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Małe inwestycje, 
ale możliwe zakłócenia

Premiera w Domu Kultury, 
a na kolejne trzeba poczekać

Odbyły się dwie sesje RM, 
a trzecia już nie…
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Puste boiska…
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Marcowe wydanie naszej gazety 
jest szczególne, bo zawiera 

jeszcze informacje z początku 
miesiąca, czyli zwykłego, 
codziennego życia, które 

nagle zastąpiły komunikaty 
epidemiologiczne ograniczające 
wszelką działalność i aktywność. 

Mamy nadzieję, że kolejny 
numer przyniesie więcej dobrych 

wiadomości, czego życzymy 
naszym Czytelnikom!

Musimy Musimy 
 przeczekać  przeczekać 
  trudny czas...   trudny czas... 

TAK WYGLĄDA RZGÓW W BARDZO RUCHLIWE ZAZWYCZAJ PIĄTKOWE POPOŁUDNIE…
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Pierwotnie PKS od 1 kwietnia 
zawiesi kursowanie swoich 
autobusów. Przedsiębiorstwo 
poinformowało o tym 
Urząd Miejski w Rzgowie 
w bardzo lakonicznej 
formie. Mimo wieloletniej 
dobrej współpracy, PKS 
postawił urząd przed faktem 
dokonanym, nie podając 
żadnej propozycji zastępczej.

Jednocześnie pojawiła się plotka, że gmina Rz-
gów jakoby zalegała z płatnościami. Władze 
gminy stanowczo temu zaprzeczają: nie było 
żadnych, nawet jednodniowych opóźnień 
w regulowaniu należności, nie było żadnych 
zastrzeżeń PKS w tym zakresie.

Władze samorządowe intensywnie pracują 
nad wprowadzeniem komunikacji zastępczej, 
ale wszystkich kursów PKS nie da się zrekom-
pensować. Połączenia zastępcze pokryją tylko 
najpilniejsze potrzeby mieszkańców, tj. dojazdy 
do pracy i powrót do domu.

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Łodzi Sp. z o.o. 

informuje, że na wniosek burmistrza 
Rzgowa kursy autobusów na trasach:

Łódź – Rzgów – Czyżeminek i Rzgów – 
Romanów będą realizowane 

do 30 kwietnia 2020 r.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Już 13 marca w gminie Rzgów nauczyciele 
przenieśli lekcje do internetu za pośrednic-

twem dziennika elektronicznego oraz poczty 
elektronicznej. W Szkole Podstawowej im. Jana 
Długosza w Rzgowie – zadania są przekazywa-
ne zdalnie ze wszystkich przedmiotów – infor-
mują rodzice uczniów. Jako jedna z pierwszych 
– pani od plastyki zadała wykonanie rysunków 
na zadany temat. Z religii uczniowie otrzy-
mali link do zdalnego wykonywania zadań, 
a z wychowania fizycznego link ze wskazów-
kami do zestawu ćwiczeń.

Język polski (ćwiczenia ortograficzne i gra-
matyczne) i matematykę realizuje się na stro-
nach rekomendowanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Wiedza jest utrwalana 
przez zapisywanie lekcji na bieżąco w zeszy-
tach. Wiele nauki opiera się z konieczności 

na ścisłej współpracy z rodzicami, którzy po-
winni nadzorować poznanie kolejnych rozdzia-
łów w papierowych podręcznikach.

– Uczniom każdej klasy polecam utrwalanie 
wiadomości zdobytych przed epidemią, a tak-
że zapoznawanie się z tekstami źródłowymi 
ze strony internetowej – mówi nauczycielka hi-
storii Magdalena Hoja-Mordaka z SP w Kali-

nie. – Uczniowie odsyłają wykonane ćwiczenia 
do sprawdzenia na mojego mejla służbowego. 
Przykładowo, ćwiczenia dla IV klasy polegają 
na rozróżnieniu pojęć mapy, planu, wieków, 
chronologicznym układaniu dat. Na stronie 
szkoły znajdują się zadania powtórzeniowe 
z podręcznika „Tajemnice historii”. Podczas nor-
malnej nauki często brakowało czasu na skorzy-
stanie z tych pasjonujących.

Nauczycielka z Kalina mówi, że do 20 
marca uczniów aktywnych w sieci było od 80 
do 90 procent. Podobnie, jak w reszcie kraju – 
nie w każdym domu jest komputer, a nie każdy 
uczeń posiada dostęp do internetu. Nierzad-
kie są też sytuacje, że domu znajduje się jeden 
laptop, który musi wystarczyć na potrzeby 
rodzica pracującego zdalnie i dla uczących się 
dzieci! Szkoły pozostaną zamknięte do Wiel-
kanocy. „Klikanie” lekcje są zupełną nowością. 
Nauczyciele starają się nie zadawać za wiele, 
bo uczniowie, zwłaszcza młodsi – muszą oswo-
ić się z absolutnie nową sytuacją.

Włodzimierz Kupisz

Zakład Przetwóstwa Mięsnego Grot w Sta-
rowej Górze podpisał umowę z Wojewódz-

kim Specjalistycznym Szpitalem im. dr Wła-
dysława Biegańskiego w Łodzi na przekazanie 
100 tysięcy złotych na cele statutowe szpitala. 

Chodzi tu przede wszystkimi o środki 
na zakup sprzętu i materiałów medycznych, 
wspierających leczenie pacjentów w związku 
z epidemią koronawirusa. Od początku poja-
wienia się jej w naszym regionie – osoby za-
każone lub z podejrzeniem zakażenia trafiały 
właśnie do tej placówki. (A)

Od poniedziałku, zawsze o godzinie 18.00, 
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie bę-

dzie zamieszczać dla Was filmiki instruktażowe 
z różnych, interesujących dziedzin: makijaż te-

atralny, podstawy gry na instrumentach, emisja 
głosu, a także wspólne muzykowanie, spotka-
nia z plastyką i fotografią.

Zostańcie w domach i oglądajcie nasz profil 
na facebooku. Zapraszamy!

Lekcje w trybie zdalnymLekcje w trybie zdalnym

100 tys. zł 
od ZPM Grot 
dla szpitala

Dom Kultury 
proponuje 
zajęcia 
on-line

PKS zawiesza PKS zawiesza 
połączenia połączenia 
od majaod maja
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Podczas XX sesji, 26 
lutego, Rada Miejska 
w Rzgowie przyjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do Łódzkiego 
Związku Metropolitalnego. 
Ma to związek z wniesieniem 
do Sejmu – przez Senat RP 
– projektu ustawy o ŁZM. 
Gmina przystąpi do związku 
metropolitalnego, o ile ustawa 
zostanie przyjęta przez Sejm 
i wejdzie w życie.

W tej inicjatywie senackiej chodzi o przy-
kład województwa śląskiego, gdzie z dobrymi 
efektami funkcjonuje od 2018 roku Górno-
śląsko-Zagłębiowska Metropolia. Utworzenie 
Związku Metropolitalnego Regionu Łódzkiego 
umożliwi ściślejszą współpracę 28 gmin i miast 
ze stałym finansowym wsparciem z budżetu 
państwa w wysokości 5% wpływów z podatku 
PIT (ok. 200 mln zł). Dodatkowo, w kolejnym 
okresie programowania Unia Europejska pla-
nuje środki na rozwój metropolii.

Umożliwiłoby to finansowanie dużych za-
dań, nieosiągalnych dla pojedynczych samorzą-
dów. Niezależnie od składek, które trzeba wno-
sić z racji członkostwa w związku, w metropolii 
będzie realizowana zasada, że „każda gmina 
zyskuje, żadna nie traci”. Należy podkreślić, 
że w ramach związku każda z gmin zachowuje 
swą odrębność i samorządność jednocześnie 
ma wpływ na wspólne inwestycje i decyzje 
dotyczące całego regionu, gdyż każda gmina 
– niezależnie od wielkości – posiada dwóch 
przedstawicieli w Zgromadzeniu Związku, któ-
re będzie organem decyzyjnym. Uchwały mają 
być podejmowane większością głosów.

Zakłada się współdziałanie samorządów 
skupionych w metropolii np. w kształtowaniu 
ładu przestrzennego regionu metropolitalne-
go, integracji, rozwoju społecznego i gospo-
darczego, współpracę w organizacji transpor-
tu publicznego, w określaniu przebiegu dróg 
krajowych i wojewódzkich na obszarze ŁZM. 
Rzgów przynależy do historycznego i kulturo-
wego obszaru tzw. wielkiej Łodzi. Zacieśnianie 
obustronnie korzystnej współpracy z sąsiedni-
mi gminami jest naturalnym procesem.

Sprawozdanie burmistrza 
z działalności w okresie 
międzysesyjnym
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński przed-

stawił sprawozdanie z działalności międzyse-
syjnej w okresie od 29 stycznia do 25 lutego 
2020 r. Wydał w tym czasie 10 zarządzeń doty-
czących różnych sfer działalności gminy. m.in. 
7 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc 
na terenie gminy Rzgów, przeznaczonych 
na bezpłatne umieszczanie urzędowych ob-
wieszczeń wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 
maja 2020 r.

Wiceburmistrz Małgorzata Rózga w tym 
okresie pracowała nad rozliczeniem dotacji 
z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spo-
łecznej na utworzenie mieszkań interwencyj-
nych w Bronisinie Dworskim dla ofiar prze-
mocy, dotacji w ramach programu Maluch plus 
2019 oraz EFS na utworzenie żłobka gminnego.

Referat Inwestycji UMR zajmował się 
następującymi sprawami:
Otwarto oferty przetargowe:
–  utwardzenie ul. Stropowej i ul. Tunelowej 

w Starowej Górze,
–  utwardzenie terenu przy Gminnej Przychod-

ni Zdrowia w Rzgowie,
–  przebudowa drogi powiatowej nr 2909E 

w Kalinku na odcinku ca 900 m,
–  dostawa kruszywa łamanego – dolomitu dla 

Gminy Rzgów.

Rozstrzygnięto przetargi na:
1.  Dokończenie modernizacji drogi gminnej 

w Grodzisku (wygrała firma Włodan An-
drzej Włodarczyk z Pabianic, cena z VAT: 
1 516 500,46 zł)

2.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1195E w Sta-
rej Gadce – budowa chodnika i ścieżki rowero-
wej (wygrała firma Instyle Dorota Danielczyk, 
Nowy Bedoń, cena z VAT: 1 046 622,99 zł)

3.  Przebudowa ul. Zielonej w Rzgowie (wygrała 
firma Zakład Remontowo Drogowy sp. z o.o., 
sp.k Łódź, cena z VAT: 477 854,88 zł)

4.  Budowa chodnika w Czyżeminku (wygrała 
firma STRADA Paulina Jeżak, gm. Moszcze-
nica, Baby, cena z VAT: 236 236,69 zł

Referat Komunalny UMR 
realizował następujące zadania:
1.  Utwardzono gruzem odcinek drogi gminnej 

Trakt Napoleoński do ul Glinianej.
2.  Zabezpieczono teren MOPS przy ul. Raw-

skiej 8 poprzez zamontowanie tymczasowe-
go ogrodzenia.

3.  Wykonano oraz zamontowano kratę zabez-
pieczająca dostęp do pomieszczeń monito-
ringu.

4.  Posprzątano teren działki gminnej w miej-
scowości Kalino 68.

5.  Wymieniono tablice ogłoszeniową przy 
strażnicy OSP Prawda.

6.  Utwardzono teren działki przy Domu Kul-
tury, który ma posłużyć jako tymczasowy 
parking podczas imprez organizowanych 
przez GOK.

