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Już niedługo rzgów będzie jedną z najlepiej skomunikowanych gmin w Łódzkiem: 
będzie miał aż dwa bezpośrednie wjazdy na autostradę A-1 i na drogę ekspresową S-8, 
zmotoryzowani bez większych problemów będą mogli wjechać na autostradę A-2 (także 
w dwóch miejscach), a w dalszej przyszłości również do stolicy dojadą albo Autostradą 
Wolności (A-2), albo przedłużoną S-8. Na niektóre optymalne rozwiązania trzeba będzie 
jednak trochę poczekać.
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tego nikt się nie spodziewał, choć już od lat do rzgowa za pracą przyjeżdżało wielu Ukraińców. Atak 
rosjan na Ukrainę i wybuch wojny 24 lutego 2022 roku spowodował zupełnie odmienna sytuację: 
wielu mężczyzn powróciło do Ukrainy, by bronić ojczyzny, natomiast do Polski, a także do naszego 
regionu napłynęła potężna fala uchodźców (2,2 mln z ciągu miesiąca), głównie kobiet i dzieci.
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RZGÓW AZYLEM DLA 
UCHODŹCóW Z UKrAINY

Przedsiębiorcy i strażacy dostarczyli do Storożynca „Lublina” z OSP Rzgów

ZE rZGOWA - KOMFOrtOWO 
I BEZ KOrKóW



TRAMWAJ bliżej Rzgowa? 
– tak przynajmniej obiecują 
przedstawiciele rządu: wice-
premier Piotr Gliński i minister 
Waldemar Buda. Chodzi o prze-
dłużenie linii tramwajowej od 
krańcówki przy u. Strażackiej do 
rejonu ICZMP. Za deklarowane 
230 mln zł mają pojawić się rów-
nież nowe pojazdy szynowe.
EWA PYTKA od 6 kwietnia 
pełni obowiązki sekretarza 

gminy, zastępując czasowo Ka-
tarzynę Berczak-Lato.
KALINO na podium – stra-
żacy z tej miejscowości zajęli  
II miejsce w IV Mistrzostwach 
Powiatu Łódzkiego Wschod-
niego OSP w Halowej Piłce 
Nożnej. Puchary i upomin-
ki wręczałi m.in. burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński 
i komendant powiatowy OSP 
Dariusz Krzewiński.
ZAWISZA – Zarząd GLKS 
otrzymał absolutorium podczas 
zebrania sprawozdawczego za 

2021 r. Chwalono troskę o pił-
karski narybek.
STAW w Guzewie – po zimowej 
przerwie wznowiono prace zwią-
zane z rekultywacją zbiornika wod-
nego o pow. 2,2 tys. m kw Ukształ-
towano już skarpy, powstała dróżka 
wokół akwenu, w przyszłości 
w pobliżu pojawi się altana.
AURA jak to zwykle w kwiet-
niu - trochę słońca, ale i opady 
śniegu oraz nocne przymrozki. 
Niestety, ciągle brakuje obfitego 
deszczu, na który czekają z utę-
sknieniem rolnicy.

KrótKO

www.Facebook.com/Gazetarzgowska2019

Znajdź i polub nas 
na Facebooku

Uznanie dla profesor Agnieszki Salskiej
rzgowianka, emerytowana 
profesor zwyczajna Agnieszka 
Salska nominowana została do 
prestiżowej Nagrody „Energia 
Kultury 2021” przyznawanej 
od kilkunastu lat za najważ-
niejsze wydarzenie kulturalne 
w Łodzi. Nagrodą była Koły-
ska Newtona ze Złotą Kulką, 
pokazującą, jak energia prze-
nosi się w świecie. Wcześniej 
cenną nagrodą przyznawaną 

przez telewizję tOYA i Klub 
Wytwórnia uhonorowano m.in. 
Ewę Pilarską, Józefa robakow-
skiego i Jarosława Suchana.

Profesor A. Salska nomino-
wana została do wspomnianej 
nagrody za książkę pt. „Emily 
Dickinson . Wybór poezji” przy-
gotowaną przez rzgowiankę 
i wydaną znakomicie w presti-
żowej serii Biblioteki Narodo-
wej Wydawnictwa Ossolinem. 

O tej ważnej w dorobku Pani 
Profesor książce pisaliśmy na 
łamach „Gazety Rzgowskiej”, 
zwracając szczególną uwagę 
na postać amerykańskiej poetki 
i wpływ jej twórczości na pol-
skich twórców, a także wielo-
letnie badania naukowe prowa-
dzone przez A. Salską, sfinalizo-
wane w ubiegłym roku pięknie 
wydaną książką. 

(PO)

Doceniono najcenniejszy zabytek Rzgowa
Nie bez powodu od sześciu lat 
poświęcamy dużo uwagi rewalo-
ryzacji rzgowskiej XVII-wiecznej 
świątyni. ten najcenniejszy zaby-
tek grodu nad Nerem, zaliczany do 
czołówki województwa łódzkiego, 
poddawany jest kompleksowemu 
remontowi, który ma nie tylko 
przywrócić jego dawny wygląd, ale 
też przedłużyć żywot tego pomni-
ka historii. Kompleksowe podejście 
do zabytku procentuje dziś m.in. 
tym, że obiekt podziwiają turyści 
z kraju i zagranicy. Na uwagę za-
sługuje również i to, że gospodarzo-
wi zabytku udało się wciągnąć do 
współpracy właściwie całą społecz-
ność gminy, która uczestniczy m.in. 
w finansowaniu kosztownych prac 
konserwatorskich i remontowych.

Rzgowski obiekt, jako jeden 
z dwóch z woj. łódzkiego, zakwa-
lifikował się do ogólnopolskiego 
konkursu „Zabytek Zadbany” ma-
jącego na celu promowanie właści-
wej opieki nad naszymi skarbami 
kultury. Konkursowi patronuje mi-
nister kultury i dziedzictwa narodo-
wego oraz generalny konserwator 
zabytków. Do tegorocznej edycji 
zgłoszono 100 obiektów (z 16 wo-
jewództw), z których ocenę formal-
ną przeszło 88. Z niecierpliwością 
będziemy czekać na ogłoszenie wy-
ników kolejnego etapu tego presti-
żowego konkursu. O ostatecznym 
wyniku rywalizacji zadecyduje Na-
rodowy Instytut Dziedzictwa.

Prowadzony od kilku lat remont 
rzgowskiej świątyni polega nie 

tylko na odświeżeniu elewacji czy 
wewnętrznych ścian, konserwatorzy 
wspólnie z proboszczem ks. Krzysz-
tofem Florczakiem i współpracująca 
z nim radą parafialną oraz samorzą-
dem dokonują wielu odkryć konser-
watorskich i wyborów, np. przywró-
cili ceramiczne pokrycie dachowe 
czy dawną kolorystykę wnętrza 
i wyposażenia świątyni przywrócili 
dawny wygląd wiekowych rzeżb.

Nawet jeśli rzgowski zabytek 
nie znajdzie się wśród laureatów 
tego prestiżowego konkursu, już 
sama nominacja stanowi olbrzymi 
sukces grodu nad Nerem. Już dziś 
gratulacje należą się tym wszyst-
kim, którzy wspomagają ratowanie 
tego XVII-wiecznego zabytku.

(PO)

SZArLOtKI DLA 
UCHODŹCóW Z UKrAINY
to już druga taka akcja człon-
kiń Koła Gospodyń Wiejskich ze 
rzgowa. W czwartek panie pod 
kierunkiem przewodniczącej 
teresy Baranowskiej przygoto-
wywały różnorodne słodkie wy-
pieki, m.in. szarlotki, dla uchodź-
ców z Ukrainy przebywających 
w Piotrkowie trybunalskim. 
W mieszczącej się na piętrze 
strażnicy OSP kuchni, wyposa-
żonej w nowoczesny sprzęt, panie 
obierały kilkadziesiąt kilogramów 
jabłek, prażyły je, a potem w pie-
karniku przygotowywały ciasto.

Towarzyszyliśmy paniom pod-
czas pracy. Prawie każda z nich ma 
„swoje tajemnice” dotyczące wy-
pieków, ale okazywało się podczas 
rozmów, że właściwie wszystkie 

te „receptury” są bardzo podobne 
i w wyniku ich zastosowania po-
wstają słodkie pyszności. Pierwsza 
partia szarlotki okazała się strza-
łem w dziesiątkę, podobnie zresztą 
jak i masa jabłkowa znakomicie 
nadająca się do jedzenia.

Gospodynie ze rzgowskiego 
KGW już od lat słyną nie tylko ze 
znakomitych słodkich wypieków. 
Zanim pandemia koronawirusa 
zdezorganizowała nam całe życie, 
kobiety przygotowywały jadło 
i prawdziwe kulinarne dzieła sztuki 
m.in. na wigilijne spotkania rzgow-
skich kupców i przedsiębiorców 
z udziałem nawet prawie 1000 osób. 
KGW od lat na tym polu współpra-
cuje także z druhami z OSP.

(P)

DZIĘKUJEMY NASZYM  PrACOWNIKOM OrAZ 
KIErOWNICtWU, UCZNIOM I UCZENNICOM IV LICEUM 
W  Centrum Pomocy Humanitar-
nej PTAK w Piotrkowie Trybu-
nalskim, działającym od 10 marca 
br., przebywa obecnie około pół 
tysiąca osób. to głównie kobiety 
z dziećmi. Obecnie samych dzieci 
jest około 300. Pomoc i zaanga-
żowanie  pani wicedyrektor Mał-
gorzaty Artowicz oraz uczniów 
i uczennic klas mundurowych  
IV Liceum Ogólnokształcącego  
im. gen. Stefana roweckiego 
„Grota” w organizacji pobytu oraz 
organizacji zajęć i wolnego czasu dla 
przebywających dzieci jest niespo-
tykanym w naszych czasach aktem 
poświęcenia i przykładem wzorca do 
naśladowania dla uczniów innych 
szkół – mówi Nina ryszka - prezes 
Zarządu Ptak Holding.

Mieszkańcy Centrum Pomocy 
Humanitarnej dzięki wsparciu I wi-
ceprezydenta Piotrkowa Trybu-
nalskiego Andrzeja Kacperka oraz 
sekretarza Bogdana Munika otrzy-
mali już PESEL, a także świadcze-
nia finansowe z MOPR. Pracownicy 
Centrum pomogli im zapisać się na 
zajęcia pozalekcyjne oraz na stałe do  
szkół, przedszkoli i żłobków, ponad-
to raz w tygodniu w Centrum dzięki 
aktywności księdza Jana Jakimiuka 
z piotrkowskiej cerkwi odbywają się 
msze w obrządku prawosławnym.

- Nasza  młodzież pomaga uchodź-
com w Centrum, m.in. pełniąc rota-
cyjnie dyżury, podczas których or-
ganizowane są różnorodne zajęcia 
dla dzieci, młodzież z klas munduro-
wych, łącznie ok. 90 osób, przyjmuje 

też dary od licznych ofiarodawców 
i sponsorów. To zaangażowanie się 
młodzieży to także bezcenna pomoc 
dla drugiego człowieka i poznawa-
nie wartości niezbędnych w życiu 
każdego z nas – mówi wicedyrektor 
IV LO Małgorzata Artowicz.

Prezes  Holdingu „Ptak” Nina 
Ryszka za naszym pośrednictwem 
dziękuje pracownikom Centrum 
Pomocy Humanitarnej w Piotrkowie 
oraz uczniom i uczennicom i kie-
rownictwu IV LO w Piotrkowie Try-
bunalskim za życzliwość i olbrzymie  
zaangażowanie w akcję pomagania 
uchodźcom wojennym z Ukrainy. - 
Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kiej Nocy życzę wszystkim zdrowia 
i spokoju, a przede wszystkim za-
kończenia wojny w Ukrainie!
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trzydzieści punktów w porząd-
ku obrad i blisko dziewięć godzin 
obrad – tak najkrócej można 
określić środową (30 marca) 
sesję rady Miejskiej rzgowa. 
Niestety, znów nie obyło się 
bez słownych utarczek, perso-
nalnych wycieczek i zgrzytów 
dalekich od spokojnej meryto-
rycznej dyskusji. Na szczęście te 
akcenty nie zdominowały sesji.

Prawie trzy godziny trwała dys-
kusja nad sprawozdaniem z mię-
dzysesyjnej działalności burmi-
strza, bowiem radni interesowali 
się szczegółami dotyczącymi m.in. 
odrzucenia przez Urząd Marszał-
kowski wniosków na dofinanso-
wanie fotowoltaiki dla blisko 200 
mieszkańców gminy, obecnością 
w gminie uchodźców z Ukrainy, 
a także anulowaniem przetargu 

na modernizację ul. Wąwozowej. 
Wracano też wielokrotnie do walki 
o czyste powietrze z wykorzysta-
niem dronów. W związku z tym 
ostatnim tematem radny Kordian 
Skalski zarzucał burmistrzowi 
zbyt zachowawcze działania, które 
jego zdaniem nie zmierzają do 
eliminowania źródeł zanieczysz-
czania powietrza. Burmistrz Ma-
teusza Kamiński z kolei wyjaśniał,  
że Urząd robi bardzo dużo dla 
walki o czyste powietrze, stosując 
różnorodne metody - od kontroli 
dronowych poczynając, a na edu-
kacji mieszkańców kończąc. Ten 
spór o różne wizje troski o środo-
wisko nie miał, niestety, końca… 
A prawda jest taka, że wielu miesz-
kańców, mimo apeli i wizyt urzęd-
ników w ich domach, wciąż spala 
w swoich piecach różnorodne opa-

kowania z tworzyw sztucznych, 
a nawet gumę, zatruwając powie-
trze, którym oddychamy. Potwier-
dziły to także tegoroczne badania 
podczas lotów dronów.

Jeśli zaś idzie o dofinansowanie 
fotowoltaiki, zdaniem urzędników 
magistratu nie mamy do czynienia 
z błędnym przygotowaniem wnio-
sków, dlatego Rzgów odwołuje 
się od decyzji Urzędu Marszał-
kowskiego. Jaki będzie finał tego 
sporu? – przekonamy się niedłu-
go. Więcej optymizmu było przy 
sprawie dotyczącej uchodźców 
z Ukrainy. W szkołach i przed-
szkolu jest ponad 80 dzieci, które 
znalazły w Rzgowie spokój i bez-
pieczeństwo, sporo uchodźców, 
głównie kobiet, otrzymało pracę. 
Szacuje się, że w gminie przeby-
wa obecnie 200-300 uciekinie-

rów przed wojną na Ukrainie. Na 
uznanie zasługuje olbrzymie zaan-
gażowanie mieszkańców gminy, 
a także przedsiębiorców, którzy 
przekazali do zaprzyjaźnionego 
Storożyńca na Ukrainie cenne 
dary wartości ok. 300 tys. zł

Obrady otworzyło sprawoz-
danie z realizacji zadań z zakre-
su wspierania rodziny za 2021 
rok przedstawione przez sze-
fową MOPS, potem była seria 
uchwał dotyczących miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu 
Huta Wiskicka – Tadzin, Kalinko 
– Morgi i część Rzgowa pomię-
dzy ul. Tuszyńską, Ogrodową 
i Literacką. Rozpatrywanie po-
dobnego dokumentu dla części 
sołectwa Guzew - Babichy prze-
łożono na następną sesję.

