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FREKWENCJA PONAD 70%!

WYBORY

Jak głosowano
w gminie Rzgów
Aż 79% uprawnionych
do głosowania wzięło udział
w niedzielnych wyborach
prezydenckich w Guzewie.
To najwyższa frekwencja
w naszej gminie. Niewiele mniej
zmobilizowani byli wyborcy
ze Starej Gadki – zagłosowało
78%. Najniższą frekwencję
odnotowano w Kalinie – 69%.
Średnia gminy Rzgów, to 74,16%.
W powiecie łódzkim wschodnim
większe zainteresowanie
wyborami było tylko w gminie
Nowosolna.

PREZYDENCKIE

2020

Na terenie gminy Rzgów jedynie w Starowej Górze największą liczbę głosów (564) zdobył Rafał
Trzaskowski. Jego główny rywal, urzędujący pre-

zydent Andrzej Duda, uzyskał tam 517 głosów.
Mieszkańcy pozostałych miejscowości w większości zagłosowali na obecną głowę państwa.

FREKWENCJA I GŁÓWNE WYNIKI
Rzgów I
(73,7%)

Rzgów II
(74%)

Stara Gadka Starowa Góra
(78%)
(76%)

Guzew
(79%)

Kalino
(69%)

Grodzisko
(70,89%)

Andrzej
Duda
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320

248

517

370

499

179

Rafał
Trzaskowski

353

217

108
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205

164

88

Szymon
Hołownia

149

97

58

216

96

97

44

Władysław
Kosiniak-Kamysz

38

12

14

31

26

21

20

Andrzej Duda największą przewagę nad
Rafałem Trzaskowskim uzyskał w Kalinie:
odpowiednio 499 i 164 głosy. W pozostałych
miejscowościach poparcie dla dwóch kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów,
kształtuje się następująco: Rzgów I – 595 i 353
głosy, Rzgów II – 320 i 217 głosów, Stara Gadka
– 248 i 108 głosów, Guzew – 370 i 205 głosów,
Grodzisko – 179 i 88 głosów.
Ogółem na Andrzeja Dudę w gminie Rzgów zagłosowało 45,92% wyborców, na Rafała
Trzaskowskiego 28,60%. Poparcie dla trzeciego na podium Szymona Hołowni wyniosło
12,74%. Na czwartej pozycji uplasował się
Władysław Kosiniak-Kamysz.
II tura wyborów prezydenckich
odbędzie się 12 lipca.

Pożegnania
PIOTR HAJDUK
Nie żyje Piotr Hajduk. Były wieloletni
sołtys Starej Gadki (w latach 1991–2003)
i radny Rady Miejskiej w Rzgowie (w latach 2002–2010) odszedł w poniedziałek
po ciężkiej chorobie, w wieku 70 lat.
W czasie, gdy w rzgowskiej Radzie Miejskiej
zasiadał Piotr Hajduk, skanalizowana została
zachodnia część Starej Gadki. Był on też inicjatorem rozbudowy strażnicy tutejszej OSP.
W pracach, jako zawodowy stolarz, brał również udział osobiście. Druhem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Starej Gadce Piotr Hajduk
był przez ponad 4 dekady, przez 3 kadencje
pełniąc funkcję jej sekretarza. Nim w zeszłym
roku otrzymał odznakę „Za Wysługę 40 Lat”,
przyznawaną przez Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP, odznaczony został zarówno brązowym, jak i srebrnym oraz złotym
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Prywatnie Piotr Hajduk doczekał się dwóch
synów i trzech wnuczek.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w czwartek 18 czerwca, o godz. 11 w kaplicy na cmentarzu katolickim w Starej Gadce.
(mt)

JAN JAKÓBIEC
W wieku 66 lat zmarł Jan Jakóbiec, zasłużony druh Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kalinie, przez 20 lat (od 1996) jej prezes, a przez ostatnie cztery – I wiceprezes.
Jan Jakóbiec urodził się w 1953 r. w Kalinie, gdzie
mieszkał przez całe życie. Jako 18-letni chłopiec
zasilił szeregi miejscowej OSP, by dwie dekady
później zasiąść w zarządzie jednostki, a następnie zostać jej prezesem. W pierwszych latach,
gdy piastował tę funkcję, OSP Kalino znalazła
się w strukturach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, powstały także młodzieżowe
drużyny pożarnicze. Strażnica została rozbudowana o zaplecze kulinarne, a elewację wyremontowano. Przybyło kilka nowych pojazdów,
druhowie zostali doposażeni w sprzęt ratownictwa medycznego. W 2009 r., na jubileusz 90-lecia
istnienia, OSP w Kalinie otrzymała złoty medal
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W trakcie służby Jan Jakóbiec został odznaczony brązowym,
srebrnym oraz złotym medalem „Za Zasługi dla
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nakład 3300 egz.

Pożarnictwa”, przyznano mu odznaki „Strażak
Wzorowy” oraz „Za Wysługę 50 Lat”, a także
Brązowy Krzyż Zasługi. Zmarł 14 czerwca, został
pochowany na rzgowskim cmentarzu.
(mt)
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Wotum zaufania
i absolutorium
dla burmistrza
W dniu 24 czerwca podczas
XXV sesji RM w Rzgowie,
Burmistrz Rzgowa – Mateusz
Kamiński otrzymał wotum
zaufania oraz absolutorium
z wykonania budżetu.
Wcześniej otrzymał pozytywną
opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej za wykonanie
budżetu w 2019 r.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej pochwaliła
burmistrza za zachowanie równowagi budżetowej oraz za celowe gospodarne i oszczędne
gospodarowanie finansami. W roku rekordowego ponad 100-milionowego budżetu i bardzo wysokiego wskaźnika inwestycji (prawie
50%), poziom zadłużenia został utrzymany w
bezpiecznych dla finansów gminy granicach.

Absolutorium to procedura, w której każdego roku radni oceniają, czy wójt, burmistrz
lub prezydent właściwie wykonali budżet poprzedniego roku. W środę na sesji RM w Rzgowie został jej poddany Burmistrz Rzgowa
– Mateusz Kamiński. Natomiast wotum zaufania to nowość w samorządzie, wprowadzony
po raz pierwszy w 2019 roku. Wcześniej głosowano jedynie za absolutorium. Teraz są dwa
głosowania – jedno za wotum zaufania, gdzie
Rada Miejska skupia się głównie na aspektach
związanych z zarządzaniem gminą, drugie
– absolutorium, które poprzedza raport o finansach gminy, a RM ocenia burmistrza pod
kątem zrealizowania budżetu.
Najpierw burmistrzowi udzielono wotum
zaufania, w którym 12 radnych było za, jeden
głos wstrzymujący (Paweł Redzynia), nie głosowali Jarosław Świerczyński oraz Wiesław
Gąsiorek. Tuż po głosowaniu radny Wiesław
Gąsiorek złożył oświadczenie, że z przyczyn

technicznych nie mógł wziąć udział w głosowaniu, ale wnosi o uwzględnienie jego głosu
za udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi.
Natomiast absolutorium Mateuszowi Kamińskiemu udzieliło 13 radnych, a dwa głosy były
wstrzymujące się (Jarosław Świerczyński oraz
Paweł Redzynia).

FINANSE

FINANSE

Stan finansów Gminy Rzgów w 2019 r.

Dochody plan po zmianach:
Dochody wykonano w kwocie

Przewodniczący RM w Rzgowie Radosław Pełka, złożył Mateuszowi Kamińskiemu gratulacje z
powodu uzyskania wotum zaufania oraz otrzymania absolutorium, a burmistrz podziękował najbliższym współpracownikom za ich wkład włożony w
sukces gminy Rzgów. Przekazał również kwiaty
skarbnikowi gminy Annie Czarnockiej. UMR

Stan finansów Gminy Rzgów w 2019 r. - dochody

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY:

80 887 860,96 zł
82 106 300,28 zł
101,51% planu rocznego.

co stanowi

Plan:
Wykonanie:

64 868 206,96 zł;
66 328 942,29 zł

co stanowi:

102,25 % planu rocznego

WYDATKI:
Plan po zmianach wynosi
Wykonanie wynosi

105 261 216,96 zł
100 432 620,42 zł

co stanowi

95,41 % planu rocznego.

DOCHODY MAJĄTKOWE
Plan:
Wykonanie:

16 019 654,00 zł
15 777 357,99 zł

co stanowi:

98,49% planu rocznego

Raport o stanie gminy Rzgów za 2019 r.

Raport o stanie gminy Rzgów za 2019 r.

INWESTYCJE

INWESTYCJE
Modernizacja dróg:

Największe działania inwestycyjne:
➢ Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Rzgowie;
➢ Budowa kanalizacji w Starej Gadce i Starowej Górze;
➢ Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Guzew;
➢ Budowa domu kultury.
W sumie 99 realizowanych zadań inwestycyjnych.

Raport o stanie gminy Rzgów za 2019 r.

➢ drogi powiatowe
✓ Bronisin Dworski
✓ Romanów
✓ Kalinko
➢ drogi gminne
✓ Grodzisko

✓ Rzgów (ul. Tuszyńska, ul. Kusocińskiego oraz ul. Sucharskiego)

Raport o stanie gminy Rzgów za 2019 r.
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STAROWA GÓRA

Tunelowa w drenażu
starorzymskim?
J
edna z największych inwestycji drogowych
w gminie Rzgów jest prowadzona w Starowej Górze na ul. Tunelowej. Jej wartość
wyniesie prawie 850 tys. zł. Ale przebudowa
596,4-metrowej ul. Tunelowej jest warta od-

zacji deszczowej. Ze względów technicznych
niemożliwe było też zastosowanie klasycznego
rowu odpływowego.
Przepuszczające wodę umocnione pobocze
na wysokości wjazdów do posesji jest brukowa-

notowania przede wszystkim dlatego, że jest
tu stosowany drenaż francuski, co ciekawe
znany już na budowie strategicznych dróg dla
legionów rzymskich w starożytności. Te drogi
przetrwały dwa tysiące lat – służą często jako
podkład pod współczesne autostrady!
Drenaż francuski albo starorzymski – jako
metoda odprowadzania deszczówki z drogi
utwardzonej jest znany we Francji od wieków.

ne kostką. Zachowana zostanie dotychczasowa
szerokość drogi od 3,60 do 5 metrów. Pojawiają
się krawężniki. Zaprojektowano 302 m2 zieleni.
– Mieszkańcy ze zdziwieniem spostrzegli wyjątkowo wysokie hydranty dla potrzeb gaszenia
pożarów – mówi Bogdan Błaziński, inspektor
nadzoru w Referacie Inwestycji w Rzgowie.
– To nowe rozwiązanie technologiczne. Stare
hydranty były ledwo widoczne, mało odporne

TO JUŻ OSTATNI DZWONEK!
Mieszkańcy 23 ulic w Starowej Górze i Starej Gadce powinni niezwłocznie przyłączać się
do nowej kanalizacji. Na razie zrobiły to 903 osoby, a docelowo powinno ich być 1700 do
końca października tego roku, żeby rozliczyć projekt ze wsparciem środków UE.