7.  Zamontowano dwa stojaki rowerowe 
na przystanku autobusowym przy skrzyżo-
waniu ulic Czartoryskiego i Zastawnej.

8.  Wykonano nasadzenia na placu przy świetli-
cy w miejscowości Czyżeminek.

9.  Wyrównano teren pod nasadzenia 34 wiązów 
na boisku w miejscowości Czyżeminek.

Zmieniony statut GOK
Podczas XXI sesji, 6 marca, Rada Miejska 
w Rzgowie przyjęła m.in. uchwałę, zmieniającą 
statut Gminnego Ośrodka Kultury z 18 grudnia 
2013 r. Zmieniony statut przegłosowało 14 rad-
nych przy jednym głosie wstrzymującym się.

Określono, że przy ośrodku działa Rada 
Programowa, która jest kolegialnym organem 
doradczym dyrektora GOK. Rada składa się 
z 3 do 7 członków, powoływanych na wspól-
ną 3-letnią kadencję. Liczbę członków określa 
burmistrz Rzgowa.

Członków Rady Programowej powołuje 
burmistrz po zasięgnięciu opinii dyrektora 
GOK z tym zastrzeżeniem, że dwóch członków 
powołuje spośród osób wskazanych przez Radę 
Miejską (nie muszą to być radni) i odnośnie 
tych członków nie zasięga opinii dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury. Burmistrz Rz-
gowa może odwoływać członków Rady Pro-
gramowej w trakcie kadencji. Do odwołania 
członka wskazanego przez Radę Miejską wy-
magana jest zgoda lub wniosek RM.

Liczba miejsc zależy 
od potrzeb rodzin
Rada Miejska w Rzgowie na XXI sesji przyjęła 
jednogłośnie (14 głosów na 14 rajców obec-
nych przy rozpatrywaniu projektu) – uchwałę 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych w publicz-
nych szkołach podstawowych i publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez gminę Rzgów.

Guzew stał się pierwszą miejscowością, 
w której możliwy jest idealny model wychowa-
nia najmłodszych począwszy od Żłobka Gmin-
nego poprzez Punkt Przedszkolny „Kornelki”, 
który otworzy podwoje we wrześniu bieżącego 
roku, istniejącą grupę zerową przy Szkole Pod-
stawowej im. Makuszyńskiego. Dzieci czują się 
pewniej w otoczeniu tych samych kolegów ró-
wieśników, pochodzących z tej samej okolicy. 
Guzewski model wychowawczo-edukacyjny 
będzie sprzyjać lepszemu samopoczuciu dzieci 
w przez wiele lat – aż do wyboru szkoły średniej!

Kolejne nowe Przedszkole Publiczne po-
wstanie w Kalinie.

Oprac. i fot. Włodzimierz Kupisz

Odbyły się dwie sesje, Odbyły się dwie sesje, 
a trzecia już nie…a trzecia już nie…

NA XX I XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

W środę, 25 marca odbyła się niezwykła 
XXII sesja Rady Miejskiej w Rzgowie. 

Wobec braku quorum na sali posiedzeń, prze-
wodniczący rady Radosław Pełka zamknął ob-
rady. Ustawa o samorządzie terytorialnym nie 
przewiduje odwołania sesji Rady Miejskiej. Aby 
być w zgodzie z postanowieniami o stanie epi-
demicznym w kraju, trzeba pozostać w domu. 
Przewodniczący Radosław Pełka w imieniu 
Rady Miejskiej przyjął pisemne sprawozdanie 
z działalności międzysesyjnej Komisariatu Po-
licji w Rzgowie. (WK)

Sesja stanu 
epidemicznego
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Został rozstrzygnięty przetarg na budowę 
w tym roku ciągu pieszo-jezdnego dla 
rowerzystów w Starej Gadce. Wygrała 

firma z Andrespola, która weźmie za te inwe-
stycję 1 mln 46 tys. zł. Wzdłuż ul. Czartory-
skiego powstanie kilometrowy ciąg szerokości 
4 m, z czego jeden pas asfaltowy dla rowerzy-
stów, a drugi z kostki brukowej dla przechod-
niów. Ciąg połączy ścieżkę rowerową od strony 

Łodzi, a będzie kończył się na wysokości ul. 
Zdrojowej w Starej Gadce. Budowa ciągu pie-
szo-jezdnego pozwoli rowerzystom poruszać 
się bezpiecznie od Rzgowa do Łodzi.

– Na nowym odcinku szlaku rowerowego no-
winką będzie stacja obsługi rowerów, dająca moż-
liwość dopompowania koła, podkręcenia siodeł-
ka i innych czynności serwisowych we własnym 
zakresie – poinformował Zbigniew Snelewski, 
kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskie-
go w Rzgowie. – Przewidujemy, że urządzenia 
i narzędzia – tak jak w Łodzi – będą na łańcu-
chach i linkach, aby nie zostały skradzione.

Szlak dla pieszych i rowerzystów przebiega 
koło Antracytowej Świetlicy. Ta wiejska świe-
tlica w budowie zawdzięcza nieoficjalną nazwę 
kolorowi opraw okiennych i dachu z blachy. 
Ubiegłoroczne oszczędności na tej budowie 
w wysokości 60 tys. zł pozwolą w 2020 r. wy-
konać przyłącza: wodne, kanalizacyjne, ener-
getyczne i gazowe od linii ogrodzenia do bu-
dynku. Na wykończenie świetlicy w środku 
potrzeba będzie jeszcze może nawet 1,5 mln zł 
i ten wydatek w budżecie gminy zostanie za-
pewne rozłożony na dłużej niż rok.

Trwa korytowanie i krawężnikowanie nowe-
go chodnika na ul. Głównej w Czyżemin-

ku. Prace potrwają do końca maja 2020 r. Wy-
konawca z gminy Moszczenica, który wygrał 
przetarg pokonując 19 konkurentów, wycenił 
inwestycję na 236 tys. zł.

Chodnik powstanie na długości 647,5 
metra i będzie miał szerokość półtora me-
tra. Zostanie wykonany z czerwonej kostki 
brukowej grubości 8 cm, natomiast wyjazdy 
z posesji mają być z kostki, ale szarej. Ogólna 
powierzchnia chodnika wyniesie 849 m2, a wy-
brukowane zjazdy z posesji zajmą 305 m2. In-
westycja obejmie także 1300 m2 zieleńca.

829 mieszkańców przyłączyło się do no-
wej kanalizacji, wykonanej w Sta-

rowej Górze i Starej Gadce. Prawie 900 pozo-
stałych jest w trakcie składania wniosków lub 
wykonywania przyłącza, ale wielu odkłada 
tę sprawę bez uzasadnionych powodów.

Przyłączenia powinny potrwać do koń-
ca października 2020 roku, bo później mogą 
przyjść mrozy i utrudnić prace ziemno-insta-
lacyjne. Podłączenie do nowej kanalizacji w su-
mie ok. 1700 mieszkańców jeszcze w tym roku 
jest warunkiem rozliczenia wielomilionowego 
dofinansowania unijnego. Jeśli mieszkańcy 
zlekceważą ten obowiązek, trzeba będzie zwró-
cić dotację! W listach kierowanych do miesz-
kańców nowo skanalizowanych ulic, burmistrz 
przypomina, że obowiązek podłączenia do no-
wej kanalizacji wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 Usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz z regulaminu gminy Rzgów.

Przyłączenie nieruchomości nie jest obo-
wiązkowe, jeśli w posesji działa przydomowa 
oczyszczalnia ścieków. Posiadanie szamba nie 
jest alternatywą dla nowej kanalizacji. Inwe-
stycja prowadzona z takim rozmachem mia-
ła bowiem na celu poprawienie jakości życia 
poprzez znaczące ograniczenie liczby szamb 
w dwóch miejscowościach, a więc likwidację 
źródeł bardzo przykrych uciążliwości.

Docierają do nas sygnały, że niektórzy tłu-
maczą opieszałość w podłączaniu się do nowej 
kanalizacji tym, bo ich nie stać na indywidualne 
przyłącze. Trzeba ponieść koszty, ale przecież 
inwestycja nie przyszła nagle, trwała dwa lata 
i zapobiegliwi oszczędzali na ten wydatek. Wy-
konanie przyłącza kosztuje mniej więcej tyle 
co nowy telewizor – drożej jest, gdy rurę trzeba 
poprowadzić daleko w głąb działki, gdy dom nie 
jest usytuowany bliżej ulicy, a więc studzienki.

Cztery kroki, które należy wykonać, 
aby podłączyć dom do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej:
1.  Złożenie w Gminnym Zakładzie Wodocią-

gów i Kanalizacji w Rzgowie przy ul. Sta-
wowej 11 wniosku o wydanie warunków 
technicznych wykonania przyłącza kanali-
zacyjnego.

2.  Znalezienie wykonawcy, który zgodnie 
z uzyskanymi warunkami zbuduje przyłącze.

3.  Zgłoszenie do odbioru niezasypanego 
jeszcze przyłącza przez inspektora nadzo-
ru UMR i pracownika GZWiK, tel. 42 214 
11 09. (Odbiory przyłączy dokonywane 
są po wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym w poniedziałki, środy i czwartki 
w godz. 8–14 oraz we wtorki w godz. 9–16.)

4.  Po odbiorze przyłącza, występuje się z po-
daniem o odbiór ścieków. Po przygotowaniu 
umowy, GZWiK telefonicznie zawiadomi 
o możliwości jej podpisania.

Rada Miejska w Rzgowie podjęła uchwałę 
w sprawie utworzenia od 1 marca 2020 r. 

punktu przedszkolnego Kornelki w Guzewie, 
powiązanego organizacyjnie z Przedszkolem 
Publicznym w Rzgowie. Punkt przedszkol-
ny przyjmie w tym roku szkolnym 25 dzieci. 
Edukacją dzieci i opieką nad dziećmi zajmą się 
nauczycielki z przedszkola rzgowskiego. Punkt 

przedszkolny w Guzewie nie będzie posiadał 
oddzielnej księgowości, administracji, dyrekcji, 
a więc nie generuje dodatkowych kosztów.

Dzieci będą miały zapewnioną edukację 
co najmniej w godzinach 8–13 codziennie 
od poniedziałku do piątku, a w razie koniecz-
ności zgłoszonej przez rodziców – okres ten 
zostanie wydłużony. Gdyby ktoś z personelu 
Kornelków nie mógł przystąpić do pracy, dy-
rektor przedszkola w Rzgowie natychmiast 
zorganizuje zastępstwo.

Radni zgodzili się na preferencje w przyję-
ciach dzieci rodziców/opiekunów prawnych, 
objętych wsparciem ze strony MOPS w Rzgo-
wie oraz dzieci rodziców pracujących i studiują-
cych w trybem dziennym. Kornelki – nazwane 
od imienia patrona pobliskiej Szkoły Podstawo-
wej w Guzewie – znalazły siedzibę w nowym, 
kolorowym budynku przedszkola i żłobka.

Chodnik z zieleńcemChodnik z zieleńcem

Przyłączenie do kanalizacji Przyłączenie do kanalizacji 
TO OBOWIĄZEK!TO OBOWIĄZEK!

