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Gmina Rzgów w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich zajęła 
pierwsze miejsce w Rankingu 
Gmin Województwa 
Łódzkiego. Jednocześnie 
zdobyła tytuł Lidera Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. 
Ranking został przygotowany 
na podstawie obiektywnych 
danych Głównego Urzędu 
Statystycznego przez 
specjalistów Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i pro-
mowanie gmin wyróżniających się pod wzglę-
dem rozwoju społeczno-gospodarczego. Or-
ganizatorzy mają nadzieję, że przeprowadzone 
analizy statystyczne staną się podstawą ważnej 
dyskusji, zarówno nad zarządzaniem lokalnym, 
jak i strategicznymi kierunkami rozwoju re-
gionu. W ramach rankingu ocenie poddawane 
były wszystkie gminy województwa łódzkie-
go z wyłączeniem miast na prawach powiatu. 
W rankingu zostały wyróżnione samorządy 
z naszego powiatu – Nowosolna i Tuszyn.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego to polska organizacja 
pozarządowa o charakterze niezależnym i nie-
komercyjnym. Do 2018 działała pod nazwą 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Fun-
dację powołano w 1989 z inicjatywy profesora 
i senatora Jerzego Regulskiego, a także grupy 
parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Par-
lamentarnego, w skład której wchodzili Wale-

rian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Pasz-
yński oraz Jerzy Stępień. Organizacja prowadzi 
także programy pomocowe m.in. na Ukrainie 
i Białorusi związane z reformami samorządo-
wymi. WK

RZGÓW 
LIDEREM!

Druh Dariusz Krzewiński został ponownie 
wybrany prezesem Zarządu Oddziału Po-

wiatowego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Niedawno został również ponownie 
wybrany prezesem gminnej struktury ZOSP 
w Rzgowie. Świadczy to o zdolnościach orga-
nizacyjnych i przywódczych tego zasłużonego 
strażaka ochotnika.

4 grudnia 2021 r. na zjeździe powiatowego 
ZOSP wiele mówiono o przykładnej współ-
pracy ochotników z zawodową strażą pożarną. 
Dowodem tego jest chociażby zakup 29 no-
wych wozów strażackich i pozyskanie 14 po-

jazdów używanych dla jednostek OSP powiatu 
łódzkiego wschodniego. Tak duże nasycenie 
sprzętem nie wynika ze wzrostu liczby poża-
rów, ale z rosnącej liczby wyjazdów do katastrof 
i wypadków drogowych. W okresie pandemii 
strażacy niosą pomoc na dużą skalę. Organi-
zują akcje charytatywne, zapewniają transport 
darów na święta. Ochotnicza straż miewa trud-
ności, związane ze skompletowaniem zastępów 
w czasie, gdy większość druhów pracuje w du-
żych miastach, w znacznej odległości od ro-
dzinnych miejscowości.

WK

Podczas XIII Kongresu Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w Warszawie, prezes PSL 

Władysław Kosiniak-Kamysz udekorował 
Marka Bartoszewskiego z Grodziska najwyż-
szym odznaczeniem stronnictwa – Medalem 
im. Wincentego Witosa. Dwadzieścia lat temu 
Marek Bartoszewski został udekorowany in-
nym prestiżowym odznaczeniem stronnictwa 
tj. Złotą Koniczynką.

Uroczystość dekorowania zasłużonych od-
była się w obecności około tysiąca delegatów 
na zjazd wyborczy. Marek Bartoszewski jest 
społecznikiem cieszącym się wielkim zaufa-
niem społecznym, wieloletnim przewodniczą-
cym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
w Rzgowie. Działa w PSL od 38 lat.

Ostatnią 5-letnią kadencję był przewod-
niczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
PSL, dbał o finanse stronnictwa, nadzorował 
wcielanie wżycie uchwał Zarządu Wojewódz-
kiego PSL. Jest prezesem PSL w powiecie łódz-
kim wschodnim oraz gminnym nieprzerwanie 
od 1988 roku. WK

Druh Dariusz Krzewiński dalej prezesem OSP

Medal dla Marka 
Bartoszewskiego
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Podczas XLII sesji Rady Miej-
skiej w Rzgowie, burmistrz Ma-
teusz Kamiński przedłożył pro-
jekt, a radni przyjęli uchwałę 
o nowej stawce za odbiór śmie-
ci komunalnych. Od 1 stycznia 
2022 roku wyniesie ona mie-
sięcznie 36 zł od osoby. Aby 
zachęcić mieszkańców do za-
gospodarowania bioodpadów 
w przydomowych kompostow-
nikach, wprowadzono obniżkę 
opłaty w wysokości 9 złotych 
za osobę miesięcznie (do tej 
pory było to 1 złotych). Za nie-
zastosowanie się do obowiąz-
ku selekcji odpadów, opłata 
wyniesie 144 zł od osoby mie-
sięcznie.

Jak nam powiedział Mateusz Szczepaniak, 
inspektor ds. utrzymania czystości i gospo-

darki odpadami Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie, zawiadomienie o nowych opłatach dotrze 
do każdego mieszkańca listownie za potwier-
dzeniem odbioru. Skutki podwyżki odczujemy 
przed 10 lutym 2022 roku, a więc do kiedy trze-
ba będzie zapłacić za styczeń.

W całym kraju gwałtownie wzrosły ceny 
odbioru śmieci. Ponieważ umowa z naszym 
odbiorcą odpadów, czyli firmą Juko była pod-
pisana na określona kwotę, gmina Rzgów każ-

dego miesiąca musiała przesuwać pieniądze, 
aby pokryć deficyt np. 225 tys. zł we wrześniu 
bieżącego roku, a już 332 tys. zł w październiku 
br. Ponieważ rzeczywisty koszt odbioru śmieci 
wzrósł do 36 zł za osobę co miesiąc, więc zgod-
nie z zasadą samofinansowania gospodarki od-
padami musiało nastąpić urealnienie opłat.

Jeżeli chodzi o wzrost kosztów odbioru 
śmieci, podobna sytuacja występuje w innych 
gminach porównywalnych ze Rzgowem. Już 
na poprzedzającym sesję – posiedzeniu komisji 
wspólnej Rady Miejskiej w Rzgowie pod prze-
wodnictwem Radosława Pełki – dyskutowano 
o sytuacji związanej z odbiorem odpadów ko-
munalnych. Średnio, stawki w Regionalnych 
Instalacjach Odpadów Komunalnych wzrosły 
o 80% w ciągu dwóch lat. Stawka za składowa-
nie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz selektywnych (papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło) wzrosła ze 121 zł w 2017 roku 
do 270 zł w 2020 r. Jak informowała wówczas 
przedstawicielka firmy Juko Bogumiła Szczu-
kowska, w górę poszły wynagrodzenia pracow-
ników oraz ceny energii. Na rynku śmiecio-
wym brakuje nabywców surowców wtórnych. 
Odbiorca odpadów ponosi więc koszty maga-
zynowania wyselekcjonowanych surowców.

Z drugiej strony wzrasta liczba mieszkań-
ców gminy Rzgów – każdy statystyczny miesz-
kaniec wytwarza 456 kilogramów odpadów 
rocznie, a więc 38 kilo miesięcznie. Wzrosła 
więc masa odpadów w naszej gminie z 2 ty-
sięcy 546 ton w 2018 roku do 4 tysięcy 74 ton 
w zeszłym roku, czyli o 60%. Jak zauważył bur-
mistrz Mateusz Kamiński, taka sytuacja wynika 
stąd, że mieszkańcy wraz ze wzrostem zamoż-

ności kupują wszystkiego więcej i częściej decy-
dują się na remonty domów i mieszkań.

Ilość bioodpadów rośnie dramatycznie 
z roku na rok. Z zainteresowaniem spotkał się 
więc pomysł zmniejszenia o 9 zł stawki za od-
pady pod warunkiem zagospodarowania bio-
odpadów, głównie skoszonej trawy, liści i gałęzi 
w przydomowym kompostowniku, a trzeba pa-
miętać, ze rozdrobniona trawa jest naturalnym 
nawozem. Obecnie, ulga kompostowa wynosi 
1 złoty i raczej nie zachęca do rezygnacji z wy-
stawiania bioodpadów przed posesją.

Gdy policzono bioodpady w ciągu 5 mie-

sięcy bieżącego roku to okazało się, że jest ich 
608 ton na łączną ilość 1907 ton śmieci. Zda-
niem burmistrza, tylko ograniczając zdecydo-
wanie ilość oddawanych bioodpadów, można 
zaoszczędzić na kosztach zagospodarowania 
odpadów komunalnych. System odbioru bio-
odpadów jest szczelny, bo wypełnione worki 
są ważone w śmieciarce z zaznaczeniem po-
szczególnych posesji.

Włodzimierz Kupisz, fot. przykładowe

Szczegóły – str. 12

Ceny zmieniają się z tygodnia na tydzień, 
ale na szczęście są wyjątki. Miło poinfor-

mować, że w sprawie utrzymania cen za wywóz 
nieczystości przez GZWiK burmistrz Mateusz 
Kamiński przedstawił projekt uchwały, a radni 
ją uchwalili podczas ostatniej XLII sesji Rady 
Miejskiej.