Wspomnijmy o jeszcze dwóch 
ważnych tematach: jeden doty-
czył dofinansowania z budżetu 
gminy kosztów gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi, 
drugi zaś uhonorowania najlep-
szych sportowców promujących 
Rzgów. Sprawa odpadów to temat 
niekończących się debat głównie 
dlatego, że dotyczy wszystkich 
mieszkańców i nie udało się go 
dotąd rozwiązać należycie sys-
temowo. To rodzi liczne pytania 
i wątpliwości, a także irytację 
choćby dlatego, że wbrew suge-
stiom radnych firma wykonaw-
cza nie zgadza się na ważenie 
odpadów już u odbiorców.

Na finał wielogodzinnych 
obrad były życzenia świątecz-
ne skierowane do mieszkańców 
i radnych przez burmistrza Mate-
usza Kamińskiego i prowadzące-
go sesję przewodniczącego Rady 
Miejskiej Radosława Pełkę.

(P)

dokończenie ze str. 1

Na razie jadący w kierunku Kielc 
czy Radomia muszą korzystać 
z zatłoczonej DK-91 do Piotrko-
wa Trybunalskiego i dalej z 14-
kilometrowej ciasnej drogi na Sule-
jów. Za kilka lat od autostrady A-1 
z pominięciem Piotrkowa będzie 
można jechać dwujezdniówką na 
Radom i Kielce, omijając wspo-
mniany nadpiliczny zatłoczony 

Sulejów. Zapewne w przyszłości 
bardzo dobrym rozwiązaniem 
będzie przedłużenie drogi ekspre-
sowej S-8 od węzła „Łódź - Po-
łudnie” do dawnej „Gierkówki” 
w rejonie Tomaszowa Mazowiec-
kiego i dalej w kierunku Końskich. 
Dla rzgowian będzie to znakomita 
alternatywa dojazdu do stolicy. 

Powoli ku końcowi zbliża się 
budowa kilkudziesięciokilome-
trowego odcinka autostrady A-1 

od węzła „Tuszyn” do Często-
chowy. Bezkolizyjne skrzyżowa-
nia i nowe szerokie jezdnie (m.in. 
w rejonie Piotrkowa) poprawią 
zapewne bezpieczeństwo i kom-
fort jazdy. To wszystko powinno 
sprawić, że wyjazd z Łodzi czy 
Rzgowa praktycznie we wszyst-
kich kierunkach przestanie koja-
rzyć się z korkami i przestojami 
na drogach.

(PO)

dokończenie ze str. 1

Z dnia na dzień przybywa 
uchodźców także w rzgowskiej 
gminie. Ponieważ obserwuje-
my dużą mobilność Ukraińców, 
można mówić tylko o szacunkach, 
a wynika z nich, że na ziemi rzgow-
skiej przebywa 300-500 przyby-
szów zza wschodniej granicy (stan 
na 25 marca). Tylko w rzgowskiej 
podstawówce uczy się 40 dzieci 
z Ukrainy, zaś w guzewskiej – 20. 
Codziennie kilkadziesiąt Ukraiń-
ców odwiedza rzgowski magistrat, 
w którym otrzymuje PESEL upraw-

niający do świadczeń pieniężnych 
i legalnego zatrudnienia.

Rzgowianie wciąż pomagają 
Ukraińcom, zbierając pieniądze 
i różnorodne dary. W środę (23 
marca) druhowie z OSP w Bro-
nisinie: prezes Adam Bednar-
czyk, naczelnik Maciej Sadowski 
i Artur Nowak oraz przedsiębior-
ca Jarosław Mirzejewski, dostar-
czyli do granicy dla strażaków 
z zaprzyjaźnionego Storożyńca 
kolejny pojazd – tym razem samo-
chód marki „Lublin” pochodzący 
z OSP w Rzgowie. Jednocześnie 
dla walczących żołnierzy zawie-

ziono m.in. różnorodne medy-
kamenty i środki opatrunkowe, 
agregaty prądotwórcze, koce 
i żywność. Wcześniej strażacy 
i przedsiębiorcy przekazali Ukra-
ińcom sześć pojazdów, m.in. tere-
nowych, druhowie z OSP zawieźli 
także środki opatrunkowe i żyw-
ność. W ramach pierwszej misji 
druhowie z Bronisina Dworskiego 
w drodze powrotnej przywieźli 44 
uchodźców, w tym dzieci.

Wojna w Ukrainie wciąż jest te-
matem numer jeden. Podczas kon-
certu zespołu „Pewex” w rzgow-
skim GOK zebrano blisko 3 tys. 
zł przeznaczonych na pomoc dla 
Ukrainy, a wszyscy uczestnicy 
imprezy nosili niebiesko-żółte 
kokardki. Na finał „Pewex” wraz 
uciekinierką z Ukrainy – nauczy-
cielką muzyki i śpiewu w szkole 
średniej, która znalazła schronie-
nie w Rzgowie, odśpiewali ukraiń-
ski hymn. Na jednej z ulic Rzgowa 
zawisł wielki antyrosyjski baner, 
który prezentujemy niżej.

(P)

Czy nie szkoda czasu rzgowskich radnych na jałowe spory?
KOLEJNE OBrADY W PODWYŻSZONEJ tEMPErAtUrZE
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Wieloletni program poprawy 
zaopatrzenia mieszkańców 
rzgowskiej gminy w wodę przy-
nosi efekty, o czym mogą mówić 
z zadowoleniem ci, którzy ko-
rzystają z nowoczesnych stacji 
uzdatniania wody, np. w rzgo-
wie, Gospodarzu czy Grodzi-
sku. Daleko jednak do pełnego 
rozwiązania problemu choćby 
dlatego, że przybywa mieszkań-
ców, a ponadto niektóre stud-
nie maja już po kilkadziesiąt lat 

i wymagają gruntownej moder-
nizacji. tak właśnie jest w Czy-
żeminku, gdzie przybyło nowych 
domostw i mieszkańców. Dlate-
go dotychczasowa studnia, co 
prawda dająca bardzo dobrą 
wodę z głębokości 46 metrów, 
już nie wystarcza i trzeba było 
zbudować dodatkowy odwiert 
trzykrotnie głębszy.

W tej sytuacji w Czyżeminku 
powstanie zupełnie nowy obiekt 
stacji uzdatniania wody, z dwoma 

zbiornikami retencyjnymi o po-
jemności 200 m sześciennych 
każdy. Dyrektor Gminnego Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Rzgowie Beata Jasiukiewicz 
wiele sobie obiecuje po tej in-
westycji, ale przyjdzie nam na 
nią jeszcze poczekać. Jak infor-
muje kierownik Referatu Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego Zbi-
gniew Snelewski, trwa dopiero 
projektowanie tego obiektu. 
Zatem budowa z pewnością nie 

rozpocznie się w tym roku. Być 
może inwestycja ruszy w 2023 
roku, ale o tym zadecydują radni 
i sytuacja finansowa gminy.

Także Kalino czeka dziś na po-
prawę zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę. Istniejąca studnia nie 
spełnia już w pełni oczekiwań 
i wymogów technologicznych, 
więc i tu trzeba będzie wykonać 
jeszcze jeden odwiert, tym razem 
nawet do głębokości 180 metrów. 
Zanim specjaliści zaczną wiercić 

studnię, niezbędne będzie wy-
łonienie wykonawcy w drodze 
przetargu, potem dopiero będzie 
można projektować SUW, za-
pewne także z dużymi zbiorni-
kami retencyjnymi. Dodajmy na 
zakończenie, że w przyszłości 
nową SUW trzeba będzie zbudo-
wać jeszcze w Romanowie. Zda-
niem kier. Z. Snelewskiego, w tej 
miejscowości nie ma jeszcze tak 
trudnej sytuacji jak choćby we 
wspomnianym Czyżeminku, dla-
tego Romanów doczeka się inwe-
stycji w dalszej kolejności.

(ER)

BĘDZIE WIĘCEJ WODY PItNEJ
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Program rozwoju obszarów 
wiejskich wymaga wsparcia 
związanego z gospodarką wodną. 
Agata Żukowska z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówiła 
sporo na ten temat, wspominając 
m.in. o uruchomieniu admini-
stracji suszowej, wspomagającej 
poszkodowanych rolników. Jeśli 
idzie o inwestycje, będą wspierane 
przede wszystkim te, które są przy-
jazne dla środowiska, dla przyro-

dy. Z kolei Katarzyna Izydorczyk 
w Europejskiego Regionalnego 
Centrum Ekohydrologii, Uni-
wersytet Łódzki, przypomniała, 
że w latach 2018-2019 mieliśmy 
w kraju ekstremalne susze, które 
przyczyniły się do opracowania 
przez „Wody Polskie” specjalnego 
planu przeciwdziałania tym nieko-
rzystnym zjawiskom, przyrówny-
wanym do sytuacji w… Egipcie. 
W Polsce na jednego mieszkańca 

przypadało 1800 m sześć. wody 
rocznie, podczas gdy w Europie 
– 5000. Nie ma zatem innego wyj-
ścia, jak zatrzymywać wodę. Jej 
brak powoduje olbrzymie straty. 
Degraduje przyrodę i gospodarkę. 
Tylko w 2018 roku rolnicy ponieśli 
olbrzymie straty, które rekompen-
sowano im w postaci odszkodowa-

nia na łączną kwotę 2 mld zł, rok 
później było to już 3 mld zł.

Ministerstwo Rolnictwa uru-
chomiło środki na inwestycje re-
tencyjne, ale od nas także wiele 
zależy, bo możemy zatrzymywać 
wodę wykorzystując zasoby przy-
rody, np. torfowiska, bagna, budu-
jąc stopnie wodne, melioracje. Jak 

się okazuje, zadrzewienia i zakrza-
czenia śródpolne redukują wiatr – 
uwaga! – o 40 procent, to z kolei 
zmniejsza parowanie o… 25 pro-
cent. Ważna jest zatem zmiana 
myślenia o gospodarowaniu wodą, 
a więc wspomniane lokalne part-
nerstwo do Spraw Wody.

Przysłuchując się wystąpie-
niom prelegentów, zastanawia-
łem się nad tym problemem 
w rzgowskiej gminie. Nie znale-
ziono tu dotąd tego balansowego 
rozwiązania, by z jednej strony 
odprowadzać nadmiar wody wy-
stępujący niemal w całej gminie 
i utrudniający życie mieszkań-
com, a z drugiej zaś – zatrzymy-
wać ją za wszelką cenę. O budo-
waniu choćby niewielkich stopni 
wodnych na Nerze czy Strudze 
nawet nie można mówić, bo pro-
blem po prostu nie istnieje!

(P)

Sucho u nas jak w Egipcie
„Lokalne Partnerstwo do Spraw Wody 2022” to w gruncie rzeczy 
nic innego jak szeroka, bardziej pogłębiona walka o ratowanie 
zasobów życiodajnego płynu. Łódzki Ośrodek Doradztwa 
rolniczego w Bratoszewicach wziął na swoje barki organizowanie 
warsztatów uświadamiających ten problem. takie warsztaty 
odbyły się w rzgowskim magistracie, zorganizowane dla 
kolejnego już powiatu – tym razem łódzkiego wschodniego.

WIELKIE OŻYWIENIE 
W rZGOWSKIEJ OSP

Kryzys, jaki w ubiegłym roku 
przeżyła rzgowska OSP, odbił się 
na funkcjonowaniu straży, ale 
ostatecznie został zażegnany na 
początku września, gdy wybrano 
nowy Zarząd z prezesem Stani-
sławem Gajdzickim na czele, 
i do końca roku oblicze jednostki 
zaczęło się odmieniać radykalne. 
Potwierdziło to walne zebranie 
sprawozdawcze za ubiegły rok, 
które odbyło się w sobotę (26 
marca). Przede wszystkim poka-
zało wzrost aktywności i liczby 
nowych strażaków.

OSP liczy aktualnie 78 człon-
ków, w tym 3 honorowych i 8 
wspierających, rozwija się też 
9-osobowa MDP. W 2021 roku 
strażacy odnotowali łącznie 149 
akcji, w tym 20 pożarów i 118 
miejscowych zagrożeń. Nieste-
ty, druhom przyszło brać udział 
w takich akcjach jak wypadek 
drogowy na skrzyżowaniu DK-91 
z ul. Pabianicką, gdzie zginęły 3 
osoby. Od września do grudnia 
strażacy mocno rozwinęli działal-
ność na wielu polach, współpracu-
jąc m.in. z KGW, Orkiestrą Dętą, 

Spółką Leśną, GLKS Zawisza 
i przedsiębiorcami, a także samo-
rządem gminy. Włączyli się też do 
wielu akcji społecznych, np. wy-
dając drukiem kalendarz strażac-
ki, z którego dochód przeznaczo-
no na leczenie chorego dziecka. 
Już w 2022 roku druhowie zor-
ganizowali zbiórkę m.in. ubiorów 
i wyposażenia strażackiego dla 
walczącej Ukrainy, a niedawno 
dostarczyli dla zaprzyjaźnionego 
ze rzgowską gminą Storożyńca 
samochód m-ki „Lublin”.

Podczas wspomnianego zebra-
nia bardzo sprawnie prowadzone-
go przez Wojciecha Gałkiewicza, 
w którym uczestniczyli m.in.: bur-
mistrz Mateusz Kamiński, prze-
wodniczący Rady Miejskiej i zara-
zem strażak Radosław Pełka, radni 
Kordian Skalski i Jarosław Świer-
czyński, rzgowscy sołtysi, a także 
wspierający OSP przedsiębiorca 
Edward Kulanty, mówiono też 
o zamierzeniach na 2022 rok, m.in. 
przyjęciu nowych członków, także 
do MDP, nabyciu nowego wyposa-
żenia strażackiego, montażu paneli 
fotowoltaicznych i kontynuowaniu 

termomodernizacji strażnicy. Za-
daniem priorytetowym - jak mówił 
prezes OSP - jest nabycie ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go, który częściowo sfinansowany 
zostanie przez państwo. Tak nowo-
czesny pojazd kosztować będzie 
w granicach aż 1,3 mln zł.

Za wyjazdy ratujące życie i do-
robek ludzi, szczególnie w okresie 
lipcowej nawałnicy, a także pan-
demii, oraz wsparcie walczącej 
Ukrainy, podziękował strażakom 
burmistrz M. Kamiński, obiecu-
jąc jednocześnie pomoc w roz-
wiązywaniu różnych problemów, 
a szczególnie przy zakupie nowego 
pojazdu. Na korzystne zmiany 
w OSP i olbrzymią aktywność 
oraz zaangażowanie społeczne 
zwrócił uwagę także R. Pełka.

Miłym akcentem zebrania było 
jednogłośne udzielenie absoluto-
rium Zarządowi, a także przyję-
cie w szeregi OSP aż 12 nowych 
członków, m.in. Piotra Gajdzic-
kiego, Jacka Gałkiewicza, Alek-
sandry Kuzik, radnego Kordiana 
Skalskiego i Michała Siotora.

