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Dwutygodnik „Wspólnota”, 
najbardziej opiniotwórczy 
periodyk poświęcony 
samorządom – w 2020 r. po raz 
kolejny opublikował ranking 
inwestycji w latach 2017–2019. 
W kategorii „Inne miasta” (małe) 
Rzgów awansowa w ciągu kilku 
lat ze 114 pozycji na szóstą! 
Burmistrz Mateusz Kamiński 
odebrał dyplom potwierdzający 
zajęcie tego prestiżowego 
miejsca podczas XVIII 
Samorządowego Forum Kapitału 
i Finansów, które odbyło się 
w dniach 7–8 października 2020 
roku w Katowicach.

Metoda rankingu jest niemal identyczna jak 
w ubiegłym roku i dwa lata temu. Pod uwagę 
bierzemy całość wydatków majątkowych po-
niesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym 
przypadku 2017–2019). W ten sposób chcemy 
uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaź-
nika będącego podstawą rankingu. Wydatki 
inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jed-
nostkach, cechują się znaczną cyklicznością. 
W poszczególnych latach mogą być bardzo 
wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwe-
stycji, by potem okresowo spadać do znacznie 

niższego poziomu. Poza wydatkami zapisany-
mi w budżecie staramy się uwzględniać także 
wydatki ponoszone ze środków własnych przez 
spółki komunalne.

W zestawieniu „Inne miasta” Rzgów w okre-
sie 2014–2016 uplasował się na pozycji 114, 
w latach 2015–2017 na miejscu 36, a w okre-
sie 2016–2018 na miejscu 11. Średnia wydat-
ków inwestycyjnych wyniosła w zaokrągleniu 
2921,03 złote na statystycznego rzgowiania.

Dla porównania, lider rankingu: Krynica 
Morska wydała 7103,48 złote. oprac. WK

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzgowie

Gmina Gmina 
na „szóstkę”na „szóstkę”

RANKING WSPÓLNOTY
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Jeszcze do północy, 11 listopada można oddać 
głos w szlachetnej rywalizacji pod Biało-Czer-

woną, której stawkę jest maszt flagowy dla gmi-
ny i wizyta premiera z okazji ogłoszenia wyniku. 
A, oto co można przeczytać w związku z akcją 
na stronie Prezesa Kancelarii Rady Ministrów:

Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękujemy za dotychczasowe za-
angażowanie Państwa jako Liderów w projekt 
„Pod biało-czerwoną”. Niezwykle doceniamy 
fakt, że zachęcają Państwo mieszkańców gminy 
do udziału w akcji online pomimo kolejnej fali 
koronawirusa. To ważne, by także w trudnych 
chwilach wspólnie łączyć się pod biało-czerwo-
ną. Informujemy, że od dzisiaj na dole strony 
gov.pl/bialoczerwona dostępna jest interak-
tywna mapa i ranking, gdzie mogą Państwo 
sprawdzić aktualną liczbę głosów poparcia 
oddanych na Państwa gminę. Aby to zrobić, 
należy wybrać odpowiednie województwo, 
powiat i docelowo Państwa gminę na mapie. 
Mamy nadzieję, że to narzędzie ułatwi Pań-
stwu promowanie projektu oraz zachęcanie 
mieszkańców do oddawania głosów poparcia 
w Państwa gminie. Dane widoczne aktualnie 
na mapie pochodzą sprzed kilku dni, ale w cią-
gu najbliższych dni będą one aktualizowane co-
dziennie uwzględniając w pełni aktualną liczbę 
głosów poparcia. Jednocześnie przepraszamy 
za opóźnienie związane z opublikowaniem 
nowej funkcjonalności – wynika ono z innych 
pilnych działań informatycznych naszych pro-
gramistów w czasie epidemii.

Chcielibyśmy również poinformować, 
że na portalu społecznościowym Facebook 

została utworzona oficjalna strona oraz wyda-
rzenie „Pod biało-czerwoną”, gdzie będziemy 
mogli w szybszym tempie informować Państwa 
o wszelkich aktualnościach. Zachęcamy Pań-
stwa do obserwowania strony oraz wydarze-
nia, a także do zapraszania swoich znajomych 
do śledzenia tych kanałów. Prosimy również 
o oznaczanie oficjalnych kanałów komunika-
cyjnych projektu w swoich postach i komuni-
katach. Dzięki temu będziemy mogli pomóc 
w promocji utworzonych przez Państwa treści.

Oficjalna strona „Pod biało-czerwoną” 
na Facebooku: https://www.facebook.com/ak-
cjapodbialoczerwona.

Oficjalne wydarzenie „Pod biało-czerwo-
ną” na Facebooku: https://www.facebook.com/
events/671099510493758.

Informujemy również, że preferowaną 
formą kontaktu – np. w przypadku zgłoszenia 
prośby o grafikę dla Liderów czy też w przy-
padku zgłoszenia problemu pozostaje adres 
mailowy: bialo-czerwona@mc.gov.pl Telefon 
kontaktowy jest drugą formą kontaktu tylko 
w wyjątkowych przypadkach, których nie da 
się rozwiązać drogą mailową.

Przypominamy, że w trzech gminach, które 
na dzień 11 listopada 2020 r., na godz. 23.59 
osiągną największą procentowo liczbę głosów 
w stosunku do liczby mieszkańców, przewidu-
jemy udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego w uroczystości podniesienia 
flagi na maszt. Pozostawiamy również możli-
wość poszerzenia liczby gmin, które zostaną 
w ten sposób wyróżnione. Dalsze decyzje będą 
uzależnione od sytuacji epidemicznej.

Nieustannie zachęcamy do intensywnej 
zbiórki głosów poparcia online w Państwa 
gminie – nawet jeśli przekroczyli Państwo 
w swojej gminie wymagany próg. Działajmy 
wspólnie „Pod biało-czerwoną”. Niech budo-
wanie wspólnoty umacnia nas również w walce 
z epidemią koronawirusa. Projekt „Pod biało-
-czerwoną” realizowany pod honorowym pa-
tronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego jest całkowicie dostosowany 
do formuły online, która nie wymaga kontak-
tu osobistego.



Głosowanie na maszt 
dla Biało-Czerwonej

28 października 2020 roku, 
na XXIX sesji Rady Miejskiej 
w Rzgowie podjęto uchwałę 
o pozostawieniu bez zmian 
w przyszłym roku stawek 
podatków od nieruchomości. 
I tak przykładowo, podatek 
od gruntów, związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej wynosi 
88 gr od jednego metra 
kwadratowego powierzchni.

Stawka od budynków mieszkalnych lub ich 
części wynosi 68 gr/m2 powierzchni użytkowej.

Stawka od budynków mieszkalnych lub ich 
części, zajętych na działalność gospodarczą – 
wynosi 21,53 zł/m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budynków lub ich części, zwią-
zanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń – wynosi 4,67 zł/m2 pow. użytkowej.

Podatek od budynków letniskowych – 
7,73 zł/m2 powierzchni użytkowej

Radni przyjęli uchwałę w sprawie obniże-
nia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego 
w gminie Rzgów w 2021 roku.

Podstawą obliczenia podatku rolnego 
będzie obniżenie kwoty 58,55 zł, czyli ceny 
skupu 1 decytony (100 kg) żyta – do kwoty 
37,80 zł za 1 dt. Wartości te pochodzą z Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Izba Rolnicza 
Województwa Łódzkiego nie wniosła uwag 
do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwały podatkowe podlegają ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódz-
kiego i wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

Podatki od nieruchomości bez zmianPodatki od nieruchomości bez zmian
Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ

Akcja trwa 
do północy 

11 listopada
GOV.PL/BIALOCZERWONA
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Na ostatniej, XXVIII sesji Rady Miejskiej 
w Rzgowie, przeznaczono dodatkowych 

150 tys. zł na pobocza i nakładkę asfaltową 
wzdłuż alei pieszo-rowerowej między Prawdą 
a skrzyżowaniem w Guzewie. Rowerzyści i pie-
si korzystają już ze zbudowanej właśnie ścieżki. 
Jednak droga jest przy ścieżce zawężona znaka-

mi ostrzegawczymi, bo należy rozłożyć 
wyrównujący pasek asfaltu przy samym 
krawężniku.

W gminie Rzgów to już w tym roku 
druga ścieżka pieszo-rowerowa (pierw-
sza została otwarta w Starej Gadce), tym 
razem wzdłuż drogi powiatowej 2916E. 
To wspólne przedsięwzięcie inwesty-
cyjne powiatu łódzkiego wschodniego 
i naszej gminy.

Ścieżka powstała na podbudowie 
z kruszywa kamiennego, a nawierzchnia 
z betonu asfaltowego. Długość nowego 
odcinka drogi dla pieszych i jednośla-
dów wynosi 1129 metrów, a szerokość 

2,5 m. Rachunek za całość, łącznie z dodatko-
wymi pracami budowlanymi wyniesie prawie 
750 tys. zł. Zbigniew Snelewski, kierownik Re-
feratu Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Rz-
gowie poinformował, że wykonawca – Zakład 
Remontowo-Budowlany z Łodzi, ma skończyć 
pobocza i nakładkę asfaltową do końca bm.

Firma z Dłutowa rozbudowuje wodociągi 
w Rzgowie w ulicach Glinianej, Literackiej, 

Krzywej i Guzewskiej w Gospodarzu. Zwycięz-
ca przetargu z udziałem pięciu podmiotów wy-
grał proponując cenę 214 tys. zł.