Jak poinformowała Beata Jasiukiewicz, 
dyrektorka Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Rzgowie, koszty skorzystania 
z usług wozu asenizacyjnego nie zmieniały 
się od półtora roku. Rachunek ekonomiczny 
przemawiał za tym, żeby zachować je również 
w przyszłym roku.

Wóz asenizacyjny GZWiK wyjeżdża do wy-
pompowywania nieczystości z posesji średnio 
200 razy w miesiącu. Z tego 80 razy na miesiąc 
opróżnia szamba w prywatnych zakładach. 
Reszta to domy jednorodzinne. Mimo ogrom-
nej konkurencji na rynku, GZWiK podpisał 
umowę z nowym klientem – przedsiębior-
stwem farmaceutycznym.

WK

Od stycznia 2022 r. w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie będzie można, podobnie jak 

w latach ubiegłych, załatwić sprawy w Wydzia-
le Komunikacji i Transportu związane z reje-
stracją pojazdów (pokój nr 9), a także sprawy 
związane z ewidencją gruntów i budynków 
w Wydziale Geodezji i Kartografii (pokój nr 1).

W związku z wciąż ograniczaną możliwo-
ścią załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim 

w Rzgowie z zakresu budownictwa, brakiem 
możliwości składania wniosków o pozwolenie 
na budowę i zgłoszeń budowy w filii Wydziału 
Architektury i Budownictwa w Rzgowie, infor-
mujemy, iż z początkiem nowego roku wszelkie 
sprawy związane z budownictwem należy kie-
rować do Starostwa Powiatowego w Łodzi przy 
ul. Sienkiewicza 3.



Od 1 stycznia 
nowe opłaty 
za śmieci

Cena wywozu 
nieczystości 
bez zmian

Zmiana organizacji pracy filii w Rzgowie

GZWIK W RZGOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista – 
bo rosną realne ceny odbioru odpadów, 

a te są podstawą do wyliczenia obowiązują-
cych stawek. Koszty są coraz wyższe, bo dro-
żeje energia, transport, płace, opłaty za skła-
dowanie śmieci itd. Zgodnie z ustawą, gmina 
nie może partycypować w tych wydatkach, 
a system musi się finansować z opłat klientów.

Natomiast mechanizm naliczania opłat 
jest bardzo czytelny i stanowi pochodną 
wszelkich kosztów za odbiór odpadów, po-
dzielonych przez liczbę mieszkańców gminy, 
tak jak w przypadku Rzgowa średni miesięcz-
ny koszt odbioru odpadów selekcjonowanych 
wynosi ok. 360 tys. zł, co po podzieleniu 
na 10230 osób daje średnio w 35,19 zł i przy 
uwzględnieniu ewentualnych dodatkowych 
wzrostów został oszacowany na 36 zł od każ-
dego mieszkańca miesięcznie. Jeśli śmieci nie 
są segregowane ta stawka rośnie 4-krotnie 
do wartości 144 zł!

Analogicznie wyliczono ulgę za kompo-
stowane bioodpadów, których w gminie po-
wstaje w miesiącu średnio ok. 90 ton, co przy 
koszcie odbioru na poziomie 1000 zł za tonę 
daje 90 tys. zł, a podzielony przez liczbę miesz-
kańców generuje stawkę jednostkową 8,80 zł, 
a po zaokrągleniu 9 zł i o tyle mogą zmniejszyć 
opłaty gospodarstwa domowe kompostujące 
bioodpady. Wówczas zapłacą 27 zł miesięcznie 
od osoby, czyli realnie na poziomie z tego roku.

Na ogólny wzrost kosztów usług utylizacyj-
nych nie zawsze mamy wpływ, ale w przetargu 
wybierane są firmy o możliwie najniższych 
stawkach. Jedyna zatem droga do zatrzymania 
kosztów odbioru śmieci sprowadza się przede 
wszystkim do zmniejszenia masy produko-
wanych odpadów, selektywnej zbiórki śmieci, 
a także kompostowania resztek biologicznych. 
Musimy mieć to na uwadze w perspektywie 
kolejnych lat i maksymalizować działania pro-
ekologiczne, by nie płacić coraz więcej… agr

Dlaczego jest drożej?
PONOSIMY REALNE KOSZTY USŁUG
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Powstaje trasa rowerowa i dla pieszych 
z Guzewa w kierunku drogi krajowej nr 71 

w Gospodarzu. Do przetargu budowy alei 
rowerowo-pieszej zgłosiło się latem 6 przed-
siębiorców. Wykonawcą został Zakład Ro-
bót Drogowych z Łodzi. W budżecie gminy 
na to przedsięwzięcie jest zapisane około 1,695 
mln zł. Inwestycja będzie więc jedną z najkosz-
towniejszych w tym roku budżetowym.

Jest to jednocześnie kolejne wspólne przed-
sięwzięcie finansowe gminy Rzgów oraz po-
wiatu łódzkiego wschodniego, którego wkład 
przekracza połowę kosztów. Aleja od Guzewa 
wzdłuż drogi powiatowej 2916E będzie kon-
tynuacją szlaku pieszo-rowerowego od stro-
ny Prawdy. Mamy od niedawna również inne 
odcinki: Kalinko – Rzgów czy Rzgów – Stara 
Gadka – Ruda Pabianicka.

Wytyczona, nowa ścieżka ma długość 
2380 m i szerokość 2,5 m. Kanalizacja desz-
czowa została przykryta. Powstaną również 
wpusty uliczne do odprowadzania deszczów-
ki. Warstwa ścieralna grubości 3 cm ma być 
wykonana z betonu asfaltowego, a podbudowa 
z kruszywa kamiennego i piasku z cementem. 
Projekt przewidywał jedną kolizję energetycz-
ną, wykarczowanie 19 drzew oraz posadzenie 
10 nowych.

Trwają prace wykończeniowe na budowie 
świetlicy wiejskiej w Starej Gadce. Mon-
towane są płyty kartonowo-gipsowe. 

Pracownicy tynkują i ocieplają świetlicę w środ-
ku. Gotowa jest instalacja elektryczna, a we-
wnętrzna kanalizacyjna jest już rozprowadzana. 
Wcześniej doprowadzono wodę do budynku.

Jak informuje Zbigniew Snelewski, kierow-
nik Referatu Inwestycji UMR, najważniejszym 
celem jest montaż instalacji centralnego ogrze-

wania oraz kotłowni gazowej z automatyką po-
godową i osprzętem bezpieczeństwa. Urucho-
mienie ogrzewania umożliwi zimą następne 
etapy wykończenia obiektu.

Prace posadzkarskie i wykończeniowe, czy 
malowanie pomieszczeń są objęte następnym 
etapem. Po wykonaniu wylewek zostaną uło-
żone podłogi. Wykończenie wnętrz obejmuje 

również montaż urządzeń sanitarnych oraz 
umywalek. Świetlica wiejska w Starej Gad-
ce to budynek parterowy, niepodpiwniczony 
o powierzchni zabudowy 358 m2.

Pozytywnie zakończył się odbiór technicz-
ny kanalizacji w Starowej Górze w ul. Wój-

towskiej. W tym roku to najdroższa – obok 
przepompowni ścieków – inwestycja związana 
z kanalizacją, za którą gmina Rzgów zapłaci-
ła około 516 tys. zł, a Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi dofinansował inwestycję w kwocie 
około 454,6 tys. zł – jak poinformował Marek 
Derski, odpowiadający w UMR za pozyskiwa-
nie funduszy zewnętrznych.

– Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 
985 m kanalizacji sanitarnej, w tym 700 m pod-
ciśnieniowej, reszta to kanalizacja grawitacyjna 
– mówi Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – Wykonawca 
zamontował 16 podciśnieniowych studni zawo-

rowych. Do każdej z nich można przyłączyć 2–3 
posesje. W ulicy Wójtowskiej na każde 100 m sie-
ci mamy przynajmniej 12 osób do podłączenia, 
a to był warunek uzyskania dofinansowania.

Kanalizacja została wyposażona w najno-
wocześniejszy monitoring studni, a wykonawca 
zainstalował czujniki, kontrolujące ich pracę. 
W razie awarii GZWiK w Rzgowie będzie dys-
ponował wizualizacją zdarzenia. Wykonawcą 
kanalizacji na ul. Wójtowskiej jest firma Binstal 
z Tomaszowa Mazowieckiego.

Na zdj. zegar badający podciśnienie w sieci
fot. Bogdan Błaziński

Od wielu lat stan zabytkowego cmentarza 
wojennego w Starej Gadce jest przed-

miotem troski rzgowskich samorządowców 
oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, pod 
którego prawną opieką znajduje się zabytko-
wy obiekt. Nekropolia znajduje się natomiast 
na terenie gminnym.

– Ostatnio otrzymaliśmy z Łódzkiego Urzę-
du Wojewódzkiego 38 tys. zł na oczyszczenie 
i zabezpieczenie monumentu na Górze Grobo-
wej – mówi Włodzimierz Kaczmarek, starszy 
specjalista ds. mienia komunalnego i energety-

ki w rzgowskim magistracie. – Wyremontowali-
śmy wejście z kamiennymi kolumnami od strony 
zjazdu z trasy katowickiej, nawiązujące wyglą-
dem do starego ogrodzenia. Pojawiła się este-
tyczna, stalowa brama. Gmina ze swej strony 
ustawiła drugą tablicę informacyjną na temat 
nekropolii. Pierwsza stoi przy głównym wejściu 
od strony współczesnego cmentarza.