Rusza rekrutacja do KornelkówRusza rekrutacja do Kornelków

CZYŻEMINEK

WARTO PAMIĘTAĆ…

GUZEW

Powstanie 
ciąg 
spacerowo-
rowerowy

STARA GADKA

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz
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W rzgowskim ratuszu doszło do spo-
tkania radnych, władz gminy Rz-
gów z przedstawicielami Polskiej 

Spółki Gazownictwa. Goście przekazali wia-
domość, że firma rezygnuje z inwestycji kon-
trowersyjnej dla wielu naszych mieszkańców.

W istniejącym gazociągu zostanie wręcz ob-
niżone ciśnienie – w związku z planami zmienio-
nego przebiegu łódzkiego pierścienia gazowego. 

Rzgowski gazociąg pozostanie lokalną nitką. Ży-
wotność rury jest duża, ale nie będą do niej pod-
łączane kolejne domy. Być może w przyszłości 
do istniejących, stalowych rur zostanie wstawio-
ny nowoczesny gazociąg z tworzyw sztucznych.

Łódzki pierścień gazowy ominie nasze te-
reny. Nie oznacza to, że nie będzie przyłączeń 
nowych użytkowników indywidualnych i du-
żych firm. Polska Grupa Gazownictwa będzie 

budować z myślą o nich nowe odcinki rury, ale 
nie będą to linie wysokiego ciśnienia. Przez te 
rury z tworzyw sztucznych będzie płynął gaz 
pod średnim ciśnieniem.

W kwietniu gazownicy rozpoczną obchody 
linii niskiego ciśnienia, które są zakopane nie-
zbyt głęboko pod ziemią i podatne na uszko-
dzenia. Wypłacone gazociągi zostały ujęte 
w planach inwestycyjnych firmy.

Problem Problem 
gazociągu się gazociągu się 
ulotnił…ulotnił…

Na budowie świetlicy wiejskiej w Starej 
Gadce doprowadzono wodę i kanalizację 

do budynku, a gaz do ogrodzenia. Nitka gazo-
wa do budynku ma być wykonana do końca 
czerwca 2020 r.

– Budowa alei pieszo-rowerowej m.in. 
wzdłuż Amarantowej Świetlicy wymusiła wy-
regulowanie tzw. inspekcji kanalizacyjnych 
do poziomu chodnika, aby go już nie rozbierać 
po zakończeniu inwestycji związanej ze ścieżką 
rowerową – mówi Bogdan Błaziński z Referatu 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, który 
nadzorował prace.

Roboty instalacyjne w tym roku zamknę-
ły się kwotą 35 tys. zł. Wykończenia wnętrz: 
tynkowanie ścian w środku, prace instalacyjne, 
montaż urządzeń i wyposażenia rozpocznie się 
zapewne w przyszłym roku. Zapisana w tego-
rocznym budżecie, a pozostała do wykorzy-
stania kwota (25 tys. zł) jest zbyt mała, żeby 
wznawiać budowę świetlicy.

Otwarty 5 tygodni temu Żłobek Gminny 
w Guzewie otrzymał 30 780 zł na wydatki 

bieżące. Placówka dla 19 najmłodszych otrzy-
mała tę pomoc w ramach programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch+ 
2020. Dofinansowanie pochodzi z Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.

W przetargu ogłoszonym na wykonanie 
instalacji elektrycznej oraz oświetlenia 

ledowego ulicy Przyrodniczej i Widokowej 
w Konstantynie, wzięło udział czterech przed-
siębiorców. Wygrała firma ze Zgierza, która za-
instalowała właśnie maszty z oprawkami ledo-
wymi wzdłuż ulicy Gontowej w Starowej Górze.

Inwestycja oświetleniowa ma nie tylko 
sprzyjać zwiększeniu bezpieczeństwa po zmro-
ku na ulicach Przyrodniczej i ul. Widokowej, 
ale również doświetlić plac zabaw z wiatą re-
kreacyjną w Konstantynie, co było wolą miesz-
kańców i sołtysa.

W warunkach przetargu określono, 
że oświetlenie Przyrodniczej i odchodzącej 
od niej ul. Widokowej powinno być wykona-
ne do końca kwietnia 2020 r. Wykonawca daje 

10 lat gwarancji na oświetlenie. Zapłatę z oświe-
tlenie dwóch ulic w Konstantynie określono 
w wysokości niespełna 64 tys. zł. Na zakończe-
nie inwestycji musi odbyć się odbiór oświetlenia 
z udziałem Łódzkiego Zakładu Energetycznego.

Kosztem niespełna 42 tys. zł wykonano in-
stalację elektryczną oraz ledowe oświetlenie 

ulicy Gontowej w Starowej Górze. Jak poinfor-
mował Zbigniew Snelewski, kierownik Refe-
ratu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
– pozostał jeszcze odbiór oświetlenia z udziałem 
Łódzkiego Zakładu Energetycznego. Ta ostatnia 
procedura na ogół trwa około dwóch tygodni. 
Potem ledy rozświetlą ulicę po zmroku.

Wokół świetlicyWokół świetlicy

Wsparcie Wsparcie 
dla żłobkadla żłobka

Oświetlenie Oświetlenie 
ul. Gontowejul. Gontowej

RZGOWIANIE MOGĄ SPAĆ SPOKOJNIE STARA GADKA

GUZEW

STAROWA GÓRA

Będzie jaśniej Będzie jaśniej 
bo LEDowobo LEDowo

KONSTANTYNA

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

Z myślą o rodzicach i dzieciach pozosta-
jących w domu, utworzony został pro-

fil Facebook „Żłobek Gminny w Guzewie 
– Tuptusie” gdzie udostępniane są każdego 
dnia treści dla rodziców i dzieci. Znaleźć 
można pomysły do wspólnej zabawy, eks-
perymentów, tematyczne wierszyki, piosen-
ki i kolorowanki zgodne z przewidzianym 
przez opiekunki planem pracy na najbliższy 
miesiąc w grupie. Jednocześnie przypomina-

my, że ze żłobkiem można kontaktować się 
telefonicznie oraz za pomocą poczty elektro-
nicznej.

tel. 42 214 25 06, 
e-mail: sekretariat@zlobek.rzgow.pl, 

www.zlobek.rzgow.pl, 
Monika Walaszczyk, 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie

Tuptusie się nie nudząTuptusie się nie nudzą
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Marzy Ci się nowa droga osiedlowa? 
A może ścieżka rowerowa w pobli-
żu domu? Nowoczesny żłobek dla 

dziecka? Nowoczesna siłownia, świąteczne 
oświetlenie ulic, chodniki dostosowane dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych, kanalizacja? 
A może dostrzegasz inne potrzeby, które gmina 
powinna zaspokoić, by zapewnić swoim miesz-
kańców komfort i bezpieczeństwo?

Możemy wspólnie zrealizować te marze-
nia – a co ważniejsze, bez ponoszenia jakich-
kolwiek wydatków. Brzmi nieprawdopodobnie? 
A jednak – wystarczy, że w swoim corocznym 
rozliczeniu PIT-37 wskażesz Rzgów jako swoje 
miejsce zamieszkania i gotowe! Jeszcze w tym 
samym roku prawie 40% z Twojego podat-
ku dochodowego wróci do gminy w której 
mieszkasz i zasili lokalny budżet. Dodatkowe 
10% wpłynie do budżetu powiatu, a ok. 1% – 
do budżetu województwa. Stąd już tylko krok 
do realizacji inwestycji, których potrzebujesz – 
przede wszystkim na poziomie gminnym, ale 
także powiatowym i wojewódzkim.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finan-
sów, w 2020 roku udział gmin we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych 
wyniesie aż 38,16%. Jest to najwyższa kwota 

od lat – w roku 2019 liczba ta była aż o 0,8% 
niższa. Oznacza to, że jeśli w 2020 roku dokład-
nie tyle samo osób deklarujących zamieszka-
nie w gminie Rzgów rozliczy się z fiskusem, 
budżet gminy wzrośnie aż o 0,8% – i to bez 
żadnych oszczędności z naszej strony! Już tyl-
ko te 0,8% pozwoli rozpocząć nowe inwestycje 
w naszej gminie – a to tylko początek! Co zro-
bić, by gmina mogła zaplanować jeszcze więcej 
działań? Właściwie nic – nie trzeba meldować 
się w naszej gminie, nie trzeba też składać żad-
nych dodatkowych dokumentów czy dzwonić 
do Urzędu Skarbowego. Wystarczy, że wypeł-
niając swoje zeznanie podatkowe za rok 2019 
w sekcji B („Zamieszkanie”) podasz swój Rz-
gowski adres zamieszkania – i to wszystko.

Nie ma znaczenia, czy mieszkasz pod tym 
adresem w swoim własnym mieszkaniu czy też 
je wynajmujesz, czy masz stałe lub tymczasowe 
zameldowanie, czy mieszkasz u teściów, z ro-
dziną, czy nawet sam w hotelu – jeśli tylko spę-
dzasz w gminie większą część roku, to właśnie 
tu możesz się rozliczać. Niezależnie od tego 
gdzie faktycznie jesteś zameldowany i gdzie 
dotychczas składałeś deklaracje – jeśli w 2019 
roku mieszkałeś przede wszystkim w gminie 
Rzgów, to tu możesz rozliczyć się z Urzędem 

Skarbowym. Żeby to zrobić wystarczy podać 
swój Rzgowski adres zamieszkania w tegorocz-
nej deklaracji podatkowej i wysłać ją do właści-
wego miejscowo Urzędu Skarbowego.

Ten prosty krok sprawi, że budżet Twojej 
gminy wyraźnie się zwiększy. Jeśli zarabiasz 
obecnie minimalną krajową (2600 złotych 
brutto miesięcznie, a więc 31200 złotych brut-
to rocznie), to dzięki deklaracji PIT aż 960 
złotych z tej kwoty wróci do gminy i zasili jej 
budżet! Wyobraź sobie tę kwotę pomnożoną 
przez faktyczne roczne dochody wszystkich 
zarabiających mieszkańców gminy – mowa 
tu o naprawdę dużych pieniądzach!

Rozliczając podatek w gminie, w której 
faktycznie mieszkasz przyczyniasz się do jej 
wzrostu, a tym samym poprawiasz swój wła-
sny komfort. Dzięki Twojej jednej decyzji 
i zaledwie kilku minutom czasu, jaki poświę-
cisz na wpisanie swojego aktualnego adresu za-

mieszkania w deklarację PIT-37, gmina zyska 
środki na inwestycje infrastrukturalne, eduka-
cyjne, zdrowotne czy kulturalne. Tym samym, 
Twoje pieniądze będą służyć Tobie i bliskim, 
a efektami tych inwestycji będziesz mógł cie-
szyć się właśnie Ty, a nie mieszkańcy gminy, 
w której rozliczasz się tylko z przyzwyczajenia. 
Pozwól swojej gminie zadbać o Ciebie – dzięki 
Tobie, do lokalnego budżetu wpłynie więcej 
pieniędzy na potrzebne inwestycje! Co więcej, 
od kilku lat udział gmin we wpływach z tytułu 
podatku dochodowego jej mieszkańców syste-
matycznie się powiększa – dzięki decyzji w tym 
roku, w 2021 roku budżet gminy może zwięk-
szyć się jeszcze bardziej, a to oznacza jeszcze 
więcej działań. Bądź współgospodarzem swojej 
gminy – naszej małej ojczyzny.

