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W poniedziałek, 4 kwietnia w rzgow-
skim ratuszu burmistrz Mateusz 
Kamiński z zastępcą Moniką Paw-

lik przedstawili Ewę Pytkę, nową sekretarz 
gminy Rzgów, która zastąpi na czas nieobec-
ności Katarzynę Berczak-Lato.

Pani Ewa urodziła się 24 sierpnia 1985 r. 
w Romanowie. Od 1 marca do 30 listopada 
2006 r. odbyła staż w Urzędzie Miejskim w Rz-
gowie. Przeszła kolejne etapy pracy zawodowej 
w Referacie Budżetu i Finansów, w którym zo-
stała młodszym referentem, a następnie młod-
szym referentem ds. archiwum i ewidencji 
wyposażenia.

Od 1 lipca 2011 r. awansowała na stanowi-
sko podinspektora ds. archiwum i ewidencji wy-
posażenia, a od 14 marca 2016 r. została inspek-
torem, a od 26 lipca 2016 r. p.o. kierowniczką 
Referatu Ogólnego UMR. Ewa Pytka uzyskała 
licencjat na kierunku: administracja; specjal-
ność: administracja publiczna w Wyższej Szkole 
Informatyki i Umiejętności w Łodzi; a następnie 
tytuł magistra na kierunku: prawo zatrudnienia 
– kadry i płace na Uniwersytecie Łódzkim. Jest 
mamą 2,5-rocznej Hani. Hobby to podróże, lek-
tura książek biograficznych, a także o tematyce 
związanej z rozwojem osobistym, a także z za-
kresu psychologii. WK

Po ciężkiej chorobie 27 marca 2016 r. zmarł 
Konrad Kobus (49 lat), burmistrz Rzgowa. 

Flagi gminne opuszczono wtedy do połowy 
masztów, a te na budynkach przybrano kirem. 
Na znak żałoby o północy z niedzieli na ponie-
działek wielkanocny zawyły syreny strażackie 
w gminie Rzgów.

Konrad Kobus urodził się 9 października 
1967 r. w Rawie Mazowieckiej. Funkcję bur-
mistrza pełnił od 9 grudnia 2014 r. W II turze 
wyborów samorządowych zdobył 1523 głosy. 
W programie wyborczym akcentował, że ka-
dencję zamierza poświęcić podniesieniu stan-
dardów życia mieszkańców: pragnął rozbudo-
wy i podwojenia przepustowości oczyszczalni 
ścieków, budowy kanalizacji w Starowej Górze 
i Starej Gadce, poprawy jakości dróg i budowy 
nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury. 
Legitymował się wyższym wykształceniem uni-
wersyteckim ekonomiczno- socjologicznym. 
Ukończył studia podyplomowe w Politechnice 
Łódzkiej. Od 1 marca 2005 r. do 30 września 
2007 r. pracował w Urzędzie Miejskim w Rz-
gowie na stanowisku inspektora w Referacie 

Gospodarki Komunalnej. Poznał wtedy proce-
dury samorządowe i problemy mieszkańców. 
Najdłużej, bo od 1 października 2007 r. praco-
wał jako dyrektor GZWiK w Rzgowie. Z pro-
blemami samorządowymi zapoznał się również 
w latach 2006–2010 jako radny Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego. W polityce związał się 
z Polskim Stronnictwem Ludowym. Od 2008 r. 
pełnił funkcję prezesa Zarządu Powiatowego 
PSL powiatu łódzkiego wschodniego. W 2011 r. 
kandydował do Senatu RP. Konrad Kobus był 
człowiekiem skromnym. Oddzielał pracę w sa-
morządzie od życia rodzinnego, a w młodości 
uprawiał zapasy, podnoszenie ciężarów, koszy-
kówkę i odnosił sukcesy sportowe.

W.Kupisz

Poseł Waldemar Buda udzielający wspar-
cia w wielu sprawach gminy Rzgów, 
często uczestniczący w naszych uroczy-

stościach został nowym ministrem rozwoju 
i technologii. W ostatnich miesiącach W. Buda 
lobbował m.in. na rzecz wydłużenia linii tram-
wajowej w Łodzi w kierunku Rzgowa z krań-
cówką przy Trasie Górna.

Waldemar Buda od 15 listopada 2019 r. był 
sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej. Wcześniej, od 4 czerw-

ca 2019 r., pełnił tę funkcję w Ministerstwie 
Inwestycji i Rozwoju. Od listopada 2019 r. był 
wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. 
Od lipca 2019 r. ponadto jest pełnomocnikiem 
rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale 
Prawa i Administracji UŁ. W 2011 r. uzyskał 
uprawnienia radcy prawnego i otworzył kan-
celarię. Od 2011 r. jako radca prawny pracował 
w ARMiR. Od 2014 r. wykonywał mandat rad-
nego rady miejskiej w Łodzi. W 2015 r. działał 
w biurze pomocy prawnej kandydata na prezy-
denta RP Andrzeja Dudy. W wyborach parla-
mentarnych w 2015 r. został wybrany na posła 
na Sejm RP. Jako poseł zajął się zagadnieniami 
dotyczącymi praw lokatorów i ochroną praw 
spółdzielców, m.in. w ramach bezpłatnych 
porad udzielanych przez jego biuro poselskie. 
Współtworzył także ustawę dotyczącą komor-
ników sądowych oraz uczestniczył w pracach 
nad zmianami w KPC. Burmistrz Rzgowa Ma-
teusz Kamiński wysłał do owego ministra List 
gratulacyjny.

opr. WK
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Podczas kwietniowej, XLVII sesji Rady 
Miejskiej w Rzgowie, burmistrz Mate-
usz Kamiński przedstawił projekt, a raj-

cy przyjęli uchwałę w sprawie kontynuowania 
i rozwoju współpracy partnerskiej w ramach 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BU-
D-UJ RAZEM” w perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Uchwała intencyjna była potrzebna 
w związku z trwającym programowaniem poli-
tyki spójności na lata 2021–2027. Gmina Rzgów 
bierze udział w opracowaniu i realizacji Lokal-
nej Strategii Rozwoju, która będzie spójna z do-
kumentami strategicznymi szczebla regionalne-
go, krajowego i unijnego oraz zostanie poddana 
zaopiniowaniu przez wskazane organy.

Dzięki uczestnictwu w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” 
lokalna społeczność w gminie Rzgów może li-
czyć m.in. na mikrogranty na dofinansowanie 
wydarzeń sportowych, integrację mieszkańców 
w ramach imprez sołeckich, zakupy sprzętu 
muzycznego dla zespołów ludowych itp. Pie-
niądze na lokalne przedsięwzięcia są przyzna-
wane w drodze konkursów. W.Kupisz

Gmina Rzgów zajęła 14 miejsce w Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego w Pol-
sce za 2021 rok w kategorii gminy miejsko-
-wiejskiej. W grupie 642 konkurentów, Rzgów 
od wielu lat utrzymuje bardzo wysoką pozycję.
Prezentacja raportu odbyła się podczas VII Eu-
ropejskiego Kongresu Samorządów w Mikołaj-

kach. Pierwsze miejsce zajęła gmina Konstan-
cin-Jeziorna, a w pierwszej dziesiątce spośród 
gmin miejsko-wiejskich województwa łódz-
kiego znalazł się jedynie Kamieńsk, zajmując 
drugie miejsce. Raport przygotowują eksperci 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Przedstawia on kondycję finansową samorzą-
dów i sposób, w jaki gospodarują pieniędzmi. 
Sprawdzono finanse 2791 jednostek samorządu 
terytorialnego, analizowano informacje prze-
syłane do RIO, w tym dochodów własnych sa-
morządów, ich wydatków inwestycyjnych oraz 
wysokości unijnych funduszy pozyskanych 
na wykonywanie zadań.



Uchodźcy z Ukrainy
Szkoła Podstawowa w Rzgowie przyjęła 50 
uczniów ukraińskich, Szkoła Podstawowa 
w Guzewie – 12, a Przedszkole Publiczne – 15. 
Część dzieci unika szkolnej edukacji, część 
uczniów korzysta ze zdalnej nauki, prowadzo-
nej przez ukraińskie szkoły.

Liczba uchodźców, która zatrzymała się 
w prywatnych domach w gminie wynosi oko-
ło 250 osób. Dokładne dane będą możliwe, gdy 
goście zgłoszą się po 300-złotowe świadczenie 
od państwa. Liczbę uchodźców będzie można 
doprecyzować również według powstającej li-
sty rodzin, które przyjęły uchodźców i wystąpią 
po 40-złotowe świadczenie dzienne na osobę 
za ich wyżywienie i zakwaterowanie.

W naszej gminie nie ma obecnie zbiorowe-
go miejsca zakwaterowania. Stworzenie takie-

go punktu wymaga bowiem wsparcia państwa, 
gdyż pociąga znaczne wydatki na opłacenie 
mediow i ewentualnego wynagrodzenia dla 
opiekunów. Obecnie, trwa rotacja uchodźców, 
którzy w części decydują się na wyjazd do in-
nych krajów.

Słoneczna energia
Została wyjaśniona sprawa zbiorowego wnio-
sku gminy o dofinansowanie zainstalowania 
fotowoltaiki w 200 prywatnych domach. Wnio-
sek został złożony prawidłowo. Odrzucono go 
jednak z powodu 10 wadliwych, indywidual-
nych wniosków. Co się stało? Otóż, niektórzy 
zainteresowani na czas ich nie uzupełnili mimo 
urzędowego wezwania, a inni zrezygnowali 
i nie powiadomili o tym. Wnioskodawcy wy-
dali po 369 zł na projekty fotowoltaiki. Mogą 

je w każdej chwili wykorzystać w następnej 
edycji wsparcia, chyba że odwołanie gminy 
w sprawie wniosku zbiorowego okaże się sku-
teczne.

Certyfikat dla Cittaslow
Grupa pytań były związana z powtórną oceną 
gminy Rzgów w międzynarodowym stowa-
rzyszeniu miasteczek dobrego życia Cittaslow. 
Tzw. recertyfikacje są przeprowadzane co 5 
lat. Jest to w zasadzie samoocena samorządu. 
Rzgów zdecydował się jednak na zobiektywi-
zowanie tej oceny z pomocą ekspertów z Po-
litechniki Łódzkiej. Najwięcej punktów gmina 
zdobędzie dzięki rozbudowie kanalizacji Sta-
rowej Górze i Starej Gadce, skojarzonej z dwu-
krotnym powiększeniem oczyszczalni ścieków, 
za rozwiniecie szlaków rowerowych, za odda-
nie do użytku Domu Kultury z Gminną Biblio-
teką Publiczną, za aktywność społeczną m.in. 
zdobywanie licznych grantów na spotkania 
sąsiedzkie, czy doposażanie KGW. Wszystkie 
te czynniki mają wpływ na lepszą jakość ży-
cia mieszkańców. Dokument oceny Rzgowa 
w stowarzyszeniu miasteczek dobrego życia 
Cittaslow ma być gotowy do końca kwietnia 
bieżącego roku.