– W zakresie inwestycji znajdują się krótkie 
i średniej długości odcinki wodociągu: 493 metry 
bieżące, 130, 97, 92, a nawet krótsze – mówi in-
spektor nadzoru Bogdan Błaziński z Referatu 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – In-
westycja obejmuje elementy infrastruktury jak 
np. hydrant czy zasuwy. W ul. Literackiej wyko-
nawca sięgnął po metodę przewiertu sterowa-
nego, gdy rurę trzeba było skierować pod rzeką. 
W ten sposób uniknął kopania odkrytego rowu.

Wszystkie odcinki wodociągu powinny być 
wykonane do końca września bieżącego roku.



Dzięki oszczędnościom powstałym 
po przeprowadzeniu przetargów, Tobiasz 

Bocheński – wojewoda łódzki zdecydował 
o zwiększeniu liczby zadań, które otrzymają 
w 2020 r. dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Na tej liście znalazła sie gmina 
Rzgów, które odzyska 50% pieniędzy zainwe-
stowanych w tym roku w drugi etap moderni-
zacji ulicy w Grodzisku.

Wysokość dofinansowania w niektórych 
przypadkach sięga 80%. Za sprawą podjętej de-
cyzji, zrealizowane zostaną inwestycje wartości 

29,2 miliona zł, a dofinansowanie wyniesie 17,7 
miliona złotych.

– Gmina Rzgów otrzyma dofinansowanie 
w wysokości połowy poniesionych kosztów mo-
dernizacji drugiego odcinka drogi w Grodzisku 
wraz z chodnikiem, czyli 800 tysięcy złotych – 
poinformował Marek Derski, specjalista z Re-
feratu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie, odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy 
zewnętrznych.

Droga Droga 
do Prawdy do Prawdy 
nieco droższanieco droższa

Przybywa Przybywa 
wodociągówwodociągów

Rządowe 800 tys. zł Rządowe 800 tys. zł 
na remont ulicy na remont ulicy 

GMINA RZGÓW

GRODZISKOGUZEW/PRAWDA

Do października jedynie 1092 osoby 
przyłączyły się do nowej kanalizacji 
w Starowej Górze i Starej Gadce. Tym-

czasem, warunkiem skorzystania z unijnego 
dofinansowania budowy tej kanalizacji było 
przyłączenie 1700 posesji do końca listopada 
tego roku. W przeciwnym razie gmina będzie 
musiała zwrócić pieniądze. To oznacza ogrom-
ną stratę dla budżetu gminy Rzgów. Ten niepo-
trzebny wydatek będziemy odczuwać przez całe 
lata w ten sposób, że będzie brakować na chod-
niki, nowy asfalt na ulicach czy oświetlenie.

Do mieszkańców, którzy nie spełnili tego 
obowiązku dotarły imienne wezwania. Bur-
mistrz wzywa w nich do przyłączenia nieru-
chomości do istniejącej sieci kanalizacji sani-

tarnej w terminie do 30 listopada 2020 r. Wyżej 
wyznaczony termin jest ostateczny i nieprze-
kraczalny. Aby spełnić obowiązek, należy zło-
żyć w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Ka-
nalizacji w Rzgowie ul. Stawowa 11, wniosek 
o wydanie warunków technicznych wykonania 
indywidualnego przyłącza kanalizacyjnego.

Po uzyskaniu warunków technicznych 
przyłącza kanalizacyjnego – należy kopię do-
kumentu dostarczyć w ciągu 14 dni do Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, pok. 7, listownie na ad-
res Urzędu Miejskiego w Rzgowie, plac 500-le-
cia 22 bądź mailowo: sekretariat@rzgow.pl

W doręczonym wezwaniu jest mowa o tym, 
że w przypadku niespełnienia obowiązku, zo-
stanie wydana decyzja nakazująca przyłącze-

nie do sieci kanalizacyjnej. Wykonanie decyzji 
podlega egzekucji w trybie przepisów Ustawy 
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji (tj. DzU z 2019 r. poz. 
1438 ze zm.).

Burmistrz Rzgowa przypomina, że zgodnie 
z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, właściciele nieruchomości zapew-

niają zachowanie czystości i porządku przez 
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tyl-
ko wtedy, jeżeli posesja jest wyposażona w przy-
domową oczyszczalnię ścieków, spełniającą 
wymagania określone w przepisach odrębnych.

Oprac. Włodzimierz Kupisz

Został tylko miesiąc Został tylko miesiąc 
na przyłączenie!na przyłączenie!

Kolumny opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz
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Doszło do spotkania Tobiasza Bocheńskie-
go, wojewody łódzkiego z burmistrzem 

Mateuszem Kamińskim. Rozmowa dotyczyła 
współpracy instytucji w zakresie planowanych 
inwestycji drogowych oraz rozwoju infrastruk-
tury oświatowej w gminie Rzgów.

W spotkaniu uczestniczył doradca woje-
wody Piotr Cieplucha, a także Bogumiła Ka-
pusta – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Trans-
portu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 
Marek Derski, specjalista w zakresie pozyski-
wania funduszy zewnętrznych, pracownik rz-
gowskiego ratusza.

Z powodu deszczowej pogody w Starowej 
Górze na ul. Inspektowej rowy odpływowe 

przepełniły się deszczówką. Tymczasem 1 paź-
dziernika przedsiębiorca działający na zlecenie 
dewelopera budującego tu domy, miał rozpo-
cząć montaż 200-metrowego rurociągu kana-
lizacji deszczowej.

Nie udało się! Wykonawca musiał budo-
wać tamy w rowach, które wyglądały jak kana-
ły w Wenecji. W ten sposób tylko można było 
powstrzymać wody opadowe przed podtopie-
niem ulicy i domów w budowie. Wykonawca 
zakopie w rowach 6 ogromnych studni o prze-
kroju 2-metrowym, które będą odprowadzać 
deszczówkę do kanalizacji o przekroju jednego 
metra!

W opisywanym przypadku nie chodzi o in-
westycję gminy. Zdaniem mieszkańców, od-
kryte rowy odpływowe o naprawdę pokaźnych 
rozmiarach, stanowiły zagrożenie dla pieszych, 
a nawet dla kierowców, którzy po zmroku mo-
gli wypaść z ul. Inspektowej prosto do głębo-
kiego kanału. Zwykłe przykrycie rowów nie 
miałoby sensu, więc deweloper zdecydował się 
na kanalizację deszczową, która rozwiąże pro-
blem podtapiania nieruchomości.

Kilka miesięcy temu mieszkańcy w spra-
wie odkrytych kanałów zwrócili się do gminy. 
Burmistrz nie zgodził się, aby samorząd wziął 
na barki finansowy ciężar tej inwestycji. Wy-
konawca szacuje wartość tego przedsięwzięcia 
na około 300 tys. zł.

W niedzielę, 4 października 2020 r. bur-
mistrz Mateusz Kamiński zainaugu-

rował w towarzystwie kilkudziesięciu rowe-
rzystów, nową aleję pieszo-rowerową łączącą 
dotychczasowe odcinki ścieżki od strony Rz-
gowa i od Rudy Pabianickiej.

Przy okazji oficjalnego otwarcia nowej 
alei pieszo-rowerowej, rowerzyści skorzystali 
ze stacji naprawy rowerów na wysokości no-
wej świetlicy. Można tu napompować koła, 
wyregulować wysokość siodełka czy dokręcić 
śrubki. Ze względów bezpieczeństwa, wszystkie 

narzędzia są zabezpieczone stalowymi linkami. 
Stacja napraw to pierwszy w gminie Rzgów ser-
wis ścieżkowy tego typu.

W inauguracji wzięły udział m.in. rad-
ne Kamila Kuźnicka, Ewa Tyll, sołtys Zofia 
Gruszka, a także członkini Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego Klaudia Zaborow-
ska-Gorzkiewicz, która wręczyła w imieniu 
starosty upominki pierwszej dziesiątce cy-
klistów. Inwestycja była bowiem wspólnym 
przedsięwzięciem finansowym powiatu oraz 
naszej gminy.

Nowa aleja jest jedną z największych, te-
gorocznych inwestycji w gminie Rzgów. Koszt 
to 1 mln 46 tys. zł. Wykonawca z Andrespola, 
wykonał nową konstrukcję oraz nawierzchnię 
pasów dla pieszych i rowerzystów, a także od-
wodnienie. Chodnik jest brukowany. Dwupa-
smówka posiada długość 1 km i szerokość 4 m. 
Ciągnie się wzdłuż ul. Czartoryskiego.

Ukoronowaniem święta rowerzystów były 
wyścigi na pumptracku, konkursy i piknik nad 
Stawami Stefańskiego, przygotowane przez 
GOSTiR Rzgów.

Będzie Będzie 
bezpieczniej bezpieczniej 
na Inspektowejna Inspektowej

Ścieżka, jakich wciąż małoŚcieżka, jakich wciąż mało
STARA GADKA STAROWA GÓRA

Dobiegły końca prace przy budowie no-
wych odcinków wodociągu w Rzgowie. 

W efekcie inwestycji nie przybyło co prawda 
nowych odbiorców wody, ale poprawiło się 
bezpieczeństwo dostaw wody w razie awa-

rii. Nowe odcinki sieci to tzw. spinki łączące 
dotychczasowe fragmenty rury. Na początku 
i końcu każdej spinki wykonawca zamontował 
zasuwy, umożliwiające przełączanie użytkow-
ników w razie awarii.