Zmień swoje podatki na wspólne wydatki 
i patrz, jak dzięki Tobie nasza gmina zmieni się 
na lepsze – dla Ciebie i Twoich bliskich!

Współpraca między jednostkami sa-
morządu terytorialnego a lokalnymi 

organizacjami pożytku publicznego (OPP) 
to podstawa sprawnie działającego społeczeń-
stwa obywatelskiego. Gmina Rzgów jest reali-
zatorem projektu „Wspieraj lokalnie” organi-
zowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji 
Pozarządowych (IWOP), który łączy promocję 
rozliczania PIT-ów w obrębie lokalnego samo-
rządu z przekazywaniem 1% dla organizacji 
działających na tym samym obszarze. Jednostki 
samorządowe otrzymują możliwość stymulo-
wania przychodów budżetowych i jednocześnie 
mogą realizować obowiązek wspierania organi-
zacji pozarządowych funkcjonujących lokalnie.

Dla nowoczesnych samorządów rozliczanie 
PIT-ów w regionie jest równie ważne jak zdobywa-
nie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 
projekt „Wspieraj lokalnie” pozwala:

•  Bezpłatnie korzystać ze specjalnie przygoto-
wanej wersji programu do rozliczeń podatku

•  Zachować w regionie wpływy z PIT-ów po-
datników

•  Wspierać i promować lokalne organizacje 
pożytku publicznego

•  Zachować w regionie wpływy z 1%
•  Realizować politykę współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi
•  Budować wizerunek samorządu jako jednost-

ki wspierającej lokalną społeczność.

Co roku dzięki uczestnictwu w projektach 
IWOP organizacje pozarządowe zbierają kilka 
milionów złotych z 1% podatku. Po przystąpie-

niu jednostki samorządowej do współpracy, 
kwota, którą zbierają OPP w danym regionie, 
znacząco wzrasta, co przynosi wymierne efekty 
w finansowanych przez organizacje projektach.

Darmowy program do rozliczenia podatku 
dochodowego dedykowany dla mieszkańców 
gminy Rzgów jest dostępny na stronach inter-
netowych: https://www.rzgow.pl

oraz https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-
-miejski-rzgow

Darmowy Program PIT dostarcza firma 
https://www.pitax.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z ca-

łej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje go-
spodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. 
ARiMR wesprze również spółki wodne, które 
chcą zainwestować w urządzenia chroniące go-
spodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. 
rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji 
zapobiegających zniszczeniu potencjału pro-
dukcji rolnej”.

Ta propozycja pomocy finansowana 
z PROW 2014–2020 skierowana jest 
do dwóch grup odbiorców.
Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się 
chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk 
świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące 
ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem 
się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia 
mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w ca-
łym okresie realizacji PROW 2014–2020. Przy 

czym wysokość dofinansowania przyznanego 
przez ARiMR nie może przekroczyć 80% kosz-
tów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. 
Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie 
ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmoder-
nizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie 
gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowana jest 
pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje za-
pobiegające zniszczeniu potencjału produkcji 

rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek 
wodnych, w których większość stanowią rol-
nicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje 
w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospo-
darstw przez podtopienie czy powódź, np. ko-
parki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalino-
we, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać 
maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realiza-
cji PROW 2014–2020. Także w tym przypad-
ku limit dofinansowania wynosi 80% kosztów 
kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.



Zamień podatki Zamień podatki 
na ważne wydatki!na ważne wydatki!

Projekt „Wspieraj lokalnie”Projekt „Wspieraj lokalnie”

 


 





 


























 


 

 


 












   









  



  
 


         




  




   

    

  


  




   

    

  




Wsparcie na ochronę przed ASF lub powodziąWsparcie na ochronę przed ASF lub powodzią

RZGÓW
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Nadszedł czas wiosennych porządków. 
Pracownicy Referatu Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie wyposa-

żeni w uliczną zamiatarkę posprzątali ulice: Ogro-
dową, Południową, Polną, we wtorek, 17 marca 
pojawili się na ul. Tuszyńskiej, a w środę, 18 
marca zajmą się ul. Łódzką i Rudzką. Zamiatanie 
będzie kontynuowane, dopóki sprzyja pogoda.

– Przystąpiliśmy do wyrównywania i uzu-
pełnienia ubytków na najbardziej uczęszczanych 
drogach gminnych to znaczy na ulicach Zagłoby 
i Kasztanowej w Starowej Górze – poinformo-
wał Adam Stawiany, p.o. kierownik Referatu 
Komunalnego rzgowskiego magistratu.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Łódzki wykonawca wygrał przetarg na odmu-
lenie istniejących rowów odpływowych oraz 

wykonanie nowych zjazdów na 900-metrowym 
odcinku drogi powiatowej w Kalinku. Zakres 
robót przewiduje prace konserwacyjne oraz wy-
korzystanie m.in. krawężników i obrzeży.

Jak poinformował Referat Inwestycji Urzę-
du Miejskiego w Rzgowie, w przetargu wzięło 
udział dwóch przedsiębiorców. Zwycięzca za-
proponował cenę 218 tysięcy złotych brutto. 
Zgodnie z podpisaną umową, wejdzie na teren 
budowy najpóźniej do końca marca, a termin 
ukończenia inwestycji mija pod koniec czerwca 
2020 roku.

Część rowu będzie zakryta, na przepustach 
zostaną użyte rury betonowe, a na górze prze-
jazd wybrukowany będzie kostką. Zakres robót 
obejmuje przebudowę poboczy gruntowych 
i umocnienie ich kruszywem. Do wzmocnie-
nia ścian rowu wykorzysta się betonowe płyty 
ażurowe z odzysku.

WK

Siedmiu oferentów wzięło udział w przetargu 
nieograniczonym na realizację II etapu mo-

dernizacji drogi gminnej w Grodzisku w kie-
runku granicy Rzgowa.

Zwycięzcą przetargu została firma z Pabia-
nic, która przeprowadzi inwestycję kosztem 
prawie 1 miliona 517 tysięcy złotych. W pod-
pisanej umowie czas zakończenia modernizacji 
drogi określono na koniec lipca 2020 r.

Trzeba sfrezować stary asfalt, rozebrać całą 
konstrukcję istniejącej jezdni na odcinku 608 
mb. Szerokość nowego odcinka ulicy wyniesie 
5,5 metra, a chodników po obu stronach – 1,5 
metra. Zakres modernizacji obejmuje budowę 
zjazdów z posesji.

Pobocze szerokości 80 centymetrów bę-
dzie wykonane z destruktu asfaltowego. 
Umocnienia rowu odpływowego przewidzia-
no z prefabrykatów betonowych. Inwestycję 
zwieńczy trawnik w pasie drogowym o łącznej 
powierzchni 1200 metrów kwadratowych.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Z powodu sytuacji epidemiologicznej 
od 17 marca2020 do odwołania linie 50B, 

50C oraz 56 będą funkcjonować zgodnie z so-
botnim rozkładem jazdy.

Szczegółowe rozkłady jazdy będą dostępne 
w możliwie najszybszym czasie na stronie in-
ternetowej MPK-Łódź Sp. z o.o.

Zmiany w funkcjonowaniu 
MZK Pabianice
Urząd Miejski w Rzgowie na podstawie uzgod-

nienia z Urzędem Miejskim w Pabianicach – 
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komuni-
kacji informuje że, od soboty 21 marca 2020 
do odwołania zostają wprowadzone następują-
ce zmiany w kursowaniu autobusów linii T i W:

Linia T:
Trasa wszystkich kursów realizowanych do CH 
Ptak Outlet zostaje skrócona do pętli Tuszyń-
ska/Rzemieślnicza. Kursy do Guzewa realizo-
wane są bez zmian. Zmiana pracy eksploatacyj-
nej: – 20,46 wzkm w dzień powszedni, – 17,05 
wzkm w sobotę

Linia W:
Linia zostaje tymczasowo zawieszona.
Zmiana pracy eksploatacyjnej: -53,38 wzkm 
w niedzielę

Pracownicy Referatu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie posadzili 35 klonów 

pospolitych przy ulicach Ogrodowej i Guzew-

skiej. To uzupełnienie drzewek, które nie przy-
jęły się w 2017 roku.

– W Czyżeminku na placu zabaw przybyło 
około 50 wiązów i tui (żywotników) – poinfor-
mował Adam Stawiany, p.o. kierownik Refe-
ratu Komunalnego. – Posadziliśmy również 10 

lip przy ul. Nasiennej w Rzgowie. Wartość posa-
dzonych drzewek i krzewów wyniosła 7 tys. zł.

W ramach wiosennych porządków pracow-
nicy komunalni rozstawili 10 nowych koszy 
na odpady na ulicach Kusocińskiego, Letni-
skowej oraz na Tuszyńskiej.

Akcja strażackiej pomocy osobom, które nie 
mogą wyjść same po zakupy żywnościowe 

i leki w gminie Rzgów – zatacza coraz szersze 
kręgi. Wiemy na pewno, że w akcji uczestniczą 
jednostki OSP Grodzisko i OSP Kalino. Zapo-
znaj się z komunikatem poniżej:

Będzie lepszy 
odpływ 
deszczówki 
w Kalinku

Dokończenie 
remontu drogi 
w Grodzisku

Zmiany 
w MPK i MZK

Nowe nasadzenia

Strażacy 
ochotnicy 
pomagają

Wiosna na drogachWiosna na drogach
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Jeszcze nie otwarto oficjalnie nowej siedziby 
rzgowskiego Gminnego Ośrodka Kultury, 
a już w jego nowej siedzibie w Dzień Ko-

biet odbyła się premiera spektaklu teatralnego 
pt. „Sex w Toskanii”. Na premierę przyszło 300 
widzów, a więc tylu, ile maksymalnie może po-
mieścić widownia w nowym „pałacu kultury”, 
jak go nazywa już większość rzgowian.

Jak na Dzień Kobiet przystało, życzenia 
wszystkim Paniom złożył burmistrz Mate-
usz Kamiński. Wyposażony w torbę czekola-
dek pracowicie częstował każdą z pań. Gości 
na premierze powitali burmistrz i dyrektor 
GOK Joanna Papuga-Rakowska. Na widowni 
miejsca zajęli m.in. zastępca burmistrza Mał-
gorzata Rózga, sekretarz gminy Katarzyna 
Berczak-Lato oraz Marek Bartoszewski – wice-
przewodniczący Rady Miejskiej z grupą rajców.

Wspaniale podświetlony w nocy, w dzień 
zwłaszcza urzekający architektonicznym roz-

machem – Dom Kul-
tury przy ul. Szkolnej 
to fragment większej 
całości. Już wiele lat temu 
narodziła się koncepcji 
stworzenia w Rzgowie takie-
go miejsca, w którym obok szkoły 
i przedszkola znajdą się hala sportowa, dom 
kultury i pływalnia. Wspólnym wysiłkiem sa-
morządowców te marzenia udało się w dużej 
części zrealizować.

Spektakl „Sex w Toskanii” pełny pikantnych 
scen i dialogów skrzących się humorem bardzo 
podobał się widzom. Wystąpili: Bożena Kraw-
czyńska oraz Tomasz Grzegorzewski, a oprawę 
muzyczna zapewnił Marek Binkowski. Kome-
diodramat „Sex w Toskanii” był pierwszym 

programem, w któ-
rym sprawdziły się 
wszystkie elementy 
nowoczesnego wy-
posażenia placówki – 
od akustyki, po światła 

czy zautomatyzowane 
urządzenia sceny.

