
To, co stało się 24 lutego br., zaskoczyło cały świat. Rosja zaatakowała Ukrainę. Kolejne dni pokazały, że ta inwazja ma 
charakter zbrojnej napaści, w której nie liczy się ani międzynarodowe prawo, ani niewinny człowiek, ani dziecko. Na 
miasta i domy Ukrainy posypał się grad bomb i pocisków. str. 3

Emocje nie są dobrym doradcą, szczególnie gdy trzeba podjąć trudne decyzje. 
A takie zapadają podczas obrad radnych Rady Miejskiej w Rzgowie. Nadeszły 
trudne czasy, bo gmina musi spłacać zaciągnięte kredyty, infl acja demoluje 
wszystkie plany inwestycyjne, a do tego wojna tuż za naszą granicą. Dlatego spokój 
ma jeszcze wyższą cenę niż dawniej.
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Wszyscy pomagamy Ukrainie

Druhowie i goście zebrania sprawozdawczego OSP w Bronisinie Dworskim…
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AURA w lutym okazała 
się kapryśna, fundując nam 
wichury o szybkości docho-
dzącej do 120 km/h. Silny 
wiatr wyrywał drzewa, 
zrywał linie energetyczne 
i przewracał ciężarówki na 
autostradzie A-1.

DZIECI z Ukrainy zna-
lazły już opiekę w szkołach 
rzgowskiej gminy i Przed-
szkolu Publicznym, uczest-
niczą też w zajęciach w hali 
sportowej GOSTiR. Przyby-
wa ich z dnia na dzień. Wielu 
uchodźców znalazło już pracę 
w gminie, a także dach nad 
głową.

WIESŁAW DRABIK 
- niezwykle lubiany i po-
pularny bajkopisarz, autor 
książeczki dla dzieci pt. 
„Dawno temu w Rzgowie” 
po raz kolejny odwiedzi 
młodych mieszkańców 
naszej gminy, spotykając się 
z nimi w dniu 1 kwietnia br. 
w sali widowiskowej GOK 
oraz w szkołach w Guzewie 
i Tadzinie.

ZAROBKI nauczycie-
li - średnie wynagrodzenie 
nauczycieli w prowadzo-
nych przez rzgowski samo-
rząd placówkach w 2022 

roku: nauczyciel stażysta 
– 3537,80 zł, kontraktowy 
– 3926,96 zł, mianowany – 
5094,43 zł i dyplomowany 
– 6509,55 zł.

WSPÓLNIE z powiatem - 
pomocy finansowej wysoko-
ści ponad 2,6 mln zł udziela 
rzgowska gmina dla powiatu 
łódzkiego wschodniego na 
modernizację dróg powiato-
wych w 2022 roku. Dzięki 
tym pieniądzom i środkom 
powiatu (łącznie ponad  
4,3 mln zł) m.in. zmodernizo-
wana zostanie droga w Praw-
dzie i Czyżeminku, ruszy też 
przebudowa ul. Ogrodowej 
w Rzgowie.

ZRZUTKA na samochód 
dla strażaków – na wniosek 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej po-
wiatu łódzkiego wschodnie-
go Rada Miejska w Rzgowie 
udzieliła pomocy finansowej 
wysokości 10 tys. zł.

TEATR na scenie rzgow-
skiego GOK – 10 kwietnia 
(godz.16)grupa teatralna 
„Miś Filiś” z GOK przed-
stawi spektakl dla dzieci pt. 
„Bajkowy ambaras”, z udzia-
łem krasnali, królewny, Baba 
Jagi i wróżki. Jak potoczą się 
losy bajkowych bohaterów 
podczas tego spotkania? – to 
trzeba zobaczyć.

KRÓTKO

www.Facebook.com/GazetaRzgowska2019

Znajdź i polub nas 
na Facebooku

W HOŁDZIE UCZESTNIKOM DRUGIEJ KONSPIRACJI
1 marca br., w Narodowym 
Dniu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych złożono wiązanki kwia-
tów i zapalono znicze po Po-
mnikiem Drugiej Konspiracji 
w Konstantynie. To tutaj, na 
granicy Łodzi i gminy Rzgów, 
z inicjatywy uczestników po-
akowskiego podziemia, kom-
batantów i byłych więźniów 
politycznych, w 1997 roku usta-
wiony został niewielki pomnik. 
W ten sposób uczczono pamięć 
tych, którzy w okresie powo-
jennym walczyli o inną Polskę 
i niejednokrotnie oddawali za 
nią życie.

Kwiaty pod pomnikiem złożył 
burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
mińskki, radny Zbigniew Waprz-
ko i proboszcz rzgowskiej parafii  
ks. Krzysztof Florczak, a także 
mieszkańcy sołectwa Grodzisko 
– Konstantyna. Ks. K. Florczak 
przypomniał, że uczestnicy po-
akowskiego podziemia nie godzili 
się na Polskę pozbawioną chrześci-
jańskich korzeni. Za wierność pa-
triotyzmowi i tradycji płacili często 
najwyższą cenę. W ich intencji mo-
dlono się u stóp pomnika. Z kolei 
burmistrz przypomniał, że w uro-
czystości nie uczestniczy już zmarły 
niedawno łodzianin Kazimierz 

Skibicki, jeden ze współtwórców 
pomnika w Konstantynie. Jedno-
cześnie M. Kamiński podziękował 
mieszkańcom sołectwa i uczestni-
kom za udział w uroczystości.

Pomnik w Konstantynie to 
jedno z nielicznych miejsc na 
Ziemi Łódzkiej upamiętniają-
cych Żołnierzy Niezłomnych. 
Miał stanąć w Łodzi i stanowić 
hołd poległym patriotom, jednak-
że ówczesne władze Łodzi nie 
wyraziły na to zgody. Dlatego 
zlokalizowano go w rzgowskiej 
gminie, gdzie nie było żadnych 
przeciwwskazań…

(P)

CZY „POLSKI ŁAD” SFINANSUJE RONDO NA KATOWICKIEJ?
Jest już projekt ronda na drodze 
krajowej w Rzgowie, o czym pi-
saliśmy wcześniej, ale na razie 
nie wiadomo, kto sfinansuje wie-
lomilionową inwestycję. Rzgow-
ski samorząd zamierza wystąpić 
z wnioskiem do rządu, by on wyło-

żył pieniądze z „Polskiego Ładu”. 
Taki dokument ma powstać do 
końca lutego, potem trzeba będzie 
czekać wiele tygodni na decyzję

Rondo na „Krajówce” umożliwi 
ożywienie kilkusethektarowej tzw. 
strefy aktywności gospodarczej, 

znajdującej się między ul. Katowic-
ką i Guzewską, a także skomuniku-
je dwie części Miasta Mody. Dziś 
dzieli je wspomniana ulica Kato-
wicka, czyli droga krajowa. Oprócz 
ronda inwestor będzie musiał też 
zbudować łącznik ulicy Kusociń-

skiego z Rzemieślniczą, a także 
oświetlenie na Katowickiej.

Kiedy zatem ruszy budowa wspo-
mnianego ronda? Tego nikt nie wie, 
ale można spekulować, że w tym 
roku nie będzie to raczej realne

(er)

POŻEGNANIE BRYG. MARCINA RZESIEWSKIEGO
Po 25 latach służby zastępca 
komendanta powiatowego PSP 
w Koluszkach bryg. Marcin 
Rzesiewski przechodzi na 
emeryturę. Koledzy z Komen-
dy Powiatowej PSP powiatu 
łódzkiego wschodniego poże-
gnali go uroczyście, życząc mu 
dużo satysfakcji z dotychcza-
sowej pracy i zdrowia. Jak na 
strażaka przystało, pożegna-
no go niekonwencjonalnie, 

bo wodą, co uwieczniono na 
fotografiach.

M. Rzesiewski, absolwent 
SGGW i słuchacz Szkoły Aspi-
rantów PSP w Poznaniu i doszka-
lający się na studiach podyplomo-
wych w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej, pracował w JRG To-
maszów Mazowiecki i Koluszki, 
a od 2011 roku pełnił obowiązki 
zastępcy komendanta powiatowe-
go PSP. Dał się też poznać od naj-

lepszej strony jako rzecznik pra-
sowy pomagając dziennikarzom 
w informowaniu mieszkańców 
o zdarzeniach i funkcjonowaniu 
PSP. Uhonorowany został wielo-
ma nagrodami i odznaczeniami, 
m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi 
i Złotym Znakiem Związku RP.

W imieniu naszych Czytelni-
ków dziękujemy za ćwierć wieku 
służby i życzymy dużo zdrowia!

(P)

PODZIĘKOWANIE DLA 
WŁODZIMIERZA KACZMARKA
Podczas zebrania sprawoz-
dawczego OSP w Bronisinie 
Dworskim tamtejsi strażacy 
podziękowali Włodzimierzowi 
Kaczmarkowi za lata współpra-
cy. Specjalną plakietkę wręczył 
mu prezes OSP Adam Bednar-
czyk. Choć ostatnio zmieniły 
się zasady współpracy gminy 
z OSP i dotychczasowe obowiąz-

ki przejęły inne osoby, pan Wło-
dzimierz nadal będzie wspierał 
druhów, wykorzystując swoją 
wiedzę i doświadczenie. 

W. Kaczmarek na co dzień pracu-
je w Referacie Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie, ale jednocześnie pasjonuje się 
historią i dawnym Rzgowem. Od 
lat troszczy się o tutejsze zabytki, 

m.in. o cmentarz wojenny w Starej 
Gadce, na którym oprócz Niemców 
i Rosjan spoczywa wielu Polaków. 
Był jednym z in inicjatorów usta-
wienia w centrum Rzgowa tram-
waju, który pełni rolę muzeum. 
Dodajmy, że W. Kaczmarek jest 
jednocześnie muzykiem i preze-
sem Orkiestry Dętej w Rzgowie.

(er)

PRZYJADĄ GOŚCIE Z CAJVANY
Atrakcją tegorocznych doży-
nek w Starej Gadce, zaplano-
wanych na 4 września, będzie 
wizyta oficjalnej delegacji i ze-
społu folklorystycznego z Ca-
jvany w Rumunii. W 2017 roku 
Rzgów i Cajvana podpisały list 
intencyjny w sprawie współ-
pracy, Rumuni gościli już na 
dożynkach w Kalinku, także 
rzgowianie z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Radosła-

wem Pełką, dyr. GOSTiR Ra-
dosławem Bubasem i Orkiestrą 
Dętą przebywali na Bukowinie. 
Rumuni gości z Polski podej-
mowali chlebem i solą. Podczas 
tej pamiętnej wizyty w lipcu 
2019 roku orkiestra kilkakrot-
nie koncertowała i śpiewali nasi 
wokaliści: Agata Juśkiewicz 
oraz Mateusz Tomaszewski.

Pandemia spowodowała,  
że w ubiegłym roku nie doszło 

do zaplanowanej wizyty delega-
cji rumuńskiej w Rzgowie, być 
może w tym roku uda się gościć 
ją właśnie na dożynkach w Starej 
Gadce. Jak nas informuje Wło-
dzimierz Kaczmarek, prezes Or-
kiestry Dętej, oprócz oficjalnych 
władz planowany jest przyjazd ze-
społu folklorystycznego. Wizyta 
gości z Cajvany będzie okazją do 
zacieśnienia współpracy.

(PE)
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Wojna tuż za naszą wschod-
nią granicą, stanowiącą jed-
nocześnie wschodnią flankę 
NATO, wywołała nie tylko szok 
i strach. Do niedzieli (6 marca) 
naszą granicę przekroczyło 
milion uchodźców. Do wielkiej 
akcji pomocowej dla walczącej 
Ukrainy i uciekających przed 

wojną uchodźców włączyli się 
także mieszkańcy rzgowskiej 
gminy. Jako jedna z pierw-
szych była młodzież z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie”. 
Zareagowali także ci, którzy 
znają najlepiej wartość życia 
- strażacy z OSP. Druhowie 
z OSP w Rzgowie przekazali 
m.in. hełmy, mundury i sprzęt 
niezbędny w akcjach ratowni-

czych. Do pomocy przyłączyli 
się także strażacy z innych jed-
nostek w gminie oraz przedsię-
biorcy Rzgowa oraz pobliskiej 
Łodzi, którzy błyskawicznie ze-
brali 150 tys. zł. Za te pieniądze 
zakupili najpotrzebniejsze dla 
obrońców i mieszkańców Ukra-
iny przedmioty i sprzęt. 

W czwartek (4 bm.) ruszył do 
Ukrainy autokar OSP z Broni-

sina Dworskiego wyładowany 
najpotrzebniejszymi darami: 
od żywności, leków, środków 
opatrunkowych i higienicz-

nych poczynając, a na odzieży, 
latarkach, powerbankach i urzą-
dzeniach prądotwórczych koń-
cząc. To wszystko uzgodniono 
z władzami wojskowymi Ukra-
iny. W drogę powrotną autokar 
zabrał 44 uchodźców z Ukrainy, 
kobiety i dzieci. W Łodzi i Pa-
bianicach czekały na nie rodzi-
ny i zaprzyjaźnieni Polacy. To 
była niesamowita akcja – zna-
komicie zorganizowana i prze-
prowadzona jak na strażaków 
przystało!

To nie koniec tego wielkiego 
„pospolitego ruszenia” Pola-

ków. W rzgowskiej gminie przy-
gotowywane są do wysyłki dla 
obrońców Ukrainy samochody, 
w tym sanitarka. Zbiórka darów 

trwa. Mali Ukraińcy znaleźli już 
opiekę w szkołach i przedszko-
lu. W tej dramatycznej sytuacji, 
w jakiej znaleźli się Ukraińcy, 
nie brak licznych darów serca 
poszczególnych mieszkańców. 
Do akcji włączyli się także 
ludowcy, którzy odpowiedzie-
li na apel m.in. Marka Barto-
szewskiego, samorządowca od 
prawie 40 lat, działacza ludo-
wego i wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Rzgowie. 
W tych dniach wszyscy zdaje-
my nasz obywatelski egzamin.

