
Już raz w dziejach Rzgowa był „złoty okres”, gdy miasto rozwijało się nadzwyczaj szybko 
i nawet zaczęło zagrażać pobliskim Pabianicom. tego było za wiele i rządcy „państwa 
pabiańskiego” powiedzieli” dość! Kazali zburzyć ratusz, ograniczyć możliwości rozwoju. 
Na „powtórkę z historii” przyszło czekać kilka wieków.
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WKŁADKA PIOtRKOWSKA

Prawie 30 lat temu zaczął 
się okres prosperity Rzgowa
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Najgorzej jest zimą, w dni bezwietrzne. W centrum Rzgowa czuć wyraźnie dym ulatniający się z przydomowych kominów. to wtedy 
normy dopuszczonych pyłów PM1, PM2,5 i PM10 znajdujących się w powietrzu są wyraźnie i drastycznie przekraczane. takie zatrute 
powietrze trafi a do naszych płuc i jest przyczyną wielu poważnych chorób.
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- Rzgów rozwija się i wyjąt-
kowo potrzebuje takich miejsc. 
Powstanie tej placówki to odpo-
wiedź na społeczne zapotrzebo-

wanie. W Polsce są dobre warunki 
do wychowywania dzieci, lepsze 
niż w wielu krajach europejskich. 
Środki przeznaczone na takie inwe-

stycje to dobrze wydane pieniądze 
– stwierdził W. Buda. Do tych słów 
nawiązał też P. Adamczyk, przypo-
minając, że w 2015 roku, gdy roz-
poczynano realizację programów 
unijnych wspierających rodzinę, 
w województwie było 99 obiek-
tów żłobkowych zapewniających 
opiekę 4207 dzieciom, dziś takich 
placówek jest ponad 200 i korzysta 
z nich ponad 8 tys. dzieci.

Burmistrz M. Kamiński przy-
pomniał, że wcześniej nie było 
w gminie żłobków, dzięki różnym 
programom, rządowym i unijnym, 
placówki takie powstają, z czego 
cieszą się rodzice, bo ich dzieci 
znajdują się pod dobrą opieką. – To 
dobrze zainwestowane pieniądze 
publiczne. Z kolei S. Zaborowski 

przypomniał, że istniejące już i po-
wstające kolejne placówki opie-
kuńcze to efekt dobrej współpracy 
władz centralnych, wojewódzkich 
i gminnych, a także tego, że rzgow-
ska gmina stara się być przyjazna dla 
mieszkańców. M. Rózga, która na 

bieżąco pilotowała powstanie żłobka 
przy ul. Letniskowej, podziękowała 
za pozyskane środki zewnętrzne.

Żłobek przy ul. Letniskowej 
powstał kosztem ok. 600 tys. zł, 
z czego dofinansowanie m.in. z UE 
wyniosło prawie 408 tys. zł.  (RP)

SESJA Rady Miejskiej – naj-
bliższa odbędzie się 2 marca 
(środa), tydzień wcześniej wspól-
nie obradować będą komisje.

WOŚP grała w Rzgo-
wie w niedzielę, 30 stycznia. 
Z powodu wichury i zaangażo-
wania strażaków w usuwanie 
skutków silnych wiatrów, nie 
odbył się pokaz rozpalania ognia 
w piecu, za to w hali sportowej 

GOSTiR oraz GOK rzgowia-
nie uczestniczyli w wielu im-
prezach różnego typu, łącznie 
z loterią na rzecz Orkiestry. Ze-
brano łącznie ponad 35 tys. zł.

OSP w gminie za sprawą 
nowej ustawy zyska jeszcze 
większą niż dotychczas pomoc 
ze strony Urzędu Miejskiego, 
nie tylko w zakresie finanso-
wym, ale i organizacyjno-biu-
rowym.

POJAZDY dla OSP w Rzgo-
wie i Starej Gadce w 20022 

roku. Pierwszy (ciężki) dofi-
nansuje państwo, drugi (lekki) 
przeznaczony zostanie głównie 
do akcji ratowniczych.

AURA daje nam się we znaki, 
choć prawdziwej zimy raczej 
nie oglądamy. W styczniu za-
miast mrozu i obfitych opadów 
śniegu, na które czekają dzieci, 
mieliśmy orkan szalejący 
z szybkością dochodzącą do 110 
km/h. Na szczęście ta depresyj-
na pogoda się kończy i dni są 
już coraz dłuższe…

KRótKO

www.Facebook.com/GazetaRzgowska2019

Znajdź i polub nas 
na Facebooku

Już od lutego znajdzie tu opiekę 14 maluchów
PRZECIĘtO WStĘGĘ W ŻŁOBKU PRZY LEtNISKOWEJ
W piątek, 28 stycznia br., oddano do użytku nowy żłobek przy 
ul. Letniskowej w Rzgowie. Już w lutym placówka przyjmie 14 
maluchów. to kolejny w gminie, po Guzewie, tego typu obiekt, 
w tym roku zakończona zostanie budowa trzeciego żłobka 
(z przedszkolem) w tadzinie. Obecnie gmina dysponuje już 33 
miejscami dla maluchów, co oznacza, że spora grupa opiekunów 
będzie mogła podjąć pracę. Przecięcia wstęgi w placówce 
przy letniskowej dokonali: sekretarz stanu w Ministerstwie 
Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, wicemarszałek 
województwa łódzkiego Piotr Adamczyk, przewodniczący 
Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Rzgowie Stanisław 
Zaborowski, członkini Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński, zastępczyni burmistrza Małgorzata Rózga i dyr. 
Zespołu Żłobków Samorządowych Monika Walaszczyk.

CO ZYSKAMY NA ZBUDOWANIU 
tRASY „GóRNEJ”?

Nareszcie inwestorzy: miasto Łódź 
i województwo łódzkie wyłonili 
wykonawców ostatniego fragmen-
tu trasy „Górna”, łączącego ul. 
Rzgowską z autostradą A-1. Wy-
gląda na to, że już w lutym ruszą 
pierwsze prace przygotowawcze.

 Ostatni odcinek Trasy „Górnej” 
stanie się dobrodziejstwem dla 
mieszkańców rzgowskiej gminy. 
Dlaczego? Wiele pojazdów nie 
będzie korzystać z arterii wiodącej 
z Łodzi przez Rzgów do Piotrko-
wa Trybunalskiego, lecz pojedzie 

„Górną” do autostrady. Dziś kie-
rowcy poruszający się autostradą 
w kierunku Piotrkowa i Śląska, 
jadą zwykle do węzła „Rzgów”, 
a potem S-8 do węzła „Łódź Po-
łudnie”. Najwięcej zyskają miesz-
kańcy Starowej Góry, którzy na-
rzekają teraz na hałas i spaliny.

Zbudowanie drogi ekspresowej 
S-8, a także wschodniej obwodni-
cy Łodzi powoli kanalizuje ruch na 
drogach w Łodzi i okolicy. Dzięki 
A-1 wspomnianej S-8 i dotychcza-
sowej Trasie „Górna” odetchnęli 

już mieszkańcy ulicy Rzgowskiej 
w Łodzi, a także Starowej Góry 
i Rzgowa. Nie mówiąc o Tuszynie. 

Ostatni fragment „Górnej” ułatwi 
też mieszkańcom gminy Rzgów 
podróżowanie (zyskają jeszcze 
jedno połącznie z A-1), ponadto 
tereny przyległe do trasy staną się 
atrakcyjne dla wielu firm, przy-
czyniając się do ich aktywizacji. 
Z ostatnich zapowiedzi inwestorów 
obu fragmentów ostatniego odcina 
Trasy „Górna” wynika, że roboty 
ruszą jeszcze w lutym br.    (ER)

MAŁGORZAtA RóZGA 
ZREZYGNOWAŁA

W czwartek (27 stycznia br. ) 
zastępczyni burmistrza Rzgowa 
Małgorzata Rózga złożyła rezy-
gnację z zajmowanego stanowi-
ska. Decyzja ta podyktowana 
została względami osobistymi. 
M. Rózga przechodzi na wcze-
śniej zajmowane stanowisko 
szefowej Referatu Ogólnego 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

M. Rózga obowiązki zastępcy 
burmistrza pełniła od lipca 2016 
roku. Jest absolwentką Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersy-

tetu Łódzkiego, na którym obro-
niła prace magisterską pt. „Niety-
powe formy zatrudnienia i agen-
cje pracy tymczasowej”. W ratu-
szu odpowiadała m.in. za sprawy 
oświaty i kultury. Jej zasługą 
jest realizacja wielu inwestycji, 
m.in. budowa żłobków i przed-
szkola. Dała się poznać nie tylko 
jako kompetentny i życzliwy lu-
dziom urzędnik, ale i człowiek 
z artystyczną duszą, co w ratuszu 
należy raczej do rzadkości.

(RP)

RZGOWSKA ORKIEStRA 
DĘtA GRA JUŻ 115 LAt

Już 115 lat działa w Rzgowie Or-
kiestra Dęta. Powstała w 1907 
roku, wkrótce po narodzinach 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Właśnie druhowie byli jej pierw-
szymi członkami. Przez cały ten 
okres orkiestra towarzyszyła 
rzgowianom we wszystkich naj-
ważniejszych wydarzeniach. tak 
zresztą jest do dziś. Muzycy kon-
certujący obecnie pod kierunkiem 
kapelmistrza Jacka Rutkowskie-
go grają podczas święta miasta 
czy dożynek, są też na wielu uro-
czystościach kościelnych. Ostat-
nio tradycyjnie zagrali podczas 
dorocznego Finału WOŚP.

Obchody jubileuszu 115-lecia ist-
nienia Orkiestry Dętej planowane są 
na 3 czerwca br. Z tej okazji odbę-
dzie się tradycyjnie koncert, podczas 
którego muzycy zaprezentują swoje 

stare utwory, ale i nowe. Grać będą 
zarówno muzycy z kilkudziesięcio-
letnim stażem, jak i młodzi, którzy 
dopiero przyuczają się i stanowią 
część sztafety pokoleniowej Orkie-
stry. Czas biegnie bardzo szybko 
i zarówno prezes Orkiestry Dętej 
Włodzimierz Kaczmarek (jednocze-
śnie muzyk) jak i kapelmistrz Jacek 
Rutkowski muszą myśleć o następ-
cach, wszak zespół musi trwać, 
zgodnie z ideą, jaka przyświecała 
u progu XX wieku zarówno twór-
com OSP jak i Orkiestry Dętej.

W Orkiestrze grają zarówno 
mężczyźni jak i kobiety, nie brak 
tu też dzieci i młodzieży. Rzgo-
wianie szczególnie gorąco okla-
skują kilkuletniego Oskara grają-
cego na perkusji u boku swojego 
taty, także członka Orkiestry.

(RP)

Na cmentarzu wojennym w Starej Gadce spoczywają Polacy
Cmentarz wojenny w Starej Gadce 
to miejsce szczególne nie tylko dla-
tego, że jesienią 1914 roku rozegrała 
się tu jedna z krwawych bitew toczo-
nych w ramach tzw. operacji łódzkiej 
z udziałem Rosjan i Niemców, ale 
także dlatego, że w miejscu tym po-
wstała żołnierska nekropolia – jedna 
z największych z tego okresu. Jak 
wynika z napisu znajdującego się na 
cmentarnym pomniku, spoczywa tu 
2 tysiące żołnierzy. Dotąd czciliśmy 
głównie pamięć poległych Rosjan 
i Niemców, tymczasem wiadomo,  
że pochowano tu także wielu Pola-
ków, którym należy się pamięć.

- W obu armiach walczyli Polacy 
siłą wcieleni w szeregi wojsk zabor-
ców. Nikt nie wie dokładnie, ilu ich 
tutaj spoczywa. Jak wynika z rela-
cji wielu odwiedzających cmentarz, 
wśród poległych byli także miesz-
kańcy naszego regionu. Chcemy 
im oddać hołd, przypominając 
jednocześnie daninę polskiej krwi 
przelanej podczas I wojny świato-
wej, dlatego zamierzamy ustawić 
pamiątkowy głaz ze stosowna tabli-
cą – mówi Włodzimierz Kaczmarek 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Cmentarz wojenny w Starej Gadce 
to miejsce najczęściej odwiedzane 

przez rodzimych i zagranicznych 
turystów. W ostatnich latach pod-
dano konserwacji pomnik stojący na 
wzgórzu i jedną z dwóch bram, nie-
dawno usunięto sporo połamanych 
przez wichurę drzew. Oprócz zacho-
wanych tablic nagrobnych i wspo-
mnianego monumentu niegdyś 
znajdowały się tu dwie drewniane 
kaplice: prawosławna i ewangelic-
ka, po których pozostały jedynie 
fundamenty. Na tej nekropolii nie 
ma dotąd wyraźnego akcentu pol-
skiego, wspomniany głaz z tablicą 
ma naprawić to niedopatrzenie.

(ER)
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W ostatnich dziesięcioleciach 
Rzgów przyzwyczaił się już do suk-
cesów, a smakują one tym bardziej, 
że przez stulecia osada znajdowała 
się niemal pod każdym względem 
na szarym końcu, czego smutnym 
symbolem było to, że nazywano ją 
sypialnią Łodzi. Okres prosperity 
zaczął się w latach dziewięćdziesią-

tych ubiegłego wieku wraz z budową 
Centrum Handlowego „Ptak”. To ta 
wielka inwestycja za sprawą kilku ty-
sięcy kupców i producentów stała się 
katalizatorem rozwoju całej gminy.

Przypominamy ten fakt z jeszcze 
jednego powodu. Otóż nie byłoby 
pasma sukcesów bez samorządu, 
który w tamtych latach wykazał się 
nie tylko wyobraźnią, ale i odwagą. 
To w tamtych latach wypraco-

wano koncepcję rozwoju miasta 
i gminy, która w gruncie rzeczy 
realizowana jest do dziś, a ojcami 
chrzestnymi tych przemian byli 
samorządowcy z Janem Mielczar-
kiem i Markiem Bartoszewskim na 
czele. Dziś zapoczątkowane przez 
nich dzieło kontynuuje burmistrz 
Mateusz Kamiński i Rada Miejska 
z przewodniczącym Radosławem 
Pełką na czele.

Co znajdowało się jeszcze 
u źródeł sukcesu Rzgowa, o którym 
stało się głośno nie tylko w kraju, 
ale i poza granicami? Rzgowscy 
samorządowcy postawili nie tylko 
na handel, ale i przedsiębiorczość, 
stwarzając dobry klimat dla funk-
cjonowania tysięcy firm. To wła-
śnie dlatego firmy te wybrały za 
swoją siedzibę gminę, zostawiając 
w jej kasie podatki. Tak jest zresztą 

do dziś. A pieniądze w ciągu tych 
trzech dziesięcioleci pozwoliły od-
mienić obraz gminy, do której dziś 
chętnie przeprowadzają się m.in. 
mieszkańcy wielkiej Łodzi. To nie 
przypadek, że z roku na rok rośnie 
tu liczba mieszkańców, bezrobocie 
jest na bardzo niskim poziomie, 
a dochód na mieszkańca należy do 
najwyższych w kraju.