Tekst i fot. 
Włodzimierz Kupisz

Premiera w Domu Premiera w Domu 
Kultury, a na kolejne Kultury, a na kolejne 
trzeba poczekaćtrzeba poczekać
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Gdy w Rzgowie zbierano pieniądze 
w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy, strażacy ochotnicy wylicytowali 
„dzień w fotelu burmistrza”. Burmistrz Ma-
teusz Kamiński wraz z zastępcą Małgorzatą 
Rózgą przekazali oficjalnie władzę w gminie 
w piątkowy poranek, 21 lutego 2020 roku.

W fotelu burmistrza zasiadali na przemian: 
Tomasz Strycharski z OSP Rzgów, Krzysztof 
Nebelski z OSP Rzgów oraz Adam Jaworski 
z OSP Stara Gadka. Sekretarz gminy Katarzy-
na Berczak-Lato opowiedziała jednodniowym 
druhom burmistrzom o funkcjonowaniu samo-
rządu i urzędu, a Mateusz Kamiński oprowadził 
następców po poszczególnych referatach.

Dowiedzieli się m.in. że do Urzędu Miej-
skiego tylko w ubiegłym roku wpłynęło oko-
ło13 400 pism. Często z jednym pismem trzeba 
zapoznać kilka referatów. P.o. burmistrzowie 
dowiedzieli się też, że „budżet gminy to nie 
jest Biblia”, bo sytuacja często zmusza do wpro-
wadzania korekt, które muszą przegłosować 
radni, a skarbnik miasta odpowiada za to, 
żeby np. zwiększone wydatki miały pokry-
cie w przychodach samorządu. Nowa władza 
ze zdziwieniem przyjęła wiadomość, że liczba 
cywilnych ślubów wzrasta: w tym półroczu bę-
dzie ich ok. 15, a część ceremonii przenosi się 
do restauracji, parku itd.

Druhowie p. o. burmistrzowie odwiedzi-
li sztandarową inwestycję: niedawno oddany 
do użytku Dom Kultury i mieszczącą się w nim 
Gminną Bibliotekę Publiczną oraz nowiutki 
żłobek w Guzewie. Choć druhowie burmi-

strzo- wie 
nie podpi- s y w a l i 
żadnych dokumentów, to jednak wsłuchali 
się w głos urzędników, którzy jednogłośnie 
zwracali uwagę, że przydałaby się podwyżka. 
P. o. burmistrzowie stwierdzili, że to jest realne, 
ale najpierw wóz strażacki…

Chodzi o to, że w tegorocznym budżecie 
gminy jest po 200 tys. zł na dofinansowanie za-
kupu wozów strażackich dla OSP Rzgów i OSP 
Starowa Góra, a 100 tys. zł na ich doposażenie. 
Ponad milion złotych nasi strażacy muszą zna-
leźć jednak poza gminą: w Funduszu Ochrony 
Środowiska, a może także w PZU.

Jednodniowa władza przeforsowała pomysł 
zorganizowania manewrów strażackich przed wa-
kacjami w nowej siedzibie rzgowskich instytucji 
kultury. Prawdopodobnie wezmą w nich udział 
jednostki zarówno państwowe PSP, jak i OSP.

Włodzimierz Kupisz
fot. WK, Katarzyna Chwałowska, 

Miron Ossowski

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom 
i Radom Sołeckim pragniemy życzyć wy-

trwałości i zadowolenia z wykonywanych obo-
wiązków. Jednocześnie dziękujemy Państwu 
za trud codziennych obowiązków, za wielki 
społeczny wysiłek na rzecz lokalnych społecz-

ności, za inicjowanie i organizowanie spotkań, 
za integrację mieszkańców, wytrwałość w reali-
zacji podejmowanych działań.

Dziękujemy za dobrą współpracę, Pań-
stwa zaangażowanie i liczne inicjatywy, które 
przekładają się na rozwój sołectw oraz re-
alizację potrzeb ich mieszkańców. Życzymy 
dużo zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym 
i osobistym, a przede wszystkim satysfakcji 
i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji. 
Prosimy przyjąć jak najlepsze życzenia pomyśl-
ności i spełnienia planów.

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
Wiceburmistrz Małgorzata Rózga 
Radosław Pełka, przewodniczący 

Rady Miejskiej

Jednodniowi druhowie 
burmistrzowie

Na widok przebierańców samochody 
zatrzymywały się przy skrzyżowaniu 
koło kościoła. Kierowcy śmiali się, 

uruchamiali klaksony. W restauracji na rogu 
przebierańcy z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rzgowie wywołali niewielki popłoch i pełne 
zaskoczenie gości i właścicieli.

W kancelarii kościo-
ła pw. św. Stanisława ksiądz 
proboszcz Krzysztof Florczak 
przysłuchiwał się tradycyjnym 
przyśpiewkom.

Ponieważ wśród przebierań-
ców dominowały zakonnice i kapłani 
– ksiądz kanonik przyznał, że nie spodzie-
wał się aż tak wielu powołań w naszej parafii. 
Zanim wesołkowie na czele z przełożoną Iza-
belą Kijanką odwiedzili zakład fryzjerski, ulicą 
przeszły dwie prawdziwe zakonnice z Ośrod-
ka Dziennego Pobytu. Przechodnie myśleli, 
że to też przebrane chórzystki z „Cameraty”.

W magistracie przebierańców na czele 
z kwilącym niemowlęciem w śpioszkach i z ko-
szyczkiem na łakocie, powitała Małgorzata Ró-
zga – młoda niewiasta w dziwnych okularach 
i z bardzo bujnymi, czarnymi włosami. Tutaj 
wesołkowie obłowili się pączkami. Długo nie 
zabawili, rozglądali się za gospodarzem gminy 

Rzgów, ale 
po burmi-
strzu Mate-

uszu Kamiń-
skim pozostało 

tylko pudełko 
krówek gminnych 

promocyjnych, a on sam 
przepadł bez śladu. W sali ślu-

bów ostatkowy korowód przywitał Radosław 
Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej wraz 
z grupą rajców.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Przyszli 
na ostatki

Dzień 
Sołtysa – 
11 marca
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

W Konstantynie, 28 lutego 2020 r. 
przed obeliskiem żołnierzy II kon-
spiracji 1944–1956 odbyły się uro-

czystości ku czci poległych i pomordowanych 
przez bezpiekę. W ten sposób upamiętniliśmy 
Dzień Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, 
przypadający 1 marca.

Ten niepozorny, ale pięknie utrzymany po-
mnik w Konstantynie przy ul. Konspiracyjnej 
w pobliżu przydrożnej kapliczki został ufundo-
wany w 1997 r. staraniem Związku Więźniów 
Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział 
Łódź. Obelisk znajduje się obecnie na sztucz-
nie wywyższonym, wybrukowanym i zazie-
lenionym miejscu. Właściciel ziemi pod tym 
miejscem pamięci narodowej przekazał ją bez-
płatnie gminie.

Upływają lata, a czas jest bezwzględny dla 
weteranów powojennej walki przeciw nowemu 
okupantowi: NKWD. W momencie powstania 
Związku Więźniów Politycznych Okresu Sta-
linowskiego Oddział Łódź w 1989 r. było ich 
około 800, dzisiaj żyje już tylko kilkudziesięciu 

Żołnierzy Wyklętych oraz wdów podopiecz-
nych organizacji.

Każdego roku rzgowscy pracownicy samo-
rządowi zapalają znicze, składają kwiaty jako 
symboliczne dowody pamięci właśnie 1 marca, 
15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego oraz 17 

września w rocznicę haniebnego najazdu Armii 
Czerwonej na Rzeczpospolitą.

Podczas uroczystości ksiądz kanonik 
Krzysztof Florczak pomodlił się w intencji 
ludzi, którzy oddali życie za suwerenny dom 
– Polskę. Przez prawie pół wieku władze PRL 
zadbały, żeby zatrzeć ślady II konspiracji. 
Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński zwró-
cił uwagę, że samorząd dba o miejsca istotne 
dla dziejów regionu, aby nikt nie zapomniał 
o naszej tożsamości. Kwiaty przed obeliskiem 
w Konstantynie złożyli m.in.: Miron Ossowski 
z UMR, Zbigniew Cisowski – wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Rzgowie, sołtys Zdzi-
sław Wróblewski, a także Piotr Cieplucha – dy-
rektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej 
ŁUW.

Przy okazji, Włodzimierz Kaczmarek, 
społeczny opiekun miejsc pamięci poinformo-
wał, że Łódzki Urząd Wojewódzki przekaże 
25 tys. zł na rozpoczęcie renowacji podstawy 
pomnika w Starej Gadce, upamiętniającego 
śmierć 2 tysięcy żołnierzy podczas bitwy pod 
Łodzią w 1914 roku. Akcje społecznego po-
rządkowania tej zabytkowej nekropolii, prowa-
dzone przez żołnierzy Bundeswehry i polskich, 
także przez harcerzy, pokazy grupy rekonstruk-
cji historycznej, nabożeństwa ekumeniczne, 
odsłonięcie monumentu od strony trasy kato-
wickiej doprowadziły do wzrostu popularności 
tego miejsca wśród podróżnych i turystów.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W niedzielę, 1 marca gmina Rzgów była 
współorganizatorem Koncertu Galowe-

go „Chwała Niezłomnym” w kościele garnizo-
nowym w Łodzi przy ul. św. Jerzego. Przesła-
niem uroczystości było upamiętnienie wysiłku 
zbrojnego żołnierzy tzw. II konspiracji lat powo-
jennych wśród łodzian i mieszkańców powiatu 
łódzkiego wschodniego. Wydarzenie współorga-
nizował: Grupa Ptak, Urząd Miejski w Tuszynie, 
Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz Urząd Mia-
sta Łodzi. Wystąpił zespół „The Wellness Sond”.

WK, fot. organizatorzy

Walczyli o „dom 
suwerenny – Polskę”

Koncert „Chwała 
Niezłomnym”

Po dwumiesięcznej nieobecności, otwie-
ramy podwoje Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w nowej siedzibie w Gminnym 

Ośrodku Kultury przy ul. Szkolnej 7. Wzna-
wiamy wypożyczanie książek, które już cze-
kają na Państwa.

Mamy nadzieję, że większy metraż, ładna 
czytelnia i pięknie wyeksponowany księgo-
zbiór będą przyciągały rzesze czytelników. 
Obecnie stan księgozbioru wynosi nieco po-
nad 26 tysięcy woluminów, a nowości przy-
bywa na bieżąco.

Budżet na zakupy książek w tym roku 
wynosi 30 000 zł – pieniądze te pochodzą 
od gminy. W roku 2019 otrzymaliśmy rów-
nież 11 700 złotych dotacji z programu Prio-
rytet 1 z przeznaczeniem na uzupełnienie 
księgozbioru. Spodziewamy się, że tegoroczna 

transza także nie pominie naszej biblioteki. 
Nic, tylko odwiedzać nową bibliotekę, brać 
udział w spotkaniach i innych atrakcjach, 
a przede wszystkim czytać, czytać, czytać… 
Zapraszamy, ale dopiero po odwołaniu stanu 
epidemii.