(P)

Jednak i podczas ostatniej 
(2 marca) sesji Rady Miejskiej 
w Rzgowie, obradującej pod 
przewodnictwem Radosława 
Pełki, nie obyło się bez ostrych 
spięć i wzajemnych oskarżeń. 
Porządek obrad liczył blisko trzy-
dzieści punktów i wiele, szcze-
gólnie tych przedyskutowanych 
na wcześniejszym wspólnym 
posiedzeniu komisji, przegłoso-
wano w miarę gładko, ale kilka 
tematów wywołało ostrą i długą 
dyskusję. 

Wróciła sprawa strategii gminy 
do 2030 roku, w której zdaniem 
niektórych radnych zabrakło 
szerszego odniesienia się np. do 
geotermii, choć niejednokrotnie 
wyjaśniano, że nie jest to dziś 
temat najważniejszy chociażby 
ze względu na wysokie koszty 
i niską temperaturę podziemnej 
wody, czyli nieopłacalność inwe-
stycji. Radni uznali, ze warto ten 
dokument uzupełnić o brakują-

ce ważne sprawy. Dyskutowa-
no też o Starowej Górze, która 
zdaniem miejscowej radnej nie 
jest należycie doceniana przez 

samorząd, a argumentem zasad-
niczym był zły stan wielu ulic. 
Problem to znany powszechnie, 
bo na skutek częściowego znisz-

czenia melioracji z lat sześćdzie-
siątych woda na ulicach utrudnia 
życie mieszkańców. Czy jednak 
można mówić, że gospodarze nie 
dostrzegają problemu? Nie, co 
roku kilka ulic (z prawie 70 znaj-
dujących się w tej drugiej pod 
względem liczby mieszkańców 
miejscowości w gminie) zyskuje 
nowe nawierzchnie, ale szybkie 
zlikwidowanie kłopotów miesz-
kańców nie jest realne choćby ze 
względu na koszty czy problemy 
techniczne. Gorzkie stwierdzenie 
radnej, że nie ma ona nic do po-
wiedzenia w sprawie dróg i że jej 
praca nic nowego nie wnosi nie 
powinno raczej paść przed mi-
krofonami i kamerami internetu.

Wróciła też sprawa dronów 
i kontroli domostw, w których 
stwierdzono spalanie m.in. od-
padów i zatruwanie powietrza. 
Radny Kordian Skalski zarzucił 
burmistrzowi, że traktuje drony 
jako metodę walki o czyste po-
wietrze, podczas gdy radny 
widzi w nich jedno z narzędzi 

źle wykorzystywanych w Rzgo-
wie. Burmistrz chce wykorzy-
stać dane dostarczone przez 
drony w procesie uświadamia-
nia mieszkańców, z kolei radny 
chciałby bardziej radykalnych 
działań, łącznie z mandatami 
i karaniem trucicieli powietrza. 
A prawda przypuszczalnie leży 
gdzieś pośrodku i warto pochylić 
się nad znalezieniem wspólnego 
„mianownika”, wszak stawką 
jest czyste powietrze i zdrowie 
mieszkańców.

Tematów kontrowersyjnych 
podczas sesji było sporo i za-
mierzam do nich wracać w naj-
bliższym czasie. Chodzi m.in. 
o wnioski inwestycyjne dotyczą-
ce „Polskiego Ładu” (zgłoszono 
4), zbiornik wodny w Kalinie czy 
budowę zaplecza sanitarno-szat-
niowego na rzgowskim stadionie. 
Mimo prawie siedmiogodzinnej 
debaty, wiele spraw zmarginali-
zowano, z pola widzenia niemal 
zniknęły gdzieś sprawy związa-
ne z tegorocznymi inwestycja-
mi, które z powodu wzrostu cen 
i inflacji stoją pod znakiem za-
pytania.

(P)

dokończenie ze str. 1

ZBYT DUŻO OSTRYCH SPIĘĆ

Wszyscy pomagamy Ukrainie

Dary dla Ukrainy zebrane przez strażaków ze Rzgowa

dokończenie ze str. 1

Dary rzgowian zgromadzone w GOSTiR
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Andrzej Gałkiewicz, z którym 
niedawno udało nam się po-
rozmawiać o jego interesach 
i Rzgowie, nie ukrywa, że z ro-
dziną najlepiej wychodzi się 
na fotografii. Kilka lat trwał 
proces sądowy wytoczony 
bratu o zwrot akcji i sprawa 
jest w dalszym ciągu w toku, 
choć Zbigniew Gałkiewicz 
skazany został na trzy lata 
w zawieszeniu. Dziś Andrzej 

Gałkiewicz wycenia swoją 
stratę na około 40 milionów 
złotych. Jak twierdzi, władzę 
w spółce odzyskał, ale trzeba 
wyjaśnić sporo spraw związa-
nych z pieniędzmi.

- Czym dziś się zajmuję? 
Posiadam swoje elektrownie 
w okolicy Leszna i Zielonej 
Góry, a więc mam z czego żyć. 
„Zielona energia” to przyszłość 
także w naszym kraju. Niedaw-

no wróciłem z Tanzanii, wkrót-
ce lecę na Teneryfę. Żyję w spo-
koju, na niezłym poziomie, trzy 
miesiące w roku pływam jach-
tami. 

Zapytaliśmy naszego roz-
mówce o pierwszy przetarg 
na halę „Polrosu” przy ul. Tu-
szyńskiej. A. Gałkiewicz po-
twierdził, że jego córka miała 
poważny zamiar nabycia hali, 
ale okazało się, że jest zbyt dużo 

spraw do wyprostowania, dla-
tego na ten moment odpuściła. 
Ponadto wiele osób obiecywa-
ło jej pomoc, ale okazało się,  
że nic z tego nie wyszło. 

- Czy zamierza Pan wrócić 
do Rzgowa i prowadzić tu in-
teresy związane np. z „zieloną 
energią”?

- Kiedyś tak nawet my-
ślałem, jednak teraz widzę,  
że trzeba z tego zrezygnować, 

bo nie warto. Gdańsk, gdzie 
mieszkam, jest piękny. Za-
pominam powoli o Rzgowie. 
Era Gałkiewiczów w Rzgowie 
raczej się skończyła, do władz 
chyba nikt nie będzie się pchał, 
wszak brat został ukarany są-
downie. Mam co prawda to 
samo nazwisko, ale jestem, jak 
mi się wydaje, innym człowie-
kiem niż brat.

(P)

DLACZEGO RZĄD NIE CHCE PRZEDŁUŻENIA S-8?

Kiedy zatem przedłużona zosta-
nie droga ekspresowa S-8? – na to 
pytanie wciąż nie znamy odpo-
wiedzi. Kilkakrotnie pytany w tej 
sprawie z trybuny sejmowej rząd 
bagatelizuje temat i można od-
nieść wrażenie, że nie dostrzega 
problemu, wręcz nie chce realizo-
wać tej inwestycji. Budowa prze-
dłużenia S-8 nadal nie znajduje 
się w oficjalnych dokumentach 
rządowych. Oznacza to zatem, 
że nie ma mowy o rozpoczęciu 
choćby projektowania tej inwe-
stycji. Dlaczego rząd nie chce re-
alizować tego przedłużenia S-8?

Czy budowa tego przedłużenia 
to jakaś fanaberia i wyrzucanie 
pieniędzy w błoto? Nie, to ko-
nieczność. Gdy kilka lat temu 
oddano do użytku drogę ekspreso-
wą łączącą znakomicie Wrocław 
z Łodzią i Warszawą, wydawało 

się, że zniknęły problemy komu-
nikacyjne w środku Polski. Tak się 
nie stało, bo ruch drogowy w kraju 
rośnie niemal lawinowo. Autostra-
dy A-1 oraz A-2 z Łodzi do stolicy 
są dziś bardzo zatłoczone i docho-
dzi do wielu wypadków oraz ko-
lizji. Rząd co prawda zapowiada 
zmodernizowanie wspomnianego 
fragmentu A-2 do Warszawy, ale 
i to nie rozwiąże wszystkich pro-
blemów zmotoryzowanych. Anti-
dotum jest właśnie przedłużenie 
S-8 do „Gierkówki” i stworzenie 
alternatywnego połączenia ze sto-
licą, które znakomicie odciąży au-
tostradę A-2.

Droga ekspresowa S-8 stała się 
wielką szansą zarówno dla aglo-
meracji wrocławskiej, jak i wielu 
miast naszego województwa, m.in. 
Łasku, Zduńskiej Woli czy Siera-
dza. Arteria ta rozwiązała sporo 

problemów komunikacyjnych 
regionu i stworzyła jednocześnie 
szansę ożywienia wielu rejonów 
Łódzkiego. Czy rząd tego nie do-
strzega, czy nie widzi też szansy, 
jaką stworzy przedłużenie S-8?

Apelujemy do gospodarzy Ziemi 

Łódzkiej, samorządowców i par-
lamentarzystów, by jeszcze raz 
podjęli trud walki o S-8. „Okrą-
gły stół” w połowie 2018 roku, 
zorganizowany z inicjatywy ów-
czesnych radnych Łodzi Tomasza 
Kacprzaka i Mateusza Walaska, 

wsparty m.in. przez parlamenta-
rzystów Cezarego Grabarczyka 
i Iwonę Śledzińską, potwierdził 
celowość zbudowania przedłuże-
nia tej arterii. Zmuśmy wreszcie 
rząd, by podjął męską decyzję!

(ER)

Z drogą ekspresową S-8 od początku było sporo kłopotów. 
Parlamentarzyści i gospodarze naszego regionu musieli stoczyć 
wielką batalię, by powstała w istniejącym dziś śladzie. Po latach 
można stwierdzić, że była to bardzo dobra decyzja. Teraz 
jednak jak po grudzie idzie walka o przedłużenie tej arterii od 
węzła „Łódź Południe” do Tomaszowa Mazowieckiego. Może 
znów potrzebna jest „powtórka z rozrywki” i włączenie się 
do tej walki parlamentarzystów. Cezary Grabarczyk i Iwona 
Śledzińska mają już na tym polu duże doświadczenie!

CZY POWSTANIE NOWE ZAPLECZE ZAWISZY?

Gdyby Zawisza przed laty 
utrzymał się w III lidze, za-
pewne dziś obiekt przy ul. Tu-
szyńskiej wyglądałby zupełnie 
inaczej i nie byłoby narzekań 
na brak stadionowego zaplecza. 
Tymczasem w ostatnich latach 
przybyło młodzieży trenującej 
piłkę nożną, a boisk jest wciąż 

tyle samo co dawnej, nie mówiąc 
o szatniach, sanitariatach… Go-
spodarze Rzgowa chcą zmienić 
sytuacje i planują zbudowanie 
nowego zaplecza dla sportow-
ców i trenerów. Przybyć ma też 
trzecie boisko, o czym podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Rzgowa mówił burmistrz Mate-

usz Kamiński. Ma to być typowy 
obiekt pod potrzeby trzyboisko-
wego stadionu, m.in. z 6 szatnia-
mi, sanitariatami i pomieszcze-
niami dla trenerów.

Inicjatywa wzbudziła dyskusję 
i krytykę. Radny Kordian Skalski 
zbudowanie zaplecza na stadionie 
przy ul. Tuszyńskiej nazwał nie-
porozumieniem i sugerował, by 
rozszerzyć funkcje tego obiektu, 
nawiązując m.in. do rzgowskich 
tradycji lekkoatletycznych. Czy 
jest to słuszne? I tak, i nie – wszak 
niedaleko znajduje się Rudzki 
Klub Sportowy specjalizujący się 
właśnie w hołdowaniu królowej 
sportu. A w Rzgowie od lat roz-
wija się piłka kopana, także w wy-

daniu kobiecym. Sam przewod-
niczący Rady Radosław Pełka, 
podobnie jak radny Jan Spałka, też 
niejednoznacznie opowiadali się 
za budową zaplecza sportowego 
na stadionie, a ten ostatni sugero-
wał raczej ustawienie kilku kon-
tenerów, by nie było w Rzgowie 
„kolejnego molocha”, nawiązując 
w swej wypowiedzi do GOK. – 
Kontenery to nie standard, jakiego 
oczekujemy, a ponadto czas już 
skończyć z kosztownymi remon-
tami, które nie rozwiązują proble-
mów blisko 200 zawodników – 
mówił wiceprzewodniczący Rady 
Marek Bartoszewski.

Sport i kultura niemal zawsze 
przegrywają z innymi zamie-

rzeniami, jak choćby budową 
ronda czy ośrodka zdrowia, ale 
rzgowski stadion to coś więcej 
niż kopanie piłki. Obiekt powstał 
w połowie lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, na początku 
miał nawet bieżnie i skocznię, 
ale nie sprawdził się w takim 
kształcie. Od kilku dziesięcio-
leci służy głównie piłkarzom. 
O rozbudowie obiektu mówi się 
od dawna, zakupiono nawet kilka 
działek, ale na tym się skończyło. 
Być może inicjatywa gospodarzy 
gminy przełamie wreszcie impas 
przy Tuszyńskie. Czy uda się do 
niej przekonać rzgowskich rad-
nych?