Między Rzgowem a Rudą Pabianicką 
w dniach 21–23 listopada 1914 r. miało miejsce 
krwawe starcie między Rosjanami broniącymi 
podejść do Łodzi a atakującymi Niemcami. 
Niemiecka artyleria stała nieopodal brzegu 
Neru ma polach należących do Starej Gadki, 
a okopy niemieckie ciągnęły się na obecnym 
wzgórzu cmentarnym. Podczas bitwy zginęło 
2 tys. żołnierzy, a wielu strzelców, podoficerów 
i oficerów było Polakami w mundurach wojsk 
zaborczych. Poległych pogrzebano na miejscu 
i zbudowano pomnik. W nekropolii spoczy-
wają również szczątki żołnierzy Wehrmachtu 
z 1939 r. oraz Rosjan i Niemców przeniesio-
nych z parku Wolności w Pabianicach.

Kanalizacja 
po udanym 
odbiorze

Cmentarz 
wojenny 
po remoncie

STARA GADKA

STAROWA GÓRA 

STARA GADKA

Aleja pieszo-
rowerowa

GUZEW-GOSPODARZ

Czas ogrzać 
świetlicę

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz
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To będzie najdroższa i zarazem najwięk-
sza inwestycja kanalizacyjna w gminie 
Rzgów w przyszłym roku. W Urzędzie 

Miejskim w Rzgowie wybrano już wykonawcę 
siedmiu kolejnych odcinków kanalizacji w Go-
spodarzu przy ulicach: Cegielnianej, Kaczeń-
cowej, Liliowej, Różanej i Kwiatowej, w Starej 
Gadce przy ul. Śniadeckiego oraz w Starowej 
Górze przy ul. Jana III Sobieskiego.

Łączna długość nowej sieci kanalizacji pod-
ciśnieniowej i grawitacyjnej to około 1,6 kilo-
metra. Koszt wyniesie 2,44 mln zł.

Umowa z wykonawcą – BUD-AN, spółką 
z o.o. z Kalisza przewiduje ułożenie rur ka-
nalizacyjnych o przekroju od 90 do 200 mm, 
zainstalowanie 27 studni zaworowych, 1 sta-
cji napowietrzania, studzienek rewizyjnych 
oraz kabli teletechnicznych monitoringu, któ-
ry wykrywa nieprawidłowości w kanalizacji 
na bieżąco – poinformował Bogdan Błaziński, 
inspektor nadzoru z Referatu Inwestycji rzgow-
skiego ratusza. Budowa kanalizacji rozpocznie 
się na wiosnę 2022 roku.

Włodzimierz Kupisz

Burmistrz Rzgowa informuje o rozpo-
częciu naboru wniosków o dofinanso-

wanie kosztów, związanych z usunięciem 
wyrobów zawierających azbest, znajdują-
cych się na terenie gminy Rzgów.

Wnioski należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie w pok. nr 7 od 3 
stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Formularz wniosku wraz z załączni-
kami są do pobrania w Biuletynie Infor-
macji Publicznej pod adresem: www.bip.
rzgow.pl w zakładce: menu tematyczne/
jak załatwić sprawę/ochrona środowiska/
dofinansowanie – usuwanie azbestu i wy-
robów zawierających azbest lub w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie pok. 7, oso-
ba do kontaktu – Agata Kijewska. AK

Przybędzie 1,6 km kanalizacji Nabór 
wniosków 
o usunięcie 
azbestu

INWESTYCJA W 2022 ROKU

OD 3 STYCZNIA 2022 R.

https://bip.rzgow.pl/
https://bip.rzgow.pl/
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Około 30 młodych i najmłodszych wy-
konawców oraz jednego dorosłego ar-
tystę amatora podziwialiśmy w sobotę, 

18 grudnia 2021 roku w widowisku muzycz-
nym „Święta Noc”.

Powstanie tego – zrealizowanego z wielkim 
rozmachem musicalu jasełkowego – było moż-
liwe dzięki połączonym siłom Grupy Teatralnej 
„Miś Filiś”, najmłodszej części sekcji wokalnej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz 
Niepublicznej Szkoły Muzycznej. Dzięki zasto-
sowaniu efektów specjalnych przed betlejem-
ską szopką zapłonęło ognisko.

Młodzi wokaliści i muzycy zachwycali grą, 
nie gubili rytmu tekstów, a liczne kolędy były 
wzruszające i wywoływały burzliwe oklaski. Go-
spodynią jasełkowego wieczoru była dyrektor 
GOK Joanna Papuga-Rakowska, która złożyła ży-
czenia bożonarodzeniowe i zapraszała na następ-
ne występy. Na zakończenie programu kierownik 
muzyczny Marek Binkowski wręczył wykonaw-
com słodkie upominki świąteczne. WK

Reżyseria: Bożena Krawczyńska
Oprawa muzyczna: Marek Binkowski
Scenografia: Ewa Majdzińska

Koncert kolęd w wykonaniu ZPiT „Rzgowia-
nie” to na świątecznej liście przyjemności po-
zycja obowiązkowa i równie wyczekiwana jak 
Mikołaj, prezenty czy choinka. To muzyczna 
uczta składająca się z najlepszych bożonaro-
dzeniowych dań – kolęd i pastorałek, tych 
znanych bardziej i mniej. To także chwila 
wytchnienia po świątecznej bieganinie i spo-

tkanie z najbliższymi. To także nieoceniania 
powtórka z repertuaru kolędowego.

Niech zatem tradycji stanie się zadość: 
kolędujmy z ZPiT „Rzgowianie”!
•  8 stycznia (sobota) o godz. 18.00 – sala wi-

dowiskowa GOK.
•  9 stycznia (niedziela) o godz. 18.00 – ko-

ściół parafialny w Rzgowie.

Magiczna „Święta Noc”
ROZŚPIEWANE

WIDOWISKO W GOK
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W dzień Mikołajek o godz. 16 rozbłysły 
ozdoby na choince miejskiej w parku im. 

Mickiewicza. Choinkę odpalono w obecności 
burmistrza Mateusza Kamińskiego. Przy pięk-
nej, mroźnej pogodzie, w mieście pokrytym 
świeżym śniegiem kilkaset osób reprezentują-
cych rożne pokolenia spotkało się ze świętym 
Mikołajem. Tenże zjawił się z pełnym workiem 
słodyczy. Młodzi wokaliści z GOK zaśpiewali 
piosenki. Spotkania były okazją do wykonania 
pamiątkowych fotografii ze świętym Mikołajem 
i przy choince miejskiej. Iluminację choinki po-
dziwiał m.in. Radosław Pełka, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rzgowie.

Włodzimierz Kupisz

Niedzielne popołudnie i wieczór w nie-
dzielę, 5 grudnia 2021 roku setki rz-
gowian spędziły w Gminnym Ośrod-

ku Kultury. Ośrodek przygotował wydarzenie 
pt. „W Manufakturze św. Mikołaja”. Podziwiał 
je m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Dla dzieci przygotowano wyścigi samocho-
dów sterowanych radiem, fotobudkę, konkursy 
zręcznościowe, warsztaty dekorowania pierni-

ków świątecznych i tradycyjnie zaba-
wy plastyczne. Każda forma aktyw-
ności była uhonorowana łakociami 
albo czapkami św. Mikołaja. Pojawiły 
się tłumy gości w sweterkach z reni-
ferkami albo przynajmniej Mikoła-
jowych czapeczkach i reniferowych 
rogach. Święty Mikołaj zasiadł w fo-
telu i zapraszał najmłodszych do pa-
miątkowych fotografii.

Aby pomieścić wszystkich chęt-
nych, zorganizowano aż dwa spek-
takle przygotowane przez Teatrzyk 
Mis Fliś. Wystąpiły dzieci w różnym 
wieku obdarzone wielkim talen-
tem wokalnym. Publiczność wyda-
ła głębokie westchnienie na widok 
Królowej Śniegu, od której spojrzenia zrobiło 
się zimno. Tę piękną dziewczynę dodatkowo 
zdobiła suknia – wypisz wymaluj z garderoby 
księżniczki. Widzowie byli dodatkowo olśnie-
ni, gdy na królową wysypano tyle sztucznego 
śniegu, że za oknem nawet tyle nie było.

Królowa Śniegu występowała z innymi 
bajkowymi postaciami, wśród których wyróż-

niała się żywa choinka. Trudno się nie zdziwić, 
że żywe drzewko przemawiało głosem człowie-
ka. Wszystkie te cuda wyczarowała dla licznej 
publiczności reżyserka Bożena Krawczyńska, 
muzycznie to przygotował Marek Binkowski, 
a za plastyczną oprawą stała Ewa Majdzińska. 
Całość powstała pod dyrekcją Joanny Papugi-
-Rakowskiej.

W.Kupisz

W Manufakturze św. MikołajaW Manufakturze św. Mikołaja

Mikołajki były szczególnym dniem 
między innymi dla ponad czter-

dziestu podopiecznych Domu Dziennego 
Pobytu sióstr felicjanek w Rzgowie. Tego 
dnia wszyscy oni zostali obdarowani pre-
zentami w swoich domach lub w ośrodku 
felicjanek.

