
To jedna z najbardziej tajemniczych zbrodni ostatniej wojny w naszym regionie. 
W 1941 roku w Lesie Rzgowskim w rejonie Babich Niemcy rozstrzelali 22 Polaków. 
Ich ciała ekshumowano w kwietniu 1945 roku, udało się nawet zidentyfi kować 
wiele ofi ar, ale do dziś nie ustalono sprawców zbrodni. Gdyby nie rodziny 
zamordowanych, nie znalibyśmy nawet daty mordu. str. 6
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KOLEJĄ DO RZGOWA

Pomysł na połączenie kolejowe Rzgowa, a także Tuszyna z Łodzią i Piotrkowem Trybunalskim zrodził się już dawno, ba – 
nawet włodarze tych miast i parlamentarzysta Grzegorz Lorek obiecali pomoc w zbudowaniu takiej linii, wystosowując list 
intencyjny do premiera i marszałka województwa. Potem jednak nastała cisza i jakoś nikt nie chce wracać do tego pomysłu. 
A stacja kolejowa w Rzgowie czy Tuszynie to nie tylko punkt na mapie, ale i szansa dla tysięcy mieszkańców regionu.
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Gdzie najwięcej przybywa 
nowych mieszkańców? W Staro-
wej Górze, Konstantynie, Starej 
Gadce i Bronisinie Dworskim, 
a także w samym Rzgowie. Jak już 
pisaliśmy, w najbliższych latach 
ten wzrost będzie duży, bowiem 
powstają nowe osiedla mieszka-
niowe, m.in. w Starej Gadce, Ba-

bichach i Rzgowie. Oczywiście 
kryzys gospodarczy spowodowa-
ny m.in. wojną w Ukrainie, a także 
drożejące kredyty przyhamują 
budownictwo mieszkaniowe, ale 
nie zlikwidują „głodu mieszka-
niowego”. Wygląda zatem na to, 
że w ciągu 2-3 lat przekroczymy 
liczbę mieszkańców 10500.

Czy wzrost liczby mieszkańców 
niesie niebezpieczne zjawiska 
dla gminy? Jeśli rozłożą się one 
w czasie, a na to się zanosi, nie 
będzie problemu. Pewne kłopoty 
mogą wystąpić w Starej Gadce, 
gdzie jeszcze w tym roku może po-
jawić się ponad pół setki rodzin.

(pe)

ADAM KRAJEWSKI lek. 
wet. przez ponad 40 lat kieru-
jący rzgowską przychodnią dla 
zwierząt, przeszedł na emerytu-
rę, kierowanie placówką prze-
jęła lek wet. Julia Skowron, od 
2006 r. związana ze Rzgowem.

NA REMONT zabytkowe-
go XVII-wiecznego kościoła 
w Rzgowie samorząd w tym 
roku przeznaczył 180 tys. zł, 
roboty konserwatiorskie wspar-
ły też niektóre sołectwa. Łączna 
wartość robót wyniesie w br. 
570 tys. zł.

PESEL dla uchodźców 
z Ukrainy – ponad 400 nume-
rów nadano już Ukraińcom 
w rzgowskim magistracie. 
W przeciwieństwie do Łodzi 
nie ma tu prawie kolejek.

ODPUST tradycyjnie dla 
uczczenia patrona Rzgowa 
i parafii odbył się w niedzielę, 
8 maja, przypominając o wie-
lowiekowej tradycji.

INFLACJA demoluje bu-
dżety rzgowian, bo ceny poszły 
mocno w górę, szczególnie 

żywności, zdrożała też prasa. 
Oficjalnie mamy inflację w gra-
nicach 13 proc. ale mówi się, 
że przekroczyła już 20 proc. Na 
inflacji tracą Polacy, bogacą się 
zaś banki!

RÓŻANA PRZYSTAŃ – tak 
nazywa się niedawno otwarta 
w Rzgowie kawiarnia zlokali-
zowana przy ul. Tuszyńskiej. 
W grodzie nad Nerem tego 
typu lokale nie miały dotąd zbyt 
wiele szczęścia…

BUD-UJ RAZEM – Lokalna 
Grupa Działania zyskała pozy-
tywną opinię rzgowskich rad-
nych i wyrazili oni wolę dalsze-
go członkostwa w tym stowa-
rzyszeniu. Taka uchwała była 
niezbędna w związku okresem 
unijnego programowania 2021-
2027 i przystąpieniem do prac 
nad lokalną strategią rozwoju.

FUSZERKA w Starowej 
Górze - położony asfalt na frag-
mencie ul. Centralnej okazał się, 
delikatnie mówiąc, źle wykona-
ny, w związku z czym wyko-
nawca musi go usunąć i wylać 
na nowo.

ULICE w Rzgowie – trwa 
porządkowanie ich nazewnic-

twa, co niekiedy budzi zdziwie-
nie, jak choćby na ostatniej sesji 
Rady Miejskiej (27 kwietnia), 
gdy nadawano nazwę ulicy 
Cmentarnej, zwyczajowo tak 
nazywanej już w latach pięć-
dziesiątych XX w., podobnie 
było z ul. Glinianą i Długą.

RANKINGI I NAGRODY 
- 5. miejsce w województwie 
łódzkim i pierwsze w powiecie 
łódzkim wschodnim w konkur-
sie prezesa GUS na najbardziej 
cyfrową gminę Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań. W nagrodę otrzyma 
kilka laptopów. Z kolei w Ran-
kingu Finansowym Samorządu 
Terytorialnego w Polsce za 2021 
rok w kategorii gminy miejsko-
wiejskie uplasowała się na 14. 
miejscu. 

AURA w kwietniu nie była 
najgorsza - najważniejsze,  
że temperatury nie szalały 
i było sporo opadów deszczu, 
co oznacza, że do ziemi trafiła 
woda niezbędna do wegetacji 
plonów. Oczywiście było sporo 
pogodowej przeplatanki, ale 
w tym miesiącu nie powinno to 
dziwić.

KRÓTKO

www.Facebook.com/GazetaRzgowska2019

Znajdź i polub nas 
na Facebooku

WKRÓTCE 10300 MIESZKAŃCÓW
W grudniu 2020 roku rzgowska gmina liczyła 10177 
mieszkańców, dziś zaś jest ich 10286. Ten wzrostowy 
trend utrzymuje się od lat i nie wynika z przyrostu 
naturalnego, bo ten jest tu taki jak w kraju 
i województwie, ale z migracji ludności. W całym 
kraju obserwuje się zjawisko przemieszczania ludności 
z dużych miast na tereny podmiejskie i do wsi. Tak jest 
również w rzgowskiej gminie, do której przeprowadza 
się wielu łodzian.

BISKUP ADAM LEPA BYWAŁ W RZGOWIE…
27 kwietnia 2022 roku w wieku 
83 lat zmarł biskup pomocniczy 
archidiecezji łódzkiej i biskup 
tytularny Regiany w Afryce 
Adam Lepa. Był rodowitym 
łodzianinem, związanym z wie-
loma parafiami, m.in. w Dobro-
niu i Łodzi. Od lat zajmował się 
mediami i ich związkami z Ko-

ściołem. Był autorem kilkuna-
stu książek i kilkuset artykułów, 
głównie poświęconych mediom. 
35 lat temu (1987) odpowiadał 
za organizację wizyty papieża 
Jana Pawła II w Łodzi.

Bp Adam Lepa wielokrotnie 
odwiedzał Rzgów. W sierpniu 
2017 roku podczas obchodów 

550-lecia nadania praw miej-
skich Rzgowowi, na Starym 
Rynku, m.in. w towarzystwie 
starosty łódzkiego wschodniego 
Andrzeja Opali, członka Zarządu 
Województwa Łódzkiego Joanny 
Skrzydlewskiej oraz społecznego 
opiekuna Starego Rynku Andrze-
ja Polakowskiego, posadził dąb 

będący symbolem potęgi i mą-
drości.

Choć jako jeden ze sterników 
polskiego Kościoła prezento-
wał katolicki punkt widzenia 
i ocenę mediów, znany był 
z szukania zdrowego kompro-
misu, uwzględniającego inte-
resy zarówno wierzących jak 

i niewierzących. Podczas kilku 
spotkań miałem okazje rozma-
wiać na ten temat z bp. A. Lepą 
i zaskakiwał mnie rzeczowym 
oraz ugodowym stosunkiem do 
mediów i dziennikarzy w regio-
nie, doceniającym trudną pracę 
żurnalistów.

(P)

ZDRÓJ, CZYLI STACJA WODY PITNEJ
To znakomity pomysł sołec-
twa Rzgów II, dzięki które-
mu w samym sercu miasta, 
w parku miejskim, stanę-
ła tzw. stacja wody pitnej. 
Będzie ona szczególnie przy-
datna w ciepłe dni, stwarzając 
szansę na ochłodzenie i napicie 
się dobrej zimnej wody. Kon-
strukcja zdroju umożliwia 
także napojenie pieska, co 
dotąd nie było raczej możli-
we. Urządzenie sfinansowane 
zostało z funduszu sołeckiego, 
kosztowało prawie 25 tys. zł 

(bez montażu). W przyszłości 
podobne urządzenie zamierza 
zakupić GOSTiR. Zostanie 
ono zainstalowane w pobliżu 
„Orlika”. 

Takich ulicznych zdrojów 
przydałoby się w gminie więcej, 
także np. w Starowej Górze. 
W wielu miastach, np. Łodzi, 
takie uliczne zdroje pojawiły 
się już przed laty i znakomicie 
służą mieszkańcom, stanowiąc 
jednocześnie element tzw. małej 
architektury.

(ER)

GROŹNY POŻAR 
DOMU PRZY ULICY 

DŁUGIEJ W RZGOWIE

Dwie starsze osoby, mieszkańcy 
drewnianego domu przy u. Dłu-
giej w Rzgowie, poszkodowane 
zostały w pożarze, który wy-
buchł w godzinach porannych. 
Udało się ewakuować mieszkań-
ców domu, których przetrans-
portowano do jednego ze szpi-
tali Łodzi. Ogień przez prawie 
dwie godziny gasiło 5 jednostek 
OSP, w tym rzgowska, a także 
2 zawodowe. Trwają czynno-
ści mające na celu wyjaśnienie 
przyczyn pożaru. Prawdopo-

dobnie powodem pojawienia 
się ognia był piec.

Ten dzień był wyjątkowo pra-
cowity dla rzgowskich straża-
ków ochotników. Jak nas poin-
formował prezes OSP Stanisław 
Gajdzicki, niedługo po wybuchu 
pożaru przy ul. Długiej straża-
cy wezwani zostali do wypadku 
drogowego na autostradzie A-1. 
Na szczęście w tym wypadku nie 
było ofiar w ludziach.

Fot. Miron Ossowski
(P)
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Każda śmierć jest zaskoczeniem, 
każda przynosi ból i cierpienie. 
Ci, którzy pozostają wśród 
żywych, muszą zwykle zmierzyć 
się z najgorszym. Tak właśnie 
było w przypadku Eugeniu-
sza Wójta z Romanowa, który 
zmarł nagle, niespodziewanie, 
w dniu 22 kwietnia br., w wieku 
68 lat. 

Gdy dowiedziałem się o jego 
śmierci, był to dla mnie szok - 

mówi prezes OSP w Romanowie 
Włodzimierz Pytka. - Jeszcze 
niedawno widzieliśmy się. Przez 
lata działał w naszej straży, był 
sekretarzem, skarbnikiem, 
kronikarzem. Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Rzgo-
wie  Marek Bartoszewski znał  
E. Wójta od kilkudziesięciu 
lat. - Był aktywnym działaczem 
PSP, społecznikiem, samorzą-
dowcem. Jako radny na po-

czątku lat dziewięćdziesiątych 
interesował się sprawami całej 
gminy, nie tylko Romanowa. 
Zaangażowany, otwarty na 
współpracę z innymi, człowiek 
życzliwy dla innych. Takiego 
będę pamiętał Gienka.

Działalność społeczną dla 
innych pojmował jako obowią-
zek, dlatego z pola widzenia 
nie tracił swojej wsi i jej miesz-
kańców, ale patrzył też szerzej, 
dostrzegając krzywdę innych 
i starając się pomagać drugie-
mu człowiekowi. Gdy wybuchła 
wojna w Ukrainie, zapropono-

wał, by udzielić schronienia 
uchodźcom w romanowskiej 
strażnicy OSP. To był odruch, 
chęć niesienia pomocy ludziom 
pozbawionym dachu nad głową 
przez agresorów.

Przez lata zajmował się rol-
nictwem, ale też miał swoją be-
toniarnię. W ostatnich latach  
wycofał się z tej działalności, 
dając pole do działania młod-
szemu pokoleniu. Własną 
firmę budowlaną prowadzi 
dziś Adam, jeden z dwóch 
synów.

Ryszard Poradowski

Choć pandemia nie pomaga-
ła w działalności rzgowskie-
go chóru „Camerata”, przez 
ostatnie dwa lata członkowie 
zespołu doskonalili swoje 
umiejętności i nagrywali 
nowe utworzy, które można 
było oglądać i słuchać w inter-
necie. Byliśmy pełni podziwu 

dla chórzystów i ich szefowej 
Izabeli Kijanki, bo okazało 
się, że artystyczny dorobek 
czasów pandemii jest całkiem 
pokaźny.

Jak informuje I. Kijanka, obec-
nie „Camerata” przygotowuje się 
do występu z okazji zaplanowa-
nych na 4 czerwca br. Warszta-

tów Chóralnych. Z powodu pan-
demii koronawirusa nie odbywa-
ły się w ciągu ostatnich dwóch 
lat, ale teraz wracają w zupełnie 
nowej odsłonie. Po raz pierw-
szy bowiem odbędą się w sali 
widowiskowej nowego Domu 
Kultury, a wezmą w nich udział 
cztery zespoły: z Aleksandrowa 

Łódzkiego, Kutna, Piotrkowa 
Trybunalskiego i, oczywiście, 
Rzgowa. Przez kilka godzin 
chóry będą dzielić się doświad-
czeniami i korzystać z wiedzy 
chórmistrzów, przygotowując się 
jednocześnie do wspólnego wy-
stępu na scenie GOK. To będzie 
z pewnością duże wydarzenie, 
szczególnie dla miłośników 
muzyki i śpiewu chóralnego, bo 
przecież zaśpiewają jednocześnie 

cztery zespoły, czyli 60-70 osób. 
Wspomniany koncert rozpocznie 
się o godz. 17. 

