piłkarzy, siatka-
rzy, tenisistów, 

szachistów oraz 
d e s k o -

rol-

kowców, ale moim zdaniem wciąż 
brakuje tu dużych zawodów bie-
gowych zorganizowanych na 
ulicach Rzgowa, jak za starych 
czasów pani Żabki. Mam zamiar 
takowe biegi przywrócić.

Oprócz tych dyscyplin, które 
już są w Rzgowie powszechne 
i znaczące, mamy też takie, które 
mają potencjał, by się takowymi 
stać. Mowa tu o sztukach walki 
(boks, muay thai, krav maga), 
czy też o siatkonodze, którą tre-
nuję osobiście. Hala GOSTiR od 
momentu swojego powstania, 
jest miejscem przygotowań naj-
bardziej utytułowanej polskiej 
drużyny siatkonogi, KS Blokers 
Łódź (teraz także kobiecej sekcji 
– reprezentantek Polski), a już  
7 marca odbędą się tutaj pierw-
sze w historii Mistrzostwa Polski 
kobiet w siatkonodze. 

Takie oficjalne mistrzostwa 
kraju czy też Gala Sportów Walki 
zapowiadane w rzgowskiej hali 
– będą na pewno swoistym po-
wiewem świeżości i ożywieniem 
sportu w Rzgowie. 

Dodatkowo, jeśli udałoby się 
wprowadzić system nagród spor-
towych, o których wspomniałam 

wcześniej, mogłoby to ożywić 
też samych sportowców/za-
wodników, zmotywować ich do 
jeszcze większego rozwoju oraz 
współpracy z gminą na rzecz jej 
promocji przez sport. 

Wypięknieje rejon hali i Domu Kultury

Tego jeszcze w Rzgowie nie było

PIĘCIU BURMISTRZóW W MAGISTRACIE

I MISTRZOSTWA POLSKI 
KOBIET W SIATKONO-

DZE RZGóW 2020
Już 7 marca, na Hali Sporto-

wej GOSTiR w Rzgowie odbędą 
się Mistrzostwa Polski Kobiet 
w Siatkonodze. Jest to sport 
łączący w sobie 3 dyscypliny: 
siatkówkę, tenis i piłkę nożną.

Mistrzostwa Polski w siat-
konodze w wydaniu mężczyzn 
mają już kilkunastoletnią hi-
storię. Tymczasem kobiety po 
raz pierwszy powalczą o tytuł 
najlepszej drużyny siatkonogi 
w Polsce! Nie jest to przypadek, 
że data turnieju przypada na 
weekend, w którym obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Przewidziane są także atrak-
cje i konkursy dla kibiców, więc 
zapraszamy serdecznie! 

Więcej informacji na stronie 
wydarzenia: www.facebook.
com/kobiecyfutnet

Ewy Tyll
radnej Rady Miejskiej w Rzgowie
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Trudno dziś uwierzyć, że nie-
całe sto lat temu najważniejsza 
arterią był trakt łódzko-piotrkow-
ski, wiodący przez samo centrum 
Rzgowa. Była to właściwie jedyna 
droga wyłożona kostką bazalto-
wą. Już w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku trzeba było 
wybudować obwodnicę Rzgowa 
z dwoma jezdniami wiodącymi 
do Piotrkowa Trybunalskiego, 
bo osada nad Nerem bezustannie 
korkowała się.
POWRóT DO OBWODNICY

Jeszcze kilka lat temu optymi-
ści byli przekonani, że wybudo-
wanie S-8 rozwiąże problemy 
komunikacyjne Rzgowa. Nic 

takiego się nie stało, choć po 
otwarciu tej ekspresówki zmniej-
szył się nieco ruch w centrum 
miasta. A że bezustannie przy-
bywa pojazdów, właściwie tłok 
wciąż panuje na drogach w cen-
trum Rzgowa. Najgorzej jest na 
ulicy Grodziskiej i Pabianickiej, 
ale i Tuszyńska jest okresowo 
przeciążona, choć obowiązują na 
niej ograniczenia tonażowe.

Nic nie wskazuje na to,  
że w najbliższych latach sytuacja 
ulegnie radykalnej poprawie. 
Wybudowanie przedłużenia trasy 
„Górnej” do A-1 odciąży nieco 
ulice Rzgowa, ale po jakimś 
czasie wszystko powróci do 

normy. Co zatem trzeba zrobić, 
by wyeliminować ruch tranzy-
towy z centrum Rzgowa? Wyj-
ście jest tylko jedno – potrzebna 
jest obwodnica miasta. Właśnie 
taką, jaką przewidywano przed 
laty. Wówczas zastopowano jej 
planowanie, ale teraz widać jak 
na dłoni, że tylko taka arteria 
pomoże rzgowianom. Na szczę-
ście na planach istnieje wciąż 
zarezerwowany korytarz na jej 
wybudowanie. Wyeliminuje ona 
ruch tranzytowy z Grodziskiej 
i Pabianickiej, przy okazji popra-
wiając bezpieczeństwo na tych 
ulicach, a ponadto wyprowadzi 
pojazdy w kierunku Pabianic 
i Bełchatowa nową arterią.

Realnie patrząc, budowa takiej 
obwodnicy jest dziś mrzonką, ale 
wcześniej czy później będzie ona 
musiała powstać. Prawdopodob-
nie projektowane rondo na drodze 
krajowej Łódź–Piotrków (skrzy-

żowanie z ul. Rzemieślniczą 
w Rzgowie) stanie się w przyszło-
ści fragmentem tej obwodnicy.

A MOŻE ESTAKADA?
Czy można w inny sposób 

usprawnić funkcjonowanie węzła 
drogowego „Rzgów”? Tak, choć 
planiści podchodzą do tych kwe-
stii bardzo ostrożnie, bo za tymi 
działaniami kryją się olbrzymie 
nakłady finansowe. A dla uspraw-
nienia ruchu w gminie potrzeba 
dziś usprawnić skrzyżowanie Pa-
bianickiej z drogą krajową Łódź 
– Piotrków, zmodernizować ulicę 
Grodziska i jej przedłużenie w kie-
runku A-1, także na Pabianickiej 
(od krajówki na zachód) potrzebne 
są przynajmniej dwa ronda.

Najpoważniejszym problemem 
wydaje się skrzyżowanie krajów-
ki z ul. Pabianicką. Co prawda 
kilka lat temu zmodernizowano 
ten newralgiczny punkt na mapie 
drogowej gminy, ale i tak bezu-

stannie dochodzi tu do korków 
i kolizji. Przydałaby się w tym 
miejscu np. estakada nad ul. Pa-
bianicką. A wspomniane ronda na 
Pabianickiej? To inwestycje real-
niejsze, choć ze względu na cia-
snotę tylko w części mogą spełnić 
pokładane w nich nadzieje.

Wybiegając w dalszą przyszłość, 
trzeba będzie także rozwiązać pro-
blemy komunikacyjne w Starowej 
Górze. Już dziś na skrzyżowaniu 
ul. Centralnej z krajówką jest nie-
bezpiecznie zarówno dla kierow-
ców, jak i pieszych. 

* * *
Wielu rzgowian domaga się 

wyprowadzenia ciężkiego ruchu 
z centrum miasta i oczekuje od 
samorządowców podjęcia sto-
sownych działań. Nadszedł już 
chyba czas, by troska o zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców 
przełożyła się na konkrety.

(sawi)

Po raz kolejny podczas niedziel-
nej zbiórki krwi (26 stycznia 
br.) przy Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie frekwencja dopi-
sała, tym cennym lekiem po-
dzieliło się 25 osób, a chętnych 
do oddania krwi było ponad 30 
osób. Trzeba pamiętać, że ho-
norowe oddawanie krwi musi 
być bezpieczne nie tylko dla 
biorcy, ale także dla dawcy de-
cydującego się na ten gest. Stąd 

przed oddaniem krwi kandy-
daci poddani byli niezbędnym 
badaniom. Cześć z nich nie-
stety nie przeszła pozytywnie 
tego etapu kwalifikacji. Zbyt 
niski poziom hemoglobiny, nie-
prawidłowe ciśnienie krwi lub 
zażywanie leków, to najczęściej 
występujące powody nie do-
puszczenia do oddania krwi.

Dzięki honorowej akcji krwio-
dawstwa w Rzgowie bank krwi 

wzbogacił się o 11,25 litrów ży-
ciodajnego płynu. Kolejna zbiór-
ka krwi w Rzgowie odbędzie się 
5 kwietnia 2020 r. w godzinach 
10-13. 

GORDYJSKI WĘZEŁ RZGóW
Drogowy Rzgów jak kolejowe Koluszki stał się w ostatnich 
latach ważnym węzłem komunikacyjnym. Zanim 
spostrzegliśmy się, pojawiły się nowe arterie, takie jak 
autostrada A-1 i droga ekspresowa S-8, a niedługo na granicy 
z wielką Łodzią powstanie przedłużenie trasy „Górnej”. Już 
dziś przez miasto i gminę mkną tysiące samochodów.

HOŁD DLA DRUGIEJ KONSPIRACJI
Pod Pomnikiem Drugiej Kon-
spiracji w Konstantynie trady-
cyjnie przedstawiciele lokalnej 
społeczności i władz złożyli 
wiązanki kwiatów z okazji Na-
rodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych (przypada 1 
marca). Hołd ludziom, którzy 
w trudnych powojennych latach 
podjęli trud walki o wolną i su-
werenną Polskę, złożyli m.in.: 

przedstawiciel wojewody, dyr. 
Wydziału Zdrowia, Rodziny 
i Polityki Społecznej Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego Piotr 
Cieplucha, burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński i sołtys Gro-
dziska – Konstantyny Zdzisław 
Wróblewski. W intencji patrio-
tów i ofiar totalitaryzmu modlił 
się przy pomniku ks. kanonik 
Krzysztof Florczak.

Pomnik Drugiej Konspiracji 
w postaci niewielkiego kamienia 
pamiątkowego w Konstantynie 
stanął u zbiegu dróg w 1997 roku 
z inicjatywy łódzkich kombatan-
tów i dzięki przychylności ów-
czesnego wójta gminy Rzgów 
Jana Mielczarka. W ubiegłym 
roku pomnik został zmoderni-
zowany i odnowiony.

(er)

Zimowa zbiórka krwi

Tradycyjnie osoby oddają-
ce krew otrzymały obowiąz-
kowy zestaw czekolad oraz 
gadżety promocyjne gminy 
Rzgów. 

Serdecznie dziękuję za udział 
wszystkim, którzy przyszli i po-
dzielili się najcenniejszym lekar-
stwem, jakim jest krew. 

Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz
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Polska, choć leży w umiar-
kowanej strefie klimatycz-
nej, nie jest krajem zasobnym 
w wodę. Dodatkowo, po rekor-
dowo ubogim w opady styczniu  
2020 r., można spodziewać się 
znacznych problemów w cieplej-
szych miesiącach – szczególnie 
w czerwcu i sierpniu należy być 
przygotowanym na suszę.

Sytuacja hydrologiczna Polski 
jest alarmująca. Jak wynika 
z danych Eurostatu, na jednego 
mieszkańca przypada 1600 m3 
wody rocznie. Tymczasem, średnia 
europejska jest niemal trzykrotnie 
wyższa (4560 m3). Aby jeszcze 
lepiej zobrazować powagę sytu-
acji, należy porównać sytuację 
Polski do naszego południowego 
sąsiada – Słowacji, gdzie na jedną 
osobę przypada aż 14 800 m3 wody. 
Naszą sytuację negatywnie ocenia 
również raport ONZ, wskazujący, 
że znajdujemy się wśród państw 
narażonych na deficyty wody. Za 
bezpieczny uznawany jest bowiem 
współczynnik kształtujący się na 
poziomie co najmniej 1 700 m3.

Problemy w naszym kraju zwią-
zane są m.in. z retencją, czyli zdol-
nością gromadzenia i magazyno-

wania wody – zarówno w sposób 
naturalny (np. jeziora i rzeki, ale 
także roślinność), jak i sztuczny 
(np. zbiorniki powstałe w wyniku 
budowy tamy na rzece). – Postępu-
jąca urbanizacja sprawia, że coraz 
większe obszary zajmowane są 
m.in. przez beton, kosztem gleb. 
W ten sposób duże połacie terenu 
zostają uszczelnione, ograniczając 
wchłanianie wody. To sprawia, że 
konieczne jest tworzenie nowych, 
sztucznych zbiorników – wyjaśnia 
Radosław Żuk, prezes zarządu 
Fundacji BOŚ.

Zwiększenie pojemności reten-
cyjnej rzek pozwoliłoby ograni-
czyć skutki powodzi i susz. Obec-
nie jednak ilość wody magazyno-
wanej w zbiornikach retencyjnych 
wynosi ok. 4 mld m3, czyli tylko 
nieco ponad 6,5 proc. średniorocz-
nego odpływu rzecznego. Tym-
czasem, zatrzymywanej wody mo-

głoby być znacznie więcej. Sza-
cuje się, że warunki występujące 
w Polsce pozwalają na retencję  
15 proc. wód rzecznych.