– Awaryjne zasilanie z drugiej strony wodo-
ciągu to nie jest jedyna korzyść ze spinek – mówi 
inspektor nadzoru Bogdan Błaziński z Refera-
tu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 
– Dzięki spince w rejonie ul. Krzywej powięk-
szyliśmy przepływ wody w rurociągu, czyli 
zwiększyliśmy jego wydajność. W przypadku ul. 
Literackiej – przed położeniem rury nie zmie-
nialiśmy biegu rzeczki Strugi. Wykonawca za-
stosował przewiert sterowany, czyli przeciągnął 
wodociąg metodą bezwykopową pod rzeczką 

na głębokości 4,75 m. Przeciągnięta rura posia-
da 18-centymetrowy przekrój, ale jest schowana 
jeszcze dodatkowo do rury ochronnej o przekro-
ju 35 cm.

W efekcie całej inwestycji rozbudowano 
wodociągi w Rzgowie w ulicach Glinianej, Li-
terackiej, Krzywej i Guzewskiej w Gospodarzu. 
Zwycięzca przetargu na tę inwestycję – z udzia-
łem pięciu podmiotów – wygrał proponując 
cenę 214 tys. zł. W zakresie inwestycji znalazły 
się krótkie i średniej długości odcinki wodo-
ciągu: 493 m.b., 130, 97, 92, a nawet krótsze. 
Przedsięwzięcie obejmowało także elementy 
infrastruktury, jak np. hydrant czy wspomnia-
ne zasuwy.



Przecisnęli Przecisnęli 
spinkę pod spinkę pod 
StrugąStrugą

RZGÓW

Spotkanie Spotkanie 
wojewody wojewody 
z burmistrzemz burmistrzem
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W czwartek, 8 października 2020 r. 
zastępca burmistrza Rzgowa Mał-
gorzata Rózga przekazała Beacie 

Jasiukiewicz, dyrektorce Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji kluczyki do forda 
furgonetki. To nowy pojazd pogotowia tech-
nicznego zakładu wartości prawie 150 tys. zł. 
O potrzebie zastąpienia wysłużonego citroena 
mówiło się już wiosną tego roku. Jednak pan-
demia zakłóciła dostarczenie wozu w krótszym 
terminie.

– Zabudowa nowego furgonu zapewnia 
dużą przestrzeń, a szafki narzędziowe po obu 
stronach kabiny warsztatowej ułatwią zachowa-
nie porządku – mówi dyr. Beata Jasiukiewicz. 
– Cennym elementem wyposażenia jest wysuwa-
ny z tyłu elektryczny dźwig, który pomoże pod-
nosić nawet ćwierćtonowe ciężary. Do tej pory 
trzeba było wykorzystywać siłę ludzkich mięśni. 
Warsztat na kółkach posiada mocowanie dla 
agregatu prądotwórczego, pomieści również tzw. 
odkurzacz do wody w studzienkach. W kabinie 
warsztatowej jest oświetlenie LED. Poza tym 

ford posiada lampę błyskową 
na magnes, gdy trzeba wyko-
nywać naprawy na zewnątrz 
po zmierzchu.

Ford pogotowia napędzany 
jest dwulitrowym silnikiem. 
Jego masa całkowita wynosi 
do 3,5 tony, a ładowność 1150 
kilogramów. Pojazd posiada 
układ wspomagający nagłe 

hamowanie EBA oraz system zapobiegający 
blokowaniu kół ABS. Wykonawca zabudowy 
udzielił 5-letniej gwarancji. Pojazd będzie ga-
rażowany.

Zakład posiada w tej chwili flotę pięciu 
samochodów, w tym cysternę – pojazd ase-
nizacyjny. Dotychczasowy citroen pogotowia 
ma być przeznaczony do nowych zadań, ale 
będzie dublował forda, gdyby zaszła taka ko-
nieczność. Włodzimierz Kupisz

Ford będzie służył Ford będzie służył 
w pogotowiu w pogotowiu GZWIKGZWIK

W Szkole Podstawowej w Kalinie prze-
prowadzono naukowe, bezpłatne ba-

danie stóp 80 uczniów z klas 0–VII. Przed 
badaniem uzyskano indywidualnie zgodę 
rodziców na jego przeprowadzenie. Apa-
raturę elektroniczną i personel zapewniła 
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Prze-
mysłu Skórzanego. Badania prowadzone 
są na próbie 15 tysięcy dzieci w wieku 3–13 
lat w całej Polsce.

– Rodzice maja z badania taką korzyść, 
że dowiedzą się o ewentualnych nieprawidło-
wościach w zakresie budowy i rozwoju stóp 
swoich pociech – mówi profesor Arkadiusz 
Adamczyk, dyrektor Instytutu Przemysłu 
Skórzanego. – Przewidujemy zorganizowa-
nie pogadanki na ten temat. Możliwe będą 
konsultacje, jeśli stan stóp dziecko wymaga 
rozpoczęcia profilaktyki albo leczenia.

Wyniki badania zostaną wykorzy-
stane w projektowaniu obuwia, które nie 
powoduje deformacji stóp. Ideą projektu 
jest stworzenie generacji obuwia „rosną-
cego” wraz z dzieckiem. Jak przekonuje 
prof. A. Adamczyk, brzmi to fantastycz-
nie, ale nabierze realnych kształtów, gdy 
do produkcji butów zostaną wykorzystane 
odpowiednio elastyczne materiały. Pozwolą 
one stworzyć but, który będzie pasował, gdy 
stopa urośnie o jeden centymetr! But nowej 
generacji będzie dostosowywał się automa-
tycznie do większego rozmiaru. Rodzice 
nie będą musieli się martwić o zakup nowej 
pary w następnym sezonie.

Badania obserwował burmistrz Mateusz 
Kamiński. Profesor A. Adamczyk zamierza 
osiedlić się wkrótce w Bronisinie Dwor-
skim.

Włodzimierz Kupisz

Dla zdrowia 
i projektowania 
obuwia

Gmina Rzgów została poinformowana 
o decyzji Grzegorza Schreibera, marszałka 

województwa łódzkiego w sprawie ogranicze-
nia hałasu, pochodzącego z drogi ekspresowej 
S8. Marszałek zobowiązał Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad do ograniczenia 
ponadnormatywnego oddziaływania akustycz-
nego poprzez obniżenie hałasu do poziomów 
dopuszczalnych w terminie do końca czerwca 
2022 roku.

Cała sprawa wypłynęła na forum publiczne 
trzy lata temu. W 2017 roku radni Ewa Frycz-
ka i Jarosław Świerczyński nalegali, aby bur-
mistrz zlecił wykonanie badań poziomu hałasu 
w miejscowościach Romanów i Kalinko, gdyż 
mieszkańcy skarżyli się na uciążliwości od stro-
ny drogi ekspresowej S8. Według mieszkańców, 
ekrany akustyczne były za niskie, a gdzienie-
gdzie w ogóle powstały. Burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński powiedział wtedy, że Urząd 
Miejski nie może zlecić badań akustycznych, 
ale podjął się rozwiązania problemu w drodze 
postępowania w drodze administracyjnej.

Zaczęły się pisma do instytucji. Wojewódz-
ki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 
został poproszony o sprawdzenie poprawności 
i rzetelności pomiarów emisji hałasu, wykona-

nych przez Generalną Dyrekcję Dróg. Inspek-
torat ze względów proceduralnych nie mógł 
wtedy jeszcze ich wykonać. Gmina złożyła 
więc wniosek w Najwyższej Izbie Kontroli. Jej 
ówczesny prezes Krzysztof Kwiatkowski zaczął 
energicznie działać. NIK przeprowadził kon-
trolę w GDDKiA w Łodzi. Izba w wystąpieniu 
pokontrolnym wykazała istotne rozbieżności 
w wynikach analizy porealizacyjnej (po odda-
niu do eksploatacji drogi S8) oraz opinii In-
stytutu Ochrony Środowiska – Państwowego 
Instytutu Badawczego.

Marszałek województwa 20 maja 2019 
roku poprosił o to, aby ponownie przeanali-
zować wyniki badań. Rozważał zobowiązanie 
Generalnej Dyrekcji Dróg do zamontowa-
nia ekranów akustycznych przy drodze S8 

i autostradzie A1 na odcinku przebiegającym 
wzdłuż gminy Rzgów. Na początku lipca bie-
żącego roku marszałek województwa powiado-
mił burmistrza M. Kamińskiego, że po prawej 
stronie A1 zamontowano ekran akustyczny 
w Kalinku na wysokości posesji nr 102 i 103. 
W celu zabezpieczenia przed hałasem miesz-
kańców m.in. posesji Kalinko 99 i Kalinko 100, 
zamontowano ekrany 5-metrowej wysokości.

W najnowszej, tak pomyślnej dla nas de-
cyzji marszałka Grzegorza Schreibera czytamy, 
że na wniosek burmistrza Rzgowa, GDDKiA 
przedstawi Urzędowi Marszałkowskiemu wy-
niki pomiarów, wykonanych w punktach po-
miarowych m.in. w Romanowie 52 i 58 oraz 
w Kalinku 99.

Włodzimierz Kupisz, fot. GDDKiA

GDDKiA 
wyciszy 
ekspresówkę
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Według aktualnej informacji Ministerstwa 
Zdrowia, od soboty, 17 października powiat 
łódzki wschodni, w tym nasza gmina – zo-
stały zakwalifikowane do strefy czerwonej, 
w której obowiązują maksymalne obo-
strzenia rygoru sanitarnego.