A potem, już podczas lata, 
rzgowscy chórzyści wyjadą na 
tradycyjne warsztaty do Krynicy 
Morskiej, jak w ubiegłym roku. 
Wcześniej odbywać się będą 
próby i nagrania nowych utwo-
rów, które usłyszymy podczas 
tegorocznych Dni Rzgowa.

(P)

dokończenie ze str. 1

KOLEJĄ DO RZGOWA I TUSZYNA 
- NA RAZIE TO TYLKO MARZENIE

Już przed laty na deskach pro-
jektantów znalazła się linia kole-
jowa z Łodzi do Rzgowa, Tuszy-
na i Piotrkowa Trybunalskiego. 
Koncepcja ta odżyła niedawno po 
raz kolejny i samorządowcy, m.in. 
ze Rzgowa, Tuszyna, Piotrkowa 
i Wielunia, wystosowali list inten-
cyjny do marszałka województwa 
Grzegorza Schreibera i premiera 
Mateusza Morawieckiego (połowa 
2020 r.), zaczął też o niej głośno 
mówić poseł Grzegorz Lorek, ale 
szybko zamilkł… Dlaczego? Może 
chodziło tylko o wywołanie innego 
tematu: modernizacji i elektryfikacji 
linii kolejowej między Piotrkowem 
i Bełchatowem. Potwierdza to ostat-
nia decyzja premiera o podwojeniu 
funduszy na realizację programu 

Kolej Plus, z 5,6 mld zł do ponad 
11 mld zł. W ramach tego rządo-
wego projektu w Łódzkiem mają 
być realizowane trzy zadania, w tym 
wspomniana modernizacja połącze-
nia Piotrkowa z Bełchatowem.

O linii kolejowej z Łodzi do 
Rzgowa i dalej przez Tuszyn i Srock 
do Piotrkowa nikt już teraz nie 
mówi. A szkoda, bo takie połączenie 

byłoby znakomitym rozwiązaniem 
komunikacyjnym dla wielu miejsco-
wości związanych z wielką Łodzią, 
zapewne przyczyniłoby się do oży-
wienia gospodarczego znacznego 
obszaru województwa. O czymś 
takim myślano już w końcu XIX 
wieku, planując rozwój komunikacji 
tramwajowej, co w pewnym sensie 
udało się zrealizować w czasie 

I wojny światowej, ale w końcu XX 
wieku to niezłe rozwiązanie porzu-
cono. Do dziś mieszkańcy Rzgowa 
i Tuszyna żałują, że zlikwidowano 
połączenie tramwajowe z Łodzią.

Czy wspomniana linia kole-
jowa jest realna w najbliższych 
latach? Raczej nie, bo rządzący 

wbrew pozorom mało interesują 
się małymi miasteczkami i gmi-
nami i w tym przypadku nawet nie 
myślą o rezerwacji terenów pod 
komunikację kolejową. Na razie 
stacja kolejowa „Rzgów” to tylko 
sprawa marzeń i wyobraźni…

(PO)

POLICJA NIE ODPUSZCZA POSZUKIWANYM PRZESTĘPCOM
Potwierdziły się po raz kolejny 
nasze opinie, że ukrywanie się 
przed wymiarem sprawiedli-
wości nie ma sensu, bo wcze-
śniej czy później dochodzi do 
zatrzymania przez stróżów 
prawa. Tak było niedawno 
z 37-latkiem z gminy Rzgów 
ściganym dwoma listami goń-
czymi, zatrzymanym w Łodzi. 
Mężczyzna, mający na koncie 
działalność w zorganizowanej 
grupie przestępczej, usiłował 

wmówić policjantom, że nie jest 
poszukiwanym i podał fałszywe 
dane osobowe, licząc zapewne 
na ponowne zmylenie stróżów 
prawa i uniknięcie pobytu za 
kratkami. Na nic jednak zdało 
się to oszustwo i 37-latek na 
kilka lat trafił za kratki. 

Oto kolejny tego typu przykład. 
Jak nas informuje rzecznik praso-
wy KPP w Koluszkach sierż. sztab. 
Aneta Kotynia, 2 maja br. około 
godziny 18 w Koluszkach na ulicy 

3 Maja policjant jadący na służbę, 
na co dzień służący w wydziale 
kryminalnym w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Koluszkach, 
zauważył za budynkiem grupę 
mężczyzn. Wśród nich munduro-
wy rozpoznał poszukiwanego 34-
latka. Mając doskonałe rozeznanie 
w środowisku przestępczym, po-
licjant obserwował przez chwilę 
sytuację, po czym skontaktował 
się telefonicznie z oficerem dy-
żurnym jednostki. Na miejsce zo-

stało skierowane wsparcie patro-
lu. Sytuacja była na tyle delikatna, 
iż poszukiwany mężczyzna od 
jakiegoś czasu ukrywał się poza 
granicami kraju, dlatego należało 
działać szybko i nie pozwolić na 
ucieczkę. Policjant był w stałym 
kontakcie z innymi funkcjonariu-
szami i przekazywał wszystkie 
bieżące informacje o danej sytu-
acji. 

Policjanci zaskoczyli grupę 
mężczyzn i uniemożliwili im 

ucieczkę. 34-letni poszukiwany 
listem gończym za jazdę na po-
dwójnym gazie i kradzież rozbój-
niczą był nietrzeźwy i agresywny, 
został jednak zatrzymany i trafił 
za kratki. Odbywając zaległą karę 
pozbawienia wolności będzie 
miał sporo czasu na rozmyślanie 
o swym losie. Może wreszcie wy-
ciągnie wnioski i zrobi wszystko, 
by w przyszłości znów nie stanąć 
przed obliczem Temidy.

(pe)

Niedługo warsztaty chóralne

ZMARŁ EUGENIUSZ WÓJT
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Z informacji udzielonych 
podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej przez burmistrza 
Rzgowa Mateusza Kamińskie-
go wynika, iż w gminie przeby-
wa obecnie ok. 370 uciekinie-
rów z Ukrainy, choć faktycznie 
może ich być nawet 500-600. 
Wynajmują mieszkania, wielu 
z przybyszów podjęło pracę. 
Złożono już ponad 230 wnio-
sków dotyczących wypłaty 
świadczeń związanych z za-
kwaterowaniem uchodźców, 

rozpatrzono już znaczną część 
na kwotę 115 tys. zł.

Młodzi Ukraińcy korzystają 
z gminnych placówek oświato-
wych – około 60 dzieci uczęszcza 
do rzgowskiej podstawówki, 5 
zaś uczy się w Guzewie, opieką 
przedszkolną otoczono 21 ma-
luchów. Uchodźcy korzystają 
również z pomocy medycznej 
w Gminnej Przychodni Zdrowia, 
m.in. w zakresie szczepień dzieci, 
na takich samych warunkach jak 
mieszkańcy gminy. Dementuje-

my zatem plotki, że są w jakikol-
wiek sposób uprzywilejowani.

Liczba uchodźców w rzgowskiej 
gminie zmienia się z dnia na dzień, 
ponieważ niektórzy z nich wyjeżdża-
ją, na ich miejsce przybywają inni. 
Wyjazdy na większą skalę dało się 
zaobserwować szczególnie w okre-
sie świąt wielkanocnych, teraz znów 
pojawiają się kolejni uchodźcy. 
Liczba Ukraińców, którzy znaleźli 
schronienie w naszym kraju, prze-
kroczyła już 3 miliony.

(P)

Skromniejsze niż przed laty 
były tegoroczne rzgowskie 
obchody 231. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. 
Msza w miejscowym koście-
le, z udziałem radnych miej-
skich i powiatowych, a także 
wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Marka Bartoszew-
skiego i burmistrza Mateusza 
Kamińskiego oraz jego zastęp-
czyni Moniki Pawlik, zawierała 
sporo odniesień historycznych 
i patriotycznych, a także reli-
gijnych. 

Uchwalenie konstytucji w 1791 
roku było wielkim wydarzeniem, 
efektem otrzeźwienia wielu roda-
ków chcących ratować Polskę. 
Niestety, caryca Katarzyna, sły-
nąca z imperialnych i zaborczych 

zapędów, podobnie jak współ-
czesny Putin w przypadku m.in. 
Ukrainy, miała już inne plany 
względem Polski, realizacji któ-
rych sprzyjało wielu zdrajców 
i sprzedawczyków. Postępowa 
konstytucja nie uratowała więc 
ojczyzny, ale stanowiła zaczyn 
późniejszej walki o odzyskanie 
przez Polskę niepodległości.

Po mszy rzgowianie udali się 
do parku, gdzie w obecności 
pocztów sztandarowych OSP 
i Orkiestry Dętej odśpiewano 
hymn państwowy i wciągnięto 
flagę biało-czerwoną na maszt. 
Następnie uczestnicy obchodów 
udali się do ogrodów parafial-
nych, gdzie przy ognisku delek-
towano się pieczonymi kiełba-
skami. Piękna słoneczna pogoda 
sprzyjała tego dnia uczestnikom 
rocznicowych obchodów Święta 
Konstytucji 3 Maja.

(PO)

WITAJ MAJ - TRZECI MAJ!

500-600 UCHODŹCÓW Z UKRAINY?

Normy hałasu przekroczone, a ekranów jak nie było…
Czy pamiętacie Państwo hałas, 
jaki powstał po wybudowaniu 
autostrady A-1 w naszym re-
gionie i przekroczone wówczas 
normy decybeli. Trzeba było 
czekać lata, zanim udowodnio-
no inwestorowi, czyli łódzkiemu 
Oddziałowi GDDKiA, że hałas 
szkodzi ludziom i trzeba ustawić 
ekrany akustyczne. Do sprawy 
włączyła się NIK, a także mar-
szałek województwa, nakazując 
rozwiązanie problemu zgodnie 
z oczekiwaniami społeczeństwa. 
I co? I nic. Państwo w państwie, 
czyli GDDKiA wypięła się na 
wszystkich, a ekranów jak nie 
było tak nie ma. W tej sytu-
acji rzgowski samorząd, który 
stanął po stronie ludzi narażo-
nych na hałas, okazał się bez-
radny. Przypominamy sprawę 
ekranów akustycznych przy 
A-1, bo teraz ten sam problem 
pojawił się w związku z budową 
Trasy „Górna” w rejonie Sta-
rowej Góry. Tu inwestor – tym 
razem związany z władzami 
Łodzi – też nie przejmuje się 
ludźmi, mieszkającymi bardzo 
blisko budowanej trasy.

W przypadku Starowej Góry 
już kilka lat temu sprawa ekra-
nów trafiła do gospodarzy Łodzi, 
a więc wówczas, gdy jeszcze nie 

ruszyły roboty budowlane. Teraz 
zarówno mieszkańcy jak i radni 
ponowili wnioski w sprawie 
zbudowania ekranów dźwięko-

chłonnych. Inwestor, jak zwykle 
w takich przypadkach, nie reaguje 
na oczekiwania ludzi. A ostatni od-
cinek Trasy „Górna” już powstaje. 

W rejonie Starowej Góry w nie-
których miejscach domy znajdują 
się kilkadziesiąt metrów od arte-
rii. Czy podobnie jak w przypad-
ku A-1 w rejonie np. Romanowa 
czy Kalinka trzeba będzie lat, by 
w ogóle sprawa ruszyła z miejsc, 
czy znów trzeba będzie wykony-
wać kosztowne badania hałasu, 
a potem i tak zlekceważyć spo-
łeczne oczekiwania?

Dlaczego tak się dzieje? Pań-
stwo jest chore, staje po stronie 
silniejszych, tak zmienia i mani-
puluje normami hałasu, by utrud-
nić ludziom dochodzenie swoich 
praw, a często wręcz uniemożli-
wić. Życie na co dzień w hałasie 
dobiegającym z autostrady A-1 
czy wspomnianej Trasy „Górna” 
to nie tylko uciążliwość, ale i na-
rażenie na uszczerbek zdrowia. 
Wszystkie piękne slogany rządzą-
cych o trosce o zdrowie obywatela 
okazują się nic nie warte w obliczu 
takich konkretnych spraw. Pytamy 
zatem po raz kolejny: kiedy prze-
rwana zostanie ta zabawa w ciu-
ciubabkę? Kiedy wreszcie prawo 
będzie znaczyć prawo?

(ER)
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Obecnie w GPZ trwa remont 
klatki schodowej, a niedługo 
podobna jak na parterze kura-
cja odmładzająca rozpocznie 
się na piętrze. W ten sposób 
cały obiekt stanie się przy-
jemniejszy dla pacjentów 
i personelu. Jak twierdzi dyr. 
GPZ Jarosław Nettik, te prace 
modernizacyjne są niezbędne, 

bo placówka obsługuje ponad 
5 tys. mieszkańców miasta 
i gminy, a na radyklaną po-
prawę warunków lokalowych 
przychodni powstałej w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku - nie zanosi się, przy-
najmniej w ciągu najbliższych 
lat.

(ER)

DRUGA MŁODOŚĆ RZGOWSKIEJ PRZYCHODNI
Od kilku lat niemal bezustannie trwają różnorodne 
prace modernizacyjne w Gminnej Przychodni Zdrowia, 
których celem jest poprawa warunków obsługi 
pacjentów, a także pracy personelu placówki. Po 
powiększeniu i modernizacji parkingu przyszła kolej na 
główny budynek, którego elewacja zmieniła kolorystykę, 
a niedawno zakończono remont parteru przychodni 
dzięki czemu m.in. usprawniono pracę rejestracji, 
odświeżono poczekalnię i stworzono pomieszczenie 
socjalne dla personelu.

KRÓLESTWO KSIĄŻKI PRZY ULICY SZKOLNEJ
Rzgowski „Pałac kultury”, 
jakim niewątpliwie jest nowa 
siedziba GOK, mieści także 
Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Po raz pierwszy w dziejach 
grodu nad Nerem miasto zy-
skało książnicę z prawdziwe-
go zdarzenia, którą odwiedza 
spora grupa wiernych czytel-
ników. Nawet w najtrudniej-
szym okresie pandemii nie 
brakło rzgowian sięgających 
po książkę. Tylko w 2021 roku 
(ostatecznie dopiero 7 czerwca 
biblioteka w pełni udostępniła 
swoje zbiory), jak informuje 
dyr. GBP Anna Malinowska, 
do książnicy zapisało się 1101 
osób, które wypożyczyły ponad 
13,6 tys. książek.