REKORDY CIEPŁA 
I BRAKU OPADóW

Niepokoić mogą również dane 
meteorologiczne. Rok 2019 został 
zaklasyfikowany jako anomalnie 
ciepły. Średnia roczna temperatura 
w Polsce wyniosła 10,2°C, czyli 
o 2,4°C więcej od normy wielo-
letniej (1971-2000). To również 
oznacza, że zabrakło jedynie 0,1°C 
do tego, by uznać ubiegły rok za 

ekstremalnie ciepły. Opady roczne 
z kolei osiągnęły poziom 91,7 proc. 
normy wieloletniej (wg klasyfika-
cji Z. Kaczorowskiej) – niezmier-
nie dotkliwe zjawisko suszy było 
w okresie wakacyjnym (czerwiec-
sierpień), kiedy średnie opady 
ukształtowały się na poziomie 69,4 
proc. normy wieloletniej.

Dodatkowo, już w styczniu  
2020 r. Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie poinformo-

wało, że na znacznym obszarze 
kraju – od Pomorza Zachodniego, 
przez Wielkopolskę, Kujawy i Po-
morze oraz część woj. łódzkiego, 
po Warmię i Mazury – występu-
je susza atmosferyczna (związa-
na z niedostatecznymi opadami) 
i rolnicza (niski poziom wilgot-
ności gleby). Opady na przełomie 
stycznia i lutego nie zdołały popra-
wić sytuacji hydrologicznej – nadal 
w wielu miejscach Polski jest ona 
niekorzystna.

Anomalie związane z opadami 
występowały w naszym kraju 

nie tylko na początku 2020 roku. 
Warto zwrócić uwagę, że średni 
opad w ubiegłym roku jedynie 
nieznacznie przekroczył granicę 
dzielącą lata suche od normal-
nych. – Zgodnie z klasyfikacją  
Z. Kaczorowskiej, sześć miesięcy 
2019 roku zaliczono do suchych. 
Dodatkowo miesiące, które na 
ogół charakteryzują się wyso-
kimi opadami, czyli czerwiec 
i lipiec, zostały zakwalifikowane 
do bardzo suchych. To alarmują-
ce dane– ocenia Radosław Żuk, 
prezes zarządu Fundacji BOŚ.

KAŻDY MOŻE 
OSZCZĘDZAĆ WODĘ
W obliczu zagrożenia suszą, 

koniecznością jest zatem racjo-
nalne gospodarowanie wodą – nie 
tylko w zakładach produkcyjnych, 
ale także w naszych domach. 
A oszczędności w tym zakre-
sie mogą być znaczne. Pojem-
ność przeciętnej wanny to około  
200 l. Zapełniając ją tylko do połowy, 
i tak zużywa się 100 l wody. Biorąc 
kilkuminutowy prysznic możemy 
zredukować zużycie wody do 45 l, 
jeżeli posiadamy odpowiednio efek-
tywną armaturę. Należy również 
pamiętać o właściwej konserwacji 
sprzętu. Cieknący kran lub spłuczka 
to bowiem marnotrawienie zarówno 
wody, jak i pieniędzy. 

Ciekawym rozwiązaniem, w przy-
padku posiadania domu jednoro-
dzinnego, jest także zdecydowanie 
się na zainstalowanie zbiornika re-
tencyjnego na deszczówkę. W ten 
sposób magazynowana woda może 
zostać wykorzystana do podlewania 
trawnika czy warzywnika, przyno-
sząc nam w ciągu roku znaczne 
oszczędności oraz satysfakcję.

„Egzekucja w Wiskitnie była 
krwawą represją za zwykłe za-
bójstwo bez jakiegokolwiek 
związku z działalnością ruchu 
oporu” – pisał przed laty znako-
mity znawca dziejów okupacyj-
nych Łodzi i regionu Mirosław 
Cygański („Rocznik Łódzki”, 
1972). Chodziło po prostu o akt 
zemsty i zastraszenie ludno-
ści cywilnej. Na skutek terroru 
okupanta straciło życie wiele 
niewinnych osób. Nie był to 
zresztą jedyny sposób zastrasza-
nia i terroryzowania Polaków. 
Jeszcze w 1939 roku Niemcy 
aresztowali mieszkańca Grodzi-
ska Antoniego Bartoszewskiego, 
przedwojennego wójta w Wi-
skitnie, którego wywieziono do 
Dachau, gdzie został zamordo-
wany (pisaliśmy o nim w „GR”, 
nr. 13/2019). 

W Wiskitnie miejscowi Niemcy 
śledzili każdy krok Polaków. 
Szczególnie tropili tych, którzy 
zajmowali się handlem mięsem. 
Do wyjątkowych polakożerców 
należał wachmistrz żandarme-
rii Karl Wacker.. Prześladował 
ludzi, tropił nielegalny handel 
żywnością, nie stronił od kato-
wania mieszkańców wsi. 10 maja 
1941 roku zatrzymał dwie kobie-
ty z mięsem i mlekiem kupionym 
od żony Zygmunta Kałużki i jej 
szwagierki Cecylii Kałużki. Pod-
czas rewizji w gospodarstwie 
Kałużki żandarm znalazł trochę 
mięsa pochodzącego z nielegal-
nego uboju. Wacker bił małżeń-
stwo Kałużków, zmuszając je do 
zeznań. Gdy doszło do kolejnej 
rewizji, wywiązała się bójka 
żandarma z Z. Kałużką i jego 
krewnymi: Nikodemem Gondzią 

i jego synem Antonim. Żandarm 
bił przesłuchiwanych, szczegól-
nie znęcając się nad Gondziami 
za próbę ucieczki.

W pewnej chwili Gondziowie 
zaczęli się bronić, żandarm został 
uderzony w głowę kamieniem. 
Cios okazał się śmiertelny.

Małżeństwo Kałużków tego 
samego dnia zostało aresztowa-
ne w Pabianicach i następnego 
dnia w siedzibie gestapo przy  
ul. Anstadta w Łodzi przyznało 
się do współudziału w zabój-
stwie. Kilka dni później aresz-
towany został w Pabianicach  
A. Gondzia, a w lipcu tegoż roku 
udało się Niemcom zatrzymać 
w GG jego ojca.

Śledztwo dowiodło, że do 
zabójstwa żandarma doszło 
bez udziału miejscowej ludno-
ści. Innego zdania był jednak  
A. Greiser, który w tym czasie był 
na inspekcji w rejonie Wiskitna.. 
W porozumieniu z prezesem re-
jencji łódzkiej Friedrichem Ubel-
horem nakazał zorganizować pu-
bliczną egzekucję. Żandarmi spo-

rządzili listę Polaków i w nocy 
z 10 na 11 maja 1941 roku do-
konano aresztowań 42 osób. 
W Łodzi w siedzibie gestapo 
poddano ich brutalnym przesłu-
chaniom, następnie umieszczono 
w więzieniu przy ul. Sterlinga. 
Do pokazowej egzekucji wybra-
no 14 mieszkańców Wiskitna 
i Bukowca. Przywieziono ich 
w rejon zabudowań dworskich 
(dziś po PGR-owskich, łącznie 
z Z. Kałużką, gdzie spędzono 
okoliczną ludność. 28-osobowy 
pluton egzekucyjny 2 kompanii 
31 batalionu Schupo dokonał eg-
zekucji w południe 11 maja 1941 
roku. Zginęło 10 mieszkańców 
Wiskitna i 2 z Bukowca. Ciała 

ich zakopano w lesie k. miej-
scowości Stróża, a po wojnie 
ekshumowano i pochowano na 
cmentarzu w Kurowicach.

Pozostałe 28 osób areszto-
wanych w odwecie za śmierć 
Niemca trafiło do obozów kon-
centracyjnych. Po wojnie powró-
ciły zaledwie 2 osoby…Zginęli 
też obaj schwytani Gondziowie. 
W ramach represji wysiedlono 
też z Wiskitna wiele rodzin, 
przekazując ich gospodarstwa 
Niemcom z Konstantynowa.

W miejscu egzekucji, w po-
bliżu szkoły, stoi dziś niewielki 
pomnik upamiętniający ofiary 
zbrodni niemieckiego okupanta.

(er)

Prawie 80 lat temu

ZBRODNIA W WISKITNIE
Sąsiadująca z gminą Rzgów dawna wieś Wiskitno, 
znajdująca się dziś w granicach Łodzi, była w 1941 roku 
świadkiem jednej z największych zbiorowych zbrodni 
w powiecie łódzkim. W skład ówczesnej gminy Wiskitno 
wchodziła znaczna część dzisiejszej rzgowskiej gminy.

WODA JAK NA LEKARSTWO?
Wody zaczyna brakować w całej Polsce. W Łódzkiem 
sytuacja jest wprost dramatyczna. Zapomnieliśmy już 
o leju depresyjnym spowodowanym budową kopalni 
w Bełchatowie, ale on istnieje. I zanosi się na powiększenie 
tego terenu o odkrywkę węgla brunatnego w rejonie 
Złoczewa. Brak wody widać nie tylko w lasach, ale i… 
studniach. W gminie Rzgów w ostatnich latach nie zrobiono 
nic, by zmagazynować choć trochę deszczówki. Na szczęście 
zapewniono dostawy wody dla mieszkańców.
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RZGOWSKI PAŁAC KULTURY
Na 28 kwietnia br. zaplanowano uroczyste oddanie do użytku 
nowej siedziby GOK. Tymczasem dzięki zespołom i sekcjom 
zainteresowań budynek zaczyna już żyć. Odbywają się 
w nim próby, m.in. Zespołu Pieśni i Tańca „Rzgowianie”, 
chóru „Camerata” i Orkiestry Dętej. Wszyscy są pod 
wrażeniem, bo obiekt rzeczywiście prezentuje się bardzo 
dobrze.

Jak zwykle w takich sytuacjach, 
panuje jeszcze „bałagan organi-
zacyjny”, bo zanim wszystko 
uda się poukładać – minie jesz-
cze sporo czasu. A ponadto nowa 
siedziba GOK rozbudziła ape-
tyty i wyobraźnię. Już nikt nie 
chce pamiętać siermiężnej sie-
dziby przy ulicy Rawskiej, zajęć 
odbywających się w szkole czy 
GOSTiR, przebieralni w garażu 
OSP. Teraz wszystko jest nowe, 
inne i lepsze. A apetyt, jak mówi 
przysłowie, rośnie w miarę je-
dzenia. Jeszcze trochę, a usły-
szymy, że nowa siedziba jest… 
za ciasna.

BUDOWANO 
W EKSPRESOWYM 

TEMPIE
19 lutego br. pracownicy Refe-

ratu Inwestycji Urzędu Miejskie-
go kierowanego przez Zbigniewa 
Snelewskiego odebrali z Nad-
zoru Budowlanego pozwolenie 
na użytkowanie nowego Domu 
Kultury. Skończył się więc dłu-
gotrwały etap usuwania usterek 
i formalnego zamknięcia inwe-
stycji. Z ulgą odetchnęła również 
Paulina Skiba z tegoż referatu, 
która przez dwa lata nadzoro-
wała największą inwestycję 
Rzgowa w ostatnich latach.

Wykonawca tego obiektu – czę-
stochowska „Przemysłówka” bu-

dował Dom Kultury niecałe dwa 
lata. Najbardziej imponującym 
elementem jest sala widowisko-
wa z ogromną sceną i widownią 
na ponad 240 miejsc. Podoba się 
też monumentalna elewacja skła-
dająca się z dziewięciu „żylet”, 
czyli betonowych słupów obło-
żonych piaskowcem, za którymi 
znajduje się hol w przyszłości 
pełniący rolę galerii wystawien-
niczej. Na pierwszym piętrze 
znajduje się m.in. zaplecze biuro-
we. W obiekcie zobaczyć można 
sporo nowinek technicznych, jak 
choćby oświetlenie ledowe czy 
nowoczesne ogrzewanie gazowe, 
składaną przy pomocy pilota wi-
downię i zautomatyzowane urzą-
dzenia sceny.

Dom Kultury niemal w cało-
ści sfinansowany został przez 
rzgowski samorząd. Kosztował 
ok. 18 milionów złotych. - To 

duży wysiłek samorządu, ale 
już dziś jest wizytówką gminy, 
która w ostatnim ćwierćwieczu 
zasłynęła w kraju z gospodar-
ności i dynamicznego rozwoju. 
Obiekt będzie przez wiele lat 
służył mieszkańcom całej gminy, 
szczególnie dzieciom i młodzie-
ży. W kulturę i oświatę inwestu-
jemy od lat, gdyż uważamy, że 
to się po prostu opłaca – mówi 
burmistrz Mateusz Kamiński.

O RAWSKIEJ JUŻ 
ZAPOMNIANO…

- To zupełnie inne warunki 
pracy - mówi szefowa „Rzgo-

wian” Renata Furga. – Dosko-
nale to wyczuwa także mło-
dzież. Choć na razie występują 
różnorodne problemy, choćby 

z garderobami, mam nadzieję,  
że wszystko wkrótce się poukła-
da zgodnie z naszymi oczekiwa-
niami.

- Jestem pod wielkim wraże-
niem z powodu ogromu sceny 
– mówi jedna z tancerek zespołu 
„Rzgowianie”. – Na razie czuję 
się nieco zagubiona, ale w sumie 
wszystko mi się podoba. Nawet 
widownia jest fajna. W GOK 
przy ulicy Rawskiej było strasz-
liwie ciasno, przebierałam się 
w toalecie. Tu jest zupełnie 
inaczej. Co mi się najbardziej 
podoba? Podświetlane lustra 
w garderobie i ogromna scena.