(P)



to ważna nie tylko dla rzgo-
wian inwestycja. Mowa 
o 2-kilometrowej ścieżce pieszo-
rowerowej łączącej Gospodarz 
z Guzewem. Inwestycja warto-
ści prawie 1,7 mln zł powstała 
dzięki rzgowskiemu i powiato-
wemu samorządowi (finansują 
po połowie) Opóźniła się nieco, 
bowiem w trakcie jej realizacji 
układano jednocześnie nitkę 
gazociągu, a na skutek wzrostu 
cen zabrakło okresowo mate-
riałów budowlanych. Ścieżka 

wygląda imponująco, bowiem 
pokrywa ją masa asfaltowa, 
wygodniejsza, jak się okazuje, 
zarówno dla rowerzystów jak 
i pieszych.

Zbudowanie wspomnianej 
ścieżki to spełnienie oczekiwań 
miłośników rowerowych eska-
pad. Teraz z Gospodarza będą 
oni mogli bezpiecznie dotrzeć do 
Guzewa, a następnie odcinkiem 
wcześniej zbudowanym – do 
Prawdy i pobliskich lasów tu-
szyńskich. W ten sposób powoli 
domyka się szlak rowerowy 
z Łodzi, przez Starą Gadkę do 
Gospodarza i Prawdy.

W ostatnich latach gmina 
Rzgów wzbogaciła się o kilka 
znaczących ścieżek pieszo-ro-
werowych, m.in. ze Rzgowa do 
Kalina i z Rudy Pabianickiej do 
Rzgowa. W okresie lata korzy-
sta z nich coraz więcej turystów 
m.in. z pobliskiej Łodzi, a także 
Pabianic i Tuszyna. Aczkolwiek 
wspomniane ścieżki budowane 
są głównie z myślą o miłośni-
kach turystyki rowerowej, służą 
też znaczącej poprawie bezpie-
czeństwa mieszkańców, choćby 
w okolicy Guzowskiej szkoły czy 
żłobka i przedszkola.

(p)

StrAŻACY DOBrYMI WSPóŁGOSPODArZAMI SWOICH MIEJSCOWOŚCI
Niejako na finał kampanii spra-
wozdawczej w OSP w gminie 
rzgów było spotkanie w jed-
nostce w Kalinie, jednej z naj-
aktywniejszych od wielu lat, 
odnoszącej sukcesy nie tylko 
w walce z pożarami i innymi 
zagrożeniami, ale i na polu 
sportowym. to już tradycja 
w jednostce kierowanej przez 
dh. Dariusza Krzewińskiego.

Podsumowanie ubiegłego roku 
wypadło bardzo dobrze: jednostka 
licząca pół setki druhów uczestni-
czyła w 27 akcjach ratowniczych, 
w tym w 10 gaśniczych, pozyskała 
sporo nowego sprzętu, opiekuje 
się dziewczętami i chłopcami 
z MDP. W 2022 roku przybędzie 

kolejnych kilku strażaków, pojawi 
się nowy sprzęt i wyposażenie 

strażaków, m.in. pojazd marki Re-
nault Trafic, druhowie zamierzają 

rozwijać działalność prewencyj-
ną i współpracę z organizacjami 
społecznymi działającymi we wsi, 
m.in. KGW i radą sołecką. O tym, 
że OSP w Kalinie jest organizacją 
liczącą się w środowisku, świad-
czyło uczestniczenie w spotkaniu 
m.in. burmistrza Rzgowa Mateusza 
Kamińskiego, radnego Zbigniewa 
Waprzko, przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego Mirona Ossowskiego 
i Doroty Szafrańskiej, był także 
sołtys i jednocześnie strażak OSP 
Stanisław Hoja i przewodnicząca 
KGW Anna Pachulska. 

W OSP Kalino nie ma zasto-
ju, tu z roku na roku przybywa 
członków, strażacy oprócz czu-
wania nad bezpieczeństwem 

mieszkańców dbają też o integra-
cję społeczną, organizując wiele 
imprez m.in. dla dzieci i młodzie-
ży. Miejscem znaczących wyda-
rzeń jest strażnica OSP, zaliczana 
do najładniejszych i najlepiej za-
dbanych w gminie.

I jeszcze kilka słów na temat 
minionej kampanii sprawozdaw-
czej w OSP w rzgowskiej gminie. 
Sumowanie ubiegłego roku poka-
zało, że mimo pandemii druhowie 
prowadzili bardzo aktywną dzia-
łalność, włączając się do wielu 
akcji społecznych. Nawet w jed-
nostce w Rzgowie, która przeży-
wała okres kryzysu, udało się OSP 
wyprowadzić na prostą.

(ER)

rowerem do Guzewa i Prawdy
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CZY POWStANĄ EKrANY DŹWIĘKOCHŁONNE 
PrZY trASIE „GórNEJ”?

Podczas ostatniej sesji rady Miejskiej rzgowa radny 
Zbigniew Cisowski poinformował o piśmie, jakie 
wystosowało kilkuset mieszkańców Starowej Góry do 
Urzędu Miasta Łodzi. Chodzi o to, by miasto, które jest 
inwestorem 5-kilometrowego fragmentu budowanej trasy 
„Górna” zadbało o postawienie ekranów dźwiękochłonnych 
i urządzenie izolacyjnego pasa zieleni chroniącego 
mieszkańców Starowej Góry od hałasu. A ten zapewne 
będzie duży i do tego zaledwie kilkadziesiąt metrów od 
zabudowań już istniejących lub projektowanych. Pismo 
wpłynęło do UMŁ, na razie nie ma jeszcze odpowiedzi.

Od lutego br. trwa budowa 
długo oczekiwanego ostatniego 
odcinka Trasy „Górna” - od wie-
lopoziomowego skrzyżowania na 
ulicy Rzgowskiej do autostrady 
A-1. Na razie prace koncentru-
ją się na pięciokilometrowym 
fragmencie firmowanym przez 
łódzki samorząd, końcowy dwu-
kilometrowy odcinek realizować 
będzie samorząd województwa 

łódzkiego. Zgodnie z zapowie-
dziami inwestorów zakończenie 
inwestycji współfinansowanej 
przez UE przewidziane jest na 
połowę przyszłego roku

Na razie w rejonie wielopo-
ziomowego skrzyżowania przy 
ul. Rzgowskiej wykonywane są 
roboty ziemne. Ich zakres jest 
duży i skomplikowany, gdyż 
wiąże się w budową instalacji od-

prowadzających wodę. Dopiero 
po wykonaniu tych prac będzie 
można budować dwukierunko-
wą jezdnię z całą przewidzianą 
planem infrastrukturą. Nowa 
arteria odciąży ul. Kolumny 
i Józefów w Łodzi, usprawni 
też komunikację gminy Rzgów 
i bezpośrednio połączy Łódź 
z autostradą A-1.

 (P)



Do biura Federacji wpłynę-
ła kopia pisma pana Karola 
Szokalskiego, dyrektora 
Zarządu Dróg i Utrzyma-
nia Miasta w Piotrkowie 
trybunalskim, w sprawie 
sporu władz samorządowych 
z piotrkowskimi kupcami, 
dotyczącego rażącego zróż-
nicowania wysokości stawek 
opłaty targowej pobieranej 

od kupców na targowiskach 
w mieście. 

Mimo wielu apeli i wystą-
pień kupców z targowiska przy 
Dmowskiego, prób podjęcia 
mediacji w tym sporze ze strony 
rzecznika MŚP Adama Abramo-
wicza i poparcia samorządow-
ców oraz wielu ogólnopolskich 
organizacji pozarządowych dla 
stanowiska kupców - władze 

Piotrkowa Trybunalskiego po-
zostają nieugięte twierdząc, że 
sporu nie ma i włodarze miasta 
nie mają sobie nic do zarzuce-
nia. Nic dodać nic ująć!

Informujemy Czytelników,  
że spór jest i narasta bez wzglę-
du na punkt widzenia władz 
Piotrkowa Trybunalskiego. Już 
dziś skutkuje on rezygnacją 
wielu kupców z prowadzenia 

działalności na największym 
piotrkowskim targowisku przy 
ul. Dmowskiego, ponieważ 
nie akceptują oni stosowania 
wobec nich stawek opłaty targo-
wej niesprawiedliwych, rażąco 
wyższych niż na innych piotr-
kowskich targowiskach. Kupcy 
z tego targowiska nie godzą się 
na wyciąganie dodatkowych pie-
niędzy od jednej grupy kupców 

z prywatnego targowiska, żeby 
pokryć wydatki miasta na usuwa-
nie odpadów, sprzątanie i ener-
gię elektryczną na targowiskach 
gminnych. To doprowadziło do 
obecnego konfliktu i rozgorycze-
nia kupców, a poza tym już teraz 
znacznie zmniejszyło wpływy do 
kasy miasta z opłaty targowej. 

Oficjalne stanowisko Ogólno-
polskiej Federacji MŚP przed-
stawimy po Świętach Wielka-
nocnych.

Zarząd OFMŚP

GDZIE DAWNIEJ HANDLOWANO 
W PIOtrKOWIE trYBUNALSKIM

W PIOtrKOWIE BEZ PrZEŁOMU
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Po wybudowaniu w latach 
dwudziestych XX wieku Hali 
Targowej, drobny handel odby-
wał się wokół tego obiektu. Jesz-
cze po II wojnie światowej, gdy 
nie było w sąsiedztwie bloków 
mieszkalnych, podczas dni tar-
gowych wozy konne stały m.in. 
w miejscu wieżowców. W tym 
rejonie, np. w latach sześćdzie-
siątych, handlowano „białym 
złotem”, czyli kamieniem wa-
piennym z pobliskiego Sulejo-
wa. Wapno znajdowało się na 
ciężkich wozach konnych. Tu 
także można było nabyć „święte 

obrazy” z wizerunkami Jezusa 
czy Matki Boskiej. Z pozostałych 
stron Hali Targowej handlowa-
no głównie płodami rolnymi, ale 
można też było nabyć wyroby 
lokalnego rzemiosła.

Przy Hali Targowej był „duży 
handel”, ale w mieście znajdo-
wały się także punkty „małego 
handlu”, nazywane przez piotr-
kowian ryneczkami. Taki chyba 
największy ryneczek znajdował 
się przez dziesiątki lat na pl. 
Czarnieckiego i wzdłuż ul. Zam-
kowej. Można tu było nabyć 
smaczne wiejskie masło zawi-

nięte w liść chrzanu, wiejską 
śmietanę, twaróg i jajka. Twaróg 
odmierzano półlitrowymi gar-
nuszkami, śmietanę sprzedawa-
no też „na słoiki”. Mieszkanki 
okolicznych wsi handlowały tu 
także drobiem.

Zanim przy Zamkowej, w są-
siedztwie pl. Czarnieckiego, na 
obszernym placu stanął blok 
mieszkalny, w dni targowe 
(wtorki i piątki) stały dziesiątki 
wozów konnych. To był pod-
stawowy środek komunikacji 
mieszkańców wsi, którzy przy-
jeżdżali do miasta w dni targowe, 
by nie tylko sprzedać swoje płody 
rolne, ale i załatwić wiele spraw 
urzędowych, dokonać zakupów. 
Na Zamkowej przez lata, jeszcze 
długo po wojnie, znajdował się 
postój dorożek konnych.

Niewielki ryneczek o podobnym 
charakterze znajdował się również 
na ulicy Wojska Polskiego, w re-
jonie Polnej i istniejącej wówczas 
Szkoły Podstawowej nr 6. I tutaj 
w dni targowe można było nabyć 

włoszczyznę, pomidorki czy nabiał, 
a także owoce. To był „podręczny 
ryneczek”, z którego korzystali 
mieszkańcy tej części miasta, m.in. 
hutnicy „Hortensji” i „Kary”.

(PO)

Reforma prawa podatkowego 
zaproponowana w dokumentach 
„Polskiego Ładu” spotkała się 
z ostrą krytyką z powodu po-
jawienia się w jej dość skom-
plikowanych zapisach dodatko-
wych obciążeń wpływających 
w znacznym stopniu na kondy-
cję finansową przedsiębiorstw. 
W szczególności mogą mieć 
one znaczący wpływ na działal-
ność sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Pod naciskiem środowisk 
gospodarczych oraz sytuacji na 
rynku międzynarodowym rząd 
przedstawia kolejne propozycje 
rozwiązań, które na przestrze-
ni kilku miesięcy zmieniają 
w zasadniczy sposób zasady 
rozliczeń podatkowych. Takie 
nagłe zmiany powodują wielką 

niewiadomą w programowa-
niu działalności firm, które 
w obawie przed utratą stabil-
ności finansowej zachowują 
ostrożność inwestycyjną, co 
w niedalekiej przyszłości może 
grozić w wielu dziedzinach sta-
gnacją, a nie rozwojem. Należy 
zadać pytanie, czy lekarstwem 
na uspokojenie przedsiębiorców 
jak również rządzących byłby 
wzajemny dialog i konsultacje 
zainteresowanych stron? Odpo-
wiedź zapewne jest oczywista 
i nie budzi wątpliwości, że jest 
to jedyna droga ku kompro-
misowym rozwiązaniom. Kto 
zatem miałby być reprezentan-
tem środowisk gospodarczych 
w tych rozmowach z rządem?

Od dłuższego już czasu po-
jawia się opinia o potrzebie 

silnej reprezentacji gospodar-
czej w postaci samorządu go-
spodarczego. Zwolennicy ta-
kiego rozwiązania argumentują 
je koniecznością umożliwienia 
przedsiębiorcom wpływania 
w większym stopniu na projek-
ty gospodarcze, usprawnienia 
funkcjonowania gospodarki 
oraz form i zasad działalności 
podmiotów gospodarczych. 
Przeciwnicy powszechnego 
samorządu argumentują swoje 
negatywne stanowisko groźbą 
jego upolitycznienia, jak ma 
to miejsce w przypadku wielu 
przedsiębiorstw z udziałem 
skarbu państwa, instytucji pu-
blicznych oraz organizacji spo-
łecznych. 

Dyskusja na temat miejsca sa-
morządu gospodarczego w sys-
temie władzy lokalnej trwa od 
początku zmian ustrojowych 
w naszym kraju. Już w 1993 roku 
przestawiony został w Sejmie RP 
projekt ustawy o samorządzie go-
spodarczym, nad którym trwające 
prawie trzy lata prace zakończyły 
się niepowodzeniem. 

Zwolennicy budowania obli-
gatoryjnego samorządu gospo-
darczego przekonują, że przed-
stawiają projekt organizacji, 
której powszechność zrzeszania 
się osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą poprzez 
jednolitą politykę jest w stanie 
zagwarantować skuteczniejsze 
efekty funkcjonowania od obec-
nej formy prawnej. Na przeło-
mie 2016/2017 roku pojawiła 
się propozycja projektu ustawy 
o samorządzie gospodarczym, 
który miałby zapewniać repre-
zentatywność dla wszystkich 
przedsiębiorców, wspieranie 
rozwoju gospodarczego wyzna-
czonych obszarów terytorial-
nych mając na uwadze zróżnico-
wanie interesów różnych branż. 
Obligatoryjna przynależność do 
określonej izby skutkowałaby 
składką w wysokości 0,02 pro-
centa obrotu na jej utrzymanie. 
Jednocześnie taka konstrukcja 
samorządu miałaby zapewnić 
reprezentację i obronę interesów 
jego członków poprzez nałoże-
nie na polityków i urzędników 

obowiązku konsultacji przed-
kładanych regulacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej. 
Przeciwnicy takiego rozwiąza-
nia argumentowali, że samorząd 
biznesu to nie przymus, a jego 
reprezentację należy organizo-
wać wokół obecnie istniejących 
struktur poprzez ich wzmacnia-
nie i konsolidację. 

