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19 lutego spotkaliśmy się 
w GOSTiR, aby podzielić się 
krwią z innymi potrzebują-
cymi, ale również by pomóc 
zwierzakom.

12 lutego widownia GOK wy-
pełniła się miłośnikami bardzo 
mocnego rocka.

21 lutego grupa chórzystów 
z „Cameraty” na czele z Iza-
belą Kijanką podtrzymywała 
na ulicach Rzgowa stary oby-
czaj. Przebierańcy nawiedzili 
w pierwszej kolejności ratusz.
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nakład 3700 egz.

W niedzielę, 19 lutego 2023 
roku w GOSTiR w Rzgowie od-
była się pierwsza w tym roku 
zbiórka krwi. Spotkaliśmy się, 
aby podzielić się krwią z inny-
mi potrzebującymi, ale rów-
nież pomagamy zwierzakom, 
dla których zebraliśmy prawie 
200 kilogramów karmy.

Efekty zbiórki:
·  32 zarejestrowanych potencjalnych dawców
·  27 osób oddało najcenniejszy lek
·  Łącznie zebraliśmy 12,15 l krwi

Była to pierwsza zbiórka w tym roku i miej-
my nadzieję, że nasi krwiodawcy rozkręca się 
w najbliższych akcjach, a najbliższa już 23 
kwietnia. Zapraszamy do zapisywania się rów-
nież do naszego Stowarzyszenie Krwiodawców 

im. Kaprala Wojtka w Rzgowie. Jeśli jesteście 
zainteresowani, prosimy o kontakt.

Bardzo dziękujemy restauracji Eden w Rz-
gowie za obiad dla białego personelu akcji, Re-
gionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi oraz Urzędowi Miejskiemu 
w Rzgowie za gadżety dla uczestników akcji 
krwiodawstwa, a samym dawcom za upiecze-
nie ciast oraz faworków.

Dziękujemy za włączenie się do akcji skle-
powi zoologicznemu „Moby Dick” w Rzgo-
wie. Magdalena Hoja-Mordaka, nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej w Kalinie propaguje 
naszą akcję wśród dzieci. Leszek Waga – radny 
i społecznik z gminy Strzelce Wielkie przy-
wiózł uczestnikom zbiórki energetyki oraz 
płyny do naczyń. Zaprzyjaźniony z nami sa-

morządowiec propaguje nasze doświadczenia 
w swojej gminie.

Dziękujemy krwiodawcom, którzy włą-
czyli się do zbiórki darów dla podopiecznych 
schroniska zwierząt w Łodzi. Zebraliśmy pra-
wie 200 kg karmy.

Stowarzyszenie Krwiodawców 
im. Kaprala Wojtka w Rzgowie 

fot. Kamila Kapczyńska

ZEBRALIŚMY
PONAD 12 L
BEZCENNEGO
LEKU!
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Niektórzy mieszkańcy chcąc 
przyspieszyć zwodociągowanie 
lub skanalizowanie swoich po-
sesji, na własną rękę sfinanso-
wali dokumentację projektową. 
Po ich sprawdzeniu okazało się, 
że część zawiera wady formal-
noprawne. Kolejna trudność 
to sytuacja, kiedy planowana 
inwestycja przebiega na działce 
gminnej, a dalej na prywatnej 
albo należącej do skarbu pań-
stwa. Chodzi m.in. o projekty wo-
dociągowe w Grodzisku, w Starej 
Gadce przy ul. Czartoryskiego, 
w Rzgowie (ul. Kopernika i ul. Gli-
niana), w Starowej Górze przy ul. 
Warzywnej oraz w Konstantynie 
(ul. Pejzażowa i Plenerowa).

Właściciele muszą zadeklarować służebność 
swojej ziemi tam, gdzie przebiegać będzie 
rura. Gmina musi zabezpieczyć się przed tym, 
żeby po wybudowaniu nowej sieci nie płacić 

za użytkowanie prywatnej działki. W przypad-
ku jednej z planowanych inwestycji pozwolenie 
budowalne wygaśnie np. w kwietniu. Trzeba 
więc maksymalnie przyspieszyć przygotowania 

prawne, aby rozpocząć budowę. W przeciw-
nym razie procedurę trzeba będzie powtórzyć, 
co pociąga za sobą koszty.

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński pod-
sumowując prezentację powiedział, że wymie-
nione inwestycje kosztowałyby łącznie około 800 
tys. zł. Kosztorysy poszczególnych przedsięwzięć 
zostały jednak sporządzone według cen obowią-
zujących w różnych okresach 2022 roku. Wobec 
sytuacji na rynku inwestycji stały się one jednak 
w większości już nieaktualne. Zatem realizacja 
kilku wniosków zgłoszonych przez mieszkańców 
może w najgorszym razie, w niektórych przy-
padkach, potrwać nawet dwa lata.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

SĄ PROJEKTY TRUDNE 
I TE OCZEKUJĄCE…

Podczas sesji Rady Miejskiej w Rzgowie, 1 lutego 2023 r., Iwona Kowalczyk, kierownik Referatu 
Inwestycji przedstawiła wykaz zgłoszonych przez mieszkańców siedmiu przedsięwzięć wodociągowych 

i kanalizacyjnych w różnym stanie przygotowania, które można określić jako trudne. 

W poniedziałek, 6 lutego 2023 
roku otwarto Pasaż Zachodni 
w centrum Ptaka przy udziale 
burmistrza Rzgowa Mateusza 
Kamińskiego, prezes zarządu fir-
my Ptak – Niny Ryszki i wicemar-
szałka województwa łódzkiego 
Andrzeja Górczyńskiego.

Wzniesiony od nowa Pasaż Zachodni jest 
częścią Centrum Hurtowego Ptak. Moder-
nizacja pozwoliła polepszyć warunki najem-
com i kupującym, a nowoczesne wnętrza 
sklepów są bardzo przestronne. Pasaż Za-
chodni jest obiektem o łącznej powierzchni 
6 tys. m2. W ofercie znalazły się odzież i dodat-
ki od sprawdzonych krajowych producentów.

Uroczystość otwarcia Pasażu Zachodniego 
została połączona przez organizatorów: Ptak 
Holding oraz gminę Rzgów z kolejnym tzw. 
śniadaniem biznesowym dla lokalnych przed-
siębiorców, przedstawicieli władz oraz Federa-
cji Kupców.

Profesor Katarzyna Grabowska z Politech-
niki Łódzkiej mówiła o związkach uczelni z ak-
tywnością kupców i producentów m.in. z gminy 
Rzgów. Poza wymienionymi osobami w śnia-
daniu biznesowym wzięli udział wzięli także: 
Monika Pawlik – wiceburmistrz Rzgowa, Mi-
ron Ossowski – kierownik Referatu Rozwoju 
i Współpracy Społecznej UMR, Zbigniew Ci-

sowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie z grupą radnych, Beata Jasiukie-
wicz – dyr. Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Rzgowie, Klaudia Zaborowska-
-Gorzkiewicz – radna powiatowa, Albert Ptak – 
przewodniczący Rady Nadzorczej Ptak SA, Je-
rzy Romański – prezes Federacji Kupców

Tekst i fot. W. Kupisz

ŚNIADANIE BIZNESOWE 

Nowy Pasaż Zachodni 
Ptak Holding otwarty!
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Jak poinformowała Iwo-
na Kowalczyk, kierownik 

Referatu Inwestycji UMR, 
dwa place zabaw w sołectwie 
Grodzisko–Konstantyna sta-
ną się bezpieczniejsze i lepiej 
oświetlone. W Konstantynie 
za 15,9 tys. zł z funduszu 
sołeckiego zamontowano 
maszt z oszczędną, ale roz-
jaśniającą cały plac lampą 
ledową. – Na maszcie za-
montowano kamery moni-
toringu, ponieważ chuligani 
uszkodzili przejście między 
zabawkami i nie chcemy, 
żeby to się powtórzyło – po-
wiedział sołtys Zdzisław 
Wróblewski.

Niebawem także w Grodzisku staną dwa 
maszty z oświetleniem ledowym i kamera-
mi na wprost furtki, które obejmą siłownię, 
wszystkie zabawki dla dzieci oraz wiatę. Ponad-
to zostanie wykonane przyłącze do zasilania 
urządzeń w czasie imprez na placu. Na inwe-
stycję w Grodzisku zapisano w budżecie gmi-
ny – 38 tys. zł.

– Mimo różnych warunków atmosferycznych, 
na drogach gminy Rzgów pracuje każdego dnia 
od 4 do 5 pracowników z ciężkim sprzętem 
do naprawy dziurawych nawierzchni – mówi 
Adam Stawiany, kierownik Referatu Gospodar-
ki Komunalnej UMR. – Dziennie ekipa zużywa 
od 2 do 3 ton destruktu asfaltowego z ubiegło-
rocznego remontu ul. Łódzkiej.

