
Na sesji Rady Miejskiej 
o wsparciu rodziny

str. 3

RZGÓW        BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA

NASZA GMINA
BABICHY, BRONISIN DWORSKI, CZYŻEMINEK, STARA GADKA, GOSPODARZ, GRODZISKO, GUZEW, HUTA WISKICKA, 

KALINKO, KALINO, KONSTANTYNA, PRAWDA, ROMANÓW, RZGÓW, STAROWA GÓRA, TADZIN

UKAZUJE SIĘ OD KWIETNIA 1995 LUTY 2022 – NR 311

Za miesiąc rusza piłkarska 
wiosna w Zawiszy

str. 15

Miłosne przeboje 
i dobry humor w GOK

str. 8–9

Nasze inwestycje: żłobek, 
przedszkole, drogi…

str. 4–5

Rzgowscy samorządowcy wraz z lo-
kalną społecznością solidaryzują się 
z rejonem partnerskim Storożyniec 
w obwodzie czerniowieckim na ukra-

ińskiej Bukowinie oraz całym narodem ukra-
ińskim, który stał się celem rosyjskiej inwazji.

Dziś szczególnie intensywnie myślimy 
o mieszkańcach naszego partnerskiego rejonu 
storożynieckiego w Ukrainie.

Drodzy Przyjaciele, wierzymy, że wszelkie 
dotykające Was zło zostanie powstrzymane 
i będziecie bezpieczni.

Kontakty 
gminy Rzgów 

z rejonem storo-
żynieckim trwają 

od końca 2009 roku.

Przez te 
lata docho-

dziło do wymiany 
kulturalnej. Samorząd 

rzgowski przekazał samo-
chody strażackie m.in. do Starej 

Huty, wspierał finansowo w walce 
z epidemią grypy AH1N1, a nasza pa-

rafia rzymskokatolicka 
zorganizowała wspar-
cie po katastrofalnym 

gradobiciu w rejonie 
storożynieckim
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MONIKA PAWLIK 
objęła stanowisko 
zastępcy burmistrza 
Rzgowa

SOLIDARNI 
Z UKRAINĄ!

Jesteście w naszych sercach!
Samorząd i Mieszkańcy 

Gminy Rzgów

Rozmowa z Piotrem Pietraszczykiem, wicepre-
zesem zarządu Łódzkiego Związku Hodowców 
Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza 
z siedzibą w Rzgowie 
przy ul. Grodziskiej str. 14str. 7

Na sportowo 
i na… słodko

Niezwykłe futrzaki 
z ul. Grodziskiej 

AKCJA CARITAS W RZGOWIELUDZIE Z PASJĄ – PIOTR PIETRASZCZYK
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We wtorek, 8 lutego 2022 roku bur-
mistrz Mateusz Kamiński przed-
stawił pracownikom Urzędu 

Miejskiego w Rzgowie nową wiceburmistrz 
Monikę Pawlik. Nowa zastępczyni burmistrza 
jest absolwentką Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 
Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również 
studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego, a także podyplomo-
we studia Master of Business Administration 
– MBA in Community Management na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W latach 2005–2018 była pracownikiem 
Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Praco-
wała w Wydziale Architektury i Budownictwa. 
Była też członkiem Komisji Przetargowej w za-
kresie związanym z zamówieniami publicznymi 
na usługi, dostawy i roboty budowlane. Od 2019 
roku była zatrudniona w Urzędzie Miejskim 
w Konstantynowie Łódzkim na stanowisku 
kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej 
i Nieruchomości. Jednocześnie pełniła również 
funkcję przewodniczącej Komisji Przetargowej 
w zakresie związanym ze zbywaniem nierucho-
mości stanowiących własność gminy oraz była 
członkiem Gminnej Komisji Urbanistyczno-
-Architektonicznej, opiniującej plany miejsco-
we zagospodarowania przestrzennego.

Monika Pawlik posiada duże umiejętności 
w zakresie planowania i koordynacji działań, 
zmierzających do zwiększenia zysków jed-
nostki samorządowej, doświadczenie w ne-
gocjacjach, uzyskiwaniu decyzji i opinii urzę-
dowych w procesie administracyjnym oraz 
wszechstronną wiedzę i praktykę w zakresie 
stosowania procedur Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Jej mocną stroną jest do-
świadczenie w równoległym prowadzeniu wie-
lu różnorodnych projektów.

Monika Pawlik ma 39 lat. Prywatnie jest 
mężatką, mamą dwójki dzieci w wieku 8 i 13 lat.

WK

W ratuszu doszło także do spo-
tkania burmistrza Mateusza 
Kamińskiego, wiceburmistrz 
Moniki Pawlik z przewod-
niczącym Rady Miejskiej 
Radosławem Pełką, wiceprze-
wodniczącym RM Markiem 
Bartoszewskim, przewodni-
czącymi komisji i radnymi. 
Burmistrz przedstawił rajcom 
swoją zastępczynię, również 
każdy radny zaprezentował się 
przed zastępcą burmistrza.

Tematem ponadgodzinnego spotkania były 
inwestycje w gminie Rzgów m.in. w odniesie-
niu do finansowania w ramach Nowego Ładu, 
problematyka nieruchomości oraz planowania 
przestrzennego. Te zagadnienia są priorytetem 
dla wiceburmistrz Moniki Pawlik.

W dyskusji na temat strategicznych inwesty-
cji w przyszłości przywołano bardzo racjonalny 
pomysł radnych, którzy proponują na przykład 
przeprowadzenie niektórych gabinetów lekar-
skich do pomieszczenia obecnej apteki w bocz-
nym budynku rehabilitacji i administracji. 
To jest alternatywa dla pomysłu budowy nowej 
siedziby Gminnej Przychodni Zdrowia, która 
musiałaby kosztować przynajmniej 10 mln zł. 
Poza tym nie ma dla niej działki budowlanej 
w pobliżu istniejącej GPZ. W. Kupisz

Powitanie nowej 
pani wiceburmistrz

Monika Pawlik została powołanaMonika Pawlik została powołana
na zastępcę burmistrzana zastępcę burmistrza Spotkanie 

z radnymi

ZBIÓRKAZBIÓRKA
DLA UKRAINYDLA UKRAINY

Starowa Góra, Rzgów i okolice,Starowa Góra, Rzgów i okolice,
jeżeli masz do przekazaniajeżeli masz do przekazania

rzeczy, żywność itp.rzeczy, żywność itp.
dzwoń: 506 585 025dzwoń: 506 585 025 
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Podczas XLIV sesji burmistrz oraz Rada 
Miejska wysłuchali sprawozdania 
MOPS. Rada przyjęła Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2022–2024. Jego 
koordynatorem jest Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Rzgowie. Placówka ta zapla-
nowała na realizację tegorocznego programu 
130 tysięcy 163 złote. Do 31 marca każdego 
roku burmistrzowi zostanie przedstawione 
sprawozdanie z realizacji Programu Wspie-
rania Rodziny. Gminny Program Wspierania 
Rodziny w Gminie Rzgów na lata 2022–2024 
jest kontynuacją programu wspierania rodziny 
realizowanego w latach 2019–2021.

Podstawowym założeniem gminnego pro-
gramu jest spójny systemu wsparcia dzieci i ro-
dzin przeżywających trudności w wypełnieniu 
ról opiekuńczo-wychowawczych, w celu przy-
wrócenia im zdolności do wypełnienia tych 
funkcji poprzez pracę z rodziną oraz zapew-
nienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Realizowane w ramach programu zadania 
koncentrować się będą nie tylko na dziecku, 

ale na całej rodzinie, również w sytuacjach 
gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodzi-
ną biologiczną, w celu odzyskania przez nią 
funkcji opiekuńczej. Planowane działania będą 
miały charakter: profilaktyczny, interwencyjny 
i reintegracyjny.

Interdyscyplinarną pomoc rodzinom prze-
żywającym kryzys powinny świadczyć lokalne 
służby społeczne oraz inne podmioty działające 
na rzecz dziecka i rodziny, z zachowaniem za-
sady wzajemnej współpracy oraz poszanowania 
godności wszystkich uczestników działań. Waż-
ne jest, aby zarówno działania, jak również de-
cyzje względem rodziny i jej członków były po-
dejmowane we współpracy z pomocą społeczną, 
szkołą, sądem, policją itp. Należy wspierać ro-
dziny przeżywające trudności opiekuńczo-wy-
chowawcze jak również działania profilaktyczne 
i prorodzinne, których celem jest zapobieganie 
marginalizacji oraz społecznemu wykluczeniu.

Uczestnicy sesji zapoznali się ze sprawoz-
daniem MOPS, w którym można przeczy-
tać m.in. że:

•  liczba dzieci uprawnionych do świadczenia 
wychowawczego w 2019 r. wynosiła 2156, 
a w 2020 r. wzrosła do 2237

•  liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
rodzinnych wynosiła w 2019 r. 500, a w roku 
następnym spadła do 421

•  liczba rodzin korzystających z funduszu ali-
mentacyjnego spadła z 23 w 2019 r. do 18 
w roku następnym

•  liczba osób korzystających z posiłków dla 
dzieci w szkołach spadła w 2019 r. z 22 do 12 
w roku następnym

•  liczba osób korzystających z zasiłków celo-
wych spadła nieznacznie tj. z 71 w 2019 r. 
do 67 w 2020 r.

•  liczba osób korzystających z zasiłków okreso-
wych wzrosła z 50 do 53

•  liczba osób korzystających z zasiłków stałych 
zmniejszyła się nieznacznie z 27 do 26

•  liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w celu podjęcia leczenia odwykowego wyno-
siła po 7 każdego roku

•  liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej 
Karty” spadła z 15 do 12 w 2020 r.

•  liczba dzieci/młodzieży z gminy Rzgów, prze-
bywających w pieczy zastępczej wzrosła z 11 
w 2019 roku do 12 w roku następnym

•  liczba rodzin korzystających ze pomocy asy-
stenta rodziny wyniosła 11 w obu przytoczo-
nych latach.