(PO)

ERA GAŁKIEWICZÓW W RZGOWIE 
RACZEJ SIĘ SKOŃCZYŁA
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Gdzie najbardziej dokucza nam 
hałas? W miastach z gęstą za-
budową. Niestety w przypadku 
Rzgowa nie znamy nawet oficjal-
nych wyników pomiarów hałasu, 
bo Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w rapor-
cie podsumowującym badania 
hałasu w latach 2012-2016 po-

twierdza, że analizował jedynie 
Tuszyn, przez który przebiega 
DK-91.Z konieczności te dane 
przytacza przygotowany nie-
dawno na zlecenie samorządu 
„Program ochrony środowiska 
dla gminy Rzgów na lata 2021-
2025 z perspektywą do roku 
2030”. Na tym odcinku drogi 

dopuszczalną dawkę hałasu 60 
dB przekroczono o 10-15 db. Co 
prawda A-1 i S-8 odciążyły póź-
niej arterię w Tuszynie, ale prze-
cież co roku przybywa pojazdów 
i wzrasta ruch na drogach.

W rzgowskiej gminie hałas komu-
nikacyjny daje o sobie znać także 
w pobliżu autostrady A-1 i drogi 

ekspresowej S-8. Powstały przy nich 
ekrany akustyczne, ale nie wszędzie 
w dostatecznej ilości. Dotyczy to 
szczególnie A-1. Sprawa zajmowała 
się NIK i marszałek województwa, 
były nawet zalecenia dotyczące za-
instalowania dodatkowych ekranów, 
ale GDDKiA wie swoje i odwleka 
z realizacją tych decyzji.

Na szczęście w gminie Rzgów 
nie ma wielkich zakładów prze-
mysłowych będących źródłem 
hałasu, wiejski charakter gminy 
sprawia też, że i hałas komunal-
ny nie jest tu problemem. Zatem 
w przyszłości trzeba będzie roz-
wiązywać problemy z hałasem 
komunikacyjnym, a to będzie 
wymagało olbrzymich nakładów 
finansowych.

(ER)

Wielu dilerów samochodowych 
ulokowało swoje firmy w gminie 
Rzgów. Sprawiło to przede 
wszystkim dogodne położenie 
i bardzo dobry dojazd. Nic więc 

dziwnego, że amatorzy takich 
marek jak KIA, TOYOTA czy 
SUBARU odwiedzają salony 
w Starowej Górze, tuż za grani-
cą gminy z Łodzią, tym bardziej, 

że do tych salonów trafiają naj-
nowsze modele pojazdów, niemal 
równolegle z ich europejską czy 
światową premierą. Oczywiście 
pandemia spowodowała opóź-

nienia w dostawach nowych sa-
mochodów osobowych, ale w sa-
lonach ruch wciąż jest duży.

W gminie sprzedawane są również 
pojazdy ciężarowe, m.in. ciągniki 

DAF, można tutaj kupować także 
znakomite traktory i maszyny rolni-
cze japońskiego producenta. Gmina 
jest również swoistym zagłębiem 
naprawczym samochodów różnych 

marek, zarówno osobowych jak i cię-
żarowych, bo przy wszystkich salo-
nach sprzedaży znajdują się warszta-
ty wyposażone w nowoczesny sprzęt 
diagnostyczny i naprawczy.

PO SAMOCHÓD DO RZGOWA

TEN NIEZNOŚNY HAŁAS NA DROGACH

PSIE ZAPRZĘGI W ŻEROMIŃSKIEJ „RYBAKÓWCE
Tego jeszcze nie było! W żeromiń-
skiej „Rybakówce” (gm. Tuszyn) 
Klub Sportowy „Alaska” orga-
nizuje zawody o puchar Polski 
Psich Zaprzęgów „Rybakówka 
Cup”. Psie zaprzęgi będą rywa-

lizować 26-27 marca br. na czte-
rokilometrowej trasie na tym 
atrakcyjnym terenie, wśród zie-
leni i rybnych akwenów. Zapisy 
do udziału w tej imprezie trwają 
już od 11 lutego. Patronem ho-

norowym jest starosta łódzki 
wschodni Andrzej Opala, a part-
nerem wydarzenia – powiat 
łódzki wschodni. 

Klub „Alaska” w Łodzi powstał 
w 2011 roku z pasji – jak czytamy 

na jego stronie internetowej – do 
zaprzęgów sportowych i lekkiej 
atletyki. Jego członkowie uczest-
niczą w wielu krajowych i zagra-
nicznych imprezach sportowych, 
odnosząc sukcesy. Zawody w Że-

rominie będą okazją do przybli-
żenia tej mało znanej w Polsce 
dyscypliny, a także ukazania wa-
lorów „Rybakówki”, nietypowe-
go miejsca do wypoczynku.

(PO)

Rozwija się także sprzedaż po-
jazdów używanych, nawet DAF 
oferuję ciężarówki, z kolei dilerzy 
nowych marek osobowych także 
oferują samochody po przebiegu. 
Ci, którzy w tych niełatwych cza-
sach dla dilerów i salonów zdecydu-
ją się nabyć pojazd tańszy, mają do 
dyspozycji sporo komisów.     (P)

SZEŚĆ POJAZDÓW ZE RZGOWA DOTARŁO DO STOROŻYŃCA
Do zaprzyjaźnionego ze Rzgowem Storożyńca 9 marca br. dotarły 
trzy pojazdy podarowane przez mieszkańców rzgowskiej gminy: 
„Lublin” z OSP Guzew i 2 samochody terenowe. Trzy dni wcze-
śniej Ukraińcy odebrali na granicy 3 inne pojazdy: „Fiat Ducato” 
(bus z windą do przewozu osób chorych) z „Landcaru” i 2 pojaz-
dy terenowe. Łącznie do Storożyńca trafiło sześć samochodów. 
Dodatkowo na Ukrainę dostarczono sporo leków, środków opa-
trunkowych i żywności ofiarowanej przez mieszkańców gminy. 
Tymi darami serca wypełniono wszystkie dostarczone pojazdy. 
W drodze powrotnej do Rzgowa przywieziono 35 uchodźców.

To była znakomicie przepro-
wadzona akcja. Tylko kilka dni 
potrzeba było na zgromadzenie 
i przygotowanie do przekazania 
na Ukrainę aż sześciu pojazdów 
i innych darów. Kilka dni wcze-
śniej Ukraińcy ze Storożyńca 
poinformowali, że w sytuacji, 
w jakiej znaleźli się na skutek 

agresji Rosji, potrzebują przede 
wszystkim pojazdów do trans-
portu rannych. Na taką prośbę 
Polacy nie mogli nie zareago-
wać.

Jak przebiegała ta akcja dostar-
czenia na Ukrainę darów w po-
staci pojazdów, żywności, środ-
ków opatrunkowych i leków? 

– pytamy znanego rzgowskiego 
przedsiębiorcę i społecznika Ry-
szarda Turskiego.

- Łącznie przygotowanie po-
jazdów i ich sprawne dostarcze-
nie na granice w dwóch trans-

portach zajęło zespołowi ludzi 
siedem dni. To dzięki współdzia-
łaniu kilku mieszkańców naszej 
gminy, którzy akcję zorganizo-
wali, ale i łódzkich wolontariu-
szy. Dodatkowe dary pochodziły 

ze zbiórek prowadzonych m.in. 
przez naszą parafię, harcerzy 
i mieszkańców. Zbiórki pienięż-
ne i finansowe wsparcie przez 
jedną z firm Rzgowa pozwoliły 
zakupić, dla drugiego transportu, 
samych konserw za 15 tysięcy 
złotych.

Dodajmy na zakończenie, 
że schronienia 35 uchodźcom 
z Ukrainy udzielił już Ryszard 
Turski. Teraz kolej na innych 
mieszkańców Rzgowa dyspo-
nujących obszernymi domami, 
bowiem do grodu nad Nerem 
dociera coraz więcej osób zza 
wschodniej granicy i potrzebują 
dachu nad głową choćby na kilka 
dni...

(P)

str. 5GORĄCY TEMAT Luty 2022   Gazeta Rzgowska



W wieku 83 lat zmarł Daniel 
Passent, wybitny felietoni-
sta tygodnika „Polityka”, 
z którym związany był od 
1958 roku. Dużą część Jego 
dziennikarskiej biografii sta-
nowią także publicystyka i re-
portaże. Swój kunszt dzien-
nikarski D. Passent pokazu-
je w tekstach do kabaretów 
oraz wydanych książkach. 
Jak napisał Jerzy Baczyński 
– redaktor naczelny „Polity-
ki”, D. Passent „wierzył w siłę 
przetrwania, lojalność, rozsa-
dek ludzi, ich inteligencję, bał 
się radykalizmów, przemocy, 
języka nienawiści. Dlatego też 
w ostatnich latach Jego felie-
tony stawały się coraz bar-
dziej gorzkie”.

Z działalności dziennikarskiej 
Passenta wyłania się jakże jed-
noznacznie brzmiący przekaz 
potrzeby dialogu dla realizacji 
oczekiwań społecznych oraz 
rozwiązywania trudnych proble-
mów gospodarczych i politycz-
nych. O potrzebie poszukiwania 
takich właśnie platform współ-
pracy ponad podziałami ape-

lowaliśmy na łamach „Gazety 
Rzgowskiej” wielokrotnie. 
W dzisiejszej zglobalizowanej 
gospodarce ma to szczególne 
znaczenie w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw o mniejszym 
potencjale, a przede wszystkim 
firm z sektora MŚP. Na prze-
strzeni ostatnich lat mieliśmy 
okazję uczestniczyć w kilku 
spotkaniach poświęconych 
temu tematowi mając nadzieję, 
że pomogą one zwrócić uwagę 
na podstawowe problemy tych 
środowisk. 

Podczas zorganizowanego 
przez Związek Przedsiębiorców 
i Pracodawców oraz ówczesne 
Ministerstwo Rozwoju Forum 
Małego i Dużego Biznesu obecna 
podsekretarz stanu Jadwiga 
Emilewicz zachęcała duże firmy 
do współpracy z sektorem MŚP, 
ponieważ „skorzystać mogą na 
tym jedni i drudzy. MŚP są bar-
dziej elastyczne i mają lepszą 
wiedzę o lokalnych rynkach. 
Dzięki temu mogą sprawniej 
dostarczać dla dużych klientów 
produkty i usługi dopasowane 
do ich potrzeb”. 

Z kolei w dyskusji nad mate-
riałem „Strategia na rzecz odpo-
wiedzialnego rozwoju” mówiąc 
o konieczności wsparcia pol-
skiego sektora gospodarczego 
i przygotowania do konkurencji 
z rynkiem światowym, w odnie-
sieniu do sektora MŚP stwier-
dzono, iż „celem interwencji 
państwa jest zwiększenie ich 
potencjału gospodarczego, two-
rzenie miejsc pracy, zwiększenie 
udziału w kooperacji i ekspan-
sji zagranicznej oraz ułatwie-
nie dostępu do instrumentów 
finansowania ich rozwoju”. 
Słowo „dialog” miało znaczącą 
wymowę w jakże ważnych dla 
Polski i Polaków momentach 
historycznych: przystąpieniu 
Polski do struktur NATO oraz 
Unii Europejskiej. 

Te wydawało się optymistycz-
nie brzmiące akcenty sprzed lat 
nie wpisały się jednak do sposo-
bu wprowadzania w życie zapi-
sów Polskiego Ładu i uwzględ-
nienia w nim stanowiska przed-
siębiorców, którzy będą decy-
zje autorów tego dokumentu 
realizować. Oceny ekspertów 

gospodarczych oraz przedstawi-
cieli organizacji przedsiębior-
ców zdecydowanie wskazują na 
wiele negatywnych propozycji, 
które wymagają konsultacji 
i dialogu społecznego szczegól-
nie w zakresie reformy prawa 
podatkowego. 

Do obecnego stanu prawne-
go w dość skomplikowanym 
systemie podatkowym „Polski 
Ład” wprowadza dodatkowe 
obciążenia dla przedsiębiorców. 
W ocenie przedstawiciela Kon-
federacji Lewiatan „przepisy 
podatkowe w Polskim Ładzie 
są niskiej jakości. Ponadto 
budzą wątpliwości interpre-
tacyjne i powodują dużo pro-
blemów z ich zastosowaniem, 
największym minusem ustawy 
są zmiany w zakresie opłacania 
składki zdrowotnej dla przed-
siębiorców. Odchodzi się od 
prostej zryczałtowanej płatności 
na rzecz skomplikowanego me-
chanizmu ustalania podstawy 
wymiaru na podstawie dochodu 
podatkowego przedsiębiorcy. 
Wprowadza się to tylko po to, 
aby istotnie podnieść opodat-

kowanie firmom”. Stanowiska 
innych organizacji pracodaw-
ców są zgodne z przytoczoną 
opinią. 

Można znaleźć w zapisach 
„Polskiego Ładu” pozytywne 
propozycje w postaci podwyż-
szonej kwoty wolnej od podat-
ku czy waloryzacji progu po-
datkowego, ale nie zmienia to 
opinii o tym, że przedsiębiorcy 
więcej stracą niż zyskają na pro-
ponowanej reformie. Dotyczy 
to w szczególności przedstawi-
cieli małych i średnich przed-
siębiorstw.

Niewątpliwie na uwagę w bu-
dowaniu opinii o jakości „Pol-
skiego Ładu” zasługuje fakt 
odejścia z resortu finansów 
ministra odpowiedzialnego za 
wprowadzanie w życie jego 
przepisów, a także przedłużające 
się poszukiwania jego następcy. 
Dlatego przedstawiciele organi-
zacji pracodawców i przedsię-
biorców, eksperci gospodarczy 
apelują do rządzących o dialog 
w procesie tworzeniu przepi-
sów „Polskiego Ładu” dla bu-
dowania silnej pozycji Polski, 
zdolnej rywalizować z wielkimi 
gospodarkami światowymi.

 b.b.