W Unii Europejskiej funk-
cjonują dwa rodzaje izb gospo-
darczych: tzw. model francu-
ski (Francja, Niemcy, Włochy, 
Hiszpania, Austria, Holandia) 
z obligatoryjną przynależnością 
oraz model anglosaski (Wielka 
Brytania, Belgia, Dania, Czechy, 
Węgry, Polska) z dobrowolną 
przynależnością do izb gospo-
darczych.

Odpowiedź na pytanie 
o sposób organizacji samorzą-
du gospodarczego w Polsce jest 
dość złożona i wymaga szerokiej 
dyskusji o jego miejscu i udziale 
w procesie budowania partner-
skich stosunków na poziomie 
rządowym i samorządowym oraz 
tworzeniu warunków sprzyjają-
cych przedsiębiorcom realizują-
cym zadania gospodarcze.

 b.b.

W Piotrkowie zawsze handlowano. Przed wiekami stragany 
znajdowały się m.in. na Starym rynku i w sąsiedztwie 
Zamku Królewskiego. W okresie zaborów duży handel 
odbywał się pod murami miejskimi w rejonie dzisiejszego 
pl. Niepodległości.

Jaki samorząd gospodarczy w Polsce?
W poprzednim numerze „Gazety rzgowskiej” apelowaliśmy 
w imieniu przedstawicieli organizacji pracodawców 
i przedsiębiorców do twórców „Polskiego Ładu” o dialog 
w zakresie tworzenia ustawowych przepisów prawa 
gospodarczego służącego budowaniu silnej pozycji 
polskiej gospodarki, zdolnej rywalizować na rynku 
międzynarodowym.



Najbliższa kwietniowa sesja 
rady Miejskiej rzgowa odbę-
dzie się z udziałem sołtysów. 
tak zapowiedział przewodni-
czący rady radosław Pełka 
podczas sesji w dniu 30 marca 
2022 r. Sołtysów brakowało 
podczas obrad radnych, a miało 

to związek z pandemią i zwią-
zanymi z nią ograniczeniami. 
teraz pandemia koronawirusa 
wyraźnie odpuściła i po dwóch 
latach znów wracamy do nor-
malności.

Wielu sołtysów, choć nie posia-
da mandatu radnego, znakomicie 

reprezentuje swoje sołectwa. Tak 
jest m.in. w Rzgowie, Kalinie, 
Kalinku, Starej Gadce, Starowej 
Górze i Prawdzie. W tej ostatniej 
miejscowości sołtys jest jedno-
cześnie radnym, więc ma nieco 
łatwiejsze zadanie. Wiele rad so-
łeckich, np. w Kalinie, Starowej 
Górze, Prawdzie i Romanowie 
wykazuje bardzo duże zaangażo-
wanie w rozwiązywanie proble-

mów lokalnych i organizowanie 
imprez integracyjnych dla miesz-
kańców. Na uwagę zasługuje 
współpraca wielu rad z druhami 
OSP i członkiniami KGW.

Sołtysi reprezentują mieszkań-
ców swoich sołectw, chyba naj-
lepiej znają ich problemy i po-
trzeby. Nie mają nic do stracenia, 
więc mogą odważnie reagować na 
wiele zjawisk. Podczas sesji mogą 

zabierać głos, zadawać pytania 
i zgłaszać różnorodne wnioski 
oraz postulaty mieszkańców so-
łectw. To cenne głosy, stanowiące 
często jedyną możliwość publicz-
nego i szybkiego zaprezentowania 
spraw i otrzymania odpowiedzi, 
np. burmistrza czy jego urzędnika. 
Dlatego ich obecność na sesjach 
ma tak duże znaczenie.

(ER)

ta ulica niczym dziś nie przypo-
mina tej sprzed kilkudziesięciu 
laty. Niegdyś wąwozowa biegła 
wśród pól, wiosną rozlewały 
się na nią wody z roztopów 
i rzeczywiście była nieco zagłę-
biona. to wszystko się zmieni-
ło wraz z pojawieniem się tu 
mieszkańców i nowej zabudo-
wy. A że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, od lat zgłaszano wnio-
ski w sprawie modernizacji tej 
ulicy w rzgowie. 

Powoli zmieniano wygląd 
tej ulicy, ba - nawet ułożono 
spory fragment chodnika, ale 
Wąwozowa jest nietypowa, 
bo znajduje się w sąsiedztwie 
gazociągu, do tego woda nadal 
bezustannie daje tu o sobie 
znać, a jakby tego było mało 
- nie wszyscy mieszkańcy zga-
dzają się na oddawanie pod pas 
drogowy fragmentów swoich 
działek. A w ramach inwestycji 
trzeba przebudować wszystkie 

instalacje, uporządkować go-
spodarkę wodną, przedłużyć 
betonowy chodnik, wykupić 
grunty – takie przynajmniej 
były zamierzenia rzgowskie-
go magistratu. Jednak życie 
pisze swoje scenariusze, 
o czym świadczy choćby 12-
procentowa inflacja i szalejące 
ceny.

Gmina, która chciała kom-
pleksowo zmodernizować ulicę, 
wybrała więc wariant realizacji 

inwestycji „optymalno-siłowy”, 
a to z kolei obwarowane jest 
przepisami i wymogami bardzo 
kosztownymi. Efekt? Liczo-
no, że na wszystko wystarczy  
1,9 mln zł, tymczasem do prze-
targu zgłosił się tylko jeden kon-
trahent godzący się zrealizować 
zadanie za 3,9 mln zł. Gmina 
unieważniła więc przetarg. Co 
dalej?

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej mówiono wprost,  

że inwestycja została „rozdmu-
chana”. Sam przewodniczący 
Rady Radosław Pełka stwierdził, 
że takiego zakresu robót nie ak-
ceptuje, że nie godzi się też na 
to, by ludziom rozbierano nowe 
parkany, zabierano ziemię. Nie 
wróży to zatem dobrze tej inwe-
stycji. Wygląda na to, że będzie 
musiała poczekać na lepsze 
czasy i inne podejście do po-
trzebnej przecież modernizacji.

(ER)

to bardzo zła wiadomość dla tych, 
którzy liczyli na duże dofinanso-
wanie instalacji fotowoltaicznej 
w swoich domach. W rzgow-
skiej gminie na dofinansowanie 
unijne do 85 proc. liczyło blisko 
200 osób. Okazało się jednak, że 
ze względów formalnych projekt 
odpadł z dalszego rozpatrywania. 
Czy zatem upadła ostatecznie na-
dzieja na tanią energię? 

Sprawa bulwersuje wielu miesz-
kańców, bo projekt, w pewnym 
sensie pilotowany przez gospo-
darzy gminy, rozbudził wielkie 
nadzieje. Ponadto każda z osób 
przystępująca do tego projektu 
musiała wpłacić 369 zł na spo-
rządzenie dokumentacji, co miało 
zagwarantować jej odpowiednią 
jakość. Tymczasem okazało się, 
że coś nie zadziałało, bo projekt 

gminy odpadł. Burmistrz, Mateusz 
Kamiński, który bardzo liczył na 
powodzenie inicjatywy i dofinan-
sowanie projektu z budżetu UE, 
pomagając mieszkańcom na etapie 
kompletowania niezbędnej doku-
mentacji, teraz chce się odwoły-
wać od niekorzystnej decyzji. Czy 
przyniesie to oczekiwany skutek?

Wspomnianemu projektowi 
od początku towarzyszyło wiele 

pytań i wątpliwości, choćby dla-
tego, że realizowano go w bardzo 
krótki czasie, zmuszając zarówno 
mieszkańców zainteresowanych 
fotowoltaiką jak i urzędników do 
zbyt szybkiego działania. Wąt-
pliwości budzi również koszt 
dokumentacji i jej jakość. Dziś 
nikt nie chce przyznać się do 
błędów, a faktem jest, że wielkie 
nadzieje na tanią energię okazały 

się patykiem na wodzie pisane, 
a jedynym zadowolonym z ta-
kiego obrotu sprawy może był 
jedynie wykonawca dokumen-
tacji, bowiem zainkasował spore 
pieniądze…

Jak na razie, rzgowska gmina 
nie ma jakoś szczęścia do foto-
woltaiki. Okazało się bowiem, 
że ogniwa fotowoltaiczne zain-
stalowano na nowej siedzibie 
GOK, ale przez dwa lata z nich 
nie korzystano…

(P)

GPZ - Budowa nowej przychodni jest raczej nierealna
Powstały w 1978 roku rzgowski ośrodek zdrowia (wraz 
z apteką) był w tamtych czasach placówką bardzo nowoczesną 
i z powodzeniem służącą mieszkańcom. Po ponad czterdziestu 
latach wciąż spełnia swoją funkcję obsługując 5,5 tys. 
mieszkańców gminy. co jest zapewne zasługą gospodarzy 
tej placówki, którzy wraz z samorządem dbają nie tylko 
o wygląd obiektu i gabinetów, ale i wyposażenie w postaci 
sprzętu diagnostycznego. Dziś placówką kieruje dyr. Jarosław 
Nettik, duże zasługi dla rozwoju przychodni miała także 
jego poprzedniczka dyr. Elżbieta Solnica. A przecież starsi 
mieszkańcy rzgowa pamiętają jeszcze bardzo siermiężne 
gabinety lekarskie mieszczące się w pomieszczeniach dawnej 
szkoły i GOK przy ul. rawskiej.

Choć narzekamy bezustannie 
na funkcjonowanie publicznej 

służby zdrowia, trzeba przy-
znać, że w ciągu wspomnianych 

ponad czterdziestu lat dokonała 
ona olbrzymiego postępu. Obec-
nie prawie połowa mieszkańców 
gminy leczy się w Łodzi, wynika 
z tego, że dla tej drugiej połowy 
trzeba zapewnić odpowied-
ni poziom usług. Dziś lekarze 
w rzgowskiej przychodni dyspo-
nują nowoczesnym sprzętem dia-
gnostycznym, a porad udzielają 
także specjaliści, z których usług 
niegdyś korzystano tylko w Łodzi. 
Te przeobrażenia wraz z pojawie-
niem się nowych potrzeb wynika-
jących m.in. ze starzenia się społe-
czeństwa, powodują, że potrzebna 
jest rozbudowa GPZ. Co prawda 
pojawiały się sugestie, by budo-
wać nową siedzibę dla GPZ, ale 
burmistrz Mateusz Kamiński jak 
i wielu innych samorządowców 
szukają innego rozwiązania. Na 
razie nie ma jeszcze wypracowa-
nego planu działania, ale mówi 
się o przeniesieniu apteki w inne 
miejsce i wykorzystaniu jej po-
mieszczeń dla potrzeb GPZ. Inny 
z pomysłów dotyczy nadbudowy 
piętra na istniejącej siedzibie GPZ 
i budowy ewentualnego łącznika 
z budynkiem apteki i rehabilitacji. 

To na razie tylko luźne propozycje, 
bo w najbliższych latach gmina 
musi się uporać z innymi pilnymi 
inwestycjami i zadłużeniem.

W ostatnich latach zmoderni-
zowano znacznie siedzibę GPZ 
przy ul. Ogrodowej. Niedawno za-
kończono kolejny etap tych prac, 
dzięki którym kosztem 100 tys. 
zł m.in. uruchomiono dodatkowe 
okienko rejestracji, poprawiono 
warunki pracy „białego persone-
lu”, a także oczekiwania pacjen-
tów na wizytę lekarską, powstał 
z prawdziwego zdarzenia pokój 
socjalny dla pracowników. To 
wszystko działania doraźne w ist-

niejącym budynku. Podczas nie-
dawnej wizyty w GPZ burmistrza 
Mateusza Kamieńskiego i jego za-
stępczyni Moniki Pawlik mówiono 
też o potrzebie zmodernizowania 
windy, by lepiej służyła pacjen-
tom, szczególnie seniorom. Osob-
nym problemem jest brak miejsc 
parkingowych. Dyr. J. Nettik wy-
gospodarował trochę miejsca dla 
pojazdów, ale to nie wystarcza. 
Zapewne sytuacja poprawi się 
w przyszłości wraz z przebudo-
wą ul. Szkolnej i Ogrodowej oraz 
powstaniem parkingów w rejonie 
Domu Kultury.

(PO)

Powrót sołtysów

FOtOWOLtAIKA NIE DLA rZGOWIAN?

WĄWOZOWA – INWEStYCYJNE KUKUŁCZE JAJO
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Do dziesięcioletniego dorob-
ku tego pomnikowego obiektu 
Rzgowa nawiązał też burmistrz 
Mateusz Kamiński, dziękując pra-
cownikom GOSTiR za organizację 
wielu imprez oraz popularyzację 
sportu szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży, wręczając dyrektorowi 
R. Bubasowi okolicznościowa pa-
miątkową plakietę, z kolei puchar 
z podziękowaniem za 10 lat pracy 

na rzecz mieszkańców w imieniu 
radnych przekazał przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Radosław Pełka. 
W jubileuszowym spotkaniu uczest-
niczyła zastępczyni burmistrza 
Monika Pawlik, a także radni Rady 
Miejskiej: Anna Tumińska-Kubasa 
i Stanisław Zaborowski oraz radna 
Rady Powiatu - Klaudia Gorzkie-
wicz-Zaborowska. Po części ofi-
cjalno-wspomnieniowej odbyły się 

pokazy grup sportowych GOSTiR: 
karateków, cheerleaderek, pokazy 
gimnastyczne, krav-maga i muay 
thai, a także instruktorów Angeli 
i Patrycji. Dla najmłodszych uczest-
ników jubileuszu była wata cukrowa 
i dmuchańce. Jak przystało na jubi-
leusz – na halę wjechał też potężny 
tort, który szybko został skonsumo-
wany przez licznych gości.