(RP)

Jest to zwykle jedna z najważ-
niejszych sesji Rady Miejskiej 
Rzgowa, bowiem na niej radni 
uchwalają budżet realizowa-
ny potem przez cały rok. ten 
budżet stanowi swoistą busolę 
dla służb i inwestorów, stanowi 
też świadectwo możliwości go-
spodarczych gminy. W tym roku, 
jak mówił burmistrz Mateusz 
Kamiński, budżet jest bardzo 
trudny, bowiem nie dość że mamy 
pandemię, to jeszcze pojawiła 
się wysoka inflacja ze wszystkim 
konsekwencjami, a więc podwyż-
ką cen materiałów budowlanych 
i nośników energii. Właściwie 
realistyczny w stu procentach 
budżet jest raczej nierealny.

Jakby mało było tych trudności 
przy konstruowaniu budżetu na 2022 
rok, wielu radnych, wsłuchując się 
w głosy swojego elektoratu, zgłosiło 
sporo postulatów inwestycyjnych. 
Te „marzenia inwestycyjne”, jak je 
nazwał radny Marek Bartoszewski, 
uwzględnił w dużym stopniu budżet 
na 2022 rok. Zdaniem niektórych 
radnych nie jest to najlepsze roz-
wiązanie choćby z powodu kilku-
dziesięciomilionowego zadłużenia 
gminy i dużej inflacji. W dyskusji na 
temat racjonalności wielu zapisów 
inwestycyjnych niektórym radnym 
puszczały nerwy, dochodziło do 
słownych przepychanek i ostrej wy-
miany zdań. Oliwy do ognia dolały 
zmiany do budżetu zaproponowane 

przez grupę radnych, proponują-
cych m.in. rezygnację z finanso-
wania projektu zagospodarowania 
terenu wzdłuż Strugi, zmniejszenie 
wydatków na promocję gminy i do-
tacji celowej na działalność GOK, 
wykonanie przedłużenia ul. Iryso-
wej, przedłużenie ul. Krasickiego 
w Rzgowie, zwiększenie kwoty pie-
niędzy na badanie jakości powie-
trza przy pomocy dronów, dotację 
do wymiany pieców na paliwo stałe 
w domach mieszkańców oraz sfinan-
sowanie projektu budowy Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Rzgowie.

Wspomniana propozycja zmian 
do budżetu, zgłaszanych w ostatniej 
chwili, bez niezbędnej analizy i kon-
sultacji, wyraźnie podzieliła Radę, 

wywołując ostrą dyskusję. Przeciw-
ko zgłaszaniu tak ważnych wnio-
sków protestował m.in. Zbigniew 
Waprzko, do takiego trybu ustalania 
budżetu zgłaszał zastrzeżenia rów-
nież Marek Bartoszewski i inni radni, 
a także burmistrz. Ostatecznie wnio-
sek grupy nie przeszedł w głosowa-
niu (7 głosów „za”, 7 – „przeciw”, 
1 osoba się wstrzymała), ale pokazał 
wyraźnie, że połowa radnych akcep-
towała propozycję. To spowodowa-
ło, że radny Bartoszewski, już po 
ostatecznym przyjęciu budżetu na 
2022 rok, radził, by w obliczu tak 
głębokiego podziału Rady i różni-
cy zdań burmistrz podjął rozmowy 
i uwzględnił niektóre sugestie wspo-
mnianej grupy samorządowców.

Tego dnia prowadzący sesję prze-
wodniczący Radosław Pełka miał 
trudny orzech do zgryzienia, kilka-
krotnie musiał korzystać z konsulta-
cji z prawnikiem i chłodzić emocje, 

które dawały o sobie znać. Ostatecznie 
zatwierdzony został budżet z autopo-
prawką burmistrza w kształcie zapro-
ponowanym wcześniej. Jaki zatem 
będzie ten budżet? Dochody gminy 
zaplanowano na poziomie 68 mln zł, 
wydatki zaś – blisko 93 mln zł. In-
westycje pochłoną prawie 25 mln zł. 
Deficyt wysokości 24 mln zł ma być 
sfinansowany przychodami pochodzą-
cymi z obligacji komunalnych i nad-
wyżki. Zdaniem M. Kamińskiego, 
który już jako burmistrz po raz szósty 
prezentował budżet gminy, jest to 
budżet zupełnie inny niż dotychczas, 
co wynika z sytuacji, w jakiej zna-
leźliśmy się w ostatnich miesiącach. 
Mimo to burmistrz określi budżet jak 
silnie partycypacyjny, ekologiczny. 
„Chcemy pogodzić marzenia z real-
nymi możliwościami” – powiedział.

Do tej burzliwej sesji, trwającej 
prawie osiem godzin, będziemy wracać 
w najbliższych numerach „GR”. (RP)

dokończenie ze str. 1

Prawie 30 lat temu zaczął się okres prosperity Rzgowa
dokończenie ze str. 1

Godzenie marzeń z realnymi możliwościami
Burzliwa sesja Rady Miejskiej
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Drony nad Rzgowem stają się 
chwilową sensacją. Na jednej 
z sesji Rady Miejskiej radni ostrze-
gają mieszkańców, że chodzi nie 
tylko o zbadanie jakości i źródeł 
zanieczyszczonego powietrza, 
ale i przeciwdziałanie temu 
szkodliwemu zjawisku. Do akcji 
mają wkroczyć policjanci, którzy 
w przeciwieństwie do urzędników 
mogą karać trucicieli mandatem.

tYLKO JEDEN MANDAt
Gdy w ostatnim kwartale ubie-

głego roku nad domami w rzgow-
skiej gminie pojawiają się drony 
specjalistycznej firmy z Bedonia, 
wyposażone w aparaturę pomia-
rową i kamery rejestrują drama-
tyczny obraz tego, co znajduje 
się w powietrzu. Okazuje się,  
że sprawcami zatruwania atmos-
fery jesteśmy… my sami. Wyniki 
pomiarów wskazują na to, że wielu 
właścicieli posesji spala m.in. la-
kierowane elementy mebli oraz 
drewniane okna pokryte farbami, 
jeden z mieszkańców bez wyobraź-
ni do ogniska wrzuca kable pokryte 
tworzywami sztucznymi, a wielu 
rolników z okolicznych wsi pakuje 
do pieca opakowania foliowe po 
nawozach i paszach. Te kontrole 
z udziałem policji i pracowników 

Urzędu Miejskiego początkowo 
wywołują sensację i strach, ale 
po jakimś czasie ludzie się do 
nich przyzwyczajają tym bardziej,  
że najczęściej kończą się jedynie 
pouczeniami. Podczas kontroli po-
licja wystawiła tylko 1 mandat.

Jak wynika z raportu końcowe-
go, drony skontrolowały łącznie 
pół tysiąca nieruchomości, czyli 11 
proc. wszystkich znajdujących się 
w gminie Przekroczenie pyłów za-
wieszonych stwierdzają w prawie 
połowie skontrolowanych do-
mostw. Wykryte związki chemicz-
ne pochodzące ze spalanych śmieci 
znajdują się w ponad 12 proc. skon-
trolowanych nieruchomości. 

Obraz jest więc dramatyczny, ale 
podczas dyskusji radnych widać 
wyraźnie polaryzację stanowisk. 

Część radnych uważa, że drony 
spełniły swoje zadanie, bo dostar-
czyły danych obrazujących sytu-
ację, a ponadto stały się elemen-
tem skutecznej akcji edukacyjnej. 
Podobnie sądzi burmistrz Mateusz 
Kamiński, który jest zwolennikiem 
walki ze smogiem wszelkimi sposo-
bami, ale bez drastycznych kroków 
związanych m.in. z karaniem. 
W gminie ruszyła już akcja dofi-
nansowywania i wymiany starych 
pieców, pojawiły się apele o czysz-
czenie kominów, zabrano się nawet 
do demonstrowania sposobów pra-
widłowego rozpalania ognia w pie-
cach, a drony stanowią kolejny krok 
w walce ze smogiem.

Tymczasem część radnych 
domaga się pójścia parę kroków 
dalej: kontynuowania akcji dro-
nowej w 2022 roku i karania tych, 
którzy drastycznie trują powietrze, 
spalając w swoich piecach śmieci 
i nie dbając o kominy. Z kolei bur-
mistrz studzi wyraźnie te zapędy 
mówiąc, że drony powinny jeszcze 
kontrolować jakość powietrza, ale 
w mniejszym niż dotąd zakresie, bo 
to zbyt mocno obciąża finansowo 
podatnika (ok. 70 tys. zł), a ponadto 
wiemy już „co w trawie piszczy”. 
W projekcie budżetu na 2022 znaj-
duje się więc kilkakrotnie mniejsza 
kwota na kontrole dronowe. To dla-

tego na sesji budżetowej 26 stycznia 
br. część radnych stawia wniosek 
o zwiększenie tej kwoty, ale po 
ostrej dyskusji ostatecznie ich pro-
pozycja nie zyskuje aprobaty.

SAME APELE NIE 
WYStARCZĄ

Walka o kontynuowanie kontro-
li dronowych w 2022 roku to coś 
więcej niż tylko kolejne loty apa-
ratury badawczej nad rzgowskimi 
kominami. Chodzi o skuteczną 
walkę z trucicielami powietrza. 
- Nadszedł czas, by do akcji wkro-
czyła policja i zaczęła karać tych, 
którzy lekceważą przepisy i spa-
lają trujące śmieci, nie troszcząc 
się o nasze zdrowie. 

Same apele o niepalenie śmieci, 
wymianę pieców na nowocześniej-
sze czy rezygnowanie z opalania 
węglem i korzystanie z gazu nie-
wiele dadzą, szczególnie w ak-
tualnej sytuacji, gdy szaleje in-
flacja i drastycznie rosną koszty 
ogrzewania, a gazownicy nie mają 
pieniędzy na rozbudowę sieci ga-
zowej w gminie. Zdaniem części 
radnych w tej sytuacji potrzebne 
są skoordynowane i bardziej sku-
teczne działania wszystkich miesz-
kańców gminy. Drony są jednym 
z ważnych elementów tej batalii.

Szefowa Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Rzgowie Magdalena Górska 
twierdzi, że przyczyn zanieczysz-
czonego powietrza jest wiele Jedną 
z nich jest smog, który dotyczy prze-
cież nie tylko rzgowskiej gminy, ale 
i całego regionu. Nie wszystkiemu 
możemy skutecznie zaradzić, ale 
wiele zależy też od nas. Choćby zła 
technika rozpalania ognia w pie-
cach, używanie rozpuszczalników 
i rozpałek, palenie tektur oklejo-
nych taśmami klejącymi czy ko-
lorowych czasopism. Nadmierne 
zadymienie wskazuje również na 
zanieczyszczone przewody komi-
nowe nie czyszczone od lat. Prezes 
Krajowej Izby Kominiarzy Marcin 
Ziombski mówi wprost: czyszcze-
nie kominów powinno odbywać się 
terminowo. Zgodnie z przepisami 
kominy do palenisk opalanym pali-
wem stałym, np. drewnem, czyścić 
należy co 3 miesiące, w przypad-
ku palenisk opalanych gazem lub 
olejem – co 6 miesięcy, przewody 
kominowe i wentylacyjne powinno 
się sprawdzać raz w roku.

PODSUMOWANIA 
NIE BĘDZIE

Wbrew pesymistom można już 
dostrzec światełko w tunelu, ale 
to nie koniec batalii o czyste po-
wietrze. Ta walka dopiero się roz-
poczyna. Artykułem tym chcemy 
sprowokować mieszkańców do 
dalszej batalii o czyste powietrze 
i przyjazne nam środowisko. Tak – 
stawką jest zdrowie i nasze życie.

(rp)

DRONY tRACĄ PAZURY



Sześć miejscowości w gminie 
posiada dostęp do sieci gazu 
ziemnego: Rzgów, Gospodarz, 
Grodzisko, Konstantyna, Stara 
Gadka i Starowa Góra. Polska 
Spółka Gazownictwa poprzez 
prawie 200-kilometrową sieć 
zapewnia gaz prawie 1600 od-

biorcom, co oznacza, że blisko 
połowa mieszkańców korzysta 
z tej „czystej” energii. Choć 
w latach 2015-2020 podwoiła 
się długość sieci gazowej, liczba 
przyłączy wzrosła tylko o 50 pro-
cent. Zapewne to jeden z argu-
mentów przeciwników szybkiego 

rozbudowywania sieci gazowej. 
Optymistyczna informacja do-
tyczy zaś wzrostu zużycia gazu 
do ogrzewania mieszkań.

Wymogi ochrony środowiska 
sprawiają, że w gminie istnieje 
jednak zapotrzebowanie na rozwój 
sieci gazowej. Prawda i Guzew 

od dawna czynią starania, by gaz 
ziemny dotarł do tych miejscowo-
ści, ale w najbliższym czasie jest 
to chyba mało realne. Co prawda 
PSG planuje inwestycje w gminie, 
m.in. w Rzgowie na ul. Glinianej, 
Guzewskiej, Rudzkiej, Wiosennej 
i Wysokiej, w Starowej Górze – 
na ul. Gontowej, Granicznej, Ja-
śminowej, Kaflowej, Kanałowej, 
Kwiatowej, Południowej i Sała-
towa i Szklanej, w Gospodarzu – 

ul. Cegielniana, i Łanowa, ale na 
ogół są to krótkie odcinki sieci.

Jak przewiduje PSG, do 2026 roku 
liczba przyłączy zwiększy się do ok. 
2000, zaś korzystających z gazu 
ziemnego będzie w granicach 5800 
osób, ale niestety, maleć będzie zuży-
cie gazu (m.in. z powodu coraz bar-
dziej oszczędnych domów i korzy-
stania w większym stopniu z innych 
ekologicznych źródeł energii).

(RYS)

Jest ich kilkunastu w gminie, 
w tym kilka kobiet. Choć nie 
mają formalnie mandatu jak 
radni, w niejednym przypad-
ku odgrywają podobną rolę. 
Mowa o sołtysach. Czas pan-

demii okazał się dla nich nieła-
skawy, bo na skutek ograniczeń 
sanitarnych przez prawie dwa 
lata nie uczestniczą w sesjach 
Rady Miejskiej. Pojawili się 
na jednej z ostatnich sesji i po-

witani zostali z radością. Za-
bierali głos, podkreślali swoją 
obecność. Niestety, pandemia 
znów spowodowała, że nie 
uczestniczą w obradach Rady 
Miejskiej.