Drony czuwają
Burmistrz zapytany o kontrole dronowe ko-
minów nie zmienił zdania co do ich często-
tliwości. Nasilone kontrole od jesieni dały 
odpowiedź na pytanie, jaki jest rozmiar pale-
nia w kotłowniach śmieciami czy palenia folii 
w ogniskach. Nie poszła za tym fala mandatów. 
Włodarz gminy jest za systematycznym uświa-
damianiem mieszkańców.

Każda kontrola – poza raportem o zanie-
czyszczaniu powietrza – jest połączona także 
z edukacją na temat tego, co wolno spalać, 
a co jest kategorycznie zabronione. Tegorocz-
ne, rzadsze już patrole dronowe (ok. 30 mie-
sięcznie) są nastawione na sprawdzenie sytuacji 
tam, gdzie stwierdzono nieprawidłowości. Wy-
nik jest o tyle niepokojący, że trzy czwarte tych 
kotłowni nadal truje powietrze lub kominy nie 
były dawno czyszczone. W całej serii kontro-
li zdarzają się pojedyncze przypadki palenia 
plastiku w ogniskach, a w kotłowni gumy lub 
materiałów uszczelniających. Niebawem gmi-
na weźmie udział w kolejnej edycji programu 
Czyste Powietrze, a mieszkańcy uzyskają dofi-
nansowanie na wymianę starych pieców.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Wciąż 
jesteśmy 
RAZEM

Rzgów 
ponownie 
w czołówce

O DRONACH, 
SŁONECZNYM 
PRĄDZIE 
I CITTASLOW

Podczas sesji Rady Miejskiej w Rzgowie, 30 marca 2022 roku 
wysłuchaliśmy informacji burmistrza Mateusza Kamińskiego na temat 

aktualnych spraw gminy. Burmistrz udzielił obszernych odpowiedzi 
na pytania radnych oraz mieszkańców, przekazane przez rajców.

Ranking Finansowy JSTRanking Finansowy JST
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Jak poinformował Adam Stawiany, p.o. kierow-
nik Referatu Gospodarki Komunalnej UMR, 
naprawiono nawierzchnie następujących ulic:
•  Rzgów: ul. ks. Załuski, ul. Kazimierza Jagiel-

lończyka, ul. Literacka, ul. Słoneczna
•  Starowa Góra: ul. Ziołowa, ul. Szklarniowa, 

ul. Zamkowa, ul. Frontowa, ul. Wierzbowa, 
ul. Modrzewiowa, ul. Zagłoby, ul. Żwirowa, 

ul. Klonowa, ul. Sosnowa, ul. Kwiatowa, 
ul. Warzywna, ul. Jana Pawła II, ul. Inspek-
towa, ul. Ścienna, ul. Działkowa, ul. Gerbery, 
ul. Graniczna, ul. Ogrodowa, ul. Śniadeckie-
go, ul. Podłogowa, ul. Kanałowa, ul. Sołecka, 
ul. Sałatowa, ul. Kuchenna.

• Stara Gadka: ul. Usługowa.

Pracownicy komunalni kontynuowali sprzą-
tanie ulic po zimie. Posprzątano pobocze 
dróg powiatowych w Kalinie, Kalinku, Ro-
manowie, Bronisinie Dworskim, Grodzisku, 
Konstantynie, Starowej Górze, w Rzgowie: ul 
Rudzkiej i ul. Tuszyńskiej wraz ze ścieżkami 
rowerowymi oraz ul. Łódzkiej. Zebrano odpa-
dy zalegające w pasach drogowych dróg oraz 
przeprowadzono przycinkę drzew na terenie 
rekreacyjnym przy ul. Centralnej w Starowej 
Górze. Ponadto uzupełniono brakujące ozna-
kowanie pionowe na drogach gminnych i po-
wiatowych oraz przygotowano drewno opało-
we dla 4 podopiecznych MOPS.

GMINA RZGÓW

Na początku kwietnia zewnętrzna firma 
wykonała zabiegi napowietrzania i nawo-
żenia trawników w parku im. A. Mickiewi-
cza. W niektórych miejscach została zasiana 
nowa trawa. W parku wrosły także kwiatowe 
pisanki z bajecznie kolorowymi bratkami.

fot. UM w Rzgowie

Pracowity 
marzec 
na drogach

Nowe 
trawniki 
i bratki

W Tadzinie przy SP w Kali-
nie dobiegają końca prace 
we wnętrzu budowanego 
trzyoddziałowego przedszkola 
ze żłobkiem. To budynek po-
dobny do obiektu oddanego 
do użytku w Guzewie. Bę-
dzie kosztował łącznie około 
2,4 mln zł, ale 1,739 mln zł po-
chodzi z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Wyko-
nawca to Budomax z Sieradza.

Prace wykończeniowe w środku, dzięki działa-
jącemu nowoczesnemu ogrzewaniu, nie nastrę-
czają problemu. Wnętrze jest doświetlone nie 
tylko sztucznie, ale także dzięki licznym świe-
tlikom. Umowa z wykonawcą obejmuje wyko-
nanie kanalizacji wraz z instalacją zbiornika. 
Pracownicy prowadzą prace m.in. przy opasce 
budynku z kostki brukowej, a w planach jest 
wybrukowany parkingu na 10 stanowisk oraz 
wykonanie placu zabaw. Finalnie obiekt zosta-
nie pomalowany na kolor kremowy.

– Sporo mieszkańców dopytuje się już teraz 
o termin otwarcia żłobka i przedszkola, ale jego 
ustalenie będzie możliwe dopiero po odbiorze 
technicznym – wyjaśnia Monika Pawlik, za-
stępca burmistrza Rzgowa. – Wtedy też ogłosi-
my przetarg na wyposażenie placówki.

Obiekt w Tadzinie jest obliczony na 70 
miejsc. Strategia rozwoju gminy Rzgów zakła-
da, że przedszkola z oddziałami żłobkowymi 
otwiera się w sołectwach będących siedzibami 
szkół podstawowych. Dzięki temu dzieci uni-
kają stresów związanych z wejściem w nowe 
środowisko.

Przedszkole ze żłobkiem 
już na finiszu

TADZIN

RZGÓWTo najdroższa i zarazem największa inwesty-
cja kanalizacyjna w gminie Rzgów w bieżącym 
roku. BUD-AN, spółka z o. o. z Kalisza wyko-
na siedem odcinków kanalizacji w Gospodarzu 
przy ulicach: Cegielnianej, Kaczeńcowej, Lilio-
wej, Różanej i Kwiatowej, w Starej Gadce przy 
ul. Śniadeckiego oraz w Starowej Górze przy 
ul. Jana III Sobieskiego.

Formalne rozpoczęcie budowy nastąpi-
ło 28 marca br. Wykonano niezbędne prace 
przygotowawcze, m.in. geodezyjne. W tej 
chwili na budowie przy ul. Śniadeckiego w Sta-
rej Gadce pojawił się ciężki sprzęt do wyko-
nywania tzw. odwiertów bezwykopowych, 
co oszczędza czas i zmniejsza utrudnienia. 
Łączna długość nowej sieci kanalizacji podci-
śnieniowej i grawitacyjnej to ok. 1,6 km. Koszt 
wyniesie 2,44 mln zł.

Umowa z wykonawcą przewiduje uło-
żenie rur kanalizacyjnych o przekroju od 90 
do 200 mm, zainstalowanie 27 studni zaworo-
wych, stacji napowietrzania, studzienek rewi-
zyjnych oraz kabli monitoringu, który na bieżą-
co wykrywa nieprawidłowości – poinformował 
Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru z Refera-
tu Inwestycji UMR.

fot. Bogdan Błaziński

GMINA RZGÓW

Przybędzie 
1,6 kilometra 
kanalizacji

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz
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W sobotnie popołudnie 
26 marca, grupa mieszkańców 
Starowej Góry i zamieszkałych 
w pobliżu łodzian sprzątała 
społecznie teren rekreacyjny 
z placem zabaw przy ul. Cen-
tralnej. Radny Stanisław Zabo-
rowski powiedział, że to kolej-
na, ale pierwsza w tym roku 
tego typu akcja.

Sprzątanie polegało głównie na umyciu urzą-
dzeń do zabawy, ławek i stolików w obu wia-
tach rekreacyjnych oraz zebraniu liści. Zabez-
pieczono do spalenia na ogniskach drewno 
uzyskane ze ściętego kasztana i brzozy, które 
uschły i stanowiły zagrożenie dla korzystają-
cych z terenu. W ich miejsce pracownicy Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej UMR posadzili 

6 młodych drzewek. Kolejne zostaną posadzo-
ne przed nadejściem lata. Podczas upałów 
przydadzą się do zacieniania ławek. Przyjęła się 
duża choinka od strony ul. Centralnej, którą 
będzie można ubierać na święta. Po wspólnej 
pracy społecznicy urządzili grilla przy ognisku. 

Wieczorem z placu zabaw 
skorzystały dzieci i mło-
dzież z Ukrainy, którzy 
znaleźli dach nad głową 
w trzech prywatnych do-
mach w sąsiedztwie.

Na XLVI sesji Rady Miejskiej w Rzgowie 
burmistrz Mateusz Kamiński przedstawił 

projekt uchwały dotyczącej dofinansowania re-
montu kościoła, który został przyjęty.

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika w Rzgowie kontynu-
uje w bieżącym roku ratowanie najcenniejszego 
w gminie zabytku z 1630 r. Przedmiotem wsparcia 
z budżetu gminy w łącznej wysokości 180 tys. zł 
będą prace konserwatorskie i restauratorskie.

Dotacja na prace renowacyjne to również 
realizacja wniosków mieszkańców z zebrań 

wiejskich z tzw. funduszu sołeckiego: sołectwo 
Rzgów I – przekaże 35 tys. zł, Rzgów II zade-
klarowało 40 tys. zł, Kalino – 39,25 tys. zł; Huta 
Wiskicka – Tadzin – 15 tys. zł.

Wszystkie tegoroczne prace mają wartość 
570 tys. zł, w tym udział finansowy Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi wyniesie 75 tys. zł, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go – 301 tys. zł, a parafii – 13,5 tys. zł.

Jak informuje Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Łodzi, dwa obiekty z naszego 

województwa zakwalifikowały się do kolejnego 
etapu konkursu „Zabytek zadbany”, adresowa-
ny do właścicieli i zarządców obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków, które prezentują 
wysoki poziom realizacji konserwatorskich.