Obchodzony od 1995 roku 
(z inicjatywy UNESCO) Mię-
dzynarodowy Dzień Książki jest 
okazją do oceny stanu czytelnic-
twa w naszym kraju. Jak wynika 
z ostatniego raportu Biblioteki 
Narodowej, 38 proc. Polaków 
w ubiegłym roku przeczytało 
przynajmniej jedną książkę. Po 
okresie pandemii, gdy dało się za-
obserwować wzrost czytelnictwa. 
Wraca ono do dotychczasowych 

ram. Jak się okazuje 23 proc. ro-
daków nie ma w domu książek, 39 
proc. kupowało je, 32 proc. poży-
czało od znajomych lub rodziny, 
natomiast 31 proc. otrzymywało 

w prezencie. Pocieszające jest 
to, że nie obserwuje się spadku 
czytelnictwa. Z ostatniego rapor-
tu Biblioteki Narodowej wynika, 
że w rozwoju czytelnictwa ol-

brzymią rolę odgrywają właśnie 
książnice, co zresztą potwierdza 
przykład Rzgowa.

Co najchętniej czytamy? Szef 
Biblioteki Narodowej Tomasz 

Makowski potwierdza, że naj-
częściej sięgamy po literaturę 
rozrywkową, dla przyjemności, 
ale też rośnie rola literatury re-
ligijnej, co zapewne ma związek 
z pandemią i wojną. Mimo ol-
brzymiej roli telewizji i seria-
li, które zagospodarowują czas 
i wyobraźnię wielu Polaków, 
czytelnictwo wciąż odgrywa ol-
brzymią rolę w naszym życiu i, 
jak się okazuje, popularyzacja 
książki to domena dorosłości, 
a nie tylko szkoły.

Rzgowską bibliotekę odwie-
dza sporo mieszkańców. Tylko 
w ciągu półtora miesiąca tego 
roku zapisało się do niej prawie 
600 osób. Stali bywalcy, a jest 
ich spora grupa, nie wyobrażają 
sobie życia bez książki i biblio-
teki. To m.in. efekt funkcjono-
wania Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, a także 
troski tutejszego samorządu 
przeznaczającego duże środki 
na zakup nowości książko-
wych. Tylko w minionym roku 
GBP na zakup nowości książ-
kowych przeznaczyła prawie  
38 tys. złotych.

(PO)

Rzgowianin Mirosław Olszycki wciąż podróżuje i pisze książki
Dawno nie pisaliśmy o rzgo-
wianinie Mirosławie Olszyc-
kim – filmowcu, autorze ksią-
żek o tematyce historycznej 
i podróżniczej, a także licz-
nych artykułów. Jest absol-
wentem wydziału reżyserii 
i wydziału operatorskiego 
PWSFiT w Łodzi oraz wydzia-
łu filologicznego UŁ, autorem 
esejów i powieści historycznej 
„Bramy Szeolu”, „Meksyk. 
Szlakiem zdobywców”, „Peru. 
Konkwista, złoto Inków 
i zdobycie Kanionu Colca” 

oraz „Ziemia Czerwonych 
Drzew – Polacy z Ameryki 
Południowej”. Jego najwięk-
szą pasja jest podróżowanie 
tropem cywilizacji, przed laty 
brał udział w głośnej bardzo 
trudnej wyprawie polsko-
amerykańsko-peruwiańskiej 
„Colca Condor”, która po 
raz pierwszy pokonała i zba-
dała 20-kilometrowy odcinek 
Rio Colca w peruwiańskich 
Andach. Wspomnijmy jesz-
cze, że rzgowianin jest twórcą 
Międzynarodowego Festiwalu 

Cywilizacji i Sztuki Mediów 
„Mediatravel”, który zyskał 
pochlebne opinie.

M. Olszycki szczególnie pasjo-
nuje się dziejami Polonii w Ame-
ryce Południowej. W ostatnich 
latach kilkakrotnie przebywał 
w tamtym rejonie globu, m.in. 
zbierając materiały do kolejnych 
książek, jedna z nich poświęco-
na chrystianizacji Ameryki Ła-
cińskiej trafi niedługo na półki 
księgarskie. W trakcie przygo-
towania do druku jest też kolej-
na książka rzgowianina – tym 

razem z cyklu powieściowego 
– poświęcona znanej łódzkiej 
fabrykanckiej rodzinie Bieder-
mannów.

Uczestniczyliśmy przed laty 
we wspomnianym Festiwalu 
„Mediatravel” i bardzo ciepło 
wspominamy imprezę, która 
przyciągnęła do Łodzi wielu zna-
komitych podróżników i filmow-
ców. Kiedy odbędzie się kolejna 
edycja tej imprezy? M. Olszyc-
ki odpowiada krótko: „Festiwal 
czeka na lepsze czasy”.

(PO)
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Jest sierpień 1941 roku, godzi-
na 14.30. 33-letni Szczepan Raź-
niewski kończy pracę w składzie 
desek Magrowicza przy ulicy Ła-
skiej w Pabianicach. Na moment 
wraca jeszcze do biura. - W tym 
czasie jego kolega Pęczek sprzą-
ta okoliczny teren - wspomina 
po latach córka Raźniewskiego 
Jadwiga Misztalewicz. - Tata do-
radza koledze, by podpalił śmieci 
i szybko zrobił porządek. Roz-
mowę podsłuchuje zza wagonu 
jeden z Niemców, zawiadamia 
gestapowców i niemal natych-
miast pięciu Polaków ze składu 
desek przy ulicy Łaskiej trafia do 
aresztu. Po piętnastej gestapowcy 
są już w naszym domu przy ulicy 
Tkackiej 8. Robią rewizje, szu-
kają broni, nielegalnych gazet. 
Moja mama leżała w tym czasie 
chora, więc zostawili ją w spoko-
ju, ale z siennika wyrzucili słomę. 
Niestety, podczas tego przesłu-
chania znaleźli znaczek AK.

Żona Raźniewskiego ustala,  
że jej mąż Szczepan wraz z czte-
rema kolegami znajduje się 
w więzieniu przy ulicy Sterlin-
ga w Łodzi. Końcówka lata jest 
chłodna, więc przygotowuje 

paczkę dla męża z ciepłą odzieżą 
i wraz z siostrą jedzie do Łodzi. 
Dostrzegają grupę Polaków pro-
wadzonych na przesłuchanie, jest 
wśród nich i Raźniewski. Smutny, 
posiniaczony, ze śladami katowa-
nia. To wówczas jakimś cudem 
udaje się jej podać Raźniewskie-
mu paczkę z kożuszkiem i ciepłą 
bielizną. Ten kożuszek rozpozna-
je później na szczątkach ekshu-
mowanych w Babichach. Żona 
Raźniewskiego jeszcze kilka razy 
pojawia się z paczką w więzieniu 
przy ul. Sterlinga, ale za trzecim 
razem przy nazwisku męża do-
strzega krzyżyk… Hitlerowcy 
oświadczają, że pabianiczan wy-
wieziono na roboty do Niemiec. 
Potem jednak wezwana zostaje 
na komendę policji, gdzie otrzy-
muje oficjalne zawiadomienie 
o śmierci męża. Niepewność, 
która jej towarzyszyła dotąd, za-
mienia się w pewność: jej mąż 
został zamordowany.

Gdy wiosną po ustaniu dzia-
łań wojennych na naszym tere-
nie odkryta zostaje mogiła z po-
grzebanymi 22 mężczyznami, 
na miejsce zbrodni docierają 
krewni zamordowanych Pola-

ków. W piaszczystym grobie 
o wymiarach 8 na 9 m, głębokim 
na około 4 m, znajdują się rozkła-
dające szczątki ofiar Niemców. 
Ułożono je potem na pobliskiej 
polanie. Wszyscy Polacy w cy-
wilnych ubraniach. Ręce niektó-
rych ofiar powiązane z tyłu sznur-
kiem, w czaszkach w okolicy po-
tylicy okrągłe otwory wlotowe 
o średnicy około 8 mm i większe 
wylotowe w szczycie .

Śledztwo w sprawie zbrodni 
w lesie w pobliżu Babich trwa 

wiele lat. Tymczasem w miejscu 
egzekucji Polaków pojawiają 
się skromne tabliczki z przy-
puszczalnymi różnymi datami 
mordu. Dopiero po latach udaje 
się potwierdzić, że do zbrodni 
doszło w końcu lata 1941 roku. 
Dziś w lesie wyglądającym zu-
pełnie inaczej niż przed laty, 
znajduje się symboliczna mo-
giła-pomnik, przy którym rzgo-
wianie co roku składają wiązan-
ki kwiatów. Tak było również 
21 kwietnia br. Tego dnia hołd 

pomordowanym oddali m.in.: 
harcerze, strażacy z OSP w Gu-
zewie, członkowie PiS, Spółki 
Leśnej, przedstawiciele samo-
rządu z burmistrzem Mate-
uszem Kamińskim na czele i za-
stępczynią burmistrza Moniką 
Pawlik, radni Rady Miejskiej: 
Wiesław Gąsiorek i Zbigniew 
Waprzko, radna powiatowa 
Edyta Waprzko, a także pro-
boszcz rzgowskiej parafii ks. 
Krzysztof Florczak.

Ryszard Poradowski

Zapewne nikt nie chciałby 
wykonawcy inwestycji, który 
zawala terminy i z którym 
trudno się dogadać. A tak wła-
śnie było w przypadku wy-
konawcy przebudowy stawu 
w Guzewie. Obiecywał on,  
że już w październiku upora 
się z robotami, potem miało to 
nastąpić w listopadzie… Osta-
tecznie dopiero teraz roboty 
zbliżają się ku końcowi. Urzęd-
nicy odbierający roboty zapew-
ne zgrzytają zębami z powodu 
półrocznego opóźnienia, ale 
ostatecznie mają już dość i chcą 
sprawę zamknąć tym bardziej, 
że zaczęła się wiosna i tylko pa-
trzeć, jak pojawią się tu bocia-
ny. A takich gości, którzy od lat 
pamiętają o Guzewie, po prostu 
trzeba szanować!

Jak widać na zdjęcu, staw został 
powiększony, dobrze prezentuje 
się lustro wody. Gdyby jeszcze 
ścieżka wokół tego akwenu była 
należycie utwardzona i umoc-

niona krawężnikami (ma to być 
wykonane w przyszłości), szkoda 

też, że nie zadbano o bezpiecz-
ne dojście do wody i ustawie-

nie choćby kilku ławeczek. Nie 
widać też utwardzonego parkingu 

przy stawie, który prawdopodob-
nie powstać ma w bliżej nieokre-
ślonej przyszłości. Za to niedłu-
go w wydzielonym już miejscu 
pojawi się drewniana altana, 
w której będą mogli wypoczywać 
zarówno mieszkańcy Guzewa, 
jak i turyści. Jak twierdzi kierow-
nik Referatu Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie Zbigniew 
Snelewski, inwestycja wartości 
180 tys. zł sfinalizowana została 
w pierwszych dniach maja br.

Z finalizowania robót zapew-
ne zadowolony jest mieszkający 
w sąsiedztwie radny Wiesław Gą-
siorek, który przez lata walczył 
o przebudowę akwenu, a przy 
okazji usunięcie nieproszonych 
gości, czyli bobrów. Zwierzęta te 
zadomowiły się tu na dobre, przy 
okazji siejąc spustoszenie w po-
staci zniszczonych drzew. Bobry 
wyniosły się, przynajmniej na 
razie ich nie widać, być może 
nie powrócą w to miejsce. Za to 
okoliczni mieszkańcy czekają na 
bociany, które od lat przylatywa-
ły w rejon stawu i odchowywały 
potomstwo.

(P)

Minęło ponad 80 lat od egzekucji w lesie

ZBRODNIA W BABICHACH
W kwietniu - Miesiącu Pamięci Narodowej przypominamy 
ofiary II wojny światowej zamordowane w lesie w rejonie 
Babich. Choć rocznicowe uroczystości odbywają się zwykle 
w miejscu rozstrzelania 22 Polaków w sierpniu 1941 roku, 
w okolicznych lasach podczas wojny wielokrotnie dochodziło 
do zbiorowych egzekucji, co potwierdziły ekshumacje 
z kwietnia 1945 roku. Można przypuszczać, że ziemia w tych 
lasach kryje jeszcze wiele ofiar i mrocznych tajemnic.

Fot.: Mateusz Tomaszewski

Inwestycja szła jak po grudzie
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- Jak ocenia Pan obecny stan 
problemów kupieckich w Piotr-
kowie?

- Impas to bardzo właściwe słowo, 
bo obecna sytuacja piotrkowskich 
kupców, a zwłaszcza tych z targo-
wiska przy ul. Dmowskiego, nie 
poprawiła się ani na jotę od czasu 
podjęcia przez nas negocjacji z oto-
czeniem prezydenta miasta. Wszyst-

kie dzisiejsze problemy kupców 
wywołane przez pandemię, kryzys, 
wojnę w Ukrainie i obecną galopu-
jącą inflację są tym dotkliwsze im 
trudniej o porozumienie z władza-
mi samorządowymi. Skutkiem tego 
jest to, że cierpią nie tylko kupcy, 
ale także mieszkańcy, a poza tym 
pogarszają się perspektywy rozwo-
jowe samego miasta. 

Kto najszybciej zareagował 
w przeszłości na działania „reforma-
torów” państwa w początkach lat 90. 
XX wieku i nadal najszybciej reagu-
je na wyzwania dzisiejszego świata? 
To polscy kupcy działający na rzecz 
swoich firm orazi rodzin i ratujący 
każdą władzę na wszystkich pozio-
mach przed niektórymi fatalnymi 
skutkami podejmowanych przez 
nią decyzji. Dominujący segment 
polskiego sektora MŚP i polskiej 
gospodarki płacący państwu najwię-
cej podatków, tworzący najwięcej 
pracy i najwierniejsi swoim małym 
ojczyznom. Niestety władze czasem 
lekko traktują ten sektor, uważając 
małe firmy trochę za bezpańskie psy 
i koty, które przetrwają wszystko.