Od soboty 17 października obowiązuje 
następujący reżim epidemiologiczny:
•  ograniczenie liczby osób w placówkach 

handlowych – w sklepach o powierzchni 
do 100 m2 – 5 osób na kasę, w sklepach o po-
wierzchni powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2;

•  od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicz-
nościowych (wesela, konsolacje i inne);

•  podczas uroczystości religijnych nie więcej 
niż 1 osoba na 7 m2,

•  w zgromadzeniach publicznych może uczest-
niczyć maks. 10 osób;

•  w szkołach wyższych oraz ponadpodstawo-
wych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym 
(z wyłączeniem zajęć praktycznych).

•  lokale gastronomiczne mogę być otwarte 
w godz. 6.00–21.00. Zajęty może być co dru-
gi stolik. Po godz. 21.00 wyłącznie możliwość 
zamówienia posiłków na wynos;

•  ograniczenie liczba osób w transporcie pu-
blicznym – zajętych może być 50% miejsc 
siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc;

•  wydarzenia sportowe bez udziału publiczno-
ści;

•  w wydarzeniach kulturalnych maks. 25% 
miejsc zajętych przez publiczność;

•  zawieszona działalność basenów, aquapar-
ków i siłowni. 

Informacja na temat zmiany 
organizacji pracy Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie od dnia 12 października 
2020 r. w związku z trwaniem stanu 
epidemii na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej

1.  Na terenie urzędu wyznaczeni pracownicy 
kierują przemieszczaniem się interesantów 
tak, aby w Urzędzie przebywał jeden intere-
sant na jedno stanowisko obsługi (z wyłącze-
niem dzieci do 13. roku życia przebywających 
z rodzicami oraz osób, których obecność ko-
nieczna jest do załatwienia sprawy).

2.  W celu osobistego załatwiania spraw w Urzę-
dzie Miejskim w Rzgowie wprowadza się 
system telefonicznego umawiania wszyst-
kich wizyt interesantów przez pracowników 
merytorycznych.

3.  Uiszczanie zobowiązań płatniczych w Kasie 
Urzędu odbywa się w kolejności określanej 

przez pracowników merytorycznych wyda-
jących dyspozycje wpłat.

4.  Zaleca się korzystanie z usług elektronicz-
nych i drogi korespondencyjnej w celu za-
łatwienia spraw możliwych do realizacji bez 
bezpośredniej obsługi stacjonarnej.

5.  Do odwołania zawiesza się przyjęcia intere-
santów Burmistrza Rzgowa.

Od poniedziałku, 19 października 2020 ko-
respondencja składana przez interesantów, 
odbierana będzie w punkcie podawczym przy 
wejściu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Dane kontaktowe w celu załatwienia spra-
wy drogą elektroniczną/korespondencyjną:

Urząd Miejski w Rzgowie 
pl. 500-lecia 22, 95–030 Rzgów

– e-mail: sekretariat@rzgow.pl
– tel. sekretariatu: 42 214 12 10
– faks sekretariatu: 42 214 12 07
– Platforma Epuap:/UMRzgow/skrytka

Od 17 października 
gmina Rzgów 

w strefie czerwonej

O rosnącym niebezpieczeństwie za-
każenia koronawirusem i zasadach 
funkcjonowania przychodni w czasie 

pandemii rozmawiamy z dyrektorem Gminnej 
Przychodni Zdrowia w Rzgowie Jarosławem 
Nettikiem.

– Epidemia COVID-19 nabrała 
zastraszającego przyspieszenia. 
Widać to w gminie Rzgów?
– Niestety tak. Od kiedy na testy kierują, 
na podstawie objawów, również lekarze pierw-
szego kontaktu, czyli od końca września, nasi 
lekarze wytypowali około 20 potencjalnie cho-
rych na COVID-19 i u ponad 10 wynik był po-
zytywny. Od tygodnia codziennie kierujemy 
na badanie kilka osób i zwykle jedna z nich 
ma wynik dodatni. Dwie osoby były hospita-
lizowane, pacjenci około 50. roku życia. Ich 
stan był poważny. Na szczęście uległ poprawie 
i pacjenci już opuścili szpital. Wszystkich osób 
z koronawirusem mamy obecnie w gminie 
około 40. To m.in. osoby bezobjawowe, przeba-
dane po kontakcie z innymi zakażonymi na zle-
cenie sanepidu. My w takich bezobjawowych 
przypadkach kierować na badanie nie możemy.

– Gdzie się zarazili ci „wasi” chorzy, 
z objawami?
– Nie wiadomo. Nie wyjeżdżali za granicę, nie 
bawili się na weselach, po prostu prowadzili 
normalne życie, chodzili do sklepu, załatwiali 

swoje sprawy. To pokazuje, że obecnie w Polsce 
można już zarazić się wszędzie. Dlatego ważne 
jest, aby rzeczywiście poważnie podchodzić 
do wszystkich zaleceń dotyczących m.in. uni-
kania bliskiego kontaktu z innymi osobami. 
Niestety dość trudno jest nam nakłonić do tego 
naszych pacjentów. Po nastaniu chłodów 
zwłaszcza poranki obfitują w napięte sytuacje.

– Co się dzieje?
– Choć przychodnia jest czynna od godz. 8, 
zwykle już o godz. 7.30 przed drzwiami czeka 
mały tłumek, kilkanaście osób, które dodatko-
wo przyzwyczaiły się, że jesienią i zimą zawsze 
otwieraliśmy je już po godz. 7, żeby pacjenci 
nie marzli na dworze. Obecnie tak nie może-
my! Nie jest możliwe, byśmy wszystkich tych 
ludzi wpuścili do poczekalni, bo nigdy nie wia-

domo, która z tych osób jest zakażona koro-
nawirusem. I czy np. nie ma tam jednocześnie 
osoby chorej onkologicznie, dla której zaka-
żenie może się skończyć tragicznie… Dlatego 
apeluję: nie przychodźmy do przychodni, aby 
wyciągnąć kartę, telefonujmy!

– Nie ma kłopotów 
z dodzwonieniem się?
– Naprawdę można się dodzwonić, tylko trzeba 
chwilę poczekać, bo jest kolejka telefonujących, 
tak samo zresztą jak jest kolejka przy zapisach 
w okienku. Dzwoniąc uzyskujemy informa-
cję, na którym miejscu w tej kolejce jesteśmy. 
Nie rozłączajmy się więc, bo jeśli zadzwoni-
my za kilka minut, to znowu „ustawimy się” 
na końcu tej kolejki.

– Co, gdy już się dodzwonimy?
– W zależności od potrzeb: zostaniemy połą-
czeni z lekarzem, który oceni, czy jest potrzeb-
ne bezpośrednie badanie, czy na podstawie 
opisanych dolegliwości można udzielić porady 
telefonicznie i przepisać leki, w czym znacznie 
pomagają wprowadzone niedawno e-recepty. 
Nie musimy fizycznie odbierać recepty, lekarz 
poda nam jej numer. Potrzebujemy jeszcze 
tylko swój numer PESEL i możemy wykupić 
lekarstwa. A w przypadku leków „do powtórki” 
zapotrzebowanie na nie można zgłaszać wrzu-
cając kartki z nazwami preparatów do skrzynki 
zawieszonej przy drzwiach przychodni. Na-

stępnego dnia przez telefon dostaniemy kod 
e-recepty. Bez fizycznej wizyty u lekarza można 
też uzyskać zwolnienie.

– Jak wielu pacjentów fizycznie trafia 
teraz do gabinetów lekarzy?
– Mamy około 60% wizyt w porównaniu ze sta-
nem sprzed pandemii. To w obecnej sytuacji 
stosunkowo dużo. Dodam, że nasze funk-
cjonowanie było ostatnio sprawdzane przez 
kontrolera z Urzędu Marszałkowskiego, który 
zadzwonił incognito i potem, ujawniwszy się, 
wyrażał pozytywne zdziwienie naszą dostępno-
ścią dla pacjenta.

Rozmawiała 
Małgorzata Trzuskowska 

fot. mt

Z Gminna Przychodnią Zdrowia w Rzgowie 
można kontaktować się pod numerem 
telefonu: 42 280 75 55 oraz e-mailem: 
pielegniarki@gpz.rzgow.pl

Nie tłoczmy się przed przychodniąNie tłoczmy się przed przychodnią
GDY EPIDEMIA SZLEJE…

Informacja na temat zmiany Informacja na temat zmiany 
organizacji pracy Urzędu Miejskiego organizacji pracy Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie w związku z trwaniem w Rzgowie w związku z trwaniem 
stanu epidemii na terenie RPstanu epidemii na terenie RP



RZGÓW NASZA GMINA – październik 20208 REKREACJA I ROZRYWKA

W s k a t e p a r k u 
w Rzgowie 
o dby ły  s i ę 

XI Mistrzostwa Rzgowa 
w Jeździe na Deskorolce 
o Puchar Burmistrza Rz-
gowa. Organizatorem im-
prezy 3 października był 
Gminny Ośrodek Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji. 
Tym razem pogoda nam 
dopisała i uczestnicy sta-
wili się licznie. Ponad 30 
deskorolkowów zmagało 
się tego dnia o cenne na-
grody rzeczowe. Oprócz 
lokalnych uczestników 
gościliśmy też miłośników 
deskorolki z Krakowa oraz Płocka.