Jeśli pogoda pozwalała trwały naprawy 
jezdni np. na ul. Dworskiej i Granitowej w Bro-

nisinie Dworskim. Jeżeli temperatura spada, 
służba komunalna ogranicza się do ustawia-
nia w najgroźniejszych miejscach tzw. ubotów, 
czyli biało-czerwonych, gumowych pachołków. 
Dopiero na wiosnę będą możliwe docelowe na-
prawy nawierzchni.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wsparł 
gminę Rzgów 50-procentowym dofinanso-

waniem przebudowy ul. Słonecznej w Rzgowie. 
Wartość projektu – 981 236 zł, a dofinansowa-
nie – 490 618 zł. – Dostaliśmy tyle pieniędzy, 
o ile wystąpiliśmy – mówi Marek Derski ze rz-
gowskiego ratusza, specjalista ds. pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych.

W Urzędzie Gminy w Andrespolu odbyło 
się spotkanie Piotra Adamczyka, wicemarszał-
ka województwa łódzkiego z samorządow-
cami, na którym poinformowano o podziale 
pieniędzy z RFRD. W spotkaniu wziął udział 
burmistrz Rzgowa, M. Kamiński, a nasza gmina 
otrzymała 490 tys. zł na remont ul. Słonecznej.

Dwukierunkowa droga położona jest w te-
renie o zwartej zabudowie. Znajduje się pół 
kilometra od centrum Rzgowa. Sklasyfikowa-
na jest jako droga gminna nr 106463E o dłu-
gości 530 m. Charakteryzuje ją wyjątkowo 
zróżnicowany rodzaj nawierzchni i szeroko-
ści. Inwestycja obejmie całkowitą przebudowę 
jezdni, a także wjazdów. Jezdnia będzie mia-
ła 5 m szerokości i poprawi skomunikowanie 
pomiędzy drogą powiatową 2942E oraz drogą 
wojewódzką 714. Inwestor otrzymał kompletną 
dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem 
na budowę.

fot. Urząd Gminy w Andrespolu

GRODZISKO–KONSTANTYNA

GMINA RZGÓW

RZGÓW

Place obecnych i planowanych inwestycji 
drogowych z tegorocznego budżetu gmi-
ny Rzgów, wizytowała wiceburmistrz 

Monika Pawlik.
Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Gó-

rze jest na etapie przygotowania projektu, 
na który w tegorocznym budżecie zarezerwo-
wano 60 tys. zł. Jednym z elementów inwestycji 
ma być wykonanie przepustu. Wiceburmistrz 
zapewnia, że wąska obecnie jezdnia z tłucznia 
w wyniku inwestycji będzie szersza i zyska asfal-
tową nawierzchnię.

Jeden z największych w tym roku w gmi-
nie Rzgów remont ul. Granitowej w Bronisinie 
Dworskim o wartości prawie 4 mln zł zostanie 

przeprowadzony na odcinku 1406 m w kierun-
ku Konstantyny. Koszty wynikają stąd, że ulica 
nie posiada odpowiedniej podbudowy. Trzeba 
ułożyć nowe chodniki i wykonać zjazdy z po-
sesji oraz odwodnienie.

Wiceburmistrz Rzgowa Monika Pawlik 
oraz Iwona Kowalczyk, kierownik Referatu 
Inwestycji UMR wizytowały także miejsce 
inwestycji, polegającej na przebudowie skrzy-
żowania ulic Kamiennej i Literackiej w Rzgo-
wie. W budżecie gminy przeznaczono na jego 
modernizację 170 tys. zł. Roboty muszą jednak 
poczekać na skanalizowanie ul. Kamiennej.

fot. Iwona Kowalczyk

GMINA RZGÓW

Zrobi się 
ruch na 
drogach

Doraźne naprawy

PÓŁ PÓŁ 
MILIONA MILIONA 
na ul. Słonecznąna ul. Słoneczną

Jaśniej na 
placu zabaw
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To przebudowa ulic Usługowa/Śniadeckiego 
w Starej Gadce i Starowej Górze oraz budo-
wa zaplecza socjalnego dla stadionu Zawiszy. 
Mamy już promesy na ich dofinansowanie. 
W ubiegłym roku opracowano program funk-
cjonalno-użytkowy.

Przebudowa ulic
– Z pieniędzy z Polskiego Ładu przewidziana 
jest przebudowa ul. Usługowej i połączonej z nią 
ul. Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze 
na odcinku od ul. Usługowej do ul. Zakładowej 
– mówi Marek Derski ze rzgowskiego ratusza, 
specjalista w zakresie pozyskiwania dotacji ze-
wnętrznych. – W wyniku inwestycji obie ulice 
uzyskają nawierzchnię asfaltową na długości 

około 1,1 km, jak również odwodnienie. Za-
danie obejmie remonty cząstkowe skrzyżowań 
(ul. Zakładowa, ul. Zdrojowa ul. Śniadeckiego 
(106501E)), regulację infrastruktury podziem-
nej, przebudowę istniejących kolizji, jak również 
przebudowę zjazdów indywidualnych. Inwesty-
cja ma bardzo istotne znaczenie do rozwoju 
obszaru położonego w pobliżu kompleksu leśne-
go Rudzka Góra/Popioły oraz pomiędzy drogą 
powiatową umożliwiającą dojazd od południa 
do Łodzi a drogą krajowa DK91.

Na obszarze tym koncentruje się aktualnie 
intensywne osadnictwo. Przebudowa wskaza-
nych dróg, stanowiących jeden ciąg komunika-
cyjny – pozwoli na wygodne przemieszczanie 
się obecnych i przyszłych mieszkańców, niema-
jących poza własnym środkiem transportu – in-

nych możliwości wygodnego wyjazdu z domu. 
Planowana inwestycja poprawi poprzez to spój-
ność komunikacyjną obszaru objętego projek-
tem, oddziałując na cały teren gminy. Przewi-
dywany okres realizacji inwestycji: powyżej 
12 miesięcy, a przewidywany termin zakoń-
czenia to koniec 2024 roku. Planowany koszt: 
4,6 mln zł przy planowanym udziale własnym 
gminy Rzgów w wysokości 230 tys. zł (5%).

Zaplecze socjalne stadionu
Kolejną inwestycją za pieniądze z Polskiego 
Ładu będzie budowa nowoczesnego obiektu 
zaplecza socjalnego na terenie stadionu przy ul. 
Tuszyńskiej w Rzgowie. Parametry techniczne 
nowego obiektu: powierzchnia ok 650 m2, bu-

dynek dwukondygnacyjny wraz z konieczną 
infrastrukturą techniczną i parkingiem. Inwe-
stycja znacząco polepszy i poszerzy możliwości 
wykorzystania zaplecza sportowego, przede 
wszystkim uprawiania sportu przez dzieci, 
młodzież i dorosłych, umożliwi prowadzenie 
odnowy biologicznej po zawodach, kąpieli dla 
uczestników, masaży, odpraw technicznych 
przed i między zawodami. Poprawi się dzięki 
temu jakość i poziom sportowy uczestników 
zawodów sportowych, zmniejszy się ryzyko 
kontuzji i urazów, poprawi się poziom zdro-
wia uprawiających różne dyscypliny sportowe 
uczestników. Przewidywana wartość inwestycji 
to 5,8 mln zł, a planowany udział własny gminy 
Rzgów –580 tys. zł, czyli 10% całości kosztów.

fot. przykładowe

Sześć tygodni przed terminem zakończyła 
się główna część remontu strażnicy OSP 
Bronisin Dworski. Jak poinformowała 

Iwona Kowalczyk, kierownik Referatu Inwe-
stycji w rzgowskim ratuszu, odbiór technicz-
ny 20  lutego 2023 roku odbył się bez uwag, 
w obecności wykonawcy Dariusza Stryjewskie-
go z Grodziska. Nadzór inwestorski od począt-
ku modernizacji, w imieniu gminy sprawował 
Bogdan Błaziński.

Efektem pierwszego etapu remontu jest 
ocieplenie i nowa elewacja trzech ścian straż-
nicy od strony dziedzińca na powierzchni aż 
539 m2, zamontowanie 
36  m.b.  rur spustowych 
na wody opadowe oraz 
obróbki blacharskie i nowe 
parapety. Wykonawca za-
montował 6 okien oraz 
jednoskrzydłowe drzwi 
aluminiowe. Stare oświe-
tlenie zastąpiono 5 opra-
wami ledowymi, gwaran-
tującymi niższe rachunki 
za prąd.