Choć sołtysi reprezentują swoje 
środowiska, w przypadku rzgow-
skiej gminy nie ograniczają się 
do spraw macierzystych sołectw. 
Stanisław Hoja z Kalina, zwany 
przez niektórych sołtysowym 
dziekanem, zabiera głos na wiele 
ważnych tematów w gminie, 
przekazując zwykle wyważone 
stanowisko. Także Zofia Gruszka 
ze Starej Gadki bez kompleksów 
komentuje nie tylko to, co dzieje 
się w jej sołectwie. Inni włączają 
się aktywnie w organizację róż-
norodnych imprez aktywizują-
cych mieszkańców, jak choćby 
w Starowej Górze, Czyżeminku 
czy Romanowie. Podobnie postę-
pują sołtysowie z wielu sołectw. 

Sołtys jest najlepszym łącz-
nikiem mieszkańców sołectwa 

z samorządem, ale też organizuje 
różnorodne imprezy, aktywizuje 
ludzi i ich reprezentuje. Społecz-
nicy z Romanowa nie oglądali 
się na rzgowską władzę i sami 
zorganizowali piknik dla swoich 
mieszkańców. Z kolei sołtys 
Prawdy Jan Spałka, będący jed-
nocześnie radnym i działaczem 
strażackim, inicjuje i współor-

ganizuje wiele wydarzeń dla wsi. 
Wraz z druhami z OSP i paniami 
z KGW organizuje m.in. impre-
zy dla dzieci, doprowadził do 
uporządkowania centrum wsi 
i ustawienia kamienia z datą 
stanowiącą pierwszą wzmiankę 
o Prawdzie. Sołtys Huty Wi-
skickiej i Tadzina wraz z miesz-
kańcami niewielkiego sołectwa 
dba o modernizację i rozbudowę 
wiejskiej świetlicy.

(RP)

- Jak z pozycji samorządowca 
ocenia Pan miniony rok w roz-
woju gminy Rzgów? 

- Na początku roku był hura 
optymizm dotyczący inwestycji 
w gminie, a końcowe zmiany w bu-
dżecie wykazały, że bardzo dużo 
nie zostało zrealizowane. Martwi 
mnie perspektywa zwrotu dotacji 
na budowę sieci kanalizacyjnej 
w Starowej Górze. Brak zrealizo-
wanych umów na przyłączenie do 
sieci może się do tego przyczynić 
– oby burmistrzowi po raz kolejny 
udało się przesunąć termin rozlicze-
nia dotacji. Końcówka roku – dys-
kusje na temat jakości powietrza 
którym oddychają wszyscy i walka 
o zagospodarowanie terenu osad-
ników w Stacji Uzdatniania Wody 
w Kalinku to tematy, od których 
nie da się uciec, gdyż w przypadku 
drugiego zagadnienia, pojawiająca 
się perspektywa pozyskania inwe-
stora może przyczynić się do po-
prawy stanu finansów gminy. Rok 

był dobry, jednak moim zdaniem 
zbyt mało było inwestycji mają-
cych na celu pozyskanie inwesto-
rów. Powinniśmy większy nacisk 
położyć na rozwój sieci komunika-

cyjnej (drogi, ronda), które wpłyną 
na większe zainteresowanie inwe-
storów naszą gminą.

- Choć trudno dziś mówić 
o perspektywach, m.in. 

z powodu szalejącej inflacji, 
proszę pokusić się ocenę bu-
dżetu na 2022 rok, szczególnie 
zaś inwestycji... 

- Nie jestem wróżbitą, ale 
przedstawiony projekt budżetu 
ze względu na szalejącą inflację 
powinien zostać zmodyfikowa-
ny, aby ograniczyć wydatki na 
inwestycje, które mogą nie dojść 
do skutku. Należy zweryfikować 
budżety wszystkich jednostek or-
ganizacyjnych UM w Rzgowie, 
aby nie szaleć z wydatkami, gdyż 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
wysokości inflacji w 2022 roku. 
Należy rozważyć dotacje celowe 
na podstawowe zagadnienia do-
tyczące działalności ze względu 
na to, iż w bieżącym roku koszty 
stałe (prąd, ogrzewanie) będą 
bardzo wysokie.

- Szybkimi krokami zbliża się 
koniec pięcioletniej kadencji 
Rady Miejskiej, na co do końca 
położy nacisk Rada Miejska? 

- Do końca kadencji mamy 
jeszcze dwa lata, ale uważam  
że w tym okresie Rada Miejska 
powinna myśleć o realizacji inwe-
stycji o znaczeniu strategicznym, 
a nie walce o własne małe inwe-
stycje w okręgach wyborczych. 
Tylko zgoda i wyrozumiałość 
prowadzi do uzyskania dobrego 
imienia radnego. Wiem, że małe 
inwestycje też są konieczne, ale 
nie za wszelką cenę. Podstawową 
zasadą jest dbanie o dobre życie 
wszystkich, a nie wybranych 
mieszkańców. Zgoda i zrozumie-
nie doprowadzi do kompromisu, 
który będzie służył wszystkim. 
Musimy myśleć o budowie rond, 
chodników, ścieżek rowerowych, 
ale w pierwszej kolejności po-
winniśmy wszyscy szukać inwe-
storów którzy ulokują tu swoje 
finanse, żeby z podatku można 
było zrealizować marzenia 
wszystkich mieszkańców…

Ryszard Poradowski

GAZOWE DYLEMAtY

SOŁtYSI - RADNI BEZ MANDAtU

Radosława Pełki
przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie
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trzy jednostki OSP z powiatu 
łódzkiego wschodniego otrzy-
mają w tym roku dofinansowa-
nie od państwa na zakup samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych: 
Kurowice w gminie Brójce 
(pojazd średni), Rzgów (ciężki) 
i Wola Kazubowa w gm. tuszyn 
(ciężki). OSP w Rzgowie, która 

znajduje się w czołówce jedno-
stek uczestniczących w różno-
rodnych akcjach ratowniczo-
gaśniczych, posiada już dobre 
wyposażenie, ale nowy pojazd 
ciężki potrzebny jest do akcji 
m.in. w trudnym terenie.

Samorządowcy i strażacy 
z gminy Rzgów od wielu lat dbają 

nie tylko o doskonalenie umiejęt-
ności ratowniczych, ale i o sprzęt, 
w tym pojazdy. Dziś druhowie 
z jednostek najbardziej zaanga-
żowanych w niesienie pomocy 
ludziom poszkodowanym w po-
żarach czy innych tragediach lo-
sowych, dysponują chyba najbar-
dziej nowoczesnymi pojazdami, 

pod wieloma względami nie ustę-
pującymi tym z zawodowych jed-
nostek. To zasługa przede wszyst-
kim samorządowców. W ostatnich 
latach nowe pojazdy przybyły 
m.in. w Prawdzie, Rzgowie, Starej 
Gadce i Starowej Górze.

Strażacy w gminie dbają też 
o swoje strażnice. Ta w Starowej 

Górze liczy sobie zaledwie kilka-
naście lat, w bardzo dobrym stanie 
są strażnice w Rzgowie, Guzewie, 
Kalinie, Kalinku i Starej Gadce, 
modernizacji oczekuje siedziba 
strażaków w Bronisinie Dwor-
skim. W ubiegłym roku rozpoczę-
to rozbudowę m.in. strażackiej 
świetlicy w Romanowie, powoli 
ku końcowi zbliżają się prace wy-
kończeniowe w Gospodarzu.

(RP)

Wiadomość nie jest optymi-
styczna. Mieszkańcy woje-
wództwa łódzkiego, a więc 
i powiatu łódzkiego wschod-
niego, żyją najkrócej w Polsce. 
Z pewnością wpływ na to ma 
m.in. niezdrowy tryb życia, 
a więc palenie papierosów 
i długotrwałe siedzenie przed 
telewizorem czy komputerem, 
ale i oddychanie mocno zanie-
czyszczonym powietrzem czy 
nadmierny hałas. Niestety, 
władze województwa niewie-

le robią dla poprawy sytuacji, 
a już rząd bardziej zajmuje się 
drenowaniem naszych kiesze-
ni niż zdrowiem swoich oby-
wateli. 

Dane liczbowe są zatrważające. 
Wynika z nich, że mężczyzna nie-
dawno urodzony ma przed sobą 
zaledwie ok. 59 lat życia, czyli 
najkrócej w kraju. Najdłużej żyć 
będzie mieszkaniec woj. wiel-
kopolskiego. Choć mężczyźni 
z naszego województwa będą żyć 
najkrócej, specjaliści pocieszają, 

że i tak o 2 lata poprawiła się ich 
sytuacja w ostatnich latach. Ko-
bieta z naszego regionu niedawno 
urodzona statystycznie przeżyje 
prawie 63 lata. Na Śląsku w tym 
ostatnim przypadku jest jeszcze 
gorzej, bo tam kobieta będzie żyć 
o rok krócej. Statystyczna miesz-
kanka Wielkopolski żyć będzie 
64,5 roku.

Niepokoją także inne dane 
liczbowe. Badania prof. Piotra 
Szukalskiego z Uniwersytetu 
Łódzkiego pokazują, że w ciągu 

ostatnich kilku lat średnia dłu-
gość życia Polaka przestała 
rosnąć! Jaka jest tego przyczy-
na? Na razie trudno wyrokować 
jednoznacznie, ale może jest 
to efekt naszego wygodnictwa, 
hedonistycznego trybu życia, 
braku ruchu, palenie papierosów 
i picia alkoholu. Z pewnością 
pandemia nie poprawiła sytuacji 
rodaków. 

Statystyka ma to do siebie, 
że nie spełnia się jednako-
wo w każdym przypadku Tym 

możemy się pocieszać. A ponad-
to przyszłość lubi sprawiać nam 
niespodzianki. Potwierdza to 
choćby pandemia koronawirusa, 
z którą walczymy od ponad roku. 
Jej ofiarami są dziesiątki tysięcy 
Polaków pozbawionych dostępu 
do lecznictwa. A przecież przy-
szłość może nas jeszcze niejed-
nym zaskoczyć. Pocieszające jest 
jednak to, że przeciętny rodak 
zaczyna doceniać ekologię i nie 
chce już bezmyślnie podcinać 
gałęzi, na której siedzi. Widać 
to nawet na naszym rzgowskim 
podwórku. I to jest to światełko 
w tunelu, na które liczymy…

(ep)

Do chorego, który poczuł się gorzej, rodzina wezwała dwóch ponoć najlep-
szych specjalistów: Tem-gorzej i Tem-lepiej. Oni to po obejrzeniu i zbada-
niu pacjenta stwierdzili między sobą: Tem-gorzej - „umrze”, Tem-Lepiej 
- „zdrów będzie”. Panowie stosowali różne metody leczenia i zapropono-
wali choremu różne rozwiązania kuracji. Jeden zalecał leżenie w łóżku, 
stosowanie naturalnych leków ziołowych, drugi - nowych specyfików 

przygotowanych przez znanych twórców i sprawdzonych na sporej grupie 
chorych. 

Rodzina i sam pacjent wybrali metodę leczenia według nich prostszą i pewniejszą, bar-
dziej naturalną. Chory leżał w łóżku i zażywał przepisane przez Tem-gorzej leki. Wkrótce 
jednak zasnął na wieki. Na tym tle doszło do sporu między konsyliarzami. Każdy miał 
swoje argumenty: jeden domyślność, a drugi wzgardzone specyfiki. Pokłócili się : Tem- 
gorzej twierdził, że miał rację, bo trafnie przewidział śmierć pacjenta, mimo odmiennego 
zdania oponenta, Tem- lepiej z kolei, że gdyby on go leczył to pewnie dzisiaj by żył.

Bajki sprzed wielu lat do dzisiaj są aktualne.
Skones

CZYM OGRZEJEMY NASZE DOMY
to dzisiaj jeden z najważniejszych tematów związanych 
z funkcjonowaniem miasta i gminy. Mowa o zaopatrzeniu 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jak się okazuje, 
aż 35 proc. zabudowy mieszkaniowej pochodzi z ostatnich 
dwudziestu lat, co oznacza, że domy są nowoczesne, 
wyposażone w najnowsze udogodnienia techniczne.

Miasto i gmina nie mają scen-
tralizowanego systemu zaopa-
trzenia w ciepło i tworzenie 
go z ekonomicznego punktu 
widzenia jest nieuzasadnione. 
W gminie są tylko 2 kotłownie 
zaopatrujące zbiorowych odbior-
ców - SUW w Kalinku i osiedle 
mieszkaniowe w Rzgowie przy 
ul. Nasiennej. Reszta mieszkań-
ców ogrzewa swoje domy głów-
nie paliwem stałym (węglem 
kamiennym), a także gazem 
ziemnym. Instalacje centralnego 
ogrzewania znajdują się przede 
wszystkim w najnowszej zabu-
dowie, tej powojennej.

W gminie nie przewiduje się 
budowy scentralizowanego syste-
mu zaopatrzenia w ciepło. W naj-
bliższych latach węgiel kamienny 
będzie odgrywał coraz mniejszą 
rolę w ogrzewaniu domostw i do 
2026 r. spadnie poniżej 50 proc., 

czyli przynajmniej o 7 proc. 
Zalecane będzie instalowanie 
w nowych domach mieszkalnych 
nowoczesnych systemów grzew-
czych, stosowanie termomoder-
nizacji i wykorzystanie OZE.

Czy energia elektryczna 
w gminie może stać się konkuren-
cyjna dla węgla i gazu? Okazuje 
się, że zużycie prądu… spada, co 
zapewne ma związek z jego ceną. 
Ponad połowa energii elektrycz-
nej zużywana jest przez zaled-
wie 37 proc. odbiorców. Jeszcze 
w 2015 rok nie było tu energii 
elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych, teraz jest już lepiej, ale 
to wciąż nie stanowi to nawet  
1 proc. zużytego prądu.

I jeszcze kilka zdań na temat 
gazu. Aż sześć miejscowości ko-
rzysta tu z tego paliwa. W 2020 r. 
odnotowano prawie 1600 przyłą-
czy gazowych (pięć lat wcześniej 

1,1 tys.). Do 2026 r. powinno być 
2 tys. przyłączy. Olbrzymi wzrost 
ceny gazu, jaki obserwujemy 

ostatnio w kraju, prawdopodob-
nie nie będzie sprzyjał rozwojowi 
sieci gazowniczej, a więc i elimi-

nacji tradycyjnego ogrzewania 
węglowego.

(rys)

ŻYJEMY NAJKRóCEJ W KRAJU

Dwaj konsyliarze

CIĘŻKI POJAZD DLA OSP W RZGOWIE

str. 5GORĄCY TEMAT Styczeń 2022   Gazeta Rzgowska



Władze Piotrkowa motywo-
wały to wysokimi kosztami 

ponoszonymi przez miasto na 
usuwanie śmieci i sprzątanie te-

renów wokół targowiska przy 
ul. Dmowskiego. W tym samym 
czasie okazało się, że z powodu 
protestów mieszkańców osiedla 
„Piastowskie” w Piotrkowie oraz 
nowej polityki wizerunkowej 
władz miasta duża część kupców 
prowadzących działalność na nie-
legalnym targowisku „Hala Tar-
gowa” będzie musiało opuścić 
swoje dotychczasowe stanowiska 
handlowe i targowisko na Dmow-
skiego stało się dla nich alternaty-
wą wobec groźby utraty jedynego 
często źródła utrzymania.