Oprac. WK

•  Burmistrz Mateusz Kamiński 
poinformował:

Drodzy Przyjaciele, Mieszkańcy Gminy Rzgów, 
wiem, że macie ogromnie dobre serca i wielką 
chęć niesienia pomocy ogarniętej wojną Ukra-
inie. Gmina Rzgów jest w stałym kontakcie 
z przedstawicielami partnerskiego obwodu 
na Ukrainie. Zbieramy informacje o występu-
jących tam potrzebach. Wiemy, że najbardziej 
potrzebują samochodu do przewozu rannych. 
Chcemy go zorganizować. O krokach, które zo-
staną w tym zakresie podjęte, będę Was na bie-
żąco informował.

Z kolei osoby gotowe przyjąć do swoich do-
mów mieszkańców Ukrainy uciekających przed 
działaniami wojennymi, mogą zgłaszać infor-
macje o przygotowanych miejscach zamieszka-
nia na adres e-mail: dlaukrainy@rzgow.pl

Urząd Miejski w Rzgowie będzie pośred-
niczył w informowaniu o takich miejscach za-
mieszkania osoby przyjeżdżające z Ukrainy. 
Jak już wiecie, zbiórki darów prowadzą m.in. 
rzgowski Caritas, Zespół Pieśni i Tańca Rzgo-
wianie, KGW Kalinko, radna powiatu łódzkie-
go-wschodniego Marta Stasiak.

•  W odpowiedzi na apel Komendanta Główne-
go PSP, w całym kraju trwa zbiórka sprzętu 
pożarniczego dla strażaków z Ukrainy. Dru-
hny i druhowie z Ochotnicza Straż Pożarna 
Rzgów również zaangażowali się w pomoc!

Szczegóły zbiórki na stronie KG PSP (Pań-
stwowa Straż Pożarna): https://strazpozarna.
ink/Sprzet_Ukraina

•  Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowianie” do sobo-
ty wieczora zebrał prawie 2700 zł na zakup 
najniezbędniejszych rzeczy dla uchodźców. 
Jak mówi Renata Furga, instruktor zespo-
łu – To niesamowity odzew na apel artystów, 

który pokazuje jak potrafimy się jednoczyć 
w trudnych chwilach! Dziękujemy za wszystkie 
wpłaty i dary materialne: tancerzom, rodzi-
com najmłodszych tancerzy, ZPiT Rzgowianie, 
KGW Kalino, osobom prywatnym i wszystkim, 
których nie wymieniam. Udało nam się zaku-
pić między innymi: żywność trwałą, materace, 
koce, poduszki, batony energetyczne, suszone 
owoce, środki higieniczne, opatrunki, plastry, 
kaszki, mleko modyfikowane, latarki, baterie, 
zapalniczki, karimaty, bieliznę, przedłużacze 
i wiele innych!

•  Marcin Walczak: Od od poniedziałku 28 lu-
tego ruszył też punkt zbiórki darów od osób, 
które mogą je dostarczyć dopiero wieczorem. 
Będzie zorganizowany przez harcerzy ze Rzgo-
wa przy ul. Letniskowej 6 (harcówka ZHP, nad 
nowym żłobkiem), od poniedziałku do piątku 
w godz. 18.00–20.00 oraz w sobotę i niedzielę 
w godz. 12.00–14.00.



O wsparciu O wsparciu 
rodzinyrodziny

POMOC DLA
UKRAIŃCÓWUKRAIŃCÓW

Dzięki inicjatywie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
lodzkiedlaukrainy@lodz.uw.gov.pl 

można zgłaszać oferty wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. 
Również obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie 

województwa łódzkiego i potrzebują pomocy, 
mogą ją otrzymać, pisząc na powyższy adres

Gminny programGminny program
na latana lata

2022–20242022–2024

RADA MIEJSKA

https://www.gov.pl/web/kgpsp/zbiorka-sprzetu-pozarniczego-ukraina-luty-2022
https://www.gov.pl/web/kgpsp/zbiorka-sprzetu-pozarniczego-ukraina-luty-2022
mailto:lodzkiedlaukrainy%40lodz.uw.gov.pl?subject=
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Od 1 lutego 2022 r. nowy żłobek publiczny 
w Rzgowie przy ul. Letniskowej przyjął 

pod opiekę 14 maluchów. Dyrektorką publicz-
nych żłobków w Rzgowie i Guzewie jest Moni-
ka Walaszczyk.

W okresie realizacji żłobkowego projektu, 
współfinansowanego przez Europejski Fundusz 
Społeczny, opłata wynosi 100 złotych za dziecko 
miesięcznie. Za wyżywienie dziecka rodzice zapła-
cą 10 zł dziennie. Opłata za pobyt w wydłużonym 
wymiarze, czyli powyżej dziesięciu godzin wynie-
sie 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wydano 
600 tys. zł na przebudowę pomieszczeń, wyposa-
żenie i umeblowanie żłobka, a także na plac zabaw.

Rzgowski samorząd uzyskał dofinanso-
wanie zewnętrzne z dwóch 
źródeł. 407,5 tys. zł przyznał 
Urząd Marszałkowski w Łodzi 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Pieniądze 
te przeznaczono na pensje per-
sonelu oraz na wyposażenie 
placu zabaw. Gmina otrzymała 
również 420 tys. zł dofinan-
sowania w ramach Programu 
Rządowego Maluch Plus na rok 

2021. Z kolei środki z tego źródła można było 
wydać na prace budowlane oraz wyposażenie. 
Pozostałe wydatki obciążają budżet gminy.

Żłobek powstał na wyremontowanym par-
terze budynku komunalnego i zajmuje około 
stu metrów kwadratowych powierzchni. Bur-
mistrz Mateusz Kamiński zapowiada otwarcie 
trzeciego żłobka publicznego w Tadzinie koło 
Szkoły Podstawowej w Kalinie. Powstaje on 
od fundamentów, podobnie jak działający bliź-
niaczy obiekt przedszkolno-żłobkowy w Guze-
wie. Burmistrz nie wyklucza, że w zależności 
od sytuacji demograficznej dwa pomieszczenia 
przedszkolne w Rzgowie przy ul. Szkolnej zo-
staną przeprofilowane i przeznaczone do ada-
ptacji na kolejny żłobek.

Nowy żłobek przy ul. Letniskowej w Rzgo-
wie wyróżnia się nowoczesną elewacją. Zwra-
ca uwagę funkcjonalny podjazd dla wózków. 
Wewnątrz, doskonale spisuje się ogrzewanie 
podłogowe pod płytkami. Z uwagi na bezpie-
czeństwo małych podopiecznych tradycyjne 
grzejniki usunięto.

RZGÓW

Żłobek 
już działa!

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

W bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Pod-
stawowej im. św. Królowej Jadwigi 

w Tadzinie powstaje przedszkole 3-oddziałowe 
z 1-oddziałowym żłobkiem dla 70 dzieci. Gdy 
weszliśmy do tego obiektu 
w budowie w środę, 2 lute-
go 2022 roku w środku było 
przyjemnie ciepło. Było załą-
czone ogrzewanie podłogowe. 
Na zakończenie dnia robo-
czego jeszcze około dziesię-
ciu pracowników przyklejało 
glazurę w łazienkach, a także 
pracowało na rusztowaniach.

Obecnie trwają prace ma-
larskie i podłogowe, a kończą 
się roboty instalacyjne. Bra-
kuje drzwi wewnętrznych. 
Kilka miesięcy temu osiągnię-
to stan surowy zamknięty: 
po zamontowaniu okien oraz 
drzwi zewnętrznych możliwe 
stało się uruchomienie kotłowni i ogrzewa-
nia podłogowego. Przedszkole ze żłobkiem 
w Tadzinie pod względem elewacji, a przede 
wszystkim funkcjonalności, rozkładu pomiesz-

czeń i zastosowanego ogrzewania – pompy 
cieplnej jest bliźniakiem przedszkola-żłob-
ka w Guzewie. To była placówka zbudowana 
od fundamentów. Natomiast we wtorek rozpo-
czął działalność 14-osobowy żłobek publiczny 
w Rzgowie przy ul. Letniskowej 6 w zaadapto-
wanych pomieszczeniach budynku komunal-
nego. Na to przedsięwzięcie udało się zdobyć 
dofinansowanie z budżetu unijnego i z budże-
tu państwa – resztę wyłożyła gmina Rzgów. 
W przypadku obiektu w Tadzinie – w plano-
wanym 2,5-milionowym koszcie inwestycji, 
niezwykle istotne było uzyskanie dofinanso-

wania w wysokości 1,739 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Choć projektowanie i rozpoczęcie budowy 
miało miejsce w 2020 roku, to główne prace 
w obiekcie potrwają do września 2022 r. Bur-
mistrz Rzgowa Mateusz Kamiński przewiduje 
najpierw otwarcie żłobka, tj. w ostatnim kwar-
tale bieżącego roku.

W Tadzinie powstał budynek jednokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem 
nieużytkowym pod dachem wielospadowym. 
Kolor elewacji będzie inny niż Guzewie, 
bo kremowy, a dach antracytowy. Obiekt po-
siada wymiary: 28,75 x 16,65 m i wysokość 
8,42 m. Powierzchnia zabudowy wyniosła 
520,8 m2, a powierzchnia użytkowa – 432 m2. 
Wykonawca podjął się m.in. budowy kanaliza-
cji ze zbiornikiem szczelnym, a także montażu 
wyposażenia kuchni i zmywalni.



Kolejna 
inwestycja 
na przyszłość

TADZIN

Do 14 marca Przedszko-
le Publiczne w Rzgo-

wie oraz Punkt Przedszkol-
ny w Guzewie prowadzą 
rekrutację na nowy rok 
szkolny 2022/2023. Wnio-
ski o przyjęcie dziecka wraz 
z niezbędnymi załącznikami 
są do pobrania w Przedszko-
lu Publicznym w Rzgowie, 
ul. Szkolna 1, 95–030 Rzgów.