Pierwszy etap budowy 
upłynął pod znakiem nie-
spodzianek. Któregoś dnia 
deszczówka dostała się 

do środka, woda dosłownie płynęła po ścianie, 
ale na szczęście nie było jeszcze nowej elewacji. 
W rezultacie miejscowa Ochotnicza Straż Po-
żarna zwróciła się do gminy o dodatkowe pie-
niądze na interwencyjny remont połaci dachu 
na powierzchni 53 m2. Rada Miejska zgodziła 

się na sfinansowanie tego dodatkowego remon-
tu za prawie 28,8 tys. zł.

Jak poinformowała szefowa inwestycji 
gminnych Iwona Kowalczyk, w trakcie remon-
tu okazało się, że trzeba dodatkowe pieniądze 
przeznaczyć na skucie starych i wykonanie no-
wych tynków w obszerniejszym zakresie, któ-
ry nie był przewidziany w pierwotnej umowie 
podpisanej z wykonawcą.

– Z funduszu sołeckiego dołożyliśmy do le-
dowego neonu z nazwą jednostki na froncie bu-
dynku oraz do remontu schodów – dodaje Adam 
Bednarczyk, prezes OSP Bronisin Dworski.

Drugi etap remontu planowany w tym roku 
obejmuje front parterowego budynku wybudo-
wanego w 1930 roku od ul Strażackiej – w za-
kresie docieplenia i wykonania nowej elewacji. 
Całość inwestycji w strażnicy została obliczona 
na 378 tys. zł z uwzględnieniem powiększenia 
kwoty na remont.

fot. WK i Adam Bednarczyk

Strażnica OSP przed terminem
BRONISIN DWORSKI

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

Dwie duże gminne 
INWESTYCJE

PROMESY JUŻ SĄ – PRZETARGI W TYM KWARTALE

Jak poinformowano w Referacie Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, jeszcze w tym kwartale zostanie 
przygotowany i ogłoszony przetarg na dwie wielkie in-
westycje, które zostaną dofinansowane w bardzo dużym 
zakresie z programu rządowego Polski Ład. 
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Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Rzgowie przyjęto uchwałę o przezna-
czeniu 67,5 tys. zł na różne formy do-

kształcania zawodowego nauczycieli w szko-
łach, dla których organem założycielskim jest 
gmina Rzgów. Kwota jest obliczana w wyso-
kości 0,8% planowanych, rocznych nakładów 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2023 roku dofinansowanie będzie przy-
znawane na następujące specjalności kształce-
nia nauczycieli:
1)  nabywanie kwalifikacji do nauczania kolej-

nych przedmiotów ujętych w planach na-
uczania;

2)  nabywanie kwalifikacji w zakresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)  nabywanie kwalifikacji do stosowania specja-
listycznych metod diagnozy i terapii psycholo-
giczno-pedagogicznej i logopedycznej, glottody-
daktyki, oligofrenopedagogiki oraz rewalidacji;

4)  nabywanie kwalifikacji do nauczania języ-
ków obcych;

5)  nabywanie kwalifikacji do nauczania języka 
polskiego obcokrajowców;

6)  nabywanie kwalifikacji do nauczania etyki 
w szkole podstawowej;

7)  nabywanie kwalifikacji w zakresie doradztwa 
zawodowego;

8)  nabywanie kwalifikacji w zakresie poszerzania 
kompetencji w wykorzystaniu narzędzi i za-
sobów cyfrowych oraz bezpiecznego i efek-
tywnego korzystania z technologii cyfrowych;

9)  nabywanie kompetencji z zakresu kształce-
nia oraz pracy z dziećmi zagrożonymi de-
moralizacją, wykluczeniem lub niedostoso-
waniem społecznym;

10)  nabywanie kwalifikacji do pracy z dziećmi 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w szczególności uczniów ze spektrum au-
tyzmu, zespołu Aspergera oraz z niepełno-
sprawnościami intelektualnymi.

11)  nabywanie kwalifikacji do pracy z dziećmi 
w celu niwelowania zachowań lękowych 
i wycofania społecznego w związku z kon-
fliktem zbrojnym na Ukrainie;

12)  nabywanie kompetencji do organizacji 
współpracy z rodzicami w zakresie kształ-
cenia specjalnego.

oprac. i fot. WK

Doskonalenie 
zawodowe 
nauczycieli

Dyrektor Mariola Mikołajczyk zaprasza 
do zapisywania dzieci do Przedszkola 

Publicznego w Rzgowie oraz Punktów Przed-
szkolnych w Guzewie oraz Tadzinie. Zainte-
resowanych zapisem prosimy o zapoznanie 
się ze wszystkimi dokumentami, dostępnymi 
na stronie internetowej. Dokumenty można 
składać w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie 
do 17 marca 2023 roku.

W celu ułatwienia pobrania odpowiednich 
dokumentów rekrutację podzielono na 3 ka-
tegorie:
1.  Rekrutacja do Przedszkola Publicznego 

w Rzgowie
2.  Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Gu-

zewie
3.  Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Ta-

dzine.

Usytuowanie placówki w spokojnej okolicy, 
wśród zieleni, bardzo dobre warunki lokalowe 
i wyposażenie sal stanowią znakomite otoczenie 
sprzyjające aktywności dziecka, a kiedy trzeba tak-
że wyciszeniu i koncentracji. Młoda, wykwalifiko-
wana kadra, dla której praca jest pasją, zadba o za-
spokojenie potrzeb Twojego dziecka i rozwój jego 
potencjału. Spędzając czas na radosnej zabawie 
dziecko nauczy się rzeczy ważnych i będzie zna-
komicie przygotowane do dalszego etapu edukacji.

Przedszkole Publiczne w Rzgowie oraz 
Punkty Przedszkolne w Guzewie i Tadzinie 
to idealne miejsce dla Waszego dziecka!

Przypominamy, że od 1 lutego można składać 
wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus 
na nowy okres rozliczeniowy– od 1 czerwca 
2023 r. do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje 
na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 

lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Aby 
otrzymać świadczenie wychowawcze trzeba 
złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie 
drogą elektroniczną. Osobie, która złoży pra-
widłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia, 
ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca br.

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej w Rz-
gowie, burmistrz Mateusz Kamiński przed-

stawił projekt, a radni przyjęli uchwałę o utwo-
rzeniu 1 września br. punktu przedszkolnego 

„Jagódki” w nowym budynku żłobka w pobliżu 
Szkoły Podstawowej w Kalinie.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu 
podjętej uchwały, na dyrektora punktu przed-
szkolnego proponuje się dyrektora Przedszko-
la Publicznego w Rzgowie, co pozwoli uniknąć 
długotrwałej procedury konkursowej i skorzy-
stać z doświadczenia Przedszkola Publiczne-
go w Rzgowie oraz istniejących już punktów 
przedszkolnych.

Dzięki otwarciu punktu przedszkolnego 
w Tadzinie, dzieci zamieszkałe – zwłaszcza w re-
jonie Szkoły Podstawowej w Kalinie – zyskają do-
stęp do wychowania przedszkolnego blisko miej-
sca zamieszkania. Pozwoli to również zamknąć 
w sposób naturalny cykl edukacyjny w Tadzinie, 
gdzie rodzice zyskają możliwość płynnego prze-
chodzenia dzieci ze żłobka do punktu przed-
szkolnego, a następnie do szkoły.

Tekst i fot. W. Kupisz

Ruszyły zapisy do przedszkola

„Jagódki” już od września
TADZIN, KALINO Złóż elektronicznie wniosek na 500+
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Zaproszeni uczniowie uczestniczyli w kon-
kursach grupowych, w których rywalizowały 
maksymalnie czteroosobowe drużyny. Oprócz 
zadań matematycznych organizator przepro-
wadził szereg konkursów związanych z treścią 
poszczególnych wykładów, które były również 
jedną z części wydarzenia.

Drużyna SP im. J. Długosza w Rzgowie w skła-
dzie: Nadia Wysocka, Piotr Gałkiewicz i Oliwier 
Jagielski-Sądkiewicz z klasy VIIIA oraz Micha-
lina Kabza z klasy VIIID zajęła I miejsce w tym 
konkursie pośród 15 drużyn biorących udział 
we współzawodnictwie! Gratulujemy nauczycielce 
i uczniom! SP w Rzgowie

Sukces młodych Sukces młodych 
matematykówmatematyków

Podczas zbiórki krwi w Rzgowie 19 lutego, Sto-
warzyszenie Kaprala Wojtka, zorganizowało akcję 
charytatywną dla podopiecznych łódzkiego schro-
niska. Do tej inicjatywy przyłączyli się uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Kalinie. Choć krwi od-

dać jeszcze nie mogą, to chętnie pomogli w inny 
sposób. Zaprojektowali plakat i ogłosili w szkole 
zbiórkę karmy dla zwierząt. Zebrane pożywienie 
zostało przekazane stowarzyszeniu, następnie od-
wiezione do schroniska. SP w Kalinie

Uczniowie pomagali 
czworonogom

W poniedziałek, 20 lutego 2023 roku roz-
poczęła się rekrutacja uczniów do klas 

pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Dłu-
gosza w Rzgowie na rok szkolny 2023/2024.