Rozmowy podjęte w tej spra-
wie z władzami Piotrkowa przez 
przedstawicieli Ogólnopolskiej 
Federacji Małych i Średnich 
Przedsiębiorców i Stowarzysze-
nia Kupców Regionu Piotrkow-
skiego doprowadziły do wypra-
cowania swoistej mapy drogowej 
prowadzącej do wyeliminowania 
powodów tak rażących dyspro-
porcji w wysokości obowiązu-
jących w mieście stawek opłaty 
targowej. Spowodowano wymia-
nę i uszczelnienie ogrodzenia 
wokół targowiska przy Dmow-
skiego, zainstalowanie zestawów 
nowych koszy na śmieci oraz 
wprowadzono w regulaminie 
targowiska zapisy o obowiązku 
pozostawiania przez kupców zaj-
mowanych miejsc handlowych 
uporządkowanych i pozbawio-
nych śmieci. Wszystko to wyko-
nano sporym nakładem środków 
przez właściciela targowiska oraz 
dzięki zaangażowaniu kupców 

w sprzątanie stoisk po zakończe-
niu handlu.

Problemy kupców nasiliły się 
po wybuchu pandemii korona-
wirusa i serii wywołanych nią 
lockdownów oraz sparaliżowa-
niu większości tradycyjnych pro-
cesów w handlu targowiskowym. 
Pojawiły się problemy z płynno-
ścią wielu kupieckich firm, a nie-
jednemu zajrzało w oczy widmo 
bankructwa. Na szczęście decyzją 
władz centralnych pobór opłaty 

targowej na targowiskach został 
zawieszony, co odłożyło w czasie 
rysujący się już wówczas wyraź-
nie spór kupców z władzami sa-
morządowymi Piotrkowa o nie-
sprawiedliwe i arbitralne dzie-
lenie piotrkowskich kupców na 
lepszych (biedniejszych) i gor-
szych (bogatszych), choć i wtedy, 
i teraz kryteria tego podziału są 
oderwane od bieżących proble-
mów kupieckich w tym mieście.

str. 7

Polska gospodarka - wsparta 
„Polskim Ładem” - wkroczyła 
w 2022 rok z nowym budżetem 
mającym zapewnić nam speł-
nienie obietnic wyborczych, ale 
również rozwój gospodarczy 
i w miarę łagodne wychodze-
nie z trudnego okresu trwania 
pandemii. Zasadnicze pytanie 
o sukces tego przedsięwzięcia 
wiąże się nierozerwalnie ze 
stanem i kondycją polskiej go-
spodarki. Pakiet reform i zmian 
zawarty w „Polskim Ładzie” 
w obecnym stanie nie napawa 
optymizmem oraz perspektywą 
akceptacji przez polskie kręgi 
gospodarcze. Pakiet zawartych 
w nim rozwiązań ma zdecy-
dowanie więcej przeciwników 
niż zwolenników. Dotyczy to 

wszystkich grup społecznych, 
do których jest kierowany. 

Wydaje się, że jedynym rozwią-
zaniem jest zaproponowanie - po 
szerokiej konsultacji z przedsta-
wicielami środowisk gospodar-
czych – pakietu reform i zmian 
dających gwarancję w miarę 
stabilnego funkcjonowania firm. 
Szczególne miejsce w realizacji 
tak ważnego projektu społeczno 
– gospodarczego zajmują małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Opinia, 
że to mały i średni biznes buduje 
polski PKB ma swoje głębokie 
uzasadnienie. Po okresie transfor-
macji polska gospodarka opiera 
się właśnie na tego typu firmach, 
niewielkich, często jednoosobo-
wych wytwarzających połowę 
produktu krajowego brutto. Dla-

tego tak ważne jest nowe spojrze-
nie na sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw w kontekście ich 
szans i zagrożeń rynkowych. Nie-
wątpliwie atutem ich jest umie-
jętność szybkiego reagowania na 
zmiany społeczno – gospodarcze, 
elastyczność w dostosowaniu do 
potrzeb rynkowych oraz znacząca 
rola w tworzeniu nowych miejsc 
pracy. 

Sukces sektora MŚP w gospo-
darce rynkowej polega na podej-
mowaniu decyzji w zakresie spo-
sobu realizacji produkcji oraz jej 
finansowania zgodnie z zasadami 
racjonalnego gospodarowania. 
Niestety, małe i średnie przedsię-
biorstwa w zderzeniu z niestabilną 
polityką państwa oraz większymi 
partnerami narażone są na sytu-
acje kryzysowe. Najbardziej wy-
miernym przykładem są obecne 
bariery stwarzane przez sytuację 
gospodarczą w kraju i na świecie 
oraz problemy płynności finan-
sowej. Obecne realia w postaci 
wysokiej inflacji oraz mało sta-
bilna reakcja Narodowego Banku 
Polskiego w zasadniczy sposób 
wpływają na kondycję sektora 

MŚP. W tym celu niezbędne jest 
stworzenie warunków mających 
na celu wsparcie działalności 
przez te podmioty oraz poprawę 
ich konkurencyjności na rynku 
krajowym i międzynarodowym. 

Mocno kontrowersyjny „Polski 
Ład” ma być receptą na popra-
wę kondycji gospodarki i całego 
państwa. W zderzeniu z twarda 
rzeczywistością okazuje się,  
że diagnoza była zbyt optymi-
styczna, a lek wywołał skutki 
uboczne. Zamieszanie wywołane 
informacją o cenach gazu i ener-
gii, wysoka inflacja, decyzje Na-
rodowego Banku Polskiego od-
nośnie stóp procentowych, spo-
wodowały zwątpienie w zapisy 
„Polskiego Ładu”. Wymiernym 
przykładem jest informacja o za-
kończeniu działalności w grudniu 
ubiegłego roku przez 26,6 tys. 
małych firm i 41,9 tys. które za-
wiesiły działalność. 

Kilka lat temu pisałem o ko-
nieczności dialogu społecznego 
jako formy traktowania part-
nera społecznego, ponieważ 
ma to niebagatelne znaczenie 
w tworzeniu warunków funk-
cjonowania przedsiębiorczości 
w naszym kraju. Ustawa z lipca 
2015 roku była wzmocnieniem 
pozycji Rady Dialogu Spo-

łecznego poprzez obowiązek 
konsultowania z jej przedstawi-
cielami projektów aktów praw-
nych, miała być środkiem na 
rozwiązywanie trudnych proble-
mów społecznych. Pytanie, czy 
większość sejmowa sprawująca 
władzę skorzystała z narzędzia 
jakie dała wspomniana ustawa 
o RDS jest czysto retoryczne? 
Najlepszym przykładem odpo-
wiedzialności za państwo i go-
spodarkę jest poziom sejmowej 
debaty zdominowany przez nie-
tolerancję, ignorancję i cynizm. 
Ten polityczny spektakl pod-
grzewany patriotyzmem i troską 
o przyszłość Polski jest skazany 
na porażkę. Będzie jednocześnie 
sprawdzianem dla tych polity-
ków, którzy reprezentują sta-
nowisko, że w obecnej sytuacji 
na pierwszym miejscu należy 
postawić sprawy gospodarcze 
i interes milionów Polaków. 

Stonowany i jakże celny w sa-
tyrze Krzysztof Daukszewicz 
jest autorem piosenki pod jakże 
znamiennym tytułem „ Jeden 
naród, dwa plemiona”. Śledząc 
środki masowego przekazu 
można sądzić, ze naród jeden, 
ale plemion znacznie więcej niż 
u Daukszewicza.

b.b.

Piotrkowscy kupcy walczą o swoje firmy i godność
Obecny spór piotrkowskich kupców targowiskowych 
z władzami samorządowymi miasta rozpoczęła uchwała 
Rady Miasta z 27 listopada 2019 r., w której uchwalono nowe 
stawki opłaty targowej obowiązujące na targowiskach na 
terenie Piotrkowa trybunalskiego. Wprowadzone wówczas 
różne stawki dla różnych rynków były od samego początku 
krytykowane przez kupców, zwłaszcza tych prowadzących 
działalność na największym piotrkowskim targowisku przy 
ul. Dmowskiego, dla których wyznaczono najwyższą stawkę 
5 zł za 1 m2 zajętej powierzchni do handlu. Dla pozostałych 
było to 2 i 3 zł za 1 m2.

Ład w gospodarce
Ogłoszony z wielkim optymizmem „Polski Ład” miał być 
lekarstwem dla prowadzących działalność gospodarczą 
w Polsce. Zburzony przez trwającą kolejny rok pandemię 
w miarę stabilny układ funkcjonowania firm spędza sen 
z powiek ich właścicielom oraz stanowi wielką niewiadomą 
w planowaniu przyszłości. Dodatkowym niepokojącym 
elementem destabilizującym wszelkie działania naprawcze 
jest stan światowej gospodarki oraz kryzys polityczny 
związany z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą.

str. 6 PIOTRKÓW TRYBUNALSKIStyczeń 2022   Gazeta Rzgowska



Negocjacje OFMŚP i SKRP 
z władzami miasta w sprawie 
stawek opłaty targowej toczące 
się w ciągu roku 2021 nie przy-
niosły przełomu, choć kompro-
misowe propozycje kupieckie 
zmierzały do wprowadzenia 
jednej umiarkowanej stawki na 
terenie miasta, m.in. dlatego, 
że kupcy okazali zrozumienie 
dla trudnej sytuacji budżetowej 
Piotrkowa w warunkach pande-
mii i wywołanego nią kryzysu. 
Niestety, władze miasta z sobie 
znanych powodów postanowiły 
utrzymać stawki wprowadzone 
w roku 2019, choć wskazywane 
powody ich zróżnicowania już nie 

istnieją i wg kupców z prywatne-
go targowiska na Dmowskiego są 
pretekstem aby ich zmusić do po-
krywania kosztów funkcjonowa-

nia targowisk miejskich i innych 
wydatków miasta. Wielu jest 
bardzo rozgoryczonych takimi 
decyzjami, ponieważ zostali zmu-

szeni przez władze Piotrkowa do 
opuszczenia swoich tradycyjnych 
miejsc pracy na „Hali Targowej” 
i ich obroty bardzo zmalały, a na 
targowisku na Dmowskiego 
muszą sobie dopiero odbudować 
dobrą pozycję rynkową, co w wa-
runkach pandemii i kryzysu musi 
potrwać. Sytuację pogarsza brak 
woli dialogu z kupcami ze strony 
prezydenta Piotrkowa, choć me-
diacji podjął się również rzecznik 
MŚP Adam Abramowicz.

Impas w sporze trwa choć 
piotrkowskich kupców popiera 
coraz więcej organizacji przed-
siębiorców, samorządowych po-
lityków i ekspertów, jak np. były 
wojewoda łódzki prof. ekonomii 
Stefan Krajewski w cyklicz-

nym programie łódzkiej TVP3 
„Samorządni” wyemitowanym 
26 stycznia br. Sprawa z pew-
nością będzie miała swój ciąg 
dalszy i oby zakończenie tego 
sporu odbyło się w drodze dia-
logu i partnerstwa. Cierpliwość 
piotrkowskich kupców wyraźnie 
się wyczerpuje, tym bardziej,  
że popiera ich także coraz więcej 
mieszkańców Piotrkowa Trybu-
nalskiego. Stanowisko kupców 
reprezentowanych w sporze przez 
Stowarzyszenie Kupców Regionu 
Piotrkowskiego przedstawiono 
w piśmie z 18 stycznia br. skie-
rowanym do władz Piotrkowa 
Trybunalskiego w odpowiedzi 
na ostatnie pismo ZDiUM.

 Stanisław Nowak

Piotrkowscy kupcy walczą o swoje firmy i godność
dokończenie ze str. 6

Wczoraj, dziś i jutro Hali targowej w Piotrkowie
Powstała w wyniku pożyczki zaciągniętej w USA przez polski 
rząd oraz współpracy władz Piotrkowa trybunalskiego 
z amerykańską firmą ULEN & COMPANY oraz architektami 
Władysławem Horodeckim i Józefem Kabanem. Prace 
budowlane rozpoczęte w roku 1925 zakończono po dwóch 
latach oddaniem do użytku obiektu oferującego prawie 40 
sklepów i jatek mięsnych, 160 stoisk i straganów handlowych, 
16 basenów rybnych, fabrykę sztucznego lodu, magazyny, 
chłodnie oraz restaurację.

Było sporo powodów do dumy 
dla mieszkańców i miasta, które 
od zakończenia I wojny świato-
wej nie mogło podnieść się z wo-
jennego zastoju. Budowę Hali 
wraz z siecią wodociągową, wieżą 
ciśnień i siecią kanalizacyjną sfi-
nansowała pożyczka wspomnia-
nej firmy udzielona miastu na wy-
jątkowo niekorzystnych warun-
kach, a powołany przez władze 
miejskie zespół rzeczoznawców 
ujawnił niską jakość wykonanych 
prac, wadliwość zastosowanych 
rozwiązań technicznych i brak 
odpowiedniego nadzoru budow-
lanego ze strony amerykańskiej 
firmy. Największe obiekcje wzbu-
dzała instalacja sanitarna, która 
nie spełniała swych funkcji, i źle 
działający układ wentylacyjny, co 

szczególnie dotkliwie odczuwano 
latem. Pojawiły się także zastrze-
żenia dot. okien nie dających się 
domknąć i jakości wykończenia 
basenów rybnych glazurą. 

W sumie Amerykanie, którzy 
nie ponosili odpowiedzialności za 
wykonywane prace a urządzenia 
i materiały budowlane kupowali 
po zawyżonych cenach, nie po-
pisali się solidnością i gospodar-
nością. W 1928 roku firma Ulena 
zakończyła roboty, ale aż do 1931 
roku trwały rozliczenia. Długa 
lista uchybień wykonawców oraz 
zbyt duże rozmiary obiektu jak 
na potrzeby miasta spowodo-
wały, że już w 1933 roku Hala 
Targowa przeszła pierwsze prace 
modernizacyjne mające podnieść 
jej funkcjonalność. 

Okres powojenny nie był dla 
Hali szczęśliwy. Zarządzająca nią 
Spółdzielnia „Społem” nie przej-
mowała się remontami, a zamiast 
restauracji w podziemiach urzą-
dzono kotłownię. Na początku lat 
90. władze miasta chciały przy-
wrócić Halę dla drobnego handlu 
i rzemiosła. Początki wydawały 
się obiecujące. W roku 1992 wy-

dzielono miejsca na stoiska han-
dlowe i punkty sprzedaży mięsa. 
Zorganizowano przetarg i pie-
niądze zaczęły płynąć do kasy 
miejskiej wartkim strumieniem 
jednak tylko pozornie wszystko 
wyglądało ładnie. Po kilku mniej 
lub więcej nietrafionych planach 
i projektach Halę Targową za  
1,9 mln złotych w 2003 roku nabył 
prywatny właściciel i od tego 
czasu zaczęła normalnie działać. 
Pierwszy raz od wielu lat.