Informacje na temat za-
sad, kryteriów oraz termi-

nów rekrutacji zawarte są w regulaminie rekru-
tacji udostępnionym na tablicy informacyjnej 
dla rodziców w budynku przedszkola.

Informacje oraz dokumenty do celów re-
krutacji znajdują się na stronie internetowej 

przedszkola – www.pprzgow.wikom.pl.
Przed wypełnieniem zgłoszenia 

prosimy o zapoznanie się z zasadami 
dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 
2022/2023 w celu właściwego wypeł-
nienia i złożenia dokumentów. Wnioski 
do celów rekrutacji są wydawane w dni 
powszednie w godzinach 6.00–16.00.

Wypełnione dokumenty nale-
ży złożyć w sekretariacie przedszkola 
w terminie do 14 marca 2022 r. w godz. 
8.00–16.00.

Mariola Mikołajczyk 
dyrektor przedszkola

UWAGA!

Zapisy do przedszkola

https://pprzgow.wikom.pl/
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Burmistrz Mateusz Kamiń-
ski podczas XLIV sesji Rady 
Miejskiej przedstawił projekt, 
a radni przyjęli cztery uchwały 
związane z pomocą finansową 
na rzecz wspólnych przed-
sięwzięć gminy Rzgów oraz 
Starostwa Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. Największy 
strumień pieniędzy, tj. ponad 
2 mln zł został skierowany 
na wspólne inwestycje drogo-
we o wartości 3,7 mln zł:

•  Przebudowa ul. Cegielnianej od drogi krajo-
wej 71 do Starej Gadki – 100 tys. zł.

•  Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 w miej-
scowości Prawda Czyżeminek – 0,5 mln zł.

•  Przebudowa ul. Ogrodowej w Rzgowie – dro-
ga powiatowa nr 2909E – 1,0 mln zł.

•  Przebudowa drogi w Kalinie, droga powiato-
wa nr 2992E – 200 tys. zł.

•  Przebudowa ul. Łódzkiej w Rzgowie od ronda 
do ul. Grodziskiej – 150 tys. zł.

Natomiast prawie 35 tys. zł zapewniono sta-
rostwu na przebudowę przejścia dla pieszych 
na drodze powiatowej nr 1195E w rejonie 
cmentarza w Starej Gadce. To jest tzw. montaż 
finansowy obejmujący więcej niż dwa źródła 
finansowania.

Radni rzgowscy przeznaczyli również 
40  tys. zł na dofinansowanie Wydziału Ko-
munikacji i Transportu Starostwa Powiatowe-
go w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. Z kolei 
80 tys. zł radni przeznaczyli na dofinansowa-
nie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów 
i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów w rzgowskim magistracie.

Mamy kilka z rzędu słonecznych dni z dodat-
nią temperaturą, więc pracownicy komunal-
ni Urzędu Miejskiego w Rzgowie przystąpili 
do asfaltowania ubytków na jezdniach najbar-

dziej sponiewieranych tej zimy. W ciągu jedne-
go dnia ekipa wylewa do dziur od 2 do 2,5 tony 
masy bitumicznej.
Jak poinformował Adam Stawiany, p.o. kierow-
nik Referatu Gospodarki Komunalnej – w ra-
mach bieżącego utrzymania dróg zaasfaltowa-
no dziury w Rzgowie na ul. Łódzkiej od drogi 
nr 714 do ronda. W poniedziałek, 14 lutego 
2022 roku długa kolumna sprzętu drogowego 
pracowała w Bronisinie Dworskim na ul. Gra-
nitowej i na ul. Dworskiej. Jeśli tylko będzie 
odpowiednia pogoda, rozpoczną się naprawy 
nawierzchni w Rzgowie na ul. Ogrodowej.



Naprawiamy Naprawiamy 
drogi po zimiedrogi po zimie

Wspólne przedsięwzięcia Wspólne przedsięwzięcia 
ze starostwemze starostwem

GMINA RZGÓW

Jedna ze wspólnych inwestycji ze starostwem – przebudowa drogi Tadzin – Huta Wiskicka

GMINA RZGÓW
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Mieszkańcy 23 ulic w Starowej 
Górze i Starej Gadce powinni 
bezzwłocznie przyłączać się 
do nowej kanalizacji, a więc 
zarazem do zmodernizowanej 
oczyszczalni ścieków. Na razie 
zrobiły to 1474 osoby, a doce-
lowo powinno ich być 1700. Ta-
kie informacje przekazał nam 
Marek Derski ze rzgowskiego 
ratusza, specjalista ds. pozyski-
wania funduszy zewnętrznych.

Obie te największe w tym dziesięcioleciu inwe-
stycje w gminie Rzgów powstały – mniej więcej 
w połowie za pieniądze unijne i z budżetu gmi-
ny Rzgów. Jeśli pozostali mieszkańcy wymie-
nionych ulic nie przyłączą się do rury, trzeba 
będzie zwrócić pieniądze z dofinansowania 
unijnego i to z odsetkami! Takie są bezlitosne 
wymogi zrealizowanych umów. Tych 1700 pod-
łączonych w komplecie mieszkańców to cel obu 
strategicznych inwestycji.

Monity dla spóźnialskich
Właśnie Urząd Miejski w Rzgowie wysłał 
do ociągających się mieszkańców kolejne pi-
sma przypominające o obowiązku przyłączenia 
się do nowej kanalizacji – poinformowała Mag-
dalena Górska, kierowniczka Referatu Ochrony 
Środowiska UM w Rzgowie.

W sytuacji, gdy trzeba by oddać wielu mi-
lionów złotych dofinansowania, opieszali mu-
szą liczyć się z konsekwencjami niepodłączenia 
do sieci kanalizacyjnej, wynikającymi z Ustawy 
o zachowaniu czystości w gminie z 1996 roku:
•   kontrola urzędnicza, wydanie administracyj-

nego nakazu przyłączenia się do kanalizacji 
zbiorowej

•  w razie niezastosowania się – grzywna
•  w następnej kolejności: wykonanie indywidu-

alnego przyłącza przez gminę na koszt wła-
ściciela posesji

•  w razie konieczności komornik ściąga należ-
ność za jego wykonanie

Inspektor Magdalena Górska dodaje, że wspo-
mniane pismo zawiera nową, bardzo ważną 
informację Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi o możliwości 
skorzystania ze specjalnej dotacji, wspierającej 
likwidację szamb i ułatwiającą przyłączenie się 
do kanalizacji. Właściciel posesji może liczyć 
na zwrot 80% pieniędzy wydanych na wykona-
nie indywidualnego przyłącza kanalizacyjnego. 
Trzeba zachować rachunki potwierdzające te 
wydatki. Nabór wniosków na te dotację potrwa 
do 31 marca 2022 roku albo do wyczerpania 
środków na ten cel. Szczegółowe informacje 
pod nr. telefonu 42 207 14 80 i na stronie in-
ternetowej: www.wfosigw.lodz.pl

Skąd ta zwłoka?
Dlaczego mieszkańcy zwlekają z przyłączeniem 

się do nowej sieci sanitarnej? Jak wyjaśnia spe-
cjalista Marek Derski, ociągają się niektórzy 
właściciele szamb, a przecież posiadanie go 
nie zwalnia od konieczności przyłączenia się 
do kanalizacji w ulicy. Przecież inwestycja 
miała właśnie za cel zasadniczy doprowadzić 
do likwidacji szamb w 23 ulicach, których 
opróżnianie wiąże się ze smrodem, czasem 
z zapychaniem wąskich ulic przez zaparkowane 
wozy asenizacyjne w akcji.

Pozostali, którzy nie przyłączyli się – tłu-
maczą się brakiem wykonawcy, brakiem 
pieniędzy w ogóle, utratą pracy, utratą przy-
chodów z własnej działalności wskutek ban-
kructwa itp. Skoro jednak osoby w trudnej 
sytuacji finansowej biorą komercyjne kredyty 
na telewizor, lodówkę, pralkę automatyczną, 
to równie dobrze mogą pożyczyć teraz na przy-
łącze. O tej konieczności mówi się od lat, nie 
od wczoraj. Już nie raz i nie tylko w naszej 
gminie poruszano problem polegający na tym, 
że nawet relatywnie niski koszt przyłączenia 
może być ponad możliwości samotnych cho-
rych, rencistów, najniżej uposażonych emery-
tów itp. Tymczasem, gmina nie jest instytucją 
parabankową, która pożycza mieszkańcom 
choćby na niski procent.

Zatem, przyłączenie się do kanalizacji zbio-
rowej jest nieodwołalne. Indywidualne przy-
łącze to na ogół koszt kilku tysięcy złotych. 

Koszty są zróżnicowane, ponieważ różne by-
wają warunki budowy. Na przykład, gdy dom 
jest położony daleko w głębi posesji to i koszt 
może sięgnąć incydentalnie kilkunastu tysięcy 
złotych.

Jak to zrobić?
Inspektor nadzoru Bogdan Błaziński przy-
pomina o kolejności czynności, związanych 
z przyłączeniem się do kanalizacji. Gdy gmina 
uzyska pozwolenie na użytkowanie z Powia-
towego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
właściciel posesji zwraca się do Gminnego Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji z wnioskiem 
o warunki techniczne podłączenia.

Z warunkami technicznymi trzeba zwró-
cić się do inspektora Bogdana Błazińskiego 
pamiętając, że indywidualne przyłącze musi 
być wciąż odsłonięte (nieprzysypane ziemią). 
Wówczas przyjeżdża ekipa z GZWiK, która 
uruchamia studnię zaworową. Jeśli ścieki pra-
widłowo są odprowadzane, inspektor B. Bła-
ziński sporządza protokół odbioru sprawności 
przyłącza. Właściciel posesji z tym protoko-
łem zwraca się do GZWiK o wydanie umowy 
na odbiór ścieków. Ilość nieczystości oblicza się 
na podstawie wody zużywanej w danym, indy-
widualnym gospodarstwie.