Mamy więc impas w sporze, 
którego tylko teoretycznie nie 
ma, ale który tak naprawdę jest 
i nabrzmiewa. Reprezentujące 

handlowców Stowarzyszenie 
Kupców Regionu Piotrkowskie-
go nadal nie widzi powodów, aby 
zmuszać kupców z Dmowskiego 

do pokrywania kosztów miasta 
związanych z funkcjonowaniem 
targowisk gminnych, które po-
winny same finansować swoje 
koszty. To nie jest sprawiedli-
we i prowadzi do rozgoryczenia 
wielu kupców przeniesionych 
przymusowo z ul. Targowej na ul. 
Dmowskiego. Również kierow-

nictwo Ogólnopolskiej Federacji 
Małych i Średnich Przedsiębior-
ców nadal popiera stanowisko 
kupców, które przez prawie 2 lata 
negocjowało tę sprawę z wła-
dzami Piotrkowa. Od początku 
Federacja okazywała duże zro-
zumienie dla narastających pro-
blemów z finansowaniem zadań 

przez władze Piotrkowa. Dlatego 
występując o zrównanie stawek 
opłaty targowej w całym mieście 
- zamiast ich generalnej obniżki 
- miała na względzie sprawie-
dliwe traktowanie wszystkich 
piotrkowskich kupców, tym bar-
dziej, że powody wywindowa-
nia opłaty dla kupców z Dmow-
skiego do poziomu 5 zł/m2 już 
nie istnieją. Wszystko po to 
aby i kupcy, i miasto w zgodzie 
przeszły trudną próbę związaną 
z przymusowym wysiedleniem 
dużej grupy kupców z targowiska 
HALA na ul. Targowej. 

str. 7

Władze Piotrkowa Trybunalskiego są nieugięte

SPÓR Z KUPCAMI TRWA
Mimo wymiany kolejnych pisemnych stanowisk 
i kompromisowych apeli ze strony kupców z targowiska przy 
ul. Dmowskiego oraz propozycji mediacji w obecnym sporze 
ze strony rzecznika MŚP Adama Abramowicza, prezydent 
Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak pozostaje 
nieugięty i ustami dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania 
Miasta Karola Szokalskiego odrzuca ich propozycję 
zrównania stawek opłaty targowej obowiązujących na 
terenie całego miasta.

DIALOG POTRZEBNY JAK TLEN
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Dziś można przyjąć, że Stowa-
rzyszenie i wspierająca je Federa-
cja słusznie czują się zawiedzio-
ne. Nie pierwszy raz zresztą. Wy-
dawało się, że bardzo realna staje 
się wynegocjowana przez nie 
z właścicielem targowiska wizja, 
a potem już projekt stworzenia 
w całym kompleksie prywatnych 
nieruchomości wokół targowiska 
przy Dmowskiego (dziś to BA-
ZAR-PIOTRKÓW) regionalnego 
multibrandowego i multibranżo-
wego nowego kupieckiego cen-
trum handlowo-promocyjnego 
dedykowanego szeroko rozumia-
nemu polskiemu sektorowi MŚP. 
Według projektu miałyby się tam 
znaleźć nie tylko standardowa 
żywność oraz artykuły spożyw-
cze i przemysłowe znane z tar-
gowiska HALA ale także wyroby 

rękodzieła i rzemieślnicze oraz 
produkty wysokiej jakości, plus 
antyki i giełda samochodowa oraz 
branże i firmy, o których teraz już 
nie warto nawet pisać. Można 
spokojnie uznać, że w wojewódz-
twie łódzkim nie ma takiego kom-
pleksu. Nie tylko zresztą tu. 

W tej sytuacji pojawiający 
się argument samorządowców, 
że większość handlujących na 
Dmowskiego kupców nie miesz-
ka na co dzień w Piotrkowie, jest 
zawstydzająco krótkowzroczny 
i niepoważny, ponieważ wszyst-
kie znane duże centra dystry-
bucyjno-promocyjne w kraju 
(np. łódzka MANUFAKTURA) 
zbudowano w oparciu o opisany 
i sprawdzony model gromadze-
nia wielu firm i branż w jednym 
miejscu. Miasto zyskałoby 
dużego krajowego gracza ryn-
kowego i już tylko dlatego, że 
nieuchronnie sprowadziłby on 

do Piotrkowa kolejnych dużych 
inwestorów projekt ten wart był 
przynajmniej rozważenia zamiast 
rozegrania dla własnych, bardzo 

wąskich celów. Samo kupieckie 
targowisko w realiach piotrkow-
skich pozostanie jedynie targowi-
skiem i będzie coraz bardziej za-
grożone upadkiem pod kolejnymi 
ciosami sieci handlowych. 

Wspomniany projekt oczywi-
ście wisi teraz w próżni i to nie 
zmieni się bez zmiany nastawie-
nia władz miasta, które najwyraź-

niej nie są zainteresowane jego 
realizacją. Czy poprawi to wize-
runek miasta? Oczywiście nie! 
Czy poprawi sytuację kupców 
z targowiska przy Dmowskiego? 
Z pewnością nie poprawi! Czy 
miasto ma w ogóle jakąś propo-
zycję dla kupców? Tak: płaćcie 

i cieszcie się, że nie płacicie 
więcej! Innymi słowy można po-
wiedzieć, że mała (dla miasta, nie 
dla kupców) kasa płacona dziś 
pokonała dużą płaconą za nie-
długi czas i nic nikomu do tego, 
jak zarabiają na siebie władze 
dumnego miasta Piotrków Try-
bunalski!

Stanisław Nowak

SPÓR Z KUPCAMI TRWA
dokończenie ze str. 6
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Na razie w Rzgowie były trzy pik-
niki zorganizowane przez „Caritas”, 
19 czerwca będzie czwarty. Przy-
jedzie Zespół Pieśni i Tańca „On-
draszek” oraz kabaret ze Szczyrku. 
Oprócz góralskiej muzyki i humoru 
nie zabraknie też części charytatyw-
nej z loterią i licytacją dzieł sztuki, 
bo cała impreza będzie miała wła-
śnie taki charakter.

Pikniki to duże imprezy firmowane 
przez „Caritas”, nad przygotowaniem 
których miesiącami pracuje spora 
grupa rzgowian. Nad całością czuwa 
Irmina Kuzik, zaś część kulturalną, 

czyli występy artystów, organizuje 
rzgowianin Mieczysław Trzeciak. 
Oczywiście gospodarzem tego wiel-
kiego wydarzenia jest miejscowy 
proboszcz ks. Krzysztof Florczak.

- Na dotychczasowych pikni-
kach gościliśmy m.in. znakomi-
tych akordeonistów z Andrespola, 
furorę zrobił ksiądz prezentujący 
„czarny” humor, czyli kościelny, 
a także nieżyjący już legendarny 
komendant straży z Kopydłowa - 
aktor Leszek Benke – opowiada 
M. Trzeciak. – Być może w przy-
szłości uda nam się gościć Annę 

Dymną, znakomitą aktorkę, znaną 
z działalności charytatywnej.

M. Trzeciak pochodzi z Kalino-
wej, wsi leżącej niedaleko Błaszek 

w powiecie sieradzkim. Wychowy-
wał się w sąsiedztwie tamtejszej 
XV-wiecznej świątyni, w której 
proboszczem w latach 1964-1973 
był ks. Stefan Kołodziejski, więzień 
Dachau, seminaryjny kolega sługi 
Bożego Stefana Wyszyńskiego. Księ-
dzu Kołodziejskiemu rzgowianin za-
wdzięcza życie. Tak, tak - gdy jako 
dziecko ciężko zachorował, jedyną 
szansą na jego uratowanie były za-
graniczne leki, na które potrzebne 
były dewizy. W tamtych czasach 
były nieomal nieosiągalne. Ksiądz 
stanął na głowie, by je zdobyć i prze-
kazać mamie Mieczysława. A potem 
nie chciał zwrotu pieniędzy…

Kalinowa to także słynny baro-
kowy dwór, pierwowzór „Straszne-
go dworu” z opery Stanisława Mo-
niuszki. To jeszcze jeden powód do 

dumy z rodowego gniazda rzgowia-
nina. A jakim sposobem trafił on do 
grodu nad Nerem? W 2004 roku 
przyjechał tu za żoną Agatą…

Dziś pan Mieczysław uważa się za 
rzgowianina. Od lat pracuje w „Rol-
Bud”, a działalność w „Caritasie” 
traktuje jako swój wkład w rozwój 
Rzgowa i pomaganie potrzebują-
cym. Pikniki to okazja do przycią-
gnięcia rzgowian i włączenia ich do 
pomagania potrzebującym. Twier-
dzi, że jeszcze się nie zdarzyło, by 
któryś z przedsiębiorców Rzgowa 
odmówił wsparcia dla „Caritasu”.

- Chciałbym w przyszłości zor-
ganizować w Rzgowie wielką 
cykliczną imprezę charytatywno-
kulturalną, która stanie się także 
znakiem rozpoznawczym Rzgowa 
i okazją do promocji miasta. 
Kocham akordeon, więc może to 
będzie właśnie impreza poświęco-
na muzyce akordeonowej…

(P)

ŁĄCZNICZKA Z POWSTANIA
Przez kilka lat ta historia nie dawała nam spokoju. Z okazji 
kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński zapalał znicz na grobie 
Ewy Widyk na cmentarzu w Starej Gadce. Wiedział o niej tylko 
tyle, ile wynikało z napisu na granitowej tablicy: że urodziła się 
w 1926 roku, że była nauczycielem, „wspaniałym pedagogiem, 
łączniczką Powstania Warszawskiego”. Bliższych informacji 
i niej szukał także Włodzimierz Kaczmarek ze rzgowskiego 
Urzędu Miejskiego, od lat opiekujący się miejscami pamięci, 
w tym także mogiłami zasłużonych rzgowian. „Gazeta” 
kilkakrotnie apelowała o bliższe informacje na jej temat.

W Muzeum Powstania War-
szawskiego E. Widyk znajdowa-
ła się w ewidencji powstańców, 
wiadomo było, że walczyła na 
Starym Mieście, że kanałami prze-
szła do Śródmieścia jako łącznicz-
ka oddziału AK por. „Szarego”. 
Po upadku Powstania trafiła do 
obozu jenieckiego, a po wojnie 
wylądowała w Wielkiej Brytanii. 
To informacje od córki znajdujące 
się w specjalnej powstańczej an-
kiecie. Maria Pałgan z archiwum 
Muzeum Powstania Warszawskie-
go z żalem informowała redakcję, 
że więcej wiedzy nie posiada.

Na łamach „Gazety Rzgowskiej” 
ukazał się apel do Czytelników, by po-
mogli odnaleźć rodzinę Ewy Widyk. 
Nie zawiedliśmy się. Ktoś przeczytał 
nasz apel, skojarzył z panią Janiną 
i dał jej znać o naszych poszukiwa-
niach. Któregoś dnia odezwała się 

córka poszukiwanej – Janina, miesz-
kająca w centrum Łodzi. Kilka dni 
później spotkaliśmy się.

- Moja mama urodziła się 13 maja 
1926 roku w Łodzi, jako druga 
córka w rodzinie Bogdanowiczów. 
Z powodów rodzinnych mieszkała 
w Katowicach i Warszawie. Godzi-
na „W” zastała ją prawdopodobnie 
na Starówce, gdzie zapewne pełni-
ła obowiązki łączniczki - opowiada 
Janina Widyk. - Gdy sytuacja stała 
się dramatyczna, wraz z oddziałem 

przeszła kanałami do Śródmieścia. 
O powstańczych walkach niewiele 
wspominała, być może z powodu 
traumy, a może po prostu wiele zda-
rzeń usunęła z pamięci. Po upadku 
Powstania wraz ze swoim oddzia-
łem poszła do niewoli. Opowiada-

ła, że Niemcy byli zaskoczeni tak 
dużą liczbą kobiet uczestniczących 
w walkach w Warszawie, dlatego 
rozlokowali je w wielu obozach. 
Ona sama przebywała w kilku, 
m.in. w Lamsdorf i Muhlbergu 
(Stalag IV B).

Obóz, w którym więziono  
E. Widyk, wyzwolony został przez 
żołnierzy generała Maczka. Była 
wówczas młodą dziewczyną, 
a ponieważ miała dalszą rodzinę 
w Anglii, tam właśnie wyjecha-
ła. Pani Janina zachowała zdjęcia 

swojej mamy w mundurze ochot-
niczej Pomocniczej Służby Kobiet 
Polskich Sił Zbrojnych. Na czarno-
białej fotografii widać bardzo ładną 
dziewczynę. Pracowała wówczas 
dla Marynarki Wojennej. Jednocze-
śnie uczyła się języka angielskiego, 
uzyskała świadectwo maturalne. 
Prawdopodobnie w końcu 1948 lub 
na początku 1949 roku powróciła 
do rodzinnej Łodzi. Marzyła o stu-
diach na anglistyce, ale takowych 
wówczas tutaj nie było, więc zaczę-
ła studiować historię. Miałą szczę-
ście, bo w międzyczasie urucho-

miono anglistykę i tym sposobem 
mogła ją studiować i ukończyć.

Po studiach rozpoczęła pracę, 
wyszła za mąż za warszawiaka 
Stefana Widyka, urodziła dwie 
córki: Janinę i Danutę. Pracowała 
w Technikum Samochodowym, 
VII Liceum Ogólnokształcącym, 
a następnie w słynnym IV LO. 

- Uczyła języka angielskiego. 
Była zapewne znakomitym na-
uczycielem, bo po latach spotyka-
łam się z takimi opiniami o mamie 
wypowiadanymi przez jej uczniów 
- wspomina córka Janina.