Zgodnie z przepisami prawa obowiązek 
szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko kończy 7 lat.

Wszystkie informacje i wzory dokumen-
tów związane z procesem rekrutacyjnym za-
mieszczone są na stronie internetowej szkoły 
sprzgow.szkoly.lodz.pl w zakładce Rekrutacja. 
Zgłoszenie wypełniają rodzice dzieci mieszka-
jących w obwodzie szkoły, wniosek zaś – rodzi-
ce dzieci mieszkających poza obwodem szkoły.

Wypełnione i podpisane dokumenty moż-
na przekazywać do:
–  sekretariatu szkoły w godz. 8–15,
–  skrzynki pocztowej umieszczonej na ogro-

dzeniu przed szkołą (prosimy o zabezpiecze-
nie dokumentów foliową koszulką).

■

Rozpoczęła się 
rekrutacja 
pierwszaków

RZGÓW

Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie pod 
opieką nauczycielki matematyki Moniki Krajewskiej wzięła udział 
w Sejmiku Matematycznym, organizowanym dla klas VIII szkół pod-
stawowych przez XXXI LO w Łodzi w ramach Dni Matematyki.
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W niedzielę, 12 lutego 2023 roku wi-
downia Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Rzgowie wypełniła się mi-

łośnikami bardzo mocnego rocka. Program 
zatytułowany „Rock-love-walentynki” odwoły-
wał się do święta zakochanych i do przedstawie-
nia piosenek o miłości w nowych aranżacjach.

Wystąpili:
• Marek Binkowski – wprowadzenie • Mag-
dalena Gajdzicka – Yellow (Coldplay) • Kasia 
Sobczak – Hej, hej, krótkie są momenty (Daria 
Zawiałow) • Karolina Paradowska – October & 
april (The Rasmus) • Damian Bartosik – Na-
praw (Lemon) • Martyna Smolarek – Miłość, 
miłość (Zalewski) • Izabela Mendel – Creep (Ra-
diohead) • Sandra Jarmakowska – Królowa łez 
(Chylińska) • Zuzanna Wujek – Numb – (Linkin 

Park) • Agata Brzozowska – Rysa na szkle (Ur-
szula) • Joanna Sikorska – Antidotum (Kowal-
ska) • Martyna Pawłowska – Agnieszka (Łzy) 
• Malwina Szarf – Nothing (Compares) • Zuzan-
na Koteras – Płynie w nas gorąca krew (Bajm) 

• Katarzyna Kuna – Heart of glass (Miley Cyrus) 
• Iza, Kasia, Damian – All for love (finał).

Perkusja: Bartek (Wrony) Wroniszewski, gita-
ra basowa: Michał Nowak, gitara elektryczna: 

Michał Borowski, instrumenty klawiszowe, 
wokal i prowadzenie: Marek Binkowski.

Na koncercie pojawił się burmistrz Kamiń-
ski, a gospodynią koncertu była Joanna Papuga-
-Rakowska, dyr. GOK. Tekst i fot. W. Kupisz

O MIŁOŚCI O MIŁOŚCI 
głośniej, inaczej…głośniej, inaczej…

„Rock-Love-Walentynki”„Rock-Love-Walentynki”
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Posiedzenie Komisji Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej 
w Rzgowie było poświęcone 
tegorocznym planom działal-
ności placówek kulturalnych 
i sportowo-rekreacyjnych. Ob-
radom komisji przewodniczył 
Stanisław Zaborowski, a w po-
siedzeniu wzięli udział m.in. 
burmistrz Mateusz Kamiński, 
wiceburmistrz Monika Pawlik 
oraz Marek Bartoszewski, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej.

Krzysztof Fintzel, wiceprezes GLKS „Zawisza” 
Rzgów wyraził troskę o pogodzenie budowy 
zaplecza stadionu z codzienną działalnością 
treningową i rozgrywkami w drugim półroczu. 
Burmistrz Mateusz Kamiński zapewnił, że głów-
na płyta stadionu nie będzie służyła jako zaple-
cze budowlane, a zajęcia będą prowadzone m.in. 
w Chojeńskim Klubie Sportowym, w Bychlewie, 
może w części na Orlikach w Rzgowie i Starowej 
Górze. Najmłodsi zawodnicy potrenują w hali 
GOSTiR. Szukanie tymczasowych miejsc do tre-
ningu to nie jest nowa sytuacja. Wiceprezes 
zapowiedział także 28 lutego klubowe zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze na zakończenie 
4-letniej kadencji zarządu klubu.

Koń na kiju…
Radosław Bubas, dyrektor GOSTiR poinformo-
wał, że z ferii zimowych skorzystało 140 dzieci. 
Trwają przygotowania do zorganizowania trzy-
tygodniowych półkolonii letnich. W czasie ferii 
zimowych organizator zapewniał 5 godz. zajęć 
w dniu roboczym. Na półkoloniach ten okres 
będzie dłuższy i obejmie wyżywienie uczestni-

ków. Półkolonie zostaną dofinansowane przez 
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, a część kosztów poniosą rodzice.

Z wielkim poczuciem humoru Radosław 
Bubas opowiadał o zapoznaniu się z nową dys-
cypliną sportu, którą postanowił wprowadzić 
również w GOSTiR. Chodzi o Zawody Hobby 
Horse dla dzieci od 4 lat i młodzieży, zaplano-
wane na 26 marca. Hobby Horse to dyscypli-
na spopularyzowana początkowo w Finlandii. 
Polega ona na zastąpieniu żywego konia jego 
kukłą i pokonywaniu przeszkód jak w siodle 
na prawdziwym koniu sportowym.

Z poważniejszych planów GOSTiR nale-
ży wymienić tegoroczne 2–3 dniowe, bardzo 
widowiskowe turnieje tańca, czy maraton ta-
neczny Latino – 18 października. Natomiast 
16 września ma być zorganizowana rodzinna 
wycieczka ścieżkami rowerowymi. 23 września 
GOSTiR zaprasza na XXIV Mistrzostwa Rzgo-
wa w Jeździe na Deskorolce.

Kulturalny zawrót głowy
Z bogatego repertuaru Gminnego Ośrodka 
Kultury, przedstawionego pokrótce przez dyr. 
Joannę Papugę-Rakowską trudno dokonać 
jakiegoś prostego wyboru najciekawszych 
propozycji. Mnogość atrakcji jest przygoto-

wana z myślą o zaspokojeniu różnych potrzeb 
i gustów. Poza imprezami dla uczczenia świąt 
i rocznic, okolicznościowymi koncertami – za-
granymi zwykle przy pełnej widowni – uwa-
gę zwracają widowiska przegotowane przez 
zespoły GOK, m.in. marcowy koncert twór-
czości Jacka Cygana w wykonaniu sekcji wo-
kalnej,. Już 11 i powtórka 25 marca – szykuje 
się Kabaret Dobry Humor z programem „Baba 
z wozu… w Rzgowie lżej” w wykonaniu sekcji 
teatralnej. Nad Strugą spotykamy się 21 mar-
ca na pożegnaniu zimy i topieniu Marzanny 
przygotowywanym przez sekcję plastyczną 
oraz ZPiT „Rzgowianie”.

Intrygująco zapowiada się 13 maja spektakl 
teatralny dla młodzieży „Za wszelką cenę”, re-
alizowany przez sekcję teatralną. Dzień Dziec-
ka będzie zaakcentowany koncertem „Dzieci 
dzieciom”. Natomiast 17 czerwca szykujmy 
się do udziału w powitaniu lata, czyli pikniku 
rodzinnym w Starowej Górze, współorgani-
zowanym przez GOK Nie można przegapić 
także Nocy świętojańskiej (ZPiT Rzgowianie). 
26 sierpnia rozpoczynają się Dni Rzgowa – dzień 
pierwszy na stadionie będzie przygotowany tra-
dycyjnie przez GOK. Kolejna impreza to 3 wrze-
śnia Dożynki Gminne z udziałem flagowych 
zespołów: ZPiT Rzgowianie, chóru Camerata 
oraz Rzgowskiej Orkiestry Dętej. W październi-

ku zapraszamy na spektakl „Tajemniczy ogród”, 
realizowany przez sekcję teatralną, podobnie jak 
przedstawienie „Boski fałsz”. 18 listopada warto 
zarezerwować czas na koncert „Jesienna nostal-
gia”, natomiast 3 grudnia można będzie obejrzeć 
widowisko teatralno-muzyczne, przygotowane 
wspólnymi siłami przez sekcję wokalną, teatral-
ną, baletową i hiphopową GOK.