Rzgowska hala sportowa, oddana 
do użytku w marcu 2012 roku, była 
pierwszym z trzech obiektów za-
planowanych przed laty przez sa-
morządowców z Markiem Barto-
szewskim i Janem Mielczarkiem 
na czele. Hala Sportowa, Dom Kul-
tury i kryty basen – to inwestycje, 
które miały radykalnie odmienić 
stan kultury i sportu w gminie. Hala 
i GOK funkcjonują z powodze-
niem, stanowiąc jednocześnie zna-
komitą wizytówkę gminy, basenu 
jeszcze nie ma, ale w tej sprawie 
nie padło dotąd ostatnie słowo…

(PO)

Jest wizytówką Rzgowa
HALA SPOrtOWA IM. KONrADA KOBUSA SŁUŻY JUŻ 10 LAt
W sobotę (26 marca) obchodzono uroczyście 10-lecie Hali 
Sportowej im. Konrada Kobusa w rzgowie. Jubileuszowe 
spotkanie otworzył dyr. GOStir radosław Bubas, 
przypominając dzieje obiektu i ludzi, dzięki którym on powstał. 
Hala służy popularyzacji sportu i rekreacji, a więc i zdrowiu 
bywalców, ale ma też, jak mówił dyrektor, inne oblicze – 
społeczne. W czas wojny na Ukrainie przebywają tu młodzi 
Ukraińcy, znajdując opiekę i spokój. r. Bubas przypomniał 
też postać przedwcześnie zmarłego burmistrza Konrada 
Kobusa, którego imię od 2019 roku nosi hala. K. Kobus był 
wielkim pasjonatem sportu, przyczynił się też do powstania 
tego pięknego obiektu. Narodziny hali sportowej przypomniał 
również długoletni przewodniczący rady Miejskiej w rzgowie, 
dziś wiceprzewodniczący Marek Bartoszewski. – Któregoś dnia 
przyszedł do mnie Sławomir Ziemak i poinformował o działce 
GS do sprzedania. Za pół miliona złotych kupiliśmy ją od 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Liczyliśmy 
na dofinansowanie unijne inwestycji wysokości 12 milionów 
złotych, ale ostatecznie, m.in. dzięki staraniom Konrada 
Kobusa, otrzymaliśmy 6 milionów, co i tak było wielkim 
sukcesem. Kobus dumny był z tego obiektu.
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Zostawmy jednak na moment 
kłopoty na boku, wszak w tym 
roku przypada 30-lecie „Piemon-
tes”. Oto jak początki wspomi-

na Leszek Gamoń. - Zakładając 
firmę miałem 20 lat, żadnego 
doświadczenia, ale głowę pełną 
pomysłów, a na głowie trochę 

więcej włosów. Tych pomysłów 
na biznes było wiele – jak filmowa 
kobieta pracująca, ja też żadnej 
pracy się nie bałem: był handel 
skórami w górach, sprzedaż ciu-
chów, handel złotem, a pierwsze 
kroki w obecnej branży stawia-
łem sprzedając mięso z samocho-
du marki ŻUK. Miałem odwagę 
podejmować coraz to nowe 
wyzwania, bo u mojego boku 
zawsze stał tata - człowiek, który 
służył doświadczeniem i dobrym 
słowem.

To rodzina była oparciem w tym 
najtrudniejszym okresie i tak jest 
do dziś. Nie żyje już ojciec pana 
Leszka, ale nadal nieocenioną 
podporą jest mama, pomaga też 
żona Renata zajmując się przede 
wszystkim sprawami kadrowy-
mi i biurowymi, zakład prowa-
dzi młodszy syn Dawid, z kolei 
starszy koncentruje się na skupie 
zwierząt. Wszystko musi grać 
jak w szwajcarskim zegarku, bo 
w takiej branży wystarczy jeden 
poważny błąd i może dość do 
wielomilionowych strat. Chodzi 
wszak o mięso trafiające na rynek 
krajowy, ale i na eksport do wielu 
krajów Europy.

- Podczas tych 30 lat spotkałem 
wielu ludzi, podjąłem setki tysięcy 
decyzji, z żalem… przelałem mi-
liony złotych na konto urzędu skar-
bowego. Niektóre decyzje odbiły 
się czkawką, miliony wpłaconego 
podatku nigdy się nie zwróciły, ale 
najważniejsi ludzie zawsze byli 
i są obecni w moim życiu – mówił 
podczas jubileuszowego spotkania. 
Dziękował rodzinie, która – jak 
mówił – daje mu siłę potrzebną każ-
dego dnia. I pracownikom, szczegól-
nie tym z najdłuższym stażem, m.in. 
Janowi Krawczykowi, Marzenie Pa-
pudze i Piotrowi Majewskiemu.

Jak dziś ocenia te 30 lat? Dobrze, 
poznał ludzi, sporo się nauczył, 

stworzył rodzinną firmę, z której 
jest dumny. Wysoka jakość mięsa, 
wyśrubowane reżimy technolo-
giczne dające oczekiwany efekt, 
nowoczesne technologie, własny 
park transportowy, nowoczesne 
technologie to wszystko procen-
tuje i jest źródłem satysfakcji. 
A przyszłość? Nie ma mowy o za-
trzymaniu się i spijaniu śmietanki. 
Trzeba iść do przodu. Już myśli 
o dojrzewalni wołowiny, czyli 
kolejnym progu do pokonania na 
drodze do jeszcze lepsze jakości 
mięsa. Oby tylko zdrowie dopi-
sywało i w kraju oraz wokół nas 
był spokój... 

(PO)

„PIEMONtES” MA JUŻ 30 LAt
Dla takich firm jak „Piemontes” czasy nie są łatwe. Szalejąca 
inflacja i wojna za wschodnią granicą powodują, że po jedną 
sztukę bydła do uboju trzeba jechać niekiedy nawet 200-300 
kilometrów. Cena wołowiny idzie w górę, to samo dzieje 
się z drobiem. A utrzymanie firmy na pełnych obrotach 
i zapewnienie ludziom pracy to problemy, które trzeba 
rozwiązywać codziennie. Leszek Gamoń, właściciel firmy 
leżącej za miedzą Bronisina Dworskiego, ma więc o co się 
martwić.



Jak dzieło Henryka Piątkowskiego trafiło do Rzgowa?
OBrAZ ŚW. rOCHA PODDANY ZOStANIE KONSErWACJI
W tym roku konserwacji poddany zostanie kolejny obraz 
pochodzący ze rzgowskiej świątyni. Po płótnach znajdujących 
się w ołtarzu głównym przyszła kolej na dzieło przedstawiające 
św. rocha, patrona szczególnie bliskiego rzgowianom, także 
tym współczesnym. Obraz znajduje się w bocznym ołtarzu. 
Proboszcz parafii ks. Krzysztof Florczak zabiegał o to by 
płótno było odnowione właśnie teraz, jak wotum wiernych 
w czasach pandemii.

W przypadku tego obrazu 
znamy jego twórcę. Jest nim 
Henryk Piątkowski, malarz żyjący 
w latach 1853-1932, znany nie 
tylko jako znakomity artysta, ale 
i krytyk sztuki, autor wielu ksią-
żek o sztuce i jej twórcach (patrz: 
portret wyżej). Urodził się 4 sierp-
nia 1853 roku w Kijowie. Naukę 
rysunku rozpoczął w Petersburgu, 
a potem kontynuował w Warsza-
wie u Rafała Hadziewicza, stu-
diował też u Alexandra Wagnera 
w Technische Mahlschule, a także 

w prywatnej szkole kompozycji 
Carla Teheodora von Piloty’ego. 
W 1875 r. wraz z Józefem Cheł-
mońskim wyjechał do Paryża, 
następnie Londynu, Monachium 
i Odessy. Gdy po czterech latach 
znów znalazł się w Warszawie, 
stał się współzałożycielem ugru-
powania artystycznego „Pro 
Arte”. H. Piątkowski malował 
pejzaże, portrety, obrazy o tema-
tyce sakralnej, sceny rodzajowe, 
chętnie też sięgał do tematyki 
antycznej. W prasie publikował 
recenzje prasowe, był też autorem 
obszernej książki o współcze-
snych malarzach, napisał również 
„Maksymilian Gierymski: Kartka 
z dziejów sztuki”, „Władysław 
Podkowiński 1866-1895”. Zmarł 
3 czerwca 1932 r. w Warszawie.

Nie wiemy, w jaki sposób obraz 
tego twórcy trafił do Rzgowa. Być 
może zakupiony został przez pa-
rafian pamiętających dobrze tzw. 
klęski elementarne, czyli epide-
mie i pożary, które dziesiątko-
wały mieszkańców grodu nad 
Nerem. Być może stało się to po 
wielkim pożarze Rzgowa z 1917 
roku, gdy spłonęła niemal cała 
osada. A może chodziło o ofiary 
epidemii, które w XIX stuleciu 
dziesiątkowały mieszkańców. 
Niemym świadkiem tych tra-

gicznych zdarzeń jest istniejący 
do dziś w rejonie ul. Łódzkiej 
cmentarz epidemiczny. A może 
obraz ofiarowany został przez jed-
nego z mieszkańców, który w ten 
sposób chciał podziękować np. za 
wyzdrowienie. 

Kim był św. Roch? Pocho-
dził z Francji, zmarł przed 1420 
rokiem, ale ani data urodzin, ani 
zgonu nie jest pewna. Wiadomo 
natomiast, że był synem rządcy 
w Montpellier, który w wieku 
zaledwie 19 lat cały majątek 
odziedziczony po rodzicach 
przeznaczył dla ubogich. Gdy 
przebywał we Włoszech, zastała 
go zaraza, więc w jednym z mia-
steczek przez trzy lata zajmował 
się chorymi, dokonując wielu cu-
downych ozdrowień. W drodze 
powrotnej do Francji zaraził się 
dżumą, dlatego skrył się w lesie. 
Według przekazywanych z po-
kolenia na pokolenie opowieści, 
miał go wówczas wytropić pies, 
który dostarczał mu pożywienie. 
Roch wyzdrowiał, ale na grani-
cy potraktowano go jako szpiega 
i wtrącono do więzienia, gdzie 
zmarł. Kult św. Rocha rozpo-
wszechnił się w całej Europie, od 
XV stulecia czczony jest także 
w Polsce. Św. Roch patronuje 
wielu miastom, np. we Włoszech 
i w Polsce (Kazimierza Wielka, 
Sokołów Podlaski), a także apte-
karzom, lekarzom, ogrodnikom, 
rolnikom i szpitalom, za swoje-
go opiekuna traktują go również 
brukarze i więźniowie. W Polsce 
błagano go o pomoc właśnie pod-
czas epidemii

(PO)

WIĘCEJ ŚLUBóW W CZASACH PANDEMII
Potwierdziły się dane liczbowe 
i trend dotyczący nowych mał-
żeństw, w czasach pandemii, 
o których mówiła kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w rzgo-
wie Agata Nawrocka. I tutaj mie-
liśmy do czynienia z pewnymi 

ograniczeniami wynikającymi 
z pandemicznych rygorów, ale 
tendencja w powiecie łódzkim 
wschodnim była następują-
ca: wzrost liczby zawieranych 
nowych związków. Sporo par de-
cydowało się na śluby plenerowe, 

za którymi przemawiała nie tylko 
oryginalność takiej uroczystości, 
ale i względy praktyczne wynika-
jące z pandemii i związane z więk-
szym bezpieczeństwem gości. Co 
ciekawe, tego typu uroczystości są 
coraz bardziej popularne.

Od lipca 2019 do czerwca 2020 r.  
w powiecie łódzkim wschodnim 
odnotowano 246 małżeństw, zaś od 
lipca 2020 do czerwca 2021r. – już 
280, czyli o prawie 14 proc. więcej. 
Największy porównywalny procen-
towy wzrost stwierdzono w pow. 

rawskim – prawie 23 proc., naj-
mniejszy zaś w pow. skierniewickim 
– ponad 2 proc. W kilku powiatach, 
np. zduńskowolskim, piotrkowskim 
i wieluńskim liczba ślubów znacznie 
zmniejszyła się - 8-12 proc.

(P)
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W „Gamecie” stosuje się w prak-
tyce klinicznej metodę mikroiniekcji 
plemnika do komórki jajowej. Le-
czenie bezpłodności metodą in vitro 
współfinansuje wiele krajowych sa-
morządów, m.in. w Łodzi, Często-
chowie, Gdańsku i pow. pabianic-

kim. Kilka lat temu w rzgowskim 
szpitalu, w którym funkcjonowała 
okresowo porodówka, tylko w 2015 
roku na świat przyszło około 1000 
dzieci. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami urodziny zostały odno-
towane w rzgowskim USC.

W Klinice Leczenia Niepłodności 
i w szpitalu „Gameta” prowadzone są 
badania nad nowatorskimi metodami 
pomocy parom starającym się o po-
tomka. W połowie 2015 r. w ramach 
nowatorskiego programu badaw-
czego dokonano przeszczepu tkanki 
jajnika u 28-letniej kobiety podda-
nej leczeniu onkologicznemu. Był to 
pierwszy tego typu zabieg w Polsce. 
Dodajmy, z niektórych usług tej 
wysoko specjalistycznej placówki 
na mocy porozumienia z Gminną 
Przychodnią Zdrowia mogą korzy-
stać mieszkańcy Rzgowa.

(PO)

„GAMEtA” - JEDYNY tAKI SZPItAL W rZGOWIE
Przyjeżdżają tu ludzie z całej Polski i znajdują nadzieję. 
Od 2011 roku w rzgowie przy ul. rudzkiej funkcjonuje 
prywatny szpital i Klinika Leczenia Niepłodności „Gameta”. 
Wcześniej, od połowy lat dziewięćdziesiątych, placówka 
ta istniała w Łodzi. Przez cały okres funkcjonowania 
„Gameta” pomogła kilkunastu tysiącom par, dzięki 
leczeniu przez tutejszych specjalistów narodziło się sporo 
zdrowych dzieci.



Kaplicę w Kalinie wznieśli 
w 1929 roku ewangelicy. Słu-
żyła im ona do 1945 roku. Po 
wojnie różne były losy tej bu-
dowli, m.in. mieściła się w niej 
niewielka szkoła z dwoma sal-
kami lekcyjnymi i miejscowe 
kółko rolnicze, potem przez 
pewien okres kaplica nie była 

użytkowana, bo kółko rolnicze 
przestało istnieć. Prawie dekadę 
obiekt niszczał. Od ewangeli-
ków odkupiło go małżeństwo 
Halina i Antoni Marszał, zaj-
mujące się rzemiosłem arty-
stycznym, następnie przekazało 
ono świątynię parafii katolic-
kiej. 23 listopada 2000 roku 

arcybiskup Władysław Ziółek 
uroczyście poświęcił kaplicę. 
Od 2018 roku jej patronem jest 
św. Florian.

Pierwotnie wejście do kaplicy 
znajdowało się w przybudów-
ce. Po wojnie w miejscu dużego 
okna od strony południowej, 
przy którym znajdował się 
ołtarz, pojawiły się drzwi i tak 
jest do dziś, natomiast wspo-
mniana przybudówka służy 
jednej z rodzin tej miejscowo-
ści. Jak podaje Stanisław Hoja 
w opisie kaplicy, nie zachowało 
się dawne wyposażenie wnętrza 
– żyrandol trafił do rzgowskie-
go kościoła, zaś losy dzwonu są 
nieznane.

(P)

Już spotkania z poezją w ostat-
nich latach, organizowane 
w rzgowie przez Bibliotekę 
Publiczną i Dom Kultury, były 
sporym zaskoczeniem ze wzglę-
du na poziom i atrakcyjność, 
ale ostatnia impreza stanowiła 
jeszcze większą niespodziankę. 
Organizatorzy zadbali bowiem 
nie tylko o świetny dobór poezji 
miłosnej i urozmaicenie jej na 
scenie muzyką oraz śpiewem, 
ale i o zupełnie odmienną, ka-
meralną scenerię. Były stoliki, 
kwiaty, kawa i herbata, nawet 
słodkości, a wszystko to w sali 
widowiskowej tym razem bez 
tradycyjnej widowni i rzędów 
krzeseł. W tej nietypowej sce-
nerii poetyckie słowo sprawi-
ło prawdziwą ucztę duchową. 
Niech żałują ci, którzy nie po-
jawili się w czwartek w Domu 
Kultury.