Włodzimierz Kupisz

Ostatni dzwonek Ostatni dzwonek 
dla sieci sanitarnejdla sieci sanitarnej

Nie przyłączasz się –Nie przyłączasz się –
i tak trzeba będzie zapłacić!i tak trzeba będzie zapłacić!

W czwartek, 24 marca 2022 roku zostanie 
rozstrzygnięty przetarg na budowę no-

wej kanalizacji w Starowej Górze. Inwestycja 
dotyczy ulic: Ogrodowej, Hetmańskiej, Kana-
łowej z odc. Granicznej.

Jak poinformował Bogdan Błaziński, in-
spektor nadzoru w Urzędzie Miejskim w Rz-
gowie, zadanie obejmuje ułożenie rurociągu 
podciśnieniowego głównego długości 2 tysięcy 
169 metrów, odgałęzienia podciśnieniowego 
z montażem 36 studni zaworowych. Przetarg 
obejmuje również wykonanie odgałęzienia ka-
nalizacji grawitacyjnej na odcinku 246 mb. Prze-
targ odbędzie się drogą elektroniczną. WK

W tym roku nie trzeba być doświadczonym 
drogowcem, żeby stwierdzić, że po zimie 

stan jezdni, zwłaszcza tych spękanych – jest fa-
talny. Jak mówi Adam Stawiany, p.o. kierow-
nik referatu Gospodarki Komunalnej w Urzę-
dzie Miejskim w Rzgowie twierdzi, że z jednej 
strony mamy uzasadnione skargi mieszkańców, 
a z drugiej niestabilną pogodę. Aby skutecznie 
łatać dziury musi być sucho, bo ubytki połata-
ne za dnia podczas deszczowej aury odnawiają 
się podczas ujemnej temperatury w nocy tak 
jak dziś wydarzyło się na doraźnie wyremon-
towanym odcinku ul. Granitowej w Bronisinie 
Dworskim.

Sytuacja dojrzała do tego, by po trzech ła-
godniejszych zimach odpalić recykler. To ma-
szyna do przerobu dużych brył starego asfaltu, 

znajdująca się na stanie naszej komunalnej 
ekipy remontowej. Cała ekipa z walcem, recy-
klerem, furgonetką, ciągnikami i przyczepami 
pracowała m.in. w Rzgowie na placu 500-lecia, 
na ul. Ogrodowej, Tylnej i Długiej. Potem ekipa 
zajęła się wypełnianiem dziur masą bitumiczną 
w Kalinie, Kalinku i Romanowie. WK

STAROWA GÓRA GMINA RZGÓW

Będzie nowa 
kanalizacja

Trzeba było odpalić recykler

https://www.wfosigw.lodz.pl/
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Jest pan zadowolony z przebiegu ostat-
niej Ogólnopolskiej Wystawy Królików 
w Konstantynowie Łódzkim, która zosta-
ła zorganizowana w styczniu tego roku?
Wreszcie, po dwóch latach pandemii udało się 
ją zorganizować. Nie wszystkim się to udało: 
w grudniu nie odbyła się wystawa kielecka, 
również w dniach 19–20 lutego nie doszła 
do skutku impreza w Wieluniu. Jako związek 
odnieśliśmy sukces organizacyjny 
– w konstantynowskiej hali 
udało się zgromadzić 
85 hodowców z 758 
królikami. Na wy-
stawie znaleźli się 
najlepsi z najlep-
szych – w różnych 
kategoriach zosta-
li nagrodzeni 120 
pucharami m.in. przez 
przedstawiciela burmistrza 
Rzgowa – Mirona Ossowskiego i Ra-
dosława Pełkę, przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Rzgowie.

Od dawna pasjonuje się pan królikami?
Ja już jestem reprezentantem trzeciego pokole-
nia, a nasze dzieci: 14-letnia Sara oraz 12-letni 
syn Maciek także wykazują coraz większe zain-

teresowanie naszym stadem. Staram się utrzy-
mywać hodowlę na poziomie 40 dorosłych 
francuskich baranów szarych oraz żelazistych, 
a poza tym mam obecnie 100 młodych. Z do-
rosłych udało się wyselekcjonować 8 okazów 
wystawowych do Konstantynowa Łódzkiego. 
Rasowe króliki są niezwykle delikatne i trud-
ne w hodowli. Chorobą lub upadkiem reagują 

na zmianę jadłospisu. Skład paszy zmienia się 
stopniowo przez 3–4 miesiące, żeby zwierzę 
nie odczuło różnic w jej składzie. Pasza w po-
staci granulatu dla królików jest zbilansowana 
jak konserwy dla psów i kotów. Muszą w niej 
występować białko, witaminy, lucerna, nasio-

na słonecznika, pszenica, kukurydza itd. Porcja 
karmy składa się pół na pół z gotowej paszy, 
a reszta to głównie pszenżyto, owies i siano.

Te rasowe futrzaki są smaczne?
Moja mama, a także żona Magdalena doszły 
do doskonałości w przyrządzaniu królika, któ-
ry gości na naszym stole przynajmniej raz w ty-
godniu w postaci pasztetów, pieczeni z tuszki, 

która dzień wcześniej jest nacierana 
przyprawami i pływa w zale-

wie, żeby mięso skrusza-
ło. Bardzo mi smakuje 

biały barszcz na tym 
delikatnym mięsie. 
Żona serwuje rosół 
na króliku, pomido-

rową i krupnik. Du-
żym uznaniem cieszy 

się wędzonka: królika wę-
dzi się jak szynkę. To jest sama 

esencja najlepszego smaku – na pół 
kilo wędzonki potrzeba kilograma czystego 
mięsa. Gotowy wyrób kroi się na plastry i kła-
dzie na kanapkę. Z 8-kilogramowego królika 
jest około 4,5 kilograma czystego mięsa do ce-
lów konsumpcyjnych. To mięso szalenie drogie 
– królik francuskie baran szary osiąga w Polsce 
cenę do 400 złotych. Nie zjada się championów 
wystawowych, które mają u mnie zapewnioną 
emeryturę. W klatkach pozostawiam kilku ta-
kich „dziadków”, którzy mają po 5 lat. Na kon-
sumpcję przeznacza się zwierzęta, które na wy-
stawie nigdy nie osiągną sukcesu.

W jakich krajach 
popularne są królicze dania?
Bezspornie do liderów należą Czechy, gdzie 
na 10,5 miliona ludności – aż 700 tysięcy lu-
dzi hoduje króliki. Można śmiało powiedzieć, 
że ponad 50 tysięcy hodowców jest zrzeszo-
nych. Pod względem spożycia mięsa króliczego 
w czołówce znajdują się też Niemcy i Austriacy. 
Kiedy musimy dokupić króliki do celów ho-
dowlanych, wybieramy wystawę w Niemczech, 
gdzie jednorazowo prezentuje się 30 tysięcy 
królików albo do Francji, gdzie w jednym miej-
scu możemy podziwiać 12 tysięcy królików.

Króliki ponoć mnożą się 
bez opamiętania?
To jeden z mitów dotyczących tego zwierzę-
cia. Hodowla rasowych okazów to zupełnie 
co innego niż ferma specjalizująca się w do-
stawach mięsa. Takie fermy występują głów-

nie na Opolszczyźnie. My, hodowcy dążymy 
do ograniczenia liczby młodych w każdym 
miocie, żeby samica była w jak najlepszej kon-
dycji i wydawała na świat najszlachetniejszy 
przychówek o pięknej budowie i futrze. Kró-
liki rasowe mają po dwa mioty w ciągu roku 
i często po 4–7 młodych w wykocie. Oczywi-
ście, nie są rzadkością sześcioraczki. U mnie 
najwięcej było szesnaścioro drobiazgu, ale 
wiek dojrzały osiągnęły jedynie dwa osobni-
ki. Jednak taka gromadka tak często domaga 
się karmienia, że samica chudnie w mgnieniu 
oka i potem trzeba przez pół roku odbudowy-
wać jej formę. Trudność hodowli polega m.in. 
na tym, że tylko 60% młodych dojrzewa do-
rosłego wieku. Zwierzęta zniosłyby tempera-
turę -30°C, ale są podatne na zawały i zapaści 
podczas rekordowych lipcowych upałów. Nie 
pomaga wylewanie zimnej wody pod klatkami 
ani umieszczanie klatek w cieniu drzew.

Czy pańscy pupile lubią pohasać 
na wolnej przestrzeni?
Zdarzają się ucieczki i ukrywanie we wszelkich 
możliwych zakamarkach. Na wolności natych-
miast przystępują do rycia tuneli w ogrodzie. 
Wtedy czują się w siódmym niebie! Ten pod-
bierak z siatką, który pan tu widzi, nie służy 
do odłowu ryb w stawie, ale do wyciągania kła-
pouchów z kryjówek. Jeżeli uciekinier ma oko-
ło dwóch miesięcy i więcej to wyżywi się sam 
na wolności. Młodsze padają natychmiast ofia-
rą drapieżników, braku pożywienia i chorób. 
Królików rasowych nie wypuszcza się na spa-
cery do zielonego ogródka pod gołym niebem, 
bo przywlekłyby do klatek zarazki.

W nazwie waszego związku końcowy 
człon dotyczy drobnego inwentarza, 
to co to oznacza?
W grupie stu członków łódzkiego związku 
w większości jesteśmy hodowcami królików. 
Nowym zjawiskiem są hodowle kolorowych 
królików miniaturowych o wadze około kilo-
grama i w cenie 800–1000 zł. Maja długie wło-
sy, inny kolor uszu. Bardziej przypominają mi-
sia pluszowego niż żywe zwierzę. Pozostajemy 
jednak otwarci na przyjęcie hodowców drobiu 
ozdobnego, rasowych szczurów, szynszyli, świ-
nek morskich czy gołębi. Ten drobny inwentarz 
byłby zawsze ciekawym urozmaiceniem każdej 
wystawy.