Nad naszymi uczestnikami czuwała 
współpracująca z GOSTiR od lat Pani Ma-
ria, nasza pomoc medyczna. Na szczęście 
obyło się bez kontuzji. Zawodnicy oceniani 
byli przez duet: Piotr Klimek i Rafał Mo-
dranka, a z wielkim zaangażowaniem ko-
mentował zawody Łukasz Jędrzejczak. Ra-
fał Modranka niedawno na Mistrzostwach 
Polski w Jeździe na Deskorolce zajął czwar-
te miejsce. Wielkie gratulacje dla niego.

Zawody odbywały się w dwóch ka-
tegoriach wiekowych. W kategorii do lat 
16 najlepszym okazał się 13-letni Miłosz 
Cieślak ze Rzgowa, drugie miejsce zajął 
Oliwier Marczak, a trzecie Eryk Drożdż. 

W kategorii powyżej 16 lat nagrody zdobyli: 
I miejsce Hubert Libiszewski, II Bartosz Ma-
ciejewski oraz III Jakub Misiak. W tym roku 
pojawiły się nietypowe laury. Zamiast tra-
dycyjnych pucharów były ręcznie wykonane 
z fragmentów deskorolek statuetki. Wręczyli 
je: burmistrz Mateusz Kamiński oraz dyrek-
tor GOSTiR Radosław Bubas. W wydarzeniu 
uczestniczyła radna Ewa Tyll.

Mistrzostwa były okazją do kontynuowa-
nia zbiórki pieniędzy na lek dla maleńkiej Mai 
z sąsiedniej gminy. Zapraszamy na kolejne mi-
strzostwa, które tradycyjnie odbędą się za rok 
na przełomie września i października. Gratu-
lacje dla wszystkich zawodników!

Tekst i foto: 
GOSTiR

Spektakl „Małżeński poker” w wykona-
niu Grupy Teatralnej 4+ odbył się na sce-

nie Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie 
w reżimie sanitarnym. Sztuka opowiada o parze 
małżeńskiej, w której mężczy-
zna jest pewnym siebie zwo-
lennikiem związku otwartego.

Jego żona od lat boryka 
się z depresją spowodowaną 
zachowaniem męża. Kobieta 
nie może się przełamać, aby 
podobnie jak mąż, rozpocząć 
rozwiązłe życie. Z czasem 
jej się to udaje, jednak wte-
dy w mężczyźnie dochodzi 
do głosu duma i zazdrość. 
Idzie za tym różnica zdań, 
burzliwe kłótnie, operowanie 

słowem… czyli typowa wojna damsko-męska. 
Pomysł został zaczerpnięty z książki Dario Fo 
i Franka Reme.

Ze względu na obowiązujące wytyczne, 
przedstawienie zostało wystawione dwa razy. 
Dziękujemy przemiłej publiczności za wyrozu-
miałość i zapraszamy na kolejne wydarzenia. 
Na scenie wystąpili: Bożena Krawczyńska oraz 
Tomasz Grzegorzewski.

* * *
Spektakl „Od czardasza do kankana” plano-
wany w Domu Kultury na 14 listopada został 
odwołany. Tekst i foto: GOK

Podwójny Podwójny 
„Małżeński „Małżeński 
poker”poker”

Walczyło ponad Walczyło ponad 
30 deskorolkowców30 deskorolkowców

W związku z wprowadzeniem czerwonej 
strefy epidemicznej: została zamknięta 
siłownia, sauna oraz zawieszone są zaję-
cia fitness, prowadzone przez instrukto-
rów GOSTiR w Rzgowie.
*  hala sportowa i boiska działają 

w reżimie sanitarnym i udostępniane 
są po wcześniejszej rezerwacji;

*  odbywają się zajęcia sportowe dla dzie-
ci – obowiązują zapisy;

*  nie ma możliwości udziału publiczno-
ści, zarówno w czasie zajęć sportowych 
jak i współzawodnictwa sportowego;

Jak informuje GOSTiR, sytuacja jest jed-
nak dynamiczna. Trwają rozmowy w mi-
nisterstwie w sprawie sportu i branży 
fitness. O wszelkich zmianach będziemy 
informować na bieżąco

Na razie Na razie 
bez siłowni bez siłowni 

i saunyi sauny

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochro-
nę zdrowia, a także zminimalizowanie ry-
zyka zakażenia koronawirusem – rodziców, 
uczestników zajęć oraz pracowników GOK 
w Rzgowie, prosimy o zapoznanie się oraz 
przestrzeganie obowiązujących w placówce 
„Procedur uczestnictwa w zajęciach grupo-
wych i indywidualnych” na wypadek zagro-
żenia COVID-19.
Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania 
ust i nosa oraz zachowywanie aktualnego 
dystansu społecznego.
•  Przed wejściem do instytucji bezwzględnie 

wymagana jest dezynfekcja rąk.
•  Na terenie budynku mogą przebywać wy-

łącznie osoby bez objawów choroby, suge-
rujących infekcję oraz biorące udział w or-
ganizowanych wydarzeniach i zajęciach.

•  Przyprowadzanie i odbieranie dzieci może 
odbywać się wyłącznie we wskazanych go-
dzinach funkcjonowania grup, do których 
uczęszcza dziecko oraz ze wskazanych 
miejscach (główne wejście placówki),

•  Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą 
poruszać się po budynku GOK-u. Dzieci 
młodsze odbierane będą przez instruktora 
przy wejściu głównym. Rodzice w oczeki-
waniu na oddanie dziecka instruktorowi 
ustawiają się z zachowaniem obowiązują-
cego dystansu społecznego.

•  Pracownicy GOK-u mają obowiązek egze-
kwowania od przebywających na terenie 
placówki osób, obowiązujących procedur. 

Zasady postępowania w GOKZasady postępowania w GOK
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Funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia za-
rażeniem wirusem COVID-19 wymusi-
ło na bibliotekach publicznych przyjęcie 

specjalnych procedur i obostrzeń w dostępie 
do księgozbioru oraz organizacji pracy przy za-
stosowaniu reżimu sanitarnego, wymaganego 
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Łodzi i rekomendowanego przez 
Bibliotekę Narodową.

Frekwencja rośnie
Sami bibliotekarze wymieniają się wirtualnie 
wskazówkami, jak dostosować się do sytuacji 
w sposób bezpieczny i właściwy. Dla bibliote-
ki w Rzgowie rok 2020 stał się wyjątkowy nie 
tylko ze względu na trudności związane z przy-
jęciem i wdrożeniem stosownych procedur 
i pracy w szczególnych warunkach, ze wzglę-
du na wprowadzane przez rząd obostrzenia, 
ale także z powodu długo oczekiwanej przepro-
wadzki do domu kultury, która miała miejsce 
w styczniu i lutym.

Obie te sytuacje spowodowały prawie czte-
romiesięczne zamknięcie. Uruchomienie biblio-
teki 8 maja 2020 r. przy zachowaniu szczegól-
nych środków ostrożności uskrzydliło zarówno 
nas, bibliotekarzy, jak i czytelników, który od-
wiedzają placówkę mimo uciążliwości, jakie 

niewątpliwie niesie obsługa „przez okien-
ko” i brak dostępu do półek. Od począt-
ku roku do końca września odnotowa-
no 2463 odwiedziny, co w porównaniu 
do analogicznego okresu roku ubiegłego 
było liczbą mniejszą o 1482 osoby. Biorąc 
pod uwagę krótszy czas otwarcia na prze-
strzeni roku, dziennie odwiedza nas więcej 
osób niż w poprzednim roku. W przeliczeniu 
na odwiedziny w tygodniu: 2019 rok – 434 oso-
by/tyg.; 2020 rok – 492 osoby/tyg.

Biblioteka aktualizuje swoje zbiory
W tym roku na zakup 1300 książek wydano 
30000 zł z dotacji organizatora oraz 7400 zł 
z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego dla bibliotek publicznych 
Priorytet  1. Rządowe finansowanie zawsze 
wymaga wkładu własnego, który jest zabezpie-
czany w budżecie jednostki wyłącznie na kup-
no książek. Ten warunek trudno jest spełnić 
w bibliotekach, których organizatorzy niechęt-
nie przeznaczają środki na taki cel. Biblioteka 
w Rzgowie zawsze mogła składać wniosek o po-
zyskanie znacznej kwoty z Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa dzięki hojności or-
ganizatora, który rozumie znakomicie potrzebę 
odmładzania zbiorów i pozyskiwania nowości. 

S a m o -
rząd dostrzega za-
równo potrzeby najmłodszego pokolenia, ale 
i zapewnia dorosłym dostępność literatury.

Sami czytelnicy wskazują, że oczekują no-
wości, śledzą portale księgarń i są doskonale 
zorientowani w nowinkach wydawniczych. Sta-
ramy się nadążać za topowymi księgarniami, 
uzupełniając zbiory, aby zaspokoić potrzeby czy-
telnicze naszych odbiorców, którzy sami wska-
zują, jak wiele wartości niesie obcowanie z lite-
raturą. Czytanie to wspaniała rozrywka, która 
daje możliwości oderwania się od codzienności, 
poszukiwania informacji, wypełnia wolny czas, 
oferuje poradnictwo w zakresie rozwiązywania 
trudności życia codziennego i wiele innych

Co czytamy najchętniej?
Gusta raczej nie zmieniają się radykalnie. Wiel-
biciele thrillerów są im nadal wierni, a fani 

reportaży czy biografii 
ciągle sięgają po te kate-
gorie książek. Literacki 
Nobel przyznany Oldze 
Tokarczuk spowodował 

ogromne zainteresowanie 
jej pisarstwem. Powodzeniem 

cieszyły się wszystkie powieści 
i opowiadania. Mimo spektakular-

nego, światowego sukcesu, jaki odniosła 
pisarka, na lokalnym rynku większą poczyt-
nością cieszy się Remigiusz Mróz, autor 42 

powieści (!). Inni chętnie czytani autorzy 
w rzgowskiej bibliotece to Harlan Coben, 
Lee Child, Diane Chcmberlain, Simon 
Sebag Montefiore, Erica Spindler, Kry-
styna Mirek, Lucinada Riley, Joanna 
Jax, Ałbena Grabowska. Dużą poczyt-
nością cieszy się literatura z dziedzin 
psychologii (Ewa Woydyłło, Katarzyna 
Miller) filozofii (Józef Tischner) i historii 

(Kamil Janicki, Magdalena Grzebałkowska).