Jednym z nich jest kościół parafialny pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgo-

wie – zgłoszony został w kategorii „Utrwalenie 
wartości zabytkowej obiektu”. Drugim zabyt-
kiem jest Biała Fabryka w Łodzi (CMW w Ło-
dzi), która walczyć będzie o tytuł w kategorii 
„Zabytki techniki, w tym budownictwo prze-
mysłowe i inżynieryjne”.

– Od kilku lat rzgowski kościół jest systema-
tycznie odnawiany i teraz ma szansę na presti-
żową nagrodę w konkursie „Zabytek zadbany” 
– komentuje burmistrz Mateusz Kamiński. 
– Ta wiadomość bardzo cieszy, ponieważ ten 
remont jest owocem wieloletniego, wspólnego 
wysiłku mieszkańców naszej gminy, różnych 
urzędów i instytucji oraz samej parafii, która te 
prace koordynuje. Trzymajmy kciuki za powo-
dzenie w następnym etapie konkursu.



180 tys. zł 
na remont 
kościoła

„Zabytek 
zadbany”

Społecznie i skutecznieSpołecznie i skutecznie
STAROWA GÓRA

RZGÓW

23 kwietnia strażacy z jednostki OSP Guzew 
przekazali druhom z OSP Kalinko samochód 
strażacki marki Jelcz. Przekazanie pojazdu od-
było się uroczyście przy dźwiękach syreny.  Do 
wyposażenia jednostki niebawem dołączy ko-
lejny pojazd, nowy lekki samochód ratowniczy. 

W wydarzeniu brali udział: burmistrz Mateusz 
Kamiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Ra-
dosław Pełka, Dariusz Krzewiński - prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego pow. łódzkiego 
wschodniego i Gminnego w Rzgowie ZOSP RP.

fot. Ryszard Poradowski, Miron Ossowski

Dobra współpraca
GUZEW – KALINKO

JEST SZANSA NA TYTUŁ…
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Zgodnie z wymogami usta-
wowymi, kierowniczka MOPS 
Aneta Łopyta przedstawiła 
coroczną informację o pomocy 
społecznej w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społeczno-
-demograficznej, w szcze-
gólności o wydatkach opieki 
społecznej. Składnikiem tego 
opracowania autorstwa Anety 
Łopyty i Jolanty Bajerskiej jest 
informacja o osobach i rodzi-
nach korzystających z pomocy 
społecznej.

Liczba ludności gminy Rzgów w 2021 r. wy-
niosła 10 634 osoby. Liczba ta co roku systema-
tycznie wzrasta. Najliczniejszą grupą wiekową 
są osoby w wieku produkcyjnym: 3197 kobiet 
oraz 2896 mężczyzn. Ok. 57% liczby mieszkań-

ców stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 
zaś osoby w wieku 65+ to około 17% lokalnej 
populacji. Znacząco, bo o 38% wzrósł wskaź-
nik bezrobocia wśród korzystających z pomocy 
społecznej w stosunku do roku 2020 r. Uwi-
dacznia się również rozwój opieki nad dziećmi 
do lat 3 w gminie Rzgów.
W 2021 roku w gminie Rzgów pomoc i wspar-
cie pomocy społecznej 2021 roku uzyskały 343 
osoby. W gminie Rzgów najczęściej występu-
jącymi przyczynami trudnej sytuacji życio-
wej osób i rodzin, a jednocześnie powodami 
ubiegania się o pomoc społeczną w 2021 roku 
było kolejno: ubóstwo (49 rodzin) długotrwała 
i ciężka choroba 44 (rodziny), niepełnospraw-
ność (39 rodzin), bezrobocie (35 rodzin), alko-
holizm (12 rodzin).

Liczba zasiłkobiorców pomocy społecznej 
znacząco spadła. Od 2016 r. odsetek korzysta-
jących z pomocy ulega stopniowemu zmniej-
szeniu, z poziomu 2,24 do 0,62% w ubiegłym 
roku. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej utrzymują się na podobnym pozio-
mie od kilku lat.

oprac. i fot. W.Kupisz

Stan opieki społecznej Stan opieki społecznej 
w gminiew gminie

Ustawa o Rzeczniku Praw 
Dziecka za dziecko uznaje 
każdą istotę ludzką od poczę-
cia do osiągnięcia pełnolet-
ności (tj. do 18 lat). Z badań 
wynika, iż ofiarami przemocy 
w rodzinie są przede wszyst-
kim dzieci. Zjawisko to jest tak 
powszechne, ponieważ doty-
czy nie tylko rodzin, w których 
występuje przemoc między 
dorosłymi, ale również takich, 
gdzie nie diagnozuje się za-
chowań przemocowych mię-
dzy opiekunami dziecka.

Krzywdzenie dzieci bowiem to każde dzia-
łanie bądź bezczynność jednostek, instytucji 
bądź społeczeństwa i każdy rezultat takiego 
działania lub bezczynności, który deprywuje 
równe prawa i swobody dzieci/lub zakłóca ich 
optymalny rozwój.

(cyt. Za Fundacją Dzieci Niczyje).

Zgodnie z tą definicją sprawcami mogą być 
zarówno: rodzice, opiekunowie, instytucje: 
np. szkoła, świetlica, całe społeczeństwo, po-
przez niezapewnienie odpowiedniego systemu 
pomocy i interwencji.

Krzywdzenie dziecka może 
odbywać się w czterech formach:

1.  Przemocy fizycznej – np. bicie ręką bądź 
przedmiotami, kopanie, duszenie, poszturchi-
wanie, klapsy ciągnięcie za uszy, wywoływa-
nie u dziecka choroby. Wynikiem tego rodzaju 
przemocy są różnego rodzaju złamania, urazy 
głowy, oparzenia, kalectwo, śmierć dziecka.

2.  Przemocy psychicznej (emocjonalnej) – 
np. wyśmiewanie, poniżanie, wyzywanie, 
zastraszanie manipulowanie, upokarzanie, 
grożenie, izolowanie dziecka, niszczenie jego 
rzeczy, stawianie dziecku wymagań nieade-
kwatnych do jego wieku i możliwości roz-
wojowych, czytanie korespondencji, SMS-
-ów. Przemoc psychiczna może występować 
samodzielnie, ale zawsze towarzyszy innym 
rodzajom przemocy.

3.  Przemoc seksualna – np. uprawianie seksu 
przy dziecku, narażanie go na kontakt z por-
nografią, obnażanie się, dotykanie, molesto-
wanie, gwałt.

4.  Zaniedbywanie dziecka – dzielimy na zanie-
dbanie fizyczne: niedożywienie, brak opieki, 
narażanie na niebezpieczeństwo utraty zdro-
wia bądź życia oraz zaniedbanie emocjonal-
ne, tj. brak miłości, troski, chłód, odrzucenie.

Sytuacja dziecka krzywdzonego 
jest dramatyczna
Ono samo nie zwróci się o pomoc, ponieważ 
boi się sprawcy i tego, co będzie, jeśli ujawni 
prawdę. Czuje się winne i często odpowiedzial-
ne za przemoc. Wstydzi się i dlatego milczy. 
Nie ma komu o tym powiedzieć, brakuje mu 
zaufanej osoby.

Z uwagi na powyższe do każdego 
z nas należy obowiązek pomocy 
dziecku krzywdzonemu.

Dziecko, które doznaje przemocy, oprócz wi-
docznych śladów na ciele może przejawiać 
nietypowe zachowania jak: zbytnią uległość, 
lękliwość, lub agresywność, buntowniczość, 
może niechętnie wracać do domu np. ze szko-
ły, przedszkola, często ma tendencję do ideali-
stycznego obrazu rodziny. Naszym zadaniem 
jest przyjrzenie się bliżej jego sytuacji.

W tym celu możemy:
1.  Porozmawiać z inną osobą, która zna dziec-

ko, pomóc zbudować system wsparcia dla 
niego.

2.  Porozmawiać z rodzicem niekrzywdzącym 
dziecka, może również potrzebuje wsparcia.

3.  Swoimi spostrzeżeniami podzielić się z wła-
ściwymi instytucjami takimi jak: ośrodek 
pomocy społecznej, placówka oświatowa 
(szkoła/przedszkole).. Przedstawiciele in-
stytucji rozpoznają sytuację dziecka i jeśli 
zajdzie podejrzenie przemocy, uruchomią 
procedurę „Niebieskiej Karty”, której celem 
jest zatrzymanie przemocy w rodzinie.

4.  Powiadomić policję, prokuraturę.

5.  Złożyć do sądu rejonowego wydziału ro-
dzinnego i opiekuńczego wniosek o wgląd 
w sytuację dziecka.

6.  Skontaktować się z Ogólnopolskim Pogoto-
wiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia” tel. 800 120 002.

7.  Zadzwonić pod Dziecięcy Telefon Zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12.

8.  Zadzwonić pod telefon zaufania dla dzieci 
i młodzieży 116 111.

Stosowanie przemocy wobec dzieci często 
nie wynika z braku miłości do nich czy trud-
nych cech charakteru, ale z bezradności, z bra-
ku umiejętności wychowawczych. Tego można 
się nauczyć, te umiejętności można wyćwiczyć:
1.  Rodzice, którym zdarza się krzywdzić swoje 

dzieci mogą porozmawiać o swoim zacho-
waniu z pedagogiem, psychologiem szkol-
nym, zgłosić potrzebę udziału w warsztatach 
umiejętności wychowawczych.

2.  Rodzice, którzy czują, że nie radzą sobie 
z rolą matki, ojca, a rodzina nie wypełnia 
swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, który udzieli pomocy w formie przy-
dzielenia asystenta rodziny. Pomoże on m.in. 
przezwyciężyć trudności związane z opieką 
i wychowaniem dzieci.



Gmina Rzgów zajęła V miejsce w wojewódz-
twie łódzkim w konkursie prezesa GUS na naj-
bardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Jak poinformował Miron Ossowski, kie-
rownik Referatu Rozwoju i Współpracy Spo-
łecznej w UMR, GUS ufunduje naszej gminie 
6 laptopów. Jeszcze nie wiadomo jak zostaną 
zagospodarowane – o tym zadecyduje organi-
zator konkursu. WK

Dla najlepszych 
laptopy od GUS

Chrońmy dzieci Chrońmy dzieci 
przed przemocąprzed przemocą
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Głos zabrał senator Krzysztof Kwiatkow-
ski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, 

za którego kadencji odbyło się kilka kontroli 
związanym z dobrostanem zwierząt domo-
wych. Kontrole te wykazały z jednej strony 
poprawę sytuacji w jednych ośrodkach, ale 
jednocześnie w innych odkryto pseudoschro-
niska, w których odbywały się adopcje tzw. 
bezadresowe – zwierzęta znikały ze stanu. 
Gdzie? Panowała 40-procentowa śmiertelność. 
Sprzyjał temu system jednorazowych opłat po-
noszonych przez gminy za przyjęcie zwierzę-
cia, zamiast opłat comiesięcznych za opiekę 
nad nimi do czasu adopcji. Dopiero wnioski 
z kontroli NIK i zajęcie się sprawą przez NSA 
doprowadziły do zmiany przepisów. Obecnie 
prawo pozwala samorządom dofinansowywać 
programy ochrony zwierząt.