Od Pauliny Nowak, pomysłodaw-
czyni i koordynatorki akcji „Listy do M.” 
dowiedzieliśmy się, że to przedsięwzięcie 
jest nową, bo dwuletnią tradycją. Cho-
dzi o to, że osoby niechodzące, starsze, 
schorowane, pozbawione opieki rodzi-
ny napisały listy. Napisały w nich, czym 
chciałyby być obdarowane przez świętego 
Mikołaja.

Wiele z tych życzeń udało się zreali-
zować dzięki darczyńcom – mieszkań-
com gminy Rzgów. Ofiarodawcy sami 
spakowali prezenty albo zaoferowali dary 
luzem w postaci skarpetek, pieluch dla 
leżących, pieluchomajtek, kosmetyków 
do pielęgnacji specjalistycznej, szam-
ponów, słodyczy, jedzenia aż po kartki 

z życzeniami świątecznymi od dzieci 
przedszkolnych. Prezenty wręczał święty 
Mikołaj. Część paczek rozwiozła siostra 
Kornelia, inne zabrał do auta wolonta-
riusz. Dużo tego było.

Organizatorzy dziękują za pomoc 
darczyńcom, jak również Radosławowi 
Bubasowi, dyrektorowi Gminnego Ośrod-
ka, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgo-
wie i pomocnikom świętego Mikołaja: To-
maszowi Kamińskiemu, Zuzi Kamińskiej 
oraz Kornelii Spiliszewskiej.

Włodzimierz Kupisz 
fot. organizatorzy

Listy pełne Listy pełne 
życzeńżyczeń

Choinka rozbłysła Choinka rozbłysła 
w całej okazałości w całej okazałości 
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Podczas wydarzenia Gminny 
Ośrodek Kultury pod dyrekcją 
Joanny Papugi-Rakowskiej 
zorganizował w namiotach 
animacje dla dzieci. Bardzo 
dużo radości i emocji dostar-
czyło najmłodszym pojawienie 
się animatorów ze znanej już 
w Rzgowie Manufaktury Świę-
tego Mikołaja.

W parkowych alejkach pełnych gości z tru-
dem przeciskali się szczudlarze. Koncertowa-
ły grupy artystyczne GOK-u: Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie” pod kierunkiem Renaty 

Furgi, a także Rzgowska Orkiestra Dęta pod 
batutą Jacka Rutkowskiego. Oklaskiwano 
wykonawców sekcji wokalnej placówki pod 
kierunkiem muzycznym Marka Binkowskie-
go. W tej grupie znajdowali się: Wiktoria 
Miękina, Filip Madaj, Lena Kaszczyk, Nikola 
Cholewicka, Alicja Stawczyk, Magdalena Gaj-
dzicka, Martyna Pawłowska i Sandra Jarma-
kowska.

Burmistrz Mateusz Kamiński i Radosław 
Pełka, przewodniczący Rady 
Miejskiej z grupą radnych zło-
żyli mieszkańcom życzenia bo-
żonarodzeniowe. Na Świąteczny 
Piknik z Mikołajem przyjechała 
z życzeniami Urszula Brdoń, 
przewodnicząca Rady Gminy 
z sąsiednich Brójec. Po nich 
na scenie wystąpili młodzi woka-
liści, uczestnicy programu „The 
Voice of Poland”. Widzowie po-
dziwiali wspaniale wyśpiewany 
„Zimowy Świat Disneya”. Na ko-
niec, w świątecznym koncercie 

zaprezentował się znany zespół 
Golden Life, gwiazda wieczoru.

Podczas pikniku można było 
posilić się darmowym żurem sta-
ropolskim, pierożkami i ciastami 
przygotowanymi na stoiskach ga-
stronomicznych Koła Gospodyń 
Wiejskich w Starowej Górze i Rz-
gowie. Nad wszystkim czuwała 
Danuta Szymczak, przewodniczą-
ca kół KGW w gminie Rzgów. Re-
ferat Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie promował 
na swym stoisku m.in. Program 
„Czyste Powietrze”. W pogotowiu 

stał dron odwiedzający „kopciuchy”, 
których właściciele zatruwają powie-
trze sobie i sąsiadom. Dla relaksu 
można było odwiedzić namiot Koła 
Rękodzieła Artystycznego „Zasupła-
ne”, działającego przy GOK. Królo-
wały tu wydziergane serwety, obrazy 
olejne, ręcznie ozdobione bombki 
choinkowe, a także kartki świąteczne 

itp. Wielu obecnych na imprezie mieszkańców 
twierdziło, że piknik był przygotowany z nie 
mniejszym rozmachem niż Dni Rzgowa.

Włodzimierz Kupisz

NIEZAPOMNIANE EMOCJE

Świąteczny Piknik Świąteczny Piknik 
z Mikołajem!z Mikołajem!
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Społeczność Szkoły Podstawowej w Kalinie 
ponownie zaangażowała się w akcję Szla-
chetna Paczka. W sobotę, w „weekend cu-

dów” ponad 20 kartonów i reklamówek z pre-
zentami wolontariusze przywieźli do domu 
samotnie mieszkającego seniora w gminie 
Rzgów. Zgodnie z regulaminem Szlachetnej 
Paczki, starszy pan napisał do świętego Miko-
łaja i przedstawił listę najbardziej niezbędnych 
rzeczy. Bardzo mu dokucza życiowa izolacja, 
więc jego radość nie miała granic na widok 
gości objuczonych prezentami.

Wśród prezentów znalazły się skarpetki, 
ręczniki, mydło, żele do kąpieli, golarki, owo-
ce konserwowe i inna żywność o przedłużo-
nej trwałości. Wsparcie w trudnej sytuacji 
życiowej przynosi ulgę i wiarę w lepsze jutro. 
Chęć niesienia pomocy drugiemu człowieko-
wi to wartość bezcenna. Dziękuję społeczności 
Szkoły Podstawowej w Kalinie za udział w ak-
cji i ogromne zaangażowanie w przygotowaniu 
paczek. Warto pomagać.

Magdalena Hoja-Mordaka

Osiemnaście prezentów kryjących poży-
teczną, ale i budzącą radość zawartość 

trafi zaraz do rodziny w pewnej miejscowości 
w gminie Rzgów. To efekt zbiórki darów oraz 
pieniędzy na prezent pod choinkę w ramach 
ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, która 
zaproponowała rodzinę w trudnym położeniu.

Prezenty zgromadzono 
dzięki ofiarności rodziców 
rzgowskich oraz guzew-
skich przedszkolaków oraz 
prywatnemu wkładowi fi-
nansowemu ze strony Ma-
teusza Kamińskiego, bur-
mistrza Rzgowa. Darczyńcy 
ofiarowali albo rzeczy albo 
gotówkę na przedmioty, któ-
rych najbardziej oczekiwała 
wskazana rodzina. Paczki 
pod choinkę zawierają m.in. 
pościel, kołdry, farby i kle-
je do remontu mieszkania, 
środki czystości, produkty 

żywnościowe o długiej trwałości, ubrania, po-
moce dydaktyczne oraz słodycze dla dzieci.

Szlachetna Paczka, w której Przedszkole 
Publiczne w Rzgowie uczestniczy szósty raz, 
była możliwa dzięki wsparciu dyrektor Marioli 
Mikołajczyk i wolontariuszkom nauczycielkom 
przedszkolnym, których lista przedstawia się 
następująco: Elżbieta Jaros, Małgorzata To-
karczyk, Jadwiga Mikołajczyk, Aneta Koci-
szewska, Agnieszka Biaduń, Ewa Rogalewicz.

Zbiórka przebiegła sprawnie dzięki zorga-
nizowaniu się rodziców w grupach w interne-
cie. Wolontariuszki zawiozą prezenty do rodzi-
ny podczas weekendowego, ogólnopolskiego 
finału Szlachetnej Paczki. W.Kupisz

Pisaliśmy już o wielkiej imprezie niedzielnej 
dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury, 

zwieńczonej spektaklem muzycznym i o po-
niedziałkowym, uroczystym zapaleniu choin-
ki miejskiej w parku im. Adama Mickiewicza. 
W poniedziałek GOK zorganizował również 
Mikołajki w przedszkolach i szkołach.

6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.

Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie.

W poniedziałek, 6 grudnia już od rana w przed-
szkolach i szkołach dzieci czekały na sędziwego 
jegomościa z długą brodą, by ten przeegzami-
nował je ze znajomości zimowych piosenek 
i przypomniał, że czas najwyższy napisać list 
do Laponii. Dzieci były podekscytowane, 
a niektóre nawet wystraszone. Mikołaj nagra-
dzał słodyczami i rozdawał prezenty wcześniej 
przygotowane przez rady rodziców oraz sam 
tez przyjmował laurki, listy i ciasteczka.

Nie wszystkie dzieci wierzą już w Mikołaja, 
ale chętnie uczestniczą w corocznym spotkaniu 
z nim i przygotowują się do niego. Tak przynaj-
mniej dzieje się w gminie Rzgów – sprawdził 
to Jarosław Rychlewski i Renata Furga. Odli-
czanie do świąt zostało rozpoczęte.