Obecnie obiekt ma nowego 
prywatnego właściciela, którym 
jest przedsiębiorca z Wielkopolski 
planujący liczne prace moderniza-
cyjne i remonty niezbędne dla do-
stosowania warunków handlowe-
go przeznaczenia Hali do dzisiej-
szych wymogów rynku. Miejmy 
nadzieję, że dla piotrkowskiej Hali 
Targowej nadeszły nowe, znacznie 
lepsze perspektywy. Dla Piotrko-
wa Trybunalskiego również.

JR
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O gospodarstwie agroturystycz-
nym w Romanowie wiedzą tylko 
ci, którzy szukają tu spokoju, 
chcą wypocząć, a przy okazji 
pograć w tenisa. Cztery korty, 
sporo zieleni i dodatkowe atrak-
cje w postaci sauny czy bilarda 
są wystarczającym magnesem 
dla tych, którzy blisko domu 
szukają takiego właśnie azylu. 
Właścicielka tego gospodar-
stwa agroturystycznego Hanna 
Kuklińska, absolwentka Stu-
dium trenerskiego Akademii 

Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu, a do tego wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Polski 
w tenisie w latach 1989-1995, 
oferuje jeszcze coś szczególnego 
- naukę gry w tenisa, szczególnie 
dla dzieci i młodzieży. A ma ku 
temu predyspozycje i długoletni 
staż trenerski.

Obiekt pani Hanny czynny 
jest tylko w sezonie, w okresie 
od 1 maja do 30 września. Choć 
właściwie nie jest reklamowany, 
z roku na rok przebywa w nim 

coraz więcej dzieci i młodzie-
ży. Oprócz nauki gry w tenisa, 
mogą tu bowiem wypoczywać na 
łonie natury, a przy tym dobrze 
się bawić, np. podczas konkur-
sów strzelania z łuku czy ślizgów 
wodnych. Dla tych, którzy chcą tu 
pozostać na dłużej, są też pokoje 
gościnne z pełnym wyposaże-
niem, salon wypoczynkowy z ką-
cikiem zabaw dla dzieci oraz duża 
jadalnia.

Pani Hanna pochodzi z Trójmia-
sta, ale ze rzgowską gminą zwią-

zana jest od prawie trzydziestu lat. 
Przez osiem lat współpracowała 
z pabianickim MOSiR, teraz zaś 
ze rzgowskim GOSTiR, ucząc 
dzieci podstaw tenisa. Wbrew 

pozorom uczenie techniki gry nie 
jest sprawą prostą, ale daje sporo 
satysfakcji, szczególnie gdy po-
jawiają się prawdziwe talenty. – 
Szkoda, że nie zawsze ktoś się 
zajmie takimi diamentami, zain-
westuje w nie, oszlifuje, by błysz-
czały – mówi p. Hanna.

(er)

40 JASEŁKOWYCH WYStĘPóW
Wszystko zaczęło się czterdzieści lat temu. to wówczas w jednym 
z mieszkań w Prawdzie po raz pierwszy zaprezentowano 
jasełkowe widowisko. Potem przeniesiono je do Czyżeminka 
i tak już zostało. W tym roku 6 stycznia tradycyjnie pokazano 
spektakl w świetlicy w tej miejscowości, a wkrótce potem – na 
scenie rzgowskiego Gminnego Ośrodka Kultury.

Byliśmy bardzo ciekawi, jak 
młodzi artyści prezentujący 
co roku jasełkowe widowisko 
w swojej wiejskiej świetlicy 
w Czyżeminku, poradzą sobie 
na prawdziwej scenie. Po raz 
pierwszy przyszło im bowiem 
wystąpić w GOK i pokazać wi-
dowisko wcześniej zaprezento-
wane w swojej wsi. Obawy mieli 
nie tylko artyści, ale i Maria 
Depcik, od 40 lat organizująca 
te widowiska. Czy w GOK było 
trudniej? – zapytaliśmy panią 
Marię. - Wprost przeciwnie, bo 
mieliśmy dużo więcej miejsca – 
stwierdziła twórczyni jasełkowe-
go widowiska.

Wielka profesjonalna scena rze-
czywiście stworzyła nowe możli-

wości nie tylko związane z ruchem 
czy nagłośnieniem. Wykorzysta-
no je maksymalnie wciągając do 
współpracy nie tylko dzieci i mło-
dzież, ale i dorosłych, jak choćby 
byłego radnego Zenona Wawrzy-
niaka grającego jednego władców 
z darami dla małego Jezusa. Do 
tych znakomitych warunków do-
stosował się też najmłodszy dotąd 
aktor na rzgowskiej scenie grający 
Jezusa ośmiomiesięczny Piotruś, 
któremu towarzyszyli rodzice wy-
stępujący w roli Józefa i Marii.

Widowisko wypadło bardzo 
dobrze, zarówno występujących 
na scenie artystów jak i twórczy-
nię tego unikalnego spektaklu 
Marię Depcik oraz wspierającą 
załogę GOK publiczność nagro-

dziła gorącymi brawami. Przyłą-
czył się do nich burmistrz Mate-
usz Kamiński oraz radny Prawdy 

oraz Czyżeminka Jan Spałka. Czy 
w przyszłym roku ten eksperyment 
z wystawieniem jasełek w Czy-

żeminku, a potem w rzgowskim 
GOK zostanie powtórzony?

(RP)

NA KORtY DO ROMANOWA
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O KOBIEtACH NIE tYLKO DLA KOBIEt
Dr hab. Urszula Kicińska, adiunkt w Katedrze Historii 
Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
autorka niedawno wydanej obszernej monografii pt. „W tym 
osieroconym stanie”, poświęconej staropolskim wdowom, 
spotkała się w gminnej książnicy z mieszkańcami Rzgowa. 
A temat był niezwykle frapujący: „O kobietach nie tylko dla 
kobiet”. I rzeczywiście okazało się, że i panowie mieli sporo 
pytań, niekiedy kontrowersyjnych.

Wdowieństwo w czasach sta-
ropolskich dla wielu kobiet sta-
nowiło traumę, ale też pozwalało 
po raz pierwszy w życiu niewiast 
wyzwolić się spod męskiej kura-
teli i pokazać siłę charakteru. Mał-
żeństwa w tamtych czasach były 
zwykle kontraktem i kobiety, które 
zostały wdowami, potrafiły nie 
tylko pomnażać dobra materialne, 
ale też odgrywać niepoślednią rolę 
w życiu społecznym, szczególnie 

rodziny. Jak twierdziła badaczka, 
wiele wskazuje na to, że kobiety 
znacznie lepiej znosiły stan wdo-
wieństwa niż mężczyźni.

- Czy widzi pani związki między 
sytuacją wdowy przed wiekami 
a dzisiejszą? - pytaliśmy U. Ki-
cińską.

- Tak, jest bardzo dużo związ-
ków, ci ludzie sprzed wieków nie 
różnili się zbytnio od nas. Z badań 
wynika, że w okresie staropolskim 

wdowieństwo lepiej znosiły kobie-
ty, co widać także i dziś. Wdowcy 
szybko szukali sobie towarzyszki 
życia, bowiem zarówno dawniej 
jak i dziś trudniej sobie radzą.

Dr hab. Urszula Kicińska jest 
góralką, do Kalina przyjechała za 
mężem, obecnie mieszka w Łodzi, 
ale nadal utrzymuje bliskie kon-
takty z Ziemią Rzgowską. Na spo-
tkanie z badaczką przybyli m.in. 
członkowie jej rodziny i przyjacie-
le. Ponieważ wykład był niezwy-
kle interesujący, wygląda na to, że 
U. Kicińska jeszcze nie raz spotka 
się z mieszkańcami Rzgowa. Tak 
przynajmniej obiecuje organiza-
torka spotkań z ciekawymi ludźmi 
dyr. Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Anna Malinowska.

(RP)

DELIA COSMEtICS ROZSŁAWIA RZGóW
Delia Cosmetics to firma, która 
od lat rozsławia Rzgów, oferu-
jąc kosmetyki dla pań i panów 
w prawie 80 krajach świata. 
Ponad 60 procent wyrobów 
trafia na eksport nawet do tak 
egzotycznych krajów jak Dubaj. 
Dziś firma dysponuje wieloma 
zakładami produkcyjnymi i la-
boratoriami, a także doświad-
czoną kadrą. twórcą Delia Co-
smetics jest dr inż. Józef Szmich, 
który trzy lata temu przekazał 
firmę synowi.

Wszystko zaczęło się w okre-
sie wielkiego przełomu w Polsce, 

w końcu lat osiemdziesiątych, 
gdy na półkach sklepowych 
brakowało wszystkiego, a ko-
smetyki były szczególnie po-
szukiwane. Wówczas J. Szmich 
z trzema kolegami założył firmę 
wytwarzającą farby i rozjaśniacz 
do włosów, tzw. białą hennę. 
Największy sukces odnieśli na 
rynku rosyjskim. Tak w końcu 
lat dziewięćdziesiątych narodziła 
się firma rodzinna posiadająca 
własny zakład w Rzgowie.

Założyciel Delia Cosmetics 
pożegnał się z pracą nauczyciela 
na Politechnice Łódzkiej i skon-

centrował się na prowadzeniu 
firmy. Nowy zakład produkcyjny 
powstał w Konstantynowie Łódz-
kim. Bogaty zestaw kosmetycz-
nych wyrobów opiera się w dużej 
części na surowcach naturalnych, 
jak to jest np. w przypadku zioło-
wej henny do włosów.

Rzgowska firma znana jest także 
z działalności społecznej, spon-
sorując np. Fundację „Gajusz”, 
zajmującą się na co dzień opieką 
nad nieuleczalnie chorymi dzieć-
mi. Stąd tytuł Dobroczyńcy Roku 
przyznany firmie.

(RP)

WAPNIARZ I MŁYNARZ - ZAPOMNIANE W RZGOWIE ZAWODY
Nie ma już w Rzgowie mieszkańców 
pamiętających stare wiatraki i mły-
narzy, mało kto wspomina o wap-
niarzach, którzy przez dziesiątki lat 
odciskali piętno na rozwoju osady 
nad Nerem. Zarówno z młynarstwa 
jak i transportu wapna z Sulejowa 
na rynki wielu miast, ale przede 
wszystkim do Łodzi, żyło wiele 
rodzin, a niektóre nawet dorobiły 
się sporych majątków. Zniknął też 
przemysł wapienniczy w nadpilicz-
nym Sulejowie…

Wiatraki i młyny przed wiekami 
były nieodłącznym elementem na-
szego krajobrazu. Wzdłuż nawet 
tak niewielkich rzeczek jak Ner 
czy Dobrzynka stały dziesiąt-
ki młynów wodnych. Były one 
i w Rzgowie, a także np. Hucie 
Wiskickiej. W samym Rzgowie 
pracowały też wiatraki, m.in. ten 
należący do Wojciecha Bergiera, 
naczelnika tutejszej OSP, zloka-
lizowany u zbiegu dzisiejszej ul. 
Tuszyńskiej i Długiej. Jak jesz-

cze niedawno wspominali starzy 
rzgowianie, duże przestrzenie 
i pagórki sprzyjały widocznie 
prądom powietrznym, bo wiatra-
ki całkiem nieźle egzystowały. 
Wiatraki były też w okolicznych 
miejscowościach, m.in. w Roma-
nowie i Kalinku.

A wapniarze? To specyficzna 
profesja, która rozkwitła w Rzgo-
wie wraz z szybkim rozwojem po-
bliskiej Łodzi, która potrzebowała 
wapna do budowy fabrykanckich 
pałaców i fabrycznych hal. 
Rzgowscy wapniarze wyspecjali-
zowali się w dostawach kamienia 
wapiennego z Sulejowa, wożąc 
go wówczas specjalnymi wozami 
konnymi. Rzgowianie dostarczali 
też wapno do wielu okolicznych 
miejscowości. Jeszcze w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego stule-
cia na piotrkowskim targowisku 
w sąsiedztwie hali targowej we 
wtorki i piątki stały wozy konne 
wypełnione białym kamieniem 
wapiennym. Sprzedawano go na 
wagę. Zmarły niedawno Józef 
Bednarski, przez wiele ostatnich 
;lat najstarszy mieszkaniec Rgowa, 

do tego legitymujący się znakomi-
tą pamięcią, opowiadał, że dzięki 
wapniarkom w Rzgowie całkiem 
nieźle egzystowały warsztaty ślu-
sarskie i kowalskie, bo do trans-
portu wapna trzeba było budować 
specjalnie wzmocnione wozy 
konne. Z czasem, gdy pojawiły się 
koła na gumach, czyli z oponami, 
i cała konstrukcję wozów trzeba 
było unowocześnić.

Co pozostało po tych zapomnianych 
dziś profesjach? Niewiele, wiatraki 
zniknęły bezpowrotnie, na ulicach 
Rzgowa nie spotkamy już nawet jed-
nego konia, bo te czworonożne zastą-
pione zostały przez mechaniczne. Za to 
można jeszcze zobaczyć domy z orygi-
nalnymi bramami, za którymi kryją się 
jeszcze dawne stajnie i wozownie.

(RYS) 
Rysunki Jana Depczyńskiego

Urszula Kicińska
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Jak wynika z inwentaryza-
cji azbestu wykonanej w 2017 
roku, w gminie znajdowało się 
ok. 2,2 tys. Mg azbestu, głów-
nie w postaci pokryć dachowych 
o powierzchni ponad 140 tys. 
m kwadratowych, w ponad 960 
gospodarstwach. To olbrzymia 
ilość, która według pracowników 

Urzędu Miejskiego neutralizowa-
na będzie przynajmniej przez 15 
lat. Na demontaż wspomnianych 
eternitowych pokryć dachowych, 
transport i neutralizację wydać 
trzeba 2-3 mln zł.

Azbest to minerały krzemia-
nowe tworzące włókna odzna-
czające się znaczną odpornością 

na działanie czynników che-
micznych, ścieranie i wysoką 
temperaturę, jest dobrym ma-

teriałem izolacyjnym. Niestety, 
wspomniane włókna są źródłem 
wielu chorób, w tym także nowo-

tworów. Z powodu możliwości 
wchłaniania go podczas kruszenia 
i obróbki, w 1997 roku naszym 
kraju zakazano stosowania azbe-
stu zarówno w budownictwie, jak 
i np. w szczękach hamulcowych 
pojazdów.

(ER)

Czy zmądrzeliśmy i ratujemy 
dziś każdą kroplę wody? Nie, 
bo w Rzgowie wielu mieszkań-
ców nadal bezmyślnie beto-
nuje swoje podwórza, a wodę 
mimo zakazu odprowadza do 
kanalizacji lub rowów. takie 
betonowanie Rzgowa widać na 
każdym kroku, choćby przy 
ul. Ogrodowej, Letniskowej 
czy Kmiennej. O zatrzymy-
waniu wody spływającej z łąk 
czy pól i gromadzeniu jej, np. 
w niewielkich ogrodowych 

oczkach budowanych w po-
bliżu domów – myślą wciąż 
tylko nieliczni. A szkoda! Pu-
stynnienie kraju, w tym i na-
szego regionu, jest przecież 
faktem, a nie dziennikarską 
kaczką.