Prezes Orkiestry Dętej Wło-
dzimierz Kaczmarek narzeka na 
brak zaplecza magazynowego. 
Posiadamy sporo instrumentów 
różnego typu, także starszych, 
wiele rzeczy trzymam w swoim 
domu, bo na razie nie ma ich 
gdzie zmagazynować.

Trwa powolne dostosowywa-
nie pomieszczeń do nowych po-
trzeb. Kontrowersje wzbudziło 
„przemeblowanie” sali tanecznej 
na parterze, w której pierwotnie 
miała być ekspozycja dotycząca 
dziejów Rzgowa. Wygląda na to, 
że na razie takiego kącika muzeal-
nego nie będzie. Czy znajdzie się 
w innym miejscu? Pokaże czas.

KSIĄŻNICA PEŁNA 
ŚWIATŁA

Na parterze budynku przy 
ulicy Szkolnej znajduje się nowa 

siedziba Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej. Przez cały luty trwało 
przenoszenie 30 tysięcy książek. 
Dyrektor Anna Malinowska wraz 
z pomagającymi jej pracownika-
mi robili to wszystko powoli, bo 
chodziło o to, by książki trafiały 

na nowe półki w takim samym 
porządku jak to było w starej sie-
dzibie. Udało się to znakomicie. 
2 marca, w poniedziałek, w samo 
południe biblioteka wznowiła 
wypożyczanie książek. Pierwsi 
czytelnicy mogli wpisać się do 
kroniki, poczęstować słodko-
ściami.

- Czytelnicy mają teraz dostęp 
do książek, podobnie jak zresz-
tą w starej siedzibie, ale tam 
było ciasno. Tutaj czytelnik ma 
łatwy dostęp do regałów, jest 
dużo światła. Nareszcie będzie 
można organizować w bibliotece 
spotkania z ciekawymi ludźmi, 
różnorodne imprezy dla czytel-
ników – mówi A. Malinowska. 
– Mamy też wreszcie czytelnię 
z prawdziwego zdarzenia, jest 
również sporo miejsca dla naj-
młodszych czytelników. 

Rzgowska biblioteka przez 
dziesięciolecia była placówką 
siermiężną, mocno upośledzo-
ną. Choć tradycje czytelnicze 
sięgają tu dawnych czasów, 
książnica przez wiele powo-
jennych lat nie miała siedzi-
by z prawdziwego zdarzenia, 
mieściła się kątem w Urzędzie 
Gminy czy szkole. O dostę-
pie czytelników do regałów 
czy komputerów było niegdyś 
trudno, Teraz wreszcie rzgow-
ska książnica będzie mogła roz-
winąć skrzydła. 

(P)
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Animatorzy artystyczni będą 
odgrywać istotną rolę w codzien-
nym funkcjonowaniu Mandorii 
Miasta Przygód.– Mandoria to 
miejsce, gdzie warstwa fabularna 
i tworzące ją postaci – mieszkań-
cy miasta, istnieją na równi z war-
stwą typowo rozrywkową. Takie 
podejście, oparte na idei storytel-
lingu, snuciu opowieści, daje nam 
możliwość skierowania naszej 
oferty do odbiorcy w każdym 
wieku – wyjaśnia Daniel Heinst, 
dyrektor projektu.

KTO MOŻE ZOSTAĆ 
MANDORIANINEM

Rozpoczęta w lutym rekruta-
cja ma na celu znalezienie osób, 
które wcielą się w role czworga 

mieszkańców Miasta Przygód. 
Do obsadzenia jest m.in. rola 
Lady Estelle – Wielkiej Mi-
strzyni Gildii Kupieckiej, która 
sprawuje pieczę nad kupcami 
i artystami żyjącymi w Mandorii. 
– To dumna, stanowcza i obyta 
w świecie kobieta. Ma dosko-
nały gust i potrafi zachować się 
w każdej sytuacji – tłumaczy 
Masza Bogucka, koordynatorka 
eventów. Rekrutacja ma ponadto 
wyłonić odtwórczynię tajemni-
czej Sofii – kobiety o artystycznej 
duszy, zdolnościach wróżbiar-
skich i słabości do przedmiotów 
ze szkła. Z kolei mężczyźni będą 
mogli wykazać się jako żywio-
łowy kapitan Hiermo Azulejos, 

czy też były wojskowy, obecnie 
szef Straży Portu, komendant Ta-
deusz.– Każdy z mieszkańców 
Mandorii ma swoją historię, 
swoje mocne strony, jak i słabo-
ści. Goście Miasta Przygód będą 
mogli podejrzeć ich mandoriań-
skie życie, a nawet aktywnie stać 
się jego częścią poprzez udział 
w rozmaitych misjach i zada-
niach – tłumaczy Daniel Heinst.

Aby zostać Mandorianinem 
trzeba charakteryzować się po-
czuciem humoru, komunikatyw-
nością, wykazywać predyspozy-
cje aktorskie, posiadać umiejęt-
ność improwizacji, a także szyb-
kiego uczenia się. Warunkiem 
koniecznym jest także zdolność 
i chęć do pracy z dziećmi, duża 
empatia i gotowość do pracy wg 
grafiku, w tym w weekendy. Mile 
widziane będzie wykształcenie 
artystyczne lub pedagogiczne. – 
Nasi animatorzy artystyczni, poza 
możliwością realizacji talentów 
aktorskich, staną przed szansą 
współtworzenia Miasta Przygód, 
kreowania warstwy fabularnej 
związanej z życiem Mandorii, 
a także misji i gier dla dzieci oraz 
dorosłych – informuje Masza Bo-
gucka. Wszystko to będzie odby-
wać się przy aktywnym wsparciu 
zatrudnionych w Mandorii prak-
tyków teatru: aktorów i reżyse-
rów.

JAK ZOSTAĆ 
MANDORIANINEM

Casting na animatora artystycz-
nego Mandorii składa się z dwóch 
etapów. Aby wziąć udział w rekru-
tacji należy przesłać wypełniony 
kwestionariusz rekrutacyjny (do-

stępny na stronie mandoria.com 
w zakładce Kariera) i załączyć 
do niego wizytówkę filmową. 
– Wizytówka filmowa, nagrana 
nawet telefonem, pozwoli nam na 
ocenę predyspozycji aktorskich 
kandydatów, jak i ich poczucia 
humoru – tłumaczy Masza Bo-
gucka. – Powinna ona zawierać 
trzy elementy: opowiedzianą naj-
zabawniejszą historyjkę z życia 
kandydata, krótki taniec odzwier-
ciedlający dominującą cechę jego 
osobowości oraz krótkie uzasad-
nienie, dlaczego kandydat chce 
zostać częścią zespołu Mandorii 
– dodaje.

Otrzymane zgłoszenia pozwolą 
na wyłonienie osób, które zosta-
ną zaproszone do II etapu. Pod-
czas niego odbędzie się rozmowa 
z kandydatem, test kompetencji 
pedagogicznych oraz zespołowy 
trening aktorski.

Formularz aplikacyjny oraz 
szczegółowe informacje dotyczą-
ce rekrutacji znajdują się na stronie 
mandoria.com w zakładce Kariera, 
a wszelkie pytania można kiero-
wać na adres hr@mandoria.pl. 
CORAZ BLIŻEJ OTWARCIA

Tematyczny Park Rozryw-
ki Mandoria Miasto Przygód 
powstaje w Rzgowie tuż pod 
Łodzią, na terenie Miasta Mody 
Ptak. Pierwszy etap inwestycji 
obejmuje stworzenie pod dachem 
całorocznego rodzinnego parku 
rozrywki o powierzchni 15 tys. 
mkw. Jego otwarcie zostało za-
planowane na lato 2020 roku. In-
westorem Mandorii jest Ptak S.A., 
a budżet pierwszej fazy inwestycji 
wyniesie 108 milionów złotych.

Nowe informacje na temat Man-
dorii są publikowane na stronie 
internetowej parku oraz w serwi-
sach Facebook i Instagram.

Łódzka spółka, która w rejo-
nie trasy „Górna” posiada dwa 
swoje obiekty, w tym słynny 
biurowiec ze świetlnymi elewa-
cjami, zakupiła 15 ha ziemi na-
przeciwko cmentarza wojennego  
(gm. Rzgów). Pierwszy etap to 
potężny magazyn o powierzchni 
20 tys. m kw i obiekty towarzy-
szące, łącznie z systemem dróg. 
Jak zapowiadają właściciele 
spółki, w świat będą stąd wędro-
wać miliony przesyłek z kompo-
nentami elektronicznymi.

TME to firma rodzinna cał-
kowicie z polskim kapitałem, 

która swoją działalność zaczy-
nała od zwykłego kontenera. 
Powstała w 1990 roku w Łodzi. 
Dziś jest światowym dystry-
butorem części i podzespołów 
elektronicznych. Trafia do niej 
250 tys. produktów od ponad 
600 dostawców z całego świata. 
Dziennie w świat wysyła kilka 
tysięcy paczek. Po zrealizowaniu 
inwestycji w rejonie ul. Nasien-
nej firma będzie mogła wysyłać 
dziennie nawet 10 tys. paczek.

Ponieważ z roku na rok rośnie 
zapotrzebowanie na usługi TME, 
spółka zdecydowała się na roz-

budowę magazynów i zaplecza 
biurowo-socjalnego. Obiekty 
przy ul. Nasiennej będą bar-
dziej przyjazne środowisku niż 
ten wcześniejszy największy 
magazyn, jak zapowiadają wła-
ściciele – i te obiekty wzbogaco-
ne zostaną oryginalną dekoracją 
świetlną. „Nie chcemy, by był 
to smutny teren” – mówił peł-
nomocnik Zarządu firmy Cezary 
Świątczak, 

Dla gminy Rzgów najważ-
niejsze są dwie sprawy: podatki, 
jakie zyska od TME po urucho-
mieniu inwestycji, i zatrudnie-
nie 200-600 osób. Co prawda 
już dziś w gminie brakuje rąk 
do pracy i wielu zatrudnionych 
w kilku tysiącach firm dojeż-
dża z całego województwa, 
ale tym samorządowcy się nie 
zamartwiają. Burmistrz Mate-
usz Kamiński nie ukrywa, że 
Rzgów jest atrakcyjny także 
dla cudzoziemców. Dziś oprócz 
Ukraińców, Białorusinów czy 

Turków pracuje tu coraz więcej 
Hindusów.

Nowa inwestycja, zaprojekto-
wana w pełni przez jedno z biur 
architektonicznych w Łodzi, cha-
rakteryzować się będzie wieloma 
nowinkami technologicznymi. 
Prawdopodobnie we współpra-
cy z Japończykami do obsługi 
klientów zaangażowane zosta-
ną najnowocześniejsze roboty. 
Właściciele spółki zapowiadają 
także, iż w trosce o załogę pla-
nują rozbudowę zaplecza so-
cjalnego, nie wykluczają nawet 
uruchomienia przedszkola, jeśli 
zaistnieje taka potrzeba.

Cezary Świątczak twierdził,  
że pierwszy etap inwestycji przy ul. 
Nasiennej zrealizowany zostanie 
w ciągu 9 miesięcy. Później, w za-
leżności od sytuacji na rynku po-
wstaną kolejne obiekty. Łącznie pod 
dachem mogą tu powstać hale o po-
wierzchni nawet 60-80 tys. m kw.  
Koszt pierwszego etapu szacowa-
ny jest na ok. 150 mln zł.

Mieszkańcy Rzgowa, którzy 
już w ubiegłym roku pozna-
li wstępne plany inwestycyjne 
TME, nie kryli obaw związa-
nych z realizacją tak wielkiej 
inwestycji. Właściciele spółki 
zapewniają, że obawy te są bez-
podstawne, bowiem w firmie nie 
będzie żadnej produkcji, a trans-
port komponentów elektronicz-
nych odbywać się będzie tylko 
w dzień, ponadto system dróg 
wewnętrznych ograniczy poru-
szanie się pojazdów po ulicy 
Nasiennej. Ponadto na tyłach 
powstającego osiedla domków 
jednorodzinnych zlokalizo-
wanych wzdłuż ul. Nasiennej, 
powstanie dodatkowa droga 
z pasem izolacyjnej zieleni. 
Wydaje się, że i same obiekty 
magazynowe oraz biurowe będą 
miały bardziej „ludzkie” oblicze, 
np. w porównaniu do wielkiego 
magazynu tej spółki w rejonie 
ul. Ustronnej w Łodzi.

(pe)

Zostań mieszkańcem Mandorii
Niezwykły dress code (renesansowy kostium) oraz unikalny 
zakres obowiązków, uwzględniający nawiązywanie interakcji 
z gośćmi, prowadzenie questów i opowiadanie historii. Park 
rozrywki Mandoria rozpoczyna poszukiwania odtwórców ról 
mieszkańców Miasta Przygód.