Książki na różne sposoby
Gminna Biblioteka Publiczna posiada 980 czy-
telników i wypożycza rocznie około 12 tysięcy 
książek do domu i 1100 udostępnia na miejscu. 
Dyrektor GBP Anna Malinowska odpowiada-
jąc na pytania, powiedziała, że placówka za-
trudnia 5 osób (łącznie 2,5 etatu), a na miejscu 
odbywają się również lekcje biblioteczne dla 
przedszkolaków i uczniów, spotkania autorskie, 
gromadzące nieraz 40-osobową publiczność. 
Biblioteka dostarcza raz na 3–4 tygodnie książ-
ki do domów osób niepełnosprawnych i cho-
rych. Zachęca też czytelników do korzystania 
z książek on-line lub zamawiania przez telefon.

24 marca biblioteka organizuje wieczór 
poetycki z okazji Światowego Dnia Poezji. 
Czytane będą wiersze Wisławy Szymborskiej. 
13 kwietnia Rzgów odwiedzi Marcin Pałasz, au-
tor książek dla dzieci (seria „Sposób na Elfa”). 
Spotkania zaplanowane są w szkołach podsta-
wowych w Guzewie i w Kalinie. W kwietniu 
również zapoznamy się z twórczością Wioletty 
Wiernickiej. Anna Stryjewska, pisarka pocho-
dząca z Grodziska zaprosi na premierę drugie-
go tomu Sagi Klonowego Liścia. Tydzień Bi-
bliotek przypadający 8–15 maja przyniesie cykl 
warsztatów dla dzieci Kamishibai oraz kolejne 
spotkanie z Moniką Skikiewicz. Natomiast 
12 września nastąpi kolejna odsłona Narodo-
wego Czytania przygotowana wspólnie z GOK.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Przypadający 17 lutego Dzień Kota rzgow-
skie przedszkolaki świętowały w gminnej 

bibliotece w Rzgowie. Spotkanie z Moniką 
Skikiewicz-Bajanką wywołało entuzjastyczne 
i żywiołowe reakcje Jeżyków i Skrzatów, które 
uczestniczyły w warsztatach, opartych na ksią-
żeczkach poczytnej autorki Anity Głowińskiej.

Tytułowa Kicia Kocia, jej braciszek Nunuś 
oraz zaprzyjaźnieni z nimi Pacek, Adelka, Ju-
lianek i inne dzieci bawią się wspólnie w domu, 
na plaży, w bibliotece, na placu zabaw, a na-
wet w… kosmosie. Pięknie ilustrowane ksią-
żeczki edukacyjne podpowiadają prawidłowe 
zachowania w różnych sytuacjach. Inspirujące 
pomoce dydaktyczne – puzzle, obrazki, zabawy 
ruchowe, eksperyment chemiczny wzbogaci-
ły spotkanie wzbudzając nieskrywany aplauz 
dzieci. Animatorka Monika Skikiewicz – pełna 
energii, entuzjazmu i uśmiechu jest najlepszą 
promotorką czytelnictwa!

Anna Malinowska

Plany pełne atrakcjiPlany pełne atrakcji
Na komisji Rady Miejskiej o kulturze, sporcie i rekreacjiNa komisji Rady Miejskiej o kulturze, sporcie i rekreacji

Dzień Kota w… biblioteceDzień Kota w… bibliotece
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Z książką za pan brat

Związana z ziemią rzgowską pisarka 
i malarka Anna Stryjewska odwie-
dziła bibliotekę w Rzgowie 9 lutego 
2023 r., co z radością zostało przy-

jęte przez Czytelników. Premiera „Łódzkiej 
przystani” – pierwszego tomu sagi klonowe-
go liścia ściągnęła do biblioteki wielbicieli 
twórczości Ani. Zaproszenie biblioteki przy-
jęli m.in. burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiń-
ski, Zaczytana Ewelka – Ewelina Kwiatkow-
ska-Tabaczyńska, przedstawiciele mediów 
lokalnych – red. Ryszard Poradowski i red. 
Włodzimierz Kupisz. Pisarce towarzyszyła 
Blanka – Polka, która jako dziecko wyemi-
growała w latach 80. z Polski, ostatecznie 
osiedlając się w Kanadzie.

Gość to nieprzypadkowy, ponieważ losy 
jej babci Stefanii stały się kanwą wspomnianej 
powieści. Znajomość Ani i Blanki zapoczątko-
wana wiele lat wcześniej zaowocowała decyzją 
o spisaniu losów rodziny, które sięgają czasów II 
wojny światowej. Opisane w pierwszym tomie 
wydarzenia – wywózka bohaterki do obozu pra-
cy, ciężkie życie na obczyźnie, wprost niewiary-
godna ucieczka i powrót do domu były udzia-
łem wielu Polaków, których rodziny mogłyby 

w losach Stefanii odnaleźć życiorysy własnych 
przodków. Spotkaniu towarzyszyło wiele wzru-
szeń, bowiem wspomnienia związane z Polską 
były dla Blanki niezwykle emocjonujące.

Podczas spotkania autorka pokrótce opi-
sała kulisy powstawania powieści historycz-
nej – przebieg kwerendy, miejsca poszukiwań 
informacji, pomysły na łączenie faktów z fikcją 
literacką. Wspomniała, że cierpliwe dążenie 
do celu, jakim było odnalezienie się na nieła-

twym rynku wydawniczym przynosi ogromną 
radość i satysfakcję. Coraz liczniejsze grono 
czytelników powieści Anny Stryjewskiej widzą 
także bibliotekarze, bowiem po książki naszej 
pisarki ustawia się kolejka chętnych.

Tom drugi powieści już jest na ukończe-
niu, a na premierę szykujemy się w kwietniu 
2023! Oczywiście zapraszamy do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rzgowie. Dokładny 
termin podamy wkrótce.

Anna 
Malinowska

„Łódzka przystań” w Rzgowie„Łódzka przystań” w Rzgowie

19 lutego 1473 r. w Toruniu 
urodził się Mikołaj Kopernik – 
twórca teorii heliocentrycznej 
i jeden z najważniejszych 
badaczy w dziejach nauki. 
W 2023 roku przypada 550. 
rocznica urodzin wielkiego 
astronoma i jednego z najsłyn-
niejszych w świecie Polaków.

W celu rozbudzenia zainteresowań życiem 
i pracą naukową Mikołaja Kopernika oraz 
uczczenia okrągłej rocznicy jego urodzin, 
13 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Jana 
Długosza w Rzgowie przeprowadzono Kon-
kurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku, adresowa-
ny do uczniów klas VII i VIII. Do rywalizacji 
przystąpiło siedem 3-osobowych drużyn.

Pierwszym etapem był test wiedzy przepro-
wadzony w formie quizu za pomocą narzędzia 
Kahoot, dzięki któremu udało się wytypować 
trzy drużyny do drugiego, trudniejszego eta-
pu, w którym współzawodnictwo obejmowa-
ło zagadnienia z różnych przedmiotów, m.in. 

z języka polskiego, historii, geografii, a nawet 
matematyki.

W pierwszym zadaniu zawodnicy zmagali 
się z zadaniem retorycznym, podczas którego 
mieli zaprezentować podwaliny teorii heliocen-

trycznej, opublikowanej przez Kopernika w dzie-
le „O obrotach sfer niebieskich”. O wygranej w tej 
konkurencji decydowała publiczność, wyrażając 
swoją aprobatę siłą oklasków mierzoną sonome-
trem do pomiaru dźwięku w decybelach.

Zwycięzcami konkursu zostali przedstawi-
ciele klasy VIII A, uczniowie: Zofia Domańska, 
Piotr Gałkiewicz i Oliwier Jagielski-Sądkiewicz, 
a drugie miejsce ex aequo zajęli reprezentanci 
klasy VIII D: Michalina Kabza, Natalia Woj-
tunik i Wiktor Wyszyński oraz VII B: Oliwier 
Pikala, Kacper Rosiński i Natalia Sobczak.