Jeden z mieszkańców 
stwierdził, że jego drzewa 
wokół domu usychają, choć 
je od czasu do czasu podlewa. 
Okazuje się, że przed laty ów 
mieszkaniec całe swoje otocze-
nie wyłożył kostką betonowa 

i nie skojarzył, że teraz woda 
deszczowa błyskawicznie 
spływa nie trafiając do gleby. 
A drzewa bez wody stają się 
słabe, chorują i ostatecznie 
usychają.

Jak możemy przeciwdzia-
łać temu niekorzystnemu zja-
wisku, czy możemy pomóc 
sobie i naturze? Tak, przede 
wszystkim zatrzymując każdą 
kroplę wody. Deszczówka 
doskonale nadaje się do pod-
lewania warzyw i kwiatów, 

zatrzymana w oczku wodnym 
wpływać będzie na nasze oto-
czenie i mikroklimat. Zatem 
układajmy kostkę betonową – 
ale z głową! Także gospodarze 
Rzgowa mogą sporo zrobić dla 
tej sprawy. Aż dziw, że dotąd 
nie pomyślano o tym, by na 
Strudze i Nerze zbudować 
choćby niewielkie stawidła, 
aby podnieść poziom lustra 
tych strumieni, a tym samym 
poprawić stosunki wodne 
w otoczeniu.

W rejonie ul. Zielonej, 
w pobliżu Neru, znajduje się 
niewielki staw, który warto 
powiększyć. To przecież 
jeden z nielicznych już akwe-
nów w mieście, który może 
służyć nie tylko celom prze-
ciwpożarowym, ale i rekre-
acji, a może i retencji. Plano-
wany niegdyś zalew na Nerze 
w centrum Rzgowa to wciąż 
tylko znakomity pomysł na 
papierze...

(ER)

Śmiercionośny azbest
Kolejne ponad 110 ton wyrobów zawierających azbest 
wyeliminowano z naszego środowiska. Stało się to w 2021 
roku za sprawą długofalowego programu realizowanego 
w rzgowskiej gminie od 2018 roku, a także środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. Jak nas informuje Agata Kijewska z Referatu 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rzgowie, tylko 
w 2021 roku Fundusz wyasygnował na ten cel ponad 50 tys. 
zł, zaś rzgowska gmina - ponad 14 tys. zł. Łącznie dzięki 
tym pieniądzom zdemontowano i unieszkodliwiono płyty 
azbestowo-cementowe w 49 gospodarstwach. Rok wcześniej 
azbest zniknął z 50 nieruchomości.

Tajemnicza łączniczka w Powstaniu Warszawskim

KtO PAMIĘtA EWĘ WIDYK?
Miała zaledwie 18 lat gdy wy-
buchło Powstanie Warszaw-
skie. Została łączniczką AK. Po 
klęsce zrywu powstańczego jak 
tysiące mieszkańców i żołnie-
rzy opuściła stolicę. Prawdopo-
dobnie trafiła do niemieckiego 
obozu, a potem do Anglii.

Po wojnie Ewa Widyk 
związała się z Liceum Sale-

zjańskim im. Księdza Bosko 
w Łodzi, od momentu jego 
powstania. Jako anglistka 
pracowała też w IV Liceum 
Ogólnokształcącym. Po jej 
śmierci pisano, że „była wy-
śmienitym konsultantem i eg-
zaminatorem kandydatów na 
filologię angielską oraz wy-
bitnym dydaktykiem. Zawsze 

była tam, gdzie potrzebowała 
ją Ojczyzna.

Ewa Widyk pochowana zosta-
ła na cmentarzu w Starej Gadce. 
Jej mogiłą od lat opiekuje się 
rzgowski samorząd, a burmistrz 
Mateusz Kamiński wraz z opie-
kunem miejsc pamięci narodowej 
Włodzimierzem Kaczmarkiem 
zapalają znicz z okazji roczni-

cy wybuchu Powstania War-
szawskiego. Pan Włodzimierz 
długo poszukiwał najbliższych 
E. Widyk, ale nie udało się trafić 
na ich ślad…

Niestety, niewiele wiadomo 
o Ewie Widyk, a jak wynika 
z danych Muzeum Powstania 
Warszawskiego w stolicy, na ta-
blicy nagrobnej podano mylną 

datę jej śmierci. Postanowiliśmy 
poznać bliżej życiorys łączniczki 
AK spoczywającej na cmenta-
rzu w Starej Gadce, dlatego wraz 
z W. Kaczmarkiem zwracamy się 
do Czytelników, którzy być może 
znają córkę Ewy Widyk lub jej 
dalszą rodzinę, o kontakt: nasz 
telefon: 603-505-131

(RP)

DOCIERALKI tU KUPCY Z DALEKIEGO RZYMU
to jedna z ciekawszych miej-
scowości w sąsiedztwie rzgow-
skiej gminy. Mowa o Modli-
cy znajdującej się w gminie 
tuszyn, wzmiankowanej 
w dokumentach historycz-
nych pod datą 1477 r. Właśnie 
wówczas „kapituła dokona-
ła zamiany kawałka gruntu 
w Kociewie na niwę zwaną 
Modlica” – jak wspomina 

niezawodny Maksymilian 
Baruch w książce „Pabianice, 
Rzgów i wsie okoliczne. Mo-
nografia historyczna dawnych 
dóbr kapituły krakowskiej 
w Sieradzkiem i Łęczyckiem” 
wydanej w 1903 roku. tenże 
autor wspomina, że w akcie 
z XVI w. mowa jest o lesie 
„Modlice”, znajdującym się 
w obrębie wsi Kalenko nad 

rzeczką Wolbórką. A Kalenko 
to dzisiejsze Kalinko.

W Modlicy, która w dawnych 
czasach była prawdopodobnie 
miejscem modłów i oddawania 
ofiary bogom, w ostatnich latach 
podobnie zresztą jak w Kalinku, 
przybyło sporo nowych miesz-
kańców, głównie z pobliskiej 
Łodzi. Wieś niegdyś typowo 
rolnicza staje się powoli miej-

scowością o charakterze rekre-
acyjnym, bowiem czyste po-
wietrze i spokój są atutem tych 
terenów.

Gdy przed paroma laty bu-
dowano autostradę A-1 i na 
przyszłej arterii wykonywano 
badania archeologiczne w obrę-
bie Modlicy, odkryto wówczas 
ślady osadnictwa sprzed wielu 
wieków, a także tzw. importy 

z imperium rzymskiego. Wszyst-
ko to świadczy o zamieszkiwa-
niu tych terenów (lasy, zwie-
rzyna, rzeka Wolbórka) przez 
ludność trudniącą się głównie 
rolnictwem i polowaniami. Za-
pewne ludność ta zamieszkiwała 
także tereny dzisiejszej gminy 
Rzgów, m.in. Kalino, Kalinko 
i Romanów.

(RYS)

RZGóW BEtONUJE SIĘ NA POtĘGĘ
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JAKA BĘDZIE PRZYSZŁOŚĆ SUW W KALINKU?
Łódzki Zakład Wodociągów i Kanalizacji zamierza docelowo 
wyprowadzić się z Kalinka, gdzie od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku funkcjonuje Stacja Uzdatniania Wody. 
W związku z wybudowaniem nad Zalewem Sulejowskim 
licznych studni, z których czerpana jest woda dla Łodzi 
zamiast ze wspomnianego zbiornika, ograniczono już zakres 
funkcjonowania SUW i rozpoczęto wielką rekultywację 
20 ha pól osadowych. Cała ta operacja przewidziana jest 
jeszcze na… 10 lat. Docelowo według zamierzeń ZWiK, na 
tym terenie ma być zasadzony las.

Rzgowska gmina, do której ma 
powrócić w przyszłości cały 40-
hektarowy teren SUW, chciałaby 
inaczej go wykorzystać. W jaki 
sposób? Na ten temat trwają 
dyskusje. Niedawno pojawił się 
potencjalny kontrahent pragną-
cy ulokować tu zespół strzelnic. 
Czy jest to dobry sposób wyko-

rzystania tego terenu, czy takie 
rozwiązanie zaakceptuje gmina 
i jej mieszkańcy? Dziś pewne 
jest, że docelowe przejęcie 40 
ha przez gminę zrodzi wiele 
problemów, choćby związanych 
z neutralizacją pól osadowych, 
a także wykorzystaniem obiek-
tów kubaturowych SUW. Czasu 

na wybranie najlepszego sposo-
bu zagospodarowania tego terenu 
jest jeszcze sporo…

Na razie rzgowska gmina 
zgłasza zastrzeżenia dotyczące 
rekultywacji pól osadowych. 

ZWiK zwoził tu bowiem gruz 
i inne odpady, przykrywając 
nimi potężną warstwę osadów 
nagromadzonych w ciągu 
kilkudziesięciu lat. Te osady 
powinny być należycie prze-
badane i zneutralizowane, by 
nie stanowiły zagrożenia dla 
ludzi. Wygląda na to, że ZWiK 
wybrał „drogę na skróty”, nie 
zajmując się tym, co tkwi 
w ziemi i jakie będą w przy-
szłości skutki istnienia tej swo-
istej „bomby ekologicznej”. 
Gospodarze gminy już w ubie-
głym roku zablokowali dojazd 
do pól osadowych uniemożli-
wiając tym samym niekontro-
lowaną rekultywację.

(er)

BEZCENNY ZBIóR FOtOGRAFII tADEUSZA LUKASA
Wśród rodzinnych pamiątek przeleżał ponad 70 lat

tadeusz Lukas był postacią nie-
tuzinkową. Niezwykły społecz-
nik oddany Rzgowowi, a także 
OSP. Rodzina wspomina,  
że gdy zawyła strażacka syrena, 
błyskawicznie udawał się do 
remizy, pozostawiając najbliż-
szych nawet podczas uroczysto-
ści świątecznych czy rodzinnych. 
taki pozostał też w pamięci 
wnuczki Agaty Siutowicz.

Niedawno pani Agata wśród 
pamiątek pozostałych po dziad-
ku odkryła 27 kart z blisko 100 
zdjęciami OSP z różnych miejsco-
wości (Aleksandrów, Andrzejów, 
Biskupia Wola, Guzew, Kruszów, 
Kurowice, Mileszki, Modlica, Ra-

dogoszcz, Rzepki, Rzgów, Szczu-
kwin, Tuszyn, Wardzyn, Wiskitno, 
Wola Kozubowa i Zdziechów) 
z powojennych lat, głównie 1947-
1948. Są tam także fotografie 
rzgowskiej straży. To cenne pa-
miątki ikonograficzne dotyczące 
najstarszej organizacji funkcjonu-
jącej bez przerwy od XIX stulecia. 
Na zdjęciach uwieczniono nie tylko 
siedziby OSP, ale i różnorodne wy-
darzenia, np. zawody strażackie czy 
uroczystości lokalne. Prawdopo-
dobnie wiele osób „zatrzymanych 
w kadrze” już nie żyje, na szczęście 
pozostały pożółkłe fotografie…

Tadeusz Lukas (1918-2000) 
był jednym z tych rzgowian, 

którzy przyczynili się do roz-
woju swojej rodzinnej miejsco-
wości. Jak pisaliśmy przed laty, 
„jak wielu członków jego rodu, 
we krwi miał bowiem społecz-
nikowskie działanie, a Rzgów 
był dla niego gniazdem rodzin-
nym, o które trzeba dbać”. Bo-
leśnie przeżywa wybuch wojny, 
obronę ojczyzny i niewolę. Po 
powrocie do domu angażuje się 
w działalność konspiracyjną AK. 
Do śmierci niewiele na ten temat 
opowiada. Po wyzwoleniu broni 

przed rozszabrowaniem majątku 
ojczyzny. W 1946 roku wstępuje 
do OSP, z jego inicjatywy dzie-
sięć lat później powstaje w straży 
sekcja kulturalna. W Rzgowie nie 
ma domu kultury, więc remiza 
stanowi także centrum życia kul-
turalnego osady. W OSP pełni 
wiele odpowiedzialnych funkcji, 
m.in. wiceprezesa i skarbnika. 

Już w 1985 roku rzuca pomysł, 
by doprowadzić gaz do Rzgowa. 
Początkowo nikt nie wierzy w re-
alność takiego pomysłu, ale po 
jakimś czasie na zebranie inaugu-
racyjne społecznego komitety ga-
zyfikacji przychodzi… 320 osób. 
Działa też w środowisku komba-
tanckim, w latach dziewięćdzie-
siątych inicjuje budowę Pomnika 
Nieznanego Żołnierza, upamięt-

niającego obrońców ojczyzny we 
wrześniu 1939 roku. W centrum 
Rzgowa w miejscu dawnego 
gniazda rodzinnego wznosi nowy 
dom, w którym wychowuje się 
m.in. syn Feliks, dziś znany i ce-
niony lekarz. W uznaniu zasług 
na polu społecznym uhonorowano 

go wieloma odznaczeniami, m.in. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, w 1997 roku 
otrzymał zaszczytny tytuł Ho-
norowego Obywatela Gminy 
Rzgów. W listopadzie 2000 roku 
po pracowitym życiu spoczął na 
rzgowskim cmentarzu. Pozostał 
w pamięci rzgowian jako czło-
wiek niezwykle uczynny, życzli-
wy, o złotym sercu…

Na prezentowanych zdjęciach 
uwieczniono zawody rejonowe 

w Rzgowie w 1948 roku, można 
na nich zobaczyć także panie 
wspierające OSP podczas kursu.

Ryszard Poradowski
PS Dziękujemy Pani Agacie 

Siutowicz za bezinteresowne 
udostępnienie prezentowanych 
zdjęć.
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Na misję na Alaskę rzgowia-
nin skierowany został już w 2020 
roku, jednakże z powodu pandemii 
nie mógł wyjechać. W ubiegłym 
roku przygotowywał się do wyjaz-
du w Centrum Formacji Misyjnej 
w Warszawie. Na Alasce, najwięk-

szym stanie w USA (pięć razy więk-
szym niż Polska), nie ma zbyt wielu 
katolików. Żyje tu łącznie 600 tys. 
osób. Pierwszym Polakiem na Alasce 
był ks. Ignacy Kosarzewski z Wo-
łynia (XVIII w.), od którego jedna 
z osad przyjęła nazwę Kosarewski. 

Z kolei inny Polak – gen. Włodzi-
mierz Bonawentura Krzyżanow-
ski, pierwszy w historii gubernator 
Alaski, uczestniczył w negocjacjach 
kupna od Rosjan Alaski. W 2000 
roku do polskich korzeni przyznawa-
ło się tu ponad 13 tys. mieszkańców, 
jest nawet honorowy konsul.