Ambasada Mandorii w Mieście Mody „Ptak”

Mandorianie są wśród nas

TME ROŚNIE JAK NA DROŻDŻACH
To już nie są plany i wizje kreślone jedynie na ekranie 
komputera. W Rzgowie przy ulicy Nasiennej wyrosła już 
potężna hala nowego kompleksu logistycznego łódzkiej spółki 
Transfer Multisort Elektronik. Roboty ruszyły na początku 
sierpnia ubiegłego roku. Pierwszy etap tej wielkiej inwestycji 
ma być zakończony za kilka miesięcy. Wykonawcą prac 
budowlanych jest firma „Adamietz” ze Strzelec Opolskich, 
zaliczana do najlepszych firm budowlanych w Polsce, 
specjalizująca się m.in. we wznoszeniu nowoczesnych hal 
produkcyjnych z płyt wielowarstwowych.
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Przyszliśmy tu na ostatki…

… Nie mam ojca ani matki
Ojciec chory, matka chora
Dajcie ludzie na doktora…

Tak śpiewali w ostatki rzgowscy 
przebierańcy chodzący po ulicach 
miasta i zaglądający do wielu firm 

i instytucji, wszędzie wzbudzając 
zaskoczenie, ale i radość. Wywo-
dzący się z tradycji zwyczaj kul-
tywowany jest coraz rzadziej, na 
szczęście w Rzgowie dzięki GOK 
i „Cameracie” przebierańcy poja-
wiają się od lat.

Tym razem w grupie ostatko-
wych przebierańców domino-
wały zakonnice, ale nie zabrakło 
i diabła. W Urzędzie Miejskim 
ostatkowych gości podjęła za-
stępczyni burmistrza Małgorzata 
Rózga, dostosowując sie do trady-
cji oryginalnymi okularami, także 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Radosław Pełka z grupą radnych 
nie krył zadowolenia z nawiązy-
wania do tradycji. Przebierańcy 
obdarowani zostali paczkami 
i promocyjnymi krówkami.

Zaskoczenia nie kryła wła-
ścicielka zakładu fryzjerskiego 
znajdującego się naprzeciw-
ko magistratu. Za to proboszcz  

ks. Krzysztof Florczak tradycyjnie 
z radością powitał przebierańców, 
wysłuchując ich rubasznych opo-
wieści i śpiewu, nie zapominając 
o drobnym podarunku.

(er)

Szybki rozwój przemysłowej 
Łodzi spowodował, że w tam-
tejszych fabrykach znalazło za-
trudnienie wielu mieszkańców 
okolicznych wsi. Trzeba ich było 
dowieźć do miasta, stąd potrze-
ba uruchomienia komunikacji. 
Zgodę na budowę linii tramwa-
jowej do Pabianic musiał wyra-
zić sam car Mikołaj II (1898). 
W następnym roku rozpoczęto 
układanie torowiska do Pabia-
nic i Zgierza. Równocześnie 
w Chocianowicach i Helenówku 
powstają dwie zajezdnie. Linia 
tramwajowa przebiega wzdłuż 
Szosy Pabianickiej. W 1900 
roku gotowe jest torowisko.

Tramwaje z Łodzi do Pabianic ru-
szają 17 stycznia 1901 roku. Tabor 
stanowią czteroosiowe wagony typu 
„Herbrand GE58”. W 1909 roku 
w planach rozwojowych łódzkiej 
komunikacji pojawia się linia do 
Rudy Pabianickiej. Już w następ-
nym roku rusza jej budowa Odnogę 
linii do osady Ruda Pabianicka uru-
chomiona zostaje 20 lutego 1910 
roku (1,8 km). Tory znajdują się 
wzdłuż Szosy Piotrkowskie, czyli 
dzisiejszej ul. Rudzkiej. Na wyso-
kości ul. Popioły znajduje się krań-
cówka, poczekalnia i budynek ma-
gazynowy ŁWEKD. To popularne 
miejsce zwane przez mieszkańców 
„Pod Zegarem”.

7 sierpnia 1914 roku Zarząd 
ŁWEKD nakazuje budowę trasy 
z Rudy Pabianickiej do Tuszyna. 
Mimo działań wojennych prace są 
kontynuowane. W 1915 roku roz-
poczęto wyrąb lasu pod nowe toro-
wisko, a w końcu roku torowisko 
jest już ułożone.. 18 kwietnia 1916 
roku gotowy jest odcinek z Rudy do 
Tuszyna i dalej do Kruszowa, przez 
Rzgów. Nowa linia jest własnością 
Łódzkich Wąskotorowych Elek-
trycznych Kolei Dojazdowych. 

W latach dwudziestych „pociągi 
kursują” z Łodzi do Rudy o godz.: 
„ 6.30 rano, 7.30, 8.45, 10.00, 

11.00, 12.30. 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 
6.00, 7.00, 8.00 i 9.30. Ruda – Kru-
szew 7 rano, 9.30 i 4.00 ( z Łodzi 
do Kruszewa; 6.30 r., 3.30 po 
poł., z przesiadaniem w Rudzie”. 
W tamtym okresie dzieci do lat 5 
przewożono bezpłatnie, uczniowie 
– według taryfy ulgowej, podobnie 
jak dzieci w wieku 5 - 10 lat 

Oczywiście musi jeszcze upłynąć 
sporo czasu, zanim na wspomnia-
nej trasie pojawią się tramwaje 
elektryczne. Następuje to w 1927 
roku. Początkowo linię obsługują 
parowozy, co sprawia sporo kło-
potów i staje się przyczyną wiel-

kiego pożaru Rzgowa. Od iskier 
z paleniska parowozu zapalają się 
pobliskie domy kryte strzechą…

Linię obsługuje kilka paro-
wozów sprowadzonych z firmy 
„Borsig” w Berlinie. Parowozow-
nia znajduje się w Chocianowi-
cach., zaś warsztaty naprawcze 
w Helenówku.

Mało kto dziś pamięta, że ok. 
1930 roku powstała prywatna 
bocznica w ul. Długiej prowadzą-
ca do toru wyścigów konnych. 
Powstała dzięki Wiesławowi Ger-
liczowi, ówczesnemu dyrektorowi 
ŁWEKD, wielkiemu miłośnikowi 
koni. Zlikwidowano ją w latach 
pięćdziesiątych, bowiem tor wy-
ścigowy konny był już nieczynny.

W czasie II wojny światowej 
linię oznaczono dodatkowo nu-
merem 80, po wojnie – 41, a od 
1 stycznia 1956 roku tramwaje 
do Tuszyna i Pabianic oznaczano 
jak przed wojną tablica z nazwą 
miejscowości. I wprowadzono do 
Tuszyna nr 42, w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątychlinia do 
Rzgowa oznakowana była 42 bis.

`9 kwietnia 1978 roku likwidacji 
ulega odcinek Tuszyn -= Rzgów, 
co ma związek ze zbudowaną 
drugą jezdną z Łodzi do Piotrko-
wa. Z dniem 1 czerwca 1993 roku 
likwidacji ulega linia tramwajowa 
nr 42 Rzgów - Łódź. W nowych 
warunkach łódzkie MPK stawia 
rzgowskiemu samorządowi wa-
runki ekonomiczne uniemożliwia-
jące partycypacji w utrzymaniu 
połączenia tramwajowego.

W maju 1995 roku na ul. Łódzkiej 
rozpoczyna się demontaż pierw-
szego odcinka nieczynnego już 
torowiska (rejon ul. Rudzkiej). Jak 
donosi „Rzgów. Nasza Gmina”, nr 
4-5 z tego roku, przetarg na demon-
taż torów wygrywa firma z Brójec. 
W pierwszej kolejności rusza-
ją roboty na ul. Tuszyńskiej „ze 
względu na zaplanowaną realizację 
budowy wodociągu i kanalizacji”.

W ten sposób dobiega końca 
komunikacja tramwajowa 
w Rzgowie. Likwidacja tej linii, 
jak twierdzi dziś wielu rzgowian, 
była wielkim błędem. 

(po)

Jak to z tramwajami było…

W tym miejscu (patrz wizualizacja) już niedługo pojawi się taki tramwaj - muzeum, przypominając chwalebne dzieje 
komunikacji szynowej w grodzie nad Nerem.
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Drwal dla pieniędzy rąbał las od rana do wieczora. Robił to już bardzo długo. 
Jego narzędzie tępiło się, ale on szybko ostrzył swój topór i dalej pracował. Nic 
jednak nie jest wieczne - pewnego dnia drwal złamał stylisko i musiał przerwać 
swoja robotę. Las ucieszył się, gdy to zobaczył, gdyż przymusowy postój dał mu 
ulgę i wytchnienie. 

Zmartwiony drwal zwrócił się do lasu z prośbą o jedną solidną gałąź na zastąpie-
nie złamanej rękojeści topora. Przyznał, że niszczył las na polecenie dziedzica, ale 
obiecał poprawę. Nie będzie już ścinał sosen, klonów, dębów, buków i brzóz. Teraz 
z naprawionym narzędziem uda się w inne strony i poszuka tam zamiennej roboty, aby 
zarobić na chleb. A las zostanie oszczędzony, a ponadto zyska cnotę miłosierdzia.

Dobroduszny las spełnił prośbę drwala i dał mu piękną grubą gałąź na rękojeść 
topora. Niestety, kiepsko na tym wyszedł, gdyż drwal ponownie zaczął obalać piękne 
sosny i inne dorodne drzewa. Ginący las błagał drwala, aby dotrzymał danego słowa, 
ale prośby te zostały bez echa. Umierające drzewa dopiero wtedy zorientowały się, 
że same dały niewdzięcznikowi broń do ręki. 

Jęki, błagania zdały się na nic, bo człowieka zawsze cechowała przemoc i nie-
wdzięczność. Jest takie powiedzenie: każdy dobry uczynek zostanie ukarany. Miejmy 
nadzieję, że od każdej reguły bywają wyjątki.

SKONES

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Prawdzie ma już 75 lat. 
W połowie roku oficjalnie ob-
chodzić będzie jubileusz, my zaś 
już dziś możemy powiedzieć,  
że mimo sporego bagażu lat 
czuje się wyśmienicie i działa 
z młodzieńczą werwą.

Tak, tak – strażacy z Prawdy 
nie mają żadnych kompleksów. 
W ostatnich latach zmodernizo-
wali swoją siedzibę, przybyło im 
też sporo sprzętu ratowniczego. 
Teraz z okazji jubileuszu chcą 
nabyć lekki samochód ratow-
niczo-gaśniczy, bo „Magirus”, 

który kilkadziesiąt lat temu przy-
jechał do Prawdy z Niemiec, 
jest już leciwy i mocno wy-
eksploatowany. Wygląda na to,  
że w czerwcu strażacy powitają 
nabytek.

Jubileusz będzie także okazją 
do przypomnienia dziejów OSP, 

a szczególnie ludzi zasłużonych 
dla jednostki. Nie zapomną rów-
nież o paniach z KGW, które od 
lat niezwykle owocnie wspoma-
gają druhów. O strażakach nie 
zapomina też samorząd gminny 
– dzięki niemu z okazji jubile-
uszu wydana zostanie drukiem 
książka ukazująca historię straży 
i miejscowości. Zadowolona 
z tego jest szczególnie długo-

letnia działaczka i kronikarka 
OSP Wiesława Leszek, a także 
prezes straży – Wiesław Leszek. 
Naczelnik OSP, a jednocześnie 
sołtys i radny Jan Spałka, znany 
we wsi z pomysłowości i dużej 
aktywności społecznej, szykuje 
dla mieszkańców i gości jeszcze 
jedną niespodziankę, o której 
niedługo napiszemy szerzej.

(p)

Gdy choroba zaczęła mu coraz 
bardziej dokuczać, powoli wy-
cofywał się z aktywności spo-
łecznej, ale nigdy nie odmawiał 
pomocy innym. Na szczęście 
była przy nim Małżonka, która 
niejednokrotnie pełniła rolę 
przewodnika w coraz trudniej 
widzianym świecie Nie tracił 
jednak optymizmu. Wprowadzał 
mnie w skomplikowane dzieje 

Rzgowa i meandry tutejszych 
stosunków. Znał je jak mało kto, 
bo przecież był rodowitym rzgo-
wianinem, do tego mocno zaan-
gażowanym w rozwój miasta 
i gminy. Uczestniczył w obra-
dach Rady Miejskiej, zabierając 
niejednokrotnie głos w sprawach 
najważniejszych dla mieszkań-
ców. Także tutejsza straż była 
jego oczkiem w głowie.

Swoje miasto darzył miło-
ścią bezwarunkową. Cieszył się 
z rozwoju Rzgowa, miał ambitne 
plany dotyczące straży. Ubolewał 
czasami, że jego pasji nie podzie-

lają młodzi druhowie, ale zaraz 
ich tłumaczył tym, że w tych nie-
łatwych czasach mają na głowie 
bardzo dużo innych spraw.

Odszedł nagle 25 lutego 2019 
roku. Los sprawił, że tego dnia 
znalazłem się w jego domu. To 
był smutny dzień dla mnie, ale 
i wielu jego znajomych oraz 
przyjaciół. Mówi się zwykle,  
że nie ma ludzi niezastąpionych, 
i jest to zapewne prawda, ale 
drugiego takiego człowieka jak 
Jan Zenon Strycharski Rzgów 
zapewne mieć już nie będzie…

(PO)

Przed rokiem zmarł Jan Zenon Strycharski

Zakochany w Rzgowie i straży
Był zakochany w Rzgowie i Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Tu się urodził, tu wychowywał i tu już w dorosłym 
życiu działał społecznie. Przez dwadzieścia lat pełnił 
obowiązki sołtysa. W straży dbał nie tylko o jej rozwój, 
ale i przeszłość. Mało kto dziś pamięta, że to głównie 
dzięki niemu powstała monografia straży, że przez całe 
życie gromadził pożółkłe dokumenty, stare fotografie 
i artykuły prasowe dotyczące dziejów OSP. Był także 
opiekunem pomnikowej kroniki rzgowskiej OSP, na 
której wzorowało się wiele pokoleń druhów nie tylko 
naszego regionu.