- O swoim udziale w Powstaniu 
raczej niewiele mówiła. Kiedyś 
wspominała żartobliwie, że wraz 
z inną łączniczką usiłowały się 
przedostać przez jakąś ulicę będącą 
pod niemieckim ostrzałem. Na 
środku jezdni leżała szafa i w niej 
na moment się schroniły. Gdy 
udało im się przedostać do pobli-
skiej kamienicy, po chwili potężny 
pocisk trafił we wspomnianą szafę. 
Miała sporo szczęścia… 

Z powodu choroby przeszła na 
wcześniejszą emeryturę. Zmarła 
9 lutego 1993 roku i pochowa-
na została właśnie na cmentarzu 
w Starej Gadce. 

(RP)

Z KALINOWEJ DO RZGOWA
Rzgów potrzebuje dużej rozpoznawalnej imprezy kulturalnej, 
promującej miasto w całym kraju. Mieczysław Trzeciak 
kocha muzykę akordeonową, więc może warto iść tym 
tropem. Gościł już akordeonistów z Andrespola, których 
rzgowianie gorąco oklaskiwali.
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Tak zwykle mawia się, gdy re-
alizację jakiegoś przedsięwzię-
cia można przesunąć w czasie. 
Festiwal Folkloru w Macedo-
nii, w malowniczym mieście 
Ohrid odbywa się każdego 
roku, jednak w 2020 Zespół 
Pieśni i Tańca „Rzgowianie” 
nie zdołał pokonać głównej 

przeszkody w dotarciu na fe-
stiwal, którą była pandemia 
i związane z nią restrykcje 
– pisze szefowa „Rzgowian” 
Renata Furga. - Na szczęście 
udało się odzyskać akredyta-
cję i czekać na rozwój sytu-
acji w świecie. Niesamowity 
zawód, że nie skorzystaliśmy 

wcześniej, tym bardziej, że dla 
wielu młodych ludzi miała to 
być ostatnia przygoda z Ze-
społem przed podjęciem nowej 
zawodowej drogi życia i np. 
pracy gdzieś w Polsce, poza 
siedzibą ZPiT.

Komitet festiwalowy z Ohrid 
ponowił zaproszenie w 2022 roku 
i robimy wszystko – pisze R. Furga 
- by ruszyć 1 sierpnia na południe 
i pochwalić się naszym folklorem 

w Macedonii oraz poznać kulturę 
innych krajów biorących udział 
w festiwalu. Ostatnio za grani-
cą ZPiT koncertował w Warnie 
w 2019 roku i zrobiło to na wystę-
pującej młodzieży olbrzymie wra-
żenie. Młodzi ludzie byli dumni, 
że mogą reprezentować Polskę. 
Chetni mogą obejrzeć film z fe-
stiwalu w Warnie:

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Ml8ZD79Elrw

Ohrid (Ochryda) to najpopular-
niejsze miasto turystyczne w Mace-
donii, leżąca nad malowniczym i zja-
wiskowym Jeziorem Ochrydzkim, 
w pobliżu gór. Oprócz zabytków, 
także tych tureckich, miasto oferuje 
liczne festiwale, m.in. dla chórów 
z całego świata, a także zespołów 
folklorystycznych, szukających tu 
nie tylko pięknych widoków i arty-
stycznych doznań, ale i inspiracji. 

(Pe)

W rzgowskiej gminie mamy obec-
nie dwoje 102-latków, a w połowie 
roku przybędzie 100-latek. Trudno 
zatem mówić o „wysypie” leciwych 
mieszkańców, ale w Łódzkiem są 
gminy, w których nie ma tak dłu-
gowiecznych osób. To w sumie 

dobre wiadomości, bo świadczą-
ce o tym, że środowisko i klimat 
w gminie leżącej u granic wielkiej 
Łodzi sprzyjają długowieczności.

Mamy jednak mniej optymistycz-
ne wiadomości. W minionym roku 
urodziło się w gminie 91 dzieci, ale 

zmarło aż 131 osób (pandemia?), 
podczas gdy rok wcześniej naro-
dzin odnotowano 106, a zgonów 
107). Choć zatem nie możemy się 
chwalić przyrostem naturalnym, 
rzgowska gmina i tak jest w dobrej 
sytuacji, bo z roku na rok przyby-

wa w niej mieszkańców, co wynika 
jednak nie z narodzin dzieci , 
a z przemieszczania się ludności. 
Od lat przyprowadza się tu bowiem 
sporo łodzian, którzy nabywają 
działki i budują domy. Takie zja-
wisko obserwuje się w zaledwie 
kilku gminach w woj. łódzkim.

Jak nas poinformowała Elżbie-
ta Olszańska z Urzędu Miejskiego 

w Rzgowie, na koniec minionego 
roku w rzgowskiej gminie mieszka-
ło 10288 osób, co oznacza, że syste-
matycznie przybywa mieszkańców. 
W najbliższych latach ten wzrost 
będzie jeszcze bardziej dynamicz-
ny, bowiem powstaje kilka nowych 
osiedli mieszkaniowych, które będą 
systematycznie zasiedlane.

(PO)

MA 6 LAT, A JUŻ PASJONUJE SIĘ STRAŻĄ

W sobotę strażacy zaprosili ludzi 
młodych, prezentując im strażni-
cę i sprzęt ratowniczo-gaśniczy, 
jakim dysponują na co dzień. 
Pokazywali nowoczesne pojazdy 
i urządzenia, jakich jeszcze kilka-
naście lat temu nie było w OSP, 
ale też nie stronili od problemów, 
z jakimi borykają się. Najmłod-
sza kandydatka marząca już teraz 
o wstąpieniu do straży, miała…  

6 lat, jej dwukrotnie starsi koledzy 
z wypiekami na twarzy słuchali 
objaśnień prezesa OSP Stanisła-
wa Gajdzickiego i doświadczo-
nych strażaków, m.in. Mateusza 
Kuzika, który też zaczynał tu jako 
dzieciak, czy Karola Bikiewicza. 
Wielu praktycznych rad udziela-
ła również Martyna Strycharska, 
wnuczka zmarłego kilka lat temu 
Zenona Strycharskiego, znako-

mitego działacza OSP i społecz-
nika. Martyna w OSP jest także 
od dziecka, w czerwcu ubiegłego 
roku zaczęła brać udział w róż-
norodnych akcjach ratowniczo-
gaśniczych. Był i symulowany 
pożar, i gaszenie ognia, można 
było skierować strumień wody na 
płomienie. A najmłodsi oglądali 
z zaciekawieniem kabinę nowego 
samochodu średniego ratowni-
czo-gaśniczego, mogli włączyć 
syrenę…

Temu spotkaniu kandydatów na 
przyszłych strażaków przyglądał 
się także burmistrz Rzgowa Ma-
teusz Kamiński, który z zainte-
resowaniem śledzi wszystko to, 
co dzieje się w OSP. Rzgowski 
samorząd od wielu lat wspiera 
strażaków, bo pieniądze wydat-
kowane na tzw. gotowość bojową 

czy zakup nowoczesnych pojaz-
dów traktuje jako inwestycję na 
przyszłość, w bezpieczeństwo 
mieszkańców. Na wspomnianym 
spotkaniu widać było wyraźnie,  
że zasiane ziarno wykiełkuje za 
kilka lat, że właściwie pozyskano 
spore grono młodych strażaków.

(P)

Po ubiegłorocznym kryzysie, w rzgowskiej OSP widać 
wyraźnie symptomy zmian na lepsze. Poprawiła się atmosfera 
wśród druhów, coraz częściej widać strażaków nie tylko 
w akcjach ratowniczo-pożarniczych, ruszyła akcja promująca 
straż, której celem jest pozyskanie ludzi młodych. Nowy 
prezes Stanisław Gajdzicki stawia na wszystkich pracujących 
na rzecz społeczeństwa, szczególnie zaś na młode pokolenie, 
które w przyszłości zastąpi dzisiejszych strażaków.

DŁUGOWIECZNI SĄ WŚRÓD NAS

CO SIĘ ODWLECZE…
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Za ten wysiłek podziękował im 
burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński, mówiąc m.in..: „Każda 
wasza pomoc to większy komfort 
pracy i życia mieszkańców”. Choć 
pandemia utrudniała życie, rok był 
dobry, tak będzie i w 2022 roku. 
Burmistrz mówił m.in. o obieca-
nych pieniądzach na remont ele-
wacji strażnicy, nawiązał też do 
nowej ustawy o OSP i dodatkach 
pieniężnych dla zasłużonych stra-
żaków. Informacji na temat tych 
ostatnich udzielać będą obecni na 
zebraniu Miron Ossowski i Dorota 
Szafrańska z Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie. Podziękowania dla 

druhów przekazała też radna po-
wiatowa Edyta Waprzko, mówiąc 
krótko: „Na strażaka zawsze 
można liczyć!”. Również radny 
Rady Miejskiej w Rzgowie Zbi-
gniew Waprzko wrócił do plano-
wanego remontu strażnicy i pie-
niędzy, które wyasygnuje na ten 
cel gmina, dziękując jednocześnie 
strażakom za aktywność społecz-
ną. Z kolei przewodniczący Rady 
Miejskiej Radosław Pełka nie krył 
zaskoczenia i dumy z pokazu siły 
jednostki – jak mówił – oglądając 
wszystkie pojazdy OSP. List z po-
dziękowaniem za działalność na 
rzecz społeczeństwa nadesłał wi-

cewojewoda łódzki Piotr Cieplu-
cha. Prowadzący zebranie prezes 
OSP Adam Bednarczyk miał więc 
dużo satysfakcji z podsumowania 
2021 roku.

A jaki będzie kolejny rok 
w działalności OSP w Broni-
sinie Dworskim? Zamierzenia 

są bogate, bo obejmują rozwój 
MDP, przyjęcie nowych człon-
ków, remont elewacji i schodów 
wejściowych, a także szkolenia 
i ćwiczenia na obiektach oraz 
działania prewencyjne.

Na zakończenie Włodzimierz 
Kaczmarek z Urzędu Miejskiego 

w Rzgowie, od lat zaangażowany 
we współpracę gminy i strażaków 
z zaprzyjaźnionym rejonem storo-
żynieckim w Ukrainie, zapropo-
nował, by wspólną fotografią za-
demonstrować poparcie dla Ukra-
iny. Ta propozycja padła nie bez 
powodu właśnie w Bronisinie – to 
tutejsi strażacy jako jedni z pierw-
szych nawiązali kontakt i wsparli 
materialnie druhów z Ukrainy.

(PO)

Pani Krysia ze Rzgowa już 
kilka lat temu na kursie 
w Łodzi nauczyła się kilku 
chwytów judo. Gdy latem ubie-

głego roku w rzgowskim parku 
zaczepił ją miejscowy pijaczek, 
domagając się kilku złotych na 
piwo, przy okazji ubliżając 

jej, bez słowa potraktowała go 
tak, jak ja uczono na kursie. Po 
chwili pijaczek leżał na ziemi, 
a zaraz potem przepraszał za 

swoje zachowanie. – Godziny 
spędzone na szkoleniu przydały 
się w życiu – opowiada rzgo-
wianka.

Gminny Ośrodek Sportu, Tu-
rystyki i Rekreacji w Rzgowie, 
ul. Szkolna 5, organizuje kurs 

samoobrony dla kobiet. Wystar-
czy przyjść w środę o godz. 18 
lub w sobotę o godz. 12. Zapisy 
odbywają się także telefonicznie 
pod nr. 42 213-30-08. Szkolenie 
odbywa się bezpłatnie.

(er)

Lew musiał podjąć działania, bo inne stado wkroczyło na jego tereny. Zatem 
zwołał Radę Wojenną i przedstawił jej swoje plany. A że przecież było to królestwo, 
po wysłuchaniu rad wydał rozkazy wedle swojej woli, wysyłając swoich przedsta-
wicieli w randze hetmanów do wszystkich krain swojego państwa celem poboru 
rekruta. 

Gdy ze wszystkich puszcz, lasów, ostępów oraz pastwisk i miejsc zagospodarowanych 
przybyli poborowi, doszło do przydziału zadań poszczególnym gatunkom zwierząt. 
I tak jelenie i konie skierowano do rączej lekkiej jazdy, głównie dokonującej zwiadu, 

wielbłądy i muły do transportu towarów, słonie zaś do wojsk pierwszego rzutu fronto-
wego. Umocnienia miały forsować niedźwiedzie, lisy wysłano na przeszpiegi. Małpy 
miały harcować na przedpolu i drażnić wojaków przeciwnika, aby nie mieli chwili 
spokoju.

Doradcy proponowali królowi, aby odprawił resztę niepotrzebnych np. osły i sza-
raki, bo jedne głupie a drugie strasznie tchórzliwe. Lew odpowiedział, że na wojnie 
liczy się każda pomoc, trzeba wykorzystać wszystkie moce i umiejętności. Wrzaskli-
we osły weźmie do propagandy i na trębaczy, zaś zające, szybkie i zwinne mimo,  
że tchórzliwe - na gońców.

Ta bajka dzisiaj nabiera trochę innego znaczenia, ale daje do myślenia zwłaszcza 
przeciwnikom nowych uregulowań ustawy o bezpieczeństwie państwa.

SKONES

Policjanci ze rzgowskie-
go Komisariatu zatrzymali  
3 sprawców kradzieży z wła-
maniami, którzy działali także 
w ościennym powiecie. Na 
koncie mieli włamanie rów-
nież do kościoła. Kradli głów-
nie elektronarzędzia, ale i de-

wocjonalia, czyli to wszystko, 
co miało sporą wartość i co 
można było łatwo sprzedać. 
W sprawie złodziejskiego trio 
prokurator skierował już akt 
oskarżenia. Teraz amatorzy 
łatwego zysku staną przed 
obliczem Temidy.