RZGÓW

Równają
do najlepszych

O

koło 500 ton kruszywa, czyli co najmniej
sto pełnych przyczep ciągnikowych zużyto przez miesiąc do wyrównywania dróg
gruntowych w gminie Rzgów – poinformował Adam Stawiany p.o. kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej UMR. Tego rodzaju
prace wykonują dwie brygady, każda licząca
od 4 do 5 osób. Mają do dyspozycji kopar-

W przypadku ulicy w Starowej Górze polega
na wykopaniu w linii pobocza koryta o głębokości 70 cm i wysypaniu go żółtym piaskiem.
Ta warstwa ma odbierać wodę deszczową.
Na tę warstwę jest rozkładana geowłóknina,
która ma separować piasek od żwiru warstwy
wierzchniej. Koryto będzie przykryte docelowo ażurowymi płytami betonowymi. Zastosowanie drenażu francuskiego jest korzystnym
rozwiązaniem w stosunku do drogiej kanali-

na najechanie przez cięższy wóz, na przykład
przez śmieciarkę. Nowy hydrant dzięki wysokości jest bardzo dobrze widoczny. Posiada element
o nazwie króciec, kształtkę, która po uszkodzeniu
nie wymaga kosztownej naprawy. Wymienia się
go na niedrogi nowy króciec.
W przetargu na przebudowę ul. Tunelowej
rywalizowało aż 20 przedsiębiorców. Wygrała
firma z Brzezin.


RZGÓW

Rozbudują wodociąg

F

irma z Dłutowa wygrała przetarg na rozbudowę wodociągu w Rzgowie w ulicach
Glinianej, Literackiej, Krzywej i Guzewskiej
w Gospodarzu. W przetargu wzięło udział 5

koładowarkę, koparkę kołową oraz ciągniki
z przyczepami. Wyrównano nawierzchnie dróg
w miejscowościach:
Kalino – Trakt Napoleoński na odcinku 700 m
(od drogi powiatowej 2922E w kierunku Rzgowa).
Rzgów – ul. Literacka od ul Łąkowej do drogi
zbiorczej przy S8, ul. Łąkowa na odcinku
od ul. Tuszyńskiej do ul. Borowikowej, ul.
Słoneczna, ul. Górna na odcinku od Słonecznej do Bema.
Starowa Góra – ul. Podłogowa, ul. Zygmunta III Wazy, ul. Mieszka, ul. Działkowa, ul.
Ścienna, ul. Łączna, ul. Władysława Łokietka, ul. Irysowa, ul. Sołecka, ul. Szklarniowa.

wykonawców. Zwycięzca zaproponował cenę
214 tysięcy złotych. Przedmiotem zamówienia będą krótkie i średniej długości odcinki
wodociągu: 493 metry bieżące, 130, 97, 92,
a nawet krótsze. Inwestycje obejmie elementy
infrastruktury jak np. hydrant czy zasuwy. Lada
dzień powinno dojść do podpisania umowy
na wykonanie zamówienia.
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RZGÓW

Jak to z gazem było…
W

ykopy firmy gazowniczej dookoła
placu 500-lecia w Rzgowie, jakie
mamy dziś za oknami przypominają, że stalowy gazociąg powstał już tak dawno, że wymagał wymiany na nowy z tworzyw
sztucznych.

W 1985 r. pomysł gazyfikacji – ówczesnej
jeszcze osady Rzgów – rzucił na forum publicznym Tadeusz Lukas – jak wspomina Stanisław
Gierasiński, późniejszy sekretarz Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu. 2 lutego
1986 r. na pierwsze zebranie konsultacyjne (komitet oficjalnie powstał kilka miesięcy później)

do świetlicy LZS przy ul. Rawskiej 8 przyszło
ponad 320 mieszkańców! To była cała armia entuzjastów biorąc pod uwagę, że dzisiejsze zebrania wiejskie skupiają po 50 osób – w porywach.
Sieć gazowa była szansą na oczywiste
podniesienie standardu życia mieszkańców,
ale to było także ogromne wyzwanie finansowe oraz organizacyjne. Nic więc dziwnego,
że na pierwsze konsultacje zaproszono przedstawicieli banku. Inwestycję mieli sfinansować
rzgowianie pospołu z budżetem państwa.
10 stycznia 1987 r. powstaje komitet kierowany przez Konrada Waprzko. Jego zastępcami
zostali: Henryk Bik i Tadeusz Śmiechowicz,
a księgowym Jerzy Owczarek (wieloletni skarbnik gminy, a potem miasta Rzgowa).
Ustalono, ze wkład finansowy każdej rodziny wyniesie 40 tysięcy złotych, wpłaconych
w 2 ratach w odstępie kilkumiesięcznym. Specjaliści oszacowali wartość inwestycji na prawie
61 mln zł.
Prace rozpoczęły się jeszcze tego samego
roku od przejścia pod Nerem od ul. Łódzkiej.
Wkrótce włączają się do dzieła Mazowieckie
Zakłady Gazownicze, które deklarują budowę
pierwszej stacji redukcyjnej. Do współfinansowania mają przystąpić: Urząd Wojewódzki,
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Gminy i Rada So-

GRODZISK0

łecka. Z powodu inflacji koszt podłączenia dla
jednej rodziny wzrasta do 50 tysięcy złotych.
W 1990 r. następuje podsumowanie inwestycji, której koszt wyniósł prawie 174 mln zł,
z czego mieszkańcy pokryli prawie trzecią część
kosztów (31%). A było warto: powstało 16,5 km

R

gazociągu z dwiema stacjami redukcyjnymi,
podłączyło się do sieci 635 rodzin. Mało tego:
na koncie komitetowym pozostało 821 tys. zł,
które wraz niewykorzystanymi materiałami
przekazano na budowę Społecznemu Komitetowi Budowy Wodociągu w Rzgowie.


ozpoczęły się roboty przy utwardzaniu
parkingu na tyłach Gminnej Przychodni
Zdrowia. Celem inwestycji wartości ponad 181
tysięcy złotych jest zwiększenie liczby miejsc
postojowych dla samochodów pracowników
przychodni oraz pacjentów. Przetarg na utwardzenie parkingu wygrała firma z Gorzkowic
pokonując 21 rywali! Różnica między ofertami
przetargowymi dwóch głównych rywali wyniosła zaledwie kilkaset złotych i setne części procenta po zliczeniu łącznej punktacji.
Wykonawca musi usunąć stare utwardzenie
z płyt betonowych, wykonać podbudowę tłuczniową pod kostkę betonową grubości 6 i 8 cm typu
behaton na powierzchni 1252 m2. Nowy parking
będzie miał odwodnienie. Inwestycja obejmuje
wykarczowanie starego żywopłotu. Umowa przewiduje zakończenie budowy do końca czerwca.

STARA GADKA

Aleja pieszo-rowerowa
gotowa do zaasfaltowania

Najdroższa
inwestycja
drogowa

W

T

rwa przebudowa drugiej części ulicy
w Grodzisku od granicy administracyjnej Rzgowa w kierunku zmodernizowanego
odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową.
Największy postęp prac widoczny jest na chodnikach, zjazdach, a także gotowe są niektóre
odcinki rowu odpływowego wyłożone prefabrykowanymi elementami betonowymi. Ulica
jest okrawężnikowana od nowa. Obecnie, na tej
gminnej drodze dopuszcza się jedynie wjazdy
docelowe.
To będzie najdroższa do tej pory w tym roku
inwestycja drogowa w gminie Rzgów za 1 mln
517 tys. złotych. Przetarg wygrał przedsiębiorca
z Pabianic. Przypomnijmy – do zaciętej rywalizacji stanęło 7 oferentów. Inwestycja będzie
polegała na rozebraniu istniejącej jezdni szerokości 5,5 metra i wybudowaniu jej od nowa,
obustronnie okrawężnikowanej z chodnikiem
szerokości 1,5 metra z kostki betonowej szarej
i czerwonej grubości 8 centymetrów.

Większy parking
za przychodnią

Zakres inwestycji przewiduje wybudowanie
zjazdów indywidualnych z posesji, co ma być
połączone z wymianą przepustów rurowych.
Łączna powierzchnia chodników to 720 m2.
Pobocza z destruktu asfaltowego są od nowa
profilowane i zagęszczane, a ich szerokość nie
przekroczy 0,8 m.
Przewidziane jest obustronne wyłożenie
ścian rowów odpływowych elementami betonowymi. Wykonawca zobowiązał się do zasiania trawy na powierzchni 1200 m2. Należy
też zainstalować 100 m.b. poręczy ochronnych
podwójnych o rozstawie co 2 metry. Umowa
zobowiązuje wykonawcę do ukończenia przebudowy ulicy do końca lipca bieżącego roku.

Kolumny opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

Starej Gadce zbliża się do końca budowa
alei pieszo-rowerowej. To obecnie jedna z największych inwestycji w gminie Rzgów
i wspólne przedsięwzięcie powiatu łódzkiego
wschodniego oraz gminy Rzgów. Koszt projektu to 1 mln 46 tys. zł. Wykonawca z Andrespola
przygotowuje obecnie ścieżkę do zaasfaltowania. Trzeba zainstalować barierki z łańcuchami na pozostałej części budowanego odcinka.
Trwają ostatnie prace przy stabilizacji podłoża
przed wylaniem asfaltu. Brukowanie chodnika dobiegło końca i zaczęło się sprzątanie.

Ścieżka i chodnik będą miały długość jednego
kilometra i szerokość 4 m, ciągną się wzdłuż
ul. Czartoryskiego. Z jednej strony połączą się
ze ścieżką rowerową od strony Łodzi, a z drugiej – ze szlakiem rowerowym od strony Rzgowa na wysokości ul. Zdrojowej w Starej Gadce.
Nowy odcinek drogi dla jednośladów pozwoli
rowerzystom bezpiecznie przemieszczać się
na trasie Rzgów – Łódź. Nowinką będzie stacja
obsługi rowerów, na której można napompować koła, wyregulować wysokość siodełka czy
dokręcić śrubki.
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Domowe „happy hours” i „quarantini”.
Podczas epidemii pijesz więcej?

Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem
„Kiedyś piłem tylko w weekendy, teraz zdarza
mi się to każdego dnia”. Brzmi znajomo? Wiele
osób w czasie epidemii częściej sięga po alkohol. Sprzyja temu życie w izolacji, brak obowiązku stawiania się w pracy wcześnie rano,
odwożenia i przywożenia dzieci ze szkoły.

jów alkoholowych wzrosło o 30%, a w Belgii –
o 10–15%. W Kanadzie badanie opinii publicznej wykazało, że 25% respondentów w grupie
wiekowej 35–54 lat oraz 21% przedstawicieli
młodszej grupy (18–34 lat) zwiększyło ilość
konsumowanego alkoholu.