Burmistrz Jacek Lipiński przekazał infor-
mację, że aleksandrowski samorząd przez 3 lata 
płacił za szczepienia zwierząt domowych prze-
ciw wściekliźnie. Obecnie może pochwalić się 
bez mała całkowitym zaczipowaniem 5,5 tysią-
ca psów i kotów, należących do 32-tysięcznej 
społeczności lokalnej. Rocznie przeprowadza 
się również tysiąc zabiegów kastracji i steryliza-
cji. Liczba interwencji, związanych z bezdom-
nością zwierząt, znęcaniem się nad nimi sięga 
400 w skali roku. Niektóre interwencje kończą 
się skazaniem sprawców.

Poseł Krzysztof Piątkowski został zapro-
szony na konferencję z tego powodu m.in., 
że walczy o bezhukowe sylwestry. Wybuchy 
petard źle wpływają na psychikę zwierząt. Nie-
które wystraszone uciekają z domu i trudno 
je odnaleźć. Poseł podkreślił, że poprzez akcje 

w rodzaju niewybuchowych sylwestrów trzeba 
ludzi zarażać entuzjazmem do ochrony dobro-
stanu zwierząt. Razem można wiele zdziałać. 

Alicja Gumińska, powiatowy lekarz wetery-
narii w Łodzi powiedziała, że w tym roku zmieni-

ły się przepisy określające szczegółowo 
warunki przebywania czworonogów 
w schroniskach. Z jednej strony do-
prowadzi to polepszenia ich warunków 
bytowych, ale jednocześnie ośrodki te 
po dostosowaniu się do rozporządzenia 
ministra rolnictwa, będą mogły przyjąć 
mniej zwierząt. Dla gmin oznacza to, 
że w ciągu roku może zabraknąć miejsc, 
a koszty utrzymania zwierząt wzrosną, 
bo schroniska muszą zainwestować 
w rozbudowę. 

Strażnik Paweł Kowalski, kie-
rownik Leśnego Ośrodka Rehabili-
tacji Zwierząt w Kole, Nadleśnictwo 
Piotrków to osoba blisko współpracu-
jąca m.in. z gminą Rzgów. Samorzą-
dy bezpłatnie oddają tutaj okaleczone 
lub bezradne dzikie zwierzęta. Tutej-
szy 540-metrowy obiekt wybudowany 
za ponad 2 mln zł m.in. ze środków 
unijnych posiada salę operacyjną 
i mobilny aparat do prześwietleń.

Przebywa tu rocznie prawie tysiąc 
zwierząt, 95% wraca na łono natury. 
Obecnie powstają nowe zagrody edu-
kacyjne z myślą o odwiedzających.

Konferencja unaoczniła samorzą-
dowcom, jak wiele już się robi i jak 

wiele jeszcze można zrobić dla zwierząt, aby-
śmy mogli żyć obok siebie w harmonii.

Włodzimierz Kupisz 
fot. autor, zdj. z Koła: Adam Koluszka 

i Sebastian Orłowski

Chronić i zarażać Chronić i zarażać 
entuzjazmementuzjazmem

Pod koniec marca pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
uczestniczyli w MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim w corocznej 
konferencji na temat bezdomności zwierząt. W spotkaniu wziął 
udział jako gospodarz burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek 
Lipiński, za którego kadencji gmina zaczęła modelowo rozwiązywać 
problem zapobiegania i ograniczania bezdomności psów i kotów.

Pomoc dla zwierzątPomoc dla zwierząt

A jak gmina Rzgów „inwestuje” 
w naszą małą część planety?
–  budujemy ścieżki rowerowe, by móc się prze-

siąść z samochodu na rower
–  modernizujemy drogi i chodniki, by zapobiec 

nadmiernemu zapyleniu
–  rozwijamy sieci kanalizacyjne, by zapobiec 

zanieczyszczeniu środowiska
–  wymieniamy lampy na ledowe, by oszczędzać 

energię
–  organizujemy i usprawniamy system segre-

gacji śmieci
–  usuwamy nielegalne składowiska odpadów
–  usuwamy azbest
–  budujemy place zabaw, siłownie zewnętrzne, 

orliki i inne tereny rekreacyjne, co ma na celu 
propagowanie ekologicznego i zdrowego sty-
lu życia

–  co roku robimy nasadzenia drzew, krzewów 
i innych roślin zielonych

–  prowadzimy dofinansowania na wymianę 
pieców, termomodernizację budynków, za-
montowanie przydomowych oczyszczalni 
ścieków

–  prowadzimy termomodernizację budynków 
należących do gminy sposoby ich ogrzewania

–  monitorujemy jakość powietrza na terenie 
gminy oraz sprawdzamy jakość opału

–  prowadzimy edukację ekologiczną wśród 
mieszkańców

Na tych działaniach nie poprzestajemy i będzie-
my „inwestować w naszą planetę” dalej, do czego 
zachęcamy również wszystkich mieszkańców. 
Z okazji tego Światowego Dnia Ziemi życzy-
my, abyśmy stąpali po czystej ziemi, by otaczały 
nas czyste lasy i płynęły dookoła wody najpięk-
niejszej urody, by czyste powietrze pachniało 
i słońce blaskiem otulało.

Magdalena Górska

Przypominamy, że jeżeli istnieje sieć kana-
lizacyjna, to posiadanie zbiornika bezod-

pływowego – spełniającego wszystkie prze-

widziane prawem wymagania – nie zwalnia 
z obowiązku podłączenia nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej. Jedyny wyjątek stanowi 
posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Poza oczywistymi korzyściami dotyczącymi 
ochrony środowiska, wykonanie przyłącza 

to dla właściciela nieruchomości konkretne 
oszczędności. Przekazywanie ścieków do sieci 
kanalizacyjnej jest bowiem tańsze niż ich wy-
wóz przez wyspecjalizowane firmy. Ponadto, 
wraz ze wzrostem liczby podłączonych nie-
ruchomości, zmniejsza się koszt jednostkowy 
obsługi. Ponadto ważnym aspektem jest wzrost 
wartości takiej nieruchomości i poprawa kom-
fortu życia mieszkańców.

Uwaga! Jeśli nieruchomość, pomimo tech-
nicznych możliwości, nie zostanie przyłą-
czona do istniejącej kanalizacji, to bur-
mistrz jest zobowiązany wydać decyzję 
administracyjną nakazującą właścicielowi 
wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega 
egzekucji administracyjnej.

Izabela Krauze, UMR

Światowy Dzień ZiemiŚwiatowy Dzień Ziemi
Obowiązek 
przyłączenia 
do kanalizacji

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, a najważniejszym 
jego aspektem jest zwrócenie uwagi na sposoby dbania o planetę. 
Każdego roku od 30 lat obchodzony jest pod konkretnym hasłem 
przewodnim, a w tym roku brzmi ono „Inwestujmy w naszą planetę”. 
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Jeszcze w marcu sekcja wokalna GOK 
przywitała wiosnę spontanicznym i ener-
getycznym „Koncertem wiosennym”. Kon-

certu wysłuchali m.in. wiceburmistrz Rzgowa 
Monika Pawlik oraz wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Bartoszewski.

Ze sceny popłynęła ogromna dawka po-
zytywnej energii i radosnej atmosfery. Młodzi 
artyści w swoje występy włożyli całe serca oraz 
wiele zaangażowania i pracy. Na widowni za-
siedli przecież ich najbliżsi, którzy nagradza-
li wykonawców dużymi brawami. Na scenie 

wokalistów wspierał instruktor gru-
py Marek Binkowski, który koncert 
przygotował i poprowadził.

W koncercie wystąpili: Lena 
Biniek, Julia Nadolska, Rozalia Na-
wrocka, Tymek Cywiński, Jagoda 
Mastalerz, Antonina Wieczorkowska, 
Dawid Czernik, Martyna Krawczyk, 
Magda Szarf, Basia Szymczak, Maja 
Binkowska, Carmen Młynarczyk, 
Alicja Stawczyk, Lidia Grudziecka.

tekst i fot. GOK

Muzyczne powitanie Muzyczne powitanie 
wiosnywiosny

W Gminnym Ośrodku Kultury 
w piątek po południu, 8 kwiet-
nia została otwarta wystawa 
przeglądowa twórczyń skupio-
nych w Kole Rękodzieła Arty-
stycznego „Zasupłane”. Panie 
czekały na to dwa lata z powo-
du pandemii.

Wystawę otworzyły: zastępczyni burmistrza 
Rzgowa Monika Pawlik i Monika Starzomska 
– przewodnicząca koła „Zasupłanych” oraz dy-
rektorka GOK Joanna Papuga-Rakowska. Koło 
działa od 11 lat, skupia 14 twórczyń, z których 
10 jest bardzo aktywnych. To głównie seniorki, 
choć są również dwie młodsze panie.

Przewodnicząca koła przyznała, że przed 
oddaniem Domu Kultury do użytku, ekspozy-
cje były uszczuplone z powodu braku miejsca. 

Potem przyszła 2-letnia pandemia i dopiero 
teraz możemy obejrzeć wyroby rzemiosła ar-
tystycznego w pełnej krasie.

Wystawa jest przeglądem bogactwa ręko-
dzielniczych technik, często uratowanych przed 
całkowitym zapomnieniem. Przeważają oczy-
wiście akcenty wielkanocne – cudeńka m.in. 
tykwy, pisanki, koguty zdobione np. techniką 
decoupage przez Monikę Starzomską i Krysty-

nę Bednarską. Liliana Godzińska zaprezento-
wała kartki świąteczne wyskrobane specjalna 
kulką w grubej kalce technicznej.

Uwagę zwracają obrazy malowane na płót-
nie farbami akrylowymi przez Jadwigę Kaczo-
rowską. Z kolei Krystyna Sumera przygotowała 
dzieła wykonane haftem krzyżykowym. Wśród 
wielu technik plastycznych możemy podziwiać 
grafiki Ewy Majdzińskiej, pracowniczki GOK.