Nic, tylko czytać…Nic, tylko czytać…
Anna 
Malinowska

W związku z zamknięciem w Polsce bibliotek do odwołania Gminna Biblioteka 
Publiczna w Rzgowie nie udostępnia i nie przyjmuje wypożyczonych zbiorów. 

Wydano absolutny zakaz korzystania z czytelni, wypożyczalni oraz serię 
zaleceń dotyczących traktowania wypożyczonych egzemplarzy po odwołaniu 

stanu epidemii w Polsce i wznowieniu pracy bibliotek. 

BIBLIOTEKA 
GOTOWA!
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Spieszmy się kochać ludzi tak szybko od-
chodzą – gasną promyki szczęścia. 25 
lutego 2020 to już rok, odkąd zgasł mój 
dziadek. Jan Zenon Strycharski kocha-

ny mąż, tato i dziadek. Urodził się w Rzgowie, 
a to miasteczko było jego oczkiem w głowie, 
znał tu każdy kąt, każdego mieszkańca, oglądał 
każdego dnia i podziwiał jak pięknieje.

Dziadek miał wiele sukcesów, był bardzo 
zaangażowanym człowiekiem, działał gdzie 
tylko mógł. Był to człowiek, od którego można 
było uczyć się historii, opowiadał wszystko z tak 
dużym zainteresowaniem jak mało kto. Jednak 
największym oraz najważniejszym tuż po ro-
dzinie oczkiem w głowie dziadka była STRAŻ!

Kochał ją ponad wszystko, obserwował jak 
przez wiele lat się zmienia, dorasta oraz wycho-
wuje następnych strażaków. Dziadek był takim 
motorkiem, który napędzał ludzi do działania 
oraz osobą, która skupia wokół ludzi. Zawsze 
umiał znaleźć wyjście z każdej sytuacji.

ZAWSZE DBAŁ O DOBRE IMIĘ STRA-
ŻY W RZGOWIE, nie pozwalał, aby źle o niej 
mówiono, żeby coś złego się działo. Dziadek 
był strażakiem z bardzo dużym doświadcze-
niem I wieloletnim stażem. W naszej rodzinie 
od wielu lat prawie każdy albo prawie każdy 
należał bądź należy do OSP RZGÓW.

Dziadek tak samo bardzo lubił prowadzenie 
kronik OSP, jeździł na różne konkursy i zajmo-
wał dobre miejsca dzięki oryginalności kroniki. 
I tak pewnego razu zachęcił mnie do założenia 
kroniki MDP i udało mi się pojechać z dziad-
kiem oraz kroniką na Ogólnopolski Konkurs 

Kronik do Warszawy. Było to dla mnie nieza-
pomniane przeżycie. Angażował się w wiele 
różnych spraw, dla dziadka nie było rzeczy nie-
możliwych, zawsze znalazł wyjście z sytuacji. 
Dużo osób przychodziło do dziadka po poradę 
w celu napisania jakiegoś referatu lub po pro-
stu porozmawiać. Dziadek lubił wystąpienia 
publiczne, sprawiały mu wielką przyjemność.

Kiedy był już bardzo chory, nie pokazywał 
tego po sobie tylko z uśmiechem szedł dalej nie 
poddając się. Był bardzo silny. Kochał nas z ca-
łego serducha, lubił chwalić się naszymi osią-
gnięciami, przyjeżdżał na nasze mecze. Widzia-
łam dumę w jego oczach. Dziękuję Ci dziadku 
za poświęcony czas, pomoc nam oraz innym. 
Za to, że lubiłeś zawsze gdzieś ze mną wyjść, 
angażowałeś mnie w swoje działania oraz uczy-
łeś pisać interesujące wypracowania. KOCHA-
MY CIĘ WSZYSCY – PAMIĘTAJ O TYM!

Chciałabym zwrócić się do młodych ludzi: 
odłóżcie telefony, komputery, przystopujcie 
z ciągłym biegiem za czymś. Zdejmijcie maski, 
bądźcie sobą oraz spędzajcie czas z rodziną, 
bo to ona jest najważniejsza. Kochajcie ją po-
nad wszystko!

Martyna Strycharska, 
fot. W. Kupisz/archiwum

W sobotę, 29 lutego w Domu Kultury 
w Starowej Górze odbyło się coroczne 

zebranie walne OSP. Wśród przybyłych gości 
byli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Rado-
sław Pełka, wiceprzewodniczący RM Zbigniew 
Cisowski, prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego i Gminnego OSP Dariusz Krzewiński, 
członek Zarządu Oddziału Gminnego OSP 
Sebastian Samborski, radna Kamila Kuźnicka, 
radny Stanisław Zaborowski, sołtys Starowej 
Góry Anna Wielgosz, a także proboszcz parafii 
pw. św. Wojciecha ksiądz Mariusz Szcześniak.

Po powitaniu gości naczelnik OSP przed-
stawił sprawozdanie z działalności, natomiast 
skarbnik Piotr Piekarski złożył sprawozdanie 

finansowe. Zarząd otrzymał absolutorium. 
Następnie naczelnik Janusz Pacześniak przed-
stawił plan działalności jednostki OSP Starowa 
Góra na najbliższy rok, który zebranie walne 
przyjęło jednogłośnie. Podczas zebrania w sze-
regi strażaków ochotników wstąpiło także czte-
rech nowych członków.

Dwie drużyny MDP zostały odznaczone 
przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP – druha Dariusza Krzewińskiego „Brązową 
Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” 
za osiągnięcia w zawodach sportowo-pożar-
niczych oraz za udział w licznych szkoleniach 
organizowanych dla młodzieży.

WK, fot. OSP Starowa Góra

W środę, 4 marca 2020 r. w strażnicy 
OSP Rzgów odbyło się podsumowanie 

gminnego szczebla Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega po-
żarom”. Nagrody, upominki i dyplomy wręczali 
uczestnikom: burmistrz Rzgowa Mateusz Ka-
miński oraz druh Dariusz Krzewiński, prezes 
Powiatowego i Gminnego Zarządu OSP. Rz-
gowski samorząd ufundował talony pieniężne 

dla uczniów, którzy zajęli miejsca I–III w po-
szczególnych kategoriach wiekowych.

Uczestnicy turnieju byli podzieleni na dwie 
grupy wiekowe:

– I grupa: klasy I–VI
– II grupa: klasy VII–VIII
Byli to uczniowie ze szkół podstawowych 

w Rzgowie, Kalinie i Guzewie (w sumie 26 
osób).

Etap pisemny (test złożony 30 pytań) wyło-
nił po 5 osób z każdej grupy wiekowej, którzy 
następnie odpowiadali ustnie na 3 pytania.

GRUPA I
1.  miejsce: Jakub Gabara (SP w Guzewie)
2.  miejsce: Patryk Wiśniewski (SP w Guzewie)
3.  miejsce: Adam Kluka (SP w Rzgowie)
4.  miejsce: Igor Szychowski (SP w Kalinie)
5.  miejsce: Sandra Sabela (SP w Rzgowie)

GRUPA II
1. miejsce: Jakub Kawka (SP w Kalinie)
2. miejsce: Izabela Kawka (SP w Kalinie)
3. miejsce: Karol Stempel (SP w Kalinie)
4. miejsce: Sebastian Próbka (SP w Kalinie)
5. miejsce: Adrian Kubiak (SP w Guzewie)

Jury pracowało w składzie: Mateusz Kuzik 
(przewodniczący) oraz Adam Jaworski.

Gminę Rzgów na eliminacjach powiato-
wych będą reprezentować osoby, które zajęły 
pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kate-
goriach wiekowych.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Od pierwszej soboty marca ruszył kurs ry-
sunku i malarstwa dla młodzieży i doro-

słych. Ta przygoda ze sztuką skierowana jest 
do osób początkujących i zaawansowanych, 
które chcą poznać tajniki i techniki rysunku 
i malarstwa oraz doskonalić swoje umiejętno-
ści w przyjaznej atmosferze.

Organizator zapewnia podstawowe materia-
ły plastyczne. Zajęcia są bezpłatne i są prowa-
dzone w ramach gminnego programu GKPiPPA. 
Warsztaty odbywać się będą w wybrane sobo-
ty w Sali OSP w Rzgowie pod czujnym okiem 
absolwentki Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP 
w Łodzi Pani Irminy Kuzik.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy.



Rodzina jest Rodzina jest 
najważniejszanajważniejsza

Walne zebranie OSP Starowa GóraWalne zebranie OSP Starowa Góra

Nagrodzeni w turnieju pożarniczym

Ołówkiem 
i pędzlem…

WSPOMNIENIE O JANIE ZENONIE STRYCHARSKIM
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Burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński podsumował 
działalność Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie w związku 
z zagrożeniem epidemicznym. 
Zostały podjęte następujące 
kroki:

–  Akcja informacyjna polegająca na publiko-
waniu wiadomości na temat rozwoju epide-
mii.

–  Zaopatrzenia w środki higieniczne i środki 
do dezynfekcji Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie, jednostek organizacyjnych oraz pla-
cówek oświatowych w gminie Rzgów. 
– Akcja informacyjna polegająca na rozpo-
wszechnianiu plakatów Głównego Inspekto-
ratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia 
w jednostkach organizacyjnych i placówkach 
oświatowych.

–  Przekazywanie instrukcji postępowania oraz 
informacji GIS do placówek oświatowych 
w gminie Rzgów.

–  Zaopatrzenie w niezbędne środki ochrony 
indywidualnej.

–  Przekazanie informacji do Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej, dotyczącej 
możliwości wystąpienia zwiększonego ryzyka 
zachorowań w gminie Rzgów, wynikającego 
z: funkcjonowania centrów handlowych 
i firm sprowadzających towary spoza granic 
RP – również z krajów objętych epidemią 

koronawirusa oraz z dużej liczby cudzoziem-
ców przebywających czasowo na terenie gmi-
ny Rzgów.

–  Monitorowanie funkcjonowania w sytuacji 
zagrożenia epidemicznego centrów handlo-
wych, zlokalizowanych w gminie, przeka-
zywanie informacji do Powiatowego oraz 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego.

–  Udział burmistrza Rzgowa w posiedzeniu 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

–  Stała współpraca z Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, realizacja zaleceń 
starosty łódzkiego wschodniego oraz woje-
wody łódzkiego.

–  Stałe współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej oraz Komisariatem Poli-
cji w Rzgowie w celu zapewnienia prawidło-
wej organizacji pomocy świadczonej miesz-
kańcom gmin, objętym kwarantanną oraz 
osobom starszym i samotnym.

–  Współdziałanie z Ochotniczą Strażą Pożar-
ną w zakresie realizacji zadań i organizacji 
zaopatrzenia w środki ochrony.

–  Realizacja działań zabezpieczających moż-
liwość przygotowania dodatkowych miejsc 
kwarantanny w gminie Rzgów.

Zebrania i posiedzenia zorganizowane 
w trakcie działalności związanej z zagroże-
niem epidemicznym:
–  Oficjalne posiedzenie Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego oraz odrębne ze-

brania poszczególnych członków Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, orga-
nizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami 
celem niezbędnych ustaleń, dotyczących 
zarządzania kryzysowego w gminie Rzgów.

–  Zebranie kierowników wszystkich jednostek 
organizacyjnych i placówek oświatowych 
z gminy Rzgów, zorganizowane w celu doko-
nania ustaleń związanych z dostosowaniem 
organizacji pracy do sytuacji.