- A konkretnie?
 - Rozmowy się potoczyły 

i tylko tyle można o nich po-

wiedzieć. Nic więcej. Podwyżki 
stawek opłaty targowej uchwa-
lone przez piotrkowską Radę 
Miejską w listopadzie roku 2019, 
a obowiązujące od roku 2020, 
były wysokie, a dla targowiska 
przy ul. Dmowskiego wręcz szo-
kujące: przy standardowej stawce 
opłaty w wysokości 2-3 zł/m2 sto-
iska na Dmowskiego ustalono aż 
5 zł/m2.. Spora różnica, prawda? 
Rozmowy prowadzone przez nas 
z przedstawicielami władz sa-
morządowych od początku były 
trudne. A poza tym wszystko 
zmieniła pandemia, która zagości-
ła u nas na dobre od wiosny 2020 
roku: lockdowny, przerwy w do-
stawach, wszechobecny strach 
nas wszystkich przed wirusem, 
klienci pozamykani w domach 
i utrata pracy przez wielu z nich 

- wszystko to sparaliżowało kraj 
i jego gospodarkę, także targo-
wiska. Już jednak późną wiosną 
na poważnie rozpoczęliśmy wraz 
z przedstawicielami reprezentują-
cego piotrkowskich kupców Sto-
warzyszenia Kupców Regionu 
Piotrkowskiego dokładne badanie 
piotrkowskiego rynku targowi-
skowego, a nieco później także 
rozmowy z władzami miasta. 
I początek był konstruktywny. 
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„Obserwując to, co dzieje 
się wokół tematu hali targowej 

w ostatnich miesiącach, można 
odnieść wrażenie, że działania te 

są skoordynowane. W 2019 roku 
Rada Miasta Piotrkowa Trybunal-
skiego znacząco podniosła ceny 
opłat handlowych na targowiskach 
miejskich o 150%, a w przypad-
ku opłat za samochody realnie 
o 500%. Po tej podwyżce liczba 
sprzedających spadła o 40%, co 
oznacza utratę pracy dla setek 
osób. Nikt z rządzących miastem 
ani żaden z urzędników nie przy-
szedł na spotkanie z kupcami, po-
dobnie nikt z magistratu nie spo-
tkał się z nimi podczas protestów. 
Podjęto uchwałę w sprawie „reor-
ganizacji hali targowej”, która de 
facto prowadzi do znacznego ogra-
niczenia jej funkcjonowania. Jeden 
z piotrkowskich radnych Dariusz 
Cecotka na spotkaniu z kupcami 
w dniu 28.09.2020 r. wskazywał 

na naciski w sprawie likwidacji 
hali targowej. Nasuwa się pytanie, 
dokąd zmierzają w/w działania.

Podsumowując, uchwała z dnia 
30.09.2020 r. w sprawie regulami-
nu targowisk miejskich oraz miejsc 
wyznaczonych do handlu na grun-
tach należących do Miasta Piotrko-
wa Trybunalskiego przyczyniła się 
do ograniczenia handlu w tym miej-
scu. Postanowienia uchwały ude-
rzają przede wszystkim w kupców 
– właściciela hali targowej, który 
na swoim terenie ma 8-krotnie 
wyższe stawki za 1m2 placu; wła-
ścicieli stoisk, którym nakazuje się 
opuszczenie „dobrych miejsc han-
dlowych”, proponując w zamian 
kilka stoisk na małych osiedlowych 
targowiskach lub na prywatnym te-
renie gdzie cena za 1m2 stoiska na 

tym targowisku wynosi 5 zł. W tle 
pozostaje pytanie o prawdziwy cel 
podejmowanych działań.

Z pozdrowieniami
Łukasz Janik”

W interpelacji pana radnego 
skierowanej do władz Piotrkowa 
Trybunalskiego w dniu 16 czerw-
ca 2020 proponuje on powrót na 
wszystkich targowiskach w mie-
ście do stawek obowiązujących 
w roku 2019 (przed podwyżką). 
Dla targowiska przy ul. Dmow-
skiego oznaczałoby to stawkę  
2 zł/m2 stoiska handlowego, która 
pozostaje optymalną propozycją 
w obecnej, bardzo trudnej sytuacji 
całego piotrkowskiego środowiska 
kupców targowiskowych. Interpe-
lację tę załączamy do opinii.

Redakcja

SETKI OSÓB STRACIŁY PRACĘ…
Zwróciliśmy się do pana Łukasza Janika, radnego Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim, z prośbą o ocenę genezy 
i wskazanie możliwych dróg zakończenia obecnego konfliktu 
władz miasta i kupców z piotrkowskiego targowiska przy ul. 
Dmowskiego 37 w Piotrkowie. Oto stanowisko radnego.

Kryzys w Piotrkowie trwa...
Jak już pisaliśmy, podstawową stawką opłaty targowej 
obowiązującej w Piotrkowie Trybunalskim jest kwota 
2-3 zł/m2 zajętej powierzchni handlowej targowiska, 
jednak na największym piotrkowskim targowisku przy 
ulicy Dmowskiego 37 obowiązuje stawka aż 5 zł/m2 opłaty 
targowej od wynajmowanych stoisk handlowych. To 
powoduje, że kupcy z tego targowiska protestują przeciwko 
tak wysokim stawkom opłaty w czasach kryzysu wywołanego 
pandemią. O związanym z tym problemach rozmawiałem 
z Jerzym Romański, prezesem Krajowej Izby Targowej 
i wiceprezesem Ogólnopolskiej Federacji MŚP.
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Okazało się, że miasto ponosi 
wymierne skutki finansowe zwią-
zane z usuwaniem pohandlowych 
targowiskowych śmieci i odpa-
dów i miało już dość związane-
go z tym deficytu budżetowego. 
Przyjęliśmy ten argument do wia-
domości jako poważny i zasłu-
gujący na rozwiązanie. Poza tym 
licząc na zrównanie przez władze 
w przyszłości stawek na Dmow-
skiego do wysokości dominującej 
w mieście, wzięliśmy się ostro za 
likwidację problemu ze śmiecia-
mi na tym rynku. Efektem tego 
była reorganizacja targowiska, in-
westycje w jego infrastrukturę po-
rządkową i niezbędne remonty. To 
wszystko plus korekta regulami-
nu zobowiązującego pod sankcją 
każdego kupca do pozostawienia 
stoiska w czystości po zakończe-
niu handlu dały błyskawiczny 
skutek. Od tej pory targowisko 
przy Dmowskiego nie stanowiło 
już sanitarnego i finansowego pro-
blemu dla miasta, nie generując 
dla niego żadnych dodatkowych 
kosztów. Te bez wyjątku ponosi 
właściciel obiektu. 

- Czyli powinno już być po 
sprawie...

- Powoli... W czasie wdraża-
nia przez kupców wymienionych 
przed chwilą działań przedstawi-
ciele miasta poruszyli, zapewne 
przypadkiem, sprawę problemów 
związanych z funkcjonowaniem 
nielegalnego targowiska „Hala 
targowa” i ciągłych skarg ze 
strony mieszkańców osiedla są-
siadującego z nim na brud, śmieci, 
dewastacje otoczenia bloków, za-
blokowane parkingi i hałas. Tak 
realna, a dla nas nowa możliwość 
szybkiej likwidacji tego targowi-
ska według samorządowców była 
przesądzona. Dlatego uznaliśmy, 

że musimy zapewnić kupcom 
przenoszonym z „Hali targowej” 
porównywalnych albo lepszych 
warunków do handlu, aby usunąć 
groźbę likwidacji ich firm i źródeł 
utrzymania. Wtedy, być może, 
zdołamy rozwiązać jednocześnie 
kilka problemów: miasto odzy-
ska ważny osiedlowy ciąg komu-
nikacyjny, mieszkańcy osiedla 
„Piastowskie” swój mir domowy, 
a dotychczasowi i nowi kupcy na 
Dmowskiego uzyskają lepsze niż 
dotąd warunki do prowadzenia 
firm. Tak nam się wtedy wyda-
wało...

- Jak to wydawało?
- A tak to, że wprawdzie pomo-

gliśmy trwale rozwiązać problem 
miasta i mieszkańców z uciąż-
liwym sąsiedztwem targowiska 
„Hala targowa” ale problem 
z bardzo wysoką stawką opłaty 
targowej na Dmowskiego pozo-
stał aż do dziś nierozwiązany. 
Najpierw pojawiła się zapowiedź 
a potem decyzja władz central-
nych o zawieszeniu na cały rok 
2021 pobierania od kupców tej 
daniny. Ta pauza dała nam czas 
na opracowanie propozycji zało-
żeń do przyszłego porozumienia 

z piotrkowskimi samorządowcami 
o wzajemnym wspieraniu i kon-
struktywnej współpracy w celu 
przyspieszenia rozwoju lokalne-
go sektora MŚP, w tym szczegól-
nie kupiectwa targowiskowego. 
To był kluczowy moment tej 
historii. Osiągnęliśmy nie tylko 
niekonfliktowy kompromis, ale 
równocześnie pojawiły się realne 
szanse na stworzenie w kom-
pleksie nieruchomości wokół 
targowiska przy Dmowskiego 
nowego, prawdziwego regional-
nego kupieckiego megacentrum 
dysponującego ofertą wszystkich 
kupieckich branż i wielu regionów 
z całej Polski. I wszystko to mogło 
zaistnieć w Piotrkowie Trybunal-
skim za sprawą kupców, ich re-
prezentacji i właściciela obiektu. 
W ten sposób chcieliśmy zapew-
nić kupcom należną im pozycję 
a władzom miasta ułatwić wypro-
mowanie Piotrkowa daleko poza 
granicami województwa łódzkie-
go. Tak było...

- Było?
- Właśnie tak. Rok 2021 z za-

wieszonym poborem opłaty minął 
nam szybko na kolejnych negocja-
cjach i dopracowywaniu naszego 

projektu. W listopadzie roku 2021 
zapytaliśmy pisemnie prezyden-
ta miasta o to, co będzie z opłatą 
targową w roku 2022? Znając 
problemy budżetowe Piotrkowa, 
nie proponowaliśmy nawet zanie-
chania poboru opłaty z uwagi na 
kryzys i straty, jakie ponieśli już 
kupcy podczas pandemii - ocze-
kiwaliśmy jedynie zrównania 
obowiązującej w całym mieście 
stawki opłaty targowej do jedne-
go uśrednionego poziomu, żeby 
nikt nie poczuł się wykorzysty-
wany i lekceważony. Uznaliśmy, 
że stawka 2-3 zł/m2 zajętej po-
wierzchni targowiska była i po-
zostaje optymalna. Tym bardziej, 
że powody zawyżenia w roku 
2019 stawek opłaty dla Dmow-
skiego już nie istnieją, bo miasto 
nie ponosi żadnych dodatkowych 
kosztów związanych z jego funk-
cjonowaniem. Za wszystko płacą 
kupcy z targowiska i jego wła-
ściciel.

- Co na to prezydent miasta?
- Tego właściwie nie wiemy, bo 

odpowiada nam zwykle w jego 
imieniu dyrektor piotrkowskie-
go ZDiUM i jego odpowiedzi ze 
stycznia i marca 2022 są takie, 
że stawki z listopada 2019 pozo-
stają bez zmian. Za to zmiany na 
Dmowskiego dramatycznie przy-
spieszyły...

- Może Pan to wyjaśnić pre-
cyzyjniej?

- W ciągu pierwszych 4 mie-
sięcy br. obowiązywania tak 
wysokiej opłaty targowej na tar-
gowisku przy Dmowskiego no-
tujemy ponad 45% spadek po-
wierzchni wynajmowanej przez 
kupców i tym samym opłacanej 
miastu w postaci opłaty targowej. 
Wszystkie dopracowywane przez 
nas od miesięcy projekty nadają 
się już tylko do kosza. Nie ma 
też większego znaczenia to, kto 
personalnie zdecydował o takim 
obrocie sprawy, ale uważamy,  

że naszą gotowość do współpra-
cy z piotrkowskimi samorządow-
cami ewidentnie wykorzystano, 
a potem odrzucono. Powodu nie 
znamy. Źle się z tym czujemy, bo 
już dziś zbieramy od kupców za-
służone cięgi za naiwność, przed 
którą nas ostrzegali. I przyznam, 
że nawet jeśli właściwie rozu-
miemy zasadę „pomagamy żebyś 
pomagał” to nasza gorycz jest głę-
boka. Nie ułatwiło zakończenia 
konfliktu i nie pomogło kupcom 
z Dmowskiego wsparcie ze strony 
wojewody łódzkiego, marszałka 
województwa łódzkiego, łódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego, 
a nawet mediacja rzecznika MŚP. 
Dla piotrkowskich samorządow-
ców żadnego konfliktu z kupcami 
w Piotrkowie nie ma i nigdy nie 
było. Taki mamy finał...

- Zabrzmiało ponuro...
- A jak mogło zabrzmieć ina-

czej? Wpompowaliśmy w tę 
sprawę wiele energii i pomysłów, 
skorzystaliśmy z pomocy kilku 
uznanych ekspertów. Wszystko 
charytatywnie. Postawiliśmy sobie 
cele ambitne i bardzo perspekty-
wiczne i dla kupców, i dla miasta, 
a spotkało nas to, co zwykle, czyli 
lekceważenie. Zanim jeszcze zdą-
żyliśmy cokolwiek na poważnie 
przedyskutować. To proszę się nie 
dziwić mojej goryczy i rozczaro-
waniu. Taka, niestety, jest nasza 
codzienność. Nie tylko straciliśmy 
szanse na stworzenie unikalnej 
platformy konstruktywnego dia-
logu władzy lokalnej z lokalnym 
biznesem, przepadły także szanse 
na szybszy rozwój dla wielu firm 
kupieckich nie tylko w regionie 
łódzkim. A rynek próżni nie znosi 
i wszędzie tam, gdzie nas nie ma, 
pojawi się konkurencja...
Rozmawiał: Ryszard Poradowski

Obchodzony 9 maja Dzień Europy 
upamiętnia rocznicę ogłoszenia 
planu zjednoczenia Europy, zna-
nego jako Deklaracja Schumana – 
od nazwiska prezentującego plan 
ówczesnego ministra spraw zagra-
nicznych Francji, Roberta Schu-
mana. W tym roku przypada już 
71. rocznica ogłoszenia Planu.