Najbogatsza wydaje się ekspozycja ko-
ronek, którą otwierają prace Krystyny Ma-
kiewicz. Wśród koronczarek „Zasupłanych” 
Henryka Kłosińska jest podziwiana z uwagi 
na opanowanie tajników koronki klockowej 

kultywowanej w Bobowej. Taka koronka jest 
wykonywana przy użyciu drewnianych po-
dłużnych szpulek, zwanych klockami. Rozpięte 
one są na tzw. bębnie w kształcie walca. Sploty 
uzyskuje się, przekładając bawełniane nici ob-
ciążone klockami. Wyrabiając koronkę tą me-
todą, jedną serwetę trzeba robić około 4–5 dni. 
Na wystawie oglądający byli zauroczeni techni-
ką filet, a jest to koronka siatkowa, składająca 
się z pustych lub zapełnionych kwadracików, 
wiązana za pomocą jednego kołeczka, na której 
wzory wykonuje się igłą. Monika Starzomska 
mówi, że rękodzielniczki pokazywały unikato-
we techniki podczas warsztatów dla dzieci, za-
pisanych na półkolonie Same natomiast uczyły 
się starych technik na Festiwalu Ludzi Twórczo 
Zakręconych w 2019 r. Wystawę można oglą-
dać dwa tygodnie.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Wystawa Wystawa 
„Zasupłanych”„Zasupłanych”

Po 2 latach oczekiwania…Po 2 latach oczekiwania…
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Bajkowo się zrobiło na scenie 
Domu Kultury w Rzgowie póź-
nym popołudniem 10 kwiet-
nia 2022 roku. Dorośli i dzieci 
na widowni spontanicznie 
reagowali na spotkanie z kra-
snoludkami, Babą Jagą, Ja-
siem i Małgosią, złą Królową 
i wieloma innymi baśniowymi 
postaciami… oraz Jadwigą, za-
gubionymi we współczesnym 
świecie.

„Bajkowy Ambaras”, bo tak nazywał się spek-
takl w reżyserii i według scenariusza Bożeny 
Krawczyńskiej był pokazem dziecięcych talen-
tów z Grupy Teatralnej „Miś Filiś”, prowadzo-
nej przez wspomnianą B. Krawczyńską i Grupy 
Wokalnej instruktora Marka Binkowskiego. 
Po niezwykle udanej, kolorowej i zabawnej 
premierze gratulacje młodziutkim artystom 
i instruktorom GOK złożyli burmistrz Rzgo-
wa Mateusz Kamiński z zastępczynią Moniką 
Pawlik.

* * *
Grupa Teatralna „Miś Filiś” z Gminnego 
Ośrodka Kultury zaprasza na kolejny spektakl 
edukacyjny „Odgłosy Lasu i Mali Ekolodzy” 22 
maja o godz. 16.



Nie tylko Nie tylko 
krasnoludkikrasnoludki

Rozradowana publiczność to najlepsza nagro-
da dla artystów i organizatorów wydarzenia. 
A taka właśnie była w niedzielę (24 kwietnia) 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzgowie, 
po obejrzeniu znakomitej komedii romantycz-
nej „Miłosna pułapka”.

Była to refleksyjna opowieść o potrzebie 
miłości, ale i o strachu przed bliskością. Wi-
dzowie z uwagą śledzili losy bardzo charak-
terystycznych bohaterów, by na koniec na-
grodzić aktorów długimi brawami na stojąco. 

Owacjom i podziękowaniom nie było końca, 
tym bardziej, że (jak się okazało) spektakl był 
szczególnym wydarzeniem, w którym pani Ada 
Biedrzyńska zagrała ze swoją córką Michaliną 
Robakiewicz, a towarzyszyli im: Jacek Rozenek, 
Rafał Szatan oraz Sandra Żuk.

tekst i fot. GOK

Miłosny Miłosny 
spektakl spektakl 
w GOKw GOK
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Z książką za pan brat

Ulubiony przez dzieci pisarz Wie-
sław Drabik odwiedził gminę Rz-
gów po kilkuletniej nieobecności. 

Spotkanie z literaturą, prezentowaną przez 
samego autora jest przeżyciem wyjątkowym 
i nieocenionym.

Najmłodsi uczniowie szkół w Kali-
nie, Rzgowie i Guzewie posłuchali „bardzo 
śmiesznego życiorysu”, opowieści o kulisach 
tworzenia książek, wymagających, jak się 
okazało, zaangażowania wielu uzdolnionych 
pasjonatów. Piszący od 1995 roku Wiesław 
Drabik wydał już ponad 200 książeczek dla 
dzieci, poczynając od „Bajki o Smoku i Kra-
ku i o tym jak powstał Kraków”, poprzez 
cały repertuar rymowanek o zwierzętach, 
dzieciach, ich przygodach i perypetiach, 
o mistrzach sportu, aż po edukacyjną serię 

„Dawno temu w…”, promującą małe ojczy-
zny, a wśród nich także Rzgów. Po Rzgowie 
sprzed lat oprowadza mały rycerz, „może 
Rzgiewko”, który wspomina ważne epizody 
z życia mieszczan, lata dostatnie i radosne, 
ale także te tragiczne, naznaczone pożarami 

i ubóstwem. Książeczka napisana i wydana 
dla upamiętnienia 550. rocznicy nadania 
praw miejskich trafiła w 2017 do wszystkich 
dzieci ze szkół podstawowych gminy Rzgów.

Wiesław Drabik może pochwalić się bo-
gatym życiorysem i wieloma osiągnięciami, 

ot choćby wystawami obrazów w krakowskiej 
Kossakówce czy Piwnicy pod Baranami, wy-
stępami w szkolnym kabarecie, ukończeniem 
Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki i Szkoły 
Podchorążych Rezerwy. Obejmował mniej 
lub bardziej ważne stanowiska pracy w bran-
ży budowlanej, nieobca była mu działalność 
we własnej firmie reklamowej, choć pamięta, 
że pierwsze zamówienia to szyldy z napisem 
HURTOWNIA. Kontakt z wydawnictwa-
mi dał szansę publikacji pierwszych wier-
szowanych bajeczek, które odniosły duży 
sukces. Zdobycie wielu doświadczeń życio-
wych i zawodowych pozwoliło mu zająć się 
najtrudniejszą rzeczą na świecie – pisaniem 
książek dla dzieci, co z powodzeniem reali-
zuje do dzisiaj.

A spotkanie z czytelnikami? Zawsze 
we wspaniałej atmosferze, bo gdy przemawia 
się do dzieci wierszem, nie może być nudno.

Za udostępnienie Sali widowiskowej oraz 
obsługę techniczną bardzo dziękuję GOK 
w Rzgowie. Dziękuję także dyrekcji i nauczy-
cielom szkół gminy Rzgów za przygotowanie 
dzieci do spotkania autorskiego i pomoc w re-
alizacji tego wydarzenia.

* * *

Zapraszamy na kolejne spotkania
•  13 maja 2022 (piątek), godz. 18.00 – Spo-

tkanie z prof. Agnieszką Salską „Wokół po-
ezji Emily Dickinson”.

•  10 czerwca 2022 (piątek), godz. 18.00 – 
Premiera najnowszej powieści Anny Stry-
jewskiej „Albański motyl” i spotkanie z au-
torką książki.

Anna 
Malinowska

Kolejne bajkowe spotkanieKolejne bajkowe spotkanie

Na tropach historii

Przedstawiciele rzgowskiego samorzą-
du oddali 21 kwietnia hołd poległym 
w 1941 roku we wsi Babichy. ks. Krzysz-

tof Florczak oraz wszyscy zebrani odmówili 
modlitwę za dusze pomordowanych. Zaśpiewa-
no hymn polski a następnie złożono wiązanki 
przy pomniku w miejscu stracenia.

Kwiaty złożyli: burmistrz Mateusz Kamiń-
ski, zastępca burmistrza Monika Pawlik, radni 
rady miejskiej Stanisław Gąsiorek i Zbigniew 
Waprzko, radna rady powiatu Edyta Waprzko 
a także: przedstawiciele zarządu związku OSP 
w Rzgowie, Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, PiS, Rzgowskiej Grupy 
Harcerskiej, Spółki Leśnej w Rzgowie.

Odbywająca się co rok uroczystość patrio-
tyczno-religijna jest hołdem dla 22 polskich 
patriotów, rozstrzelanych latem 1941 r. Niem-
cy zamordowali tutaj osoby działające w kon-

spiracji, oskarżone o sabotaż oraz pocztowców, 
którzy życiem przypłacili przechwytywanie 
donosów, napisanych w czasie wojny do władz 
okupacyjnych. Zbrodnia w lesie rzgowskim zo-

stała odkryta przypadkiem w kwietniu 1945 r. 
Gdy zaraz po okupacji rozpoczęto ekshumacje, 
przez miejsce straceń przewinęły się tysiące 
osób, poszukujących szczątków zaginionych 
krewnych. Udało się rozpoznać szczątki 6 osób, 
w tym kilku łódzkich pocztowców.

tekst i fot. MT

Hołd dla pomordowanych w BabichachHołd dla pomordowanych w Babichach
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Uczestnicy zajęć turystyczno-sporto-
wych w niedzielne przedpołudnie 
pod opieką Agnieszki Ruty i Marcina 

Łukaszewskiego, wyruszyli wzdłuż Neru, aby 
zgodnie ze starym słowiańskim zwyczajem po-
żegnać zimę. Celem naszej wyprawy były Sta-
wy Stefańskiego, gdzie w pierwszych, ciepłych 
promieniach wiosennego słońca powstawała 
Panna Marzanna.

Uczniowie stworzyli kolorową kukłę, która 
została spalona, a następnie popłynęła z nurtem 
Neru na północ, zabierając ze sobą zimowe chło-
dy. Dodatkową atrakcją wycieczki był pierwszy 
w tym sezonie grill. Uczniowie przemaszerowali 
16 km, pokonując liczne przeszkody wzdłuż rzeki 
oraz podziwiając pofabrykanckie domy na tere-
nie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Ruda 
Willowa. tekst i fot. Agnieszka Ruta

Zajęcia turystyczno-sportowe’ 2022 dla 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Dłu-
gosza w Rzgowie rozpoczęły się naukowo. 
Warsztaty terenowe odbyły się bowiem w Cen-
trum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. To naj-
większy tego typu obiekt w Polsce
Z wykorzystaniem multimedialnych ekspozy-
cji uczniowie zgłębiali tajemnice nauki, łącząc 
historię i nowoczesność. Pod kierunkiem prze-
wodników i animatorów zwiedzali starą elek-
trownię, dowiedzieli się np. jak powstaje prąd.