Spotkanie z poezją miłosną 
otworzył chór „Camerata”, wy-
konując „Kołysankę Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego 
z muzyką Jana Maklakiewicza. 
Potem było kilka bloków poezji 

Juliana Tuwima, Wisławy Szym-
borskiej, Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, Jana Twardowskie-
go, Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej, Konstatntego Ildefon-
sa Gałczyńskiego, Jonasza Kofty, 
Adama Mickiewicza, Kazimierzy 
Iłłakiewiczówny i Kazimierza 
Wierzyńskiego, prezentowanych 
przez: Mateusza Kamińskiego, 
Magdalenę Mordaka, Sylwię 

Kuta, Radosława Pełkę, Jerzego 
Murasa, Monikę Pawlik, Bożenę 
Krawczyńską, Teresę Gogulską, 
Joanne Papugę Rakowską, Kon-
rada Miśkiewicza, Dorotę Ci-
słowską, Pawła Dąbrowskiego, 
Walerię Kowalską, Ewę Bednar-
ska, Wiktorię Prądzyńską i Jolan-
tę Wujek. 

Poezję wzbogaciły piosenki 
w wykonaniu: Julii Malinow-
skiej, duetu Zuzanny Wujek 
i Marka Binkowskiego, Malwiny 

Szarf, duetu Agaty Brzozowskiej 
i Marka Binkowskiego oraz Da-
miana Bartosika. Wielkimi bra-
wami nagrodzono też Izabelę 
Kijankę, grającą znakomicie, jak 
zawsze, na skrzypcach. Słowa 
uznania należą się też Markowi 
Binkowskiemu, który prowadził 
spotkanie, śpiewał i jednocze-
śnie grał na organach. Jego duety 
z młodymi artystkami były udaną 
atrakcją tego spotkania.

I na zakończenie jeszcze kilka 
refleksji. Dobrą tradycją znaczą-
cych imprez kulturalnych jest 
obecność gospodarzy gminy. 

Tym razem widzieliśmy bur-
mistrza Mateusza Kamińskiego 
z zastępczynią Moniką Pawlik, 
był też przewodniczący Rady 
Miejskiej Radosław Pełka. W sali 
Domu Kultury nie zabrakło rów-
nież młodzieży, m.in. ze szkoły 

w Kalinie, co dobrze świadczy 
o wrażliwości i potrzebach mło-
dych ludzi. Tegoroczny poziom 
imprezy był wysoki i zapewne 
w kolejnych latach organizato-
rzy i promotorzy poezji: Anna 
Malinowska - dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej oraz Joanna 
Papuga Rakowska - szefowa 
Gminnego Ośrodka Kultury będą 
musiały się nagimnastykować, by 
znów zaskoczyć swoich gości.

(PE)

KAPLICA W KALINIE ODZYSKUJE DAWNY BLASK
Jeszcze w tym roku zakończy się remont kaplicy św. 
Floriana w Kalinie. Czas nie jest łaskawy dla tego typu 
obiektów, po blisko stu latach istnienia w najgorszym 
stanie jest dach i niewielka drewniana wieżyczka. 
ta ostatnia – jak informuje proboszcz rzgowskiej 
parafii ks. Krzysztof Florczak - została już rozebrana 
i niedługo będzie odtworzona, a całą budowlę pokryje 
tradycyjna czerwona dachówka. remont wykonywany 
jest dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców tej 
miejscowości.

ŹDZIEBEŁKO-CIEPEŁKO I INNE WIErSZE OrAZ PIOSENKI O MIŁOŚCI
Na zdjęciu: Tak kaplica w Kalinie wyglądała w latach trzydziestych ubiegłego wieku
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Problemy wywołane pandemią oczywi-
ście nie zniknęły i nadal wpływają na łań-
cuchy dostaw oraz dystrybucję gotowych 
wyrobów, ale kreatywny duch przedsię-
biorców z branży odzieżowej w polskim 
sektorze MŚP przetrwał i dowodzi ich 
grupowej siły i zdolności konkurencyjnej. 
Potwierdzają to załączone zdjęcia wyro-
bów niektórych z nich. Przedsiębiorcy 
z Miasta Mody na wiele sposobów zaan-
gażowali się również w pomoc walczą-
cej Ukrainie, dostarczając nieodpłatnie 
niezbędne do życia produkty, udzielając 
gościny uchodźcom, wspierając zbiórki 
pieniężne i organizując transport uchodź-
ców od granicy RP. I tak być powinno.

Wydawało się, że po pandemii długo nie 
spotka nas nic gorszego, ale los wszystkich 
nas zaskoczył. Wojna w Ukrainie, która 
sprowadziła na jej obywateli tyle zła, a przed 
światem postawiła dylematy najtrudniejsze od 
dekad, również dla firm polskiej branży odzie-
żowej stała się wyzwaniem. Wielu naszych 
producentów i dystrybutorów robiło dobre 
interesy z odbiorcami z Ukrainy, którzy dość 
długo nie będą mogli ich z nami prowadzić. 
Wojna trwa, przysparza dalszych zniszczeń, 
a naszym sąsiadom i partnerom nie pozwala 
na normalne życie, zmuszając do zaspokajania 
jedynie najważniejszych potrzeb. 

Dlatego dla zdominowanego przez sieci 
krajowego i europejskiego rynku odzieżo-
wego, który na przełomie roku wykazywał 
pewne objawy postpandemicznego ożywie-

nia, agresja Rosji na Ukrainę oznacza pogor-
szenie nastrojów konsumenckich, a dla sekto-
ra MŚP kolejny trudny rok. Wyraźnie jednak 
widać coraz silniejsze tendencje rynkowe do 
zastąpienia niskiej ceny jakością wyrobu jako 
głównego kryterium zakupu i przywiązania 
do marki i coraz większa grupa szanujących 
się klientów odrzuca tandetę. Wydaje się,  
że wiele sieci, zwłaszcza dyskontowych, 
będzie miało z tym spory problem. Wyma-
gającym Czytelnikom polecamy strony firm, 
które zasługują na zainteresowanie.
www.zocco.pl
www.megustahurtownia.pl
www.sklep.swetrydamskie.pl
www.taffi.pl
www.loudress.pl
www.evenemen.pl/
www.edanpiotrkow.pl/kontakt
www.imiolczyk.pl
www.modaingrosso.pl
www.roco-fashion.pl
www.adikasklep.pl
www.sploty.pl

Jerzy Romański

Kupcy Miasta Mody rozpoczęli kolejny trudny sezon...
tegoroczna oferta handlowa przygotowana na sezon wiosna-lato 2022 przez firmy 
odzieżowe Miasta Mody w rzgowie jest interesująca i z pewnością zaciekawi 
wielu klientów w kraju i za granicą. Działające w rzgowie firmy odzieżowe, 
również te z przemyślanym biznesplanem, aktywną promocją i precyzyjnie 
określoną docelową grupą klientów, mają do rozwiązania wiele problemów 
przekraczających często możliwości pojedynczej firmy. Dlatego bez przerwy 
aktualizowana wiedza o rynkach i strategiach oraz współpraca ze sprawdzonymi 
partnerami biznesowymi ma coraz większe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. 
Cóż, błędów nie można uniknąć, ale chodzi o to, żeby nie były zabójcze dla firmy. 
Atutem pozostaje to, że firmy odzieżowe Miasta Mody operują na rynku w dużej 
grupie z jednego doskonale rozpoznawalnego w Europie miejsca i coraz częściej 
wykorzystują możliwości rynku e-commerce w promocji oferty i dotarciu do 
masowego klienta. to coraz powszechniejsza praktyka.

Adika

Edan

Imiołczyk

J&K swetry damskie 

Evenemen

Roco

Zocco

Taffi
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Pochodził z rodziny rolniczej 
i miłość do ziemi niemal miał 
w genach. Rolnikami byli także jego 
rodzice: Helena i Gerard mieszka-
jący przy Źródlanej. On pochodził 
z Kaszub, przyszłą małżonkę poznał 
w Niemczech, gdzie wywieziono ją 
na roboty. On miał za sobą walki 

w szeregach wojska polskiego pod 
dowództwem gen. Maczka. W 1946 
roku wrócili do Polski.

Pan Andrzej przez lata wychowy-
wał się przy ul. Źródlanej 4. U progu 
lat siedemdziesiątych ożenił się ze 
rzgowianką Zofią z Salskich. W poło-
wie lat osiemdziesiątych jego rodzina 

zamieszkała przy ul. Kamiennej. Mał-
żonkowie wychowali dwóch synów: 
Jarosława i Adama. Ten ostatni kon-
tynuuje rodzinne tradycje rolnicze.

Uprawa ziemi była dla niego 
czymś najważniejszym i zarazem 
oczywistym, ale przez 13 lat (1972-
1985) pracował też jako traktorzy-
sta i kombajnista w Kółku Rolni-
czym przy ul. Literackiej. A potem 
już skoncentrował się na swoim 
gospodarstwie. Był człowiekiem 
pracowitym i - jak twierdzi mał-
żonka Zofia – bardzo zdolnym 
manualnie, potrafiącym naprawić 
niejedną maszynę, wykonać każdą 
pracę w gospodarstwie.

Miał też smykałkę do pracy spo-
łecznej dla innych. W OSP przez 
4 lata był naczelnikiem, a przez 
6 – prezesem, wchodził w skład 
Prezydium Zarządu Miejsko-
Gminnego ZOSP RP. W latach 
osiemdziesiątych ubiegłego stu-
lecia przez dwie kadencje pełnił 
obowiązki radnego. Na wszystko 
znajdywał czas, nikomu nie odma-
wiał życzliwej rady czy pomocy. 

Widocznie to zaangażowanie spo-
łeczne było cechą rodzinną, bo 
też ojciec Gerard był aktywnym 
działaczem OSP w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych 
XX w. i w uznaniu zasług otrzy-
mał tytuł Honorowego Członka 
OSP (1981), zaś jego córka Teresa 
Baranowska od lat kieruje rzgow-
skim KGW.

Za zasługi i zaangażowanie spo-
łeczne uhonorowano go wieloma 
odznaczeniami i medalami, m.in. 
Brązowym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
i Złotym Znakiem Związku.

Z powodu choroby już w 1998 
roku musiał przejść na rentę. Zmarł 
10 grudnia 2021 roku i pochowany 
został na rzgowskiej nekropolii we 
wspólnej mogile z teściami Janem 
i Eugenią Salskimi.

(P)

Chyba nie ma w rzgowskiej gminie 
drugiej takiej nekropolii, tak sze-
roko pokazywanej na zdjęciach 
i filmach, rozpowszechnianych 
szeroko, jak się okazuje, w całej 
Europie. Mowa o cmentarzu wo-
jennym w Starej Gadce – niemym 
świadku wielkich zmagań armii 
rosyjskiej i niemieckiej w listo-
padzie 1914 roku. Poległo tu ofi-
cjalnie 2000 żołnierzy obu armii, 
w szeregach których pod obcymi 
sztandarami walczyli i ginęli 
także Polacy. Był to okres zabo-
rów i rodaków z Wielkopolski czy 
Królestwa przymusowo wcielano 
do wojska.

Cmentarz wojenny pokazywali-
śmy już niejednokrotnie w różnych 
ujęciach, to zaś mało znane ukazuje 
nie tylko samą nekropolię, ale i jej 
otoczenie, co pozwala uzmysłowić 
sobie, jak wyglądała topografia 
w czasie bitwy. Gdzieś na dalekim 

planie widać wiejską zabudowę, 
bliżej zaś – drogę z Rudy Pabianickiej 
do Rzgowa, jeszcze bez pobliskiego 
wiaduktu, który wzniesiono w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, 
oczywiście bez drugiego cmentarza 
katolickiego, który powstał w cza-
sach nam współczesnych.

Warto zwrócić uwagę także na 
urządzenie nekropolii wojennej, która 
miała oryginalnie rozplanowaną zieleń 
i oznakowane miejsca żołnierskich 
pochówków. Z czasem to wszystko 
zmieniło wygląd, drzewa i krzewy 
„zawłaszczyły” cały teren, niszcząc 
przy okazji także nagrobki. Mimo 
wycinek drzew oraz porządkowania 
nekropolii, ekspansywna zieleń nie 
pozwala dziś dostrzec tego pierwsze-
go rozplanowania i innych obiektów 
nekropolii. W planie jest przywrócenie 
dawnego układu alejek, ale wymaga to 
dużych nakładów finansowych.

(Saw)

Na pożółkłej fotografii

NEKrOPOLIA WOJENNA JAK MAPA

Słownik nieprzeciętnych rzgowian
ANDrZEJ PrĄDZYŃSKI 
Był dla mnie rzgowskim fenomenem. Miłością do straży „zaraził” 
się już w dzieciństwie, wszak ojciec Gerard też należał do OSP 
i straż była tematem niejednej rozmowy przy rodzinnym stole. 
Podobnie jest od prawie 120 lat w wielu tutejszych rodzinach. 
Andrzej Prądzyński – bo o nim mowa - pasjonował się strażą, przez 
lata nią kierował i wiedział o niej prawie wszystko. Wybierałem się 
do niego, by wyjaśnić parę strażackich zagadek, ale już chorował 
i wizytę odkładałem z miesiąca na miesiąc. Niestety, nie udało nam 
się spotkać, bowiem zmarł 10 grudnia 2021 roku…
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Już szósty rok trwa wielka re-
waloryzacja zabytkowej rzgow-
skiej świątyni. Niektórzy sądzi-
li, że remont uda się przeprowa-
dzić szybko, tymczasem roboty 
wciąż trwają, a ich końca nadal 
nie widać. Powód? Duży zakres 
prac remontowo-konserwator-
skich i wysokie koszty robót, 
a ponadto w tak cennym zabyt-
ku pośpiech nie jest wskazany.

Jakie roboty w XVII-wiecznej 
świątyni wykonywane będą w tym 
roku? - Przede wszystkim musimy 
dokończyć remont ostatniej części 
nawy, łącznie ze ścianami i skle-
pieniem - wyjaśnia gospodarz 
świątyni ks. Krzysztof Florczak. - 
Planujemy zakończyć też lamperię, 
wykonując ją według najstarszej 

zachowanej kolorystyki. Zamie-
rzamy również poddać gruntownej 

renowacji ołtarz boczny z obrazem 
Henryka Piątkowskiego przedsta-

wiającym św. Rocha. Chcemy 
także zainstalować urządzenia 
przeciwpożarowe w świątyni, łącz-
nie z jej strychem. Zaplanowane na 
ten rok roboty we wnętrzu kościoła 
ruszą w połowie czerwca.

Jak zapewne zauważyli rzgo-
wianie, powróciły już na belkę 
pod sklepieniem odrestauro-
wane rzeźby. Jedna z nich była 
w bardzo złym stanie, konserwa-
torzy musieli uzupełnić braku-
jące elementy. Belka pochodzi 
z czasów budowy świątyni w 1 
połowie XVII wieku, czy w tym 
okresie pojawiły się wspomniane 
rzeźby - tego nie udało się dotąd 
potwierdzić. 