– Jestem zżyta z koleżankami z biura, a teraz nie możemy się widywać. Dlatego praktycznie co wieczór umawiamy się na wideorozmowę
przy winie – opowiada 32-letnia Kasia. Przyznaje, że spotkania nie kończą się na jednym
kieliszku i rano coraz częściej budzi się z kacem. – Przed epidemią też mi się to zdarzało,
bo jestem raczej imprezowym typem. Ostatnio
jednak mnie zmroziło, kiedy na służbowej wideorozmowie, w samo południe, jedna z koleżanek była ewidentnie na rauszu, a z pola widzenia kamerki zapomniała usunąć drinka!
Inne dziewczyny też to zauważyły. Nie wiedziałyśmy, jak się zachować, i po prostu przemilczałyśmy tę sprawę. Po zastanowieniu stwierdziłam, że czas trochę przyhamować z piciem,
bo to może się wymknąć spod kontroli.
Statystyki sprzedaży alkoholu poszybowały w górę na całym świecie. Zagraniczna prasa
pisze o „happy hours”, które przeniosły się z barów i pubów do mieszkań. Drinki pite przed
ekranami laptopów i tabletów zyskały nawet
własną nazwę – „quarantini” (internauci prześcigają się w pomysłach na sporządzenie alkoholowych koktajli). Faktem jest, że od wybuchu pandemii w Australii odnotowano wzrost
wydatków na napoje wysokoprocentowe
o 34% w porównaniu do analogicznego okresu
w 2019 r., w Wielkiej Brytanii spożycie napo-

Jak piją Polacy w czasie epidemii Są już
dostępne wyniki pierwszego etapu badań zrealizowanych przez zespół prof. Jana Chodkiewicza z Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Łódzkiego, których celem jest m.in. zdobycie
wiedzy o używaniu substancji psychoaktywnych (szczególnie alkoholu) w okresie pandemii. Okazało się, że prawie 30% badanych pije
ryzykownie alkohol. Co to znaczy? Ta grupa
Polaków pije za dużo i za często, w dodatku w nieodpowiedniej sytuacji. Przykładem
są osoby, które po wybuchu epidemii przeszły
na pracę zdalną, a na biurku obok laptopa stawiają w ciągu dnia butelkę z winem lub piwem.
Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zwraca uwagę,
że u osoby, która pije ryzykownie, w przyszłości
prawdopodobnie wystąpią szkody zdrowotne
– o ile nie ograniczy konsumpcji. Światowa Organizacja Zdrowia wyróżnia jeszcze dwa inne
wzory spożywania alkoholu. Picie szkodliwe
dotyczy osób, u których alkohol spowodował
już szkody – somatyczne, psychiczne i społeczne. Z kolei uzależnienie to sytuacja, gdy picie
alkoholu dominuje nad innymi sprawami, kiedyś mającymi dla nas większą wartość.
Osoba uzależniona czuje silne pragnienie
alkoholu. Traci kontrolę nad zachowaniami związanymi z piciem (np. próbuje podjąć

działania zmierzające do tego, by pić mniej,
ale są one nieskuteczne). Tolerancja na alkohol
zwiększa się; ta sama dawka może nie przynosić już oczekiwanego efektu. Zrób test i poszukaj wsparcia Jak ocenić swoje picie? W autodiagnozie, a następnie podjęciu indywidualnej
pracy nad ograniczeniem picia pomocna może
być platforma internetowa E-POP (E-Program
Ograniczania Picia) (https://epop.pl/).
Użytkownik zaczyna od wykonania dwóch
testów – tzw. Skali Picia Problemowego oraz testu AUDIT. To szansa, by przyjrzeć się swojemu
piciu, a jeśli okaże się, że stanowi ono problem
– osiągnąć sukces w ograniczeniu konsumpcji.
Co istotne, korzystanie z aplikacji i platformy
www jest anonimowe i bezpłatne. Uczestnik
może w każdej chwili zrezygnować z udziału
w programie. Aplikacja i platforma powstała

we współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum.
Jeśli zależy ci na osobistej rozmowie z profesjonalistą, możesz zadzwonić do dowolnej
poradni leczenia uzależnień. Ich listę znajdziesz na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (http://
www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa). Wsparcia psychologicznego udzielają
także operatorzy infolinii dla osób dotkniętych
skutkami COVID-19 pod numerami: 888 960
980, 888 900 980 (telefon Fundacji Vis Salutis
czynny codziennie od 10 do 18).
Źródło: materiały opracowane przez
Instytut Łukasiewicza na zlecenie
Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
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KULTURA

Częściowe otwarcie

Domu Kultury
Z

ogromną radością informujemy, iż od 8
czerwca 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, w ograniczonym zakresie, uruchamia działalność. Możliwe będą
spotkania grup artystycznych (z ograniczeniem liczby osób) oraz zajęcia indywidualne.
Godziny spotkań artystycznych ustalane będą
indywidualnie z instruktorami. Do odwołania
sekretariat czynny jest w godzinach od 11.00
do 15.00. Wstęp na teren budynku wyłącznie
z zasłoniętymi ustami i nosem.

Procedura uczestnictwa w zajęciach
indywidualnych i grupowych.
1. Instruktor prowadzący zajęcia grupowe
wpuszcza i wyprowadza uczestników zajęć
grupowych dbając aby nie mieli oni kontaktu z innym osobami przebywającymi
w placówce.
2. Instruktor prowadzący zajęcia indywidualne wpuszcza i wyprowadza uczestników
zajęć indywidualnych dbając aby nie mieli
oni kontaktu z innym osobami przebywającymi w placówce.
3. Instruktorzy prowadzący wszystkie zajęcia
mają obowiązek sporządzać listę uczestników oraz godziny pobytu w placówce.

Rusza program
dla aktywnych
w gminie Rzgów
– II edycja 2020

W

ramach konkursu dofinansowane mogą
zostać inicjatywy podejmowane przez:
a. Grupy nieformalne/samopomocowe, tj. zespoły osób wspólnie realizujące lub chcące zrealizować działania w sferze pożytku
publicznego, a nieposiadające osobowości
prawnej. Grupa taka może otrzymać wsparcie na realizowane przedsięwzięcie, o ile
mieści się ono w sferze zadań publicznych
i będzie odbywało się na terenie gminy Rzgów a jego adresatami będą mieszkańcy gminy. Grupa musi liczyć nie mniej niż 3 osoby
pełnoletnie. Grupa nieformalna może złożyć
wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu – patrona użyczającego osobowości prawnej.
b. Organizacje pozarządowe i inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Dzieci do lat 13 są przyprowadzane i odbierane z zajęć przez rodzica w wyznaczonym
przez Ośrodek miejscu.
4. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci
muszą bezwzględnie posiadać indywidualną
osłonę nosa i ust tzn. maseczkę oraz rękawiczki.
5. W trakcie rozmowy, bądź przekazania dziecka
należy zachowywać odległość (min. 2 m) mając założoną maseczkę i rękawiczki. Uczestnicy zajęć mają obowiązek posiadać własne
środki zabezpieczające (maseczki, rękawiczki).
6. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zdrowe bez widocznych oznak
chorobowych takich jak kaszel, katar, stan
podgorączkowy i temperatura. Pracownik
ma prawo odmówić przyjęcia na zajęcia
uczestnika, u którego widoczne są objawy
chorobowe.
7. Uczestnicy do placówki są przyprowadzani
i odbierani przez osoby zdrowe.
8. Uczestnicy, których domownicy są objęci
kwarantanną nie mogą uczęszczać na zajęciach.
9. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci, a także interesanci mogą wejść na teren
placówki (poza szatnią) tylko w uzasadnionym przypadku. Ogranicza się przebywanie
w placówce osób z zewnątrz.

Zapewnienie
bezpieczeństwa w obiekcie:
1. Wszyscy uczestnicy zajęć wpuszczani muszą być do budynku i wyprowadzani przez

c. Młode organizacje pozarządowe – organizacja pozarządowa i inne podmioty wymienione ww. ustawie zarejestrowane do 30 miesięcy i mniej przed dniem składania wniosku
i o przychodzie za rok 2019 nie większym
niż 25 tys. zł
W konkursie mogą wziąć udział te ww. organizacje i grupy, które mają siedzibę na terenie
gminy Rzgów lub planują prowadzić działania
na rzecz jej mieszkańców.
Kwota mikrograntu:
• od 2 000 do 4 000 zł (na projekty grup nieformalnych/samopomocowych i organizacji
pozarządowych)
• od 2 000 do 5 000 zł (na wzmocnienie i rozwój młodej organizacji)
Projekty wstępne składane są w wyłącznie
w generatorze znajdującym się na stronie
Operatora: opus.org.pl, w zakładce Konkursy:
Gmina Rzgów.
Termin składania projektów od 17 czerwca do 10 lipca 2020. Okres realizacji w okresie
od 1 sierpnia do 15 listopada 2020 r. Więcej
na stronie internetowej: https://opus.org.pl/
mikrogranty-rzgow-2020-edycja-2


instruktorów prowadzących dane zajęcia.
Drzwi wejściowe muszą być zamknięte
od zewnątrz.
2. Osoby z zewnątrz podczas przemieszczania się w budynku zobowiązane są nosić
maseczki.
3. W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie
osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Nie wolno
przychodzić do placówki, jeżeli w domu
przebywa osoba na kwarantannie.
4. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów
na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
5. W widocznych miejscach (przed wejściem
do budynku, sali, pracowni) umieszczone
zostaną informacje o maksymalnej liczbie
odbiorców/uczestników zajęć, mogących
jednocześnie przebywać w budynku.

6. Z apewnienie odbiorcom/uczestnikom
środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
7. Upublicznienie na stronach internetowych
i kanałach społecznościowych instytucji
informacji o aktualnie obowiązujących
zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń GOK-u.
8. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji
sanitarnohigienicznych dotyczących mycia
rąk.
9. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
dezynfekowania powierzchni dotykowych
– poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni
płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach
pracy i w pomieszczeniach do spożywania
posiłków.
10. Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali
dłonie przy wejściu, oraz posiadali ochronę
zakrywającą usta i nos (przez prowadzących zajęcia instruktorów).
11. Dopilnowanie, aby odbiorcy/uczestnicy zajęć przebywali wyłącznie w przeznaczonych
dla nich pomieszczeniach.
12. Czasowe zniesienie z możliwości korzystania z szatni oraz garderób i toalet przy sali
widowiskowej.
13. Nakaz przebywania w toaletach tylko jednej
osoby.
14. Zakaz korzystania z windy.
15. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych
numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
GOK

Zapisy na wakacyjne zajęcia w GOK
W
sierpniu, Gminny Ośrodek Kultury
w Rzgowie zaprasza na akcję letnią
„Wakacyjne inspiracje artystyczne”. Od poniedziałku do piątku odbywać się będą zintegrowane zajęcia artystyczne, czyli dla każdego coś
miłego. Będą spotkania z piosenką, zabawy
plastyczne, nauka tańca z elementami zumby,
latino-solo czy tańca nowoczesnego.
Nie zabraknie również spotkań o charakterze ludowym oraz ciekawych wycieczek. Nowością będą warsztaty teatralne połączone z pre-

7

zentacją lalek i powstawaniem kukiełkowego
spektaklu. W poniedziałki, czwartki i piątki
wakacyjne spotkania rozpoczynać się będą
„porankiem bajkowym. Ogłoszone też zostaną
dwa wakacyjne konkursy: wokalny „Piosenki
z wakacji” oraz plastyczny „Witaj lato”, których
rozstrzygnięcie planujemy na koniec wakacji.
Zapisy na akcję wakacyjną rozpoczną się
15 czerwca, sekretariat GOK, tel. 42 214 13 12,
godz. od 11.00 do 15.00, e-mail: kontakt@gok.
rzgow.pl
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Gmina Rzgów już prawie
najlepsza w Polsce!