W drugiej części zajęć wykonywali róż-
norodne doświadczenia z zakresu fizyki, me-
chaniki czy akustyki. Mieli okazję prześwietlić 

swoje plecaki niczym kontrolerzy na lotnisku, 
porozmawiać przez telefon w budce telefo-
nicznej, zagrać na pianinie skacząc po klawi-
szach czy stać się na chwilę wskazówką zega-
ra. Na koniec uczestnicy zajęć przenieśli się 
w przestrzeń kosmiczną. Aktywnie spędzone 
popołudnie zachęca do kolejnych interesują-
cych wypraw…

tekst i fot. Agnieszka Ruta, 
Marcin Łukaszewski

13 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 
odbyło się spotkanie przedświąteczne w któ-
rym udział wzięli podopieczni Domu Dzienne-
go Pobytu sióstr felicjanek w Rzgowie, siostra 
Kornelia oraz włodarze miasta, burmistrz Ma-
teusz Kamiński i jego zastępca Monika Pawlik. 

Goście magistratu wręczyli władzom miasta 
stroik świąteczny wykonany przez uczestni-
ków zajęć prowadzonych przez siostry felicjan-
ki. Uczestnicy spotkania życzyli sobie przede 
wszystkim pokoju w sercu.

tekst i fot. MT

Od 1 kwietnia 2022 r. koła gospodyń wiejskich 
mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia 
na działalność statutową. Pomoc jest finan-
sowana z budżetu krajowego, a można będzie 
uzyskać wsparcie od 5 di 7 tys. zł w zależno-
ści od liczby członków. Czas na ubieganie się 
o dofinansowanie działalności statutowej zo-
stała wydłużony do 30 września br., a biura 
powiatowe ARMiR już od kwietnia rozpoczęły 
przyjmowanie wniosków.
Gospodynie z KGW mogą przeznaczyć otrzy-
mane fundusze na aktywność społeczno-wy-
chowawczą i oświatowo-kulturalną w lokal-
nych środowisk oraz działalność na rzecz 
wszechstronnego rozwoju obszarów wiej-
skich. Ponieważ pula środków może się wy-

czerpać wcześniej, koła nie powinny zwlekać 
z przekazaniem dokumentów. Dofinasowa-
nie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia 
2022 r., natomiast rozliczenia należy dokonać 
do 31.01.2023 r.

Na podstawie analizy naborów przeprowa-
dzonych w poprzednich latach można zauwa-
żyć, że liczba ubiegających się o wsparcie kół 
i kwota przyznawanej im w ostatnich latach 
pomocy rosną. W 2018 r. do kół gospodyń 
wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – 
powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, 
zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

Wiktor Komorowski, Łódzki Oddział 
Regionalny ARiMR, tel. 42 671 97 87

W czwartek, 7 kwietnia burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński z zastępczynią Moniką 
Pawlik złożyli życzenia pracownikom Gmin-
nej Przychodni Zdrowia. 7 kwietnia przypa-
da Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

Słowiańskim Słowiańskim 
zwyczajem zwyczajem 
nad Neremnad Nerem

Skaczący po Skaczący po 
klawiszachklawiszach

Przedświąteczne serdecznościPrzedświąteczne serdeczności

Są pieniądze dla KGWSą pieniądze dla KGW

Życzenia 
w przychodni
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Jak wykazały doraźne 
kontrole odbioru odpa-
dów przeprowadzone 
w ciągu ostatnich miesię-
cy, największym proble-
mem jest nadal właściwe 
segregowanie odpadów 
w gospodarstwach do-
mowych (w szczególności 
tworzyw sztucznych, me-
tali i odpadów ulegają-
cych biodegradacji.

1. Segregujmy śmieci!
W przypadku stwierdzenia niewłaściwej se-
gregacji odpadów stawka od osoby wyniesie 
czterokrotność stawki podstawowej i wynosić 
będzie 144 zł od osoby miesięcznie w miesiącu 
w którym segregacja była nieprawidłowa.
a)  Korzyści z segregacji odpadów, to m.in. 

ograniczenie masy odpadów, tańszy system 
zbiórki odpadów, pozyskanie surowców 
wtórnych, oszczędzanie energii i surow-
ców, ograniczenie zagrożenia dla środowi-
ska i ludzi. Właściwe stosowanie przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wiąże się z niższymi opłatami dla 
mieszkańców gmin.

b)  Jakie odpady wrzucamy do pojemnika 
na odpady zmieszane?

Generalnie, do pojemnika z odpadami zmie-
szanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie 
można odzyskać w procesie recyklingu, z wy-
łączeniem odpadów niebezpiecznych. Nie wy-
rzucamy: odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, bate-
rie, akumulatory, lekarstwa, odpady medyczne, 
świetlówki, opakowania po środkach ochrony 
roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny.
c)  Ograniczmy masę odpadów ulegających bio-

degradacji!
W przypadku braku ograniczenia masy od-
padów ulegających biodegradacji, wzrośnie 
koszt ich odbioru, co finalnie będzie skutkować 
zwiększeniem opłat. Kompostowanie w kom-
postowniku przydomowym jest jednym z spo-
sobów na zapobiegniecie wzrostowi stawek 
opłat za odpady!

Właściciele nieruchomości, którzy chcą sko-
rzystać z prawa do zwolnienia muszą zmienić 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

Dla osób kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym opłata 
od osoby miesięcznie wynosić będzie od stycz-
nia 2022 r. 27 zł/os., czyli tak jak w roku ub.

Posiadanie kompostownika oznacza, 
że wszystkie odpady ulegające biodegradacji 
są w nim zagospodarowywane i nie wystawiane 
przed posesję worki brązowe.

2. Sprawdzamy
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie razem z firmą 
JUKO sprawdzają, jakie odpady znajdują się 
w pojemnikach na zmieszane odpady komu-
nalne oraz czy właściciele nieruchomości, któ-
rzy zadeklarowali posiadanie przydomowego 
kompostownika nie wystawiają odpadów zielo-
nych. Podczas kontroli w kwietniu stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:

Starowa Góra VII (stwierdzono 7 przypad-
ków wystawienia bio odpadów pomimo wie-
dzy właściciela nieruchomości, że w przypadku 
posiadania przydomowego kompostownia ich 
nie wystawiamy).
–  ul. Dachowa – worki nieopisane luzem
–  ul. Szklarniowa – odkurzacz w pojemniku 

(elektro odpad)
–  ul. Progowa – deski podłogowe luzem (od-

pad budowlany)

Rzgów I (stwierdzono 5 przypadków wysta-
wienia bio)
–  ul. Grodziska – saiding (odpad budowlany) 

w pojemniku oraz zabawki luzem (odpad 
gabarytowy)

–  ul. Łódzka – dostawki worki nieopisane lu-
zem

–  ul. Słoneczna – styropian budowlany w po-
jemniku (odpad budowlany)

Rzgów II (stwierdzono 6 przypadków wysta-
wienia bio)

–  ul. Stadionowa- czarne worki nieopisane do-
stawione luzem,

–  ul. Wąwozowa – płyty wiórowe, ubrania i dy-
wan w pojemniku oraz worki nie opisane lu-
zem,

–  ul. Ogrodowa – wąż ogrodowy
–  ul. Polna – elementy mebli (gabaryty)
–  ul. Długa – tekstylia przy pojemniku (można 

wrzucać do pojemników na odzież lub oddać 
do PSZOK)

Babichy, Czyżeminek, Guzew, Prawda IV 
(stwierdzono 3 przypadki wystawienia bio)
–  Rzgów, ul. Krasickiego – części samochodo-

we (zderzak) w pojemniku na odpady zmie-
szane

–  Czyżeminek – worki nieopisane luzem,

Starowa Góra VIII 19 kwietnia (2 przypadki 
wystawienia bio)

Starowa Góra VII 21 kwietnia (5 przypadków 
wystawienia bio)

3. Podczas kontroli w kwietniu 
w pojemnikach na odpady 
zmieszane spotykane były:
–  czysta tektura, zamiast w worku niebieskim 

na papier,
–  butelki PET, zamiast w worku żółtym 

na tworzywa sztuczne,
–  ziemia, gruz, trociny (nie jest to odpad ko-

munalny),
–  popiół, zamiast w worku szarym na po-

piół),
–  beton płyty chodnikowe, zamiast znajdo-

wać się w pojemniku na odpady budowla-
ne,

–  złom i metale- zamiast w worku żółtym 
na metale i tworzywa,

–  elektroodpady, części samochodowe, za-
bawki dziecięce,

–  folia rolnicza, zamiast zostać przekazana 

do podmiotu zajmującego się utylizacją fo-
lii rolniczej (wykaz dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu).

Można jednak stwierdzić, że nieprawidłowości 
jest już znacznie mniej niż przed rokiem.

4. Przypomnienie o obowiązku 
umieszczenia numeru 
porządkowego na budynku

Właściciel nieruchomości ma obowiązek 
zamieścić w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczkę z numerem po-
rządkowym. Powinien to zrobić w ciągu 30 dni 
od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego 
numeru. Na tabliczce podaje też nazwę ulicy 
lub placu bądź nazwę miejscowości, jeśli nie 
zostały nazwane ulice i place. Gdy budynek 
znajduje się w głębi ogrodzonej nieruchomo-
ści, to tablica musi być umieszczona również 
na ogrodzeniu.

Warto zadbać o oznaczenie swojego domu 
lub mieszkania, ponieważ dobre oznakowanie, 
w widocznym i doświetlonym miejscu budyn-
ku lub posesji znacznie ułatwia obsługę nieru-
chomości przez służby komunalne, doręczenie 
paczki, czy dojazd służb ratunkowych.

Kodeks Wykroczeń
Art. 64. § 1.
Kto, będąc właścicielem, administratorem, do-
zorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie 
dopełnia obowiązku umieszczenia w odpo-
wiednim miejscu albo utrzymania w należytym 
stanie tabliczki z numerem porządkowym nie-
ruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miej-
scowości, podlega karze grzywny do 250 zł albo 
karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie 
dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z nu-
merem porządkowym nieruchomości.
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Dobra marka
Sieć Miast Cittaslow działa w Polsce już 15 lat! 
Jej początki były skromne, ale obecnie liczy 35 
członków i stanowi drugą co do wielkości sieć 
krajową na świecie. Miasta należące do sieci 
prowadzą działania na rzecz zrównoważone-
go rozwoju, lokalności i zachowania niepo-
wtarzalnego charakteru przestrzeni miejskiej. 
Kultywują bogate tradycje i dziedzictwo kuli-
narne, dbają o zabytki, rewitalizując je i orga-
nizując w nich życie kulturalne. Idea dobrego 
życia w duchu slow najmocniej zakorzeniła 
się na Warmii i Mazurach – na 35 polskich 
miejscowości członkowskich aż 26 odnajdzie-
my właśnie w tym regionie. Przygotowania 
do przystąpienia pierwszego polskiego mia-
sta – Reszla do Międzynarodowej Sieci Miast 
Cittaslow rozpoczęły się w 2004 r. Rok później 
rady miejskie tego miasta, a także Biskupca, 
Bisztynka i Lidzbarka Warmińskiego podję-
ły uchwały o przystąpieniu do sieci, do czego 
ostatecznie doszło w 2007 r. Wtedy też miasta 

założycielskie powołały Polską Krajową Sieć 
Miast Cittaslow. Od 2017 roku do stowarzy-
szenia należy także Rzgów.