Udało się też zainstalować 
cztery okienka uchylne w dużych 

oknach z witrażami. Była to dość 
skomplikowana operacja tech-
niczna, gdyż wymagała demon-
tażu witraży, do czego zaangażo-
wano twórczynię tych szklanych 
obrazów znaną łódzką projek-
tantkę i wykonawczynię witraży 
Marię Suwalską. Potrzebne są 
jeszcze siłowniki, przy pomocy 
których wspomniane okienka 
będą otwierane w celu wentylo-
wania wnętrza świątyni.

W tym roku na prace konser-
watorskie resort kultury i dzie-
dzictwa narodowego przyznał 
rzgowskiej świątyni 301 tys. zł, 
180 tys. zł dołożyli radni podczas 
sesji Rady Miejskiej 30 marca 
2022 r. Proboszcz rzgowskiej 
parafii dziękuje za to finansowe 
wsparcie, umożliwiające konty-
nuowanie prac konserwatorsko-
remontowych.

(PO)

Najcenniejszy zabytek Rzgowa
StArE MUrY BĘDĄ LEPIEJ WENtYLOWANE



Przemoc domowa, podobnie 
jak nadużywanie alkoholu, 
pojawia się w wielu rodzinach 
– niezależnie od ich statusu 
społecznego, wykształcenia 
czy zamożności. Jej skala jest 
różna, dlatego nie wszystkie 
przypadki są ujawniane. Spe-
cjaliści mówią jednak wprost: 
jest to istotny problem na-
szych czasów, spotęgowany 

pandemią, przymusową izola-
cją, utratą pracy czy strachem 
przed przyszłością. Przemoc 
domowa nie ominęła także 
rzgowskiej gminy.

Co to jest przemoc domowa? 
To jednorazowo lub powtarzają-
ce się umyślne działanie lub za-
niechanie naruszające prawa lub 
dobra osobiste członków rodzi-
ny, narażające te osoby na utratę 

życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, 
wolność, w tym seksualną. Może 
być działaniem zamierzonym, 
sprawca wykorzystuje swoją 
przewagę, powoduje cierpienie 
i ból fizyczny, poczucie krzywdy. 
Ofiara powinna szukać pomocy 
pod numerami alarmowymi po-
licji tel. 112 lub 997 czynnymi 
przez całą dobę. Może też sko-

rzystać z bezpłatnej „Niebieskiej 
Linii” – tel. 800-120-002, także 
czynnej całą dobę lub skorzy-
stać z procedury „Niebieskiej 
Karty”. Ta ostatnia oznacza fak-
tycznie objęcie rodziny ochroną 
i pomocą. W szczególnych przy-
padkach przepisy pozwalają dziś 
na wydanie nakazu okresowego 
opuszczenia lokalu mieszkalne-
go przez sprawcę. 

W rzgowskiej gminie ujaw-
nionych przypadków przemocy 
domowej i założenia „Niebie-
skiej Karty” jest zaledwie kilka 
w roku, ale skala nadużywania 
alkoholu jest już znacznie więk-
sza. Dlatego nie można prze-
chodzić obojętnie obok tych 
zjawisk, bo za każdym zwykle 
kryją się ludzkie dramaty.

(ER)

Znana wokalistka Olga Fidry-
siak, która swoją artystyczną 
karierę zaczynała przed laty 
w rzgowie, wydała płytę „Za 
oknem”, pełną humoru i re-
fleksji, umożliwiającą poznanie 
siebie i otaczającego nas świata. 
to autorski projekt wokalistki 
powstały na kanwie dzieł pol-
skich laureatów literackiej Na-
grody Nobla: Wisławy Szym-
borskiej i Czesława Miłosza. 

Umiejscowione w stylistyce 
jazzowej utwory, z elementa-
mi muzyki ludowej i współcze-
snego brzmienia, wzbogacone 
o improwizacje znamienitych 
muzyków, stanowią opowieść 
o nas samych. Bawią i wzrusza-
ją dotykając najczulszych strun 
egzystencji człowieka.

Oprócz wokalistki Olgi Fi-
drysiak w tworzeniu płyty mieli 
udział także: Michał Makulski 

- piano, arrangement, Marcin Ja-
giełło – keyboard, Michał Nowak 
- double bass, Kamil Miszewski 
– drums, Piotr Krzemiński – 
trumpet, Kuba Raczyński - alto 
saxophone, Damian Bączek - 
tenor saxophone, Bartłomiej Le-
wandowski – trombone, Patrycja 
Parjaszewska - background vocal 
i Kamila Wokacz - background 
vocal.

(PO)

Po prawie 110 latach w Starej Gadce

POMNIK KU CZCI POLAKóW 
- NA WOJENNYM CMENtArZU
Oficjalnie na cmentarzu wojen-
nym w Starej Gadce spoczywa 
ponad 2 tysiące żołnierzy nie-
mieckich i rosyjskich poległych 
podczas walk w końcu 1914 
roku. Choć od dawna wiadomo, 
że w obu armiach walczyło dużo 
Polaków wcielonych do wojska 
przez zaborców, nie uczczono 
dotąd ich pamięci. ten błąd chcą 
naprawić gospodarze rzgow-
skiej gminy, fundując obelisk ze 
stosownym napisem. W ponie-

działek na nekropolii spotkali 
się przedstawiciele Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Wo-
jewódzkiego Urzędu ochrony 
Zabytków i Urzędu Miejskiego 
w rzgowie, by ustalić lokaliza-
cję wspomnianego monumentu. 
Stanie on tuż za główną bramą 
wjazdową na cmentarz, po 
prawej stronie centralnej alei.

Zarówno Ewa Bonusiak z ŁUW, 
jak i Ewa Sokołowska oraz Rafał 
Bloch z urzędu konserwatorskiego, 

a także burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński z Włodzimierzem Kacz-
markiem z Urzędu Miejskiego za-
akceptowali lokalizację monumen-
tu w postaci granitowego głazu ze 
stosownym napisem, jednocześnie 
dokonali wizji lokalnej nekropolii. 
W ubiegłym roku wyremontowano 
jedną z dwóch bram wiodących na 
cmentarz, wcześniej wzmocniono 
kamienny pomnik stojący na wzgó-
rzu, teraz trzeba m.in. uporządko-
wać gwałtownie rozrastająca się 

zieleń i odtworzyć układ alejek. 
Nekropolia w Starej Gadce jest pod 
ochroną konserwatorską i najważ-
niejsze roboty porządkowo-konser-
watorskie finansowane są z budżetu 
państwa. Faktycznym opiekunem 
tego miejsca, przyciągającego co 
roku sporo turystów z kraju i zagra-
nicy, jest rzgowski samorząd.

- Już od dawna turyści zwiedza-
jący wojenną nekropolię zwracali 
uwagę na brak miejsca przypo-
minającego, że w zaborczych ar-

miach po obu stronach walczyli 
Polacy, przymusowo wcielani do 
wojska. Wielu z tych żołnierzy, 
noszących polskie nazwiska, co 
potwierdzają zachowane nagrob-
ki, spoczywa na tym cmentarzu. 
Słyszałem nawet, że wśród pole-
głych tu Polaków byli też łodzia-
nie. Chcemy o tym przypomnieć 
i jednocześnie uczcić ich pamięć 
- mówi Włodzimierz Kaczmarek 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

(ER)

O OFIArACH PANDEMII POWINNIŚMY PAMIĘtAĆ
28 marca 2022 r., poniedziałek – 
po raz pierwszy od ponad dwóch 
lat można zrezygnować z nosze-
nia maseczek. to symboliczny 
moment zakończenia pandemii, 
choć minister zdrowia studzi 
nieco optymizm Polaków, stwier-
dzając, że w przypadku nawrotu 
koronawirusa wszystko może się 
zmienić. No i mimo zwolnienia 

rodaków z obowiązku noszenia 
maseczek w miejscach publicz-
nych, nadal trzeba je zakładać 
w placówkach służby zdro-
wia, a więc np. podczas wizyty 
w rzgowskiej Gminnej Przy-
chodni Zdrowia. Pani Krystyna 
ze rzgowa mówi, że nie wyobra-
ża sobie podróży zatłoczonym 
autobusem bez maseczki…

Ponad dwa lata pandemii przy-
niosły tragiczne żniwo także 
w naszym regionie. Rządzący 
wraz z resortem zdrowia i podle-
głymi służbami już dawno zablo-
kowali dostęp Polaków do szcze-
gółowych danych liczbowych do-
tyczących zgonów z powodu co-
vid-19, więc nie możemy powie-
dzieć ile osób zmarło z powodu 

pandemii w naszej gminie 
czy powiecie. Wiemy jednak,  
że sporo. Dziś zapewne jest 
okazja, by o osobach tych wspo-
mnieć i je zapamiętać. Na przy-
kład Annę Kaczmarek, długolet-
nią prezes GS w Rzgowie, osobę 
zasłużoną dla grodu nad Nerem

Czas pandemii mija. Czy 
bezpowrotnie? Pamięć ludzka 

zwykle wypiera rzeczy złe, więc 
zapomnimy zapewne i o tych, 
którzy przegrali walkę z korona-
wirusem, a także o reżimie covi-
dowym, który zdezorganizował 
nasze życie. Nie jestem za tym, by 
kultywować pamięć o tych dwóch 
latach, ale o ofiarach pandemii nie 
powinniśmy zapomnieć…

(PE)

„ZA OKNEM” 
rZGOWIANKI 

OLGI FIDrYSIAK

GDY POJAWIA SIĘ PrZEMOC DOMOWA
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rZGOWSKI AKCENt Z OKAZJI 15-LECIA CIttASLOW

to jeden z najważniejszych 
atutów rzgowa, chyba wciąż 
jednak mało doceniany. Chodzi 
o przynależność miasta do Kra-
jowej Sieci Cittaslow. Co to 
oznacza w praktyce? Przede 
wszystkim, że miasto preferu-
je powolny i zdrowy styl życia, 
promując tradycję i dorobek 
kulturalny, jednocześnie uni-
kając tego, co jest dziś sym-
bolem szybkiego rozwoju, ale 
i niszczenia środowiska oraz 
chorób cywilizacyjnych. Dlate-
go w rzgowie nie lokalizuje się 
przemysłu, nie buduje wieżow-
ców i robi wszystko, by zmniej-

szyć zanieczyszczenie powietrza 
czy zabijający ludzi hałas. Do 
wspomnianej sieci rzgów wstą-
pił w 2017 roku, teraz przyszła 
pora na tradycyjne podsumo-
wanie pierwszej pięciolatki, co 
w sieci jest standardem. Do-
kument związany z recertyfi-
kacją przygotowują studenci 
Politechniki Łódzkiej.

Międzynarodowa Sieć Miast 
Zdrowego Życia narodziła się 
we Włoszech w końcu ubiegłego 
stulecia. W Polsce jako pierw-
szy do Sieci przystąpił Reszel. 
Właściwie na prawie wszystkich 
kontynentach, łącznie z Afryką, 

są dziś przedstawiciele tego 
unikalnego stowarzyszenia. 
Łącznie jest ich 260, z tego 35 
w Polsce. Naszym przedstawi-
cielem (koordynatorem) we wła-
dzach Sieci we Włoszech jest 
burmistrz Górowa Iławeckiego 
Jacek Kostka. 25 marca 2022 r. 
w Lubawie – 10-tysięcznym mie-
ście w woj. warmińsko-mazur-
skim, zainaugurowano obchody  
15-lecia Sieci Cittaslow w Polsce. 
W gali zorganizowanej z tej 
okazji uczestniczyli przedsta-
wiciele Rzgowa: burmistrz Ma-
teusz Kamiński i kier. Referatu 
Promocji i Współpracy Społecz-

nej Urzędu Miejskiego Miron 
Ossowski. Oprócz tradycyjnych 
jubileuszowych podsumowań 
i gratulacji mówiono tez o pla-
nach. Polska Sieć, której symbo-
lem jest pomarańczowy ślimak 
winniczek, rozwija się, wstępuje 
do niej coraz więcej miast z całej 
Polski, nie tylko regionu warmiń-
sko-mazurskiego. – W ramach 
wspomnianych jubileuszowych 
obchodów 24 września tego roku 
w Rzgowie odbędzie się Prze-
gląd Kapel i Zespołów Ludo-
wych miast należących do Sieci 
Cittaslow – mówi M. Ossowski. 
– Będzie to duża impreza kul-
turalna i promocyjna, w której 
prawdopodobnie weźmie udział 
ok. 30 kapel i zespołów.

Choć wielu mieszkańców 
rzgowskiej gminy jeszcze nie-
wiele wie o Cittaslow, w praktyce 
preferuje idee tego stowarzysze-
nia, a świadczy o tym choćby ich 
przeprowadzka z wielkiej Łodzi 
czy Pabianic właśnie do Rzgowa, 
Konstantyny czy Babich. Gmina 
bowiem od lat cieszy się dobrą 
opinią jako ta, która dba o zdrowe 
środowisko i niespieszny tryb 
życia mieszkańców.

(ER)

JAK DrZEWIEJ 
WYPOCZYWANO
Wypoczynek na łonie natury nie 
jest wynalazkiem czasów współ-
czesnych. rzgowianie już przed 
wiekami korzystali z okolicz-
nych lasów, kąpali się w stawach 
i okolicznych rzeczkach oraz 
strumieniach, popularny był też 
relaks w bezpośrednim sąsiedz-
twie gospodarstw - na łąkach 
i w sadach. Z XIX-wiecznych 
opisów wynika, że chętnie wy-
poczywano w altanach, które 
w okresie lata były też miejscem 
rodzinnego spożywania posił-
ków. W tych zacienionych alta-
nach, najczęściej wśród drzew 
owocowych i kwiatów, ucina-
no sobie poobiednią drzemkę. 
W dzisiejszych domach, zarów-
no w rzgowie jak i okolicznych 
wsiach, nadal wznoszone są takie 
niewielkie drewniane budowle.

W okresie międzywojennym, 
a także po II wojnie światowej, 
w samym centrum Rzgowa, nad 
Nerem znajdowała się plaża, 
a w rzece można się było kąpać. 
Podobnie było w Majątku Go-
spodarz. Wielu mieszkańców 
Rzgowa i okolicznych miej-
scowości wypoczywało też nad 
pobliskimi Stawami Stefań-
skiego, gdzie nawet urządzano 
potańcówki i inne imprezy roz-
rywkowe. Chętnie bawili się tu 
m.in. strażacy ze Starej Gadki 
oraz Rzgowa, co potwierdzają 
zachowane fotografie wykony-
wane m.in. podczas pikników. 
Kiedyś wspomniane stawy nie 
były w Łodzi, jak to jest dzisiaj, 
a w Rudzie Pabianickiej, w skład 
folwarku wchodził też dworek. 
Ten ostatni został zakupiony po 
I wojnie światowej przez przed-
siębiorcę Stefańskiego. 