Włodzimierz Kupisz

Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. rolnicy 
utrzymujący w swoich gospodarstwach lo-
chy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni 
są utratą płynności finansowej w związku 
z ograniczeniami na rynku rolnym spowodo-
wanymi epidemią COVID-19, mogą składać 
w ARiMR wnioski o wsparcie.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy 
spełniający kryterium mikro-, małego lub 
średniego przedsiębiorstwa, w których go-

spodarstwach w okresie od 15 listopada 
2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się lub 
urodzi minimum 10 prosiąt. Oznakowanie 
tych prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR 
do 15 kwietnia 2022 r. Pomoc przysługuje 
tym producentom, którzy na dzień 15 li-
stopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, 
w którym były utrzymywane świnie. Wy-
sokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 
10 sztuk świń (prosiąt), jednak nie więcej 
niż 500 tys. zł dla jednego producenta trzo-
dy chlewnej.

Wnioski przyjmują biura powiatowe 
Agencji do 29 kwietnia 2022 r. Można je zło-
żyć osobiście, przesłać za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP 
lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce 
Poczty Polskiej.

Pomoc dla hodowców trzody

Futrzaki z ulicy Futrzaki z ulicy 
GrodziskiejGrodziskiej

Rozmowa z Piotrem Pietraszczykiem, wiceprezesem zarządu 
Łódzkiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych i Drobnego 
Inwentarza z siedzibą w Rzgowie przy ul. Grodziskiej



RZGÓW NASZA GMINA – luty 20228 TRADYCJA I KULTURA

W piątkowy wieczór, 11 lutego 
2022 roku w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Rzgowie dwu-
krotnie wybrzmiały dźwięki 
kultowej piosenki „Budki 
Suflera”: „A po nocy nastanie 
dzień” w interpretacji Damiana 
i Marka. To tylko jedno z pięk-
nych wykonań romantycznego 
wieczoru nazwanego Aku-
stycznym Koncertem Walen-
tynkowym, na który zaproszo-
no wszystkie zakochane pary 
(i nie tylko).

O miłości śpiewały 
wokalistki i wo-
kaliści – Jeden 

utwór był w języku… fińskim, reszta po an-
gielsku i po polsku. W programie usłyszeliśmy 
między innymi takie utwory jak: „Cykady 
na Cykladach”, „Byle jak”, „Listen to your he-
art” czy „Ostatni raz”. To była – zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami Domu Kultury – 
pełna uczucia, pięknych melodii i dźwięków, 

romantyczna muzyczna uczta. Przygotowanie, 
akompaniament i prowadzenie: Marek Bin-
kowski.

Pod koniec koncertu na scenę wszedł mło-
dy człowiek z pękiem róż o bardzo oryginal-
nym kolorze kwiatów. 

Wręczył je najdroższej jego sercu wo-
kalistce, kończącej właśnie występ. Niewyklu-
czone, że będzie dalszy ciąg tej niesamowicie 
romantycznej historii…

W koncercie uczestniczyli: burmistrz Rz-
gowa Mateusz Kamiński, nowa zastęp-
czyni burmi-
strza Monika 
Pawlik, któ-
ra  zost a ła 
przedstawio-

na widzom oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Radosław Pełka. Włodarze gminy 
byli pod wrażeniem wysokiego poziomu 
artystycznego wykonawców i profesjonali-
zmu kadry GOK. Dom Kultury w Rzgowie 
zbudowany od fun-

damentów w obecnej kadencji to jedna 
z najlepiej wyposażonych i nowoczesnych pla-
cówek tego typu w centralnej Polsce.

GOK w Rzgowie może zaliczyć do całkiem 
udanych rok 2021 mimo, że był trudny i dale-
ki od „normalności”. Miniony sezon obfitował 

w różnorodne wy-
darzenia kulturalne. 
Zorganizowanych zo-
stało szereg spektakli, 
koncertów, wystaw 

i plenerów, które uwiecznione zostały w foto-
relacjach. Koncert poprzedził wernisaż wysta-
wy fotografii pt. „W 2021 roku w GOK”. Zdjęcia 
można oglądać na parterze placówki do końca 
marca. Włodzimierz Kupisz

Dom Kultury pełen zakochanych par
Dom Kultury pełen zakochanych par

Miłosne przebojeMiłosne przeboje

w GOK…w GOK…



RZGÓW NASZA GMINA – luty 2022  TRADYCJA I KULTURA 9

„Co ludzie powiedzą… na to? 
Rety co za kabarety”. Pod takim 
tytułem kryło się widowisko 
kabaretowo-wokalno-tanecz-
ne w Domu Kultury w Rzgowie 
zaprezentowane 12 lutego. 
Była to premiera przygotowy-
wana od kilka miesięcy.

Woalka zamówiona dla jednej z tancerek egzo-
tycznych przez trzy miesiące pokonywała dy-
stans z Chin na ul. Szkolną. Jednak męska część 
publiczności zdecydowanie ominęła ten szcze-
gół kostiumu i baczniej zwracała uwagę na ta-
lent choreograficzny i figurę wykonawczyń.

W widowisku mieliśmy okazję podzi-
wiać m.in. artystów tego formatu co: Katarzyna 
Cieślak, Mariusz Czapski, Dorota Cisłowska, 
Iga Cisłowska, Kacper Grala, Janusz Krawczyń-
ski, Konrad Miśkiewicz, Ewa Młudzik, Jerzy 
Muras, Katarzyna Prądzyńska i Wiktoria Prą-

dzyńska, tancerki i i tancerzy: 
Agnieszkę Dzikowską, Karoli-
nę Paradowską oraz Igę z Kac-
prem. Spektakl wyreżyserowała 
Bożena Krawczyńska, oprawa 
muzyczna i konferansjerka – 
Marek Binkowski, scenografia 
– Ewa Majdzińska (jej maczu-
gi z papieru i sznurka to maj-
stersztyk wśród rekwizytów).

Jerzy Muras zagrał aż tyle różnych 
postaci, że zasadniczo tylko zawodo-
wy aktor mógłby to wszystko ogarnąć. 
W jednej scenie był synkiem drżą-
cym przed leczeniem czwórki, które-
mu mama nie chciała dać pieniążka 

na znieczulenie. W drugiej scenie grał 
funkcjonariusza drogówki, który natknął 
się na bezczelną Mariolkę. W następnym 
skeczu już awansował na komendan-
ta. W jednym był naturalnie bezwłosy, 
a w drugim już miał bujną czuprynę.

Kabaretowa część widowiska bazo-
wała na najbardziej znanych skeczach 
polskich kabaretów, ale również bardzo 
dowcipna była wariacja na temat popu-
larnego, choć starego brytyjskiego seria-

lu, który dał tytuł rzgowskiemu spektaklowi. 
Dzięki ogromnym przestrzeniom Domu Kul-
tury, bohaterowie gnali na rowerach na scenie 
i na widowni, a pani Bucket przełaziła przez 
wysoki płot, a Róża przyprowadzała kolejnych 
kochanków.

Popisom komediowym, tanecznym i wo-
kalnym przyglądał się burmistrz Mateusz Ka-
miński, który przedstawił swoją nową zastęp-
czynię Monikę Pawlik. Oboje wręczyli kwiaty 
wykonawcom, będąc pod dużym wrażeniem 
zdolności talentów rzgowskich artystów.

Włodzimierz Kupisz

Humor profesjonalnych amatorówHumor profesjonalnych amatorów

Co ludzie Co ludzie 
powiedzą? powiedzą? 
Było super!Było super!
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Z książką za pan brat

Spotkania dla dorosłych
• Andrzej Stasiuk
• Michał Rusinek
(Biblioteka w Rzgowie jest uwzględniona 
w terminarzu obu zaproszonych gości. Nieste-
ty ze względu na ich liczne obowiązki, nie jest 
jeszcze znany dokładny termin spotkań.)
•  Agnieszka Salska – marzec – spotkanie wo-

kół antologii poezji Emily Dickinson, autor-
stwa pani profesor; Światowy Dzień Poezji 
obchodzony 21 marca jest okazją do orga-
nizacji spotkań poetyckich, stąd wybór tego 
miesiąca;

•  Anna Stryjewska – Tydzień Bibliotek (8–15 
maja) promocja najnowszej książki pisarki. 
Dokładny termin spotkania będzie uzależ-
niony od daty ukazania się książki na rynku 
wydawniczym;

•  Urszula Kicińska – spotkania o tematyce hi-
storycznej w terminach, które są uzgadniane 
w zależności od grafiku wykładów pani doktor.

Spotkania dla dzieci
•  Wiesław Drabik młodsze dzieci, 3 spotkania 

(w każdej szkole gminy Rzgów) – marzec, kwie-
cień – dokładny termin w trakcie ustalania;

•  Ewa Nowak – młodzież, 3 spotkania (w każ-
dej szkole gminy Rzgów) – czerwiec – do-
kładny termin w trakcie ustalania;

•  Robert Gondek – młodzież, spotkanie w bi-

bliotece – dokładny termin w trakcie ustala-
nia;

•  Dariusz Staniszewski – dzieci w wieku 
przedszkolnym – dokładne terminy w trak-
cie ustalania.

Inne planowane wydarzenia 2022
•  Wieczór poetycki we współpracy z GOK 

24.03.2022 (czwartek)
•  Konferencja Biblioterapeutyczna czerwiec lub 

październik 2022
•  Narodowe Czytanie we współpracy z GOK 

2.09.2022 (piątek)
•  Projekt medialno-czytelniczy (wyjazdy rozło-

żone w czasie – czerwiec-listopad 2022)
•  Konkurs Czytelniczy dla najmłodszych – 

kwiecień 2022 z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich

•  Przyjęcia wycieczek do biblioteki połączone 
z lekcjami bibliotecznymi – cały rok

W tym roku biblioteka 
jest otwarta także w każdą pierwszą 

sobotę miesiąca w godz. 9–13.
Anna Malinowska

Właśnie mijają dwa lata od prze-
prowadzki rzgowskiej Gminnej 
Biblioteki Publicznej ze szkoły 

do nowiutkiego gmachu, w którym działa 
Gminny Ośrodek Kultury. Odtąd biblioteka 
działa pod docelowym adresem w warunkach 
lokalowych, pozwalających na wszechstronny 
rozwój.