Chociaż idea jedności europej-
skiej nie była pomysłem zupełnie 
nowym (jej korzenie sięgają czasów 
Karola Wielkiego, a o europejskiej 
jedności i elementach integracji zna-
nych nam dzisiaj pisali i mówili po-
litycy, ekonomiści i wizjonerzy XIX 
i XX wieku, w tym także Polacy 
- to jednak właśnie Plan Schumana 
dał początek integracji europejskiej, 
której rezultatem jest znana nam 
dzisiejsza Unia Europejska.

W czasie, gdy Europa borykała 
się z konsekwencjami politycznymi 
i ekonomicznymi II wojny świa-

towej, europejscy politycy uznali,  
że potrzebne są działania, które 
z jednej strony zapobiegać będą 
podobnym konfliktom w przyszło-
ści, a z drugiej zapewnią możliwość 
poprawy sytuacji gospodarczej i po-
prawy warunków życia obywateli. 
W tle pojawiały się historyczne kon-
flikty francusko-niemieckie, a także 
przemysł stalowy i węglowy, jako 
tradycyjne motory militaryzmu.

Plan, przedstawiony przez Roberta 
Schumana 9 maja 1950 roku w siedzi-
bie francuskiego MSZ przy bulwa-
rze Quai d’Orsay w Paryżu, był tak 
naprawdę dziełem innego z „ojców 
Europy” – Jeana Monneta, szefa 
francuskiego Urzędu ds. Planowania. 
Monnetem i Schumanem kierowała 
myśl, że wspólna koordynacja pro-
dukcji stali i wydobycia węgla pozwo-
li zapobiec powtórzeniu się w przy-
szłości podobnego konfliktu, tak  
że wszelka wojna między odwieczny-

mi rywalami – Francją a Niemcami – 
będzie „nie tylko nie do pomyślenia, 
ale i fizycznie niemożliwa”. Uznano 
także, że połączenie interesów ekono-
micznych może przyczynić się do po-
prawy standardu życia społeczeństw 
i stanowić pierwszy krok w kierunku 
bardziej zjednoczonej Europy.

Na deklarację odpowiedziały oprócz 
Francji i Niemiec także Włochy oraz 
Belgia, Holandia i Luksemburg.  
18 kwietnia 1951 roku tych sześć 
krajów podpisało Traktat ustanawia-
jący Europejską Wspólnotę Węgla 
i Stali, znany jako Traktat Paryski.

Sukces pierwszej Wspólnoty spowo-
dował dalszą integrację i utworzenie 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
oraz Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (traktaty założycielskie tych 
Wspólnot podpisano w roku 1957).

Od tej pory Wspólnoty Europejskie 
rozwijały się geograficznie (kolejne roz-
szerzenia), ale także pogłębiając integra-

cję (m.in. utworzenie unii celnej, jed-
nolitego rynku, strefy EURO, wprowa-
dzenie wspólnej waluty, powstanie Unii 
Europejskiej i nadanie jej osobowości 
prawnej, utworzenie strefy Schengen). 

Niewątpliwie jednak, powstanie zjed-
noczonej Europy przyczyniło się do 
spełnienia głównej idei zawartej w De-
klaracji Schumana, czego wyrazem jest 
uhonorowanie Unii Europejskiej Poko-
jową Nagrodą Nobla w roku 2012! 

Polityka regionalna skierowana 
na regiony i miasta Unii Europej-
skiej ma na celu podniesienie jako-
ści życia ich mieszkańców poprzez 
wspieranie zatrudnienia, wzrost 
gospodarczy oraz zrównoważony 
rozwój. Ważnym elementem pro-
gramów gospodarczych jest tworze-
nie wobec przedsiębiorstw klimatu 
przedsiębiorczości oraz ułatwianie 
małym przedsiębiorstwom dostępu 
do finansowania i rynków zbytu. Po-
nieważ małe i średnie przedsiębior-

stwa stanowią ponad 90% wszyst-
kich firm w UE, są one w stanie 
zapewnić ponad 60% miejsc pracy 
w sektorze prywatnym. Dlatego po-
lityka gospodarcza w tym obszarze 
sprzyja tworzeniu nowych przedsię-
biorstw oraz zwiększenia ich aktyw-
ności i zakresu działalności.

Więcej o Unii Europejskiej można 
dowiedzieć się w punktach EURPE 
DIRECT - międzynarodowej sieci 
informacyjnej współpracującej na co 
dzień z biurami Komisji Europejskiej 
i Parlamentu Europejskiego. W całej 
Europie jest około 500 takich punk-
tów! W Polsce są 24 ośrodki, w wo-
jewództwie łódzkim - dwa: w Łodzi, 
prowadzony przez Instytut Nowych 
Technologii, oraz w Piotrkowie Try-
bunalskim, prowadzony przez Piotr-
kowskie Stowarzyszenie Integracji 
Europejskiej EURO-CENTRUM. 
Oba punkty współpracują ze sobą, 
czego owocem były Dni Europy (7 
maja w Łodzi, 9 maja - w Piotrkowie 
Trybunalskim).

(b.b.)

DLACZEGO 9 MAJA OBCHODZIMY DZIEŃ EUROPY?

dokończenie ze str. 7

Kryzys w Piotrkowie trwa...
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Wiadomo nam o wielu podję-
tych przez kupców i ich przed-
stawicieli próbach wyrównania 
a nawet zmniejszenia wysokości 
obowiązujących w Piotrkowie 
stawek opłaty targowej. Przynaj-
mniej do czasu powrotu normalnej 
koniunktury rynkowej i odrobie-

nia strat związanych z pandemią, 
kryzysem, a teraz także z wojną 
w Ukrainie i galopującą inflacją. 
Ogólnopolska Federacja MŚP 
a także jej członkowie i partnerzy 
wraz z Radą Dialogu Społecznego 
Województwa Łódzkiego i rzecz-
nikiem MŚP Adamem Abramowi-
czem podjęli się mediacji w celu 
rozwiązania obecnego konfliktu 
pomiędzy piotrkowskimi samo-
rządowcami a kupcami. Nieste-
ty bez skutku. Dla prezydenta 

Krzysztofa Chojniaka konfliktu 
nie ma, a wszyscy kupcy w Piotr-
kowie traktowani są jednakowo. 
Aby ustalić, jak ten problem oce-

niają kupcy, rozmawialiśmy z nie-
którymi z nich na targowisku przy 
ulicy Dmowskiego 37. 

Pan Marek handluje butami 
przy Dmowskiego (100 złotych 
za każdy dzień handlu od sto-
iska), wysokie opłaty zmusiły go 
do rezygnacji z wynajmu stoisk 

w dni wyraźnie słabszego handlu 
(wtorek i piątek) i jeśli tak dalej 
pójdzie, jedynym dniem opłacal-
nej pracy pozostanie tu dla niego 
1 stoisko w niedzielę. 

To samo słyszymy od Pani 
Ilony handlującej damskim 
obuwiem, która zrezygnowała 
z wynajmowania kilku stoisk we 
wtorki i piątki - wynajęła je po 

początkowym ożywieniu handlu 
w roku 2021, kiedy opłata targowa 
była zawieszona przez rząd, po-
nieważ obecnie musiała dokładać 

do wszystkich nieopłacalnych dni 
handlu przy Dmowskiego. Według 
niej takie są powszechne opinie 
kupców.

 Pan Tomek handluje spodnia-
mi męskimi prawie 25 lat i mówi 
wprost, że tak wysoka opłata tar-
gowa zabija jego firmę. Również 
on ograniczył obecnie handel przy 
Dmowskiego do 2 dni w tygodniu 
(sobota, niedziela), ale jedynie 
zmniejszył w ten sposób straty 
spowodowane wysokimi stawka-
mi obowiązującej opłaty targowej. 
Zyski z handlu są po prostu mi-
nimalne i pan Tomek nadal roz-
waża rezygnację z kolejnego dnia 
handlu na Dmowskiego. 

Problemy mają tu wszyscy bez 
wyjątku, bo wzajemnie od siebie 
zależą i brak rentowności u jed-
nych wpływa na pozostałych. 
Obecnie władzom miasta udało 
się drakońskimi stawkami opłaty 
targowej zdusić pewne ożywienie 
handlu i wzrost liczby wynajmo-
wanych stoisk i dni handlowych 
na tym targowisku po pewnym 
ożywieniu koniunktury w roku 
ubiegłym, kiedy opłata była za-
wieszona przez rząd. 

We wszystkich uzyskanych ku-
pieckich opiniach dominuje kryty-
ka władz Piotrkowa, a zwłaszcza 
dyrektora piotrkowskiego ZDiUM 
Karola Szokalskiego, i żal za lekko-

myślnie zmarnowanym kupieckim 
trudem. Tzw. reformy dot. „Hali 
targowej” i przymusowe wysiedle-
nie stamtąd dużej części kupców 
dawały kupcom pewne szanse na 
sukces w nowym miejscu dzięki 
poprawie warunków do prowadze-
nia handlu, dostępności do samego 
targowiska i stoisk zapewnianego 
przez zarządcę tego targowiska. 

Jednak skończyło się na gadaniu 
i pustych obietnicach władz, a wy-
grało parcie na kasę bez względu 
na to, jak wiele firm wycofało się 
już z Dmowskiego i planuje to 
w bliskiej przyszłości. 

Tracą klienci, bo bogata dawniej 
i łatwiej dostępna oferta kupiecka 
się kurczy, a wybór towarów i firm 

jest mniejszy niż wcześniej. Tracą 
kupcy, bo nie zarabiają w wyjąt-

kowo trudnych czasach i zmusza 
się ich do finansowania wydatków 
miasta. Traci miasto, bo coraz 
mniej firm płaci opłatę targową 

i podatki od kurczącego się handlu 
na tym targowisku. 

Kto i co zyskuje? Chyba tylko 
prestiż dyrektora Szokalskiego 
(kupcy mówili nam, że „lubi brać 
kupców pod but”). I pewnie zy-
skuje ego prezydenta Chojniaka, 

który - jak mówią plotki - nie 
przepada za kupcami z „Hali tar-
gowej”. 

Przyczyn nie znamy jednak 
trudno nie brać tych głosów na po-
ważnie jeśli zważyć, że najbardziej 
traci na tych wszystkich działa-
niach sam Piotrków Trybunalski, 
jego mieszkańcy i kupcy, których 
władze miasta wyraźnie starają 
się zniechęcić do handlu w tym 
mieście. Podatków w budżecie 
miasta jest już mniej i będzie 
jeszcze gorzej. Tak samo pracy dla 
mieszkańców aglomeracji i szans 
na uruchomienie i prowadzenie 
własnej działalności oraz kon-
kurowanie z sieciami handlowy-
mi i dyskontami. A może chodzi 
o to, by dyskonty całkiem zdomi-
nowały miasto, upodabniając je 
do Łodzi i wielu innych polskich 
miast śmiertelnie już chorych na 
„masywne zakażenie sieciowe”? 

Mam nadzieję, że prezydent  
K. Chojniak i jego współpracow-
nicy nie chcą dla swojego miasta 
i jego mieszkańców takiego losu...

Michał Nowak

Prezydent Piotrkowa pozostaje niewzruszony...
Nie tylko z dziennikarskiego obowiązku wracamy do 
sprawy konfliktu pomiędzy kupcami z targowiska przy 
ulicy Dmowskiego a władzami samorządowymi Piotrkowa 
Trybunalskiego. Jak z pewnością pamiętają nasi Czytelnicy, 
wzrost stawek opłaty targowej, uchwalony przez Radę 
Miasta pod koniec roku 2019 zaskoczył wszystkich sporą 
podwyżką i ogromnym zróżnicowaniem ich wysokości, która 
dla większości z targowisk wynosiła 2-3 zł m2 wynajmowanej 
powierzchni targowej. Dla największego piotrkowskiego 
targowiska przy ul. Dmowskiego przygotowano jednak 
wyjątkowo przykrą niespodziankę w postaci najwyższej 
w mieście stawki opłaty targowej wynoszącej aż 5 zł/m2. I to 
był ogromny szok dla wszystkich kupców z Dmowskiego, 
zmagających się wraz z całym polskim sektorem kupieckim 
z dramatycznymi skutkami pandemii i wywołanego nią 
kryzysu gospodarczego. Przetrwanie na rynku i przyszłość 
tych kupców stanęła pod znakiem zapytania...
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Po dawnej wielkiej wodzie 
i terenach bagiennych w Piotr-
kowie pozostały tylko kro-
nikarskie zapisy. Kilka rzek 
z czasem zamieniło się w stru-
mienie oraz kanały i trudno 
dziś uwierzyć, że po jednej 
z nich pływała niegdyś łodzią 
sama królowa Bona, która 
do Piotrkowa przyjeżdżała 
wielokrotnie, ale miasta tego 
raczej nie lubiła, gdyż mu-
siała tu knuć z panami prze-
ciwnymi małżeństwu jej syna 
z Barbarą z potężnych już 
wówczas Radziwiłłów. Piotr-
ków zapewne nie zapisał się 
dobrze w jej pamięci z jeszcze 

jednego powodu - prawdopo-
dobnie miejscowi złodzieje 
oskubali nieco jej królewski 
skarbiec, a wiadomo było już 
wówczas, że do rozrzutnych 
nie należała.

Gdy przed laty młody ale 
obiecujący archeolog Błażej 
Muzolf zagłębił się w dzieje 
miasta, na głębokości ponad  
5 metrów w okolicy zacho-
wanego do dziś fragmentu 
murów miejskich odkrył resztki 
warsztatu garbarskiego (a może 
wysypiska śmieci?) tonącego 
w wodzie i błocie. Podobnie 
było w rejonie dawnej fabry-
ki beczek Kopydłowskiego, 

gdy budowano kolektor sani-
tarny i przy okazji natrafiono 
na resztki dawnej kanalizacji 
w postaci dębowych pni. One 
też tonęły w wodzie i dlatego, 
jak mówili badacze, przetrwa-
ły tyle wieków w znakomitym 
stanie.