Wbrew pozorom złodzieje, 
którzy wybierają nasz rejon na 
miejsce „zarobkowania”, nie 
mają łatwego życia, bowiem 
zarówno policja jak i inne 
służby od dawna są uczu-
lone na amatorów łatwego 
zarobku. Także mieszkańcy 

Rzgowa niemal błyskawicz-
nie reagują na podejrzanych 
przybyszów, np. obserwują-
cych ich domy. W ostatnich 
latach policjanci zlikwidowali 
tu sporo złodziejskich grup. 
Także na przyjeżdżających na 
„gościnne występy” do cen-

trów targowych – wielkich 
skupisk producentów i han-
dlowców oraz kupujących – 
czekają niespodzianki, które 
sprawiają, że ich złodziejskie 
plany kończą się najczęściej 
za kratkami…

(ER)

HELENKA JAK TATA CHCE POMAGAĆ INNYM
Dziewięcioletnia Helenka wraz z tatą naczelnikiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bronisinie Dworskim Maciejem Sadowskim 
przyszła na zebranie sprawozdawcze jednostki. Była 
w strażackim uniformie. Do straży wstąpiła w ubiegłym roku, 
bo w przyszłości chce jak tata pomagać innym.

Helenka Sadowska to nie jedyny 
młody strażak w tej miejscowości. 

Wszyscy oni w przyszłości zastą-
pią swoich rodziców czy dziad-

ków, by wciąż trwała wielopoko-
leniowa sztafeta w tej najstarszej 
organizacji na polskiej wsi. Bez 
młodzieży wstępującej do OSP 
nie można bowiem mówić o przy-
szłości jednostek. Na szczęście 
w rzgowskiej gminie druhowie 
dbają o młode kadry. Tak jest 

m.in. w Rzgowie, Starej Gadce, 
Starowej Górze czy Bronisinie 
Dworskim. Jeśli nic nie stanie na 
przeszkodzie, latem młodzi stra-
żacy ze rzgowskiej gminy uczest-
niczyć będą w obozie szkolenio-
wo-wypoczynkowym.

(p)

ZŁODZIEJSKIE TRIO STANIE PRZED OBLICZEM TEMIDY

SAMOOBRONA DLA KOBIET

Lew idący na wojnę

WIĘCEJ ROBIĄ NIŻ MÓWIĄ
Niecałą godzinkę trwało zebranie sprawozdawcze OSP 
w Bronisinie Dworskim, ale padło na nim sporo ważnych słów. 
Tak tu jest od lat: więcej robią na co dzień niż mówią. Licząca 
37 członków jednostka należy dziś do najaktywniejszych 
w gminie pod wieloma względami. W minionym roku strażacy 
odnotowali 41 wyjazdów (w tym 8 do pożarów), bardzo 
pomocny, szczególnie podczas usuwania skutków wichury, 
był ich podnośnik (użyczony przez Komendę Miejską PSP 
w Łodzi). Strażacy angażowali się w wiele prac społecznych, 
których wartość wyceniono aż na 36 tys. złotych!
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Pierwszoplanowym zadaniem 
druhów było jednak ratowanie 
życia i mienia ludzi poszkodowa-
nych, w czym bardzo pomocny 
okazuje się nowy średni pojazd 
ratowniczo-gaśniczy „Volvo”. 
W 2021 r. przybyło też sporo 
nowego sprzętu, m.in. 7 kom-
pletów umundurowania bojowe-
go i aparaty powietrzne. Sporo 
sił i czasu strażacy poświęcili 
młodzieży, która w przyszłości 

zastąpi swoich rodziców. W ubie-
głym roku szeregi OSP zasiliło 
2 nowych członków, a 1 (Oskar 
Bartłomiejczyk) został przyjęty 
na zebraniu sprawozdawczym 
26 lutego 2022 r., w obecności 
strażaków i gości, m.in. prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Radosława Pełki, burmistrza 
Rzgowa Mateusza Kamińskiego, 
radnej powiatowej Marty Stasiak, 
członka Zarządu Oddziału Gmin-

nego ZOSP RP Sebastiana Sam-
borskiego, Mirona Ossowskiego 
i Doroty Szafrańskiej z Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, przewod-
niczącej KGW Danuty Szymczak 
i sołtys Starowej Góry.

Jaki będzie dla strażaków 2022 
rok? Planują m.in. szkolenia 
i ćwiczenia doskonalące umiejęt-

ności ratownicze, współorganizo-
wanie Dnia Dziecka, i „Powitania 
lata”, a także zbiórkę środków na 
ratowanie chorej Małgosi. Naj-
ważniejszą imprezą będą, nieco 
spóźnione z powodu pandemii, 
obchody 90-lecia istnienia OSP, 
zaplanowane na 18 czerwca br. 
W tym dniu nastąpi poświęcenie 

kilku nowych pojazdów OSP ze 
rzgowskiej gminy, w tym wspo-
mnianego „Volvo”.

Podczas zebrania sprawozdaw-
czego padło wiele ciepłych słów 
pod adresem strażaków. Za udział 
w akcjach gaśniczych i ratowni-
czych, m.in. podczas lipcowej 
wichury, podziękował burmistrz 
M. Kamiński, z kolei przewod-
niczący Rady Miejskiej R. Pełka 
przypomniał wspieranie druhów 
przez PSP, mówił też o naszej 
pomocy dla Ukrainy walczącej 
z agresją Rosji. Pomoc w zakre-
sie zbiórki na rzecz Ukrainy za-
deklarowała też radna powiatowa 
ze Starowej Góry – Marta Stasiak. 
Radny Rady Miejskiej Stanisław 
Zaborowski podziękował straża-
kom za udział w różnorodnych 
akcjach na rzecz mieszkańców.

(PO)

2 marca br. w godzinach dopo-
łudniowych płonęły trawy przy 
ul. Tuszyńskiej w Rzgowie i nie-
zbędna była interwencja straża-
ków. Ogień ugasili szybko, ale 
gdyby nie wkroczyli do akcji, 
mogłoby dojść do tragedii, nie 
mówiąc już o stratach mate-
rialnych. Ogień na płonących 
łąkach czy w przydrożnych 
rowach bardzo szybko wymyka 
się spod kontroli.

Choć nie nadeszła jeszcze 
kalendarzowa wiosna, ruszyło 
wypalanie traw na łąkach i pa-
stwiskach. To szkodliwe i nie-
dozwolone zjawisko towarzyszy 
nam każdego roku. W 2019 r.  
na prawie 154 tys. pożarów 
w Polsce aż blisko 56 tys. (ponad 
36 proc.) dotyczyło właśnie wy-
palania traw. Ludzie porządkują-
cy wiosną swoje działki czy pola 
nie zdają sobie sprawy z tego, 

że ogień posuwa się z prędko-
ścią nawet 60 km/h, podczas 
gdy człowiek może uciekać 
przed płomieniami z prędkością 
maksymalnie 20 km/h. O tym,  
że ucieczka w takich sytuacjach 
jest często niemożliwa, przeko-
naliśmy się w przypadku niejed-
nej tragedii.

Ogień na łąkach to nie tylko 
śmiertelne niebezpieczeństwo 
dla ludzi, ale też olbrzymia strata 

w całym ekosystemie. W pożarach 
giną różne zwierzęta, np. jaszczur-
ki, żaby, ptaki, a także mrówki. 
A jedna kolonia mrówek niszczy 
rocznie 4 mln owadów! Niebez-
pieczny jest także dym, bowiem 
znajduje się w nim sporo trujących 
substancji, a ponadto na okolicz-
nych drogach może on doprowa-
dzić do tragicznego wypadku.

Mimo licznych apeli straża-
ków i ekologów, wciąż pokutuje 

pogląd, że popiół na polu czy 
łące przynosi korzyści, a ludzie 
zapominają jednocześnie o stra-
tach i niebezpieczeństwie dla 
człowieka oraz przyrody. Na 
szczęście od 2004 r. sprzymie-
rzeńcem w walce z bezmyślnym 
wypalaniem łąk i nieużytków 
są przepisy dotyczące dopłat 
unijnych. Przy stwierdzonej 
ewidentnej głupocie wypalają-
cego – nie ma mowy o dopłacie 
unijnej!

(ER)

Każde ćwiczenia, nawet te naj-
bardziej uciążliwe, są lepsze od 
realu. Dlaczego? Ponieważ pod-
czas ćwiczeń zwykle jest tylko 
pot, a w realu mamy często jesz-
cze i krew. Stąd takie ćwiczenia 
jak w OSP w Starej Gadce, gdzie 
symulowano dachowanie po-
jazdu z uwięzionymi w środku 
dwoma osobami, w tym nieprzy-
tomnym dzieckiem. Prezes OSP 
Adam Jaworski zapewne nie 
poprzestanie na tym ćwiczeniu 
strażaków, bo każdy taki tre-
ning to doskonały sprawdzian 
umiejętności poszczególnych 
druhów jak i całego zespołu.

Wielokrotnie obserwowałem 
tego typu ćwiczenia nie tylko 

strażaków i za każdym razem 
ujawniało się cos, co zaskakiwało 

strażaków czy medyków. Okazy-
wało się bowiem, że teoria teorią, 
ale w praktyce wystarczy że nie 
zadziała jeden element i sypią się 
inne. Jak w życiu… 

Oto kilka migawek ze wspo-
mnianych ćwiczeń w Starej 
Gadce autorstwa Damiana  
Karwackiego.

(P)

STAROWA GÓRA PODZIĘKOWAŁA STRAŻAKOM
Choć w przeszłości OSP w Starowej Górze przeżywała wzloty 
i upadki, ten etap druhowie mają już za sobą, a ich jednostka, 
choć nie należy do KSRG, zaliczana jest do najaktywniejszych 
w rzgowskiej gminie. W ubiegłym roku brała udział  
w 50 akcjach ratowniczo-gaśniczych (w tym 5 pożarów). 
61 członków z prezesem Januszem Pacześniakiem na czele 
uczestniczyło także w wielu innych działaniach związanych 
m.in. z pandemią (dostarczanie mieszkańcom antycovidowych 
ulotek) i organizowaniem wspólnie z Radą Sołecką, KGW 
i radnymi imprez takich jak „Powitanie lata”.

Lepiej dużo potu niż krwi…

ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNE WYPALANIE TRAW
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Średnio rocznie na rzgow-
skim cmentarzu odbywa się 
sto pochówków. W okresie 
pandemii zgonów jest nieco 
więcej. Większość pochówków 
odbywa się tu tradycyjnie, 
czyli w trumnach, ale z roku na 
rok przybywa spopieleń. Jesz-
cze dwadzieścia – trzydzieści 

lat temu spopielenia budzi-
ły sprzeciw, gdyż w pamięci 
Polaków tkwiły stosunkowo 
świeże wspomnienia obozów 
koncentracyjnych i krema-
toriów, w których palono 
pomordowanych. Dziś tylko 
nieliczni mają jeszcze takie 
skojarzenia, a o spopielaniu 

zwłok decyduje m.in. brak 
miejsc na tradycyjne groby 
na cmentarzach.

W Rzgowie nie ma jeszcze 
problemu dotyczącego braku 
miejsc na tradycyjne pochówki, 
ale rezerwa jest już niewielka. 
Dlatego proboszcz ks. Krzysz-
tof Florczak myśli już o po-

większeniu nekropolii. Będzie 
się to wiązało ze sporym wy-
datkiem. Na razie nie rozpatru-
je się tu pomysłu związanego 
z budową kolumbarium, ale 
w przyszłości być może będzie 
to konieczne.

Pisaliśmy niedawno na ten 
temat, bo okazuje się, że wielu 

mieszkańców rzgowskiej 
gminy, np. ze Starowej Góry, 
należących formalnie do innej 
parafii na Chojnach w Łodzi, 
chce spoczywać na nekro-
polii w Rzgowie. Proboszcz  
ks. K. Florczak nie sprzeciwia 
się temu, choć oznacza to szyb-
sze zapełnienie się istniejącego 
cmentarza.

(er)

Długo można pisać o tej ulicy. 
Kiedyś wyglądała zupełnie 
inaczej, znajdowała się rze-
czywiście w wąwozie, wśród 
podmokłych pól i nie była 
tak urokliwa jak dziś, co nie-
zwykle barwnie odmalowy-
wał nieżyjący już długoletni 
sołtys i działacz OSP Zenon 

Strycharski. To właśnie ze 
skrzyżowania tej ulicy z Za-
ratajką roztacza się ciekawy 
widok na miasto z widokiem 
na górującą wieżę zabytko-
wego XVII-wiecznego ko-
ścioła.

W tym roku rozpocznie się 
przebudowa ulicy Wąwozo-

wej. - Wbrew pozorom - jak 
mówi Zbigniew Snelewski 
z Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie - będzie to potężna inwe-
stycja, gdyż planujemy całko-
wicie zmodernizować ulicę, 
m.in. układając po jednej 
stronie chodnik i odprowadza-
jąc do pobliskiego strumienia 

wodę, a przy okazji przebu-
dujemy gazociąg i sieć ener-
getyczną, a także wyjazdy na  
ul. Kusocińskiego i Tuszyń-
ską. Inwestycja wartości około  
4 milionów zakończona zosta-
nie w przyszłym roku. 

Wąwozowa to kolejna ulica 
w Rzgowie, która zmieni cał-

kowicie swój wygląd, podob-
nie jak już niedługo Szkolna 
czy Ogrodowa, a wcześniej 
Tuszyńska. W przyszłości 
w tej części miasta powsta-
wać będą domki jednoro-
dzinne.

(PO)

Aż trudno uwierzyć, że ta 
fotografia liczy sobie już 
ponad 90 lat. Wykona-
na została przed rzgow-
ską szkołą 13 lipca 1931 
roku i przedstawia – jak 
to wynika z opisu znaj-
dującego się na odwro-
cie – dzieci uczestniczące 
w krucjacie eucharystycz-
nej „przy siedmiokla-
sowej szkole powszech-
nej w Rzgowie”. Wśród 
uczniów (czy ktoś ich 

rozpoznaje?) znajduje się 
ks. Jan Pater, kierownik 
krucjaty.