75-latka z młodzieńczą werwą

CMENTARZ WOJENNY PEŁEN TAJEMNIC
Na ponad 150 tysięcy złotych wy-
liczyli specjaliści koszty remontu 
potężnego kamiennego pomnika 
na cmentarzu wojennym w Starej 
Gadce. Czas zrobił swoje, więc 
trzeba naprawić przede wszyst-
kim podmyte fundamenty i naj-
bliższe otoczenie monumentu. 
Ponieważ na skutek erozji znik-
nęła spora warstwa ziemi ota-
czającej pomnik, a także schody 
u jego stóp, trzeba przywrócić 
dawny ich kształt, wzmacniając 
jednocześnie fundamenty monu-
mentu.

To nie jedyne prace konser-
watorskie w ponad stuletnich 
dziejach tej nekropolii. Już wie-
lokrotnie porządkowano stare 
nagrobki, odsłaniając też fun-
damenty dwóch istniejących tu 
niegdyś kaplic. Jeśli zaś idzie 
o sam kamienny monument 
górujący nad wojenną nekropo-
lią, przed laty zainstalowano tu 
nowy (znacznie mniejszy) krzyż, 
bowiem dla pierwotnego czas 
nie okazał się zbyt łaskawy.

Kto sfinalizuje wspomniane 
prace remontowe? – Jeszcze 

w ubiegłym roku wystąpiliśmy 
do władz wojewódzkich o przy-
znanie środków na ten remont. 
Na razie przyznano nam 25 tys. 
zł, wiec roboty będziemy wyko-
nywać etapami. Ponieważ prze-
bywanie w sąsiedztwie pomnika 
jest niebezpieczne, stosowne ta-
blice informują o tym zwiedzają-
cych – mówi Włodzimierz Kacz-
marek ze rzgowskiego Urzędu 
Miejskiego.

Cmentarz wojenny w Starej 
Gadce to obiekt pełen kontrower-
sji. Nie było go w tym miejscu aż 

do wojennych zmagań w listopa-
dzie 1914 roku. Powstał niespo-
dziewanie, gdy zginęło w tym 
miejscu kilka tysięcy żołnierzy 
armii niemieckiej i rosyjskiej, 
w których mundurach walczyli 
także Polacy. Pod wojenną ne-
kropolię zabrano okolicznym 
chłopom sporo ziemi znajdującej 
się na okolicznych wzgórzach. 
Jak się okazało, nikt nie pytał 
właścicieli ziemi, czy się na to 
zgadzają, prawdopodobnie nie 
wypłacono im także wynagro-
dzenia.

Ponad stuletnie dzieje tej ne-
kropolii obfitowały też w liczne 
dziwne zdarzenia. U stóp potęż-
nego pomnika podczas II wojny 
światowej odbywały się m.in. róż-
norodne uroczystości z udziałem 
niemieckich organizacji i wojska, 
Podczas wojny grzebano tu żoł-
nierzy niemieckich, a po jej za-
kończeniu - prawdopodobnie prze-
ciwników politycznych władzy lu-
dowej. Cmentarz kryje więc wiele 
tajemnic, które być może nigdy 
nie ujrzą światła dziennego. 

(ER)

KAŻDY DOBRY UCZYNEK ZOSTANIE UKARANY

BEZPIECZNIEJ NA DRODZE DO PIOTRKOWA?
Zapowiadany przez rząd pro-
gram budowy 100 obwodnic 
uwzględnia 5 tych wygodnych 
rozwiązań komunikacyjnych 
w woj. łódzkim. Jedna z ob-
wodnic ma wreszcie wyprowa-
dzić ciężki ruch tranzytowy ze 
Srocka (DK-12/91), miejsco-
wości leżącej na szlaku z Łodzi 
przez Rzgów i Tuszyn do Piotr-
kowa. Aż dziw, że wcześniej 

nie pomyślano o tym rozwią-
zaniu.

Srock leż w newralgicznym 
punkcie wspomnianej trasy, ru-
chliwa droga przechodzi przez 
sam środek osady. Kilka niebez-
piecznych zakrętów, przystanek 
autobusowy i placówki handlo-
we stwarzają spore zagrożenie 
nie tylko dla pieszych, ale i zmo-
toryzowanych. Zatem zapowiedź 

zbudowania obwodnicy omijają-
cej centrum tej miejscowości to 
dobra wiadomość, niestety jest 
i mniej optymistyczna – inwe-
stycja może być zrealizowana 
najkrócej dopiero za 3-4 lata.

Na wspomnianej trasie 
kończy się budowa wielkie-
go ronda w Głuchowie, które 
usprawni dojazd m.in. do tu-
szyńskiej strefy inwestycyjnej. 

W minionym roku na tejże ar-
terii pojawiło się też kilka zatok 
autobusowych i nowych przejść 
dla pieszych. Okazały się one 
szczególnie przydatne teraz, 
gdy w związku z budowa A-1 
od węzła „Tuszyn” do Piotr-
kowa Trybunalskiego znaczna 
częśc pojazdów podąża przez 
Srock.

(er)
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Rzgowską XVII-wieczną świą-
tynię, najcenniejszy zabytek 
w mieście i gminie, czeka kolej-
ny etap prac rewaloryzacyjnych. 
Jeśli parafia zdobędzie fundusze, 
m.in. dotację z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz lokalnego samorządu, prace 
będą się koncentrować we wnę-
trzu kościoła. W nawie głównej 
staną rusztowania i konserwato-
rzy przystąpią przede wszystkim 
do naprawy spękanych murów 
i sztukaterii, a końcowym etapem 
będzie pomalowanie sklepienia 
i ścian.

Gospodarz obiektu, proboszcz 
rzgowskiej parafii ks. kanonik 
Krzysztof Florczak chciałby 
w tym roku poddać konserwacji 
ołtarz główny, łącznie z malo-
widłem. W ten sposób zakoń-
czyłaby się rewaloryzacja pre-

zbiterium. Dodajmy, że niedłu-
go znajdzie się tu obraz chrztu 
Polski przeniesiony techniką fo-
tograficzną ze ściany na płótno, 
pomniejszony w granicach 50 
procent. Konserwacja zabytko-
wego ołtarza to skomplikowana 
i kosztowna robota, szacuje się, 
iż pochłonie około pół miliona 
złotych.

Ksiądz K. Florczak chciałby 
także jeszcze w tym roku zmo-
dernizować okna świątyni w taki 
sposób, by można je było auto-
matycznie otwierać, usprawnia-
jąc wentylację kościoła. Także 
w tym roku w sąsiedztwie pleba-
nii zainstalowane zostaną panele 
fotowoltaiczne, dzięki którym 
zmniejszone zostaną koszty 
m.in. ogrzewania świątyni. Koszt 
fotowoltaiki wyniesie ponad 300 
tys. zł, prawdopodobnie część 

tego wydatku pomniejszy dota-
cja Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi. 

Na remont i zabezpieczenie 
czeka też chór świątyni – mówi 
członek Rady Ekonomicznej 
Parafialnej w Rzgowie Ryszard 
Turski. – Mamy już wstępną 
koncepcję wzmocnienia chóru, 
ale zanim ruszą prace musi ona 
zyskać aprobatę konserwatora 
zabytków.

Trwający od kilku lat remont 
rzgowskiego zabytku przyniósł 
widoczne efekty. Wyremonto-
wano m.in. elewację i wieżę 
świątyni, wzmocniony dach 
pokryto ceramiczną dachówką, 
gruntownej konserwacji pod-
dano również prezbiterium, 
a także część zabytkowego 
wyposażenia. W następnych 
latach oprócz remontu wnętrza 
trzeba będzie poddać konser-
wacji wiele cennych zabytków 
ruchomych.

(p)

ZASKAKUJĄCA NOWOCZESNOŚĆ NA „INTERBUD”
Te targi potrafią zaskoczyć. Nie tylko specjalistów od 
budownictwa, ale i tych, którzy chcą budować dom lub 
remontować mieszkanie. - Targi są okazją, aby podzielić 
się swoimi doświadczeniami i zaprezentować produkty – 
mówi Paweł Babij, prezes „Interservice” organizującego 
Targi Budownictwa „Interbud”.

Targi, zorganizowane po raz 
27. w hali EXPO przy al. Poli-
techniki w Łodzi, nie zaskaku-
ją jednak jak przed laty czymś 
innym - różnorodnością oferty. 
Można było wówczas oglądać 
zarówno silikatowe bloczki 
jak i elementy składankowych 
domów rodem ze Zduńskiej 
Woli czy okna firmy „Petecki”, 
a nowinki technologiczne sta-
nowiły niewielki procent eks-
pozycji. Teraz sytuacja jest od-
mienna – dominują nowoczesne 
rozwiązania, zaskakujące tech-
nologie i innowacyjne materiały. 
Wszystko to sprawia, że łódzkie 
targi stają się przeglądem tego, 
co pojawia się już w budownic-
twie i dominować będzie w naj-
bliższych latach.

Już sam przegląd laureatów 
tegorocznej edycji targów po-
twierdza wspomnianą tezę. Złoty 

Medal targów trafił do firmy 
KOSBUD braci Kosińskich spod 
Warszawy, oferującej elastyczny 
beton architektoniczny STONO 
– nowoczesny materiał wykoń-
czeniowy. Nagrodzono również 
ekologiczny grill ogrodowy 
firmy „Iwona Pellets” dopełnia-
jący małą architekturę, stworzo-
ny bez substancji chemicznych 
i lakierów, potrawy na płycie 
nie mają kontaktu z ogniem 
i dymem. Złotym Medalem uho-
norowano także prefabrykowany 
bezemisyjny, energooszczędny, 
samowystarczalny budynek 
OMATALO rodem z POLAR-
HEAT w Łodzi. Oferowany 
obiekt nie emituje spalin do at-
mosfery, ogranicza straty cieple, 
a więc ma też korzystny wpływ 
na stan naszych finansów. Na 
wyróżnienie podczas targów za-
służył m.in. inteligentny zawór 

RE.GUARD bezpiecznie steru-
jący systemem wody, chroniący 
nas przed zalaniem. Wykrywa 
pęknięcia rur i odcina źródło 
przecieku. To idealne urządzenie 
oszczędzające nam zdrowie!

Na targach można było również 
zobaczyć różnorodne systemy 
ekologicznych pomp cieplnych, 
a także przydomowe oczyszczal-
nie ścieków, oferowane przez 
firmy z Pabianic, Aleksandrowa 
Łódzkiego i Łasku, a nawet Bu-
kowca z gm. Brójce. Tego typu 
urządzenia montowane są szcze-
gólnie tam, gdzie nie ma szans na 
podłączenie domostw do kanaliza-
cji i oczyszczalni. Okazuje się, że 
takie przydomowe oczyszczalnie 
są ekologiczne i tanie w eksplo-
atacji. W niektórych gminach, np. 
Buczek (powiat Łask), montaż 
takich urządzeń wspierany jest 
finansowo przez samorząd. To 
dobry kierunek rozwijania troski 
o środowisko także w gminie 
Rzgów, gdzie w niektórych miej-
scowościach, np. Romanowie, Ka-
linku, Kalnie czy Hucie Wiskic-
kiej. Będzie to jedyny sposób na 
rozwiązanie problemu ścieków. 

Jeśli idzie o ekologiczne 
i tanie ogrzewanie – fachowcy 
na targach podpowiadali wiele 
rozwiązań. Jedno jest pewne 
– nie da się uciec od tego pro-
blemu choćby ze względu na 
koszty, ale do głosu coraz bar-
dziej dochodzić będzie troska 
o środowisko. Mamy już dość 
kopciuchów i wcześniej czy 
później tradycyjne ogrzewanie 
przy pomocy węgla czy drewna 
pójdzie w odstawkę. Specjaliści 
już dziś oferują sporo interesują-

cych rozwiązań, a można je było 
zobaczyć choćby w postaci eko-
logicznych kominków.

Osobny blok wystawienniczy 
stanowiło to wszystko, co związa-
ne jest z dachami i izolacją. To od 
lat mocna strona łódzkich targów. 
I na tym polu jest sporo nowości, 
co dekarze oferują nie tylko na 
wystawach, ale i podczas warsz-
tatów czy konsultacji. Nas zainte-
resował m.in. system fotowolta-
iczny Baas PV Premium możliwy 
do zamontowania z linią dachó-
wek, tani i ekologiczny sposób 
na pozyskanie prądu, dodatkowo 
dostosowany do wyglądu naszego 
domu. Podobały nam się również 
płaskie ceramiczne dachówki, 
które po ułożeniu dadzą wygląd 
dachu pozbawionego faktury. 
Mogą być też stosowane do okła-
dania elewacji.

Na łódzkich targach zabrakło 
tym razem firm z naszego regionu, 
które przed laty prezentowały swe 
wyroby i rozwiązania. Być może 
nie mają w tej chwili czym się 
chwalić, a może czekają na spo-
sobniejszy moment, by zaskoczyć 
klientów nowymi pomysłami.

Kolej na wnętrze

KURACJA NAJCENNIEJSZEGO ZABYTKU
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21 lipca 2000 roku odbyła się 
uroczysta sesja Rady Gminy 
Rzgów poświęcona podsu-
mowaniu 10-lecia samorządu 
gminnego. Były wspomnienia, 
odznaczenia, jak to zwykle 
przy takich okazjach. Wszy-
scy uczestnicy sesji udali się 
na otwarcie nowej oczyszczal-
ni ścieków. Wśród gości byli 
m.in.: wojewoda łódzki Michał 
Kasiński, przewodniczący Sej-
miku Województwa Łódzkiego 
Andrzej Charzewski, marsza-
łek Krystyna Ozga.