G

mina Rzgów zajęła II miejsce
w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce
za 2019 rok (awans o jedną pozycję
w stosunku do poprzedniej edycji).
W dniu 22 czerwca w siedzibie redakcji
czasopisma Rzeczpospolita odbyła się uroczysta prezentacja powyższego raportu połączona
z debatą na temat roli inwestycji w rozwoju
lokalnym oraz finansów samorządów w nowej
rzeczywistości, w której udział wzięli min. Artur Osiecki – Redaktor „Rzeczpospolita”, Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady
Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu

samym kryteriom, co pozwala na wybranie
najbardziej gospodarnych JST w Polsce.
Eksperci przeanalizowali finanse ponad
2400 gmin i przeszło 300 powiatów, biorąc
pod uwagę siedem wskaźników, tj. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację
nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, udział środków europejskich
w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację
zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział
podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach bieżących.

Rozwoju, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes
Związku Banków Polskich, dr Piotr Sołtyk –
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Roman
Potocki – Starosta Wrocławski, Marek Banaszek – Burmistrz Miasta Józefowa.
Mateusz Kamiński – Burmistrz Rzgowa zabierając głos w debacie podkreślił, że wysoka
lokata w rankingu na pewno sprzyja przyciąganiu inwestorów. Niemała część mieszkańców
jest też dumna z tego, że mieszka w gminie,
która odnosi sukcesy. Jeśli zaś chodzi o prestiż
w środowisku samorządowym, to rzeczywiście na spotkaniach, szczególnie z kolegami
z województwa łódzkiego, odbieram sygnały
świadczące o tym, iż nasz sukces spotyka się
z uznaniem innych.
Od kilku lat z inicjatywy Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich przygotowywany
jest Ranking naświetlający kondycję polskich
samorządów. Raport ten jest przygotowywany
przez ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorzy rankingu koncentrują
się na analizie informacji przesyłanych do Regionalnych Izb Obrachunkowych, w tym dochodów własnych samorządów, ich wydatkach
inwestycyjnych oraz wysokości unijnych funduszy, pozyskanych na wykonywanie zadań.
Każdy z badanych podmiotów podlega tym

W kategorii Gminy Wiejskie znalazło
się 1547 gmin. Najlepsza okazała się Dobra
Szczecińska. Z gmin województwa łódzkiego w pierwszej dziesiątce znalazła się gmina
Kleszczów (3) oraz Rząśnia (8).
W kategorii Gminy Miejsko-Wiejskie
w rankingu znalazło się 628 gmin. Liderem
w tej kategorii okazała się Gmina Konstancin

– Jeziorna, drugie miejsce zajął Rzgów, a reprezentacje z województwa łódzkiego wśród
najlepszych uzupełniły Poddębice (8) oraz
Uniejów (10).
W kategorii Gminy Miejskie wśród 235
gmin najwyżej sklasyfikowany został Józefów.
Wśród miast na prawach powiatu na 66
jednostek najwyżej znalazły się Tychy.

FINANSE
Stan finansów Gminy Rzgów w 2019 r. - wydatki

Plan:
Wykonanie:

WYDATKI BIEŻĄCE

58 714 221,96 zł
54 231 271,82 zł
92,36 % planu rocznego

co stanowi:

WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan:
Wykonanie:

46 546 995,00 zł
46 201 348,60 zł

co stanowi:

99,26 % planu rocznego

Raport o stanie gminy Rzgów za 2019 r.

W grupie 629 gmin miejsko-wiejskich
w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały:
1. Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie)
2. Rzgów (woj. łódzkie)
3. Łomianki (woj. mazowieckie)
4. Piaseczno (woj. mazowieckie)
5. Brwinów (woj. mazowieckie)
6. Jelcz-Laskowice (woj. dolnośląskie)
7. Morawica (woj. świętokrzyskie)
8. Poddębice (woj. łódzkie)
9. Choroszcz (woj. podlaskie)
10. Uniejów (woj. łódzkie)
W kategorii Powiatów Ziemskich na 314
jednostek objętych badaniem zwyciężył powiat
wrocławski. Powiat łódzki wschodni sklasyfikowano na 28 pozycji.
Zwyczajowo premiera raportu odbywała się
podczas Europejskiego Kongresu Samorządów.
W roku bieżącym Kongres został przeniesiony
na miesiąc grudzień, w związku z tym organizatorzy zdecydowali się na wcześniejsze opublikowanie wyników rankingu.
Więcej informacji na
http://www.forum-ekonomiczne.pl/
wyniki-gminy-miejsko-wiejskie
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8 czerwca 2020 r.
w poniedziałek o godz. 19.30
pierwsza dwunastka młodych
artystów Zespołu Pieśni
i Tańca „Rzgowianie” spotyka
się po 3-miesięcznej przerwie
w Domu Kultury.
– Obostrzenia wynikające z obowiązującego wciąż
stanu epidemicznego ograniczają nasze możliwości – mówi kierownik zespołu Renata Furga. –
Traktujemy to raczej jako spotkanie informacyjne
po częściowym odmrożeniu Domu Kultury. Nie
mając dostępu do garderoby (ze względów epidemicznych) nie da się zorganizować normalnej próby. Spotykamy się wieczorem, aby po raz pierwszy
osobiście porozmawiać o najbliższej przyszłości
zespołu, o sposobie organizowania prób, gdy obostrzenia zostaną poluzowane.
Stan epidemiczny odsunął na czas nieokreślony koncert jubileuszowy. „Rzgowianie”
działają już 35 lat. Zespół powstał bowiem
w 1985 roku dzięki wysiłkom Bolesława Kacperskiego. Występ inauguracyjny miał miejsce
30 kwietnia 1985 r. Natomiast w 2013 r. zespół
znalazł się na międzynarodowej liście CIOFF,
co było nobilitacją i dało zielone światło do występów na międzynarodowych festiwalach, organizowanych przez Międzynarodową Radę
Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej.
Dziś „Rzgowianie” prezentują tańce i repertuar śpiewaczy wielu regionów Polski, m.in.
folklor łowicki, krakowski, rzeszowski, lubelski,
spiski i Lachów sądeckich. Choreograf Renata
Furga wciąż urozmaica program wzbogacając
go o kulturę szlachecką, góralską oraz folklor
miejski. Gdy wirus zamroził życie kulturalne,
„Rzgowianie” liczyli 89 członków w trzech
grupach wiekowych. Od lat zespół występuje
z akompaniamentem zespołu prowadzonego
przez Jarosława Rychlewskiego.

„Rzgowianie” –
jubilaci spotykają
się po przerwie
– Młodzi tancerze na estradzie bawią się
wciągając do tej zabawy także publiczność,
a nogi widzów bezwiednie poruszają się w takt
muzyki – wspomina Jadwiga Pietrusińska,
b. wiceburmistrz Rzgowa. – Ten zespół jest
zjawiskowy, stanowi przedmiot dumy naszych
mieszkańców. Towarzyszyłam zespołowi wiele
lat temu podczas występów w Grecji. Pamiętam,
że stałam przed sceną i rozdawałam foldery.

Tam była ogromna frekwencja: kilkuset widzów.
Wciąż ktoś do mnie podchodził, pytał o pochodzenie występujących młodych ludzi we wspaniałych barwnych strojach. Na ten sukces wizerunkowy składał się nie tylko piękny folklor,
ale przepiękne dziewczyny, przystojni chłopcy,
których uśmiech i szczęście na twarzach wywoływały żywiołowe emocje publiczności. Zapamiętam je do końca życia i chyba nie tylko ja.

Kartofel wart 10,5 tysiąca złotych
Projekt gminy Rzgów
pt. „Ziemniak w tradycji
kulinarnej regionu – jarmark
integracyjny” zdobył
dofinansowanie w wysokości
10,5 tysiąca złotych
w konkursie ogłoszonym
przez Stowarzyszenie Lokalną
Grupę Działania „BUD-UJ
RAZEM”. Dofinansowanie
ma na celu promocję obszaru
objętego Lokalną Strategią
Rozwoju, w tym produktów
lub usług lokalnych. Wsparcie
dla inicjatywy gminy Rzgów
pochodzi z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Jeżeli tylko epidemia nie
poktrzyżuje planów,
realizacja przedsięwzięcia „Ziemniak
w tradycji kulinarnej
regionu – jarmark
integracyjny” planowany jest 3 października 2020 r. w remizie strażackiej OSP
w Bronisinie Dworskim – zapewnia Miron
Ossowski z Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – Jednostka
OSP Bronisin Dworski udostępni bezpłatnie plac wokół strażnicy, który będzie służył
jako zaplecze jarmarku. Organizacja jarmarku
wpisuje w ideę tzw. dobrego życia, ponieważ
w roku 2017 gmina Rzgów przystąpiła do międzynarodowej organizacji „Cittaslow”.
Gminy skupione w tej organizacji skupiają
się na polepszaniu jakości życia mieszkańców
i przybliżania kultury dobrego życia. Przede
wszystkim stawiają na działania prospołeczne
i prośrodowiskowe, dbają o zachowanie nie-

powtarzalnego charakteru
każdego z miast poprzez
pielęgnowanie lokalnej
wytwórczości, w tym
tradycji kulinarnych co wpisuje się
w założenia Lokalnej
Strategii Rozwoju.
Sam pomysł realizacji tego zadania
powstał z inicjatywy
mieszkańców, którzy
zgłaszali potrzebę takiej formy integracji w trakcie zebrań
wiejskich oraz konsultacji w Urzędzie
Miejskim w Rzgowie. Planuje się bezpłatną degustację ziemniaka, przygotowanego na różne
sposoby oraz innych lokalnych potraw. Degustacja będzie przygotowana w formie stoisk