Książki na… kwarantannie
Aby zachować wszelkie środki ostrożności, 
zwrócone książki bezwzględnie poddawane 
są dwutygodniowej kwarantannie i wyłączone 
z obiegu. Od początku roku do 30 września 
z biblioteki wypożyczono 6167 woluminów. 
W analogicznym okresie roku ubiegłego było 
to 9705 książek. Ostatni kwartał każdego roku 
to zwykle wzmożone odwiedziny w bibliote-
kach. Zapadający wcześniej zmrok, mniej obo-
wiązków w ogrodach i na działkach sprzyja się-
ganiu po książki, do czego zachęcamy Państwa 
serdecznie. Korzystajcie ze zbiorów biblioteki, 
bo dla Was została ona stworzona.

Anna Malinowska, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Rzgowie, fot. GBP

Lektury w czasach Lektury w czasach 
pandemiipandemii

Zastępca burmistrza Rzgowa Małgorzata 
Rózga i Włodzimierz Kaczmarek z Urzę-

du Miejskiego złożyli kwiaty przed pomnikiem 
żołnierzy 1939 roku w Rzgowie oraz 
przed pomnikiem ofiar II wojny świato-
wej z sołectwa Guzew Babichy. W tym 
roku – ze względów epidemiologicznych 
– samorząd podzielił na kilka etapów 
uczczenie pamięci naszych przodków 
w miejscach pamięci narodowej.

Burmistrz Mateusz Kamiński po-
wiedział, że monument na rzgowskim 
cmentarzu to symbol pamięci kilku już 
pokoleń mieszkańców gminy Rzgów 
o ofiarach Września 1939 r. Niedawno 
został w całości odnowiony – z zachowa-
niem centralnego elementu z poprzed-
niej mogiły – głazu z orłem w koronie 
i Krzyżem Walecznych. To zaś w takim 
połączeniu symbolizuje kontynuację pa-

mięci pokoleń naszych mieszkańców o pole-
głych Bohaterach. To bowiem nasi kombatanci, 
rówieśnicy pochowanych tu żołnierzy na prze-
łomie wieków zdecydowali o postawieniu tego 
pamiątkowego głazu.

5 września 2019 roku został odsłonięty 
pomnik w Guzewie, upamiętniający ofiary 
II wojny światowej pochodzące z sołectwa Gu-
zew-Babichy. To m.in. symboliczny pomnik 
podporucznika Teofila Jurka, strzelca z Gu-
zewa, który zginął w kampanii wrześniowej 

1939 r. broniąc linii Warty Na tablicy na obeli-
sku zostali wymienieni również: Stefan Jurek, 
Hilary Marek, Leon Ostojski i Stanisław Sio-
tor. Symbolicznie guzewski obelisk upamiętnia 
wszystkich z Guzewa i Babich, którzy zginęli 
lub zostali zamordowani bezimiennie w czasie 
II wojny światowej w latach 1939–1945.

O konieczności stworzenia miejsca pamię-
ci w Guzewie przesądziła historia Teofila Jur-
ka, nazwanego przez dziennikarzy „ostatnim 
żołnierzem Września 1939 r.” Ten przydomek 
wziął się stąd, że jego szczątki zostały odkryte 
w 2015 r. – 76 lat po stoczeniu wojny obronnej. 
21 listopada 2015 r. w Sieradzu-Męce odbył się 

pogrzeb szeregowego Teofila Jurka, który był 
żołnierzem 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. 
5 września 1939 r. znalazł się w oddziale, bro-
niącym linii Warty w Mnichowie koło Siera-
dza. Okopał się nieopodal bunkra, który został 
trafiony pociskiem artyleryjskim i stał się gro-
bem całej 14-osobowej załogi. W takich oko-
licznościach zginął 29-letni Teofil Jurek

Jego szczątki zostały odkryte dzięki de-
terminacji poszukiwaczy pamiątek historii. 
Rodzina po 76 latach dowiedziała się o miej-
scu i okolicznościach śmierci jednego z trzech 
braci z Guzewa, poległych w czasie II wojny 
światowej. Po Teofilu Jurku nie zachowała się 

żadna fotografia. Został zidentyfikowa-
ny na podstawie tzw. nieśmiertelnika, 
aluminiowej blaszki z nazwiskiem oraz 
imieniem noszonym przez każdego żoł-
nierza. Kopię tego nieśmiertelnika otrzy-
mała rodzina poległego strzelca. Podczas 
ekshumacji 17 października 2015 r. zna-
leziono 91 łusek karabinowych. Żołnierz 
oddał więc wiele strzałów w obronie po-
bliskiej linii kolejowej. Teofil Jurek zo-
stał pochowany w kamiennej kwaterze 
w mauzoleum, kryjącym szczątki 162 
żołnierzy poległych w walkach o Sieradz 
i pozycje nad Wartą. Bohaterski żołnierz 
został pośmiertnie awansowany do stop-
nia podporucznika.

Włodzimierz Kupisz, fot. UMR

Pamiętamy Pamiętamy 
o bohaterach!o bohaterach!

CZĘŚCIEJ KORZYSTAMY Z BIBLIOTEKI…

WIĄZANKI OD SAMORZĄDU PRZED 1 LISTOPADA
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Na tropach historii

Na cmentarzu wojennym z I wojny świa-
towej w Starej Gadce zakończono zapla-

nowany na ten rok częściowy remont obelisku 
i przycięto stare drzewa od strony nekropolii 
rzymskokatolickiej. Prace kosztowały łącznie 
40 tysięcy złotych i zostały sfinansowane przez 
Łódzki Urząd Wojewódzki.

Jak dowiedzieliśmy się od Włodzimierza 
Kaczmarka z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 
wykonawca remontu pomnika odsłonił cegla-
ną podmurówkę, oczyścił ją i uzupełnił ubyt-
ki, a następnie zabezpieczył podmurówkę przy 
pomocy specjalnego preparatu przed chło-
nięciem wilgoci. Uzupełnił kamienie, które 
wypadły wskutek niekorzystnych warunków 
pogodowych przez ponad sto lat. Doraźny re-
mont przeprowadzono w 2019 roku. Wtedy 
udrożniono kanały odwadniające, pomalowa-
no krzyż i zamontowano dwie płyty granitowe 
na znicze i wiązanki. Konserwacja zieleni zosta-
ła przeprowadzona na życzenie administratora 
współczesnego cmentarza za murem. Rodziny 
osób pochowanych przy murze sygnalizowały, 
że uschnięte konary m.in. starych dębów i akacji 
spadając w czasie wichury – uszkadzały nagrob-
ki, a cały teren był usiany dębowymi orzechami.

Włodzimierz Kupisz 
fot. Włodzimierz Kaczmarek

W czwartek, 8 października 2020 roku 
zostały przekazane pierwsze eksponaty 

do tworzonego w Rzgowie muzeum na szy-
nach. Michał Cybulski, mieszkaniec gminy 
Tuszyn ofiarował na ręce wiceburmistrz Mał-
gorzaty Rózgi cztery stare bilety tramwajowe 
MPK oraz modlitewnik z 1933 roku.

Te rzeczy odnalazł w zaka-
marku siedziska duże-
go krzesła podczas jego 
renowacji. Na bilecie 
strefowym, na sche-
macie linii tramwajowej 
widnieje historyczna 
nazwa placu Leonar-
da, który potem został 
przemianowany na plac 
Niepodległości w Łodzi.

– Bardzo mi się podoba idea stworzenia 
izby pamięci linii tramwajowej 42 w oryginalnym 
wagonie, który stanął przy zabytkowym moście 
tramwajowym – przyznał ofiarodawca. – To bę-
dzie dodatkowa atrakcja turystyczna i frajda dla 
dzieci szkolnych, które wejdą do zabytkowego 
pojazdu.

– Bilety trafią na ekspozycję w postaci orygi-
nałów i powiększeń w ramkach – mówi Włodzi-
mierz Kaczmarek, pracownik ratusza, inicjator 
izby pamięci linii 42 oraz dziejów komunikacji 
w gminie Rzgów. – Trzy z ofiarowanych biletów 
są strefowe, czwarty dziurkowany o nominale 
50 groszy pamiętam z własnych podróż tramwa-

jem w latach sześćdzie-
siątych. Zanim znajdą 
się w izbie muzealnej, 
zostaną jeszcze okazane 
ekspertom – hobbistom 

tramwajowym, którzy wyra-
żą opinię o ich pochodzeniu.