Oczyszczalnia to - jak pisano 
w lokalnym miesięczniku „Rzgów. 
Nasza Gmina” - efekt 10-letniej 
troski o środowisko w gminie 
– mówił wójt Jan Mielczarek.  
13 października 1992 roku za-

kończono pierwszy etap budowy 
kanalizacji w gminie, w 1998 
– drugi. Nowa oczyszczalnia to 
dzieło firmy „Biwater”, która ją 
także zaprojektowała. Koszt inwe-
stycji wyniósł 2 mln 383 tys. zł.

Wójt podziękował całemu ze-
społowi oczyszczalni pod kier. 
Adama Klonowskiego. Następ-
nie odbyło się przecięcie wstęgi 
i poświęcenie obiektu przez  
ks. Skurę. „Ostatniego cięcia” 
dokonał Marek Bagiński, od 
początku pełniący funkcję 
przewodniczącego społeczne-
go komitetu budowy wodocią-
gów i kanalizacji w Rzgowie. 
To były historyczne inwestycje 
w Rzgowie, który od połowy lat 
dziewięćdziesiątych rozwijał się 
w przyspieszonym tempie.

Wspomniana oczyszczalnia 
w 2019 roku została rozbudowa-
na i jej możliwości przerobowe 

zwiększyły się dwukrotnie. To 
kolejny historyczny etap świad-
czący o rozwoju gminy.

Prezentowane zdjęcie pocho-
dzi z nr 9 „Naszej Gminy”.

(Saw.)

Na pożółkłej fotografii
OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKóW 20 LAT TEMU

Słownik nieprzeciętnych rzgowian

MARIAN OLEŚKO
Całe życie związany był ze Starą Gadką. To było jego miejsce 
na ziemi. Tu pracował, tu działał społecznie w Ochotniczej 
Straży Pożarnej, której zresztą prezesował przez 20 lat, aż 
do śmierci. Odszedł nagle daleko od rodzinnego domu.

Na świat przyszedł również 
daleko od Starej Gadki, bo aż 
w Przegalinach Dużych, w Lu-
belskiem, 7 sierpnia 1941 roku. 
Tam właśnie jego rodzinę rzuca 
los. Wysiedleni przez Niemców 
jego rodzice Antoni i Władysła-
wa z siódemką dzieci do końca 
wojny muszą tułać się daleko od 
rodzinnego domu. Antoni i Jan 
urodzili się podczas wysiedlenia. 
Dopiero po zakończeniu wojny 

cała rodzina wraca do rodzinnego 
domu przy ulicy Lucernianej.

Uczęszcza do szkoły podsta-
wowej w Starej Gadce, a potem 
w Rudzie Pabianickiej. Od 
dziecka pomaga w gospodar-
stwie. Gdy trochę podrasta, roz-
poczyna pracę w gospodarstwie 
Stefana Dziomdziory. Jest to dla 
niego nie tylko nauka zawodu, 
ale i szkoła życia.

W 1965 roku odbywa się ślub 
z Wielisławą, także mieszkanką 
Starej Gadki, ale z ulicy Kombaj-
nowej. Przeprowadza się do żony 
i rozwija ogrodnictwo. Czasy nie są 
zbyt łatwe dla takich jak on, więc 
podpatrując innych buduje szklar-
nie, a potem wraz z rodziną pilnuje 
roślinek, bo wystarczy trochę mrozu 
i chwila nieuwagi, by cała wcze-
śniejsza robota poszła na marne. 
Jest jednak niezwykle pracowity 
i sumienny, więc po latach udaje 
mu się zbudować nowy dom. Jako 
ogrodnik przepracował 28 lat.

Właściwie od młodości zwią-
zany jest ze strażą. Wstępuje do 
niej w 1957 roku, jako szesna-
stolatek. – To była jego życiowa 
pasja, której gotów był poświęcić 
wszystko – wspomina małżonka 
Wielisława Oleśko. – OSP była 
dla niego priorytetem. Zawsze 
w Wielką Sobotę nasza straż 
czuwała przy Grobie Pańskim 
w kościele na Rudzie, z czego 
mąż był bardzo dumny.

Zachowało się sporo zdjęć wy-
konanych podczas uroczystości 
z udziałem strażaków ze Starej 
Gadki. Na jednym z nich Marian 
Oleśko w galowym mundurze 
w otoczeniu innych druhów 
podąża z kwiatami na jedną 
z uroczystości kościelnych. Na 
innych fotografiach jest wśród 
kolegów, przy sztandarze OSP.

W 1978 roku, po 19 latach 
pełnienia funkcji prezesa OSP 
w Starej Gadce ustępuje Stani-
sław Szczepanik i zastępuje go 
Marian Oleśko. Zanim to nastą-
pi, przez rok pełni obowiązki 
wiceprezesa. Jest piątym z kolei 
prezesem straży w tej miejsco-
wości, (przez 20 lat), co odnoto-

wuje Zofia Gruszka w monogra-
fii tutejszej straży. Dla druhów 
ze Starej Gadki nadchodzą lata 
dużej aktywności. Już we wrze-
śniu tego samego roku obchodzą 
60-lecie swojej jednostki, potem 
biorą się za rozbudowę strażni-
cy. Pracują społecznie, z trudem 
zdobywają materiały budowlane. 
To zupełnie inne czasy niż dziś, 
gdy realizacja takiej inwestycji 
sprowadza się głównie do zgro-
madzenia pieniędzy. A w tamtym 
czasie było zupełnie inaczej. Po-
nadto pożarów było więcej niż 
dziś, a i sprzęt pozostawiał wiele 
do życzenia…

W maju 1990 roku zostaje 
radnym w Rzgowie. Ludzie ak-
ceptują jego działalność, więc 
otrzymuje mandat na jeszcze 
jedną kadencję. Jest też człon-
kiem Zarządu Gminy, a także 
członkiem Zarządu Gminnego 
OSP.

Życie Mariana Oleśki nie jest 
jednak pasmem sukcesów, jak by 
się mogło wydawać. Tragiczna 
śmierć 20-letniego syna Krzysz-
tofa (1987) jest wstrząsem dla 
niego i całej rodziny. Na szczę-
ście ma jeszcze córkę Marzenę, 
z której jest dumny. 

W lutym 1998 roku wraz z naj-
bliższymi wyjeżdża na uroczy-
stość rodzinną do Kołobrzegu. 
Tam nagle umiera 15 lutego. 
Pochowany zostaje w grobie ro-

dzinnym na cmentarzu w Rudzie. 
W ostatniej drodze oprócz ro-
dziny towarzyszą mu liczni 
mieszkańcy Starej Gadki, przy-
jaciele i znajomi. W miesięcz-
niku „Rzgów - Nasza Gmina” 
napisano, że „był człowiekiem 
wielkiego serca”, że „łagodził 
konflikty”.

Marian Oleśko był odznaczony 
Brązowym i Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

- Snuł szerokie plany związa-
ne z rozwojem jednostki OSP – 
wspomina małżonka Wielisława 
- ale okrutna śmierć przeszko-
dziła w ich realizacji. Zmarł na 
zawał serca.

Rodzina Oleśków od poko-
leń cieszy się w Starej Gadce 
wielkim autorytetem. Co pięć 
lat, zawsze z okazji Wielkiej 
Nocy, Oleśkowie spotykają się 
w kościele, a potem w miej-
scowej OSP. Dwa lata temu 
w takim zjeździe uczestniczyło 
120 osób. Była wśród nich 95-
letnia dziś Marianna Urbaniak, 
siostra Mariana, a także Wieli-
sława – wdowa po prezesie OSP. 
Te rodzinne zjazdy są doskonałą 
okazją do bliższego poznania się 
kilku pokoleń Oleśków i wspo-
minania tych, którzy już odeszli. 
Także Mariana, zmarłego przed-
wcześnie człowieka wielkiego 
serca.

(P)

Coś dobrego zaczyna się dziać 
na polu turystyki i promocji 
gminy. Już nie tylko przybysze 
z Łodzi czy Pabianic zaczyna-
ją odkrywać atrakcje Rzgowa 
i okolic, ale czynią to także 
uczniowie tutejszej podsta-
wówki. Rzgów wbrew pozorom 
ma bowiem frapującą historię, 

ciekawe zaułki i obiekty godne 
uwagi, a tutejsza świątynia – 
najcenniejszy zabytek gminy 
zaliczana jest do najatrakcyj-
niejszych tego typu obiektów 
w województwie.

W lutym uczniowie pod kie-
runkiem nauczycieli Agnieszki 
Ruty i Marcina Łukaszewskiego 

tropili atrakcje miasta, wyka-
zując się całkiem niezłą znajo-
mością Rzgowa. To efekt m.in. 
popularyzowania historii grodu 
nad Nerem przez miejscowy sa-
morząd. Od kilku lat finansuje 
on różnego rodzaju wydawnic-
twa, a dzięki Lokalnej Grupie 
Działania w „BuDuj Razem” 

doprowadził w 2014 r. do wyda-
nia pierwszego dziejach Rzgowa 
przewodnika turystycznego 
„Rzgów. Trzy kolory”, ukazał 
się też udany reprint książki 
ks. Pawła Załuski z początków 
XX wieku, a także dwie edycje 
mapy miasta i gminy autorstwa 
Adama Świcia.

Zrobiono już sporo także dla 
oznakowania najcenniejszych 
obiektów. Turyści coraz częściej 
zaglądający do Rzgowa mogą sko-
rzystać z tablic informacyjnych do-
tyczących XVII-wiecznej świątyni 
trójkątnego Starego Rynku (jedne-
go z nielicznych w takim kształ-
cie w kraju) czy parku w centrum 
miasta. Ten ostatni liczy sobie już 
blisko 120 lat.

(pe)

CORAZ BARDZIEJ ATRAKCYJNY
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Wielu piłkarzy „Zawiszy” już 
dawno skończyło karierę spor-
tową, inni pozostali wierni piłce 
nożnej, jak choćby Tomasz 
Salski prezesujący łódzkiemu 
klubowi ŁKS. To zdjęcie po-
chodzi z 2000 r. i pokazuje cześć 
zawodników drużyny przed 
pierwszym meczem sezonu 
2000/2001. Na zdjęciu, jak się 
okazuje, brakuje kapitana 
Leszka Iwanickiego i bramka-
rza Andrzeja Ossowskiego. Od 
lewej: Sławomir Świerczyński, 
Dariusz Hoft, Adam Osiej, Ar-
kadiusz Pruski, Maciej Ćwik, 
Tomasz Salski, Adam Salski, 
Jarosław Żródlak i Jacek 
Wolski (pochylony).

Przypomnijmy przy okazji za 
ówczesną prasą lokalną, że tre-
nerem „Zawiszy I” był Zdzisław 
Kostrzewiński, zaś kierownikiem 
drużyny – Marek Hajduk, nato-

miast zawodnikami: Michał Grzel-
czak i Andrzej Ossowski (bramka-
rze), Robert Chyczewski, Leszek 

Iwanicki, Adam Osiej, Tomasz 
Salski, Robert Świerczyński, Ja-
rosław Żródlak (obrońcy), Łukasz 

Cholewa, Dariusz Hoft, Arkadiusz 
Pruski, Michał Sajewicz, Adam 
Salski, Radosław Szol, Sławomir 
Świerczyński (rozgrywający), 
Maciej Ćwik i Jacek Wolski (na-
pastnicy). 

W tym okresie trenerem „Zawiszy 
II” był Leszek Iwanicki, zaś kierow-
nikiem – Mirosław Świerczyński.

Zdjęcie pochodzi z nr 9 
„Rzgów - Nasza Gmina”.

(Saw)

- Hala sportowa jest już w pełni 
wykorzystana, za to można jesz-
cze rozszerzyć naszą działalność 
na terenie przyległym, wzdłuż 
pobliskiego strumienia – mówi 
dyr. Gminnego Ośrodka Sportu, 
Rekreacji i Turystyki Radosław 
Bubas. – We współpracy ze stu-

dentami Politechniki Łódzkiej 
powstało kilka interesujących 
koncepcji zagospodarowania 
tego terenu. Jeśli w przyszłości 
samorząd zdecyduje się sfinan-
sować inwestycję, zlecimy opra-
cowanie planu zagospodarowa-
nia tego terenu.

Co mogłoby powstać w pobliżu 
strumienia i „Orlika”? Uczniowie 
pobliskiej szkoły nie mają bieżni 
i skoczni, przydałyby się też korty 
tenisowe, a może i teren spacero-
wy. Z pewnością atrakcją byłaby 
ścieżka spacerowa nad wodą, 
a może nawet niewielki akwenik. 

Na razie to wszystko jest w sferze 
marzeń. Z pewnością przyszłe za-
gospodarowanie tego terenu musi 
uwzględniać to, co już tutaj zrobio-
no – siłownię na powietrzu, dwie 
wiaty i boiska „Orlika”. Spójna 
koncepcja to sukces związany z za-
gospodarowaniem tego terenu.