Wiele domów na Starówce sta-
wiano na drewnianych palach, 
które w wilgotnym środowi-
sku znakomicie się trzymały 
przez wieki. Tak było do czasu 
budowy bełchatowskiej kopalni 
w latach siedemdziesiątych XX 
stulecia, która stworzyła gigan-
tyczny lej depresyjny. I wtedy 
niespodziewanie zaczęły pękać 

mury kamieniczek przy Sta-
rowarszawskiej, Garncarskiej 
i Wojska Polskiego, co niektó-
rzy uznali za karę za grzechy 
popełnione przez wielu piotr-
kowian. Można by było uznać 
takie tłumaczenie, bo w grodzie 
nad Strawą nigdy nie brakowa-
ło cwaniaków i oszustów, ale 
zaobserwowano, że pękać za-
częły także mury świętych bu-
dowli…

A ojcowie miasta zawsze bar-
dziej zajęci polityką niż spra-
wami tak przyziemnymi jak 
walące się stare kamieniczki na 
Starówce, po prostu wiele z nich 
spisali na straty, pozbywając się 

przy okazji ludzi nadających tej 
części miasta specyficznego kli-
matu. Zniknęły stare sklepiki, 
magiel w bramie, zapyziałe po-
dwóreczka. Czy coś powstało 
w zamian? Nie…

Mimo istnienia kilku rzek, 
Piotrków nie ma nadmiaru wody 
i nie zanosi się na radyklaną 
poprawę sytuacji. I zapewne 
tak będzie długo. Oby jednak 
nie skończyło się tak jak przed 
wiekami, gdy zaczęła płonąć 
kamieniczka w rynku i zamiast 
wodą gaszono ogień piwem 
znajdującym się w pobliskich 
beczkach.

(P.Saw.)

Na targach było wszystko, 
co jest niezbędne w ogrodzie – 
od sadzonek krzewów i drzew, 
licznych narzędzi i mebli ogro-
dowych poczynając, a na ko-

lorowych kwiatach kończąc. 
W specjalnej alei można było 
smakować wyroby prosto z go-
spodarstw: smaczne wędliny, 
pieczywo, soki, miody. Nie za-

wiodły też firmy oferujące do-
radztwo i najnowsze rozwiązania 
techniczne niezbędne dziś w go-
spodarstwie na wsi: fotowoltaikę 
i pompy cieplne. Na targach po-
jawiła się nawet Kopalnia Węgla 
Brunatnego w Bełchatowie ofe-
rując wapno nawozowe, kopa-
liny i kruszywa. Zwiedzający 

zatrzymywali się także przy sto-
iskach twórczyń ludowych, m.in. 
z Opoczyńskiego, oklaskiwali też 
zespoły artystyczne występujące 
na scenie: „Opoczyńskie Nuty”, 
„Ładziczanki” i „Królowianie”.

Targi były też okazją do pod-
sumowania wielu konkursów, 
m.in. na najlepsze stoisko targo-
we. W tej rywalizacji na drugim 
miejscu uplasowało się Gospo-
darstwo Ogrodnicze Frydrych 
z Gałkówka Dużego w pow. 
łódzkim wschodnim.

(PO)

XV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze

PAMIĘTAJMY O OGRODACH
Aura w niedzielę (24 kwietnia) dopisała, było ciepło 
i słonecznie. Na tradycyjne już piętnaste z kolei Piotrkowskie 
Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach”, odbywające się 
w cieniu owianego legendą królowej Bony zamku w Bykach, 
zjechał sporo wystawców (prawie 150) i gości nie tylko 
z Łódzkiego. Miał więc powody do zadowolenia gospodarz 
targów, dyrektor Oddziału ŁODR w Bratoszewicach 
Marian Jurek, a także liczni goście z parlamentarzystami: 
Małgorzatą Janowską i Grzegorzem Lorkiem na czele, 
wicemarszałkiem województwa Zbigniewem Ziębą, a także 
doradcą z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciechem 
Peterą na czele.

JAK PIOTRKÓW PIWEM GASZONO
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A widzowie? Zastanawiają się, 
jak postąpiliby w sytuacji Joanny 
czy Pawła, śmieją się z zaborczej 
Stefanii granej przez Adriannę 
Biedrzyńską, wszak w życiu wi-

dzieli niejeden taki przykładzik. 
I cieszą się, bo przecież happy 
end jest najważniejszy. Na finał 
na stojąco oklaskują aktorów, 
którzy pozwolili im oderwać 

się od smutnej rzeczywistości 
AD 2022: niedawnej pandemii, 
trwającej wciąż wojny za naszą 
granicą, inflacji i bezustannej 
wojny polsko-polskiej. Aktorów 
oklaskuje też zastępczyni burmi-
strza Rzgowa Monika Pawlik. Na 
szczęście mamy miłość i teatr.

Niedzielny (24.4.2022 r.) spek-
takl w reżyserii Stefana Fried-
manna z Adrianną Biedrzyńską 
i innymi świetnymi aktorami 
zapełnił widownię rzgowskiego 
GOK. Okazało się, że do naszego 
teatru przyjechali autokarem mi-
łośnicy Melpomeny z Radomska, 
miasta kilkakrotnie większego od 
grodu nad Nerem. Czyżby nawet 
tam dotarła sława rzgowskiej 
sceny, inicjując nieznane dotąd 
w tym mieście zjawisko?

(PO)

Niedźwiedź zaplanował przećwiczyć swoje wojska w sąsiednim lesie, a przy okazji sprawdzić 
jakość sprzętu i wyszkolenie wojsk. Po zakończeniu ćwiczeń jego wojska nie wróciły do swoich 
rejonów lasu lecz przeszły granicę lasu mieszanego, oczekując, że zwierzęta go zamieszkujące, 
będą go witać jako oswobodzicieli. Trzeba dodać, że ten las stanowił kiedyś jedną puszczę 
z lasem rządzonym przez Niedźwiedzia, ale za czasów Borsuka, który chciał rządzić demo-
kratycznie, zwierzęta go zamieszkujące postanowiły stworzyć w lesie mieszanym oddzielny 
obręb ze swoimi władzami, niszcząc groźną broń, która znajdowała się na tym terenie. 

Gwarantami bezpieczeństwa mieszkańców tego terenu stały się państwa rządzone przez 
Niedźwiedzia i leżąca za wodą puszcza i stepy władane przez białogłowego Orła. Nie-
stety zwierzęta z lasu mieszanego, choć często z tego samego gatunku co z pierwotnego 
lasu, nie chciały przyłączenia do pozostałości puszczy i podjęły walkę z najeźdźcą. Orzeł 

i związane z nim inne zwierzęta, jak Bielik i Kogut, postanowiły dozbrajać obrońców, lecz 
nie zrobiły nic, aby doprowadzić do pokoju. Przyczyną było głównie to, że Czarnego Orła 
łączyło z lasem Niedźwiedzia wiele powiązań handlowych i zależności ekonomicznych, 
a także to, iż Niedźwiedź współtworzył gremium decydujące o bezpieczeństwie.

Rozzuchwalony Niedźwiedź zajął kawał lasu mieszanego i dokonał eksterminacji 
wielu bezbronnych zwierząt, a bardzo dużo zmuszając do opuszczenia swojego lasu 
mieszanego. Jeśli ogólnoświatowe gremia zwierząt nie podejmą wspólnie działań 
zmuszających Niedźwiedzia do powrotu do matecznika, to dalsze jego działania są nie-
przewidywalne, a zapewne wyniszczające las mieszany. A w jego chorej głowie może 
zrodzić się myśl poszerzenia „przestrzeni życiowej”, co w historii już się zdarzyło. 

SKONES

„RZGOWIANIE” SZYKUJĄ NIESPODZIANKĘ
26 maja czeka nas miła niespo-
dzianka. Tego dnia rzgowski 
GOK przygotowuje dla miesz-
kańców kolejną ucztę duchową - 
na tutejszej scenie Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie”, pracują-
cy pod kierunkiem Renaty Furgi 

i Jarosława Rychlewskiego, za-
prezentuje m.in. nowe aranża-
cje tańców, będziemy podziwiać 
tańce spiskie, zobaczymy także 
nowy skład kapeli. Będzie więc 
okazja do porównań, wszak dwa 
lata pandemii zrobiły swoje, 

w tym okresie zespół nie próż-
nował, wzbogacając repertuar 
i doskonaląc tańce, a ponad-
to wydoroślało wielu młodych 
tancerzy. Wszystko to zapewne 
sprawi, że zobaczymy odświeżo-
ną twarz „Rzgowian”.

Zespół przygotowuje się do 
kolejnej wyprawy zagranicznej. 
Takie wyjazdy to okazja nie tylko 
do zaprezentowania najnowszego 
dorobku, ale i doskonałej promo-
cji Rzgowa. Aktualne przygoto-
wania to zapewne swoista próba 

generalna zespołu przed wyjaz-
dem do Macedonii. „Rzgowia-
nie” wyjadą tam po raz pierwszy 
(2 sierpnia). W wakacyjnych 
warsztatach weźmie udział około 
50 członków zespołu.

(ER)

OPERACJA POKOJOWA NIEDŹWIEDZIA

PUŁAPKA MIŁOSNA NA RZGOWSKIEJ SCENIE
Ludzie lubią takie historie. Piękna długonoga aktorka 
Joanna Galewicz, będąca u szczytu kariery, przyjeżdża 
do nadmorskiego kurortu, gdzie w składzie jury konkursu 
teatralnego ma oceniać innych aktorów, ale wcześniej 
zaproszona zostaje do luksusowej willi 40-letniego architekta 
Pawła, organizatora konkursu. Aktorka orientuje się,  
że została uwięziona, ale postanawia wykorzystać sytuacje, 
bo Paweł wydaje jej się dobrą kandydaturą na męża. Joanna 
dowiaduje się jednak, że nad Pawłem władzę sprawuje jego 
mamusia Stefania, a synuś boi się jej sprzeciwić i dlatego 
chce się pozbyć Joanny. Sytuacja zmienia się z minuty na 
minutę, pojawiają się kolejne wątki z miłością w tle, ale 
wszystko, jak w komedii romantycznej bywa, kończy się 
bardzo dobrze.
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Pisze pan o piwnicach naszej 
szkoły, które mogą dać schro-
nienie mieszkańcom w sytu-
acji zagrożenia, a nie wspo-
mina o podziemiach kościoła 
w Rzgowie. Prawie każda stara 
budowla, a świątynie szczegól-
nie, miały podziemia, w których 
chowano znaczących miesz-
kańców, czy tak było również 
w Rzgowie? – pyta jeden z ło-

dzian, który pochodzi z grodu 
nad Nerem.

Wyjaśniałem to już wielokrot-
nie: rzgowski kościół nie ma 
podziemi z prostego powodu – 
zawsze było tu mokro i gdyby 
nawet zbudowano np. krypty, 
najzwyczajniej byłyby podto-
pione. To była sensowna decyzja 
budowniczych świątyni w XVII 
wieku. Można się też domyślać, 

że fundatorzy, czyli krakowscy 
kapłani posiadający tu duże ob-
szary ziemi, nie byli zaintereso-
wani budową ani wielkiej siedzi-
by dla siebie, bo takową mieli 
w pabianickim zamku, ani np. 
miejsca pochówku dla znaczą-
cych kapłanów, bo takowe mieli 
właśnie w Krakowie czy innych 
dużych miastach. Rzgów w „pań-
stwie pabiańskim” od początku 

miał wyznaczoną rolę jednego 
ze znaczących ośrodków, ale ta 
wiodąca przypadła Pabianicom. 
Gdy w pewnym okresie gród 
nad Nerem zaczął zbyt szybko 
się rozwijać, równie szybko przy-
hamowano ten rozkwit.

Warto wspomnieć o jeszcze 
jednej sprawie: Rzgów był mia-
stem kościelnym, nie miał rodu 
dbającego o rozkwit miasta 

i czerpiącego z tego tytułu pro-
fity. Nie było tu zatem gniazda 
rodowego, więc i pochówków, 
jak choćby w mieście prywatnym 
Łask. To wszystko sprawiało, że 
nawet na cmentarzu założonym 
u progu XIX w. nie powstała 
znacząca kaplica rodowa. Miesz-
czanie Rzgowa, nawet w okresie 
prosperity, byli w gruncie rzeczy 
wciąż bogatym chłopstwem, 
które przez wieki grzebało się 
w sąsiedztwie świątyni.

(P)

Urodził się 1 czerwca 1925 
roku w rodzinie Stanisława 
i Władysławy, miejscowych rol-
ników. W 1951 roku ukończył 
Wyższą Szkołę Sztuk Plastycz-
nych w Łodzi, późniejszą ASP. 
Mieszkał w Rzgowie, znał tu 
zapewne wszystkich, łatwo po-
ruszał się w koligacjach rodzin-
nych, które dla przybysza stano-
wią zwykle swoistą dżunglę. A że 
widział wiele osób wybitnych 

i zasłużonych dla środowiska, 
pierwszy rzucił myśl upamięt-
nienia ludzi zasłużonych dla 
Rzgowa. Namalował wiele por-
tretów, m.in. rzgowskiego wójta 
Władysława Salskiego, wapnia-
rza Józef Bikiewicza, rolnika 
Lucjana Salskiego, wielu kapła-
nów, pedagogów. Namalował też 
portrety wielu władców polskich. 
Galeria ta w dużej części znalazła 
się w miejscowej szkole, z którą 
przez lata utrzymywał przyjazne 
kontakty, tworząc także pomocne 
nauczycielom i uczniom tablice 
edukacyjne. To chyba jedyna tego 
typu galeria szkolna w Polsce.

Wielu rzgowskich społeczni-
ków w strażackich mundurach 
uwiecznił w galerii portretów 
ludzi zasłużonych dla OSP. To 
cenny zestaw konterfektów 
członków straży ogniowej. Z racji 
współpracy z GOK tworzył liczne 
dekoracje wykorzystywane pod-

czas uroczystości i imprez, swoje 
rysunki użyczał też dla ukazują-
cego się od połowy lat dziewięć-
dziesiątych pisma samorządowe-
go, wzbogacając je często opisami 
ważnych wydarzeń, rocznic. Czuł 
głód wiedzy o Rzgowie, więc ra-
tował od zapomnienia wiele zda-
rzeń z historii grodu nad Nerem.