Zdjęcie to ofiarowane 
zostało Filomenie Salskiej 
„kochanej nauczycielce 
i wychowawczyni w dowód 
wdzięczności za trudy nad 
naszem wychowaniem po-
łożone”. Zdjęcie udostęp-
nił rzgowianin Piotr Salski, 
syn wspomnianej nauczy-
cielki.

(saw.)

Na pożółkłej fotografii

UCZNIOWIE 
SPRZED PONAD 

90 LATY

115 lat temu ukazała się pierwsza książka o Rzgowie
„Wiele dzisiaj ludzie rozprawiają o tem i o owem. Niejeden 
po kilku miesiącach przebytych w mieście, takim się stanie 
mądrym, że chciałby wszystkich uczyć, chciałby wszystko 
ganić, a nie wie nawet rzeczy najpotrzebniejszych, nie wie 
nawet, jak dawna jego wioska czy miasteczko, z którego 
przyszedł do wielkiego miasta, a cóż dopiero mówić, jak dawny 
naród, do którego należy, jakie on przechodził losy i koleje, 
jaka jego historya. O tem już niema co wspominać”. Tak 115 
lat temu pisał zasłużony dla Rzgowa ks. Paweł Załuska, autor 
pierwszego w formie książkowej opisu osady nad Nerem.

Choć od tamtego czasu sporo 
wody upłynęło w Nerze, słowa 
te nie straciły nic na aktualności. 
Przez cztery lata Załuska zaob-
serwował, że rzgowianie po-
trzebują solidnej wiedzy o swej 
„małej ojczyźnie”, dlatego do 
mieszkańców zwrócił się w na-
stępujący sposób, wyjaśniając 
cel swoich działań: „abyście 

brali naukę, że dla chcącego 
niema żadnych przeszkód”. Ka-
płanowi chodziło bowiem o po-
budzenie aktywności mieszkań-
ców. Trzeba przyznać, że to mu 
się udało, wszak w tym okresie 
powstała nie tylko straż ognio-
wa, ale i orkiestra dęta, utwo-
rzono w centrum osady park, 
stworzono podwaliny kilku waż-

nych organizacji i instytucji. A to 
tylko część dokonań z inspiracji 
twórczego kapłana.

Autor wspomnianej książecz-
ki pt. „Rżgów” dawny i teraź-
niejszy” przebywał w osadzie 
zaledwie kilka lat. Do osady 
trafił w 1902 roku, zaledwie pół-
tora roku po otrzymaniu świę-
ceń kapłańskich, zastępując tu 
ks. Idziego Radziszewskiego. 
W kwietniu 1908 r. opuszcza 
Rzgów i przenosi się do podłódz-
kiej wsi Retkinia (dziś dzielnica 
Łodzi). Potem pracuje jeszcze 
w innych miejscowościach, 
wszędzie dając dowód olbrzy-
miego zaangażowania. Podczas 
II wojny światowej, 6 paździer-
nika 1941 r. został aresztowa-
ny przez okupanta i uwięziony 
w Dachau. Tam w połowie na-
stępnego roku został zamordo-
wany. Rzgów uczcił pamięć ks. 

Pawła Załuski, nadając jednej 
z ulic jego imię.

(P)

PRZYBYWA POCHÓWKÓW URNOWYCH

NA WĄWOZOWEJ NIE MA ŚLADU PO WĄWOZIE

str. 12 HISTORIA I LUDZIELuty 2022   Gazeta Rzgowska



Gdyby nie pandemia korona-
wirusa, zapewne na początku 
bieżącego roku do Rzgowa 
zjechałyby zaprzyjaźnione 
chóry z Aleksandrowa łódz-
kiego, Kutna czy Piotrkowa 
Trybunalskiego, by uczestni-
czyć w tradycyjnym koncercie 
kolęd. Niestety, ta doroczna 
impreza we wnętrzach zabyt-

kowej świątyni w tym roku 
się nie odbyła. Szefowa Chóru 
„Camerata” ubolewa z tego 
powodu, mając jednocześnie 
nadzieję, że już niedługo sytu-
acja pandemiczna przestanie 
drastycznie hamować działal-
ność kulturalną.

- Już w najbliższych mie-
siącach planujemy uczestni-

czyć w kilku imprezach, m.in.  
24 marca chór będzie uczestni-
czyć w wieczorze poezji miłosnej 
organizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Gminną Bi-
bliotekę Publiczną – mówi sze-
fowa „Cameraty” Izabela Ki-
janka. - Jeśli w następnym mie-
siącu dojdą do skutku obchody 
rocznicy zbrodni w Babichach, 

chór będzie uczestniczyć w tej 
uroczystości. Śpiewać będzie-
my także podczas tradycyjnych 
obchodów 3 Maja. W drugiej 
połowie czerwca planujemy zor-
ganizować w Rzgowie kolejne 
Warsztaty Chóralne, odbywające 
się tutaj od 2012 roku. Nie było 
ich w 2020 i 2021 roku właśnie 
z powodu pandemii.

BIBLIOTEKA OTWIERA SZEROKO DRZWI

W końcu marca rzgowska 
książnica wspólnie z GOK za-

prosi swoich przyjaciół i miłośni-
ków poezji na wieczór poświęco-

ny miłości. Będzie to już kolejne 
tego typu spotkanie z poezją. 
Natomiast w maju zanosi się na 
inne duże wydarzenie – promocję 
nowej książki popularnej pisarki 
rodem z podrzgowskiego Grodzi-
ska Anny Stryjewskiej. Jej powie-
ści cieszą się dużą popularnością 
nie tylko wśród młodzieży.

Dodajmy jeszcze, że mimo 
pandemii rzgowska książni-
ca bezustannie wzbogaca się 
o nowości wydawnicze, co jest 
możliwe dzięki sporym środkom 
samorządowym, przeznaczonym 
na zakupy książek. W ubiegłym 
roku samorząd przeznaczył na 
nowości książkowe 38 tys. zł.

(PO)

Pandemia koronawirusa położyła się cieniem na 
funkcjonowaniu placówek kulturalnych nie tylko 
w rzgowskiej gminie. Nowy Dom Kultury nie mógł rozwinąć 
skrzydeł, bo liczne ograniczenia powodowały m.in. okresowe 
zamykanie placówki. Podobnie było w Bibliotece Publicznej, 
która z powodu pandemii nie mogła ułatwić dostępu do 
książki, odbiło się to także na organizowaniu tradycyjnych 
imprez, m.in. spotkań ze znanymi ludźmi pióra i kultury. 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Anna Malinowska 
ma nadzieję, że ten najgorszy okres przeszedł już do historii 
i teraz będzie można otworzyć szeroko drzwi placówki. 
Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach do rzgowskiej 
książnicy zawita prozaik, poeta, publicysta i wydawca 
Andrzej Stasiuk, a także pisarz i publicysta Mariusz Urbanek. 
Obydwaj twórcy (rocznik 1960) należą do najbardziej 
interesujących współczesnych mistrzów słowa. 

„CAMERATA” WYCHODZI Z CIENIA PANDEMII Jeśli już jesteśmy przy te-
gorocznych zamierzeniach, 
wspomnijmy, że prawdopo-
dobnie latem chórzyści wyjadą 
do Krynicy Morskiej na tra-
dycyjne wakacyjne warsztaty 
połączone z wypoczynkiem. 
Takie wakacyjne wyjazdy po-
łączone są zawsze także z kon-
certami w miejscowościach, 
w których chórzyści doskona-
lą formę.

(p)

BEZPIECZEŃSTWO TO PRIORYTET STRAŻAKÓW
Rozmowa z rzecznikiem prasowym KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach bryg. Cezarym Wochną

- Jaki dla strażaków z KP 
PSP w Koluszkach był minio-
ny rok?

- Ostatni rok to kolejny bardzo 
trudny czas naszej pracy. Najła-
twiej przedstawić skalę podjętej 
pracy przedstawiając ją w liczbach, 
za którymi kryje się ogrom pracy 
strażaków i ich olbrzymie zaanga-
żowanie w realizowane działania 
na rzecz innych ludzi. W powiecie 
łódzkim wschodnim w 2021 roku 
odnotowano rekordową ilość 1973 
zdarzeń (jest to wzrost o 45,4 % 
w stosunku do roku 2020). Nastąpił 
niewielki spadek liczby pożarów 
(spadek o 6,1%), wzrosła nato-
miast liczba miejscowych zagrożeń 
(wzrost o 61,2%), oraz alarmów 
fałszywych (wzrost o 21,4%). 

Niestety w ubiegłym roku nie 
omijały nas anomalie pogodowe, 
tj. silne wiatry i opady deszczu. 
Podczas największej lipcowej 
nawałnicy wyjeżdżaliśmy 350 
razy. Nawałnica, która wówczas 
przeszła nad powiatem, spowo-
dowała uszkodzenia dachów bu-
dynków, a także skutkowała ko-
niecznością usunięcia konarów 
drzew zalegających na dachach, 
płotach, liniach energetycznych 
oraz drogach. 

W 2021 roku, po raz pierwszy 
od lat nie odnotowaliśmy ofiar 
śmiertelnych w pożarach, ran-
nych zostało 5 osób. 

- Co było największym pro-
blemem jeśli idzie o zapewnie-
nie bezpieczeństwa mieszkań-
com w 2021 roku?

- PANDEMIA! Czas pandemii 
pod wieloma względami bardzo 
utrudnia zapewnienie bezpie-
czeństwa mieszkańcom powiatu, 

zarówno pod względem zapew-
nienia stałej obsady dyżurowej, 
pomimo kolejnych fal zachoro-
wań, jak i stałej dbałości o reali-
zację dostaw środków ochrony 
osobistej do podmiotów ich po-
trzebujących. Problemem jest też 
wydłużony czas dojazdu zastępów 

PSP do zdarzeń na terenie gminy 
Rzgów i Tuszyn. Problem tez roz-
wiązałoby utworzenie posterunku 
JRG w Tuszynie. Borykamy się 
również z niskim minimum ope-
racyjnym w JRG Koluszki, czyli 
zbyt małą ilością strażaków PSP 
pełniących służbę w danym dniu. 

- Co będzie największym wy-
zwaniem dla strażaków powia-
tu w 2022 roku?

- Z pewnością przeciwdziała-
nie i zwalczanie covid-19 oraz 
dalsze doskonalenie współpracy 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
i ochrony przeciwpożarowej 
z naszymi samorządami. Wiąże 
się z tym budowa posterun-
ku JRG w gminie Tuszyn oraz 
zwiększenia stanu liczby straża-
ków na zmianach służbowych. 
Zależy nam również na wymia-
nie GCBA na nowy, żeby za-
pewnić bezpieczeństwo naszym 
mieszkańcom potrzebujemy wy-
mieniać wysłużony sprzęt i pro-
wadzić zakupy nowego. Co jakiś 
czas coś się zmienia, pojawiają 
się nowe rozwiązania techniczne. 
Ten sprzęt jest wysokospecjali-
styczny, przez co niestety jest 
drogi zarówno w zakupie, jak 
i w utrzymaniu.

- Czy możemy już mówić 
o konkretach w związku z po-
wstaniem JRG w Tuszynie?

- Niestety jeszcze nie ma kon-
kretów. Z punktu widzenia bez-
pieczeństwa mieszkańców po-
wiatu łódzkiego wschodniego to 
bardzo ważna inwestycja, ale nie 
została ona jeszcze zatwierdzona 
do realizacji przez naszych prze-
łożonych. 

(RP)
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DWIE OBWODNICE RZGOWA
Gdy w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku budowa-
no pierwszą obwodnicę Rzgowa 
(dziś ul. Katowicka) nie było 
żadnych protestów. Mieszkańcy 
czekali na nową arterię jak na 
zbawienie. Tak, tak – dziś mało 
kto pamięta, że wówczas cały 
ruch drogowy przemieszczał się 
przez centrum osady, a była tu 
jeszcze linia tramwajowa, która 
dodatkowo utrudniała ruch 
pojazdów. Bywało, że autobus 
PKS jechał za tramwajem, 
a niekiedy za stadem krów pę-
dzonych ulicą Tuszyńską.

Obwodnica zbudowana wśród 
rzgowskich pół, z potężnym wia-
duktem w pobliżu cmentarza wojen-
nego, okazała się dobrodziejstwem 
dla Rzgowa. Po jej oddaniu do 
użytku w centrum osady (formalnie 
jeszcze nie przywrócono praw miej-
skich) zrobiło się spokojnie i nudno. 

Sytuacja zmieniła się radykalnie 
w latach dziewięćdziesiątych, gdy 
w południowej części osady zaczęły 
powstawać centra handlowe. 

Kilkanaście lat później znów 
powrócił temat obwodnicy – tym 
razem omijającej ulicę Grodziską 

oraz Pabianicką i wyprowadza-
jącej ruch przez ulice Literacką 
i Rzemieślniczą w kierunku Pa-
bianic oraz Bełchatowa. Partyku-
larne interesy garstki mieszkań-
ców Rzgowa sprawiły, że temat 
upadł i obwodnica nie powstała, 

choć jej brak jest dziś szczególnie 
odczuwalny. W 2013 roku miesz-
kańcy ulicy Grodziskiej protesto-
wali m.in. w Urzędzie Marszał-
kowskim w Łodzi, domagając się 
zbudowania tej obwodnicy.