Na razie gmina ma pilniejsze 
problemy do rozwiązania, dlatego 
wykup i rekreacyjne zagospoda-
rowanie tego terenu musi jeszcze 
poczekać. Dodajmy przy okazji,  
że nieżyjący już burmistrz Rzgowa 
Konrad Kobus (patron hali spor-
towej) interesował się rekreacyj-
nym zagospodarowaniem terenów 
wzdłuż pobliskiego strumienia.

(ER)

Wbrew pozorom nie nowe im-
prezy i zajęcia są najważniejsze 
w hali sportowej, lecz bezpie-
czeństwo zarówno zawodników 
jak i widzów. Ci ostatni siedzący 
na trybunach są bezpieczni, bo 
np. podczas meczów od boiska 

dzieli ich siatka. Także liczne 
wyjścia umożliwiają szybką 
ewakuację, gdyby zaszła taka 
potrzeba. 

Na ogół zajęcia sportowe i tre-
ningi w hali są bezpieczne, ale 
niektóre, np. z wykorzystaniem 

ścianki wspinaczkowej, wy-
magają szczególnej asekuracji. 
Właśnie na wspomnianej ściance 
można ćwiczyć tylko po nadzo-
rem osoby specjalnie przeszko-
lonej. Takiego nadzoru wyma-
gają także sporty walki cieszące 

się tu sporym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży. Liczne spe-
cjalne maty amortyzują upadki.

Sauna jest miejscem dobrego 
i bezpiecznego wypoczynku, ale 
stosunkowo wysoka temperatura 
może się okazać kłopotliwa dla 

niektórych. Dlatego znajduje się 
tu specjalny przycisk alarmowy, 
którym w przypadku złego samo-
poczucia można wezwać pomoc.

Co roku rzgowską halę spor-
tową odwiedza średnio 70 tys. 
osób, ale nie doszło tu dotąd do 
żadnego poważnego wypadku. 
Oby tak było do końca świata, 
a nawet dzień dłużej…

W ciągu dziesięciu miesięcy 
ubiegłego roku Gminny Ośrodek 
Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Rzgowie (1 marca wprowa-
dzono opłaty za niektóre usługi) 
zarobił ponad 200 tys. zł. W tym 
roku dyrektor Radosław Bubas 
przewiduje, że będzie to kwota 

w granicach ok. 300 tys. zł, 
co będzie stanowić jedną piątą 
tego, co potrzeba na całoroczne 
utrzymanie obiektu.

Wprowadzanie opłat w placów-
kach podległych samorządowi budzi 
kontrowersje nie tylko w GOSTiR. 
Zdaniem dyrektora opłaty nie są 

wielkie i nie stanowią bariery w do-
stępie do urządzeń i usług placówki, 
szczególnie dla dzieci i młodzieży, 
powodują jednak, że kosztowna 
baza jest lepiej wykorzystywana. 
Bywało bowiem w przeszłości tak, 
że niektóre zaplanowane darmowe 
zajęcia nie odbywały się, nikt ich 

nie odwoływał. Natomiast nawet 
niewielkie opłaty dyscyplinują ko-
rzystających. 

Utrzymanie hali, szczególnie 
zakup kosztownego sprzętu za-
stępującego ten zużyty czy uszko-
dzony sporo kosztuje, podobnie 
jak np. ubiegłoroczna moderni-
zacja będąca odpowiedzią na po-
jawiające się zapotrzebowanie. 
Ta ostatnia, dzięki której m.in. 

powiększono siłownię i powstała 
sauna, kosztowała tyle, ile udało 
się zarobić w 2019 roku.

Wprowadzenie opłat za usługi 
w placówkach samorządowych 
wywołało ostrą dyskusję szcze-
gólnie w przypadku GOK. Radni 
przychylają się jedynie do po-
bierania opłat za wynajem sali 
widowiskowej.

(pe)

Ruszyła rekrutacja maluchów 
do rzgowskiego Przedszkola 
Publicznego na rok szkolny 
2020/2021. Od września br. 
placówka dysponować będzie 
80 wolnymi miejscami. Rekru-
tacja potrwa do 16 marca br.

Wnioski o przyjęcie dziecka 
wraz z niezbędnymi załączni-
kami są do pobrania w przed-
szkolu w godz. 6-16 (dni po-

wszednie). Informacje na temat 
zasad, kryteriów oraz terminów 
rekrutacji zawarte są w regula-
minie znajdującym się na tabli-
cy informacyjnej dla rodziców. 
Wspomniane dokumenty można 
też znaleźć na stronie interne-
towe placówki pod adresem:  
www.pprzgow.wikom.pl

Przy rozpatrywaniu poszcze-
gólnych wniosków o przyjęcie 

do przedszkola brane będą pod 
uwagę różnorodne kryteria, 
m.in. wielodzietność w rodzi-
nie, niepełnosprawność, samot-
ne wychowywanie dziecka przez 
matkę lub ojca, objęcie dziecka 
pieczą zastępczą. Organ pro-
wadzący, czyli gmina Rzgów, 
może też uwzględniać np. ak-
tywność zawodową rodziców, 
korzystanie przez rodziców ze 

wsparcia MOPS czy zadeklaro-
wany czas pobytu dziecka w pla-
cówce. Uspokajamy rodziców 
- w rzgowskiej placówce nie 
bierze się pod uwagę szczepień.

Rzgowskie przedszkole to pla-
cówka zmodernizowana w ostat-
nich latach i dobrze wyposażona. 
Zdaniem dyr. Marioli Mikołaj-
czyk jedynym mankamentem 
przedszkola jest niewielki plac 
zabaw, jednakże samorząd, 
znany z troski o placówki oświa-
towe, zamierza przygotować 

dodatkowe tereny rekreacyjne 
w sąsiedztwie „Orlika”.

Wspomniana rekrutacja doty-
czy także nowego przedszkola 
w Guzewie. Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej radni zaakceptowali 
nazwę tej nowej placówki: Formal-
nie ma ono status punktu przed-
szkolnego pn. Kornelki (od imienia 
patrona sąsiedniej szkoły – Kornela 
Makuszyńskiego. Placówka organi-
zacyjne związana jest z Przedszko-
lem Publicznym w Rzgowie.

(pe)

BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU

KONTROWERSJE WOKóŁ OPŁAT

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

KOLEJ NA TERENY WZDŁUŻ STRUMIENIA

ZAWISZA SPRZED 20 LATY
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Debiut nowego Sorento
Na dwa tygodnie przed oficjal-
nym debiutem nowego Sorento 
podczas Salonu Samochodo-
wego w Genewie Kia Motors 
opublikowało pierwsze zdjęcia 
dużego SUV-a czwartej gene-
racji.

- Jeszcze bardziej dojrza-
ły i wyrafinowany wygląd ze-
wnętrzny niż obecnego modelu

- Po raz pierwszy w ofercie 
dużego SUV-a marki Kia znaj-
dzie się wersja ze zelektryfiko-
wanym układem napędowym

- Łączność ze światem ze-
wnętrznym zapewnią systemy 
asystujące kierowcy i urządzenia 
multimedialne nowej generacji

Debiut nowej Kia Sorento miał 
miejsce podczas Salonu w Gene-
wie 3 marca 2020 r.
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Ulica Szkolna na odcinku od 
Ogrodowej do nowego Domu 
Kultury powinna być dwukie-
runkowa – postulował podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
jeden z radnych. Chociażby dla-

tego, by rozładować korki, jakie 
powstają przy jedynym wjeździe 
od strony ul. Literackiej, szcze-
gólnie wtedy, gdy odbywają się 
duże imprezy w hali sportowej. 
Dzięki takiemu usprawnieniu ci, 

którzy przyjeżdżają do GOK, nie 
musieliby pokonywać długiej 
drogi wzdłuż szkoły, stwarzając 
nie tylko zagrożenie dla pieszych, 
ale i dociążając wąską ulicę. To 
dobre rozwiązanie, szczególnie 

wtedy, gdy urządzony zostanie 
na placu przy Ogrodowej par-
king służący zmotoryzowanym 
bywalcom GOK i GOSTiR znaj-
dujących się w pobliżu.

Podczas wspomnianej sesji 
padł jeszcze jeden ważny wnio-
sek, by wspomniany parking po-
wstał w tym roku, a nie np. za 

lat kilka. Chwała magistratowi,  
że zadbał już o urządzenie na 
tym placu tymczasowych stano-
wisk do parkowania, ale sprawa 
jest rzeczywiście pilna. I posze-
rzenie wspomnianego odcinka 
dwukierunkowej Szkolnej – 
także!

(er)

W znanym nie tylko w kraju 
rzgowskim Gospodarstwie 
Ogrodniczym Violetty i Ry-
szarda Turskich, od lat spe-

cjalizującym się w produkcji 
sadzonek m.in. chryzantem, 
przez cały rok trwa produkcja 
kwiatów. Niegdyś bardzo po-

pularne goździki zastępują od 
dawna inne kwiaty, m.in. wspo-
mniane chryzantemy. Przesta-
ły się one kojarzyć jedynie ze 

Świętem Zmarłych i cieszą się 
coraz większą popularnością 
nie tylko w naszym kraju.

O tej porze roku w szklar-
niach przygotowuje się nie 
tylko sadzonki chryzantem, 
ale i innych wiosennych kwia-

tów rabatowych. Chryzantemy 
na groby najbliższych królują 
w szklarniach zwykle od lata. 
Firma V.i R. Turskich jest po-
tentatem w produkcji kwia-
tów.

(ER)

• Sprzedam działkę 4900 m 
kw., Pabianice, ul. Myśliwska,  
tel. 500-262-599
• Rzgów – centrum, lokal do 
wynajęcia na usługi, produkcję, 
magazyn, 200 m kw., wszystkie 
media, tel. 604-073-997
• Magazyn do wynajęcia w cen-
trum Rzgowa, tel. 609-202-019
• Sprzedam 4900 m kw. z bu-
dynkiem, Pabianice, ul. Myśliw-
ska, tel. 500-262-599 

• Sprzedam działkę budow-
laną, Rzgów, ul. Nadrzeczna,  
tel. 604-073-997
• Wynajmę pomieszczenie 
magazynowe o pow. 46 m kw.,  
tel. 604-477-146
•  Kierownik budowy 
– poprowadzi budowy,  
tel. 604-381-688
• Sprzedam 3 dzialki w Bro-
nisinie, po 1000 m kw.,  
tel. 885-625-915

• Lokal w centrum Rzgowa, ok. 
15 m kw., do wynajęcia, tel. 601-
363-875
• Wynajmę magazyn 160 m 
kw., Rzgów, ul. Cmentarna 1, 
tel. 601-433-910
• Do wynajęcia pomieszczenie 
magazynowe 46 m kw. Rzgów, 
tel. 604-477-146
• Dom do sprzedania w Praw-
dzie, tel. 502-567-915
• Sprzedam piec kuchenny z pie-
karnikiem, tel. 604-477-146
• Działka w Pabianicach, 
ul. Myśliwska - sprzedam,  
tel. 500-262-599
• Siedlisko z działką w Grodzi-
sku, 1,4 ha, tel. 692-895-667
vKorepetycje: matematyka, 
fizyka, tel.691-833-877
• Do wynajęcia w centrum 
Rzgowa lokal na serwis samo-
chodowy, magazyn, usługi, 250 
m kw., media, tel. 604-073-997
• Sprzedam działki, Tuszyn,  
tel. 695-926-974
• Sprzedam działkę, Stara 
Gadka, ul. Lucerniana,  
tel. 504-869-266
• Paznokcie – stylizacja metodą 
hybrydową na naturalnej płytce 
oraz paznokcie żelowe, malowa-
nie, Rzgów, tel. 511-084-830

OGŁOSZENIA

BEZPIECZNIEJ NA DRODZE DO PIOTRKOWA?
Zapowiadany przez rząd pro-
gram budowy 100 obwodnic 
uwzględnia 5 tych wygodnych 
rozwiązań komunikacyjnych 
w woj. łódzkim. Jedna z ob-
wodnic ma wreszcie wyprowa-
dzić ciężki ruch tranzytowy ze 
Srocka (DK-12/91), miejsco-

wości leżącej na szlaku z Łodzi 
przez Rzgów i Tuszyn do Piotr-
kowa. Aż dziw, że wcześniej nie 
pomyślano o tym rozwiązaniu.

Srock leż w newralgicznym 
punkcie wspomnianej trasy, ru-
chliwa droga przechodzi przez sam 
środek osady. Kilka niebezpiecz-

nych zakrętów, przystanek auto-
busowy i placówki handlowe stwa-
rzają spore zagrożenie nie tylko dla 
pieszych, ale i zmotoryzowanych. 
Zatem zapowiedź zbudowania 
obwodnicy omijającej centrum tej 
miejscowości to dobra wiadomość, 
niestety jest i mniej optymistyczna 

– inwestycja może być zrealizowa-
na najkrócej dopiero za 3-4 lata.

Na wspomnianej trasie kończy 
się budowa wielkiego ronda w Głu-
chowie, które usprawni dojazd 
m.in. do tuszyńskiej strefy inwe-
stycyjnej. W minionym roku na 
tejże arterii pojawiło się też kilka 

zatok autobusowych i nowych 
przejść dla pieszych. Okazały się 
one szczególnie przydatne teraz, 
gdy w związku z budowa A-1 od 
węzła „Tuszyn” do Piotrkowa Try-
bunalskiego znaczna część pojaz-
dów podąża przez Srock.