Michał Borowski, GOK

Szlachetna pomocSzlachetna pomoc

Prezenty Prezenty 
ze Rzgowaze Rzgowa

Mikołaj w przedszkolach Mikołaj w przedszkolach 
i szkołachi szkołach
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Włodzimierz Kaczmarek, pomysłodawca 
ustawienia zabytkowego tramwaju nie-

istniejącej linii 42 w rejonie skateparku ode-
brał kolejny dar dla izby pamięci. Pani Iwona 
z Guzewa przekazała archiwalną pocztówkę, 
przedstawiającą łódzkich tramwajarzy pod-
czas okupacji niemieckiej. Z kolei Krystyna 
Tylczyńska ze Starowej Góry ofia-
rowała migawkę MPK na tra-
sie Łódź-Rzgów z kwietnia 
1982 roku, a więc wydaną 
w stanie wojennym. Te archi-
walia uzupełniają istniejące już 
zbiory zdjęć, biletów jednora-
zowych i miesięcznych, a także 
kompletnego umundurowa-
nia tramwajarskiego. Manekin 
w kabinie 42 jest właśnie prze-
brany w taki uniform.

Po sprowadzeniu 17-tono-
wego wagonu, upamiętniającego 
linię tramwajową „42” do Rzgo-

wa, zwiedziły go grupy przedszkolne i szkolne 
z gminy Rzgów oraz zorganizowana wycieczka 
z przewodnikiem turystycznym. Na przeszko-
dzie dalszego zwiedzania stanęła pandemia.

Wagon na skwerze nieopodal mostu tram-
wajowego stanął latem zeszłego roku na frag-
mencie toru, a wcześniej przeszedł gruntowny 

remont. W miarę 
możliwości w po-
jeździe przywró-
c o n o  w y s t ró j 
sprzed ponad 40 
lat. Zwiedzający 
mogą usłyszeć 
charakterystycz-
ny  dzwonek. 
Podczas reno-
wacji wymie-
n i o n o  7 0 % 
blach z poszy-
cia kabiny. Nie-
stety, nigdzie 

nie znaleziono np. aluminiowych poręczy. 
Na razie musi wystarczyć na cele wystawien-
nicze ich nowocześniejsze wersja, ale doświad-
czenie pokazuje, że prędzej czy później odnaj-
dują się brakujące elementy.

Aby ułatwić wejście 
do pojazdu, gmina 
zleciła wykonanie do-
datkowych schodów 
od poziomu gruntu. 
Samorząd rzgowski 
zadbał także o atrak-
cyjne oświetlenie uru-
chamiane po zmierz-
chu oraz o monitoring 
dla bezpieczeństwa.

– W celu uatrakcyj-
nienia ekspozycji, pla-
nujemy przygotowanie 
filmu dokumentalnego, 
który będzie wyświe-
tlany wycieczkom oraz 

turystom – zapowiada Włodzimierz Kaczma-
rek, na co dzień starszy specjalista ds. mienia 
komunalnego i energetyki w UMR.

– Proszę mieszkańców o udostępnienie w celu 
skopiowania amatorskich filmów pokazujących 

tramwaj 42, jego zdjęć z dawnych 
czasów, biletów, migawek i in-
nych pamiątek. Proszę zgłaszać 
się do mnie w UMR, pokój 11. 
Można umówić się wcześniej pod 
numerem telefonu: 42 214 12 33.

Wagon będzie z pewnością 
atrakcją turystyczną, zwłasz-
cza dla dzieci, które jeżdżą 
szynowcami bardzo rzadko. 
Dla starszych będzie to też 
gratka, bo wiele małżeństw 
w gminie poznało się w po-
jazdach linii 42 podczas do-
jazdów do szkół, uczelni, czy 
zakładów pracy.

Włodzimierz Kupisz

W  piątek, 3 grudnia z czytelnikami 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rzgowie spotkał się łodzianin 

Wojciech Górecki, analityk pracujący w Ośrod-
ku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 
w Warszawie, reportażysta, historyk, specjali-
zujący się w tematyce Kaukazu i Azji Central-
nej, ekspert misji UE badającej okoliczności 
wojny w Gruzji w 2008 r., w latach 2002–2007 
pierwszy sekretarz, a następnie radca w Amba-
sadzie RP w Baku. Autor książek Łódź przeżyła 
katharsis (1998), Planeta Kaukaz (2002, 2010, 
2017, 2021), La terra del vello d'oro. Viaggi in 
Georgia (2009), Toast za przodków (2010, 2017), 
Abchazja (2013, 2017), Buran. Kirgiz wraca 
na koń (2018) oraz Łódź. Miasto po przejściach 
(wspólnie z Bartoszem Józefiakiem, 2020).

Spotkanie rozpoczęte od łódzkich reporta-
ży przerodziło się w dyskusję o sprawach ogól-
nopolskich, zwłaszcza sytuacji na wschodniej 
granicy Polski. Pojawiły się także pytania 
o realia Kaukazu i jego wpływ na inne rejo-

ny świata. Bardzo interesujący gość, ekspert 
w swojej dziedzinie, pasjonat historii i współ-
czesności Kaukazu opowiadał ciekawostki 
na temat tego obszaru świata, w którym mo-
zaika ludów, obyczajów, wierzeń i języków sta-
nowi idealne pole obserwacyjne do śledzenia 
procesów ważnych dla reszty świata. Znajo-
mość języka azerbejdżańskiego i zasad dyplo-
macji niewątpliwie pomagała w kontaktach 
z narodami, którym nietrudno się narazić.

A co o Łodzi? Autor z sentymentem opisał 
w reportażach ostatnie trzydzieści lat polskie-
go Manchesteru, jego urodę i brzydotę. Mia-
sto godne pokazania, choć jego mieszkańcy 
na ogół punktują uciążliwości i problemy, 
a zwykle to turyści dostrzegają zalety. Urodę 
i nietypowość Łodzi zauważył „National Geo-
graphic”, lokując ją na liście 25 miejsc Best of 
the World, które warto odwiedzić w 2022 r.! 
Niemożliwe? A jednak! Miasto wyróżniono 
w kategorii „zrównoważony rozwój”, jako 
miejsce, w którym wyjątkowo dba się o po-
stindustrialną tożsamość, rewitalizuje fabryki, 
tworząc w nim centra kulturalne, a przy tym 
zwraca się uwagę na tereny zielone. To rodzin-
ne miasto Wojciecha Góreckiego, więc opo-
wiadał o nim z pewną dozą krytycyzmu, ale 
i z serdecznością. W „Mieście po przejściach” 

znalazły się także reportaże Bartosza Józefiaka 
– spojrzenie na współczesną Łódź, wypunk-
towanie łódzkich naj: najszybciej kurczący się 
ośrodek, najwięcej mieszkań komunalnych 
w rozpaczliwym stanie, największe bezro-
bocie wśród dużych miast, ale równocześnie 
najdłuższy tunel kolejowy właśnie budowany, 
największa fabryka przerobiona na galerię 
handlową, największy dworzec w kraju. Mia-
sto kontrastów, interesujące, bo nieszablono-
we, a nam rzgowianom bardzo bliskie.

Wszystkim czytelnikom
i mieszkańcom gminy
życzymy Wesołych Świąt
i wspaniałych lektur
w Nowym Roku!

Anna 
Malinowska

Kolejne dary dla izby pamięci w tramwaju linii „42”Kolejne dary dla izby pamięci w tramwaju linii „42”

Wokół Łodzi i… KaukazuWokół Łodzi i… Kaukazu
REPORTER W DRODZE — WOJCIECH GÓRECKI
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10 grudnia 2021 roku – 
po ciężkiej chorobie w wieku 
72 lat zmarł Andrzej Prądzyń-
ski, rolnik i hodowca, samo-
rządowiec, wieloletni działacz 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Rzgowie, Spółki Leśnej, 
Spółdzielni Kółek Rolniczych. 
Ceremonia pogrzebowa roz-
pocznie się w kościele para-
fialnym w Rzgowie w sobotę, 
18 grudnia o godz. 10.

– Wigilia zawsze odbywała się w domu rodzi-
ców, choć mieszkaliśmy blisko siebie – opowia-
da syn zmarłego, Adam Prądzyński. – Kiedy 
dzieci były małe, we właściwym momencie tata 
wymykał się z domu, niby z tego powodu, żeby 
obrządzić zwierzęta w oborze. Tam przebierał się 
w przygotowany wcześnie strój świętego Mikołaja 
i zabierał do domu wór pełen prezentów. Radość 
dzieci z powodu niespodzianki nie miała granic.

Andrzej Prądzyński pracował jako trakto-
rzysta w SKR w latach 1972–198. Początkowo 
zabierał małych jeszcze synów na rodzinne 
wakacje, zawsze żeby zdążyć przed żniwami, 
bo one były bardzo ważne. Potem były coraz 
większe obowiązki we własnym gospodarstwie, 
więc chłopcy wyjeżdżali na kolonie i obozy. 
Kiedy pan Andrzej zwolnił się z pracy etato-
wej, zaczął rozwijać hodowlę bydła mlecznego. 
Syn Adam skończył szkołę i mu pomagał. Go-
spodarstwo z początkowych 15 hektarów uro-
sło do dzisiejszych 70 ha, ale większość ziemi 
dzierżawią.