– Dziękujemy ofiaro-
dawcy za pierwsze ekspo-

naty – kontynuuje W. Kacz-
marek. – Prosimy mieszkańców o udostępnienie 
w celu skopiowania – amatorskich filmów po-
kazujących tramwaj 42, jego zdjęć z dawnych 
czasów, biletów, migawek i innych pamiątek. 
Proszę zgłaszać się do mnie do Urzędu Miejskie-
go, pokój nr 11 na parterze. Najlepiej wcześniej 
umówić się pod numerem telefonu: 42 214 12 33.

Włodzimierz Kupisz, fot. Michał Sowa

Obelisk już 
po remoncie

Pamiątki 
dla muzeum 
na szynach

CMENTARZ WOJENNY 
W STAREJ GADCE

Z książką za pan brat

Debiut „A żem jej powiedziała” w 2018 
roku objawił Katarzynę Nosowską 
jako wnikliwą obserwatorkę otocze-

nia, podejmującą się zwięzłego skomento-
wania spraw ważniejszych i mniej ważnych, 
udzielenia wskazówek w kwestiach życia spo-
łecznego, osobistego, rodzinnego, relacji mię-
dzyludzkich w sposób błyskotliwy i zabawny.

Bez moralizowania i krytykowania opo-
wiada o ludzkich ułomnościach, zwątpie-
niach, kompleksach, ganianiu za modą i ży-
ciu w fałszu. Pełna skromności i szacunku 
przestrzega przed zgubnymi konsekwencjami 
tłumienia swoich potrzeb dla przypodobania 
się otoczeniu. „Od jakiegoś czasu nie wstydzę 
się tego, kim jestem. Znam swoje możliwości. 

Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale 
wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie 
i oddychać swobodnie”.

Oryginalną osobowość, a przy tym doj-
rzałość życiową autorki w pełni widać w ko-
lejnej książce „Powrót z Bambuko”. Mimo 
„kapryśnej weny twórczej”, powstał bardzo 
udany zbiorek trafnych spostrzeżeń, czasem 
dość dosadnie opisanych. W swojej skrom-
ności autorka przestrzega czytelnika przed 
nazbyt głęboką analizą zamieszczonych 
wywodów pod kątem ich uniwersalności 
i słuszności, ale zdrowy rozsądek podpowia-
da, że właśnie takie one są – logiczne i mądre. 
W dziwnym, niepokojącym czasie pandemii 
dobrze jest wiedzieć, że nie jesteśmy osamot-
nieni w zmaganiu się z życiem.

Katarzyna Nosowska ma niecodzienny 
dar dawania otuchy, gdy ogarnia zwątpie-
nie, ale także sprowadzenia na ziemię, gdy 
nadmiar wody sodowej uderzy do głowy. 
W konfrontacji z otoczeniem, zwłaszcza 
prymitywnym i nieżyczliwym doradza dy-

stans – najlepsze koło ratunkowe. Tak zwane 
„autorytety” zaleca przebadać pod kątem ich 
przydatności i pożyteczności.

I jeszcze dobra rada, skuteczna wobec 
ludzi, którzy nie mając własnego życia, żar-
liwie interesują się cudzym. „Polecam wam 
cudowną formułkę na lęk przed tym, co lu-
dzie powiedzą, a brzmi ona: I co z tego? Nic 
z tego. Za każdym razem okazuje się, że nic 
z tego. Oni będą gadać – to pewne. Będą ga-
dać tyle, ile trzeba, by się nasycić – nie dłu-
żej. Chodzi o to, by własnym zaangażowa-
niem nie spowodować, że monolog zamieni 
się w dialog. Nie wahajcie się użyć własne-
go życia, by żyć, jak wam się podoba”.

Pięknie wydaną książkę zilustrowała 
Izabela Kaczmarek-Szurek.

Do wypożyczenia w naszej gminnej 
bibliotece. Zapraszam.

KATARZYNA NOSOWSKA
„Powrót z Bambuko” 

Wydawnictwo Wielka Litera, 2020.

Swobodny oddech życia…Swobodny oddech życia…
Anna 
Malinowska
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W niedzielę, 4 października w Guzewie 
odbył się piknik rodzinny, stanowią-
cy podsumowanie projektu „Od ma-

łego na całego z MDP”. Wydarzenie to tydzień 
wcześniej było przełożone z powodu fatalnej po-
gody. Dziś też pogoda nie rozpieszczała: krótki 
rzęsisty deszcz, burza z piorunami, a później już 
ciepło i słońce śmiało wyglądające zza chmur.

Do przystępowania dziś i w przyszłości 
do młodzieżowych drużyn OSP zachęcały pre-
lekcje z zakresu ratownictwa oraz działalności 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Druh Jarosław 
Głaszcz opowiadał o wyremontowanych przez 
siebie najstarszych egzemplarzach sprzętu po-
żarowego, począwszy od ręcznej sikawki z 1928 
roku oraz o motopompach, pochodzących 
z okresu od 1956 roku do lat sześćdziesiątych 

ubiegłego stulecia. Inni strażacy prezentowali 
dzieciom wyposażenie obu wozów strażackich 
tutejszej jednostki. Dzieci miały sposobność 
współzawodniczyć w ćwiczebnym gaszeniu 
„pożarów” przy pomocy ręcznych hydronetek.

Jednym z organizatorów pikniku rodzinne-
go i promocyjnego była OSP Guzew (naczelnik 
Krzysztof Gąsiorek, prezes Wojciech Pacholski). 
Z własnoręcznie obsługiwanego grilla, strażacy 
dostarczali na stół kolejne porcje pieczystego, 

a panie z Koła Gospodyń Wiejskich (prze-
wodnicząca Danuta Czekalska) przygotowały 
na piknik w strażnicy wspaniałe ciasta prosto 
z piekarnika, niektóre jeszcze ciepłe.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. bur-
mistrz Mateusz Kamiński, Radosław Pełka – 
przewodniczący Rady Miejskiej, Klaudia Za-
borowska-Gorzkiewicz – członkini Zarządu 
Powiatu łódzkiego Wschodniego oraz sołtys 
Anna Wydra. W. Kupisz

W niedzielę, obchodziliśmy XX Dzień Pa-
pieski, świętowany w tym roku pod ha-

słem: „TOTUS TUUS”. Rzgowski Chór „Came-
rata” uczcił ten dzień podczas mszy św. o godz. 
10 w parafii św. Stanisława B.M. śpiewając pieśni: 
„Ślubowanie”, „Nie lękajcie się” i „Abba Ojcze”.

Dzień ten jest okazją wsparcia, zapoczątko-
wanego przez naszego Wielkiego Rodaka, Jana 
Pawła II – Dzieła Nowego Tysiąclecia, zbiórki 
środków na stypendia dla zdolnej, ale nieza-
możnej młodzieży z małych miejscowości. Ce-
lem tego przedsięwzięcia jest stworzenie „ży-
wego pomnika” tego znaczącego pontyfikatu.

Słowa uznania dla chóru, który od wielu 
lat uświetnia tę uroczystość i jest fundatorem 
feretronu Papieża – Polaka wyraził proboszcz 
ks. Krzysztof Florczak. Obecny był również 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Chórmistrz Izabela Kijanka, fot. UMR

* * *
Nasz Czytelnik, pan Sławomir Sieradzan ze Rz-
gowa, nadesłał do redakcji wiersz dedykowany 

Janowi Pawłowi II, który drukujemy poniżej 
z okazji Dnia Papieskiego.

Pan Sławomir brał także udział w tegorocz-
nym konkursie „Listy Katyńskie”, zorganizowa-
nym przez Narodowe Centrum Kultury w 80. 
rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

JAN PAWEŁ II
Z górskich stron

Maryja wzniosła Cię na papieski tron
Abyś pokój niósł na cały świat
Jako Papież, Polak, nasz brat

Tyś ją ukochał z całych sił
Dla Ciebie tylko Chrystus był
I jako syna narodu polskiego
Wyniósł Cię na następcę swego

Widziałem obłoki na niebie
I Chrystusa, który szedł do Ciebie
W blasku chwały, gestem ręki pozdrawiający
Janie Pawle, Tyś mój syn świat rozgrzeszający.

Uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej 
w Kalinie wzięli udział w akcji „Bohate-

ON w Twojej Szkole”. Kampania miała na celu 
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 
Powstania Warszawskiego, promocję patrio-
tycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Młodzież wzięła udział w przygotowa-
nych zajęciach dotyczących tego wydarzenia. 
Następnie wysłała do powstańca pamiątko-
wy album z życzeniami. Bohaterska postawa 
uczestników wystąpienia z 1944 roku okazała 
się mieć dla uczniów współczesne przesłanie, 
które znalazło się wśród życzeń: „Powinniśmy 
brać z Nich przykład i codziennie, tak jak Oni, 
umieć podejmować wyzwania i wierzyć w ich 
powodzenie” – napisał Paweł Adamczyk.

Wśród listów znalazło się podziękowanie 
przygotowane przez Oskara Skrobiszewskiego 
i Jakuba Mielcarza, piękne ilustracje – Andżeli-
ki Kosiady, Patrycji Skrobiszewskiej, Nikoli Le-
śniewskiej, Patrycji Pomarkiewicz i Macieja Mi-
chasiewicza oraz wiersz autorstwa Zofii Polaczek 
i Wiktorii Koryckiej. Ten ostatni, wart jest uwagi:

Walczył w powstaniu dzielny i żwawy
Żołnierz, ojciec, syn dla ważnej sprawy.
Bił się, ginął ale nie dla sławy,
za waszą wolność, za kraj, za honor, za drogą 

Ojczyznę,
ta walka mu na piersi zostawiła bliznę.
Zabrała mu rodzinę, młodość i beztroskie lata,
nigdy więcej nie usłyszał od syna pięknych słów 

„TATA”.
Walczył za dnia, walczył i w nocy,
mając lat 30 zajrzał śmierci w oczy.
A potem go cieniem mogiła przykryła,
umarł za nasz kraj,
bo w jego sercu wolna Polska żyła!