Byłam taka dumna, że reprezentujemy gminę
Rzgów i Polskę zarazem.
„Rzgowianie” występowali w wielu krajach m.in. w Maroku, Francji, Włoszech, Niemczech, na Węgrzech, w Bułgarii i w Czarnogórze. Od lat bawią jednocześnie publiczność
na koncertach w różnych regionach Polski.
Stanowią oprawę wielkich wydarzeń w życiu
gminy: Dni Rzgowa czy dożynek, dają koncerty
kolęd i pastorałek w okresie okołoświątecznym.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz, fot. ZPiT

jak na jarmarku. Przygotowane na degustacje
potrawy będą prezentować przedstawicielki
wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Rzgów, których na tym terenie jest 13. Każde Koło
Gospodyń Wiejskich będzie miało swoje stoisko i będzie prezentować uczestnikom potrawy
z ziemniaka, opowiadać o sposobach ich przygotowania i przepisach na podstawie, których
zostały wykonane – zapowiada M. Ossowski.
Świetną promocją gminy oraz całego obszaru LGD będą występy lokalnych grupa artystycznych, które kultywują folklor, związany
z tym terenem. Momentem kulminacyjnym
będzie występ gwiazdy jarmarku, czyli kapeli
„Dobrzanie”. Jarmark integracyjny to świetna okazja do integracji wielopokoleniowej,
zacieśnienia więzi rodzinnych. Szacuje się,
ze w imprezie weźmie udział około 150 osób.
Będą to mieszkańcy gminy Rzgów oraz gmin
wchodzących w skład Stowarzyszenia LGD
„BUD-UJ RAZEM”. W trakcie trwania pikniku planowane są występy lokalnych zespołów
artystycznych działających przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Rzgowie.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Z książką za pan brat

Biblioteka miesiąc po odmrożeniu
logia społeczna” Aronsona, Wilsona, Akerta,
na której wychowało się kilka pokoleń psychologów. Czasy Piotra I i Katarzyny II przybliża Henri Troyat w książkach „Piotr Wielki:
geniusz i szaleństwo” oraz „Katarzyna Wielka:
nienasycona żądza życia i władzy”, a słynny
włoski piętnastowieczny ród i ogromne imperium finansowe Medyceuszy poznamy
w dwutomowej powieści Matteo Strukula
„Medyceusze: rodzina u władzy”.
Z nowości polecamy ciągle lubianego
Remigiusza Mroza i jego najnowszą „Ekstradycję”, ponadto „Echo otchłani”, „Głosy
z zaświatów” i „Lot 202” tego samego autora.
Dział reportażu uzupełniony w 2020 r.
reprezentują Mirosław Tryczyk „Drzazga:
kłamstwa silniejsze niż śmierć”, Jelena Kostiuczenko „Przyszło nam tu żyć: reportaże
z Rosji”, Małgorzata Sidz „Kocie chrzciny:
lato i zima w Finlandii” i inne tytuły. Do literatury dziecięcej włączono serię książeczek
o bohaterce Selmie, jej przyjaźniach, samotności i dość szczególnym ptaku, autorstwa
Ellen Karlsson. Pod szyldem „Strrrraszna historia” wydawnictwo Edmont zaproponowało
kilkanaście tomów, które w zabawny sposób
przybliżają historię świata. Pięknie wydana
seria zachęca do wypożyczenia.
Najnowsze powieści polskich autorek
Izabeli Frączyk „Siostra mojej siostry”,
Edyty Świętek „Cień zbrodni”, Agaty Przybyłek „Recepta na szczęście” to mały wycinek polskich nowości, po które zapraszamy
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie.

Anna
Malinowska
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czerwca mija równy miesiąc od uruchomienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzgowie możliwości zwrotu
i wypożyczenia książek po wielotygodniowym zamknięciu z powodu zagrożenia koronawirusem. Od początku roku do biblioteki
zapisało się 445 osób, zatem czasowe utrudnienia w dostępie do placówki nie zniechęciły
do skorzystania z księgozbioru.
Zakaz wejścia do książnicy jest dużą niedogodnością, więc tym bardziej doceniamy
niestrudzonych czytelników, którzy książnicę
odwiedzają, rozumiejąc wprowadzone obostrzenia. Zabezpieczenie punktu wypożyczeń
ścianką z pleksi, konieczność użycia maseczki
lub przyłbicy, dezynfekcja rąk stanowią pewne utrudnienia, ale ich obowiązek podyktowany jest bezpieczeństwem, wynikającym
z bieżących obserwacji sytuacji epidemicznej
w kraju i aktualnych zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jednym z nakazów, którym bibliotekarze
muszą sprostać jest obowiązek kwarantanny
zwracanych książek, nieudostępnianych przez
dwa tygodnie od chwili oddania. Zwykle bibliotekarze nie zliczają oddawanych do biblioteki książek, lecz kwarantanna pozwoliła

zorientować się, że 400 tytułów znajduje się
w tymczasowej „separatce”, a zatem tygodniowo wraca ich do biblioteki ok. 200.
Mimo opisanych bolączek bibliotekę odwiedziły przez miesiąc 323 osoby wypożyczając 851 książek. Jednocześnie wyjątkowo
dużo osób dopytywało o możliwość skorzystania z zasobu IBUK LIBRA, do którego dostęp on-line jest możliwy przez skorzystanie
z kodu PIN, który bibliotekarze przekazują
czytelnikom emailowo.
Dla czytelników oczekujących na nowości bibliotekarze poczynili pierwsze zakupy.
Wśród kilkuset zakupionych woluminów
znajdują się literatura piękna, nieco literatury
popularnonaukowej i oczywiście książeczki
dla najmłodszych. Książki sukcesywnie trafiają na półki tuż po obowiązkowym „odleżeniu” na kwarantannie.
Nie wszystkie ostatnio zakupione pozycje
są absolutnymi nowościami. Niektóre tytuły
pojawiają się w bibliotece „na życzenie”, ale
ich walory są na tyle uniwersalne, że cieszą się
dużym zainteresowaniem, mimo upływu czasu. Do tej puli należy z pewnością „Psycho-

Tekst i foto Anna Malinowska

Na tropach historii

Od gminy
na remont
ołtarza

K

ilka dni temu radni rzgowscy zgodzili
się na kolejną transzę dofinansowania
remontu w kościele parafialnym, który
jest najcenniejszym i jedynym rozpoznawalnym zabytkiem architektury w gminie Rzgów.
W środę, 3 czerwca burmistrz Mateusz Kamiński podpisał umowę z księdzem kanonikiem
Krzysztofem Florczakiem na przekazanie 198
tysięcy złotych na remont ołtarza głównego
i wnętrza świątyni.
– W czwartek albo w piątek pojawią się już
rusztowania na ołtarzu głównym, a w niedzie-

lę zostanie on oddzielony banerem z obrazem
prezbiterium – zapowiada ksiądz proboszcz
Krzystof Florczak. – Remont będzie polegał
na odrobaczeniu drewnianej konstrukcji ołtarza, wstrzyknięciu preparatów owadobójczych
do każdego najmniejszego otworu. Usunięcie
przemalowań pozwoli konserwatorom ustalić
jak wzmocni konstrukcję, co do niej dodać i jak
przywrócić pierwotny kolor XVIII-wiecznego ołtarza. Ja przypuszczam, że będzie to zapewne zieleń z beżem wraz z bogatymi złoceniami, a także
z dodatkowym elementem zdobniczym: prążka-

mi na malaturze, nawiązującymi do odrestaurowanych stalli, czyli siedzeń dla dostojnych gości.
Wszelkie informacje na temat remontu – pilnie śledzą młode pary, które w październiku zdecydowały się na ślub. Niestety, firma Mosaicon
zakończy remont najwcześniej w listopadzie.
Większość prac trzeba wykonać na miejscu,
bo korpus ołtarza jest nierozbieralny. Do pracowni konserwacji zabytków trafią jedynie: krucyfiks, a także obrazy św. Stanisława z przełomu
XIX/XX wieku oraz św. Józefa z XVIII w.
Obraz św. Stanisława jest mobilny – ręcznie
opuszczany i podnoszony, gdy odsłania krucyfiks. Zdaniem proboszcza, trzeba w ramach
remontu wprowadzić silnikowy napęd dla obrazu, bo ręczny jest zawodny – wizerunek świętego czasem trudno równo opuścić.
Do listopada ołtarz będzie więc zasłonięty,
a tabernakulum przeniesione do ołtarza bocznego. Ks. proboszcz zapewnia młode pary o tym,
że ceremonia w czasie remontu nie będzie miała
może tak pięknego tła, ale i tak zachowa dostojny charakter, bo to jest najważniejsze.

Dofinansowanie remontu ołtarza głównego przez rzgowski samorząd pozwoli na mniej
więcej pokrycie połowy jego kosztów. Brakujące pieniądze będą pochodzić z tacy. Ponadto
parafia wystąpi po raz kolejny o wsparcie remontu do Funduszu Kościelnego. Do tej pory
starania spełzły na niczym.
Wiadomo już, że kolejny etap remontu
to dokończenie remontu ścian, sklepienia oraz
belki Ukrzyżowania. Chór w nie najlepszym
stanie technicznym – jest obecnie maksymalnie
odciążany. Na górę wchodzi jedynie organista,
a podczas ślubu śpiewak. Nie wolno nadwerężać wystającej części chóru. Nie chodzi nawet tyle o dalsze zarysowanie konstrukcji, ale
o drgania przeciążeniowe – mające fatalny
wpływ na brzmienie organów.
Można więc przypuszczać, że zanim dojdzie do ratowania chóru, trzeba będzie przeprowadzić remont ołtarzy bocznych, który jest
pilniejszym przedsięwzięciem.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Wyjątkowo
wielu
młodych
wędkarzy
W

czwartek, 11 czerwca nad stawem
przy ul. Zielonej odbyły się tradycyjne zawody wędkarskie z okazji
Dnia Dziecka. Dopisała pogoda, jak i uczestnicy, których było dużo jak nigdy, Zawody wygrał Mateusz Gruszka ze Starej Gadki, który
złowił 7 ryb, II miejsce zajął Wiktor Gładysz

z 9 rybami, III miejsce Nadia Bednarska, która
złapała 8 ryb. Następne miejsca zajęli: Kamila
Juskiewicz, Bartosz Kubas, Oliwia Cichosz, Alicja Kaźmierczak, Aleksander Socha.
Nagrody wręczał burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. Zawody obserwował miłośnik

AKTUALNOŚCI

wędkarstwa zarazem radny RM w Rzgowie –
Stanisław Zaborowski.
Na koniec było ognisko z pieczeniem kiełbasek, które ufundowały ZPM Grot ze Starowej Góry. Organizatorzy dziękuję Urzędowi
Miejskiemu w Rzgowie za nagrody, służbom

Wakacje
jak w banku
W

arszawski Instytut Bankowości zaprasza dzieci i młodzież do udziału w cyklu wydarzeń w ramach kampanii #BAKCYL
przedsiębiorczości – Wakacje 2020

O

soby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym
z 1500 punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej
w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych,
mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum
12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również
z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego,
Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach
w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon – znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starosta.
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które
nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
Więcej na https://bip.rzgow.pl

Konkurs o wsparcie z funduszy UE
U
rząd Miejski w Rzgowie informuje o ogłoszonym konkursie o wsparcie z funduszy
unijnych dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii.
Celem jest zwiększenie konkurencyjności
MŚP, działanie nr 2.3.1: Innowacje w MŚP.