Tekst i fot. SP w Rzgowie

W „Długoszu” o… KopernikuW „Długoszu” o… Koperniku
Na tropach historii

P R E M I E R Y
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We wtorek, 21 lutego 2023 
roku – jak co roku grupa chó-
rzystów z „Cameraty” ze znajo-
mymi – na czele z Izabelą Kijan-
ką podtrzymywała na ulicach 
Rzgowa stary obyczaj. Przebie-
rańcy nawiedzili w pierwszej 
kolejności ratusz, gdzie powi-
tali ich: burmistrz Mateusz Ka-
miński, wiceburmistrz Monika 
Pawlik i Radosław Pełka, prze-
wodniczący Rady Miejskiej.

Barwny korowód poprzebieranych figlarzy wy-
ruszył na ostatkową trasę z parku im. Adama 
Mickiewicza. Rozśpiewany korowód tworzyli: 
duet medyczny – biegły doktor z gigantycz-
ną, jakże opiekuńczą pielęgniarką, dbający 
o ciśnienie odwiedzanych i serwujący syropek 
na wzmocnienie, Cyganka przepowiadająca 
z kuli świetlaną przyszłość, Żyd, Szkotka, Clown, 
Jesień, Zakonnica, Skrzydlaty Anioł, Wróżka, 
Reniferek i wiele innych ciekawych postaci.

Włodarz gminy bardzo przeżywał poja-
wienie się barwnie poubieranych wesołków. 
Skoczyło mu ciśnienie i zaraz zespół medyków 
rzucił się, żeby mu je zmierzyć. Na szczęście 
można było wziąć kruche faworki na uspoko-
jenie emocji.

Tymczasem, na plebanii czekał na prze-
bierańców rozpromieniony ksiądz proboszcz 
Krzysztof Florczak. Zaśpiewali mu „Sto lat”. 
Wesołki odwiedziły również cukiernię Nity, 

punkt totolotka, delikatesy Brzozowskich, sa-
lony kosmetyczek, sklep mięsny, aptekę, hur-
townię Hazet, sklep Groszek, a także GOK. 
Przebierańców wszędzie witano wypiekami 
albo słodyczami, które złożyły się na rytualną 
ucztę po zakończeniu ostatków.

Camerata już od 12 lat 
podśpiewuje w ostatki:

Dobry wieczór wszystkim,
którzy tu mieszkają

dzisiaj przy Ostatkach
Dziady odprawiają.

W naszej pięknej gminie
sobie tu mieszkacie

i o obyczajach
już zapominacie…
Oj dana, oj dana…

My są szwarne dziołszki,
lecz nie mamy grajka

Jutro jest Popielec,
będzieta jeść jajka!
Wieczór ostatkowy
od jutra pościmy

chodzimy po ludziach
może zarobimy!

Oj dana, oj dana…
Dajta do koszyczka
oczyśćta sumienie

koniec zabaw, tańców
duszy uzdrowienie!
Wieczór ostatkowy

dla nas bardzo zdrowy!
Ludzi zabawiamy

i wszystkich kochamy!
Oj dana, oj dana…

W dawnej Polsce ostatki nazywano diabel-
skimi dniami. Niemal w każdym regionie 
Polski odprawiano rytuały symbolizujące 
śmierć, czyli definitywne koniec karnawału 
i nadejście postu.

Włodzimierz Kupisz 
Fot. Mateusz Tomaszewski, 

Izabela Kijanka, Ryszard Poradowski

Ostatkowe najście Ostatkowe najście 
przebierańcówprzebierańców

Tradycji stało się zadość…Tradycji stało się zadość…
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Ogólnopolski Dzień Walki z De-
presją obchodzony jest 23 lu-
tego. Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia depresja jest 
czwartą najpoważniejszą choro-
bą na świecie i jedną z głównych 
przyczyn samobójstw.

Choroba może dotknąć każdego człowieka bez 
względu na płeć, wiek czy status społeczny. Czę-
sto rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbie-
rając radość z życia. Depresja to nie tylko pro-
blemy z nastrojem. Do zaburzeń psychicznych 
dołączają objawy somatyczne, czyli cielesne. 
Na skutek symptomów depresji chorzy zaczy-
nają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, 
szkołę, higienę osobistą. Problemem stają się dla 
nich podstawowe czynności takie jak wstanie 

z łóżka czy pójście do sklepu. Osoby, które nie 
doświadczyły depresji, często są przekonane, 
że zaburzenia depresyjne to jedynie fanaberia 
„słabych” ludzi. Jest to, oczywiście, nieprawda 
(i w dodatku krzywdzący osąd). Większość osób 
cierpiących na depresję, gdyby mogło, z pewno-
ścią wybrałoby radosne, zwyczajne życie.

Depresję można i trzeba leczyć. Najko-
rzystniejsze są metody kompleksowe, czyli po-
łączenie psychoterapii i farmakoterapii. Bardzo 
istotna jest również edukacja – objaśnianie pa-
cjentowi, na czym polega choroba i czego może 
się spodziewać. Ważne, by o depresji możliwie 
dużo wiedzieli również najbliżsi chorego.

Kryzysowy Telefon Zaufania – wspar-
cie psychologiczne czynny codziennie 
od 14.00 do 22.00 – 116  123 (powstał 
z myślą o osobach, które z różnych powo-
dów nie mają możliwości bezpośredniego 
kontaktu z psychologiem).

800 70 22 22 – centrum wsparcia dla osób 
w stanie kryzysu psychicznego – bezpłat-
ny, czynny całą dobę 800 108 108 – bez-
płatny telefon wsparcia dla osób po stracie 
bliskich. Od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 14.00–20.00.

M.T, gov.pl

 

IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę 
o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym 

pt. 
„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych 

substancji unikamy” 

SSzzcczzeeggóółłyy  kkoonnkkuurrssuu  nnaa  
ssttrroonniiee  wwwwww..kkrruuss..ggoovv..ppll  
oorraazz  ppoodd  nnuummeerreemm  tteell..  

((4422))  666655  0077  2299  
 

PPrraaccee  nnaalleeżżyy  pprrzzeessłłaaćć  ppoocczzttąą  
nnaa  aaddrreess  OOddddzziiaałłuu  

RReeggiioonnaallnneeggoo  KKRRUUSS  ww  ŁŁooddzzii  
lluubb  mmaaiilloowwii::  

llooddzz@@kkrruuss..ggoovv..ppll  

WSPIERAJMY!

Natomiast 22 lutego obchodzony jest 
Dzień Ofiar Przestępstw, a celem tej 
inicjatywy jest wspieranie osób po-

krzywdzonych przestępstwami oraz zwrócenie 
szczególnej uwagi na ich potrzeby i prawa.

Jeżeli szukasz pomocy, jeżeli chcesz poroz-
mawiać lub potrzebujesz wsparcia pamiętaj, 
że jesteśmy dla Ciebie. Na zlecenie Krajowego 
Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dzia-
ła całodobowo, bezpłatnie prowadzony przez 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” pod numerem 
800 12 00 02, gdzie przeprowadza się rozmowy, 
związane z przemocą w rodzinie, a także nad-
używaniem alkoholu i innych uzależnień.

W pogotowiu „Niebieska Linia” 
funkcjonuje także poradnia e-ma-
ilowa: niebieskalinia@niebieska-

linia.info oraz strona internetowa: 
niebieskalinia.info a także baza 
danych placówek udzielających 

pomocy ofiarom przemocy.

Natomiast bezpłatną pomoc psychologa oraz 
psychoterapeuty w Rzgowie można uzyskać 
w punkcie konsultacyjnym.

Niebieska 
Linia

Szczegóły – krus.gov.plSzczegóły – krus.gov.pl

https://www.krus.gov.pl
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W dniach 11–12 lutego w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Konstantynowie 
Łódzkim odbyła się IX Ogólno-
polska Wystawa Królików Raso-
wych, która zgromadziła ponad 
90 wystawców z całego kraju.

Wystawiono ponad 750 królików ras: belgijski 
olbrzym szary, nowozeland biały, wiedeński, ba-
ran francuski szary, a także baran francuski nie-
bieski. Piątkowo-sobotnia wystawa była jedną 
z największych tego typu w Polsce i zgromadziła 
dużą liczbę hodowców z całego kraju. Liczni od-
wiedzający mieli okazję obejrzeć i zapoznać się 
z wieloma rasami prezentowanymi na wybiegu.

Wystawcy walczyli o tytuł championa, wice-
championa wystawy w poszczególnych rasach. 
Tytuł championa i wicechampiona wywalczył 
królik rasy belgijski olbrzym szary z hodowli rz-
gowianina Piotra Pietraszczyka. Sukces odniósł 
także inny hodowca ze naszej gminy – Marcin 

Klimczak z Kalina. Jego króliki rasy belgijski ol-
brzym szary zdobyły również tytuły championa 
i wicechampiona w swojej kategorii.