Nie oglądał się na innych, dlate-
go zaprojektował pomnik na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Rzgowie, 
jako pierwszy naszkicował także 
projekt pomnika w miejscu egzekucji 
ofiar Niemców w Babichach podczas 
II wojny światowej. Według tych 
oprojektów powstały pomniki…

Jan Depczyński zmarł 9 maja 
2004 roku. Choć minęło już sporo 
lat od tego momentu, w Rzgowie 
wciąż istnieją ślady jego praco-

witego i twórczego życia. Żył 
z głową w chmurach – mówiono 
o nim – bo rzeczywiście potrafił 
marzyć i miał bogatą wyobraź-
nię, ale też patrzył realnie na ota-
czającą go rzeczywistość. Choć 
wszystko przemija, jak mawiali 
starożytni, dzięki swoim plastycz-
nym umiejętnościom chciał ocalić 
dla przyszłych pokoleń choćby 
kawałek rzgowskiego świata…

(PO)

Młode pokolenie rzgowian 
niewiele wie o cegielniach 
istniejących niegdyś w gro-
dzie na Nerem i okolicznych 
miejscowościach. Po wielkim 
pożarze osady w 1917 roku, 
gdy właściwie zakazano od-
budowywania drewnianych 
domów, wzrosło zapotrze-
bowanie na cegłę. Był to 
towar poszukiwany, dlatego 
w samym Rzgowie i okoli-
cy powstało kilka cegielni. 
W okresie międzywojennym 
jedna cegielni funkcjonowa-
ła w Gospodarzu, natomiast 
duży zakład wytwórczy 
istniał w samym Rzgowie, 
w miejscu istniejących dziś 
hal Centrum Handlowego 
„Ptak”. 

Prezentowane zdjęcie udo-
stępnił nam przed laty rzgo-
wianin Paweł Salski. Wspo-
mniane wytwórnie cegły 
w Rzgowie i okolicy nie pro-
dukowały, niestety, wyrobów 
najwyższej jakości, bowiem 
wydobywana tu glina zawie-
rała sporo zanieczyszczeń. To 
zresztą wada wyrobów z wielu 
cegielni w Łódzkiem. Z tego 
powodu cegła wytwarzana 
w naszym regionie nie cieszy-
ła się wielką popularnością, 
a z czasem zastąpiły ją bloczki 
silikatowe (z piasku i wapna) 
wytwarzane w Teodorach  
k. Łasku i gipsowo-cemento-
we pochodzące z wielkiej wy-
twórni w Sieradzu.

(saw)

Na pożółkłej fotografii

CEGIELNI BYŁO WIELE…

Pamięci Jana Depczyńskiego
Ćwierć wieku temu ówczesna Rada Gminy Rzgów przyznała 
Janowi Depczyńskiemu godność Honorowego Obywatela 
Gminy Rzgów. Był to wybitnie prestiżowy tytuł, nie wiążący 
się z żadnymi materialnymi korzyściami, dlatego zapewne 
tak bardzo cieszył rzgowianina. Był on wszak nie tylko 
znakomitym plastykiem i człowiekiem zakochanym w dziejach 
grodu nad Nerem, ale i społecznikiem z krwi i kości.

NIE BYŁO PODZIEMI ANI LOCHÓW…
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Dopiero teraz widać jak na 
dłoni, że zapomnieliśmy o za-
grożeniu wojennym, że wmó-
wiono nam, iż żyjemy w kra-
inie wiecznej szczęśliwości. 
Tymczasem Rosja pokazała, 
że istnieje realne zagrożenie 
prawdziwą wojną: z bombar-
dowaniami, ostrzałem artyle-
ryjskim, rakietami, strzelaniną 
i zabijaniem ludności cywilnej. 
Stąd nagły powrót zaintereso-
wania schronami.

Czy temat schronów za-
niedbywano? – jak czytamy 
w prasie Obajtka. Nie, temat ten 
wyrzucono z pamięci Polaków, 
bo tak było wygodniej. Schrony 
z czasów PRL praktycznie nie 
nadają się do użytku, nowych 
przez ostatnie kilkadziesiąt lat 
nie budowano. Dane oficjalnie 
publikowane są bałamutne, bo 
wynika z nich, że w kraju w 2017 r.  
schronów i ukryć było prawie 
40 tys. i mogły zapewnić ochro-

nę 2,84 proc. ludności (Szwedzi 
zapewniają ochronę ok. 70-85 
proc. ludności).

Czy piwnice i garaże podziem-
ne są schronami? Raczej nie, 
choć mogą zapewnić ochronę 
przed kulami czy odłamkami, 
ale nie podczas bombardowania. 
W wielu miastach schronami nikt 
poważnie się nie zajmuje, może 
poza pasjonatami tego typu bu-
dowli. Jeszcze kilka lat temu naj-
większy łódzki schron w parku 

im. Poniatowskiego traktowano 
jako atrakcję turystyczną.

A Rzgów? Nie ma tu ani so-
lidnego schronu, ani solidnych 
piwnic. Jedynie Szkoła Podsta-
wowa ma piwnice, które mogą 
zapewnić częściową ochronę lu-
dziom. Jeśli wierzyć krążącym 
plotkom, w chwili budowy tego 
obiektu planowano w czasie 
wojny czy innego zagrożenia 
przeznaczyć go ewentualnie na 
szpital, stąd szerokie korytarze, 

wzmocnione mury ceglane. To 
jedyne miejsce w Rzgowie za-
pewniające ochronę np. podczas 
strzelaniny. Zatem w przypad-
ku zagrożenia rzgowianie mogą 
liczyć tylko na swoje domy. 
Choć niektóre są solidne, zapew-
ne poza murami nie mają nic, co 
by dawało gwarancje przetrwa-
nia ludzi np. podczas bombardo-
wania czy ataku rakietowego.

Szkoda, że obrona cywilna, 
którą formalnie kieruje bur-
mistrz, milczy na temat zacho-
wania mieszkańców w momen-
cie zagrożenia…

(PO)

SKARBY W KOLEKCJACH RZGOWIAN
Już wielokrotnie pisaliśmy o rzgowskich kolekcjonerach, 
którzy na ogół nie chwalą się publicznie swoimi zbiorami, bo 
te niejednokrotnie są bardzo cenne, ale mogłyby być ozdobą 
zbiorów niejednego muzeum. Takie cenne pamiątki m.in. 
naszej historii, nie lubią rozgłosu i wolą zacisze domowe, 
spokój. A są w Rzgowie prawdziwe skarby – od znakomitego 
malarstwa poczynając, np. obrazy Kossaków, ale i np. 
Ireneusza Olszewskiego, łódzkiego nieżyjącego już artysty, 
malującego w pewnym okresie życia mroczne tajemnicze 
katedry, a na numizmatach i zabytkowych samochodach 
oraz motocyklach kończąc.

Kilku kolekcjonerów od lat 
zbiera stare pojazdy różnego 
typu, m.in. zabytkowe samocho-
dy osobowe i oryginalne moto-
cykle, np. niemieckie z czasów 
osta6tnioej wojny, u jednego ze 
rzgowian widzieliśmy też sporą 
kolekcję starych rowerów, m.in. 
z drewnianymi obręczami kół. 
W wielu domach znajduje się 
sporo przedmiotów codzienne-

go użytku dziś już niemal zapo-
mnianych, np. drewniane urzą-
dzenia do wytwarzania masła czy 
serów.

Wielu kolekcjonerów zbiera 
numizmaty, znaczki pocztowe, 
stare pocztówki z całego świata 
no i, oczywiście, różnorodne 
pamiątki związane z dziejami 
Rzgowa. U jednego z mieszkań-
ców widzieliśmy bogaty zbiór 
tablic z nazwami rzgowskich 
ulic, jeden z miłośników Rudy, 
zbierający fotografie dotyczące 
tej odrębnej niegdyś miejscowo-
ści, w swoich zbiorach ma pokaź-
ny zestaw ikonografii rzgowskiej, 
który zresztą użyczał już naszej 
„Gazecie” i który prezentowali-
śmy na łamach.

Oryginalnym pasjonatem wy-
dawnictw na temat sportu, szcze-
gólnie piłki nożnej i kolarstwa, 
zbieranych od kilkudziesięciu 
laty, może się pochwalić rzgo-

wianin z ulicy Południowej. Te 
wydawnictwa stanowią całkiem 
sporą biblioteczkę - prawdziwą 
kopalnię wiedzy na temat ro-
dzimego i światowego sportu. 
To ów mieszkaniec grodu nad 
Nerem informował naszych 
Czytelników o kolarzach legen-
darnego Wyścigu Pokoju, którzy 
wielokrotnie przejeżdżali przez 
Rzgów. W Rzgowie znajduje się 
także… prywatne muzeum broni 
palnej stworzone przez jednego 
z radnych. W tej bogatej kolekcji 
znajdują się nie tylko jedne z naj-
starszych karabinów i pistoletów, 
ale i elementy uzbrojenia dział 
oraz czołgów.

Puśćmy na moment wodze 
wyobraźni: gdyby kiedykol-
wiek udało się zebrać w jednym 
miejscu te wszystkie kolekcje, 
mielibyśmy w Rzgowie potężne 
muzeum…

(ER)

PRZYBYWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Rzgowski Urząd Miejski za-
chęca mieszkańców gminy 
do skorzystania z dofinanso-
wania Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
na przydomową oczyszczalnię 
ścieków. 40 wniosków jest już 
w trakcie realizacji i wygląda 
na to, że do końca listopada 
bieżącego roku inwestycje te 

zostaną zakończone. Jak infor-
muje szefowa Referatu Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miej-
skiego Magdalena Górska, 
budujący przydomową oczysz-
czalnię ścieków, neutralizującą 
do 5 m sześciennych płynnych 
nieczystości na dobę, mogą 
liczyć na 7,5 tys. dotacji, czyli 
ok. połowę kosztów. Wnioski 
w sprawie dofinansowania 

należy składać do magistratu, 
bowiem Urząd Miejski w imie-
niu mieszkańców podpisuje 
umowę z WFOŚiGW.

W Rzgowie od lat funkcjo-
nuje sporej wielkości nowocze-
sna oczyszczalnia ścieków, ale 
w wielu miejscowościach miesz-
kańcy nie mają możliwości sko-
rzystania z kanalizacji, dlatego 
przydomowa oczyszczalnia jest 

szansą na rozwiązanie problemów 
z płynnymi nieczystościami. Do-
tyczy to m.in. Kalina, Kalinka, 
Romanowa i Konstantyny. Wła-
ściciele nowych domów instalują 
więc takie niewielkie biologiczne 
oczyszczalnie, a WFOŚiGW oraz 
samorząd wspierają tego typu 
inicjatywy.

W rzgowskiej gminie przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków po-

wstają już od wielu lat. M. Górska 
szacuje, że jest ich już około 400. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
w wielu miejscowościach udało 
się uniknąć „bomby ekologicz-
nej” z opóźnionym zapłonem, 
bo ścieki wlewane bezpośrednio 
do rowów czy na pola stanowią 
zwykle olbrzymie zagrożenie dla 
zdrowia człowieka.

(ER)

W RZGOWIE SCHRONÓW NIE MA
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CZUJNY SĄSIAD 
JEST JAK SKARB

A potwierdził to ostatni przy-
kład podany przez komendanta 
rzgowskiego Komisariatu Po-
licji podinspektora Tomasza 
Konopkę podczas środowej 
sesji Rady Miejskiej. Otóż nocą 
jeden z sąsiadów zauważył męż-
czyznę przygotowującego się 
do kradzieży oleju napędowe-

go z wielkiej maszyny budow-
lanej. Nocne „obsługiwanie” 
maszyny wydało się mężczyźnie 
podejrzane, więc zawiadomił 
stróżów prawa. I rzeczywiście 
miał rację - złodziej przygo-
tował już plastikowe kanistry, 
i pompki z wężami do spusz-
czania cennego paliwa. W ten 

sposób udało się udaremnić 
kradzież.

Podczas każdej sesji Rady Miej-
skiej przedstawiciele policji infor-
mują radnych o stanie bezpieczeń-
stwa w gminie, jednocześnie wsłu-
chują się w opinie samorządowców 
sygnalizujących różnorodne zja-
wiska stwarzające zagrożenie dla 

mieszkańców. Tym razem radny 
Jan Spałka prosił o pojawienie się 
patroli policyjnych w Prawdzie, 
gdzie zmotoryzowani rozwijają 
nadmierną prędkość. Radni usły-
szeli, ze w minionym miesiącu 
wykryto sprawców 71 przestępstw, 
na 77 odnotowanych.

(ER)

13 kwietnia około godziny 8 na 
autostradzie A-1 w kierunku 
Katowic w gminie Tuszyn, na 
wysokości miejscowości Głu-
chów, doszło do tragicznego wy-
padku. Jak informuje rzecznik 
prasowy KPP w Koluszkach 
sierż. sztab. Aneta Kotynia, 
samochód ciężarowy kierowa-

ny przez 30-letniego mężczyznę 
wjechał w pojazd służby dro-
gowej stojący na pasie awa-
ryjnym. W wyniku wypadku 
śmierc na miejscu poniósł 50-
letni mężczyzna. Przez kilka 
godzin trwały oględziny, bada-
nia i przesłuchiwania świad-
ków zdarzenia, w tym czasie 

ruch na A-1 był utrudniony. 
Przyczyny wypadku ustalają 
funkcjonariusze policji z Tu-
szyna pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Piotrkowie 
Trybunalskim.

O tej porze roku, gdy poja-
wia się słońce i wyższa tem-
peratura, wielu kierowców 

zapomina o ostrożności na 
drodze. Nadmierna prędkość 
i brak koncentracji prowadzą 
wprost do tragedii na drodze. 
Policjanci apelują, by siadając 
za kierownicą zadbać o wcze-
śniejszy wypoczynek, bowiem 
zmęczenie, a często i senność, 
nie sprzyjają bezpiecznej po-
dróży. Chwila nieuwagi to 
często wypadek i tragiczne 
skutki.

(ER)
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Po zimowej przerwie roma-
nowscy strażacy czekają na 
montaż okien w dobudowanej 
części strażnicy. Chcą w tym 
roku zakończyć rozbudowę 
remizy, na co czekają od lat. 
Murowana przybudówka to 
głównie pomieszczenia socjal-
no-magazynowe i chłodnia, 
której tu brakowało. Prezes 
OSP Włodzimierz Pytka 
z niecierpliwością czeka na 
sfinalizowanie tej inwesty-

cji. Zanim pojawią się nowe 
okna, do pracy przystąpi 
elektryk i ułoży instalację 
elektryczną.