Temat: Rozwój firm
• Działanie: 2.3 Zwiększenie konkurencyjności
przedsiębiorstw
• Data rozpoczęcia konkursu: 16.06.2020
• Data zakończenia naboru wniosków: 13.07.2020
• Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

• Konkurs obejmuje wsparcie MŚP negatywnie
dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.
• Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.
• Maksymalna kwota dofinansowania projektu
– 1 000 000 zł.
Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9,
w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można
uzyskać również telefonicznie pod numerem:
42 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Rok szkolny 2019/2020 pełen wyjątkowych wyzwań dobiegł końca – mamy nadzieję, że również i dla Was zakończył się on pozytywnie
i spokojnie rozpoczynacie wakacje – pod wieloma względami absolutnie wyjątkowe. Dlatego
proponujemy Wam na najbliższe dwa miesiące
udział w internetowym projekcie #BAKCYLprzedsiębiorczości – Wakacje 2020.
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komunalnym z UM w Rzgowie tradycyjnie jak
co roku za wykoszenie trawy wokół zbiornika
wodnego, a Rafałowi Wożniakowi za wykonanie pięknego plakatu i dyplomów.
Tekst i fot. Włodzimierz Karczmarek

Szczegóły i harmonogram działań będą
sukcesywnie publikowane na stronie: https://
bde.wib.org.pl/wakacje-2020 i jako wydarzenie
na Facebooku „BAKCYLprzedsiębiorczości –
wakacje 2020”

Czekają na Was m.in.
• interesujące konkursy z atrakcyjnymi nagrodami pod hasłem: „Podróże finansowe i cyberbezpieczeństwo”,
• cykl warsztatów i spotkań online z ciekawymi
i inspirującymi osobami ze świata finansów
i nie tylko…


Więcej pieniędzy na żłobek w Guzewie

G

mina Rzgów podpisała umowę, zgodnie
z którą otrzyma z rządowego programu
„Maluch +” dotację przeznaczoną na bieżące
funkcjonowanie żłobka w Guzewie. Kwota
30 780 zł będzie stanowić dofinansowanie wynagrodzeń dla personelu.

Wcześniej do Rzgowa trafiło z programu
„Maluch +” prawie 450 tys. zł na budowę guzewskiego żłobka. Od lutego tego roku uczęszcza tam 19 dzieci.
(mt)
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100 tys. euro dla producentów
O

d 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r.
ARiMR będzie przyjmowała wnioski
o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już
siódmy nabór tego typu w ramach PROW
2014–2020.

Kto może ubiegać się
o dofinansowanie?
Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r.
W ich skład muszą wchodzić wyłącznie
osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy
prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać
się grupy, które spełniają następujące warunki:
– zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
– łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów,
utworzonej ze względu na ten sam produkt
– lub grupę produktów; której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności
ze środków UE po 1 maja 2004 r.;
– w skład grupy producentów nie wchodzą
małżonkowie członków, o których mowa

Każdemu
coś kapnie…
D

o 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub
roztopowe, będzie można otrzymać z nowego
programu „Moja Woda”. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu. Do rozdysponowania jest
100 mln zł. Program „Moja Woda” ma sfinansować 20 tys. instalacji przydomowej retencji
i spowodować zatrzymanie miliona m sześć.
rocznie w miejscu opadu wody, a przez to odciążyć kanalizację i zmniejszyć ryzyko podtopień w wyniku nawalnych deszczów.

Do 5 tysięcy na zakup i montaż
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie
mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie
więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione
po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże
pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
to one od początku lipca 2020 r. będą przyjmowały wnioski właścicieli domów jednorodzinnych.
Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających
na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej
przedsięwzięciem.
Pieniądze będzie można przeznaczyć
na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika
nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego,
instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny
podziemny lub nadziemny, oczko wodne, in-

powyżej, z wyłączeniem małżonków, którzy
mają ustanowioną rozdzielność majątkową;
– zadeklarują realizację planu biznesowego
w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie
trwania 5-letniego okresu pomocy.
Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie
grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu,
wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

– 7%, w piątym roku – 6%. Maksymalny limit
pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne
ARiMR. Agencja zachęca, by w czasie trwania

stanu epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu
elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową.
Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.
Złożone wnioski poddawane są ocenie.
Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.
W rejestrze prowadzonym przez ARiMR
znajduje się obecnie 771 aktywnych grup producentów rolnych.


W jakiej formie i wysokości
udzielana jest pomoc?
Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy liczonych od dnia
jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych
ze sprzedaży produktów lub grupy produktów
wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy
producentów, współmałżonkowie takich osób,
podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.
Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym
roku – 10% przychodów netto, w drugim roku
– 9%, w trzecim roku – 8% w czwartym roku

stalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej
wody. Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020–2024, podpisywanie umów
o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r.,
a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Trzy inne programy
Ministerstwo Klimatu oraz NFOŚiGW pracują
nad trzema innymi działaniami dotyczącymi retencji na wsi i w miastach skierowanych do samorządów. 210 mln zł ma zostać przeznaczona na dofinansowania do inwestycji z zakresu
zatrzymywania i retencjonowania wody. Do 17
sierpnia br. można składać wnioski o finansowanie „wodnych” projektów w ramach środków norweskich, gdzie zarezerwowano pieniądze m.in. na realizację inwestycji w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.
Budżet działania wynosi 100 mln zł.
Kolejne 60 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 zostało przeznaczone dla samorządów miejskich
na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych.
29 maja 2020 r. NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków
dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Dotacje
będą wynosiły do 85% kosztów kwalifikowanych.
Dodatkowo, 50 milionów zł ze środków
krajowych – w ramach zmodyfikowanego programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja
do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków
zagrożeń środowiska” – zarezerwowano dla
jednostek samorządu terytorialnego na realizację zdań z zakresu retencjonowania wody na terenach wiejskich. W tym przypadku dostępne
będą dotacje do 70% kosztów kwalifikowanych.
Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków.
Portal komunalny.pl

Rolniku, sięgnij
po 150 tys. zł
wsparcia
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czerwca ruszył nabór wniosków o premie
dla młodych rolników, którzy samodzielnie
prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać
150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku
młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa
miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.
To już kolejny – szósty nabór wniosków
w ramach przedsięwzięcia „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla
młodego pokolenia do rozwijania rolniczego
biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej
zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego
programu. – Z roku na rok zauważamy coraz
większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia
– mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR
wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później –
4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku
było ich już ponad 7 tys.

Kto może otrzymać
„Premię dla młodego rolnika”?
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.:
– w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż
40 lat;
– posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe
(lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
– posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni
minimum 1 ha;
– rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed
dniem złożenia wniosku;
– posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
– przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?
Premia musi w całości zostać przeznaczona
na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy
przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe.
Środki będą wypłacane w dwóch ratach:
– 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu
przez młodego rolnika określonych warunków;
– 3 0 tys. zł – po realizacji biznesplanu.
Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą
elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.
Więcej informacji na www.arimr.gov.pl
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W związku ze stanem
epidemii obowiązuje
zmieniona organizacja
pracy Gminnej Przychodni
Zdrowia w Rzgowie. Pacjenci
wpuszczani są do budynku
tylko wtedy, gdy ich
osobista wizyta u lekarza
jest absolutnie konieczna.
Wcześniej trzeba poddać
się mierzeniu temperatury
i wypełnić stosowną
ankietę mającą określić
ryzyko, że dana osoba jest
zakażona koronawirusem…
Rozmawiamy z lek. med.
Agnieszką Bratkowską,
specjalistą medycyny
rodzinnej, zastępcą dyrektora
rzgowskiej przychodni.
– Zniesiono już część obostrzeń związanych
z zagrożeniem COVID-19, możemy wyjść
z domu bez maski, czy iść do fryzjera. Niektórzy pacjenci zastanawiają się, czy naprawdę przy zachowaniu pewnych środków bezpieczeństwa do normalnego funkcjonowania
nie mogłaby wrócić przychodnia…
– Po złagodzeniu obostrzeń zapanowało nieco
złudne poczucie bezpieczeństwa, a tak naprawdę to wcale teraz nie jest lepiej, niż w kwietniu,
czy maju. Zakażeń w województwie łódzkim
jest całkiem dużo, koronawirusa wykryto u kilku osób w naszej gminie, napływają ponadto
sygnały o wykorzystanych w dużej części możliwościach tzw. szpitali jednoimiennych, wyznaczonych do leczenia COVID-19. Ryzyko, że natkniemy się na kogoś zakażonego, właśnie teraz
jest spore…
– Co, gdyby taka osoba, znalazła się wśród
pacjentów oczekujących w poczekalni na wizytę?

– Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy
Rzgów, w tym osób przebywających na kwarantannie, jest udzielana osobom potrzebującym
na ich wniosek – wyjaśnia Aneta Łopyta, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie. – Sytuacja osób i rodzin ustalana jest poprzez przeprowadzenie wywiadu
telefonicznego z użyciem środków komunikacji
elektronicznej. Z pomocy żywnościowej mogą
skorzystać osoby, które własnym staraniem nie
są w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, a ich dochód nie przekracza kryterium
dochodowego, określonego w ustawie o pomocy
społecznej.
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Przychodnia pracuje

za zamkniętymi drzwiami…
re można załatwić przez telefon, jak omówienie wyników badań, wystawienie zwolnienia
na podstawie opisanych przez pacjenta objawów, czy recepty na leki, które przyjmuje, a które
mu się kończą.

– Po potwierdzeniu tego testem mielibyśmy
kwarantannę dla wszystkich osób z personelu,
które miały kontakt z tym pacjentem. Możliwe
nawet, że dla całej przychodni, tak jak to już
było w przypadku wielu szpitalnych oddziałów. A sanepid poszukiwałby pacjentów, którzy
w tym czasie byli w placówce, bo również ich
trzeba by poddać kwarantannie. Gdy pracujemy
przy zamkniętych drzwiach, liczba osób, które
ewentualnie miały kontakt z taką zakażoną
osobą, więc podlegają kwarantannie, jest mocno ograniczona. Warto wspomnieć, że mieliśmy
już w naszej przychodni przypadek lekarza,
który pracując też w innej jednostce zetknął się
tam z osobą zakażoną koronawirusem i na dwa
tygodnie był także u nas wyłączony z pracy.
Na szczęście okazał się niezakażony.
– Kto może przyjść do lekarza?
– Ten, kogo lekarz rzeczywiście musi osobiście
zbadać. Gdy jest to konieczne, realizujemy też
wizyty domowe. Jest natomiast wiele spraw, któ-

Gmina w czasie epidemii
Na szczęście, w czasie
epidemii żadna osoba
samotna, w podeszłym wieku,
schorowana nie wymagała
umieszczenia w Domu Pomocy
Społecznej.