(ER)

MOP GUZEW - BĘDZIE 
STACJA PALIWOWA 

I GASTRONOMIA

ŁADUNEK 
RUNĄŁ 

NA DROGĘ
Bardzo często dochodzi do 
takich zdarzeń na drogach. Na 
rondzie w Głuchowie (trasa 
Łódź – Piotrków Trybunalski) 
29-letni kierowca ciężarowego 
volvo z naczepą, prawdopodob-
nie nie zachowując należytej 
szybkości i ostrożności, spowo-
dował zsunięcia się betonowych 
belek fundamentowych, które 
nie były należycie zabezpieczo-
ne. Przez kilka dopołudniowych 
godzin prawy pas jezdni był za-
blokowany. Kierowca pojazdu 
ukarany został 1000-złotowym 
mandatem. 

Ten wypadek na szczęście 
nie zakończył się tragedią, ale 
z takich zdarzeń należy wycią-
gać odpowiednie wnioski. Jak 
przypomina rzecznik prasowy 
KPP w Koluszkach sierż. szta-
bowy Aneta Kotynia, przewożo-
ny ładunek nie może powodo-
wać przekroczenia dopuszczalnej 
masy całkowitej lub dopuszczal-
nej ładowności pojazdu. Ładunek 
na pojeździe umieszcza się w taki 
sposób, aby: nie powodował 
przekroczenia dopuszczalnych 
nacisków osi pojazdu na drogę, 
nie naruszał stateczności pojazdu, 
nie utrudniał kierowania pojaz-
dem, nie ograniczał widoczności 
drogi lub nie zasłaniał świateł, 
urządzeń sygnalizacyjnych, tablic 
rejestracyjnych lub innych tablic 
albo znaków, w które pojazd jest 
wyposażony.

Ładunek umieszczony na po-
jeździe powinien być zabezpie-
czony przed zmianą położenia 
lub wywołaniem nadmiernego 
hałasu. Nie może on mieć odra-
żającego wyglądu lub wydzielać 
odrażającej woni. Urządzenia słu-
żące do mocowania ładunku po-
winny być zabezpieczone przed 
rozluźnieniem się, swobodnym 
zwisaniem lub spadnięciem pod-
czas jazdy. Przewożony towar, 
który wystaje poza obrys pojaz-
du, powinien być odpowiednio 
oznakowany.

(P)
Fot KPP

Być może już niedługo ruszy 
budowa długo oczekiwanych 
obiektów, na które czekają 
użytkownicy MOP Guzew na 
drodze ekspresowej S-8. Jak 
już informowaliśmy, po wielu 
latach udało się wreszcie roz-
strzygnąć przetarg na zago-
spodarowanie tego MOP, co 
oznacza, że pojawi się tu długo 
oczekiwana stacja paliwowa 
i zaplecze gastronomiczne. 
Przetarg wygrała firma BP, 
która ma teraz niecałe dwa lata 
na zagospodarowanie MOP.

Na razie podróżujący S-8 
mają do dyspozycji po obu stro-
nach arterii obszerne parkingi 
i toalety, są też miejsca odpo-
czynku dla kierowców i pasa-
żerów, a także stacja ładowa-
nia pojazdów elektrycznych. 
Ta ostatnia to jedna z 11 tego 
typu inwestycji zainstalowa-
nych na parkingach, w 2022 r.  
mają się pojawić kolejne 44 tego 
typu urządzenia. Dzięki orygi-
nalnej kładce zbudowanej wraz 
z S-8, łączącej MOP po obu stro-
nach nie będzie przeszkód w ko-

rzystaniu z gastronomii przez po-
dróżujących w obu kierunkach.

Nie udało nam się ustalić do dziś, 
dlaczego tak długo musieliśmy 
czekać na pozytywne rozstrzy-
gnięcie przetargu na zagospodaro-
wanie wspomnianego MOP. Czy 
decydowały względy procedural-
ne, a może finansowe? Faktem jest 
natomiast, że od początku ruch na 
tej trasie jest bardzo duży i wciąż 
ma tendencję wzrostową, o czym 
świadczą choćby zapełnione par-
kingi po obu stronach S-8.

(PO)

str. 14 REKLAMA I INFORMACJELuty 2022   Gazeta Rzgowska



HALA PÓŁNOCNA ZAPRASZA
Odmłodzona Hala Północna 
(dawna A-bis) w Mieście Mody 
„Ptak” otworzyła w środę, 
2 marca 2022 r., podwoje, przycią-
gając wielu klientów i producen-
tów. Kilkadziesiąt stoisk z odzieżą 
i dodatkami do ubiorów, zaaran-
żowanych w obszernych prze-
szklonych stoiskach, otrzymało 
nową szansę. W trosce o klientów 
dodatkowo w hali tej zlokalizowa-
no blok gastronomiczny, pocztę, 
aptekę i punkt wizowy. 

(p)

3+1 gratis! Mandoria zachęca rodziny nową ofertą
Park rozrywki „Mandoria” 
wprowadza nowy rodzaj biletów 
– Wiosenne Bilety Rodzinne. To 
oferta tymczasowa, która obej-
muje bilety ważne do 30 kwietnia 
2022 r. Spodoba się zwłaszcza ro-
dzinom, bo w ramach akcji można 
kupić 4 bilety w cenie 3. Trzeba 
się jednak spieszyć, bo promocja 
jest ograniczona czasowo.

Co czeka na Gości „Mandorii”? 
W parku znajdują się liczne atrak-
cje, m.in.: dwa roller-coastery 
(w tym jedyny w kraju jeżdżący 
w ciemności), karuzele, strzelni-
ca, olbrzymia zjeżdżalnia, ogrom-
ny labirynt luster, łódki na wodzie 
czy jeżdżące buty. W środku znaj-
dują się także restauracje, a ani-
matorzy angażują odwiedzających 
w gry i zabawy. Warto również 
dodać, że park rozrywki „Man-

doria” jest parkiem tematycznym. 
Wizyta w Mieście Przygód jest 
więc okazją do odwiedzin pięk-
nej, renesansowej miejscowości, 
która oczarowuje detalami.

Kiedy wybrać się do „Mando-
rii”? Najlepiej teraz, gdy promo-
cja na Wiosenny Bilet Rodzinny 
3+1 ciągle trwa. Dodatkowo to 
idealny moment w roku – wciąż 
przed sezonem wakacyjnym, gdy 
w parkach rozrywki jest najwię-
cej osób, ale na tyle wcześnie, by 
skorzystać z pierwszych ciepłych 
dni. Co jednak warto podkreślić, 
nawet kiedy pogoda nie dopisuje, 
wizyta w „Mandorii” z pewno-
ścią się uda. Park znajduje się 
bowiem w całości w klimatyzo-
wanym i ogrzewanym budynku. 
Więcej informacji można uzyskać 
na stronie mandoria.com
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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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TRWA REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI
Do 14 marca br. trwać będzie 
rekrutacja do rzgowskiego 
Przedszkola Publicznego na rok 
2022/2023. Dziś placówka za-
pewnia opiekę 250 maluchom, 
od września przybędzie ok. 80 
nowych przedszkolaków. Oprócz 
placówki przy ul. Szkolnej, PP 
podlegają jeszcze 2 punkty przed-
szkolne w Guzewie (50 przedszko-
laków), w przyszłości ruszy także 
Przedszkole w Tadzinie. – Wszyst-
ko wskazuje na to, że od września 
wykorzystane zostaną wszystkie 
miejsca w przedszkolu, bo zainte-
resowanie opieką nad dziećmi jest 
duże – mówi dyr. PP w Rzgowie 
Mariola Mikołajczyk.

Rzgowska placówka dysponu-
je bardzo dobrymi warunkami lo-
kalowymi, a także profesjonalną 
kadrą. W drugiej dekadzie tego 
stulecia powiększono Przedszko-
le, wykorzystując m.in. dawną 
kotłownię, zmodernizowano też 
zaplecze kuchenne i plac zabaw 
dla dzieci. A wszystko to dzięki 
samorządowi, który dzięki przed-
szkolom wspiera młode rodzin-
ny i zachęca je do wiązania się 
na stałe z gminą. Temu służyć 
będzie także nowe przedszkole 
i żłobek w Tadzinie.

Dyrektor Mariola Mikołajczyk 
kieruje PP od 2007 roku. Gdy na 
początku lat dziewięćdziesiątych 

ruszała rzgowska placówka, były 
zaledwie 4 grupy maluchów. Teraz 
jest ich 250, a opiekę nad przed-
szkolakami sprawuje profesjonal-
na młoda kadra. O jakości bazy lo-
kalowej i sprzętu znajdującego się 
w przedszkolu nawet nie ma się 
co szeroko rozpisywać, bo są one 
nieporównywalne z tymi sprzed 
trzydziestu laty. – Gdy zaczyna-
łam pracę jako dyrektor, pierwszą 
inwestycja, którą wywalczyłam 
dzięki ówczesnemu burmistrzowi 
Janowi Mielczarkowi, było nowe 
oświetlenie, a potem zmoderni-
zowanie placu zabaw dla dzieci 
– wspomina M. Mikołajczyk.  

 (Pe)



MOŻNA I BEZ 
ALKOHOLU

W najlepszym sklepie spo-
żywczym w Rzgowie i okoli-
cy, czyli u Brzozowskich, nie 
można kupić alkoholu. To, jak 
mi kiedyś zdradziła pani Brzo-
zowska, decyzja jej córki, która 
nie chciała pieniędzy ze sprze-
daży piwa i wódki, ani pijacz-
ków w jej sklepie. Okazuje się, 
że można prowadzić taki sklep, 
nie bazując na procentach, jak 
to czyni wielu domorosłych 
handlowców. Brzozowskim 

przyznajemy medal za odwagę. 
Kolejny w gminie.

PUTIN – NASZ MEDYK
Uśmiałam się niedawno 

serdecznie, gdy koleżanka 
powiedziała mi, że Putin jest 
najlepszym naszym medy-
kiem? - Dlaczego? zapytałam. 
– Bo wyleczył miliony ludzi 
chorujących na koronawiru-
sa – powiedziała koleżanka. 
Duch widocznie w narodzie 
nie ginie, skoro stać go na 
takie dowcipy - pomyślałam. 
Rzeczywiście od momentu 
wybuchu wojny w Ukrainie 
o pandemii prawie się nie 
mówi, jakby nagle wszyscy 

wyzdrowieli. Ale prawda jest 
jednak bardziej skompliko-
wana i, niestety, bolesna: co-
dziennie umiera na covid-19 
kilkuset rodaków. 

KOLEJĄ DO RZGOWA 
I TUSZYNA

Uaktywnił się ostatnio mój 
ulubiony radny Jarosław Świer-
czyński i walczy niczym lew 
o geotermię w Rzgowie, choć 
wiadomo, że na razie nie stać 
nas na budowę kilkukilome-
trowych odwiertów. W bliskim 
mi Uniejowie, gdzie co kilka 
tygodni odwiedzam rodzinkę 
i przy okazji korzystać z base-
nów z gorącą wodą, miejscowi 

mieli za friko dwa odwierty, bo 
wykonano je wiele lat wcze-
śniej szukając ropy. Radnemu 
polecam jeszcze jeden niepo-
pularny temat: linię kolejową 
do Rzgowa i Tuszyna.

KRZYWA PIĘKNOŚCI 
ROŚNIE

Choć jestem normalna baba, 
lubię popatrzeć na piękne ko-
bitki, co to potrafią o siebie 
zadbać, i zachowują się jak 
prawdziwe damy. W rzgow-
skim magistracie takich nie 
brakuje, co podkreślają tam-
tejsze chłopy. Ostatnio za 
sprawa nowej pani zastępczyni 
burmistrza krzywa piękności 

w naszym Urzędzie Miejskim 
wzrosła. Tak trzymać!

NIE KORZYSTAJĄ 
Z ZAPROSZEŃ

Na palcach jednej ręki poli-
czyć mogę radnych naszej Rady 
Miejskiej, którzy korzystają 
z zaproszeń na liczne imprezy 
kulturalne. Pomijam sam fakt, 
że są zapraszani i powinni wie-
dzieć, co się dzieje np. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury czy 
Gminnej Bibliotece Publicznej, 
ale otrzymują dietę z moich po-
datków i chciałabym wierzyć, 
że naprawdę na sercu leży im 
los mojego Rzgowa. 

Wasza Klara

RZGOWSKI HYDE PARK

OSTATKI – TRADYCJA NIE GINIE

Tradycja powoli ginie, na 
szczęście rzgowski GOK przy-
pomina ją dzięki Izabeli Kijance 
i członkom chóru „Camerata”. 
We wtorek w godzinach popo-
łudniowych przebierańcy, wśród 
których widzieliśmy m.in. Żyda, 
króla i jednorękiego pirata, wę-
drowali ulicami Rzgowa, wyśpie-
wując tradycyjne ostatkowe pieśni 
i zbierając pieniądze na pomoc 
dla dzieci Ukrainy. Zarówno bur-
mistrz Mateusz Kamiński, jak 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Radosław Pełka nie szczędzili 
grosza, choć ten ostatni w obawie 
przed gniewem małżonki wolał, 
by nie podawać wysokości nomi-
nału. Z radością przebierańców 
powitał również właściciel cukier-
ni Tomasz Niciński, nie szczędząc 
darów, także tych słodkich.

(ER)

Zapusty, zwane też mięsopustem lub ostatkami, to ostatnie 
trzy dni zapustne - niedziela, poniedziałek i wtorek do północy 
– przed wielkim postem. W dawnej Polsce obchodzono je 
hucznie, bawiąc się, tańcząc i jedząc bez granic. A wszystko 
to przed wielkim postem, czyli okresem naznaczonym 
ograniczeniami kulinarnymi. Podczas zabaw przebierano 
się za chłopów, Żydów, Cyganów, niedźwiedzia, kozę czy 
bociana. W tym wszystkim widoczne są wciąż dalekie echa 
starorzymskich bachanaliów czy saturnaliów.
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