Rzgowianie chętnie wybiera-
li się też do okolicznych lasów 
tuszyńskich, gdzie zbierano 
grzyby i jagody, znajdowało się 
tu sporo dzikiej zwierzyny. Ci, 
którzy z różnych powodów nie 
byli zbyt mobilni, chwalili wiej-
skie powietrze i ciszę na miejscu. 
Choć turystyka zorganizowana 
nie była jeszcze tak popularna jak 
obecnie, z zachowanych opisów 
wynika, że wielu mieszkańców 
wybierało się na dłuższe wyciecz-
ki, podziwiając m.in. drewniane 
wiatraki, których było sporo za-
równo w samym Rzgowie, jak 
i okolicznych miejscowościach, 
m.in. Romanowie i Kalinku. 
Zanim w okresie I wojny świato-
wej pojawił się tramwaj, którym 
można było dojechać do Rudy, 
a potem nawet Tuszyna i Kruszo-
wa, rzgowianie masowo korzy-
stali z wozów konnych. Służyły 
one nie tylko do prac w gospo-
darstwie, ale i do transportu ludzi. 
Z okolicznych wsi dowożono 
mieszkańców do przystanków 
tramwajowych, a stąd już za nie-
wielką opłatą można było wybrać 
się do wielkiej Łodzi.

(ER)

INFLACJA UtrUDNIA ŻYCIE StrAŻAKOM

Na zdjęciu: Prezes OSP Stanisław 
Gajdzicki i burmistrz Mateusz 
Kamiński ze Rzgowa odbierają 

promesę na nowy ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy
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Wojna na wschodzie i inflacja, 
a wcześniej pandemia koronawi-
rusa, spowodowały pogorszenie 
się naszej sytuacji w wielu dzie-
dzinach życia. Widzimy to m.in. 
na polu inwestycyjnym, ponieważ 
zaczyna brakować pieniędzy na 
zrealizowanie wcześniej zaplano-
wanych zadań. teraz skutki tej 
trudnej sytuacji dotykają także 
strażaków z OSP w rzgowie. 
Ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy 
„zdrożał” gwałtownie o 200-300 
tys. zł, a nikt nie wie, kiedy zakoń-
czy się ten cenowy kontredans.

Niedawno w Opocznie Ochot-
nicza Straż Pożarna ze Rzgowa 
otrzymała promesę na 500 tys. zł. 
Rzgowski samorząd na zakup tego 
pojazdu zarezerwował dodatkowo 
w budżecie 250 tys. zł, ale teraz 
okazało się, że pojazd będzie kosz-
tował nie 1,1 mln zł, a 200-300 tys. 
zł więcej. Jak informuje Miron 
Ossowski z Urzędu Miejskiego, 
kierujący Referatem Rozwoju 
i Współpracy Społecznej, zajmu-
jącym się m.in. wspieraniem OSP, 
samorządowcy i strażacy szukają 
sposobu pozyskania dodatkowe-

go zewnętrznego dofinansowania, 
choć nie jest to dziś proste. 

Problem wzrostu cen dotknął już 
także inne jednostki OSP w gminie, np. 
druhowie z Kalinka zamierzają nabyć 
w tym roku lekki pojazd ratowniczo-
gaśniczy i samorząd zarezerwował dla 
nich w budżecie 250 tys. zł, wesprze 
ich również fundusz sołecki (48 tys. 
zł), ale może się okazać, że i tak za-
braknie środków na ten zakup. A OSP 
w Kalinku z konieczności korzysta 
dziś z 39-letniego „Jelcza” i prawie 
ćwierćwiekowego „Lublina”… 

(PO)



ZŁODZIEJSKI DUEt 
ZA KrAtKAMI

Metoda działania 27-letniej Darii 
z Konstantynowa Łódzkiego i jej 
partnera 25-letniego Dawida 
bez stałego miejsca zamieszka-
nia, była prosta: wchodzili do 
sklepu z dziecięcym wózkiem 
i jako troskliwi rodzice oglą-
dali różne drogie artykuły, np. 
kosmetyki, ukrywając je przy 
okazji pod dziecięcą kołderką 
lub w plecaku. Mieli pecha, bo 
ich złodziejskie wyczyny pod-
patrzyła kamera monitoringu 
w jednej ze rzgowskich aptek. 
Kilka miesięcy temu publiko-
waliśmy te zdjęcia na łamach 
„Gazety rzgowskiej”, w związ-
ku z policyjnymi poszukiwania-
mi złodziejskiego duetu.

Ponieważ złodziejska para 
ma już na swoim koncie bogatą 
przeszłość kryminalną, policjan-
ci powiązali ich działalność m.in. 
w Łodzi oraz Rzgowie, w ten 

sposób obydwoje wylądowali za 
kratkami. Jak nas poinformował 
komendant Komisariatu Policji 
w Rzgowie podinspektor Tomasz 
Konopka, śledztwo w sprawie kra-
dzieży w rzgowskiej aptece (war-
tość łupu to ponad 2 tys. zł) zbliża 
się ku końcowi i niedługo sprawa 
trafi  przed oblicze Temidy. Zło-

dziejskiemu duetowi grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 5.

Złodziejska para od kilku mie-
sięcy przebywa już za kratkami 
w związku z wyrokami w innych 
podobnych sprawach. Wygląda 
na to, że ich pobyt w wiezieniu 
mocno się przedłuży.

(ER)

Rzgów niejednokrotnie 
niszczony był przez pożary, 

o czym mówią stare zapiski. 
Do jednego z takich pożarów 

doszło m.in. w 1812 roku, gdy 
ogień „nie pominął – jak pisze 
ks. Paweł Załuska – kościoła, 
niszcząc na nim dach i wieżę, 
świątynia rzgowska zostawa-
ła w tak opłakanym stanie, 
iż przez jakiś czas nabożeństwo 
odprawiało się w prywatnym 
lichym domku”. 

Dopiero miejscowy pro-
boszcz ks. Tomaszewski wraz 

z parafi anami zadbał o zabez-
pieczenie dachu, pokrywając 
świątynię częściowo słomą. 
Tak, tak – panowała wówczas 
taka bieda, że parafi an nie stać 
było na kosztowne inne po-
krycie dachowe. A samą wieżę 
zniszczoną podczas wspomnia-
nego pożaru udało się odbudo-
wać dopiero w 1899 roku. sta-
raniem ks. Żaka, który zadbał 

też i o utworzenie w osadzie 
chóru, którego tradycję konty-
nuuje „Camerata”.

XIX-wieczne epidemie, 
prawdopodobnie przywle-
czone do Królestwa Polskie-
go przez żołnierzy carskich 
z dalekiego Krymu, przez 
dziesięciolecia zabijały lud-
ność także Rzgowa i okolicz-
nych miejscowości. Niemym 
świadkiem tych tragedii 
jest cmentarz choleryczny 
w Rzgowie.

(ER)
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INFOrMAtOr rZGOWSKI  
Urząd Miejski w rzgowie
ul. Plac 500-lecia 22
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Pogotowie energetyczne
Pogotowie gazowe
Pogotowie wod.-kan.
Komisariat Policji rzgów
Rzgów, pl. 500-lecia 6
- dzielnicowy (Rzgów)
- dzielnicowy

   
- dzielnicowy   

Urząd Pocztowy w rzgowie

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

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

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

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

tel. 42 214-10-07
  

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

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

tel. 42 214-21-12 

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

tel. 42 214-12-93 

tel. 42 214-10-04  

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

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

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

tel. 42 675-1000

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

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

(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew, 
Czyżeminek I, II, III, Starowa Góra do nr. 40)
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Wielokrotnie niszczyły rzgów
Współczesna pandemia koronawirusa to nie jedyny 
w dziejach rzgowa dramatyczny czas. tzw. klęski 
elementarne wielokrotnie nawiedzały miasto i okoliczne 
miejscowości. I tu bywało podobnie jak np. w Woli Wiskickiej, 
gdzie przed wiekami wymarli wszyscy mieszkańcy i osada 
podupadła. tak zresztą było w wielu miejscowościach na 
ziemiach polskich. Pożary, epidemie, przemarsze wojsk czy 
powodzie były niegdyś na porządku dziennym.

SZUKAŁO GO 16 PrOKUrAtUr
Miał na swoim koncie liczne 
oszustwa. Poszukiwało go aż 
16 prokuratur w Polsce. Spryt-
nie unikał wpadki i pobytu za 
kratkami. Do czasu. Policjanci 

z Komendy Powiatowej Policji 
w Koluszkach pracowali nad 
wytropieniem oszusta. tropy 
zaprowadziły ich do Łodzi. Jak 
nas informuje rzecznik prasowy 

KPP sierż. sztab. Aneta Kotynia, 
przez jakiś czas obserwowali 
wytypowane miejsce po czym 
zauważyli mężczyznę wyglą-
dem przypominającego poszu-
kiwanego. 24-latek początkowo 
podał fałszywe dane. to jednak 
nie uśpiło czujności munduro-
wych. Ustalili dokładnie, że jest 
to 24-letni mieszkaniec gminy 
Koluszki, który przyznał się, 
że chciał zmylić funkcjonariu-
szy podając fałszywe dane. Był 

on poszukiwany listem gończym 
przez prokuraturę w Żarach. 
Został natychmiast zatrzyma-
ny i najbliższy czas spędzi za 
kratkami gdzie będzie odbywał 
zaległą karę.

Poszukiwanie osób mających 
na koncie liczne przestępstwa to 
normalna praca funkcjonariuszy 
powiatu łódzkiego wschodnie-
go. Chodzi o to, by przestępcy 
nie uniknęli odpowiedzialności 
karnej. Każdego roku dochodzi 

do wielu takich zatrzymań. Po-
przedzone to jest żmudną pracą 
poszukiwawczą, bo trzeba ustalić 
adres osoby poszukiwanej, kon-
taktować się z wieloma ludźmi, 
weryfi kować różne informacje. 
Stróże prawa zatrzymują poszu-
kiwanych często w nietypowych 
okolicznościach, niekiedy ludzie 
mający bogatą przeszłość kry-
minalną potrafi ą zacierać ślady 
i wprowadzać policjantów w błąd. 
Generalnie jednak ucieczka przed 
wymiarem sprawiedliwości jest 
raczej niemożliwa…

(PO)



Tak dawniej śpiewano pod-
czas magicznego żegnania zimy 
i witania wiosny. Symbolem od-
chodzącej pory roku była sło-
miana kukła zwana Marzanną 
lub śmiercichą, przystrojona 
w damski ubiór odprowadzana 
nad rzekę. Zwykle towarzyszył 
jej gaik (maik) symbolizujący 
wiosnę i odradzającą się przy-
rodę. 

Właściwie nie bardzo wiado-
mo, skąd w Polsce wzięła się 
Marzanna. Słowiańska bogini 
o tym imieniu wymyślona zosta-
ła rzekomo przez Długosza, który 
skopiował ją z pieśni wielkopost-
nych na Śląsku i w Wielkopolsce 
z XIV i XV wieku śpiewanych 
przez dzieci obnoszące i topiące 
lalkę Marzannę, będącą symbo-
lem zimy i śmierci. Być może ten 
zwyczaj żegnania zimy przyszedł 
na Śląsk przez Czechy z dalekiej 
Norymbergi. W Polsce kultywo-
wany jest do dziś w dniu żegna-
nia zimy i witania wytęsknionej 
wiosny.

W poniedziałek młodzi miesz-
kańcy gminy - członkowie Ze-
społu Pieśni i Tańca „Rzgowia-
nie” działającego w Gminnym 
Ośrodku Kultury, powędrowali 
z Marzanną nad Strugę. Ludowe 
pieśni i muzyka towarzyszyły pa-
leniu kukły symbolizującej mi-
nioną zimę i powitanie wiosny. 
Kukła Marzanny przygotowa-
na została w ostatnich dniach 
w GOK przez dzieci i młodzież 
pod kierunkiem instruktor Ewy 
Majdzińskiej, a wierne nawiąza-
nie do wielowiekowej tradycji 
topienia symbolu zimy i śmierci 
zapewniła szefowa „Rzgowian” 
Renata Furga wraz z Jarosławem 

Rychlewskim. Jak chce tradycja, 
Marzanna spłonęła, a jej szczątki 
popłynęły do morza…

(Rys)

W GPZ LEPIEJ NIŻ 
W MAGIStrACIE

Jedna ze rzgowianek zaczepi-
ła mnie przed magistratem i po-
wiedziała, że jest pod wielkim 
wrażeniem po wizycie w przy-
chodni zdrowia przy ul. Ogro-
dowej. Nie dość że widać tam 
dobrego gospodarza, to jeszcze 
ma on znakomity gust, urządza-
jąc stare wnętrza po nowemu. 
- Tam jest ładniej i przyjemniej 
niż w Urzędzie Miejskim – po-
wiedziała rzgowianka.

„WOJtEK” BYŁ 
PrZYJACIELEM 

ŻOŁNIErZY
Słynny niedźwiadek „Wojtek”, 

który z polskim żołnierzami 
walczył m.in. pod Monte Cas-
sino (nosił skrzynki z amunicją, 
dostarczając je w najbardziej 
niedostępne rejony zmagań 
z Niemcami) stał się patronem 
rzgowskich krwiodawców. Był 
zwierzęciem, ale sporo nauczył 
się od ludzi i był prawdziwym 
przyjaciele polskich żołnierzy. 
Jeśli krwiodawcy dotrzymają 
słowa, pomnik legendarnego 
żołnierza stanie w Rzgowie. 

Byłaby to wielka atrakcja grodu 
nad Nerem, przebijając popu-
larnością zapewne nawet Misia 
Uszatka z ulicy Piotrkowskiej 
w Łodzi.
rZEŹBIĄ PIĘKNE CIAŁA

W hali sportowej, która 
w tych dniach obchodziła 10-
lecie istnienia, pracują artyści 
rzeźbiarze. Tak, tak – zarówno 
panowie wyrabiający muskula-
turę, jak i panie dbające o do-
skonałe figury - bez młotków 
i dłut czynią z ciałami praw-
dziwe cuda. Sam Michał Anioł 
pękałby z zazdrości, oglądając 
taką kuźnię piękna.

„StONOGA” 
ZACHWYCONA 

W StArOWEJ GórZE
Wygląda na to, że łódzkim 

turystom spodobał się plac 
sportowo-rekreacyjny przy ul. 
Centralnej w Starowej Górze, 
oczko w głowie radnego Stani-
sława Zaborowskiego. Turyści 
ze „Stonogi” urządzili tu finał 
rajdu pieszego i w przyszło-
ści obiecują zaglądać częściej. 
Spodobało się im i to, że sam 
burmistrz opowiadał im o histo-
rii i współczesności tej drugiej 
pod względem wielkości miej-
scowości w gminie.

CIEPEŁKO W ŚWIEtLE 
KAMER

Przyzwyczaiłam się już do 
brylowania podczas sesji Rady 
Miejskiej mojego ulubionego 
radnego Jarosława Świerczyń-
skiego. Gwoli ścisłości, nie 
tylko on ma parcie na szkło, 
co widać szczególnie podczas 
transmisji online obrad Rady. 
Ostatnio radny niczym lew 
punktował Urząd m.in. za zby-
teczne przygotowanie jednej 
z uchwał. Do dzisiaj nie wiem, 
czy miał racje, czy też nie…

. 
Wasza Klara

RZGOWSKI HYDE PARK

Marzanna popłynęła do morza…
Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno!

Ciebie żegnamy, wiosnę przywitamy!
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