Romanowska strażnica jesz-
cze kilkanaście lat temu pre-
zentowała się niezbyt okaza-
le. Dzięki pomocy samorządu 
wyremontowane garaże i nowa 
elewacja odmieniły wygląd 
strażnicy, zmieniło się też na 
lepsze otoczenie siedziby OSP. 
Dzięki inicjatywie druhów pod 

drugiej stronie drogi przebie-
gającej przez wieś powstał 
plac zabaw dla dzieci i miejsce 
spotkań mieszkańców. Okazu-
je się bowiem, że mieszkańcy 
Romanowa - a podobnie jest 
w innych sołectwach gminy, np. 
w Prawdzie czy Starowej Górze 
- chcą się spotykać i wspólnie 
wypoczywać. Tego typu pikniki 
i spotkania integracyjne cieszą 
się dużą popularnością w Ro-
manowie.

Romanów nie należy do dużych 
miejscowości rzgowskiej gminy, 
ale sołectwo jest nietypowe 
choćby z tego powodu, że znaj-
dują się tu duże ogrody działko-
we i coraz więcej mieszkańców 
pobliskiej Łodzi właśnie tutaj 
przeprowadza się na stałe. Dobre 
drogi ułatwiają przemieszczanie 
się, a czyste powietrze i spokój 
ułatwiają wypoczynek z dala od 
wielkomiejskiego zgiełku.

(pe)

STOP
- ZŁY 

KIERUNEK
Nigdy nie jest tak dobrze, by 
nie mogło być lepiej. Mowa 
o bezpieczeństwie na naszych 
drogach, szczególnie węzłach 
autostradowych i drogach eks-
presowych, gdzie wielu kierow-
ców po prostu traci orientację 
i jedzie „pod prąd”. Dlatego 
na niektórych węzłach rozpo-
częto montaż montaż znaków 
STOP – zły kierunek. Charak-
terystyczne tablice z symbolem 
dłoni i piktogramem znaku 
B-2 „zakaz wjazdu” mają za-
pobiegać wjeżdżaniu pod prąd 
na trasy szybkiego ruchu. In-
cydentalnie zdarzają się takie 
sytuacje i są bardzo niebez-
pieczne. 

Specjaliści z zakresu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
wytypowali osiem miejsc na 
obszarze województwa łódzkie-
go. Są to węzły: Stryków (A-1/
DK-14), Zgierz (A-2/DW-702), 
Piątek (A-1/DW-703), „Łódź 
Górna” (A-1/DW-714), a także 
(Tomaszów Mazowiecki Połu-
dnie, Jakubów, Sieradz Południe 
i wyjazd ze stacji paliw) – wszyst-
kie przy S-8. 

(ER)

TRAGEDIA NA A-1

ROZBUDOWA STRAŻNICY OSP  
W ROMANOWIE ZBLIŻA SIĘ DO KOŃCA
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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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PIRACI DROGOWI NIE 
TYLKO W PRAWDZIE

To problem nie tylko Prawdy 
i mieszkańców tej miejscowo-
ści. Jadący od strony Pabia-
nic traktują zjazd z wiaduktu 
jako tor wyścigowy, przekra-
czając dozwoloną szybkość. 
Taką jazdą o tej porze roku 
popisują się szczególnie moto-
cykliści. O tych piratach dro-
gowych podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej mówił radny 
i sołtys Jan Spałka, apelując 
jednocześnie do uczestniczą-
cego w obradach komendanta 
rzgowskiego Komisariatu, by 
funkcjonariusze pojawili się 
od czasu do czasu na drodze 
w Prawdzie. Być może wysoki 
mandat ostudziłby kaskader-
skie popisy niejednego kie-

rowcy samochodu czy moto-
cykla.

Ponieważ niedługo kilkuset-
metrowy odcinek drogi wiodącej 
przez Prawdę poddany zostanie 
remontowi i pojawi się nowy dy-
wanik asfaltowy, J. Spałka pro-
ponuje, by przy okazji powstały 
dwie wysepki spowalniające 
ruch drogowy. To dobry pomysł, 
bo nie dość że pomógłby pie-
szym przechodzić bezpiecznie 
przez drogę, to jeszcze zmusił-
by zmotoryzowanych do zdjęcia 
nogi z gazu. A w Prawdzie jest 
to potrzebne, ponieważ droga ta 
traktowana jest przez zmotoryzo-
wanych jako wygodny i szybki 
objazd do Pabianic czy Bełcha-
towa.

„Wyścigi” motocykli czy sa-
mochodów stwarzają zagrożenie 
także w innych miejscowościach. 
Niedawno na drodze ze Rzgowa 
do Brójec widzieliśmy motocykli-
stę jadącego z szybkością z pew-
nością przekraczającą 150 km/h, 
choć znajduje się tu kilka niebez-
piecznych skrzyżowań, a i sama 
nawierzchnia drogi nie należy do 
bezpiecznych. Pirackie wyścigi 
uprawiane są także przez motocy-
klistów w Starowej Górze, a potem 
na estakadzie w rejonie łódzkiej 
ulicy Rzgowskiej (przebiega tu 
granica wielkiej Łodzi i gminy 
Rzgów). Niestety, trzeba mieć dużo 
szczęścia, by zobaczyć radiowóz 
policyjny w tym rejonie… 

(PER)

DZIK NA DRODZE - NOGA Z GAZU!
Taka niespodzianka na drodze może się pojawić w każdej 
chwili, szczególnie gdy jedziemy przez tereny leśne. A już 
nocą trzeba zachować szczególną ostrożność, bo właśnie 
wówczas sarny, jelenie, łosie czy dziki wychodzą na drogi, nie 
zdając sobie sprawy ze stwarzanego niebezpieczeństwa. Dla 
zwierząt to ich teren, a człowiek jest po prostu intruzem.

„Każdy kierowca powinien 
w takich miejscach zwrócić szcze-
gólną uwagę na drogę i jej otocze-
nie – pisze rzecznik prasowy KPP 
w Koluszkach sierż. sztab. Aneta 
Kotynia. - Gdy widzimy, że w po-
bliżu drogi lub bezpośrednio na 
niej znajdują się zwierzęta, po-
winniśmy zredukować prędkość. 
Nie róbmy tego jednak od razu 
bardzo gwałtownie. Najpierw 
upewnijmy się, czy za nami nic 
nie jedzie. Jeżeli prędkość będzie 
zbyt duża przy ominięciu zwie-

rzęcia - wpadniemy w poślizg, 
a podróż może zakończyć się 
w rowie lub na drzewie”.

Przede wszystkim należy 
zachować spokój. Włączony 
klakson czy miganie światłami 
zwykle zdezorientuje zwierzę, 
które zamiast zatrzymać się – za-
cznie uciekać. „Kiedy zwierzę się 
zatrzyma, nie wysiadajmy z po-
jazdu, by je przegonić. Może ono 
odebrać to jako atak i w odpo-
wiedzi zaatakować nas samych” 
- piszę A. Kotynia.

Co robić w przypadku zderze-
nia z łosiem czy dzikiem? Przede 
wszystkim należy udzielić pierw-
szej pomocy ludziom, a następnie 
zabezpieczyć miejsce zdarzenia, 
np. włączając światła awaryjne 
i ustawiając trójkąt, następnie za-
wiadomić odpowiednie służby. 
Nie należy zbliżać się do rannych 
zwierząt, które na skutek odnie-
sionych obrażeń i szoku mogą 

być agresywne. Zaalarmowane 
odpowiednie służby – policja 
i leśnicy – podejmą niezbędne 
działania.

Leśniczy leśnictwa Tuszyn 
Marek Pawlak zna wiele przypad-
ków kolizji na drodze spowodo-
wanych spotkaniem z dziką zwie-
rzyną. Takie zdarzenia kończą się 
na ogół tragicznie dla zwierząt, 
ale i kierowcy niekiedy odnoszą 

obrażenia, nie mówiąc o rozbi-
tych pojazdach. Nowe arterie 
komunikacyjne w rzgowskiej 
gminie, m.in. S-8 i A-1, spowo-
dowały zmianę szlaków migra-
cyjnych zwierząt i ich obecność 
na wielu drogach, głównie prze-
biegających przez tereny leśne. 
Dla kierowców płynie z tego 
jeden wniosek: noga z gazu!

(ER)



W Dzień Strażaka (4 maja) 
druhowie z prezesem na czele 
zorganizowali pokaz sprzę-
tu i umiejętności strażackich. 
W Parku Miejskim zade-
monstrowano sposoby walki 
z ogniem, można było skierować 
strumień wody w wyznaczone 
miejsce, dotknąć prawdziwego 
węża strażackiego i urządzeń do 

tłumienia pożaru. Mimo póź-
nych godzin wieczornych, nie 
brakło chętnych do podglądania 
„strażackiej kuchni”, a pięcio-
letni Bartek dwoił się i troił, 
by towarzyszyć ojcu strażako-
wi i podglądać pracę „rycerzy 
Floriana”. A wcześniej, jak na 
strażackie święto przystało, dru-
howie objechali miasto swoimi 

pojazdami, obwieszczając tym 
sposobem, że są, że czuwają, 
że możemy czuć się bezpiecz-
nie…

Strażacki pokaz obserwowa-
ło wielu mieszkańców, wśród 
których widzieliśmy m.in. prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
w Rzgowie Radosława Pełkę, 
na co dzień zawodowego stra-
żaka w pobliskiej Łodzi, był też 
radny Kordian Skalski, a wśród 

druhów demonstrujących stra-
żacki sprzęt – Mateusza Kuzika, 
od dziecka związanego ze strażą 
i Karola Bikiewicza, który po-
szedł w ślady ojca druha Zbi-
gniewa.

(PO)

LIKWIDATOR SPRZEDAŁ 
„POLROS”

A ja naiwna myślałam, że na 
tym polu już nic się nie zmieni, 
a tu wiadomość w dzienniku,  
że „Polros” przy ul. Tuszyńskiej 
przeszedł w ręce innego centrum 
handlowego. I że sprzedany został 
przez likwidatora, w wyniku 
wyroku sądowego. Świat staje 
na głowie, ale może z tej „rewo-
lucji” zrodzi się kolejna dobra ini-
cjatywa dla mojego kochanego 
Rzgowa! To, co zapoczątkowano 
w końcu ubiegłego wieku odmie-
niło miasteczko do tego stopnia, 
że moja rodzinka przeprowadza 
się tu z pobliskiej Łodzi.

BIZNESMENÓW WIĘCEJ 
NIŻ WŁOSÓW

W Rzgowie, gdzie firm i biz-
nesmenów więcej niż włosów na 
moje głowie, naliczyłam tylko 
jeden letni ogródek z prawdziwe-
go zdarzenia, w którym można 
wypić kawę i zjeść coś słodkiego. 
No może dwa - bo od kilku dni 
funkcjonuje kawiarenka pod nr. 
38 przy ul. Tuszyńskiej. A prze-
cież znajduje się tu kilka restaura-
cji i barów, które mogłyby wyjść 
na zewnątrz z kolorowymi para-
solami i dać szansę rodakom, by 
złapali trochę słońca, a przy okazji 
coś skonsumowali na świeżym 
powietrzu. Takie letnie ogródki są 
w wielu miastach i miasteczkach, 
stanowiąc przy okazji kolorowy 
element starówek. 

ODFAJKOWANO ŚWIĘTO 
NARODOWE

Byłam, widziałam… I zawsty-
dziłam się. Tak, tak – tegorocz-
ne obchody Konstytucji 3 Maja 
w Rzgowie wypadły blado. Or-
ganizatorom zabrakło inwencji 
i odfajkowali to ważne święto 
narodowe. A przecież można 
było sięgnąć choćby do tego, co 
GOK robił przed laty. Trudno się 
dziwić, że tak mało ludzi przy-
szło do parku, choć pogoda była 
wymarzona. O wpadkach organi-
zacyjnych nie chce mi się wspo-
minać…

PRZESTAŁ MI SIĘ 
KŁANIAĆ

Mój ulubiony radny Jaruś 
Świerczyński, kolega ze szkolnej 
ławy, nie wiadomo dlaczego prze-

stał mi się kłaniać. Znam go od 
dziecka i doceniam jego kiepełę 
oraz parcie na szkło, ale uważam, 
że choć nadmiernie dba zawsze 
o swój interes a nie nas - jego 
wyborców, na tle Rady Miejskiej 
i tak wyróżnia się in plus, bo nie-
jednokrotnie mówi przynajmniej 
sensownie w przeciwieństwie do 
niektórych milczących jak grób. 
O moim koleżce pisałam już nie-
jednokrotnie, więc może dlatego 
woli udawać, że mnie nie zna. 
A ja i tak wolę Jarusia niż tych 
milczków, którzy inkasują diety 
za nic.

WSZYSTKO JEJ SIĘ 
POMYLIŁO

Uważam, że my, kobiety, 
musimy być dwa razy mądrzej-
sze od chłopów, jeśli chcemy 

coś znaczyć np. w samorządzie. 
Tymczasem jedna z radnych Sta-
rowej Góry z uporem godnym 
ważniejszej sprawy podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
domagała się wzbogacenia 
strategii gminy o kompendium 
wiedzy na temat jej miejscowo-
ści, a wcześniej chciała wymu-
sić na burmistrzu szczegółową 
wizję rozwoju tej drugiej pod 
względem liczby ludności miej-
scowości w gminie. Ambitnej 
radnej pomyliły się różne do-
kumenty, co zresztą delikatnie 
uzmysłowili jej koledzy radni, 
głosując ostatecznie za przyję-
ciem wspomnianej strategii roz-
woju gminy, a więc przeciwnie 
niż sugerowała radna. 

Wasza Klara

RZGOWSKI HYDE PARK

„FLORIANOWI RYCERZE” BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW
To optymistyczny wniosek: po ubiegłorocznym kryzysie 
w rzgowskiej OSP nie ma już śladu. Druhom udało się 
opanować sytuację i wyciągnąć wnioski na przyszłość, co 
potwierdził ostatecznie wybór nowego Zarządu z prezesem 
Stanisławem Gajdzickim na czele. Udało się wyzwolić 
energię i jednostka ruszyła do przodu. Strażaków widać 
nie tylko w akcjach ratowniczo-gaśniczych, bo te przecież 
wciąż, niezależnie od zawirowań organizacyjnych, są 
priorytetem, ale i w pracy środowiskowej. Optymizmem 
napawa szczególnie praca z młodzieżą, która wstępuje 
w szeregi OSP, bo świadczy to o tym, że w najbliższych 
latach nie zabraknie w Rzgowie strażaków.
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