Dla każdego coś…
Po 15 latach funkcjonowania sieci marka Cit-
taslow stała się rozpoznawalna w całym kraju, 
a polska sieć miast spod znaku pomarańczo-
wego ślimaka stanowi drugą co do wielkości 
na świecie. Dzięki temu skutecznie działa nie 
tylko lokalnie, ale także na poziomie krajowym 
i międzynarodowym. Wśród ponad 20 punktów 

kalendarza tegorocznych wydarzeń kilka zwraca 
szczególną uwagę. Należy do nich Półmaraton 
Ślimaka ze startem w Górowie Iławeckim i metą 
w Lidzbarku Warmińskim (14–15 V). Okazją 
do hucznego świętowania będzie coroczny 
Festiwal Miast Cittaslow, który odbędzie się 
w Prudniku w woj. opolskim (3–5 VI). Miło-
śników rekreacji zapewne zainteresuje finał Fe-
stiwalu Rowerowego Miast Cittaslow w Pasymiu 
(30–31 VII). W programie jubileuszu znalazło 
się również wiele wydarzeń kulturalnych, m.in. 
koncert i przemarsz orkiestr dętych w Nowym 
Mieście Lubawskim (20 VIII), Przegląd Kapel 

i Zespołów Ludowych w Rzgowie (24 IX) i… 
Folk Film Festival oraz Przegląd Małych Form 
Filmowych w Sianowie (29 IX–2 X). Nie za-
braknie również turniejów rycerskich, festiwali 
kulinarnych, jarmarków i obchodów dni miast. 
Zaplanowano także Interdyscyplinarną konfe-
rencję „Krajobrazy małych miast – współczesne 
kierunki badań” w Olsztynie (5–6 IX) oraz wy-
stawę „Efekty społeczne Ponadlokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji” w Brukseli.

Zapraszamy do śledzenia informacji o wy-
darzeniach na stronie www.cittaslowpolska.pl 
oraz profilu na FB/Cittaslow Polska. WK

Czy jest Pani mieszkanką gminy Rzgów?
Jestem mieszkanką gminy Ksawerów, która są-
siaduje z gminą Rzgów, ale w trakcie studiów 
pracowałam dorywczo w CH Ptak Outlet. 
Obecnie, jako studentka studiów magisterskich 
na kierunku planowanie przestrzenne na Wy-
dziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska PŁ, przygotowuję pracę dyplomo-
wą pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Strzelec-
kiej, dotyczącą gminy Rzgów. Moim zadaniem 
jest m.in. przygotowanie dokumentacji dla 
potrzeb recertyfikacji Rzgowa w ramach obo-
wiązującej w sieci miast Cittaslow procedury.

W jakich okolicznościach zetknęła się 
Pani z określeniem miasta Cittaslow?
W ramach przedmiotu „Strategia rozwoju gmi-
ny”, prowadzonego przez dr inż. E. Strzelecką 
na kierunku gospodarka przestrzenna, pozna-

liśmy zasady rozwoju tej unikatowej w skali 
naszego kraju sieci miast Cittaslow. Nazywane 
są one również miastami Dobrego Życia. Mam 
możliwość korzystania z materiałów źródło-
wych, dotyczących tych miast, a udostępnio-
nych przez promotorkę. Są to m.in. prace dy-
plomowe, artykuły, książki, w tym monografie 
związane z konferencjami nt. „Alternatywny 
rozwój małych miast”.

Czy rozmawiała już Pani z mieszkańcami, 
urzędnikami, radnymi na temat opraco-
wania?
Pierwszy etap mojej pracy polega na aktualiza-
cji matrycy na podstawie dostępnych opraco-
wań gminy. Kontaktuję się głównie z Mironem 
Ossowskim, kierownikiem Referatu Rozwoju 
i Współpracy Społecznej i koordynatorem re-
certyfikacji Rzgowa. Bezpośrednie rozmowy 

z innymi uczestnikami są prowadzone wte-
dy, gdy występuje konieczność dopracowania 
szczegółów. Do tej pory nie miałam problemów 
z dostępem do dokumentów, raportów, czy da-
nych dotyczących Rzgowa.

Czy istnieje coś takiego jak standard oce-
ny „miast dobrego życia”?
Miasto, które chce przystąpić do sieci miast 

Cittaslow, wypełnia matrycę samooceny, za-
wierającą 7 obszarów takich jak: polityka ener-
getyczna i środowiskowa; polityka infrastruk-
turalna; polityka jakości miejskiej; polityka 
rolna, turystyczna, rzemieślnicza; polityka go-
ścinności, świadomości i kształcenia; integracja 
społeczna; partnerstwa. Matryca zawiera ogó-
łem 72 punktowane kryteria. Wynik na pozio-
mie 50+1% pozwala na przyjęcie danego mia-
sta do sieci Cittaslow. Natomiast recertyfikacja 
musi wykazać dalsze zaangażowanie miasta 
w jego rozwój, w szczególności poprzez ocenę 
tych kryteriów, które były np. mniej akcento-
wane w pierwszej matrycy.

Co poleciłaby Pani, zachęcając innych 
do odwiedzin w Rzgowie lub naszej gmi-
nie?
Nowym miejscem na mapie jest Mandoria Mia-
sto Przygód – tematyczny park rozrywki, a dla 
osób lubiących zakupy – CH Ptak Outlet oraz 
Ptak Fashion City. Dla młodzieży dobrym miej-
scem aktywnego spędzenia czasu jest skatepark. 
Tuż obok niego stoi muzealny tramwaj nr 42, 
który dawniej kursował do Łodzi. Plac 500-lecia 
i park pełnią rolę reprezentacyjną w centrum 
miasta, a dziedzictwo historyczne jest ważnym 
elementem rozwoju miasteczek Cittaslow.

Rozmawiał Włodzimierz Kupisz

15-lecie miast 15-lecie miast 
CittaslowCittaslow

Rzgów przed ważną oceną…Rzgów przed ważną oceną…

Z tej okazji „miasta dobrego życia” przygotowały szereg wydarzeń, 
które mają uczcić jubileusz i realizować idee Cittaslow w praktyce. 
Obchody zostały zainaugurowane 25 marca w Lubawie uroczystą 
galą i potrwają do jesieni. W uroczystościach wziął udział burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński i Miron Ossowski, odpowiedzialny 
za recertyfikację Rzgowa w ramach Cittaslow. 

Rozmawiamy z Katarzyną Kubiak, studentką Politechniki Łódzkiej 
przygotowującą pracę, związaną z recertyfikacją gminy Rzgów dla 
potrzeb stowarzyszenia miasteczek dobrego życia Cittaslow.
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W piątek, 1 kwietnia 2022 r. w siedzi-
bie Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Opocznie 

odbyła się wręczenia promes – deklaracji do-
finansowania zakupu 20 samochodów strażac-
kich: ciężkich, średnich i lekkich dla jednostek 
OSP z 9 powiatów województwa łódzkiego. 
W uroczystości wzięli udział: Mateusz Kamiń-
ski, burmistrz Rzgowa oraz Stanisław Gajdzic-
ki, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Rzgów.

To właśnie rzgowska OSP otrzymała prome-
sę na zakup nowego ciężkiego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego. Jedynie trzy jednostki OSP 
otrzymały podczas uroczystości zapewnienie 
dofinansowania do zakupu ciężkich pojazdów.

Zakupy finansowane będą ze środków 
Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do-
tacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego, a także firm ubezpieczeniowych.

O randze wydarzenia świadczyła obecność 
w Opocznie licznych samorządowców, posłów i se-
natorów, nadbrygadiera Krzysztofa Hejduka – za-
stępcy komendanta głównego PSP, Karola Młynar-
czyka – wicewojewody łódzkiego, starszego bryg. 
Grzegorza Janowskiego – łódzkiego komendanta 
wojewódzkiego PSP oraz Janusza Ciesielskiego – 
radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.
PSP Opoczno, fot. mł. bryg. Jędrzej Pawlak

W Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Rzgowie odbyło się ze-

branie Gminnego Zarządu ZOSP z udziałem 
prezesa gminnego i powiatowego ZOSP Da-
riusza Krzewińskiego, burmistrza Mateusza 
Kamińskiego, Radosława Pełki, przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Rzgowie, Mirona 
Ossowskiego z Urzędu Miejskiego odpowie-
dzialnego m.in. za pozyskiwanie funduszy ze-
wnętrznych oraz Joanny Papugi-Rakowskiej, 
dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury.

Mówiono o sytuacji z uchodźcami, których 
liczba na terenie gminy Rzgów sięga 300 osób. 
W naszych podstawówkach uczy się obecnie 
80 uczniów ukraińskich, a 30 dzieci korzysta 
z opieki przedszkolnej.

Omawiano udział strażaków w uroczysto-
ściach świątecznych, Dniach Rzgowa i przy 
organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Ka-
pel i Zespołów Folklorystycznych Cittaslow – 
24 września na terenie GOK. Mówiono o ognisku 
na patriotyczną nutę w ogrodach parafialnych 
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Poruszono zagadnienia zakupu ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Rzgów. Z powodu inflacji cena takiego wozu 
wzrosła nawet do 1 miliona 300 tys. zł. Mimo 
połączonego wysiłku finansowego państwa, 
gminy Rzgów – brakuje obecnie około pół mi-
liona złotych. Może pomoże Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina przekaże ćwierć miliona złotych, 
a fundusz sołecki prawie 50 tys. na nowy, lekki 
wóz strażacki dla OSP Kalinko. Przesądzony jest 
los ciężkiego wozu gaśniczego z OSP Guzew, 
który pomimo tego, że pochodzi z 1998 r. – jest 
w dobrym stanie i po zakupie nowych wozów – 
zasili jedną z remiz OSP na terenie gminy. WK

Ponad 23 godziny trwała kolejna misja 
pomocy rzeczowej i humanitarnej dla za-

przyjaźnionego z naszym samorządem rejonu 
Czerniowce na Ukrainie. Druhowie ochot-
nicy z Bronisina Dworskiego Maciej Sadow-
ski i Adam Badnarczyk wzięli udział w misji 
w udostępnionym autokarze strażackim, a OSP 
Rzgów ofiarowała naszym partnerom lekki sa-
mochód Lublin, który też był załadowany.