Ks. Piotr Niciński jako jedyny 
z archidiecezji łódzkiej udaje się na 
zagraniczną misję. Dołączy do ponad 
1,9 tys. polskich księży i sióstr oraz 
świeckich pracujących na misjach. 
Jego ojciec Jan jeszcze kilka lat temu 
prowadził w Rzgowie zakład cukier-
niczy, który przejął syn Tomasz.

Ryszard Poradowski

Pierwszy książkowy opis 
Rzgowa pióra ks. Pawła Za-
łuski ukazał się w 1907 roku 
i nosił tytuł „Rżgów dawny 
i teraźniejszy”. Właśnie z tej 
książki pochodzi fotografia 
przedstawiająca kościół i dzi-
siejszy park. Wówczas zarów-
no świątynia jak i jej otoczenie, 
a także park wyglądały ina-
czej. Choć ten ostatni powstał 
właśnie w tym okresie, daleko 
mu było do dzisiejszego, który 
jest swoistym reprezentacyj-
nym salonem Rzgowa. Zdjęcie 
nie jest najlepszej jakości, ale 
widać na nim z prawej strony 
kapliczkę, która po latach 
przeniesiona została na teren 
kościelny.

(Saw.)

Na pożółkłej fotografii

CENtRUM RZGOWA U PROGU XX WIEKU

KAPŁAN RODEM ZE RZGOWA JEDZIE NA ALASKĘ
Ksiądz Piotr Niciński, syn cukiernika Jana ze Rzgowa, wyjeżdża 
na misję na Alaskę, do tamtejszej diecezji Fairbanks. Pożegnał 
się już z wiernymi ostatniej parafii na os. Binków w Bełchatowie, 
uczestniczył też w tzw. mszy posłania w prywatnej kaplicy 
arcybiskupa Grzegorza Rysia. Wcześniej (od 2012 roku) 
pełnił posługę m.in. w Łodzi, Gliniance, Rzgowie, Łaznowie 
i Warszawie. Jest absolwentem nieistniejącego już Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie i XXI LO w Łodzi 
oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

WRACA MODA NA POCZtóWKI 
I KARtY POCZtOWE

to prawda, że internet ułatwia 
korespondowanie, ale nasze listy 
czy karty pocztowe pozbawia 
całkowicie tego. co tak ważne dla 
każdego z nas – emocji i indy-
widualizmu. Sztampowa forma, 
jednolity zapis na ekranie kom-
putera… A na karcie pocztowej 
jest nasze odręczne pismo, wiele 

mówiący kolor atramentu, do-
piski. A ponadto to ślad, który 
może przetrwać dziesiątki lat, 
stanowić doskonały dokument 
epoki. Dlatego tak chętnie za-
czynamy wracać do wysyłania 
kart świątecznych z życzeniami, 
pozdrowień z wakacji czy opisów 
naszych wrażeń z podróży.

Jedna z poznańskich firm od lat 
specjalizuje się w wydawaniu dru-
kiem kolorowych pocztówek krajo-
znawczych. Właśnie wydała kolejną 
z kolorowymi zdjęciami Rzgowa. 
W centrum znalazł się najcenniejszy 
XVII-wieczny zabytek grodu nad 
Nerem, ale na awersie jest i Urząd 
Miejski, park z królewskim tronem 
i hala sportowa GOSTiR.  P r z e d 
laty wspomniana firma wydała 
pocztówkę, ale ze świątynią w cen-
trum miasta sprzed remontu, jeszcze 
pokrytą blachą.

W porównaniu z innymi miasta-
mi Łódzkiego Rzgów posiada mało 
tego typu konterfektów. Kilkadzie-
siąt lat temu wydano sporo jedno-
barwnych pocztówek ukazujących 
cmentarz wojenny w Starej Gadce, 
kilka tego typu wydawnictw pojawi-
ło się także podczas ostatniej wojny. 
Te najstarsze zaliczane są dziś do 
cennych okazów, których cena na 
rynku antykwarycznych dochodzi 
do ponad stu złotych.           (er)
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W czerwcu członkinie KGW 
w Rzgowie odbyły wycieczkę po 
Ziemi Kaszubskiej. Stacjonując 
we wsi Sarnowy, odwiedziły Stary 
Browar oraz Muzeum Kolejnictwa 
w Kościerzynie, zwiedzały rów-
nież Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku, Dom Sybi-
raka, Dom Trapera z Kanady, Dom 
Powstańca Polskiego z Turcji, 
Chatę Kaszubską, kościółek św. 
Rafała, Dom do góry nogami 
oraz Bunkier Gryfa Pomorskiego. 
Podczas wyjazdu poznały historię, 
język i kulturę Kaszub od odle-
głych do współczesnych czasów. 

Z kolei członkinie KGW Kalinko 
pojechały do Wrocławia. Na wstę-
pie zwiedziły Hydropolis – Centrum 
Edukacji Ekologicznej, następnie 
udały się na Stare Miasto, gdzie 
podziwiały ratusz, Ostrów Tumski 
oraz katedrę św. Jana Chrzciciela. 

Na koniec pobytu w tym pięknym 
mieście udały się do najsłynniejsze-
go i najstarszego w Polsce ZOO. 
Panie z sąsiedniej miejscowości 
– Kalina w sierpniu wybrały się 
na wycieczkę kulturoznawczą na 
Mazury, gdzie odwiedziły Wilczy 
Szaniec w Gierłoży, zamek w Rynie 
oraz sanktuarium w św. Lipce. Na 
szlaku odwiedziły jeden z obiektów, 
w którym komturem był Konrad 
Wallenrod. Dużą atrakcją była, 
wprowadzająca w klimat średnio-
wiecznego świata, rycerska kola-
cja. W Muzeum Ziemi Mazurskiej, 
grupa poznała również rękodzieła 
wsi z XVIII i XIX wieku. Wyciecz-
ka zakończyła się relaksem podczas 
rejsu po jeziorze Śniardwy. 

KGW Romanów wybrało się 
na wycieczkę w okolice Kotliny 
Kłodzkiej. Panie zwiedzały tam 
Sanktuarium Matki Bożej Straż-

niczki Wiary w Bardzie, Sanktu-
arium Królowej Rodzin w Wam-
bierzycach z ruchomą szopką. 
Przemaszerowały szlakiem Błęd-
nych Skał i odwiedziły Kaplicę 
Czaszek. Dzień drugi pobytu przy-
niósł zwiedzanie Minieurolandu 
w Kłodzku oraz spływ pontonami 
Nysą Kłodzką. Członkinie KGW 
Starowa Góra udały się na wy-
cieczkę do Bochni. W programie 
znalazło się zwiedzanie nieczynnej 
już kopalni soli Bochnia, jak rów-
nież zwiedzanie miasta, a tam nie-
zwykle ciekawego pod względem 
architektonicznym Rynku Starego 
Miasta oraz bazyliki św. Mikołaja 
z drewnianą dzwonnicą. Odwie-
dziły też archikatedrę Bocheńską, 
Dom Kultury w zabytkowej ka-
mienicy oraz podziwiały architek-
turę zewnętrzną kopalni soli. 

Do Wrocławia zawitały panie 
z KGW Stara Gadka. W mieście 
tym odwiedziły gotycką katedrę 

św. Jana Chrzciciela, podziwiały 
piękno Starego Miasta, przema-
szerowały Mostkiem Pokutnic, 
a na zakończenie dnia delekto-
wały się piękną panoramą miasta 
z 49. piętra Sky Tower. Efektem 
tej niezwykłej wyprawy, oprócz 
zdjęć, jest dodatkowo utwór li-
teracki pt. „Bajka o Wrocławiu”. 
Panie z KGW Bronisin pojecha-
ły do Kłodzka, gdzie zwiedziły 
twierdzę, a następnie sanatorium 
z ogrodem i parkiem w Lądku 
Zdroju oraz Jaskinię Niedźwiedzią 
w Kletnie, wjechały wyciągiem 
na Czarną Górę, a w Międzygó-
rzu podziwiały wodospad Wilczki 
w masywie Śnieżnika (Sudety). 

W inny rejon kraju – na Lu-
belszczyznę we wrześniu udały 
się członkinie KGW z Guzewa. 
W Pałacu Zamojskich w Ko-
złówce, otoczonym ukwieconym 
parkiem, podziwiały przepięknie 
i bogato zdobione komnaty oraz 

porcelanowe zastawy. W Lubli-
nie zwiedziły wieżę zamkową, 
kaplicę Świętej Trójcy i zabyt-
kowe kościoły Starego Miasta. 
Najbardziej zachwycające były 
kolorowe i bogato zdobione stare 
kamieniczki. Ostatnim punk-
tem wyjazdu było zwiedzanie 
Muzeum na Majdanku ukazu-
jącego losy więźniów niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego 
z czasów II wojny światowej.

Wyprawy turystyczne pań 
z KGW należą do tradycji. Każda 
taka wycieczka to zarówno nie-
powtarzalne przeżycia związane 
z poznawaniem naszego kraju, 
jak i okazja do bliższego pozna-
nia się pań. Codzienne obowiązki 
i praca nie zawsze pozwalają na 
chwilę wytchnienia i integrację 
członkiń KGW, zaś grupowa wy-
prawa turystyczna to także relaks 
i frajda.

(RP)

PANIE Z KGW ZWIEDZAŁY KRAJ…
to już kolejna wystawa fotograficzna będąca plonem wojaży pań 
z KGW gminy Rzgów, tym razem prezentowana w holu na piętrze 
siedziby GOK przy ul. Szkolnej. Zaprasza na nią dyr. GOK 
Joanna Papuga Rakowska wraz z członkiniami KGW rzgowskiej 
gminy. W ubiegłym roku Gminny Ośrodek Kultury realizował 
projekt „Najciekawsze budynki kultury w Polsce” skierowany do 
członkiń kół gospodyń wiejskich z gminy Rzgów, polegający na 
odwiedzaniu obiektów kultury, zgłębiania ich tajemnic a także 
poznawania dawnych zwyczajów i tradycji najróżniejszych 
regionów. Liczne fotografie dokumentują wyprawy pań. 

Jest takie miejsce 
w Prawdzie

Aż trudno uwierzyć, że w po-
bliżu Rzgowa, a ściślej mówiąc 
w Prawdzie, znajdują się tak 
dzikie miejsca, gdzie rządzi 
tylko przyroda, a człowiek jest 
intruzem. tak, tak – takie miej-
sca są m.in. w dolinie rzeczki 
Dobrzynki. Rozlewiska wspo-
mnianego strumienia i bujna 
roślinność są ostoją m.in. 
bobrów, które z pościnanych 
drzew budują tamy i niedostęp-
ne dla człowieka miejsca. Sporo 
tu także ptactwa, a nawet ryb.

Dobrzynka była niegdyś zna-
czącą rzeką, nad którą znajdowa-
ło się sporo młynów. Dziś należą 
one do historii, ale malowniczy 

charakter rzeczki pozostał. Nie 
zniknęła też, na szczęście, bujna 
roślinność, a i bobry, które jesz-
cze niedawno były tu rzadkością, 
teraz zadomowiły się na dobre 
i znakomicie czują się w rozle-
wiskach Dobrzynki.

Walory tej niewielkiej rzeczki 
w pobliżu Rzgowa i Tuszyna doce-
niają mieszkańcy pobliskiej Łodzi 
i Pabianic, którzy najczęściej przy-
jeżdżają tu rowerami, jak choćby 
były premier Marek Belka. A żyjący 
w sąsiedztwie Dobrzynki coraz czę-
ściej budują niewielkie zbiorniki 
wodne nadające się nie tylko do 
rekreacji, ale i hodowli ryb.

(ER)
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DZIKA SAMI ZAPRASZAMY DO RZGOWA

tAJEMNICE 
StAREGO 
RZGOWA

Rzgów, którego dzieje zaczy-
nają się w średniowieczu, ma 
swoje tajemnice, znane tylko 
niektórym mieszkańcom. Nie 
wiedzą o nich także turyści 
coraz chętniej zaglądający do 
grodu nad Nerem i szukający 
tu nie tylko zabytków, ale i ma-
łomiasteczkowej atmosfery. Nie 
brak też takich, którzy szukają 
Rzgowa, którego nie ma…

Tak, tak – to, co dziś oglądamy 
podczas wędrówki starymi ulicami 
miasta, niewiele ma wspólnego ze 
Rzgowem sprzed kilku wieków. 
Dlaczego? To proste – Rzgów 
jak wiele dawnych miasteczek 
miał zabudowę drewnianą, która 
często płonęła Nawet w Piotrko-
wie owianym legendą sejmów, 
królewskich wizyt Trybunału Ko-
ronnego w samym centrum miasta 
tylko nieliczne domy były muro-
wane. Podobnie było w Sieradzu 
czy Łasku. Wielki pożar Rzgowa 
od iskry parowozu ciągnącego 
tramwajowe wagony w okre-
sie I wojny światowej zniszczył 
niemal całą drewnianą zabudowę 
i po tej pogorzeli odbudowywa-
no już domy tylko murowane. To 
właśnie z tego okresu pochodzą 
najstarsze kamieniczki w centrum 
miasta. Wiele z nich stanęło na ka-
miennych fundamentach dawnych 
domów drewnianych, które miały 
zapewne piwnice. Niewiele z nich 
zachowało się do dziś.

Zresztą ziemia kryje jeszcze wiele 
tajemnic. Na terenie dzisiejszego 
parku wzniesiono niegdyś muro-
wany ratusz, który szybko zburzono 
z rozkazu urzędników „państwa pa-
biańskiego” obawiających się roz-
wijającego się Rzgowa, który mógł 
zagrozić Pabianicom. Jak wyglądał 
ten ratusz, czy miał podziemia?

Wbrew pozorom tajemnice kryje 
także rzgowska XVII-wieczna świą-
tynia, którą wzniesiono w miejscu 
prawdopodobnie drewnianego ko-
ściółka. Gdzie dokładnie stała ta 
budowla, jak wyglądała? – tego też 
nie wiemy. W przypadku zabytko-
wego kościoła zastanawia też brak 
podziemi i krypt. Tak przynajmniej 
sądzi się obecnie. A może było ina-
czej? Kościół też płonął wielokrot-
nie, z mozołem go odbudowywa-
no, może przed wiekami zasypano 
podziemia, by nie mieć kłopotów 
z ich utrzymaniem tym bardziej, że 
nadwątlone mury pękały, trzeba je 
było wzmacniać…

W Rzgowie były niegdyś duże 
młyny, po których właściwie nie ma 
żadnych śladów. Gdzie się znajdo-
wały, jak wyglądały? A czy zasta-
nawialiście się, Drodzy Czytelnicy, 
jak wyglądała niegdyś przeprawa 
przez Ner, który przed wiekami nie 
był tak niewielką jak dziś rzeczką? 
Przy okazji zagadka: gdzie niegdyś 
stały rzgowskie wiatraki?