A teraz krótkie wspomnienie. W czerw-
cu 2000 r. biblioteka została przeniesiona 
z II piętra budynku, w którym następnie 
zorganizowano Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka – na parter Szkoły Podstawo-
wej w Rzgowie pod tym samym adresem – ul. 
Szkolna 3. Odrębne wejście dawało odrobinę 
samodzielności, zwłaszcza że biblioteka zy-
skała autonomię organizacyjną w związku 
z przekształceniem w samodzielną instytucję 
kultury w 2001 r.

Dzięki gościnności dyrektorów szkół 
gminy Rzgów oraz ośrodka GOSTiR, którzy 
udostępniali miejsca spotkań, bibliotekarze 
zaprosili m.in.: Ryszarda Binkowskiego, 
Romana Kłosowskiego, Krystynę Mazuró-
wnę, Martę Maklakiewicz, Martę Sztokfisz, 
Andrzeja Pilipiuka i innych ludzi twórców 
kultury.

Oczekiwana przeprowadzka do nowej 
siedziby – Domu Kultury w Rzgowie wiąza-
ła się z przeniesieniem całego księgozbioru 
do pięknego, funkcjonalnego, trzystumetro-
wego lokalu, wyposażonego w nowe meble 

i sprzęty. Transportem 26 tysięcy książek 
do nowej siedziby zajęła się firma specjali-
styczna. Zapakowanie i rozpakowanie oraz 
ułożenie książek to praca bibliotekarzy. Cały 
proces trwał od 13 stycznia do 28 lutego 
2020 r., aby otworzyć podwoje 2 marca 2020 r. 
Obostrzenia związane 
z covid-19 powodowa-
ły naprzemienne za-
mykanie i otwieranie 
placówki według wska-
zówek Ministerstwa 
Zdrowia. Ostatecznie, 
7 czerwca 2021 r. bi-
blioteka w pełni udo-
stępniła swoje zbiory 
zarówno na miejscu, 
jak i poza siedzibę.

Czytelnicy wróci-
li do aktywnego ko-
rzystania z biblioteki. 
W 2021 r. zapisało się 
1101 osób, które wypo-
życzyły 13 tysięcy 609 
książek oraz 755 czaso-
pism na zewnątrz.

Na miejscu skorzy-
stano z 2278 książek, 
1295 czasopism oraz 15 
czasopism oprawnych. 
Dużym powodzeniem 
cieszą się elektronicz-
ne bazy książek: IBUK LIBRA (do września 
2021 r.) oraz LEGIMI, oferujące dostęp 
do ponad 60 tysięcy książek do czytania lub 
słuchania.

Biblioteka prenumeruje 17 tytułów cza-
sopism, m.in. Politykę, Tygodnik Powszech-
ny, CD-Action, Motor, Zwierciadło, Angorę 
oraz gazetę codzienną Dziennik Łódzki, który 
można przejrzeć także w wersji elektronicznej 
na komputerze w bibliotece. Lokalną prasę 

reprezentują dwa mie-
sięczniki: „Rzgów Na-
sza Gmina” oraz „Gaze-
ta Rzgowska”. Zdarzają 
się czasopisma anglo-
języczne np. Spectator, 
The Ekonomist czy The 
Guardian, które prze-
kazuje zaprzyjaźniony 
czytelnik.

Na dzień 17 lute-
go 2022 r. zapisało się 
596 osób, choć z bazy 
liczącej nieco ponad 
29 tysięcy woluminów 
skorzystało wielokrot-
nie więcej czytelników, 
bowiem przeglądanie 
zbiorów na miejscu nie 
wymaga zapisu. Dzię-
kujemy za odwiedziny 
i opinie o rzgowskiej 
bibliotece. Wsłuchuje-
my się w Państwa ocze-
kiwania i staramy się 
podążać za sugestiami, 

by biblioteka była ważnym miejscem w prze-
strzeni publicznej i jak najlepiej służyła.



Anna 
Malinowska

Pośród książek, spotkań i wydarzeńPośród książek, spotkań i wydarzeń

Planowane Planowane 
wydarzenia wydarzenia 
na 2022 rokna 2022 rok
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Zapisy do ogólnopolskich kon-
kursów dla Kół Gospodyń Wiej-
skich. Wartościowe nagrody, 
niezapomniane emocje, nowo 
zawarte przyjaźnie – to wszyst-
ko i jeszcze więcej czeka 
na Was podczas wyjątkowego 
święta Kół Gospodyń Wiejskich 
– Festiwalu „Polska od kuchni”. 
Zgłoszenia do konkursów – 
do 14 marca 2022 r.

Festiwal KGW „Polska od kuchni” to ogól-
nopolskie wydarzenie, przygotowane z myślą 
by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festi-
wal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie 
lokalnych społeczności, promocję polskich pro-
duktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymia-
nę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności 
i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń 
Wiejskich w promowanie bogactwa oraz róż-
norodności lokalnej tradycji a także pogłębić 
wiedzę o kulturze regionu, już po raz kolej-
ny zapraszamy wszystkie KGW do udziału 

w konkursach angażujących koła z całej Pol-
ski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą 
wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć 
na każdym etapie rywalizacji. Motywem prze-
wodnim festiwalu i wszystkich kategorii kon-
kursowych będzie tradycyjne wesele z ucztą 
smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką 
i pysznym polskim jedzeniem!

Wybory Miss Wdzięku
to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą 
poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku.

W konkursie Miss jedną z kreacji, w której 
zaprezentują się Panie będzie strój nawiązujący 
do sukni Panny Młodej. Konkurs odbędzie się 
w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. 
życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny
podczas którego Koła mają za zadanie przy-
gotować danie regionalne, bądź nowoczesna 
wariację na jego temat. Konkurs Kulinarny 
będzie krążyć wokół tematu dań serwowanych 
na lokalnych weselach

Konkurs Artystyczny
to kategoria konkursowa, w której Koła mogą 
wykazać się największą kreatywnością! Zgło-
szenia Powinny nawiązywać do lokalnych ob-
rzędów związanych ze ślubem. Weselny taniec, 
przyśpiewka, scenka, a może własnoręcznie 
uszyty welon? Wszystkie chwyty dozwolone!

Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – 
opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie 
aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich 
na rzecz lokalnych społeczności. Jest to prze-
strzeń, w której każde koło może zaprezento-
wać swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmo-
wane działania na rzecz społeczności lokalnych 
i kultywowania tradycji.

Nagrody główne w finale to aż 10 tys. zł! 
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na 
https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa ogłosiła XIV edycję konkursu 
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. 

Celem konkursu jest promocja polskiego rol-
nictwa, problematyki związanej 
z obszarami wiejskimi, dziedzictwa 
kulturowego oraz wzbogacenie pu-
blicznej debaty na temat polskiej wsi. 
Konkurs od wielu lat wzbogaca dys-
putę na temat rozwoju wsi, dodatko-
wym atutem są atrakcyjne nagrody.

Fundacja na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa we współpra-
cy z Wydawnictwem Naukowym 
Scholar ogłosiła XIV edycję kon-
kursu „Polska wieś – dziedzictwo 
i przyszłość”. Patronat honorowy nad 
konkursem objął Polski Komitet ds. 
UNESCO. W konkursie preferowane 

są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wyka-
zujące oryginalność w zakresie podjętej proble-
matyki lub metodologii badań, napisane w spo-
sób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace 
w dwóch kategoriach:
•  Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), po-

pularnonaukowe i inne nienależące do tych 
dwóch kategorii, ale prezentujące 
szczególnie inspirujące i innowa-
cyjne spojrzenie na problematykę 
rozwoju wsi;
•  Prace prezentujące dorobek kul-

turowy kraju i regionu, opisujące 
inicjatywy lokalne, dziedzictwo hi-
storyczne wsi (monografie wsi, ar-
chiwalne zbiory zdjęć stanowiące 
element dokumentacji, pamiętni-
ki) oraz prace ilustrujące przykład 
sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii 
otrzyma nagrodę pieniężną w wyso-
kości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone 

prace będą mogły być wydane w postaci książ-
kowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. 
Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022 r.

Konkurs obejmuje prace o bardzo szerokiej 
tematyce. We wcześniejszych edycjach nagra-
dzane były prace z zakresu historii, kultury, 
ekonomii, socjologii, nauk przyrodniczych 
i rolniczych. Warunkiem jest jedynie powiąza-
nie tematyczne z obszarami wiejskimi.

Regulamin i wymagane dokumenty doty-
czące konkursu znajdują się na stronie interne-
towej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są do-
stępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji 
na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gom-
browicza 19, 01–682 Warszawa. Dodatkowych 
informacji na temat konkursu udziela: Jakub 
Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.biz.pl, tel. 
695 116 110, 22 864 03 90, faks 22 864 03 61. 
Informacje na temat poprzednich edycji kon-
kursu, Kapituły Konkursowej i laureatów moż-
na znaleźć na stronie www.fdpa.org.pl/konkurs 
oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.



WielkaWielka uczta uczta  wdziękuwdzięku,,  
smakówsmaków,,  kolorówkolorów……  

Warto spróbować!