Organizatorem wystawy był Łódzki 
Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych 
i Drobnego Inwentarza z siedzibą w Rzgowie. 

Impreza była objęta Patronatem Honorowym 
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, Pa-
tronatem Honorowym Burmistrza Rzgowa, 
Prezydenta Miasta Pabianic, a także Starosty 
Pabianickiego. Partnerzy przedsięwzięcia to: 
PIAST, a także ARiMR.

Po zakończonej wystawie puchary i wyróż-
nienia wręczyli: Monika Pawlik, zastępca bur-
mistrza Rzgowa, Grzegorz Franczak – wicedy-
rektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oddział w Łodzi oraz przedstawiciel 
Izby Rolnej Łodzi Grzegorz Antoniewski.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tego przedsięwzięcia. Zapra-
szamy na kolejną edycję za rok!

Magdalena Pietraszczyk 
Fot. organizator i W. Kupisz

Właściciele psów i kotów zamieszka-
li w gminie Rzgów mogą skorzystać 

z możliwości wykonania bezpłatnych zabie-
gów sterylizacji/kastracji swoich zwierząt, jak 
również mogą je bezpłatnie zaczipować. Akcja 
realizowana jest przez Urząd Miejski w Rzgo-
wie – Referat Gospodarski Przestrzennej i Rol-
nictwa do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpa-
nia środków finansowych.

Znakowanie oraz kastracja/sterylizacja 
psów i kotów właścicielskich dokonywane jest 
wyłącznie przez lekarza weterynarii w Rzgowie 
na podstawie skierowania wystawianego przez 
Urząd Miejski w Rzgowie.

Zwierzę zapisywane przez właściciela 
na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być 
w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio 
przygotowane do zabiegu. Lekarz weteryna-
rii ma prawo odstąpić od przeprowadzonego 

wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę 
będzie chore lub właściciel nie przygotowuje go 
odpowiednio do zabiegu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 42 214 12 09.
Paulina Stanecka, Fot. przykładowe Fera.pl

W królestwie… królikówW królestwie… królików
Wystawa w Konstantynowie ŁódzkimWystawa w Konstantynowie Łódzkim

Bezpłatne Bezpłatne 
zabiegi zabiegi 
dla naszych dla naszych 
pupilówpupilów Podczas LVII sesji Rady Miejskiej 

w Rzgowie burmistrz Mateusz 
Kamiński przedstawił projekt, 
a radni przyjęli program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie gminy 
Rzgów w 2023 roku. Na jego 
realizację w budżecie przewi-
dziano 230,5 tys. zł.

Także w tym roku gmina Rzgów współpracuje 
ze schroniskiem dla zwierząt w Bełchatowie 
przy ul. Zdzieszulickiej. Do schroniska prze-
kazywane są zwierzęta, które utraciły właści-
ciela w wyniku wypadków losowych, np. zgon 
właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, czy 
z uwagi na odbiór w wyniku nieprzestrzegania 
ustawy o ochronie zwierząt, czy zabłąkanie. 

Na temat możliwości adopcji bezdomnego 
zwierzęcia można zasięgnąć informacji na stro-
nie schroniskobelchatow.pl

– Obecnie w Bełchatowie znajduje się pod 
fachową opieką 13 psów z gminy Rzgów – in-
formuje inspektor Paulina Stanecka z Referatu 
Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa UMR. 
– W ubiegłym roku był ich tuzin. Zapobiega-
nie wzrostu bezdomności polega na czipowaniu 
psów oraz kotów, na przeprowadzaniu steryliza-
cji i kastracji. Gmina płaci za te zabiegi do wy-
czerpaniu limitów. W ub. roku wydaliśmy 300 
skierowań do lekarza weterynarii w Rzgowie, 
z którym została podpisana umowa. Ponieważ 
program został właśnie przyjęty na sesji, trze-
ba poczekać na jego publikację w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego i upra-
womocnienie. Realnie od końca lutego wznowi-
my zapewne wydawanie skierowań na zabiegi, 
finansowane już z tegorocznego budżetu.

Kwota 230,5 tys. zł została w programie po-
dzielona przede wszystkim na opłacenie miejsc 
w schronisku w Bełchatowie dla bezdomnia-
ków z naszej gminy (103,5 tys. zł na cały rok), 
na odławianie (4,32 tys. zł), na zabiegi stery-
lizacji oraz kastracji (88,75 tys. zł), na znako-
wanie psów i kotów posiadających właściciela 
(18 tys. zł) oraz na sfinansowanie całodobowej 
opieki nad zwierzętami, poszkodowanymi 
w wypadkach drogowych.

Włodzimierz Kupisz 
Fot. przykładowe Bankier.pl

Zapobiegamy Zapobiegamy 
bezdomności bezdomności 
zwierząt!zwierząt!

http://www.schroniskobelchatow.pl
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Najlepszym strzelcem mistrzostw okazał się 
Damian Waszczykowski, najlepszym bramka-
rzem Jarosław Osylczuk, a najlepszym zawod-
nikiem Paweł Zawistowski.

W rywalizacji wzięły ponadto udział dru-
żyny OSP Rzgów, OSP Guzew, OSP Starowa 
Góra, OSP Kalino, OSP Kalinko, OSP Gospo-
darz, OSP Wiśniowa Góra, OSP Wola Rakowa, 

OSP Stare Skoszewy, OSP Bedoń, OSP Kolusz-
ki, OSP Justynów.

Nagrody i puchary sponsorowała firma 
LandCar, gmina Rzgów i Komenda Powiatowa 
PSP w Koluszkach. Puchary. Medale oraz upo-
minki wręczyli uczestnikom m.in. burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński, Radosław Pełka – 

przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, 
radna powiatowa Klaudia Zaborowska-Gorz-
kiewicz, starszy brygadier Grzegorz Janowski – 
łódzki wojewódzki komendant PSP, a także 
brygadier Krzysztof Supera – komendant po-
wiatowy PSP w łódzkim wschodnim.

Tekst i fot. W. Kupisz

EMOCJE NA OKRĄGŁO…
W niedzielę, 5 lutego w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie roze-
grano V Mistrzostwa Strażaków Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w Halowej Piłce Nożnej. Wygrała drużyna OSP Długie, wicemistrza-
mi zostały OSP Tuszyn i OSP Giemzów. Nagrodami wartości 2000, 
1500 i 1000 złotych były bony towarowe.

Na boisku
było gorąco!
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Radna Ewa Tyll przygotowała nie lada frajdę 
dla rzgowian w sobotę, 11 lutego w samo po-

łudnie w Klubie Sportowym „Społem” w Łodzi. 
Warsztaty łucznicze dla Robin Hoodów z naszej 
gminy były dosłownie strzałem w dziesiątkę.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, a duże 
zainteresowanie tym tematem wśród naszych 
mieszkańców utwierdza w przekonaniu, że war-
to zorganizować kolejną edycję. Być może uda 
się to zrobić łucznicze spotkanie już u nas w Rz-
gowie. Wszystkim uczestnikom składamy po-
dziękowania za udział, trenerowi Zbigniewowi 
Kowalczykowi za przeprowadzenie warsztatów, 
przekazaną wiedzę i pomocną dłoń, a sekcji 
łuczniczej KSS Społem Łódź za możliwość zor-
ganizowania świetnej rozrywki.

Źródło: fb Ewa Tyll

W sobotę, 18 lutego w Hali Sportowej GO-
STiR w Rzgowie rozegrano Turniej Pił-

ki Nożnej Halowej dla Drużyn Amatorskich. 
Wzięło w nim udział 9 zespołów. Piłkarzom ki-
bicował burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Do finału weszły trzy drużyny:
I miejsce – Bajlando Team, II miejsce – Philips
III miejsce – Turbo Kozaki

Nagrody dodatkowe:
Najlepszy bramkarz: Sylwester Zimoń (druży-
na FC Kalinko), najlepszy zawodnik: Numer 13 
z drużyny Philips, drużyna Fair Play: Turbo 
Kozaki.

Dziękujemy wszystkim za fantastyczną za-
bawę i świetną grę!

GOSTiR

W niedzielę, 5 marca 
2023 roku w hali GO-
STiR w Rzgowie, po raz 
czwarty w historii, ko-
biece drużyny z całej 
Polski powalczą o mia-
no najlepszej drużyny 
siatkonogi (futnetu) 
w kraju. Tytułu bro-
nić będzie drużyna KS 
Blokers Łódź, która 
w zeszłorocznym finale 
pokonała zawodniczki 
Zawiszy Rzgów. Brązo-
we medale powędrowały 
do zawodniczek Astorii 
Szczerców Junior. Mi-
strzostwa zostaną rozegrane systemem druży-
nowym, co oznacza, że do rywalizacji przystąpi 
kilkanaście zespołów składających się z 4–5 

zawodniczek, a każdy mecz będzie obejmował 
pojedynek singlowy, deblowy oraz trójkowy.