–  Zebrania pracowników Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie oraz kierowników referatów, or-
ganizowane w celu podjęcia decyzji, dotyczą-
cych dostosowania organizacji pracy Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie do sytuacji zagrożenia.

–  Spotkanie z przedstawicielami OSP zorga-
nizowane w celu usystematyzowania prowa-
dzonej współpracy.

Wydane zarządzenia:
–  w sprawie prewencyjnego wprowadzenia 

ograniczeń w organizowaniu wydarzeń i im-
prez w gminie Rzgów oraz świadczeniu usług 
na rzecz mieszkańców w związku z sytuacją 
epidemiologiczną na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

–  w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie w związku z wystąpie-
niem zagrożenia epidemicznego.



Zarządzanie gminą Rzgów 
w okresie epidemii

W związku z sytuacją epidemiologiczną 
w kraju Urząd Miejski w Rzgowie in-

formuje, że od poniedziałku 16 marca 2020 
do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia 
obsługa interesantów. Obsługa ta w sprawach 
pilnych będzie się odbywać jedynie po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicznym z me-
rytorycznym pracownikiem, w punkcie po-
dawczym. Burmistrz Rzgowa nie przyjmuje 
interesantów. Kasa urzędu nie przyjmuje wpłat. 
Szalet publiczny zostaje zamknięty. Pracowni-
cy Urzędu Miejskiego pozostają do dyspozycji 
w godzinach pracy urzędu poprzez kontakt 
mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem 
platformy ePUAP.

Pracownicy Wydziału Komunikacji Staro-
stwa Powiatu Łódzkiego-Wschodniego pozo-

stają do dyspozycji w godzinach pracy urzędu 
poprzez kontakt telefoniczny – 42 214 14 84.

Apeluje się do interesantów o pozostanie 
w domach i ograniczenie kontaktów zewnętrz-
nych do absolutnego minimum – w sprawach 
urzędowych prosimy o kontakt mailowy, te-
lefoniczny lub za pośrednictwem platformy 
EPUAP.

Telefony UMR
Sekretariat – 42 214 12 10
Biuro Rady Miejskiej – 42 214 13 06
Skarbnik Miasta – 42 214 11 15
Sekretarz Gminy – 42 214 11 11

Gospodarka Przestrzenna i Rolnictwo:
Geodeta – 42 214 12 09
Gospodarka nieruchomościami – 42 214 11 42
Inwestycje – 42 214 11 09
Referat Komunalny – 42 214 12 33
Ewidencja Ludności/USC – 42 214 11 30
Księgowość – Podatki – 42 214 13 53
Księgowość Budżetowa – 42 214 14 45
Referat Ogólny – 42 227 82 12

Starostwo Powiatowe:
Ewidencja Gruntów/Budownictwo – 42 211 61 80
Wydział Komunikacji – 42 214 14 84



W całym kraju wprowadzono nowe zasa-
dy bezpieczeństwa, w tym ograniczenie 

w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania 
w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu 
do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych 
potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy 
opieki nad bliskimi. Chodzi o to, abyśmy nie na-
rażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

Do 11 kwietnia włącznie nie można się 
swobodnie przemieszczać poza celami 
bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. 
Obostrzenie nie dotyczy więc:
 –  dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, 

prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo 
rolne, masz prawo dojechać do swojej pra-
cy. Masz również prawo udać się po zakup 
towarów i usług związanych ze swoją za-
wodową działalnością – wolontariatu. Jeśli 
działasz na rzecz walki z koronawirusem 
i pomagasz potrzebującym przebywającym 
na kwarantannie lub osobom, które nie po-
winny wychodzić z domu, możesz się prze-
mieszczać w ramach tej działalności.

–  załatwiania spraw niezbędnych do życia co-
dziennego. Możesz się przemieszczać, aby 
zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, 
udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, 
wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można 
jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrze-
nie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie może znajdować się tyle osób, 
ile wynosi połowa miejsc siedzących

Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń – chyba 
że z najbliższymi. Nowe przepisy zakazują także 
wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie do-
tyczą również osób, które chcą uczestniczyć 

w wydarzeniach o charakterze religijnym. 
W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie 
może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 
osób – wyłączając z tego osoby sprawujące 
posługę. Władze zachęcają do uczestnictwa 
w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem 
telewizji, radia czy internetu.

Ograniczenia co do liczby osób nie doty-
czą zakładów pracy. Należy jednak stosować 
w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego 
Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania 
odległości pracowników, a także stosowania 
środków dezynfekcji.

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy po-
zostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli 
ograniczenie w działalności galerii handlo-
wych, działalności gastronomicznej i rozryw-
kowej. Działa także obowiązkowa 14-dniowa 
kwarantanna dla powracających z zagranicy.

W związku z ogłoszeniem na obszarze 
RP stanu epidemii, władze samorządowe 
Rzgowa informują, iż zamknięte zostają 
wszystkie place zabaw i siłownie zewnętrz-
ne znajdujące się na terenie gminy.

Informacja 
o pracy 
urzędu

Ograniczenie 
w przemieszczaniu się



Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje 

KORONAWIRUS  
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną 

tel. …………………….....................................

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112  
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział 

tel. ………………………………….....................

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590
 

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań  
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się 
wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE  
lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony  
w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia 
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych 
osób w poczekalni!!!

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz  

lub kichasz.
• Nie zbliżaj się do osób chorych.  

42 253 99 00

887 877 690
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W wigilię Dnia Kobiet, 
w sobotę, 7 marca w hali 
GOSTiR w Rzgowie, po raz 
pierwszy kobiece drużyny 
z całej Polski walczyły o miano 
najlepszej drużyny siatkonogi 
w kraju.

Mistrzostwa rozegrane zostały w systemem 
drużynowym, a każdy mecz składał się z poje-
dynku singlowego, pojedynku deblowego oraz 

pojedynku trójek. Oprócz turnieju głównego 
zawodniczki brały udział w licznych konkur-
sach. Zmagania dziewczyn trwały cały dzień. 
Dopiero wieczorem poznaliśmy zwycięzców.

W wielkim finale po zaciętym boju KS Blokers 
Łódź wygrały z zespołem Astoria Szczerców Ju-
nior 3:2 i tym samym otrzymały tytuł Mistrza 
Polski w Siatkonodze Kobiet. Puchary wręczyła 
Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa.

Drugie miejsce: Astoria Szczerców Junor
Trzecie miejsce: Coever Coaching Dolny 

Śląsk

Patronat honorowy: burmistrz Rzgowa Ma-
teusz Kamiński. Patronaty sportowe: UNIF 
– Futnet World, Siatkonoga Polska Partner 
techniczny: ZINA Partner medialny: Radio 
Eska Łódź 90,1 FM Partnerzy: TEXPOL, Dru-
kosfera.pl, Krystjan Skarpety, sklepbeznazwy.
com.pl, Paulina Konrad-dietetyk Pierwsze Pię-
tro, Fiero! Pizza, Pani Pazur Emilia Kowalczyk, 
Przemek Kulik

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Sportu, 
Turystyki i Rekreacji Rzgów, Blokers Łódź, 
Zawisza Rzgów.

Izabella Stępień

Siatkonoga Rzgów – Siatkonoga Rzgów – 
Blokersi wygraliBlokersi wygrali
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W okresie, kiedy wszystkie ośrodki sportu 
i kultury są zamknięte, GOSTiR propo-

nuje zajęcia online. Ta forma pozwala na za-
chowanie kondycji bez konieczności wycho-
dzenia z domu.

Poniedziałek, 16 marca
18.00 – Zdrowy kręgosłup – Karolina,
https://www.facebook.com/groups/202778597489790
19.00 – Zumba – Angela,
https://www.facebook.com/groups/202178257863082

Wtorek, 17 marca
17.00 Streching – Karolina
https://www.facebook.com/groups/202778597489790

Środa, 18 marca
18.00 – Płaski brzuch, seksi pupa – Paulina
https://www.facebook.com/groups/2434827173496377
18.00 – Zajęcia dla cheerleaderek – Angela
https://www.facebook.com/groups/528429004757719
19.00 – Zumba – Angela
https://www.facebook.com/groups/202178257863082

Czwartek, 19 marcaCzwartek, 19 marca
19.00 – Tabata – Marcin19.00 – Tabata – Marcin
https://www.facebook.com/groups/191630228926884https://www.facebook.com/groups/191630228926884

Piątek, 20 marcaPiątek, 20 marca
17.00 – Płaski brzuch, seksi pupa – Paulina17.00 – Płaski brzuch, seksi pupa – Paulina
https://www.facebook.com/groups/2434827173496377https://www.facebook.com/groups/2434827173496377
18.00 – Zdrowy kręgosłup – Karolina18.00 – Zdrowy kręgosłup – Karolina
https://www.facebook.com/groups/202778597489790https://www.facebook.com/groups/202778597489790

Izabella Stępień, GOSTiRIzabella Stępień, GOSTiR

Można poćwiczyć przez… internetMożna poćwiczyć przez… internet
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Kończy się marzec, 
a na boisku można usłyszeć 
jedynie hulający wiatr. 
Szatnie są puste, sprzęt 
treningowy kurzy się coraz 
bardziej i bardziej. Obecna 
sytuacja zmusiła wszystkich 
do pozostania w domach. 
Nie takiego początku rundy 
wiosennej się spodziewaliśmy, 
i nie tylko my.

Szerzący się wirus dopadł zarówno małe klu-
by, jak i te największe i najbogatsze. Wszyscy 
nagle okazali się równi sobie, choć zapewne 
każdy jak najszybciej powróciłby do stare-
go porządku. Byleby tylko znów móc wrócić 
na stadion, do szatni, na boisko. Cierpią na tym 
wszyscy zawodnicy, trenerzy, działacze i kibice. 
Wszystko zatrzymało się nagle, a co najgorsze 
nie wiadomo kiedy znowu wróci na swoje tory. 
Sportowcy jednak, w co mocno wierzymy, tak 
łatwo się nie poddają. Sportowy duch musi być 
silniejszy i przetrwać ten trudny czas. Zgodnie 
z ostatnim komunikatem PZPN przerwa w roz-

grywkach potrwa przynajmniej do 26 kwietnia 
br., choć wielce prawdopodobne że będzie jesz-
cze wydłużona.

Czy tej wiosny 
wrócimy do rozgrywek?
Wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, 
szczególnie w piłce amatorskiej i młodzieżowej. 
Najważniejsza i niepodważalna jest w tym mo-
mencie dbałość o własne zdrowie oraz swoich 
bliskich, a także stosowanie się zaleceń upra-
wionych służb. Ale to też czas próby w zakresie 
funkcjonowania klubów piłkarskich w dotych-
czasowej formie, to także czas eksperymento-
wania i szukania nowych rozwiązań. Trzeba 
sprostać zmianom, trzeba wdrażać nowe po-
mysły i innowacyjne techniki. Nie jest przecież 
łatwo po tygodniach wspólnych treningów, 
turniejów czy spotkań sparingowych przejść 
nagle do siedzenia na kanapie czy w fotelu. 
Zaprzestać wszelkiej formy ruchu czy odłożyć 
piłkę do szafy. I trzeba przyznać, że zarówno 
u trenerów Zawiszy, jak i przede wszystkim 
u zawodników sportowy duch nadal mocno się 
trzyma. Trenerzy zaczynają szukać rozwiązań, 
które umożliwią kontakt z podopiecznymi oraz 

umożliwią przeprowadzenie treningów w nie-
co innej niż dotychczas formie. Napotykają 
na trudności, przede wszystkim techniczne. 
Nikt jednak nie powiedział, że będzie łatwo.