Pamiętnik albo monografia wsiPamiętnik albo monografia wsi

KonkursKonkurs

https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/
https://www.fdpa.org.pl/
mailto:j.zielinski%40fdpa.biz.pl?subject=
https://www.fdpa.org.pl/xiv-edycja-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
https://www.facebook.com/Fundacja.FDPA
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Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych opon samochodowych z terenu GMINY RZGÓW

TERMIN ODBIORU OBSŁUGIWANY REJON

23.02.2022 Rejon1:  RZGÓW: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, księdza Załuski, Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, 
Rudzka, prof. Łowmiańskiego, Księżycowa, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98, Katowicka

2.03.2022 Rejon 2:  RZGÓW: Długa, Borowikowa, Gliniana, Bajkał (dawna Gliniana 62), Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, Reja, Ogrodowa, pl. 500-lecia, Polna, Południowa, 
Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, Tylna, Wąska, Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana

22.02.2022 Rejon 3:  RZGÓW: Leśna, Nasienna, Stroma; STARA GADKA: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucerniana, Ogrodników, Rzemieślnicza, Szparagowa, Ślusarska, Uczniowska, Usługowa, Zaułek, 
Zdrojowa; GOSPODARZ: Cegielniana, Gospodarz, Kwiatowa, Liliowa, Łanowa, Młyńska, Nowa, Różana, Pałacowa, Spacerowa, Zbożowa

1.03.2022 Rejon 4:  CZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY, GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa; RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

3.03.2022 Rejon 5:  BRONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA, KALINKO: Łączna

4.03.2022 Rejon 6:  KALINKO, STAROWA GÓRA: Centralna od 1 do 37, strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana Pawła II, Kanałowa, Sołecka, Perłowa, Wójtowska, 
Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa; STARA GADKA: Śniadeckiego

28.02.2022 Rejon 7:  STAROWA GÓRA: Wierzbowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, 
Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa, Żwirowa, Szklana, Akacjowa

25.02.2022 Rejon 8:  GRODZISKO, KONSTANTYNA, STAROWA GÓRA: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa, Podłogowa, 
Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Łokietka, Zygmunta Wazy

Zbiórka obejmuje odpady:
–  odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, łóżka, fotele, elementy stolarki, 

stoły, krzesła, drzwi bez elementów szklanych, panele, ramy okien-
ne bez szyb, dywany, wykładziny, materace, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, rowery, grzejniki),

–  metale, złom,
–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, kom-

putery, monitory),

–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, dru-
karki, odkurzacze, miksery, grzejniki elektryczne, czajniki elektryczne, 
suszarki, kuchenki elektryczne, zmywarki),

–  urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki, chłodziarki, 
klimatyzatory),

–  zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk),
–  baterie i akumulatory,
–  odzież, tekstylia.

Mieszkańcy posesji wielorodzinnych mają obowiązek wystawienia ww. 
odpadów przy punktach odbioru odpadów komunalnych. W przypadku, 
gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom wymienionym 
powyżej lub będą niekompletne (dot. elektrycznych i elektronicznych), 
wykonawca – firma JUKO ma prawo nie odebrać takich odpadów.

Przypominamy, że przez cały rok z wyjątkiem świąt i dni wolnych 
od pracy: w okresie od 1 kwietnia do 31 października od wtorku do so-
boty w godz. od 7.00 do 15.00 w okresie od 1 listopada do 31 marca 

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, można bezpłatnie 
oddać do PSZOK, ul. Ogrodowa 115 w Rzgowie, selektywnie zebrane 
odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury, z tworzyw sztucz-
nych, drewna, metalu, szkła, odpady zielone (liście, skoszona trawa, 
drobne gałęzie), popiół, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, two-
rzywa sztuczne, papier, metale, żarówki/świetlówki, baterie i akumu-
latory, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe, 
odpady remontowe i budowlane.

Odpady powinny być ułożone w jednym miejscu przy posesji i przygotowane do odbioru oraz transportu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przyjmiemy 
odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe wystawiamy do godziny 7.00!
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Podinspektor Tomasz Konopka, ko-
mendant Komisariatu Policji w Rz-
gowie przygotował na ostatnią XLIV 
sesję Rady Miejskiej sprawozdanie 

na temat bezpieczeństwa na naszym terenie 
w zeszłym roku. Rejon służbowy komisariatu 
w Rzgowie obejmuje naszą gminę oraz gminę 
Brójce.

Wykrywalność przestępstw ukształto-
wała się na poziomie 56%. Stwierdzono 208 
czynów przestępczych – wykryto sprawców 
117 przestępstw. W przywołanej statystyce 88 
przestępstw mieści się w kategorii najbardziej 
uciążliwych dla społeczeństwa, czyli kradzieże, 
kradzieże samochodów, uszkodzenie mienia, 
kradzieże z włamaniem, uszkodzenie ciała, bój-
ki, pobicia i rozboje.

Najważniejsze zdarzenia to:
–  zatrzymanie dwóch sprawców licznych kra-

dzieży z włamaniem do domów w budowie 
w gminie Rzgów, Bukowcu i Andrespolu; 
odzyskano znaczna część łupów, głównie 
elektronarzędzi i sprzętu AGD;

–  usiłowanie zabójstwa Rosjanina w Konstan-
tynie poprzez ugodzenie nożem w klatkę 
piersiową;

–  ustalenie sprawcy rozboju, do którego doszło 
na stacji paliw Orlen przy ul. Katowickiej 
w Starej Gadce;

–  zatrzymanie sprawców kradzieży z włama-
niem do domu w Czyżeminku i w innych 
posesjach w powiatach łódzkim wschodnim 
i pabianickim.

opr. WK

KOMENDANT O BEZPIECZEŃSTWIE W GMINIE

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 
im. kaprala Wojtka w Rzgowie przeprowa-

dziło w niedzielę, 13 lutego w Hali Sportowej 
GOSTiR pierwszą zbiórkę krwi w 2022 roku. 
Zebrano: 18 litrów i 450 ml krwi.

Od strony medycznej akcję zabezpieczała 
tradycyjnie Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Łodzi. Organizatorzy za-
prosili do współpracy sponsorów. Łącznie 52 
osoby zostały zarejestrowane, a 41 krwiodawców 
podzieliło się najcenniejszym lekiem na świecie.

Dziękujemy Wam bardzo za uczestnictwo 
i zapraszamy na kolejną zbiórkę, która odbę-
dzie się 24 kwietnia br. Fot. organizator

W sobotę 12 lutego 2022 r. 
Ochotnicza Straż Pożarna Rz-
gów, jak również Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza zachęcały 
do wstępowania w szeregi OSP.

Druhowie z jednostki rzgowskiej OSP dziękują 
wszystkim, którzy przybyli na sobotnią zbiórkę. 
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego, będącego w posiada-
niu naszej jednostki. Każdy 
z uczestników mógł wsiąść 
do samochodu strażackiego 
i poczuć się jak prawdziwy 
strażak ratownik. Druhowie 
z OSP Rzgów przeprowadzili 
krótki pokaz z zakresu dzia-
łań gaśniczych, który cieszył 
się równie dużym zaintereso-
waniem.

Strażacy przedstawili tak-
że m.in. sposób, w jaki zostają 

alarmowani przed wysłaniem na miejsce zda-
rzenia. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
grillem przy gorącej herbacie. Gospodarzy 
remizy w Rzgowie niezmiernie cieszy fakt, 
że w szeregi ich jednostki wstąpili w sobotę 
nowi członkowie. Nie jest określona dolna 
granica wieku ochotników. Członkowie Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej to chłopcy 
i dziewczęta w wieku do 18 lat.

WK, fot. OSP Rzgów

Szczęśliwa trzynastka Szczęśliwa trzynastka 
krwiodawcówkrwiodawców

Strażacka promocja Strażacka promocja 
z pokazami gaszeniaz pokazami gaszenia
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W niedzielę, 6 lutego 2022 r., 
w Hali Sportowej GOSTiR 
w Rzgowie, Caritas zorgani-
zowała charytatywny Turniej 
Piłkarski. Efektem zbiórki było 
ok. 2300 złotych – poinformo-
wał Mieczysław Trzeciak, po-
mysłodawca turnieju i społecz-
nik rzgowskiego Caritas.

Najwięcej datków do puszek wolontariuszy 
trafiło w rejonie stołów zastawionych ciastami, 
upieczonymi przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rzgowie oraz wielokolorowymi prymulkami 
i innymi roślinami, ofiarowanymi przez gospo-
darstwo ogrodnicze Turskich. Lista sponsorów 
była długa.

Pieniądze zebrane podczas kwesty pomo-
gą w rehabilitacji niepełnosprawnych z gminy 
Rzgów oraz z Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
św. Stanisława Biskupa Męczennika. Ośrodek 
Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepeł-
nosprawnych Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa 

z Kantalicjo (felicjanki) w Rzgowie był repre-
zentowany przez przełożoną – siostrę Kornelię 
z felicjankami oraz podopiecznych niepełno-
sprawnych. W wydarzeniu uczestniczyli ponad-
to: burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Ra-
dosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej, 
a także radni Ewa Tyll i Przemysław Szczech.

Puchar turnieju trafił do OSP Guzew, a dru-
gi puchar w kategorii drużyn żeńskich odebrały 
zawodniczki drużyny Brzeziny Rekord. Trady-
cyjnie, drużynę wystawili księża Archidiecezji 
Łódzkiej z bardzo dobrym bramkarzem. Du-
chowni wyszli na boisko w typowych strojach 
sportowych. Komentatorem sportowym był 
ksiądz proboszcz Krzysztof Florczak. W.K.

Na sportowo 
i na… słodko

AKCJA CHARYTATYWNA CARITAS W RZGOWIE

A oto wyniki rozgrywek:
Brzeziny Rekord – Tatusiowie 3:1 
OSP Guzew – Księża 4:1 
OSP Guzew – Tatusiowie 5:2 
Mamusie – Księża 1:9 
Księża – Brzeziny Rekord 4:0 
Mamusie – OSP Guzew 1:7 
Księża – Tatusiowie 3:1 
Brzeziny Rekord – OSP Guzew 1:8
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Niecały miesiąc pozostał 
do rozpoczęcia wiosennej 
rundy rozgrywek. Tradycyjnie 
najszybciej na boisko wybie-
gną zawodnicy pierwszej dru-
żyny, którzy w weekend 18/19 
marca zmierzą się w meczu 
wyjazdowym z zespołem Ró-
życy. Po nich do rozgrywek do-
łączą kolejne zespoły, których 
łącznie osiem będzie repre-
zentować Zawiszę w sezonie 
wiosennym.