(er)
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Wydawać by się mogło,  
że miasta nie są najlepszym 
miejscem do życia dla dzikich 
zwierząt, a jednak życie dowo-
dzi, że jest inaczej. Zwierzęta 
w naszych lasach, mające coraz 
mniej naturalnych wrogów 
i rozmnażające się w szybkim 
tempie, poszukują pożywienia, 
które w miastach jest dostępne. 
W Bieszczadach niedźwiedzie 
przychodzą do domostw, bo 
śmietniki są dla nich wyśmie-
nitą stołówką. tak postępują 
też dziki oraz lisy.

Dziki pojawiają się na ulicach 
Rzgowa, lisy z kolei buszują 
w gospodarstwach w wielu oko-
licznych wsiach, np. w Gospo-
darzu i Prawdzie. A ponieważ 
przyzwyczaiły się do obecności 
człowieka, nawet w dzień „wpa-
dają na wyżerkę” do kurnika. 
Wszystko to trochę dziwi, bo 
w rzgowskiej gminie lasów jest 
jak na lekarstwo (lesistość zale-
dwie 4,3 proc.), a ponadto sporo 
tu ruchliwych arterii komuni-

kacyjnych i ludzi. Okazuje się, 
że dzika zwierzyna doskonale 
przystosowuje się do istniejących 
warunków, wykorzystując m.in. 
dolinki cieków wodnych oraz 
roślinność wodno-szuwarową. 
Stąd docierające tu z tuszyńskich 
lasów nie tylko dziki, ale i sarny 
oraz jelenie i łosie.

Choć w gminie nie ma wiel-
kich rzek, te niewielkie istniejące, 
np. Ner czy Dobrzynka, sprzyja-
ją zwierzynie, ponieważ tworzą 
trudno dostępne rozlewiska i tereny 
bagienne. Rozlewiska Neru stwo-
rzyły bardzo dobrze warunki do 
życia i rozmnażania m.in. bobrom. 
Są one pod ochroną, dlatego dziś 

możemy mówić o ich nadmiarze 
niekiedy szkodliwym, jak choćby 
w Guzewie, gdzie zniszczyły wiele 
drzew w sąsiedztwie rekultywo-
wanego stawu.

Mieszkańcy narzekają także 
na lisy. Co prawda w ostatnich 
latach w niektórych rejonach 
województwa wykładano tzw. 
szczepionki, ale w powszech-
nym odczuciu nie przyniosły 
one oczekiwanych zmian. Lepiej 
jest z dzikami, bo z powodu afry-
kańskiego pomoru świń zmniej-
szono radykalnie populację tych 
zwierząt. Coraz więcej mówi się 
o wilkach, których przybywa 
z roku na rok i praktycznie są już 
obecne w całej Polsce. Te wbrew 
pozorom płochliwe zwierzęta, 
unikające raczej ludzi, wędru-
ją w poszukiwaniu terenów do 
życia. Prawdopodobnie niedłu-
go pojawią się też w tuszyńskich 
lasach, choć bliskość aglomera-
cji łódzkiej nie będzie dla nich 
zachętą.

(PO)

CMENtARZE tO NIE tYLKO MIEJSCA PAMIĘCI…
W „Gminnym programie opieki 
nad zabytkami dla gminy 
Rzgów na lata 2021-2024” 
mowa jest także o ochronie 
miejsc pochówków w gminie: 
nekropolii czynnej, czyli cmen-
tarzu parafialnym w Rzgowie 
(z początku XIX w.), cmenta-
rzu wojennym w Starej Gadce 
(z 1914 r.), a także nieczyn-
nych cmentarzach wiejskich  
z 2 połowy XIX wieku: ewange-
lickim w Czyżeminku oraz ewan-
gelicko-augsburskim w Kalinie. 
We wspomnianym dokumencie 
jest także wzmianka o cmenta-
rzu cholerycznym z 2 połowy 
XIX w. Wszystkie te nekropolie, 
łącznie z obydwoma obiekta-

mi ewangelickimi, znajdują się 
w strefach ekspozycji cmenta-
rzy, dlatego w ich sąsiedztwie nie 
można realizować inwestycji bu-
dowlanych, czyli stawiać obiek-
tów kubaturowych, napowietrz-
nych linii energetycznych czy 
masztów telefonii komórkowej, 
a nawet zalesiać i wprowadzać 
zwartych nasadzeń.

Niestety, we wspomnianym 
programie zapomniano o cmen-
tarzu ewangelickim w Starowej 
Górze, choć jego pozostałości 
istnieją do dziś. Niegdyś cmen-
tarz ten był znacznie większy, 
jednakże podczas budowy tzw. 
obwodnicy Rzgowa w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku 

został znacznie pomniejszony. 
Czyżby ten zaniedbany i zapo-
mniany cmentarz skazany został 
na likwidację?

W złym stanie są także pozo-
stałe nekropolie ewangelickie, 
choć zachowały się na nich stare 
kamienne nagrobki. Cmentarze te 
są świadectwem XIX-wiecznego 
osadnictwa kolonistów nie-
mieckich, które zakończyło się 
w 1945 roku, czyli po zakończe-
niu II wojny światowej. Wciąż 
żywa pamięć o okropnościach tej 
wojny sprawia, że wspomniane 
nekropolie nie są dziś otoczone 
zbyt wielką troską miejscowej 
ludności.

(ER)
Krzyż na cmentarzu cholerycznym 

w Rzgowie



Na apel o pomoc dla 3-letniej 
Róży, córki strażaka naczel-
nika OSP z Woli Zaradzyń-
skiej, potrzebującej pomocy 

w walce z guzem mózgu, odpo-
wiedzieli druhowie jednostek 
ze rzgowskiej gminy. Strażacy 
ze Rzgowa nominowali do akcji 

wspierającej Różę swoich ko-
legów m.in. z Prawdy, a ci bez 
wahania włączyli się do akcji. 
Różę czeka kolejna chemio-
terapia i kosztowne leczenie 
w Niemczech. Na kosztowną 
terapię będzie potrzeba przy-
najmniej 2 miliony złotych.

Jakie są zasady tej akcji? 
Nominowana jednostka ma 48 
godzin na wykonanie zadania (10 
pompek). Po wykonaniu zadania 
nominowana jednostka wpłaca 
dobrowolną kwotę na podane 
konto. Jednostka nominowana 
ma prawo nominować kolejne 
jednostki/instytucje. Zapewne do 
akcji przyłączą się kolejne jed-
nostki z gminy Rzgów. Dodajmy, 
strażacy ze rzgowskiej OSP roz-
prowadzają kalendarze, z których 
część dochodu przeznaczona jest 
na pomoc dla Róży. Na konto 

małej Róży przekazali już sporą 
kwotę, pojawili się też na pikniku 
w Woli Zaradzyńskiej.

Niedawno podczas imprezy 
dla babci i dziadka zorganizowa-
nej w rzgowskim GOK odbyła 
się kolejna akcja zbiórki pienię-
dzy na leczenie Róży. Strażackie 
puszki zapełniły się błyskawicz-
nie.

Wpłaty można dokonywać 
na konto: Fundacja Zobacz 
Mnie 50-069 Wrocław, ul. Ofi ar 
Oświęcimskich 14/11, tytuł: Róża 
Hawryluk-Kłaniewska, nr konta: 
(Santander Bank Polska): 28 1090 
2398 0000 0001 4358 4104. Istnie-
je także możliwość przekazania 
1% podatku na ten szczytny cel. 
Więcej informacji pod linkiem: 
http://bityl.pl/YZ9ez

(ER)

To paradoksalna sytuacja: Rzgów 
leży nad dwoma rzeczkami, a fak-
tycznie brakuje mu wody, choćby 
dla celów rekreacyjnych. Jak 
wynika ze starych zapisów histo-
rycznych, w przeszłości było ina-
czej. W samym Rzgowie znajdo-
wał się młyn wodny, Ner rozlewał 
się na łąki nie tylko podczas wio-
sennych roztopów. Młynów było 
zresztą więcej, np. w Hucie Wiskic-
kiej, wokół każdego znajdowały się 
stawy. Ludzie mieli gdzie się kąpać, 
wypoczywać, hodować ryby…

Przed laty tworzono programy 
budowy tzw. małej retencji, która 

miała zatrzymywać wodę spływa-
jącą dziś z łąk i pól bez przeszkód, 
a przy okazji zapewniać nawadnia-
nie okolicznych terenów i wypo-
czynek mieszkańcom. Taki papie-
rowy plan stworzono i dla Rzgowa, 
ale jego realizacja odłożona została 
na daleką przyszłość. A szkoda, bo 
na Nerze mógłby powstać zalew 
z prawdziwego zdarzenia, stwarza-
jąc w centrum miasta tereny wypo-
czynkowe, których tu brakuje.

Nawet Struga, którą niektórzy 
nie chcą uznawać za rzeczkę, 
mogłaby zasilać niewielki zalew. 
Na możliwość stworzenia takiej 

atrakcji wskazali studenci Poli-
techniki Łódzkiej, którzy przed 
paroma laty zaproponowali kon-
cepcję wykorzystania terenów nad 
tym ciekiem w rejonie rzgowskiej 
szkoły właśnie na cele rekreacyjno 
- sportowe. Niestety i ta koncepcja 
na razie pozostaje tylko na papie-
rze. Rzgów już dawno odwrócił 
się od swoich rzeczek i nie zmie-
nia swego stosunku, choć w wielu 
innych miastach kraju obserwuje 
się tendencję przeciwną. Na szczę-
ście wielu prywatnych właścicie-
li działek leżących wzdłuż Neru 
dba o niewielkie stawy, w których 
i ryb nie brakuje…

(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
Parafi a 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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Na apel strażaków odpowiadają także mieszkańcy rzgowskiej gminy

RóŻA DLA RóŻY

Najwięcej chłopców rodzi się na wsiach
Sytuacja w gminie Rzgów jest 
podobna jak w całym wojewódz-
twie łódzkim, łącznie ze sfemi-
nizowaną Łodzią. W Rzgowie 
u progu minionego roku na 
4,9 tys. mężczyzn przypadało 
ponad 5,2 tys. kobiet, a w końcu 
roku sytuacja jeszcze się pogłę-
biła, bo przedstawicielek płci 
pięknej było o prawie 400 więcej. 
Panie muszą więc walczyć 
o względy mężczyzn i trudniej 
im znaleźć życiowego partnera.

Tymczasem w województwie 
łódzkim, zaliczanym do najbardziej 
sfeminizowanych regionów w kraju, 

na prawie 1,3 mln kobiet przypada 
1,15 mln mężczyzn. Jeszcze gorzej 
dla płci pięknej jest w samej Łodzi, 
gdzie na 100 mężczyzn przypada aż 
119 kobiet, czyli o prawie 20 proc. 
więcej. Według GUS w połowie 
mijającego roku na 100 mężczyzn 
w województwie przypadało 109,9 
kobiet. Życiowego partnera trud-
niej znaleźć również w Piotrkowie 
Trybunalskim, a także w powiatach 
pabianickim i opoczyńskim.

Analizowana sytuacja demogra-
fi czna jest dość skomplikowana, 
bo generalnie, o dziwo, rodzi się 
więcej chłopców niż dziewczynek, 

w województwie na 100 urodzeń 
dziewczynek przypada średnio 105 
urodzeń chłopców. Jednak męż-
czyźni żyją krócej, często wcześniej 
umierają na skutek chorób czy wy-
padków i po 50. roku życia mamy 
do czynienia z nadwyżką liczby pań. 
W przypadku rzgowskiej gminy po-
twierdza się jeszcze jedna prawidło-
wość: więcej chłopców rodzi się na 
wsiach, np. w 2020 roku w Gospo-
darzu na świat przyszło 5 chłopców 
i tylko 1 dziewczynka, w Hucie Wi-
skickiej – tylko 2 chłopców, podob-
nie w Babichach.

(er)

SĄ RZECZKI, A WODY BRAKUJE



MEDAL ZA ODWAGĘ
Przyznajemy zastępczyni 

burmistrza Rzgowa Małgo-
rzacie Rózdze za to, że zgo-
dziła się na upublicznienie 
ciążowych zdjęć. Dodajmy, 
oryginalnych i pięknych. 
Gwoli ścisłości odnotowu-
jemy, że wcześniej zrobiła 
to radna powiatowa Klaudia 
Zaborowska-Gorzkiewicz, 
którą też nominujemy do tego 
wyróżnienia. Teraz czekamy 

na udane zdjęcia narodzonego 
maleństwa pani Małgorzaty.
KRóL ZENON PIERWSZY

Były rzgowski radny, prezes 
GS „SCh” i Spółki Wodnej Zenon 
Wawrzyniak wcielił się tym razem 
w postać jednego z władców 
z darami dla narodzonego Jezusa 
w jasełkowym przedstawieniu 
wystawionym po raz czterdziesty 
przez Marię Depcik i jej czyże-
miński zespół. Król wypadł zna-
komicie, choć jego rola ograni-
czyła się raczej do cennych darów, 
a nie gadulstwa, które dominuje 
w życiu współczesnych VIP-ów.

BOCIANY I MASZYNY
Bociany z Guzewa, które za-

pewne z wiosną przyfruną do 
swojego gniazda nad stawem, 
mogą mocno zdziwić się od-
mienioną okolicą, wszak tutej-
szy akwen zaplanowano oddać 
do użytku już w październiku 
ubiegłego roku. Tak przynaj-
mniej obiecywał wykonawca. 
Tymczasem roboty stanęły 
i zapewne bociany będą się mu-
siały przyzwyczaić do hałasu 
maszyn, bo wierzymy, że wraz 
z ociepleniem wykonawca 
pojawi się jednak w Guzewie 

i doprowadzi do końca swoje 
dzieło.

MYŚLĄ JUŻ 
O WYBORACH

Jak donoszą nam ćwierkające 
wróble, wielu radnych myśli już 
o kolejnej kadencji Rady Miej-
skiej, choć na jej koniec trzeba 
jeszcze poczekać prawie dwa 
lata. Wielcy przegrani w ostat-
nich wyborach, a także ci, którzy 
musieli się rozstać z eksponowa-
nymi stołkami, rozważają powrót 
do władzy i liczą na eksponowa-
ne stanowiska w samorządzie, 
choć porzekadło mówi, że dwa 

razy nie wchodzi się do tej samej 
wody…

NAJWYŻSZE SZPILE
Która ze rzgowskich elegantek 

nosi najwyższe szpilki? Jak donosi 
znakomity obserwator i znawca 
niewieścich serc z kręgów samo-
rządowo-urzędniczych, który woli 
pozostać anonimowym informa-
torem, najpiękniejsze i najwyż-
sze szpilki nosi szefowa Referatu 
Ochrony Środowiska Magdalena 
Górska, Choć szpile są wyso-
kie niemal jak wieża Eiffla, pani 
Magda nie wywyższa się…

Wasza Klara

RZGOWSKI HYDE PARK

Graliśmy z Orkiestrą
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