ZDROWIE

W kwietniu i maju zostało zakwalifikowanych 40 osób do otrzymania pomocy w postaci
żywności w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Pracownicy
ośrodka we współpracy z pracownikami Referatu Komunalnego UMR oraz przy wsparciu
OSP ze Rzgowa dostarczyli paczki żywnościowe do osób potrzebujących oraz maseczki ochronne. Dzięki zaangażowaniu druhów
– strażaków nie było do tej pory konieczności
angażowania żołnierzy wojsk obrony terytorialnej.
– Ponadto w MOPS wydano 19 decyzji dla
37 osób na świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności z Programu Posiłek w szkole
i w domu oraz przyznano pomoc w formie posiłku dowożonego przez siostry felicjanki oraz
dla dzieci i młodzieży (14 osób) – informuje A.
Łopyta. – Należy także wspomnieć o współpracy
z terenowym oddziałem Caritas w zakresie organizowania pomocy żywnościowej, leków i innych
niezbędnych artykułów dla osób potrzebujących.

– Szczęście w nieszczęściu, że właśnie niedawno weszły w użycie tzw. e-recepty…
– Tak i dzięki temu w przypadku recept na leki
„do powtórki” funkcjonuje to u nas tak, że przy
drzwiach zawiesiliśmy skrzynkę, do której pacjenci wrzucają karteczki, gdzie zapisują nazwy
preparatów, na jakie mają zapotrzebowanie.
My wystawiamy e-recepty i już następnego dnia
pacjent przez telefon może zapytać o kod wystarczający w aptece do wykupienia leków. Zachęcam do korzystania z tej skrzynki, bo to nawet bardziej wygodne, niż dyktowanie nazw
potrzebnych lekarstw przez telefon.
– Właściwie to takie „zdalne” funkcjonowanie przychodni zdaje się mieć dla pacjentów
też kilka zalet. Nie trzeba ze wszystkim chodzić osobiście…
– To prawda, a jak już wizyta jest konieczna, nie
musimy czekać na wejście do gabinetu, tak jak
to często bywa w „normalnej” sytuacji, mimo,
że wtedy też umawiamy na konkretne godziny.
Wizyt jest teraz mniej, nie ma np. tych w celu
powtórzenia recepty, a po telefonicznym wywiadzie wiemy, kto z czym przychodzi i nic się
w nieprzewidziany sposób nie przedłuża.
– Może więc niektóre rozwiązania pozostaną
już na stałe?
– Niewykluczone. Na pewno organizacja taka,

Ważnym aspektem pracy MOPS w dobie
pandemii było z pewnością organizowanie
i monitorowanie zdalnej nauki niektórych
dzieci oraz motywowanie ich do czynności
szkolnych. Odbywało się to w ścisłej współpracy z pedagogami szkolnymi. Ponadto pracownicy ośrodka monitorują sprawy związane
z przemocą domową oraz przekazują informacje na temat dostępnych form pomocy. Pomimo pandemii zapewniona była ciągłość pracy
MOPS w Rzgowie. Od początku tej trudnej sytuacji pracownicy pełnią każdego dnia dyżur
telefoniczny pod numerem 793 240 194 w godzinach od 7.30 do 19.00.

Jak wirus wpływa na finanse?
W ub. roku mieliśmy w gminie Rzgów 1377
przedsiębiorców (osób fizycznych), prowadzących działalność gospodarczą. Według serwisu CEiIDG – od 14 marca 2020 r. (ogłoszenie
stanu zagrożenia epidemicznego) – 8 przedsiębiorców zaprzestało u nas prowadzenia
działalności gospodarczej, a 12 osób zawiesiło swoją działalność (stan na 10 czerwca).
Z punktu widzenia statystycznego, zmiany
są minimalne!

jak teraz, będzie funkcjonować jeszcze jakiś czas.
Będziemy stosować się do wytycznych wydawanych dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej przez Ministerstwo Zdrowia. Na razie zaleca
się w nich teleporady jako podstawową i pierwszą formę kontaktu pacjenta z przychodnią. Niektórzy argumentują, że przecież siłownie, baseny
są już otwarte… Ale pamiętajmy, że do przychodni przychodzi wiele osób starszych, schorowanych, dla których koronawirus jest szczególnie niebezpieczny. Niedobrze byłoby, gdyby ktoś
zakażony, kto nawet o tym nie wie, miał kontakt
z takim starszym człowiekiem, który przyszedł
tylko po receptę…
Rozmawiała Małgorzata Trzuskowska
Z Gminną Przychodnią Zdrowia można kontaktować się pod numerem telefonu 42 280 75 55,
oraz e-mailem: pielegniarki@gpz.rzgow.pl
fot. (mt)

Przez cały rok 2019 r. budżet gminy Rzgów
zasiliło 20,047 mln zł z tytułu podatku dochodowego. Porównując kwiecień 2020 r. z kwietniem 2019 r. wpływy z podatku dochodowego
zmalały o ok. 40%. Maj 2020 r. należy uznać
za udany, bo te wpływy wyniosły 1,649 mln zł,
czyli nie można już mówić o dalszej tendencji
spadkowej. Dopiero jednak podsumowanie
wszystkich wpływów z podatku dochodowego w tym roku będzie mogło dać wyobrażenie
o skali obniżenia wpływów do budżetu gminy.
Na 1921 osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą w gminie Rzgów,
do 10 czerwca 2020 r. – 17 osób i firm rozpoczęło starania o skorzystanie ze zwolnienia
z podatku od nieruchomości. Takie zwolnienie jest możliwe dzięki podjętej uchwale Rady
Miejskiej w Rzgowie. Ze złożonych dokumentów wynika, że łączna kwota zwolnienia mogłaby sięgnąć 1,373 mln zł za okres od maja
do lipca bieżącego roku. Ośmiu przedsiębiorców, którzy w kwietniu złożyli wnioski o udzielenie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości,
zostało poproszonych do sprecyzowania zakresu i uzupełnienia wniosków.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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BEZPIECZEŃSTWO
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Informacja o stanie
bezpieczeństwa
W

ykrywalność przestępstw od stycznia
do kwietnia 2020 roku na terenie działania
Komisariatu Policji w Rzgowie, którego rejon obejmuje również gminę Brójce – wyniosła 68,33%,
a przestępczości kryminalnej 58,70%. Wykryto
sprawców 41 z 60 odnotowanych przestępstw.

Wąska złodziejska specjalizacja:
elektronarzędzia
W wyniku intensywnych działań operacyjnych od grudnia ub. r. i uzyskanych w toku

tych działań informacji – 28 lutego 2020 r.
policjanci z KP w Rzgowie zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu pabianickiego, podejrzanego o kradzież z włamaniem do domu
jednorodzinnego w Rzgowie. Sprawca ukradł
elektronarzędzia za 16 tysięcy zł. Materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanemu 5 zarzutów kradzieży z włamaniem do domów i garażu w gminie Rzgów, które głównie
ogołocił z elektronarzędzi. Podejrzany przyznał
się i złożył wyjaśnienia. Sprawa ma charakter
rozwojowy i sprawdzamy czy podejrzany dzia-

łał również gdzie indziej. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Kupcy odetchnęli
W maju 2020 r. policjanci z KP w Rzgowie
we współpracy z ochroną jednego z centrów
handlowych w Rzgowie, zatrzymali dwie grupy złodziei markowej odzieży i obuwia. Jedną
z grup tworzyli czterej młodzi warszawiacy,
specjalizujący się w kradzieżach sklepowych.
Byli wyposażeni w specjalne przez siebie wykonane aluminiowe torby do dokonywania
przestępstw. Natomiast drugą grupę tworzyła
trójka Romów, którzy wspólnie ukradli futra
wartości 6 500 zł. Wszystkim zatrzymanym
przedstawiono zarzuty kradzieży, za którą
grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Skradzione mienie zostało odzyskane w całości
i wróciło do właścicieli.
Nadkom. Robert Kieszek

Strażacy ze Rzgowa
będą mieli nowy wóz

W

GW, rezerwy MSWiA, dotacji dla jednostek
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
(KSRG), dotacji MSWiA dla jednostek spoza
KSRG oraz środków z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.
Nowy średni samochód strażacki ma pojawić się w Rzgowie w tym roku. Zastąpi leciwego już, bo aż 42-letniego mercedesa.
Fot. KW PSP w Łodzi, (mt)

P

romesę dotyczącą zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymała OSP Rzgów. Na pojazd
przeznaczono 200 tys. zł dotacji budżetowej
ze środków krajowego systemu ratowniczo-

-gaśniczego, 360 tys. zł ze środków NFOŚiGW/
WFOŚiGW, a ze środków własnych i samorządowych ma pochodzić 200 tys. zł.
To jedna z 35 podobnych promes wręczonych w piątek (19 czerwca) w Komendzie
Wojewódzkiej PSP w Łodzi przedstawicielom
ochotniczych straży pożarnych województwa
łódzkiego. Przekazania dokumentów dokonano przy udziale sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy, wojewody łódzkiego Tobiasza
Bocheńskiego, zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztofa Hejduka oraz prezesa zarządu WFOŚiGW w Łodzi Wojciecha
Miedzianowskiego. Gośćmi uroczystości byli
również Marek Matuszewski, poseł na Sejm
RP, Przemysław Błaszczyk, senator RP, Maciej
Łuczak, senator RP i dh Jan Ryś prezes zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
Przewidywana wartość pojazdów to 32,7
mln zł. Całkowita kwota dotacji wyniesie 25,7
mln zł, a środki te pochodzić będą z NFOŚi-

Biegacz nie
dopuścił do
zaśmiecenia
Lesie Rzgowskim, 3 czerwca pewien
mężczyzna beztrosko próbował pozbyć
się dwóch worków odpadów budowlanych,
zapakowanych do bagażnika samochodu.
Miał pecha, bo tego dnia w pobliżu biegał posterunkowy Łukasz Kosieradzki z koluszkowskiej komendy policji. Funkcjonariusz nie był
na służbie. Biegał sobie rekreacyjnie.
– Nie pozwolił, aby sprawca odjechał z miejsca zdarzenia i wezwał najbliższy patrol policji.
Mundurowi nałożyli na sprawcę wykroczenia
mandat w wysokości 500 zł za zaśmiecanie.
Sprawca w obecności policjantów posprzątał
wyrzucone śmieci. Warto dodać, że wrażliwy
na kwestie ochrony środowiska naturalnego posterunkowy, dopiero niedawno został przyjęty
w szeregi koluszkowskiej policji. Gratulujemy
nowemu funkcjonariuszowi czujności – poinformowała Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach.
WK, fot. KPP w Koluszkach

Fantomy dla OSP 16
Starowa Góra

czerwca 2020 r. w remizie OSP Starowa
Góra odbyło się przekazanie fantomów
do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z treningowym defibrylatorem
(AED). Fantomy zostały zakupione z funduszy Rady Sołeckiej Starowej Góry dzięki decyzji mieszkańców sołectwa podczas jesiennego
zebrania wiejskiego.
To mieszkańcy zdecydowali, że przeznaczenie pieniędzy na ich zakup będzie dobrą inwestycją dla strażaków. Zestaw fantomów składa się z
trzech manekinów (osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia) które umożliwiają realistyczny trening
podstawowych czynności z zakresu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej zarazem pokazując różnice w budowie anatomicznej oraz resuscytacji
osób w różnym wieku. W przekazaniu sprzętu
dla strażaków uczestniczył m.in. Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Sołtys Starowej Góry
Anna Wielgosz, Radny ze Starowej Góry Stanisław Zaborowski, przedstawiciele Rady Sołeckiej
oraz strażacy z OSP Starowa Góra.
Naczelnik OSP Starowa Góra
Janusz Pacześniak
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Granie na wiele sposobów

W

ostatnim numerze naszej gazety podaliśmy datę 8 sierpnia jako
start nowego sezonu klasy okręgowej. Niestety ta data jest już nieaktualna, gdyż
na spotkaniu zorganizowanym przez ŁZPN
przedstawiciele prawie wszystkich zespołów tej
ligi ustalili, iż start nastąpi tydzień wcześniej,
czyli w weekend 1–2 sierpnia.