Na taką liczbę składają się 3 drużyny senior-
skie i 5 młodzieżowych (roczniki 2006/07, 
2008, 2009, 2010 i 2012). Pozostałe trenują-
ce drużyny z roczników 2011, 2013/14, 2015 
i 2016 uczestniczyć będą w turniejach i grach 
sparingowych. Zajęcia rozpoczęte zostały już 
w styczniu w każdej dostępnej w naszej okolicy 
lokalizacji. Tradycyjnie korzystamy z bazy jaką 
oferuje Gmina, a także z boisk łódzkiego CH-
KS-u. Termin powrotu na stadion w Rzgowie 
planowany jest na drugą połowę marca, choć 
i tak o wszystkim zadecyduje pogoda. Okres 
przygotowawczy zdaje się przebiegać bez 
większych zakłóceń, a każda z drużyn ma już 
za sobą sporo odbytych jednostek treningo-
wych oraz rozegranych gier.

Seniorzy w gotowości

Naszą relację z przygotowań zaczynamy, jak 
zawsze, od seniorskich drużyn. Kolejny raz 
bez zbędnego rozgłosu szlifują oni swoją for-
mę przed startem rozgrywek. Pierwszy zespół 
ma już za sobą kilka rozegranych sparingów. 
Z meczu na mecz wyniki zaczynają się popra-
wiać co wskazuje na dobry prognostyk przed 
startem ligi. W ostatnim sparingu 4:0 pokona-
ny został zespół Startu Brzeziny, a w następnym 
zmierzymy się z Włókniarzem Moszczenica. 
Bardzo ważnym aspektem jest także brak poważ-
nych kontuzji, eliminujących z udziału w run-
dzie wiosennej. Oby taki stan rzeczy utrzymał się 
jak najdłużej. W zespole nie zaszły też w zasadzie 
żadne zmiany kadrowe, choć nie wykluczone 
że do zespoły dołączy 1–2 zawodników.

Drugi zespół swoje treningi rozpoczął 
na równi z pierwszym. Urozmaiceniem pla-
nowanych zajęć był udział w rozgrywkach III 
ligi futsalu. Młodzi zawodnicy zebrali kolejne 
doświadczenia, a była to także szansa na popra-
wienie swoich umiejętności technicznych. Start 
rozgrywek zaplanowany jest na początek kwiet-
nia, więc czasu na szlifowanie formy jest jeszcze 
bardzo dużo. Trzecie miejsce na zakończenie 
jesiennych rozgrywek pozwala na włączenie się 
o awans na wyższy poziom rozgrywkowy.

Przed żeńskim zespołem bardzo ciekawa 
runda, która może się zakończyć promocją 
do III ligi. Wszystko wskazuje na to, że dobrze 
przeprowadzone przygotowania do rundy 

wiosennej pozwolą na odniesienie takich wy-
ników, które ten cel zrealizują. Start rundy wy-
znaczono na ostatni weekend marca, tak więc 
przed dziewczynami jeszcze miesiąc wylewania 
potu. Ostatnio widziane były na między inny-
mi na siłowni, a to oznacza, że o siłę mięśni 
możemy być spokojni.

Młodzież też trenuje
Zimowa aura nie przeszkodziła w rozpoczęciu 
przygotowań do sezonu także wśród zespołów 
młodzieżowych. Ich start zbiegł się z terminem 
startu drużyn seniorskich, a niektóre zespoły 
nawet wyprzedziły swoich starszych kolegów. 
Zakres treningów nie odbiega od tych z lat wcze-
śniejszych. Poza szlifowaniem swoich umiejętno-
ści na orlikach lub hali drużyny tradycyjnie borą 
udział w licznych meczach sparingowych i tur-
niejach. Daty wznowienia rozgrywek są moc-
no zróżnicowane, ale najszybciej na boisku 
zameldują się zawodnicy Juniorów z roczników 
2006/07 i Trampkarzy z rocznika 2008. Po nich 
dołączą kolejne zespoły, a ligowe zmagania po-
trwają do czerwca. Dla większości z nich trzeba 
rezerwować całe boisko bo minimum 9-osobowa 
piłka zagościła już w Zawiszy w bardzo dużym 
wymiarze. W minionej rundzie byliśmy blisko 
promocji do rozgrywek wojewódzkich, jednak 
ostatecznie musieliśmy uznać wyższość rywali. 
Być może wiosna 2022 roku przyniesie jeszcze 
lepsze wyniki, w co mocno wierzymy.

Rozwój trenerów

Nie tylko zawodnicy Zawiszy dbają o swój 
rozwój. O podnoszenie swoich umiejętności 
starają się także trenerzy Zawiszy. W ostatnim 
czasie dwoje z nich ukończyło kursy trener-
skie, zwiększając poziom swoich kompetencji. 
Sebastian Jankowski (opiekun rocznika 2010) 
ukończył kurs UEFA A, a Ewa Szmitka (opie-
kun żeńskiej drużyny) kurs UEFA B. Natomiast 
Krzysztof Dudkiewicz (opiekun roczników 
2013–15) wyjechał na staż do bardzo prężnie 
rozwijającego się klubu Radunia Stężyca.

Dołącz do Zawiszy!
Ponownie zapraszamy wszystkich chętnych 
do rozpoczęcia lub kontynuowania sporto-
wej przygody w Zawiszy. W zasadzie w ra-
mach każdej z grup prowadzone są nabory 
uzupełniające, a szczegółowych informacji 
udzielają trenerzy oraz klubowi działacze. 
Zapewniamy zarówno trening piłkarski, 
ogólnorozwojowy, a także motoryczny, 
prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę. 
Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefo-
nicznego lub poprzez prowadzony na bieżą-
co profil na Facebooku. Dołącz do Zawiszy!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Przygotowania w tokuPrzygotowania w toku

III Mistrzostwa Polski Kobiet w Siatkonodze 
zostaną rozegrane w sobotę, 5 marca 2022 roku 
w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie. Dwanaście 
drużyn z całej Polski zostało już zakwalifikowanych 
do tegorocznych III Mistrzostw Polski Kobiet 
w Siatkonodze. Czy drużyna Zawiszy obroni tytuł?

Siatkonoga po raz Siatkonoga po raz 
trzeci w Rzgowietrzeci w Rzgowie

Piłkarski sezon za pasemPiłkarski sezon za pasem
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6 marca 2022 r., godz. 12.00
Spoko Loko

6 marca (niedziela) o godz. 12.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rzgowie odbędzie się wi-
dowisko muzyczne, podczas którego dzieci 
razem z zespołem „Spoko Loko” będą mogły 

i śpiewać takie piosenki jak: „Tańce Połamań-
ce”, „Ciu ciu ła”, „A ram sam, sam” i wiele in-
nych. Nie zabraknie także magicznych sztuczek 
oraz… więcej nie zdradzimy! Przyjdźcie i daj-
cie się porwać rodzinnie w zwariowany świat 
Spoko Loko!

Bilety na stronie: kupbilecik.pl

20 marca 2022 r., godz. 17.00
Babski Przekręt

To niesamowita historia czterech nietuzin-
kowych kobiet, które otrzymują zlecenie, 
by ukraść słynny obraz Mona Lisy.

Sztuka opowiada o włoskim biznesmenie 
chcącym odzyskać od Francuzów obraz Mona 
Lizy. Kiedy nadarza się okazja, postanawia nie 
zmarnować swojej szansy. Po raz pierwszy 
w historii obraz ma przyjechać na wystawę 
do Polski, gdzie zostanie wystawiony w Pała-
cu Kultury. Luigi zbiera ekipę w Polsce, chcąc 
przechwycić obraz.

Grupę tworzą cztery oryginalne kobie-
ty… Monika, która właśnie wyszła z więzie-
nia po warunkowym zwolnieniu. Karla tajna 
agentka włoskiego wywiadu, która żyje poza 
systemem jako bezdomna na ulicach Warsza-
wy. Natalia absolwentka prestiżowego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, którą zdegradowano 
w muzealnej pracy do roli tabliczki informacyj-
nej oraz Anna, która jest byłą policjantką wy-
rzuconą z pracy w wyniku fałszywego donosu.

Wszystkie są wściekłe i zdeterminowane, 
żeby dokonać kradzieży i zarobić 100 milionów 
dolarów. Czy im się to uda? Czy znajdą wspól-
ny język przy takiej różnicy charakterów? Czy 
otrzymają obiecane 100 milionów dolarów? 

I co zamierzają zrobić z tak niewyobrażalną 
i niedorzeczną sumą pieniędzy?

Występują: Małgosia Lewińska, Ewa Kuklińska, 
Laura Samojłowicz, Joanna Chułek.

Bilety na stronie: kupbilecik.pl
Zamówienie grupowe: 730 065 387

24 kwietnia 2022 r., godz. 17.00
Miłosna pułapka

To komedia romantyczna, która pokazuje re-
lacje międzyludzkie, a przede wszystkim od-
wieczną walkę między kobietą i mężczyzną.

Stawką jest prawdziwa miłość. Kim byśmy 
byli, gdyby nie ona? Tak jak w życiu, podob-
nie między głównymi bohaterami relacje ewo-
luują wywołując coraz silniejsze emocje. Czy 
pokonają strach przed bliskością? Czy zdadzą 
się na instynkt? Czy zrozumieją, czego chcą 
od życia i co są gotowi poświęcić, żeby dostać 
to, czego pragną? A Ty, co byś zrobił, gdyby 
dzisiaj na Twojej drodze stanęła prawdziwa 
miłość? Jaka by była Twoja odpowiedź?

Występują: Adrianna Biedrzyńska, Michalina Roba-
kiewicz, Artur Dziurman, Rafał Szatan, Sandra Żuk.

Bilety na stronie: kupbilecik.pl/imprezy
Zamówienie grupowe: 730 065 387

Imprezy w Gminnym Ośrodku Kultury