– Wartość transportu przekroczyła tym ra-
zem 150 tys. zł – poinformował Jarosław Mi-
rzejewski, uczestnik misji i właściciel firmy 
ze Rzgowa. – Muszę podkreślić wielką hojność 
przedsiębiorców ze Rzgowa, Gospodarza i Łodzi 
oraz mieszkańców. Na wschód pojechało m.in. 
150 koców termicznych, 20 agregatów prądotwór-
czych różnej mocy, krótkofalówki, powerbanki 
do rozruchu samochodów z wyczerpanymi aku-
mulatorami i do zasilania niezależnych urządzeń.

Pośród darów znalazło się także kilka ty-
sięcy sztuk bielizny męskiej, materiały, opa-
trunkowe, leki, żywność do błyskawicznego 
przyrządzenia oraz konserwy. Dzięki obecno-
ści 9 mężczyzn (w tym 5 ze Rzgowa) udało się 
sprawnie przeładować dary na ukraińską cięża-
rówkę i furgonetkę z rejonu Czerniowce.

W.Kupisz, fot. misja pomocy

Brygadier Krzysztof Supera, komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

– w obecności Mateusza Kamińskiego, bur-
mistrza Rzgowa wręczył decyzje o przyznaniu 
świadczenia ratowniczego druhom z OSP Bro-
nisin Dworski.

Jak poinformował burmistrz Mateusz 
Kamiński, w Urzędzie Miejskim w Rzgowie 
sukcesywnie są przygotowywane dokumenty 
do decyzji, przyznających najstarszym druhom 

dodatkowe pieniądze do emerytur (tzw. świad-
czenie ratownicze). To forma podziękowania 
za wieloletni trud, poświęcenie i odwagę ochot-
ników. Dziękuję i gratuluję Druhowie!

Strażacy, którzy chcą się ubiegać o to świad-
czenie ratownicze w naszej gminie, powinni 
zgłaszać się do pracowników Referatu Rozwoju 
i Współpracy Społecznej UMR, pokój nr 33.

WK, fot. PSP w Koluszkach

Promesa na wóz…

Świadczenie 
ratownicze 
dla druhów OSP

Strażackie 
potrzeby Powrócili

szczęśliwie
z granicy

W poniedziałek, 25 kwietnia ok. godz. 7.00 
rano zapalił się drewniany parterowy dom 
przy ul. Długiej w Rzgowie. Prawdopodobnie 
doszło do zaprószenia ognia z pieca. Ogień 
objął znaczną część budynku. W akcji ratow-
niczej brało udział 7 zastępów straży pożarnej. 
W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby.

M.Tomaszewski, fot. M.Ossowski

Pożar w centrum Pożar w centrum 
RzgowaRzgowa
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Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Rzgowie zorganizował 
cykliczną imprezę Olimpiada Przed-

szkolaka, tym razem dla aż 350 dzieci. Udział 
w imprezie wzięły starszaki i dzieci młodsze 
z placówek publicznych gminy Rzgów oraz 
z prywatnej placówki. Dla dzieci przygotowa-
no trzygodzinny program zabaw i gier. Wszy-
scy uczestnicy zabawy otrzymali batoniki oraz 
soczki zakupione z budżetu GOSTiR.

W.Kupisz, fot. Paulina Nowak

W Hali Sportowej MOSiR przy ul. Małachow-
skiego w Łodzi odbył się turniej „Sharp Karate 
Kids CUP”. W turnieju wystartowało około 200 
najmłodszych adeptów karate z klubu Drago 
Sfera Łódź, Łódzkiego Klubu Karate Tradycyj-
nego oraz łódzkich przedszkoli. Na turnieju 
nie zabrakło dzieci trenujących w sekcji karate 
Dragosfera-GOSTiR Rzgów, dla których był 
to pierwszy start w zawodach. Wszyscy zawod-
nicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi meda-
lami oraz upominkami, a najlepsi pucharami. 

Motywem przewodnim turnieju było hasło: 
„Dzieci dla dzieci” i towarzyszył mu specjalny 
pokaz karate dzięki któremu młodzi karatecy 
starali się wesprzeć małego Frania Wrońskiego 
w pokonywaniu codziennych trudności.

Przypominamy, że zajęcia karate w hali 
GOSTiR w Rzgowie prowadzi Łukasz Lenart 
w każdy poniedziałek i środę. Ze względu 
do duże zainteresowanie zajęciami stworzone 
zostały 3 grupy.

Izabella Stępień, GOSTiR, fot. Ł.Lenart

W sali Urzędu Miejskiego w Koluszkach, 21 
kwietnia, odbyła się uroczysta XLIII Sesja Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z okazji sym-
bolicznych obchodów Święta Powiatu i imienin 
patrona – św. Wojciecha.

W Sesji Rady wzięli udział m.in.: burmistrz 
Koluszek Waldemar Chałat, Rzgowa Mateusz 
Kamiński, wójt gminy Brójce – Radosław 

Agaciak, przedstawiciele jednostek organiza-
cyjnych, służb, inspekcji, straży, a także szkół 
i placówek powiatowych.

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala 
wspólnie z wicestarostą Ewą Gładysz wręczyli 
nagrody za wyniki sportowe w 2021 roku, a tak-
że nagrodzili najzdolniejszych uczniów szkół 
prowadzonych przez powiat łódzki wschodni.

Na wniosek burmistrza Kamińskiego 
nagrodę za osiągnięcia sportowe w 2021 r. 
(1000 zł) otrzymał Hubert Szczech z Kalinka, 
który odniósł wiele sukcesów w zapasach.

opr. M.Tomaszewski

Młodzi uczestnicy sekcji wokalnej GOK, z okazji dni mamy i taty, przygotowują swoim 
rodzicom prezent – koncert 27 maja pn. „Dzieci Rodzicom”. Ze względu na duże zain-

teresowanie zostanie on zagrany dwa razy: o godz. 16 i 18. Bezpośrednio przed imprezą 
(godz. 15.30) w holu placówki odbędzie się wernisaż wystawy przygotowanej, specjalnie 
z okazji Święta Mamy i Taty, przez sekcję plastyczną GOK pod opieką Ewy Majdzińskiej.

Olimpiada Olimpiada 
Przedszkolaka Przedszkolaka 
po raz kolejnypo raz kolejny

Debiut karateków z GOSTiR

Nagroda starosty Nagroda starosty 
dla Hubertadla Huberta
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We wtorek przed południem, jak 
co roku, przed rzgowskim ratuszem 
zgromadziły się pododdziały OSP. 

Na miejscu pojawił się Rzgowski Chór „Came-
rata” pod kierunkiem Izabeli Kijanki, jak rów-
nież Rzgowska Orkiestra Dęta pod batutą Jacka 
Rutkowskiego, a Zespół Pieśni i Tańca „Rzgo-
wianie” rozdawał biało-czerwone wstążeczki.

Po zbiórce nastąpił przemarsz do kościoła 
parafialnego na mszę świętą w intencji Ojczy-
zny. Burmistrz Mateusz Kamiński i Marek Bar-
toszewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

złożyli biało-czerwone kwiaty na ołtarzu Mat-
ki Boskiej. Po mszy uczestnicy przeszli na plac 
przed ratuszem, gdzie odśpiewano hymn Pol-
ski. Mistrz ceremonii Wojciech Gałkiewicz, 
komendant gminny OSP zameldował oddziały 
strażackie burmistrzowi i nastąpiło uroczyste 
podniesienie flagi państwowej. Uroczystości 
zakończyło „Ognisko na patriotyczną nutę” 
w ogrodach parafialnych. Podkład muzyczny 
zapewnił akordeonista Jarosław Rychlewski, 
kierownik muzyczny zespołu „Rzgowianie”.

W wydarzeniu wzięli udział ponadto: Mo-
nika Pawlik, zastępca burmistrza Rzgowa, Ra-
fał Kluczyński, kierownik Komisji Gospodar-
ki, Budżetu i Finansów RM w Rzgowie, radni: 
Anna Tumińska-Kubasa oraz Jan Spałka, radne 
powiatowe Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz, 
Marta Stasiak oraz Edyta Waprzko, Joanna Pa-
puga-Rakowska, dyrektorka GOK, który współ-
organizował uroczystości oraz Dariusz Krze-
wiński, komendant powiatowego Związku OSP.

tekst i fot. W.Kupisz

Wcześniej, 29 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej w Kalinie odbył się uroczysty 

apel z okazji dnia Konstytucji 3 Maja. Ucznio-
wie klasy 4 zaprezentowali historię uchwale-
nia konstytucji w 1791 roku. Przedstawienie 
uświetniła pieśń Mazurka 3 Maja przygotowa-
na przez Barbarę Kaczmarek. Następnie przed-

stawiciele Samorządu Uczniowskiego popro-
wadzili dla uczniów quiz historyczny z okazji 
świąt majowych. Po dwóch latach pandemii, 
cała społeczność szkolna mogła ponownie 
spotkać się, by upamiętnić wzniosłe wydarze-
nie z dziejów historii Polski.

Magdalena Mordaka, Aneta Kujawska

Najlepsze życzenia dla naszych 
strażaków z okazji Dnia Świę-
tego Floriana złożył Jarosław 
Bartosz z administracji obwo-
du (województwa) czernio-
wieckiego na Ukrainie. Czer-
niowce i Storożyniec to rejon 
partnerski gminy Rzgów.

W telefonicznej rozmowie z Włodzimierzem 
Kaczmarkiem z UMR, partnerzy z Ukrainy 
życzyli naszym druhom udanych akcji i bez-
piecznych powrotów. Jarosław Bartosz podzię-
kował za dotychczasową pomoc, współorga-
nizowaną m.in. przez strażaków ochotników 
z gminy Rzgów oraz finansowaną przez przed-
siębiorców.

Wartość pomocy sięga 300 tys. złotych, 
a przecież konwoje z zaopatrzeniem z gminy 
Rzgów dla Ukrainy organizowane są jeszcze 
przez inne osoby prywatne. W ramach wspar-
cia przekazano m.in. dwa lekkie wozy strażac-
ko-ratownicze marki Lublin z remiz w Rzgowie 
i Guzewie, agregaty prądotwórcze, powerbanki, 
medykamenty, odzież, a także żywność. WK

Życzenia
i podziękowania
z Ukrainy

Uczciliśmy rocznicę Konstytucji 3 MajaUczciliśmy rocznicę Konstytucji 3 Maja

Narodowe święto i tradycja

Witaj maj, piękny majWitaj maj, piękny maj