– Ojciec był urodzonym społecznikiem: 
inicjatorem budowy strażnicy OSP przy ul. 
Nadrzecznej. W latach 1985–2010 pełnił funk-
cje w zarządzie od naczelnika poprzez wicepre-
zesa, a w końcu prezesa OSP Rzgów. W latach 

90. z kilkoma druhami wyjechał do Niemiec 
i sprowadził używany wóz strażacki mercedes – 
pierwszy tej marki w powiecie łódzkim wschod-
nim. Ustąpił ze stanowiska dając pole do popisu 
młodszemu pokoleniu, ale dalej miał wpływ 
na losy jednostki, zasiadał w Komisji Rewizyjnej 
– wspomina jego syn Adam. – W latach 90. był 
również delegatem gminy Rzgów do Izby Rolnej 
Województwa Łódzkiego.

Kiedy drugiemu synowi Jarosławowi uro-
dziła się 21 lat temu Magdalena, pierwsza 
z trzech córek, był wniebowzięty ze szczęścia. 
Byli na to świadkowie, bo akurat z grupą rad-
nych przebywał na wycieczce w górach. Docze-
kał w sumie pięciorga wnucząt.

Jakimś cudem starczało mu jeszcze czasu 
na majsterkowanie w garażu. Sam naprawiał 
maszyny i ciągniki. Twierdził, że najlepiej na-
prawić samemu niż liczyć na czyjąś pomoc. 
Gdy w gospodarstwie pojawiał się nowy sprzęt, 
nie potrafił opanować radości z tego powodu. 
Jak wspomina jego syn Adam, kochał ziemię 
jak rzadko kto. Włodzimierz Kupisz

W wieku 83 lat zmarł porucznik 
Kazimierz Skibicki. W latach 50. 
XX wieku wstąpił do młodzie-
żowej organizacji niepodległo-
ściowej „Związek Białej Tarczy”. 
Był więziony i represjonowany 
za działalność antysowiecką 
przez służby bezpieczeństwa 
PRL. W naszej lokalnej tradycji 
zapisał się jako inicjator po-
mnika Żołnierzy II Konspiracji 
1944–1956 w Konstantynie.

– Obelisk powstał w 1997 r. za aprobatą ówczesne-
go wójta Jana Mielczarka, bo władze Łodzi nie 
wskazały lokalizacji w mieście – mówi Włodzi-
mierz Kaczmarek z Urzędu Miejskiego w Rz-
gowie. – Pomnik powstał więc na granicy Łodzi 
i Konstantyny. Jego pomysłodawcą był Związek 
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, 
oddział w Łodzi. Jego łódzki wiceprezes Kazimierz 
Skibicki zawsze wyrażał się ze wzruszeniem o tym, 
że delegacje z naszej gminy dbają o obelisk i za-
wsze przynoszą kwiaty, zapalają znicze w Dniu 
Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych, 15 sierpnia 
na święto Wojska Polskiego i 1 listopada.

Członków związku i wdów po żołnier-
zach II Konspiracji ubywa w dramatycznym 
tempie, a ci, którzy żyją, najczęściej nie mają 
już siły ani zdrowia, aby składać kwiaty przed 
symbolicznym monumentem w Konstantynie. 
Są wdzięczni, że to miejsce jest lepiej widocz-
ne nawet z daleka. Dwa i pół roku temu ogro-
dzono pomnik, wyniesiono go ponad poziom 
gruntu i uporządkowano otoczenie.

Śp. por. Kazimierz Skibicki był działaczem 
organizacji kombatanckich, współzałożycielem 
oraz wieloletnim wiceprezesem łódzkiego od-
działu Związku Więźniów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego, przedstawicielem Wojewódz-
kiej Rady Kombatanckiej przy wojewodzie. 
Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczy-
pospolitej Polskiej, za pielęgnowanie pamięci 

o najnowszej historii Polski, za działalność 
na rzecz środowisk kombatanckich został 
uhonorowany Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem 
Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Jak zauważa wojewoda Tobiasz Bocheński, 
śp. porucznik Kazimierz Skibicki był człowie-
kiem odważnym, serdecznym i skromnym. 
Kazimierz Skibicki po raz ostatni publicznie 
wystąpił w Konstantynie 8 marca 2019 r. Wtedy 
odbyła się uroczystość upamiętniająca Uczestni-
ków II Konspiracji z lat 1944–1956. W wydarze-
niu udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP Walde-
mar Buda, przedstawiciele władz wojewódzkich 
i samorządowych gminy Rzgów, a oddział IPN 
w Łodzi reprezentowali: dyrektor dr Dariusz 
Rogut, Bartosz Bijak, p.o. naczelnik Oddziało-
wego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, 
Małgorzata Rózga, członek Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa przy IPN w Łodzi.

Włodzimierz Kupisz 
fot. autor i fb Tobiasza Bocheńskiego

Wspomnienie Wspomnienie 
o Andrzeju o Andrzeju 
PrądzyńskimPrądzyńskim

Kazimierz Skibicki Kazimierz Skibicki 
odszedł na wieczną odszedł na wieczną 
wartęwartę
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Uchwałą nr XLII/416/2021 
Rady Miejskiej w Rzgowie 
z 24 listopada 2021 r. w spra-
wie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty, terminu, częstotli-
wości i trybu jej uiszczania 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 30 
listopada 2021 r., poz. 5847) 
zostały ustalone nowe staw-
ki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
obowiązujące od stycznia 
2022 roku.

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn 
nowej stawki opłaty, czyli 36,00 zł miesięcznie 
od osoby i danych w dotychczasowej deklara-
cji, złożonej do Burmistrza Rzgowa, dotyczącej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie od-
padami komunalnymi wnosi się do dnia 10-go 
każdego następnego miesiąca za miesiąc po-
przedni (np. za miesiąc styczeń opłatę wnosi-
my do 10 lutego). Wpłat dokonujemy na numer 
konta bankowego: 13 1240 3435 1111 0010 
5073 5708 (w tytule przelewu należy wskazać 
numer deklaracji)

Wpłat dokonywać można także w kasie 
Urzędu (bez dodatkowych opłat), w placówkach 
pocztowych, w placówkach banku lub za po-
średnictwem usług bankowości elektronicznej.

UWAGA! W CELU UZYSKANIA
TELEFONICZNIE, LUB MAILOWO

INFORMACJI DOT. PŁATNOŚCI NALEŻY
POSŁUGIWAĆ SIĘ NUMEREM DEKLARACJI.

2. W przypadku gdy właściciel nieruchomo-
ści nie będzie wypełniać obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny 
naliczona zostanie stawka opłaty podwyższonej, 
która wynosi trzykrotność stawki podstawowej, 
to jest 144 zł od osoby miesięcznie. Opłata 
ta zostanie naliczona za każdy miesiąc, w któ-
rym mieszkaniec nie będzie zbierał odpadów 
w sposób selektywny, a podstawą do jej zapłaty 
będzie wystawiona decyzja administracyjna.

Zgodnie z obowiązującym prawem brak 
przeprowadzania segregacji lub stwierdzenie 
nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutko-

wać będzie odebraniem odpadów jako zmie-
szanych i podwyższeniem opłaty za miesiące, 
w których nie dopełniono obowiązku.

Segregacja musi być zgodna z aktualnymi 
wymaganiami określonymi w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku Gminy Rzgów.
–  W związku ze zmianą wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania 
nowych deklaracji.

–  W przypadku wcześniejszego uiszczenia 
opłaty za 2022 rok należy dokonać dopłaty 
wynikającej z podwyższenia stawki.

3. Niższa opłata za kompostowanie biood-
padów!
–  Uchwałą nr XLII/417/2021Rady Miejskiej 

w Rzgowie z 24 listopada 2021 r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za odbiór i za-
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące od-
pady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 30 li-
stopada 2021 r., poz. 5848), zwalnia się 
w części stanowiącej kwotę 9 zł z opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bio-
odpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym.

Właściciele nieruchomości, którzy chcą 
skorzystać z prawa do zwolnienia muszą 
zmienić deklarację o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla osób kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym opła-
ta od osoby miesięcznie wynosić będzie 
od stycznia 2022 r. – 27 zł/os., czyli tak jak 
dotychczas.

Posiadanie kompostownika oznacza, 
że wszystkie odpady ulegające biodegradacji 
są w nim zagospodarowywane, co oznacza, 
że nie wystawiane są przed posesję worki brą-
zowe.

Kompostowanie w kompostowniku przy-
domowym jest jednym z sposobów na zapo-
biegniecie wzrostowi stawek opłat za odpady!

Kompostowanie cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród właścicieli gospo-
darstw i przydomowych ogródków. Gminy 
zachęcają mieszkańców do zakładania przydo-
mowych kompostowników w celu ograniczenia 
składowania odpadów biodegradowalnych.

Ponad połowę domowych odpadów sta-
nowią odpady organiczne. Zamiast wyrzucać 
do pojemników na odpady mieszane możemy 
wykorzystać je jako kompost w swoich ogród-
kach oraz na działkach. Kompost możemy pro-
dukować samodzielnie.

Z jednej strony mamy więc pewność pielę-
gnacji naszych roślin, z drugiej pozytywnego 
działania na rzecz środowiska. Kompost sto-
sowany w ogrodzie wzbogaca glebę w próch-
nicę, która sprawia, że ta staje się przewiewna 
i pulchna. Jest nie tylko bogatym źródłem ma-
terii organicznej, ale też najtańszym i natural-
nym materiałem do użyźniania gleby. Ponadto 
eliminuj zagrożenie przenawożenia lub zatru-
cia środowiska.