Dla wszystkich 
jest to dodatkowa nauka
Już teraz obserwujemy bardziej lub mniej 
udane próby wznowienia treningów, już teraz 
oglądamy przeprowadzanie ich w domach czy 
ogrodach. Oglądamy nagrania szkoleniowców 
przekazywane swoim zawodnikom. Wszyst-
ko to pokazuje, że wcale nie zamierzamy się 
poddać, że dalej walczymy o swój rozwój choć 
okoliczności są dalekie od ideału. Każdy ko-
lejny filmik, każde kolejne zdjęcie wywołuje 
uśmiech na naszych twarzach. Każdy robi 
to przede wszystkim dla siebie, ale także dla ko-
legów z drużyny czy trenera. Pokazuje, że kie-

dy już znów będzie można wybiec na boisko, 
będzie można na niego liczyć, będzie gotowy 
do wznowienia zajęć w bardziej intensywnym 
wymiarze. Wierzymy też, że tych zajęć, filmi-
ków czy zdjęć będzie coraz więcej, że każdy 
podejdzie do swoich obowiązków w najbar-
dziej odpowiedni sposób. Nie zasypiamy, nie 
leniuchujemy, idziemy naprzód. Próbujemy 
i ćwiczymy we własnym domu. Sami, z rodzeń-
stwem czy rodzicami. Wspieramy się nawza-
jem i walczymy.

Rycerz Zawisza w naszym herbie do cze-
goś zobowiązuje. To trochę patetyczne, ale nikt 
z nas do tej pory nie mierzył się z podobną sy-
tuacją, więc musimy temu sprostać jak najle-
piej. Dbajmy o zdrowie, dbajmy o naszą formę, 
a my Zawisza wyjdziemy z tego jeszcze silniejsi. 
Do zobaczenia na zielonym boisku!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Do jednostek OSP w gminie Rzgów i innych 
na terenie powiatu łódzkiego wschod-

niego trafiło do podziału 170 kombinezonów 
ochronnych. To dodatkowe wyposażenie dla 
załóg, a np. OSP Rzgów posiadał kombinezony 
jednorazowe tylko dla jednego zespołu.

Jak poinformował druh Dariusz Krzewiń-
ski, prezes gminny i powiatowy OSP, jeden 
kombinezon kosztuje obecnie 154 zł. Aby sfi-
nansować dostawę, trzeba było wysiłku różnych 
instytucji. Źródłami finansowania były m.in. 
rezerwa Zarządu Gminnego Związku OSP 
w Rzgowie, pieniądze pochodzące z wpłat 1% 
podatku PIT oraz coroczne składki strażackie.

Dh Krzewiński powiedział, że na począt-
ku stanu epidemicznego kupiono maseczki 
ochronne w aptece, a ich cena wynosiła… 
60 zł za sztukę. Obecnie sytuacja się poprawi-
ła. Ochotnicy i strażacy zawodowi otrzymali 
w powiecie kilkaset maseczek z filtrem. Więk-
sza liczba maseczek trafia do jednostek wiodą-
cych, czyli należących do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Stowarzyszenie APC Akcja dla Kolarstwa 
wraz z Grupą Motocyklową APC Moto-

-Pasja przekazały tuzin przyłbic ochronnych 
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie. 
Stowarzyszenie organizowało wyścig kolarski 
z etapem po gminie Rzgów.

– Zaproponowaliśmy przyłbice burmistrzo-
wi, który uznał, ze najbardziej są potrzebne 
jako ochrona dla lekarzy i pielęgniarek Gminnej 
Przychodni Zdrowia – mówi Michał Dudek 
w imieniu darczyńców. – Jeden z naszych ko-
legów zaprojektował przyłbice i zajęliśmy się ich 
wytwarzaniem. Przekazaliśmy łącznie200 sztuk 
policji, straży pożarnej, ratownikom medycznym 
pogotowia i szpitalom.

– Przyłbice ochronne są nam absolutnie 
niezbędne – potwierdza Jarosław Nettik, dy-
rektor GPZ w Rzgowie. – Przyjmujemy pacjen-
tów w środku przychodni, jeśli to jest absolutnie 
niezbędne. Normalnie, specjaliści są dostępni 
pod telefonem i pod adresem mailowym w nor-
malnych godzinach przyjęć: lekarze POZ i pe-
diatra, neurolog, laryngolog, okulista, stomato-
log. W uzasadnionych przypadkach najwięcej 
pacjentów przyjmuje ginekolog. Do specjalistów 
wchodzimy teraz od ul. Ogrodowej od razu 
na piętro. Dla pozostałych pacjentów jest główne 
wejście. Ruchem tak się kieruje, aby w poczekal-
ni znajdował się pojedynczy pacjent. Wszystkie 
czynności załatwiamy zdalnie. Receptę zamawia 
się telefonicznie lub mailem i odbiera 4-cyfrowy 
kod na telefon do realizacji w aptece.

Włodzimierz Kupisz

Bezpłatny punkt konsultacyjny dostępny 
telefonicznie oraz mailowo. Mieszkańcy 
naszej gminy mogą skorzystać 
ze wsparcia psychologów
PSYCHOLOG – DOROTA WALAS
poniedziałek 16.00–17.00
wtorek 16.00–17.00
psycholog.punkt.konsultacja@gmail.com

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
UZALEŻNIEŃ – ALICJA MORAWSKA
poniedziałek 10.00–12.00
wtorek 17.00–18.30
środa 17.00–19.00
czwartek 10.00–12.00
piątek 17.00–19.00

aby uzyskać kontakt do psychologa 
należy skontaktować się z sekretariatem 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Koluszkach, oddział w Rzgowie 
(czynny codziennie od 8.00 do 14.00), 
tel. 503 924 115.

Ciężka próba 
dla sportu

Kombinezony Kombinezony 
dla OSPdla OSP

BEZPŁATNE 
wsparcie 

psychologiczne

W A L K A  Z  W I R U S E M  T R W A !

Przyłbice dla Przyłbice dla 
personelu personelu 
medycznegomedycznego

PUSTE BOISKA
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Poziomo: 1. nieplanowana ciąża, 6. wspól-
na nazwa protonów i neutronów, 10. miasto 
w Idaho, wcześniej osada kolejowa, 11. eg-
zotyczne trio, 12. dziedziczenie praw do tro-
nu, 13. młoda, atrakcyjna kobieta, 14. mia-
sto z aglomeracji łódzkiej, 15. odbicie piłki 
serwisowej, 16. sportowe półbuty, 19. proton 
lub elektron, 21. kwiczoły, 22. hiszpańska 
Agnieszka, 24. wychodźstwo, 25.  gosposia 
z filmu Poszukiwany, poszukiwana, 26. kuch-
nia okrętowa, 29. oglądanie filmu przed jego 
rozpowszechnianiem, 32. piosenka Maanamu, 
33. spółdzielcze albo własnościowe, 36. rzym-
skie boginie wdzięku, piękna i radości, 39. jej 
przeciwieństwem jest stała, 41.  zgodność 
z rzeczywistością, 42. tytuł muzułmańskich 
dostojników, 43. towarzyszy podaniu dłoni, 
44. miasto u podnóża Gór Bardzkich, 47. mia-
sto na prawym brzegu Łaby, 50. czeskie miasto 
znane z piwa, 51. z orzeszkami pistacjowy-
mi, 52. Trwałość pamięci Salvadora Dalego, 
53. minowiec, 54. chaos, nieporządek, 55. we-
wnętrzne i przesuwne, 56. stosowana w migo-
taniu przedsionków, 57. silne źródło promie-
niowania radiowego.

Pionowo: 2. tytuł książki Ignacego Hołowiń-
skiego z 1853 r., 3. napisał powieść Wielkie 
nadzieje, 4. reżyserował Noce i dnie, 5. zale-
canie się, nadskakiwanie, 6. trzonek, rękojeść, 
7. roślina z kolbami, 8. dział fizyki, 9. tytuł 
opowiadań Henryka Worcella o życiu osad-
ników na Dolnym Śląsku, 17. ten, kto czegoś 
użycza, 18. samobieżne bądź bezodrzutowe, 
20. najstarsze miasto Finlandii, 23. powieść 

Jane Austen, 27. działaczka Pro-
letariatu, która zmarła w  dro-

dze na Syberię, 28. powieść 
F. Kafki o  tajemniczym K., 
29.  miasto rodzinne Reni 
Jusis, 30. belgijskie mia-
sto nad Mozą, 31.  przy-
chód sklepu, 34.  imię 
Nawałki, 35. węgierski au-

tobus, 37. gra z gumowym 
kółkiem, 38.  znana wyspa 

na Morzu Jońskim, 40. padlino-
żercy, 45. marka handlowa maszyn do szycia, 
46. smocze drzewo, 48. konkurował z R. Szur-
kowskim, 49. nastrojowość.
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Życzymy miłej zabawyŻyczymy miłej zabawy

Poziomo: 1. sznurowa lub strażacka, 5. nu-
dziarz, zrzęda, 10. drugie imię Skłodow-
skiej-Curie, 11. mechaniczne pianino.
Pionowo: 2. godło Związku Polaków 
w Niemczech, 3. zimne albo ciepłe, 4. je-
zioro koło Augustowa, 6. kolejowy wał, 
7. rzeka nad którą leży Garwolin, 8. syn 
Montecchiego, 9. torbacz z eukaliptusa.

Poziomo: 1. karton kreślarski, 5. głowy 
lub rozmowy, 10. chętnie łowiony przez 
wędkarzy, 11. kobieta przy krosnach.
Pionowo: 2. kapilary, 3. pełno go w sto-
dole, 4. roztrzęsione drzewo, 6. z anteną 
nadawczą lub żaglem, 7. graniczy z Etio-
pią, 8. kłamca, blagier, 9. najmłodsza 
córka Boryny.

Poziomo: 5. lokal poniżej poziomu grun-
tu, 6. niecne usiłowania, 10. syn Anchize-
sa i Wenus, 11. uderzenie, pobicie.
Pionowo: 1. ptak w porcie, 2. marokań-
skie miasto u podnóża Dżabal Darsa, 
3. piąty co do wielkości księżyc Satur-
na, 4. łańcuch górski na terenie Gruzji, 
6.  miasto nad Bzurą, 7.  sukienka po-
tocznie, 8. dramat Witkacego, w którym 
występuje prokurator Scurvy, 9. bekas 
z podmokłych terenów.

Dla wytrwałych…

Poziomo: 6. tragedia Williama. Szekspira, 
9. tomik wierszy dla dzieci Tadeusza Kubiaka, 
10. walczy o przywrócenie minionego ustroju.

Pionowo: 1. część pióra ptaka, 2. rzeka nad 
którą leży Ciurupińsk, 3. miasto z tramwajami 
wodnymi, 4. miasto z domem Esterki, 5. wybu-

chowe owoce, 6. łobuziak, ulicznik, 7. ma świe-
krę, 8. szwedzka rzeka przepływająca przez je-
zioro Storsjön.

Dla cierpliwych…
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