(er)

NIE TYLKO CHRYZANTEMY

SZKOLNA – SPRAWA PILNA

ŻALUZJE W HALI
Niektóre hale sportowe są 
ciemne, nawet w słoneczny 
dzień trzeba w nich urucha-
miać kosztowne oświetlenie. 
Tymczasem rzgowska hala 
jest nieźle doświetlona, co np. 
latem sprawia sporo proble-
mów. Słońce razi zawodników, 
utrudnia też prowadzenie zajęć 

szkoleniowych. Jak temu zara-
dzić?

Jeszcze w tym roku na za-
chodniej ścianie najbardziej „do-
świetlonej” pojawią się żaluzje, 
w przyszłości być może pojawią 
się one także na ścianie wschod-
niej i południowej. 

(er)



Radni podjęli też uchwa-
łę w sprawie nadania statutu 
Gminnemu Ośrodkowi Kultu-
ry w Rzgowie oraz Gminnej 
Bibliotece Publicznej. Obie te 

placówki znajdują się w nowej 
siedzibie przy ul. Szkolnej. 
Zgodnie z wolą radnych obie 
też zachowały dotychczasowe 
nazwy, choć wcześniej propo-

nowano, by w przyjęły nazwy: 
Miejski Dom Kultury i Miejska 
Biblioteka Publiczna.

ZNP wystąpił z wnioskiem, 
by rzgowski samorząd pod-
niósł dodatek za wychowaw-
stwo dla pracownic przedszkoli 
(do 300 zł), podobnie jak to już 
jest w szkołach. Decyzji w tej 
sprawie radni nie podjęli, gdyż 
zamierzają dokonać analizy 
następstw finansowych dla bu-
dżetu gminy.

(er)

Były radny Rady Miejskiej 
w Rzgowie Stanisław G. 
w samym centrum miasta, na 
pasach dla pieszych, najechany 
został przez samochód osobowy. 
Ranny mężczyzna z poważnymi 
obrażeniami ciała przewieziony 

został do jednego z łódzkich szpi-
tali. Policja prowadzi postępowa-
nie wyjaśniające w tej sprawie.

Do drugiego groźnego wypad-
ku doszło w miniony czwartek 
(5 bm.) po godz. 16 w Starowej 
Górze na skrzyżowaniu ul. Cen-

tralnej z drogą krajową Łódź 
- Piotrków Trybunalski, gdzie 
zderzyły się dwa samochody 
ciężarowe. Jedna osoba została 
ranna, trasa została odblokowana 
dopiero po godz. 23.

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

    
- dzielnicowy   

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

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

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

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

tel. 42 214-10-07
  

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

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

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

tel. 42 214-12-93 

tel. 42 214-10-04  

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

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

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

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

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

(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew, 
Czyżeminek I, II, III, Starowa Góra do nr. 40)
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Mieszkańcy chcą Miłego Pana
Mieszkańcy wypowiedzie-
li się na temat Dni Rzgowa. 
Na scenie chcieliby zobaczyć 
Miłego Pana, Dawida Kwiat-
kowskiego oraz kabaret „Mo-
herowe Berety”. 

W ankiecie wzięło udział 1698 
osób. Większość mieszkańców 
stwierdziła, że jest za występami 
lokalnych zespołów. Najwięcej 
głosów zebrał Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie”. Aż 831 
respondentów wypowiedziało 
się, że chciałoby, żeby impreza 
odbywała się w godz. od 15.00 
do 24.00. 

Tradycją jest występ kabaretu. 
Mieszkańcy w ankiecie mogli 
wybierać pomiędzy „Mohero-
wymi Beretami”, „Czesuaf” 
oraz Tomaszem Jachimkiem. 
653 osoby wybrały pierwszy 
kabaret. 

Ciekawie przedstawiają się 
wyniki wyboru gwiazdy disco-
polo. Aż 1171 respondentów 
widzi na scenie Miłego Pana, 
który znany jest z takich prze-
bojów jak „Małolatki” (74 mln 
wyświetleń na youtube), czy 
„Królowa”, piosenka osiągnęła 
aż 91 mln wyświetleń. 

Jako główną gwiazdę nasi 
mieszkańcy widzą Dawida Kwiat-
kowskiego, na którego zagłoso-
wano 886 razy. Do wyboru był 
jeszcze zespół „Happysad”. Jeżeli 
udałoby się ściągnąć Dawida 
Kwiatkowskiego do Rzgowa to 
pewne, że Dni Rzgowa cieszy-
łyby się rekordową frekwencją. 
Fanki potrafią koczować pod 
sceną nawet całą noc, by zająć 
miejsca w pierwszym rzędzie. 
Jeżeli dodać do tego uwielbia-
nego Miłego Pana, to pewniak,  
że impreza byłaby udana. 

 chmiel.

REKRUTUJĄ DO „KORNELEK”
Radni miejscy podjęli uchwałę 
dotyczącą utworzenia punktu 
przedszkolnego „Kornelki” 
w Guzewie, powiązanego or-
ganizacyjnie z Przedszkolem 
Publicznym w Rzgowie. Punkt 
przedszkolny przyjmie w tym 
roku szkolnym 25 dzieci. 

Dzieci będą miały zapewnio-
ną edukację co najmniej w go-

dzinach 8-13 codziennie od po-
niedziałku do piątku, a w razie 
konieczności zgłoszonej przez 
rodziców - okres ten zostanie 
wydłużony. 

2 marca br ruszyło postępo-
wanie rekrutacyjne do Punktu 
Przedszkolnego „Kornelki” 
w Guzewie. Rekrutację prowadzi 
Przedszkole Publiczne w Rzgo-

wie. Wnioski o przyjęcie dziecka 
do punktu są wydawane i przyj-
mowane w sekretariacie Przed-
szkola Publicznego w Rzgowie, 
ul. Szkolna 1, w godzinach 8-16. 
Wnioski przyjmowane są do dnia 
23 marca 2020 r. Wyniki rekru-
tacji podane będą 21 kwietnia 
2020 r. 

(Chmiel)

• Do wynajęcia lokal mieszkal-
ny/pomieszczenia magazynowe 
ok. 120 m kw. przy ul. Grodzi-
skiej w Rzgowie, najchętniej bez 
małych dzieci, tel. 665-331-682 
lub 665-947-700
• Właściciel dobrze prospe-
rującej firmy konfekcyjnej 
nawiąże współpracę, sprze-
da lub wydzierżawi zakład,  
tel. 607-917-212
• Usługi glazurnicze i re-
m o n t o w o - b u d o w l a n e ,  
tel. 505-615-861
• Do wynajęcia lokal biuro-
wy w Rzgowie, 110 m kw.,  
tel. 609-202-019.
• Do wynajęcia 2 budynki 
na działalność gospodarczą, 
w Rzgowie, tel. 604-073-997
• Lokal handlowy 200 m kw. 
w Rzgowie do wynajęcia,  
tel. 504-869-266

• Do wynajęcia magazyn 
w centrum Rzgowa, 80 m kw.,  
tel. 601-37-37-58
• Przyjmę prace chałupnicze(nie 
szycie), tel. 509-379-405
• Korepetycje matematyka, 
fizyka, tel. 500-814-169
•  Do wynajęcia mieszka-
nie w centrum Tuszyna,  
tel. 601-37-37-58
• Sprzedam działki w Pabiani-
cach: 4900 m kw., ul. Myśliwska, 
i 700 m kw. – ul. Nastrojowa,  
tel. 500-262-599
• Wynajmę mieszkanie 100 m 
kw. w centrum Rzgowa, i maga-
zyn 100 m kw., tel. 601-373-758
• Sprzedam działkę w Guzewie, 
tel. 660-305-933
• Wynajmę budynek maga-
zynowo-biurowy 300 m kw., 
Starowa Góra, ul. Piaskowa,  
tel. 508-197-888
• Tanie pranie dywanów i tapi-
cerek, tel. 665-121-391

Były radny w szpitalu

GOK i MBP - nazwy po staremu
Podczas dodatkowej sesji Rady Miejskiej w dniu 6 marca br. 
radni przyjęli trzy uchwały. Jedna z nich dotyczyła ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych i publicznych form 
wychowania przedszkolnego w gminie Rzgów. W niedawno 
oddanym do użytku nowym budynku w Guzewie mieścić się 
będzie Punkt Przedszkolny „Kornelki”, a sąsiedniej szkole 
– oddział przedszkolny, taki sam jak w SP w Kalinie.



Stało się! W lutym do nowego 
budynku przy ul. Szkolnej prze-
prowadził się Gminny Ośrodek 
Kultury, od dwóch lat korzy-
stający z tymczasowego lokum 
przy ul. Letniskowej, a także 
Gminna Biblioteka Publiczna 

funkcjonująca przez ostatnie lata 
w budynku rzgowskiej szkoły. 
W nowym budynku GOK zna-
lazła także siedzibę Orkiestra 
Dęta istniejąca w grodzie nad 
Nerem od początku XX wieku. 
Przeprowadzka była sporym wy-

zwaniem nie tylko logistycznym 
dla pracowników wspomnianych 
placówek. Od końca lutego GOK 
funkcjonuje już przy ul. Szkolnej,  
2 marca BGP obsłużyła pierwszych 
w nowej siedzibie czytelników.

(er)

W niedzielę, 26 stycznia br., 
Rzgowski Chór „Camerata” 
wystąpił na 33. Koncercie Kolęd 
i Pastorałek w parafii pw. Archa-
niołów Rafała i Michała w Alek-
sandrowie Łódzkim. Grupa wy-
konała trzy kolędy - tradycyjną 
„Hej, bracia...”, melancholijną 
„Ach ubogi żłobie...” i żwawą 
pastorałkę „Gore gwiazda Je-
zusowi”, która wywołała burzę 
oklasków.

Wśród zacnego grona kon-
certujących - oprócz „Came-
raty” wymienić należy trzy 
aleksandrowskie chóry – 
Chór Parafialny, Towarzystwo 
Śpiewacze im. St. Moniusz-
ki, Towarzystwo Śpiewacze 
„Lutnia”, Chór Parafii „Mi-
łosierdzia Bożego” w Łodzi, 
Chór „Gloria Trinitatis” Pa-
rafii Trójcy Przenajświętszej 
w Pabianicach, Chór „Speran-
za” z Kutna, Chór Konstan-
tynowskiego Stowarzyszenia 
Muzyczno – Śpiewaczego im. 

F. Chopina oraz kapelę „Alek-
sandrowianie”.

Po ciekawym, zróżnicowanym 
koncercie, gospodarze – Chór 
Parafialny i „Moniuszkowcy” 
zaprosili wykonawców na tra-
dycyjną herbatkę z ciastem.

Dodatkiem do udanego spo-
tkania integracyjnego było, 
jak zawsze, wspólne, radosne 
i głośne kolędowanie, które za-
kończyło tegoroczny sezon chó-
ralnych bożonarodzeniowych 
koncertów.

Izabela Kijanka

ALEJA 
BARTOSZEWSKIEGO?
W nowym Domu Kultury po-

wiedzieli mi, że niedługo znikną 
paskudne zielone szopy naprze-
ciwko tego pałacu i powstanie 
piękna aleja ciągnąca się od 
Ogrodowej aż do hali sportowej 
im. Konrada Kobusa. A może po-
winniśmy jej nadać nazwę Marka 
Bartoszewskiego, w którego 

główce nie od parady narodziła 
się przed wieloma laty koncep-
cja budowy w tym rejonie wspo-
mnianej Hali Sportowej GOSTiR, 
Domu Kultury i krytego basenu. 
Tego ostatniego jeszcze nie ma, 
ale wierzę, że powstanie choćby 
dla moich dzieci…
ZASŁYSZANE W SKLEPIE

Syn znanego rzgowianina 
zwraca się do ojca z pretensja-
mi prawdopodobnie po wizycie 
u narzeczonej:

- Co mi tata ją zachwala, prze-
cież ona kuleje.
- Tylko kiedy chodzi, drogi synu.

TO IDZIE MŁODOŚĆ
W najokazalszej kamienicy 

w centrum Rzgowa zaczynają 
rządzić młodzi. Dotyczy to także 
pobliskiej cukierni. A senior 
wycofał się na z góry upatrzoną 
pozycję i wspomaga młodzież, 
która z powodzeniem rozwija 
skrzydła. Wiem, co mówię, bo 
w tej okazałej i coraz ładniej-

szej kamienicy swoją urodę 
poddaję gruntownej rewalory-
zacji, jak mówi z przekąsem mój 
małżonek. Brawo, tak trzymać, 
młodzi!

Z WIOSNĄ CORAZ 
CIEPLEJ

Poczułam prawdziwy powiew 
wiosny. Radny Spałka zapałał 
ostatnio miłością do mojego 
koleżki Jarka Świerczyńskie-
go, co jest dziwne, bo obaj 
od dawna nie darzą się raczej 

sympatią. Jakoś tak się poro-
biło, że bezustannie zgadzają 
się, prawią sobie komplementy 
podczas sesji Rady Miejskiej. 
Pytałam naczelnego, który wie 
chyba wszystko o radnych, bo 
od dziesięciu lat nie opuścił ani 
jednej sesji, co to może znaczyć, 
ale tylko wzruszył ramionami. 
A mnie jakoś cieplej zrobiło się 
na duszy, bo lubię Jarka i współ-
czułam mu, gdy go atakowano.

Wasza Klara

RZGOWSKI HYDE PARK

„Camerata” w Aleksandrowie
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