Jak kompostować?
Kompostownik można kupić gotowy lub zrobić 
go samemu np. ze starych palet czy drewnia-
nych belek (bez dna), które wkopujemy w zie-
mię i uzupełniamy kolejnymi warstwami od-
padków. Stawiamy go w miejscu zacienionym, 
aby za szybko nie wysychał. Pierwszą warstwę 
możemy podsypać wartościową ziemią ogro-
dową – ze sklepu lub poprzedniego kompo-
stownika, jeśli taki prowadziliśmy. Na kolejne 
warstwy wrzucamy np. skoszoną trawę, chwa-
sty po wypieleniu ogrodu, zgrabione liście 
i drobne gałęzie, resztki owoców, skorupki 
jaj, odpadki kuchenne pochodzenia roślin-
nego, a nawet popiół z ogniska (pod warun-
kiem, że palimy drewno). Są również odpady, 
których na kompost wyrzucać nie powinniśmy. 
Mowa tu w szczególności o kolorowych cza-
sopismach, kościach i resztkach mięsnych, czy 
zainfekowanych roślinach ogrodowych.

Jeśli chcemy przyspieszyć proces rozkładu, 
przesypujemy warstwy żyzną ziemią. Całość 
możemy przykryć workiem jutowym, co za-
pewni ciepło i odpowiednią wilgotność. W cza-
sie suszy podlewając rośliny nie zapominamy 
też o kompostowniku. Uważajmy jednak z ilo-
ścią wody, gdyż przelany kompostownik może 
zacząć gnić. Gdy tylko poczujemy nieprzyjem-
ny zapach, należy przełożyć kompostownik 
warstwami chłonącymi wilgoć, np. kulkami 
papieru czy wytłoczkami po jajach. Co kilka 
miesięcy należy przemieszać kompost, aby za-
pewnić odpowiednie napowietrzenie.

W ten sposób, już po około pięciu lub sze-
ściu miesiącach możemy uzyskać produkt go-
towy do wykorzystania w naszych uprawach. 
Dojrzały kompost poznajemy po ciemnobru-
natnej barwie i jednolitej strukturze (bez frag-
mentów roślin) oraz miłym zapachu świeżej 
ziemi.

4. Zmiana liczby osób na nieruchomości =  
zmiana deklaracji o wysokości opłaty
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania no-
wych deklaracji w związku z zmianą stawek.

Nowe deklaracje należy złożyć w przypad-
ku np. zmiany ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość (urodzenie dziecka lub 
zgon mieszkańca, lub zmiany innych danych 
zawartych w deklaracji w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana.

Deklaracja jest dostępna w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rz-
gowie (www.bip.rzgow.pl) w zakładce Odpady 
Komunalne na dole strony (załączniki) oraz 
na stronie internetowej (www.rzgow.pl) w za-
kładce Środowisko/Odbiór śmieci i gospodarka 
odpadami/Opłata za odpady i deklaracja o wy-
sokości opłaty na dole strony.

Deklarację można złożyć listownie na adres 
Urzędu, poprzez e-PUAP lub osobiście w po-
koju nr 11 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

W przypadku niezgodności danych zawar-
tych w deklaracji z stanem faktycznym, zgod-
nie z art. 155 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku 
– Ordynacja podatkowa w związku z art 6q, 
ust. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach organ 
podatkowy może wezwać stronę lub inne oso-
by do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłoże-
nia dokumentów lub do dokonania określonej 
czynności osobiście, przez pełnomocnika lub 
na piśmie, w tym także w formie dokumentu 
elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla 
wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzy-
gnięcia sprawy.

Odbiór odpadów 
w nowym roku

ZMIANA STAWEK OD STYCZNIA 2022 ROKU

https://bip.rzgow.pl/
https://rzgow.pl/
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Dzielnicowi ze Rzgowa zawitali do Szko-
ły Podstawowej w Guzewie, gdzie roz-
mawiali o bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym. Na zakończenie spotkania każdy 
milusiński otrzymał od policjanta opaskę od-
blaskową. Dzieci obiecały, że zawsze będą nosić 
odblaski w widocznym miejscu, aby być bez-
piecznym na drodze.

Policjanci bardzo cenią sobie spotkania 
z najmłodszymi mieszkańcami. Uważają, że po-
rady i wskazówki, jakie im przekazują, mogą 

na długo zostać w pamięci dzieci. Takie spotka-
nia pozwalają wyrobić u najmłodszych właści-
we nawyki, jak przyzwyczajenie do elementów 
odblaskowych na odzieży. Szczególnie w porze 
jesienno-zimowej widoczność niechronionych 
użytkowników dróg jest bardzo ważna i bezpo-
średnio przekłada się na ich bezpieczeństwo. 
Na zakończenie spotkania każdy mały słuchacz 
otrzymał od policjantów opaskę odblaskową, 
aby nosić ją w widocznym miejscu.



Wspólne działania koluszkowskich 
i rzgowskich policjantów doprowadziły 

do zabezpieczenia ponad tysiące sztuk odzieży, 
torebek i butów z podrobionymi znakami towa-
rowymi znanych światowych marek. Wstępne 
straty oszacowano na 2 miliony złotych. Został 
zatrzymany 45-letni mężczyzna, który wprowa-
dzał do obrotu „podróbki”. Usłyszał już zarzut. 
Za handel nielegalnym towarem grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności.

W środę, 17 listopada 2021 roku kolusz-
kowscy i rzgowscy policjanci przeprowadzi-
li wspólną akcję przy wsparciu tuszyńskich 
mundurowych na terenie Rzgowa w jednym 
z punktów handlowych. Funkcjonariusze 

otrzymali informację, iż prowadzona jest tam 
sprzedaż odzieży z podrobionymi znakami to-
warowymi znanych światowych marek.

Podczas przeszukania wskazanego miej-
sca policjanci zabezpieczyli ponad trzy tysiące 
sztuk podrobionych produktów. Były to głów-
nie ubrania i torebki damskie oraz buty. War-
tość strat jaką oszacował biegły z zakresu zna-
ków towarowych jest nie mniejsza niż 2 mln zł.

Decyzją prokuratora mężczyzna handlujący 
„podróbkami” został zatrzymany. Był nim 45-let-
ni mieszkaniec powiatu łódzkiego wschodniego. 
Usłyszał już zarzut handlu wyrobami z podro-
bionymi znakami towarowymi – za co grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie 
w tej sprawie pod nadzorem prokuratury prowa-
dzą policjanci z Komisariatu Policji w Rzgowie.



Nielegalne 
towary 
o wartości 
2 mln zł!

Materiały policyjne: opr. sierż. sztab. Aneta Kotynia, KPP Koluszki 

Ważna kampania!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rzgowie informuje, iż 25 listopa-
da 2021 r. ruszyła kampania „16 Dni 
Akcji Przeciw Przemocy Ze Względu 
Na Płeć”, która trwała do 10 grudnia 2021 r. Ta międzynarodowa kampa-
nia, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership ma na celu 
zlikwidowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet. 25 listopada jest 
Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, natomiast 10 
grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Pamiętajmy!
Reagujmy na przemoc wobec kobiet zawsze,

365 dni w roku!

Świecimy, więc jesteśmy Świecimy, więc jesteśmy 
BEZPIECZNIBEZPIECZNI

KRADZIEŻE AUT: JAK SIĘ USTRZEC?
Stosując się do podstawowych zasad, możesz uniknąć kradzieży lub 

włamania do auta. Zwróć uwagę w jakim miejscu parkujesz swój samochód. 
Wysiadając z niego, zawsze warto sprawdzić, czy w miejscu widocznym 

nie zostają drogocenne przedmioty. Policjanci przypominają jak właściwie 
zabezpieczyć swoje mienie.

Parkując samochód nawet na chwilę należy trzymać się kilku zasad:
–  sprawdzić, czy wszystkie okna są domknięte, a klapa bagażnika 

zatrzaśnięta;
–  włączyć alarm i uruchomić inne posiadane zabezpieczenia, zwracając 

uwagę na to, czy ktoś nas nie obserwuje lub nie podejmuje próby 
przejęcia danych zapisanych na karcie pojazdu;

–  bagaże i inne rzeczy wartościowe należy zostawiać w schowkach lub bagażniku;
–  odchodząc od samochodu, kluczyki trzeba schować do kieszeni wewnętrznych ubrania, 

a najlepiej do specjalnego pokrowca/etui na kluczyk zbliżeniowy, które tłumi sygnały 
radiowe i zmniejsza ryzyko przechwycenia przez złodziei sygnału;

–  bezwzględnie nie pozostawiajmy też dokumentów takich jak dowód rejestracyjny we 
wnętrzu samochodu;

–  parkując auto na posesji lub w garażu, bezwzględnie nie otwierajmy bramy, gdy 
pozostawione są w naszym pojeździe kluczyki w stacyjce.

ZAPAMIĘTAJ! 
Tylko tak utrudnisz „pracę” złodziejowi!
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Dwanaście drużyn z regionu rywalizowało 
28 listopada 2021 roku w dorocznym, An-

drzejkowym Turnieju Siatkówki w hali Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzgowie. 
Zagrały zespoły m.in. z Guzewa, Łodzi, a tak-
że z Łasku. Turniej otworzyli przedstawiciele 
głównych organizatorów: zastępca burmistrza 
Rzgowa Małgorzata Rózga, członkini Zarządu 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego Klaudia Za-
borowska-Gorzkiewicz, a także dyrektor GO-
STiR Radosław Bubas.