Klasa okręgowa przyspiesza
W tym roku, po zamieszaniu związanym z pandemią oraz związanymi z tym zmianami dotyczącymi awansów i spadków, liczba drużyn
wzrosła do 20, stąd też decyzja o przyspieszeniu rozgrywek oraz unikaniu spotkań w środku tygodnia. Nowością ma też być nieulegająca

zmianie względem wyższych lig liczba drużyn
spadkowych, w sezonie 2020/2021 będzie
to stała liczba 4 zespołów. Nie będzie zatem
sytuacji, w której trzeba zerkać na układ zespołów okręgu łódzkiego, np. w IV lidze. Zmianie
ulegnie zatem także termin rozpoczęcia przygotowań do rozgrywek.
Trener Michał Osiński pierwsze zajęcia zaplanował na początek lipca, a zawodnicy będą
mieli niecały miesiąc na przeprowadzenie przygotowań. Wydaje się także, że próba generalna
nie odbędzie się w formie tradycyjnego meczu
kontrolnego, a będzie jednocześnie spotkaniem
I rundy okręgowego Pucharu Polski. Z przesłanej ostatnio przez ŁZPN informacji wynika, iż
mecze pierwszej rundy zaplanowano na weekend 25/26 lipca, a rywalem naszego zespołu bę-

dzie zwycięzca meczu rundy wstępnej pomiędzy Powstańcem Dobra a Kotanem Ozorków.
Na dzień pisania tego artykułu nie jest znany
jeszcze terminarz nowego sezonu, więc nie znamy też pierwszego ligowego rywala.
Do ligowego sezonu 2020/2021 Zawisza
zgłosił łącznie 8 drużyn, choć liczba ta może
jeszcze ulec zwiększeniu. W obecnej chwili
w tym gronie znalazły się dwie drużyny seniorskie oraz sześć młodzieżowych (2006/07,
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012). Pojawił się
jeszcze pomysł zgłoszenia kolejnej młodzieżowej drużyny, ale na pewne rozstrzygnięcia
i decyzje trzeba jeszcze zaczekać. Największą
niewiadomą na ten moment pozostaje kwestia
rozgrywek żeńskiej drużyny. Kobieca piłka
w tym roku przechodzi reorganizację i ciągle
otwartym jest pytanie ile poziomów rozgrywkowych zostanie utworzonych. Pod uwagę brane są dwa scenariusze – pozostanie III ligi jako
najniższego poziomu rozgrywek lub utworzenie IV lig okręgowych. Czasu do startu rozgrywek pozostaje coraz mniej, a nam pozostaje jedynie oczekiwać na decyzje piłkarskich władz.

Młodzież trenuje
Seniorzy odpoczywają, a w treningu ciągle
pozostają zespoły młodzieżowe. Jednak nie
samym treningiem nasze drużyny żyją. W za-
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sadzie każda z nich ma już za sobą po kilka
gier kontrolnych. Z dnia na dzień przybywa
rozgrywanych spotkań i jak tak dalej pójdzie
to w tej formie rozegrana zostanie niemal cała
zaległa runda wiosenna. Start zasadniczych
rozgrywek zaplanowano na 22 sierpnia, jednak
także i w tym przypadku nie są znane jeszcze
poszczególne terminarze rozgrywek. Przed
naszymi zawodnikami zatem jeszcze wiele
wspólnych treningów, odbywanych miejmy
nadzieję już bez żadnych przeszkód. Obecne
wyniki pokazują, że kolejny raz będziemy mogli liczyć na wiele radości i uśmiechów po zakończonych meczach ligowych. Musimy także
w tym miejscu napisać, że coraz większą rolę
przywiązuję się też do sfery marketingowej czy
promocyjnej danych zespołów. Rocznik 2011
wpadł na świetny pomysł nagrania filmiku
zapraszającego do wstąpienia do ich drużyny. W ruch poszedł profesjonalny sprzęt wraz
z dronem, a przy tym dopisała słoneczna pogoda. W wyniku czego powstał świetny materiał,
który można obejrzeć na profilu zespołu 2011
rocznika czy też na profilu głównym Zawiszy,
do czego serdecznie zapraszamy.

Zawisza charytatywnie
W ostatnim czasie media społecznościowe
zostały zdominowane przez akcję charytatywną nazwaną „Gaszyn challenge”. Polegała ona
na nominowaniu do wykonywania ćwiczeń
w formie pompek lub przysiadów różnych
społeczności oraz tym samym wspieraniu finansowym małych dzieci, które urodziły się
nieszczęśliwie z różnymi dysfunkcjami. Zawisza nie mógł przejść obok tak szczytnego celu
obojętnie i dzięki nominacjom od Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie, klubu Jutrzenka Bychlew oraz zaprzyjaźnionego
GKP Rzgów z województwa wielkopolskiego przystąpił na swoim boisku do tejże akcji.
Zadanie w formie ćwiczeń zostało wykonane,
a na konto chorej Mai powędrowała pomoc
finansowa. Liczymy, że Maja dzięki przeprowadzonej zbiórce już niedługo będzie mogła
cieszyć się dużo lepszym zdrowiem. To nie była
jednak jedyna pomoc, w której uczestniczyli
przedstawiciele Zawiszy. W ramach cyklicznie
przeprowadzonej akcji poboru krwi w Rzgowie
tym razem na wysokości zadania stanęły zawodniczki żeńskiej drużyny Zawiszy, oddając
swoją krew potrzebującym. Brawo!
Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza
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Akcja z wielkim sercem!
Po południu, w środę 1 lipca
2020 r., przed Domem
Kultury w Rzgowie odbył się
happening charytatywny.
Zorganizowali go artyści
z Zespołu Pieśni i Tańca
„Rzgowianie” ze wsparciem
pracowników kultury,
a w szczególności dyrektor
GOK Joanny PapugiRakowskiej. O oprawę
taneczną występu zadbała
Renata Furga, a oprawę
muzyczna zapewnili: Jarosław
Rychlewski i Marek Binkowski,
a śpiewał m.in. Mateusz
Tomaszewski.
Program poprowadziły inicjatorki akcji charytatywnej: Patrycja Samiec i Natalia Pachulska. Happening był ukoronowaniem lokalnej,
tygodniowej zbiórki na terapię genową dla Mai
Kwiatkowskiej, 4-miesięcznej dziewczynki

z sąsiedniej gminy, cierpiącej na rdzeniowy
zanik mięśni. Na skuteczne leczenie potrzeba
9 milionów złotych. Do tej pory – w niespełna
trzy tygodnie udało się zebrać 10 procent tej
kwoty. W gminie Rzgów zbierane są pieniądze
do puszki oraz plastikowe korki od butelek.
Happening w Rzgowie, na który złożyły
się tańce i piosenki artystów wszystkich grup
wiekowych Zespołu Pieśni i Tańca odbył się
na świeżym powietrzu ze względu na obowiązujący reżim epidemiczny. Dzieci zaprosiły
burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego
do sesji fotograficznej utrwalającej w pamięci
niezwykłe wydarzenie.
– Nasza córeczka traci wszystko to, co dla
zdrowych dzieci jest czymś naturalnym – mówili

rodzice Mai proszący
o dar serca dla cierpiącego maleństwa.
– Ta śmiertelna choroba wyniszcza mięśnie,

wprowadza małe dzieci
w bezruch, po czym odbiera oddech, bez którego
nie można już żyć! Bez
najdroższego leku świata

przyszłość naszej córeczki będzie koszmarem!
Do niedawna dzieciom takim jak Maja nie dawano szans na przeżycie drugich urodzin. Obecnie Maja dostaje jedyny refundowany w Polsce
lek mający za zadanie zatrzymać postępy choroby poprzez zmuszenie jej dwóch genów zastępczych do wzmożonej produkcji brakującego
białka. Jednak te dwa wspomniane geny, nawet
pod wpływem leku, nie są w stanie równomiernie szybko odżywić neuronów ruchowych, by zapobiec ich bezpowrotnemu obumieraniu.
– W obecnej chwili to, co Mai zostało, może
odebrać praktycznie każda potencjalnie drobna
infekcja. Jej osłabione mięśnie oddechowe nie będą
w stanie skutecznie poradzić sobie z żadną chorobą atakującą płuca. Przyjmowany przez nią w postaci bolesnych zastrzyków dolędźwiowych lek
działa dość wolno i wybiórczo. Nadzieją na życie
naszej córeczki jest oficjalnie zatwierdzona w USA
terapia genowa. Lek ten podany tylko raz jest
w stanie w kilku tygodni uzupełnić poziom życiodajnego białka do poziomu, który przy obecnym
leku będzie osiągnięty dopiero za kilka miesięcy.
Co więcej, lek ten działa równomiernie na cały
organizm i jego wczesne podanie tak maleńkiemu dziecku jak Maja, bez wątpienia przyniesie
spektakularne efekty. Maja jest niemowlęciem, ale
już teraz jest bardzo małe prawdopodobieństwo,
że będzie mogła samodzielnie chodzić, przełykać,
mówić.
Tekst i fot. W.Kupisz

Rzgów pomaga Mai!
#GaszynChallenge to akcja
zainicjowana przez strażaków
ochotników z Gaszyna
w Łódzkiem, która swoim
zasięgiem objęła cały kraj.
Zaczęło się od pomocy dla Wojtusia – chłopca
chorego na ciężką postać rdzeniowego zaniku

mięśni. Teraz, gdy na jego koncie jest już pełna kwota, kolejni uczestnicy wspierają kolejne
dzieci. Jako Urząd Miejski w Rzgowie wybraliśmy Maję Kwiatkowską z Woli Rakowej.
W związku z nominacją władz Rzgowa
oraz Urzędu Miejskiego do akcji charytatywnej
#GaszynChallenge, wykonano zadanie polegające na zrobieniu 10 przysiadów oraz pompek.
We wtorek, burmistrz Mateusz Kamiński, wi-

ceburmistrz Małgorzata Rózga oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgowie z wielką
radością podjęli wyzwanie. Kolejnymi nominowanymi do zadania są GZWiK w Rzgowie,
MOPS w Rzgowie, GPZ w Rzgowie.
Film z zadania jest opublikowany na youtube, kolejnym etapem jest zbiórka środków dla
Mai. Rzgowski magistrat zebraną kwotę przekaże na konto akcji siepomaga.pl