GOSTiR

W środę, 15 lutego, w Hali Sportowej GOSTiR 
w Rzgowie zorganizowano karnawałowy, trzy-
godzinny maraton taneczny fitness. Był nie 
tylko fitness, ale również tabata, zumba i wiele 
innych form treningowych i aż piątka prowa-
dzących: Marta Milczarska, Marta Łaszkiewicz, 
Angela Świątek – Fun & Health, Marcin oraz 
Krystian. Tego dawno nie było!

WK

Starzał w dziesiątkę!

Bajlando TeamBajlando Team  NAJLEPSZYNAJLEPSZY

Panie z piłką przy siatce

Maraton taneczny fitness 

Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Drużyn Amatorskich

IV Mistrzostwa Polski Kobiet w Siatkonodze

Drużyna Robin Hooda

znad Neru
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24 lutego 
przypadła 

rocznica inwazji 
rosyjskiej na Ukrainę, a niemal 
natychmiast, z dnia na dzień, 
społeczność gminy Rzgów 
włączyła się do organizowania 
pomocy humanitarnej. Przy-
pomnijmy te działania, choć 
akcja wsparcia nadal trwa…

Spontanicznie i z serca

Najprawdopodobniej pierwszą większą zbiórkę 
darów ogłosiła w mediach społecznościowych 
Renata Furga, a kierowany przez nią ponad 
stuosobowy Zespół Pieśni i Tańca „Rzgowia-
nie” przynosił do jej domu artykuły żywnościo-
we i chemię gospodarczą. Mieszkańcy i rodzi-
ny strażaków przynosili np. do Hali Sportowej 
GOSTiR najniezbędniejszą pomoc rzeczową 
od słodyczy, napojów po konserwy koce, ubra-
nia, skarpety, latarki itp. Ale wsparcie bardzo 

szybko stawało się ukierunkowane. W piątek, 
4 marca znad granicy ukraińskiej powrócił au-
tokar OSP Bronisin Dworski. Zawiózł cenne 
zaopatrzenie dla partnerskiego rejonu storoży-
nieckiego i czerniowieckiego. Wartość darów 
wyniosła ponad 170 tys. złotych. To efekt wpłat 
od przedsiębiorców w Rzgowie i Łodzi, przeka-
zywania darów przez firmy oraz mieszkańców 
naszej gminy i zaprzyjaźnionych. Najbardziej 
hojnym darczyńcą okazała się firma Mawos.

– Zabraliśmy sprzęt wskazany przez naszych 
ukraińskich partnerów jako niezbędny – mówił 
wówczas Jarosław Mirzejewski, koordynator 
akcji, przedsiębiorca ze Rzgowa, którzy uczest-
niczy od 2014 roku w wymianie między samo-
rządami w Rzgowie i Storożyńcu. – Zabraliśmy 
półtorej palety masek tlenowych, tlen medycz-
ny oraz przewody do wykorzystania w szpita-
lach. Dużą pulę pomocy obejmowały materiały 

opatrunkowe, środki do dezynfekcji ran, żele 
zatrzymujące krwotoki, do zasklepiania ran 
i przyspieszające gojenie, środki przeciwbólowe 
i przeciwzapalne, a także strzykawki i igły.

Potrzebne niemal wszystko
– Kupiliśmy 6 agregatów prądotwórczych do za-
silania urządzeń elektronicznych – kontynuuje 
Jarosław Mierzejewski. – W transporcie znala-
zło się prawie 50 krótkofalówek z wydzielonymi 
częstotliwościami. Ważną pozycję pomo-
cową stanowiło 160 powerbanków 
o mocy umożliwiającej rozruch 
samochodów z wyczerpany-
mi akumulatorami, ogólnego 
użytku do zasilania laptopów, 
krótkofalówek, telefonów, jak 
również latarek o wyjątkowo 
silnym źródle światła i odpor-
nych na niesprzyjające warunki. 
Uzupełniliśmy to kurtkami męskimi, 
zebranymi podczas społecznej zbiórki w GOSTiR 
w Rzgowie. OSP Łask dostarczyła 70 kompletów 
kołder z poduszkami. Nasz autokar musiał po-

mieścić dużą partię ofia-
rowanych nowiutkich 
skarpet oraz specjalnie 
zakupionych czapek.

– W środę, a więc 
dzień przed misją hu-
manitarną ukierun-
k ow an ą  w s t ę p ni e 
na specjalistyczne wyposażenie, doszły nas 
wieści o katastrofalnej sytuacji żywnościowej 
w Ukrainie. Musieliśmy więc zmieścić w auto-
karze jeszcze żywność suchą do rozcieńczania 
i ekspresowego przygotowania: makarony, ryż, 
kasze, zupy, budynie, kisiele itp. Teraz wiemy, 
że nasza pomoc została rozdzielona nie tylko 
na Storożyniec z Czerniowcami, gdzie mieszka 
sporo Polaków z pochodzenia, ale trafiła znacz-
nie dalej do Kijowa, Chersonia, Charkowa, Mi-
kołajowa i na Zaporoże.

Wyprawa 
na granicę

Tego pamiętnego dnia 
rzgowsko-łódzka misja 

na podstawie dokumentu wy-
stawionego przez stronę ukraińską, do-

tarła na pas neutralny pomiędzy przejściami 
granicznymi. Podjechała 10-tonowa cięża-
rówka z trzema Ukraińcami. Z pomocą pol-
skich kolegów przeładunek trwał dwie i pół 
godziny. Dary zajęły trzy czwarte 
powierzchni ładunkowej podsta-
wionego samochodu. O godz. 3 
nad ranem autokar OSP Bronisin 
pojechał do punktu recepcyjnego 
w Przemyślu. Wzruszające było 
spotkanie z misją humanitarną 
OSP Starowa Góra. Wolontariusz 
pilotował rzgowską misję do miej-

sca, gdzie wsiadło 45 uchodźców – wyłącznie 
kobiety z dziećmi. Wszystkie 52 miejsca w po-
jeździe zostały zajęte przez osoby, zdecydowane 
jechać w kierunku Łodzi. Pan Jarosław pomagał 
wsiąść najmłodszym – dzieci drżały nie wiado-
mo bardziej z zimna, czy ze skrajnych emocji. 
Niektóre rodziny spędziły trzy doby w podróży.

Rzgowianie przygotowali dla nich prowiant 
na podróż, soczki i musy dla najmłodszych, 
a wodę dla dorosłych. W drodze pasażerowie 
oglądali na telefonach najnowsze doniesienia 

o straszliwych bombardowaniach i ostrzale Za-
poroża, skąd pochodziła większość obecnych. 
Uniknęli najgorszego, a większość nie kryła 
łez i bólu. O godz. 9 misja wysadziła pasaże-
rów w umówionych miejscach w Łodzi, gdzie 
uchodźców odbierali członkowie rodzin i zna-
jomi. Jarosław Mirzejewski, koordynator misji 
przyjął z żoną pięć rodzin – łącznie 14 osób. 
Takich misji humanitarnych z naszego terenu 
było jeszcze kilka i na tym nie koniec.

Strażacy w akcji
Cenną i pożądaną pomoc stanowiły również 
używane wozy strażackie oraz samochody te-
renowe, które m.in. służą do transportu ran-
nych z linii frontu. Jednym z darczyńców był 
Ryszard Turski z Gospodarstwa Ogrodnicze-
go w Rzgowie. On był jednym z pierwszych, 
którzy od samego początku organizowali po-
moc humanitarną. On oraz setki innych w na-
szym regionie tworzą armię ludzi spieszących 
ze wsparciem dla walczących Ukraińców. Zbio-
rowe podziękowanie od przyjaciół w rejonie 
Storożyńca i Czerniowiec przywiózł na Do-
żynki Gminne Jarosław Bartosz, deputowany 
rejonu partnerskiego Rzgowa. Ze wzruszeniem 
jego podziękowania wysłuchaliśmy po mszy 
w kościele parafialnym. Burmistrz Mateusz 
Kamiński otrzymał wtedy symboliczną flagę 
za organizowane misje pomocowe.

Włodzimierz Kupisz, 
fot. organizatorzy i autor

Rzgowska misja wsparcia trwa…

Pomoc nadal Pomoc nadal 
konieczna!konieczna!