Andrzejkowe turnieje miłośników siat-
kówki odbywają się w Rzgowie od wielu lat. 
Co prawda w ubiegłym roku była przerwa 
spowodowana pandemią koronawirusa, ale 
impreza wciąż cieszy się dużą popularnością, 
więc prawdopodobnie odbywać się będzie tak-
że w najbliższych latach.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Dream Team
II miejsce – Kodżirasy
III miejsce – Drink Team

Oprac. WK 
fot. GOSTiR, Ryszard Poradowski

Za nami 
turniej 
siatkówki

W Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie 
trwa akcja honorowego krwio-
dawstwa. Odbyła się uroczystość 

wręczenia odznak i upominków dla dawców. 
Między innymi burmistrz Mateusz Kamiński 
oraz Radosław Pełka, przewodniczący Rady 
Miejskiej wręczali – przyznawana przez mini-
stra zdrowia – odznakę Honorowego Dawcy 
Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Zasłu-
żeni krwiodawcy oddawali w różnym okresie 
co najmniej po 5–6 litrów życiodajnego płynu 
(kobiety od 5 l).

Program uroczystego zamknięcia roku 
krwiodawstwa Klubu Honorowych Krwio-
dawców im. Kpr. Wojtka w Rzgowie prowa-
dzili: Anna Malinowska i Marcin Bartoszek. 
Obecni dowiedzieli się, że udało się zebrać 
101,8 litrów życiodajnego leku w pięciu akcjach 

w 2021 roku. I to pomimo trudnego okresu 
pandemii. W uroczystości uczestniczyła Joan-
na Szymczak, przedstawicielka dyrektora Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi.

Lista uhonorowanych najaktywniejszych 
członków klubu przedstawia się następująco:

Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi III stopnia

• Piotr Badowski
• Justyna Cywińska
• Michał Kiermasz
• Oskar Miksa
• Adam Szeremeta

Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi II stopnia
• Marcin Bartoszek

Honorowy Dawca Krwi 
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu

• Adam Klabikowski
• Paweł Samiec

W podsumowaniu rzgowskiego roku krwio-
dawstwa wzięli udział poza wymienionymi 
powyżej: Marek Bartoszewski, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Rzgowie, radna po-

wiatowa Edyta Waprzko, prze-
wodnicząca KGW w Kalinie 

Anna Pachulska oraz 
stale współpracujący 
ze rzgowskim klu-
bem radni powiatowi 
z powiatu pajęczań-

skiego: Agnieszka 
Morga i Leszek Waga.

W niedzielnej akcji oddawania krwi w Rz-
gowie zarejestrowano 47 osób, a po kwalifikacji 
lekarskiej 36 z nich oddało łącznie 16,2 litra ży-
ciodajnego leku. Tradycyjnie restauracja „Eden” 
zadbała o gorący posiłek dla białego persone-
lu i wolontariuszy, ciasta upiekły gospodynie 
z KGW Kalino. Swe wyroby przekazali zaś m.in. 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Grot” w Staro-
wej Górze, a także rzgowska Cukiernia „Nita”. 
Co ciekawe, nawet niektórzy dawcy przynieśli 
na akcję własne wypieki do poczęstowania ko-
leżanek i kolegów. Dodajmy jeszcze, że gadżety 
i upominki ofiarowała firma Stryjewscy Nieru-
chomości, gmina Rzgów i inni.

Włodzimierz Kupisz

Agnieszka Biaduń, nauczycielka przed-
szkolna z Przedszkola Publicznego w Rz-

gowie okazała się najlepsza w powiecie łódzkim 
wschodnim w plebiscycie „Dziennika Łódzkie-
go” pod hasłem „Nauczyciel na Medal”. Ma już 
zaproszenie na galę wojewódzką, na której na-
stąpi wręczenie medali oraz dyplomów.

W plebiscycie „Dziennika Łódzkiego” pani 
Agnieszka znalazła się w grupie 30 nauczycieli 
nominowanych przez rodziców. W głosowaniu 
uzyskała 274 głosy i zdobyła 80 głosów przewa-
gi nad kolejną osobą.

Ag n i e s z k a  B i a du ń 
ze Starowej Góry najpierw 
pracowała 5 lat w prywat-
nym przedszkolu, a teraz 
od 6 lat uczy przedszkola-
ków z grupy „Sówki” w pla-
cówce publicznej w Rzgowie.

Za naszym pośrednic-
twem Agnieszka Biaduń, 
dziękuje wszystkim rodzi-
com, którzy ją wspierali 
i głosowali na nią w pierw-
szym etapie plebiscytu, 
a sukces uhonorowali wspa-
niałym bukietem kwiatów.

WK

To najcenniejszy dar!

Agnieszka 
na medal

ZBIERAJĄ KREW WORECZEK DO WORECZKA

GUZEW
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Tradycja nie ginie. Konkursy, wróżby, 
wspólne tańce i śpiewy towarzyszyły bie-

siadowaniu najstarszej grupy Zespołu Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie” w tegoroczny andrzej-
kowy wieczór.

Młodzież wykazała się nie tylko zmysłem 
organizacyjnym, ale także niezwykłym talen-
tem kulinarnym. Wspólne przygotowywanie 

potraw oraz sprzątanie po imprezie świadczyło 
o dużej odpowiedzialności i stanowiło niezwy-
kle ważny element integracyjny.

Szkoda, że ze względu na kwarantannę, 
spotkanie ominęło niektórych i na andrzejko-
we przepowiednie, czy też wywróżone rychłe 
zamążpójście trzeba będzie poczekać do przy-
szłego roku. GOK

Andrzejkowe 
wróżby, 
tańce 
i śpiewy

Mamy za sobą bardzo 
udaną premierę spektaklu 
„Spotkanie w parku” w GOK. 
Spektakl iskrzył humorem, 
ale jednocześnie zmuszał 
do refleksji. Dwoje aktorów – 
amatorów prowadzonych ręką 
zawodowego reżysera zagrało 
niczym profesjonaliści. Gdyby 
nie informacja na afiszu, 
większość pomyślałaby, 
że na scenie grają zawodowcy.

Sztuka jest inspirowana sztuką radzieckiego 
dramaturga Aleksandra Gelmana pt. „Ławecz-
ka”, która została napisana 36 lat temu. Jednak 
w Rzgowie tytuł zmieniono (pierwowzór doty-
czył ławeczki w dworcowej poczekalni), a imio-
na bohaterów i nazwy miejscowości zostały 
spolszczone. Trudno stworzyć spektakl, gdy 
teatromani mają w pamięci słynne wystawienia 
Macieja Wojtyszki z 1988 roku w Teatrze Tele-
wizji (w rolach głównych: Joanna Żółkowska 
i Janusz Gajos) oraz film fabularny w reżyserii 
Macieja Żaka (w rolach głównych: Jolanta Fra-
szyńska i Artur Żmijewski).

„Spotkanie w parku” to kameralna opo-
wieść o spotkaniu zwykłej kobiety (w tej roli 

Katarzyna Cieślak) i przeciętnego mężczyzny, 
zagranego przez Jerzego Murasa. Te osoby 
w pierwowzorze Gelmana były w średnim 
wieku. Oboje mają za sobą nieudane związki. 
Bohaterowie spotykają się, ale okazuje się że los 
ich zetknął wcześniej. Oboje spragnieni są mi-
łości i bliskości drugiej osoby, ale jednocześnie 
instynktownie nie chcą się wiązać w jakiejś 
trwałej relacji. Wszystko jest jak w życiu. Bo-
haterowie prowadzeni przez reżyserkę Bożenę 
Krawczyńską umiejętnie uwodzą widza. Przy 
okazji skłaniają do refleksji nad życiem, wycią-
gają na wierzch jego lęki, zagubienie we współ-
czesnym świecie oraz potrzeby nie zawsze ła-
twe do wyartykułowania.

Wystąpili:
Katarzyna Cieślak, 
Jerzy Muras.
Reżyseria: Bożena 
Krawczyńska
Scenografia:
Ewa Majdzińska
Oprawa muzyczna: 
Marek Binkowski

Profesjonalne Profesjonalne 
spotkanie spotkanie 
w parku…w parku…

UDANA PREMIERA W GOK
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TOBIASZ BOCHEŃSKI
WOJEWODA ŁÓDZKI

PIOTR CIEPLUCHA
II WICEWOJEWODA ŁÓDZKI

Szanowni Państwo,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby radość, szczęście i dostatek

na stałe zagościły w Państwa sercach i domach.

Niech te piękne świąteczne chwile w gronie Najbliższych,
przy tradycyjnym opłatku i dźwiękach staropolskich kolęd,

będą czasem wytchnienia, re�eksji i rodzinnego ciepła.

W nowym 2022 roku życzymy 
zdrowia, pomyślności, pogody ducha, wzajemnego zrozumienia

i spełnienia wszelkich nadziei.

Adoracja Dzieciątka Jezus, kwatera tryptyku Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
tempera na deskach lipowych, złocenia, styl gotycko-renesansowy, 1515–1520,

kościół św. Mikołaja Biskupa w Warcie (województwo łódzkie)