Nasi bohaterowie, dziś Was wspominamy,
bo dzięki Wam wolną Polskę mamy,
na myśl o Was łza w oku się kręci,
byliście i będziecie w pokoleń pamięci.

Tekst i foto: Magdalena Mordaka

„Camerata” zaśpiewała dla 
uczczenia Dnia Papieskiego

List do Powstańca – BohaterON

Przyciąganie Przyciąganie 
strażackiego strażackiego 
narybkunarybku

GUZEW

Projekt dofinansowano w ramach lokalnego Programu Mikrograntów: Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców gminy 
Rzgów 2020 ze środków gminy Rzgów oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 realizowanego przez Centrum OPUS
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METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać:
•  odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
•  nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji do-

broczynnych
•  plastikowe opakowania po produktach spożywczych
•  opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
•  opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 

kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
•  plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
•  aluminiowe puszki po napojach i sokach
•  puszki po konserwach
•  folię aluminiową
•  metale kolorowe
•  kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać:
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Do pojemnika „Metale 
i tworzywa sztuczne“ trafiają:
• aluminiowe wieczka;
• butelki PET;
• etykiety z folii termokurczliwej;
• folia aluminiowa;
• folia opakowaniowa;
• foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu;
• garnki, blachy do pieczenia;
• kapsułki po kawie;
• kartony po napojach;
• koperty z folią bąbelkową;
• metalowe nakrętki od słoików, kapsle;
• nakrętki od słoików;
• opakowania po jogurcie;
•  plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości;
• produkty z biodegradowalnego plastiku;
• produkty z gumy i kauczuku;
• puszki po napojach, konserwach;

• styropian;
• tubki po paście do zębów;
• woreczki foliowe.

Tego nie wyrzucamy:
akumulatory, baterie, płyty CD czy DVD, zużyty sprzęt elektronicz-
ny i AGD, butle gazowe, amunicja, plastikowe pojemniki, w któ-
rych przechowywano tłuste produkty, plastikowe zabawki, opako-
wania po farbach, lakierach i olejach, opakowania po aerozolach.

Wskazówki:
•  opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale 

nie musimy ich myć – o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca;
•  jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile 

to możliwe, należy ją zdjąć;
•  z kopert z folią bąbelkową można – choć nie trzeba – ode-

drzeć papier i wyrzucić go do pojemnika na papier;
•  aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od po-

jemników;
• butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki.

PAPIER

Należy wrzucać:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
•  papierowych worków po nawozach, cemencie i innych ma-

teriałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
•  zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 

jednorazowych
• ubrań

Do pojemnika „Papier” trafiają:
• czasopisma, ulotki;
• kartonowe pudła i opakowania;
• kartony po jajkach;
• papier, karton, tektura;
• pudełka po pizzy (niezatłuszczone);
• rurki po papierze toaletowym i ręcznikach;
•  torby papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone i wykonane 

z tzw. papieru kredowego);
• zeszyty.

Tego tu nie wyrzucamy: okładki książek, papier pokryty 
tworzywem sztucznym, papier lakierowany lub zabrudzony, 
tłusty, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, 
papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych, 
paragony ze sklepu.

Wskazówki:
•  jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę 

klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych;
•  zabrudzone/zatłuszczone części papieru – np. pudełek 

po pizzy – odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na od-
pady zmieszane;

•  z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek;
•  z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy – 

np. okładki czy ramki.

SZKŁO

Należy wrzucać:
•  Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po na-

pojach alkoholowych i olejach roślinnych)
•  Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykona-

ne z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać:
• Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• Szkła okularowego
• Szkła żaroodpornego
• Zniczy z zawartością wosku
• Żarówek i świetlówek
• Reflektorów
• Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
• Luster
• Szyb okiennych i zbrojonych
• Monitorów i lamp telewizyjnych
• Termometrów i strzykawek

UWAGA!
Niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło białe 
i kolorowe.

Do pojemnika „Szkło” trafiają:
• butelki po napojach i żywności;
• opróżnione słoiki bez nakrętek;
• szklane opakowania po kosmetykach.

Tego tu nie wyrzucamy:
ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, 
znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, 
opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silniko-
wych, lustra i szyby.

Wskazówki:
•  opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady 

szklane, natomiast nakrętkę do właściwego ze względu 
na tworzywo pojemnika;

•  słoików nie trzeba ich myć, o ile gmina wyraźnie tego nie 
zaleca.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

Nie należy wrzucać:
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Do pojemnika „BIO” trafiają:
• części roślin;
• fusy z kawy i herbaty;
• owoce;
• skorupki jajek;
• słoma, siano i trociny;
• warzywa;
•  zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy:
ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna im-
pregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju ja-
dalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.
Wskazówki: odpady biodegradowalne można wrzucać 
do pojemnika BIO tylko w opakowaniach biodegradowalnych 
np. z papieru, ale niezadrukowanych.

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać 
wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, 
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Do pojemnika „odpady zmieszane” trafiają:
• gąbki, szmatki;
• kurz z odkurzacza;
• maszynki do golenia;
• mięso, ryby, resztki zwierzęce;
• nabiał, ser, jaja;
• niedopałki papierosów;
• odchody zwierząt;
• olej do smażenia;
• paragony ze sklepu/bankomatu;
• pergamin;
• piasek;
• plastikowe opakowania po tłuszczu;
• porcelana, fajans;
•  produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, ban-

daże, podpaski, tampony, wata);
• produkty skórzane, futrzane;
• torebki po herbacie;
• włosy, sierść, pióra;
• zatłuszczony papier;
• zapalniczka (pusta);
• zbite naczynia, szklanki, kieliszki;
• zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne;
• zużyte ubrania, tekstylia, obuwie;
• żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt.

Tego tu nie wyrzucamy:
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
zużyte opony, baterie, akumulatory, lekarstwa, odpady me-
dyczne, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz zgod-
nie z §2 uchwały nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z 27 listopada 2019 
r w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Rz-

gów (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz. 7004) obowiązkiem właściciela nierucho-
mości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim sta-

nie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
W związku powyższym informujemy, że do 30 kwietnia 2021 roku 

właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane) 

zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.

Segregowanie odpadów chroni środowisko, 
ale ma także znaczący wpływ na koszty 

wywozu śmieci w naszej gminie.
UWAGA!
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W czwartek, 15 października Państwowa 
Straż Pożarna w Łodzi przekazała bez-

płatnie średni wóz ratowniczo-gaśniczy OSP 
w Guzewie. Jak poinformował dh Dariusz 
Krzewiński, prezes Powiatowego i Gminnego 
Związku OSP RP, przekazany Star MAN ma 16 
lat. Pierwotnie, został zakupiony dla państwo-
wej straży przez Urząd Miasta Łodzi.

Samochód, ostatecznie zakończył służbę 
w PSP i został bezpłatnie przekazany guzew-
skiej jednostce ochotniczej. OSP czekała kilka 
lat na zamianę 37-letniego Jelcza, który naj-
prawdopodobniej zostanie oddany innej, bar-
dziej potrzebującej jednostce OSP. Średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy Star MAN został 
wyprodukowany w 2004 roku w fabryce Star 
MAN i zyskał specjalistyczną zabudowę u ze-
wnętrznego wykonawcy. Na liczniku ma zale-
dwie 40 tys. km, a więc jest w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Jego zbiornik posiada po-
jemność 2,5 tysiąca litrów wody do gaszenia.

Prezes OSP Guzew Wojciech Pacholski i na-
czelnik Krzysztof Gąsiorek są bardzo dumni 
ze wzmocnienia jednostki bardziej niezawodnym 
od Jelcza pojazdem. Przyjazd Stara MAN-a po-
przedził lekki wóz ratowniczy na sygnale, a stra-
żacy przed wjazdem do strażnicy odpalili race.

W. Kupisz, fot. archiwum OSP Guzew

Policjanci z Komisariatu Policji w Rzgo-
wie zatrzymali dwóch mężczyzn w wie-
ku 25 i 22 lat. Jak się okazało ten duet 

dopuścił się licznych kradzieży z włamaniem 
w powiecie łódzkim wschodnim od początku 
2020 roku. Zebrane w sprawie dowody po-
zwoliły na przedstawienie 25-latkowi zarzutu 
kradzieży z włamaniem, natomiast 22-latek 
usłyszał 4 takie zarzuty. Łączna wartość skra-
dzionego mienia wyniosła ponad 8 tys. zł. 
Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Według ustaleń rzgowskich kryminal-
nych, do kradzieży z włamaniem m.in. doszło 
w czerwcu 2020 r. w Romanowie. To zdarzenie 
doprowadziło na trop 22-letniego łodzianina 
i 25-letniego mieszkańca gminy Rzgów. Jak się 
okazało, mężczyźni włamywali się nie tylko 
do domków letniskowych, ale również garaży, 
a nawet skrzynek sygnalizatorów świetlnych. 

Łupem padały najróżniejsze przedmioty, czę-
ści samochodowe, felgi, opony, akumulatory, 
poroża i inne trofea myśliwskie. Proceder ten 
trwał kilka miesięcy.

W końcu, 7 października 2020 roku męż-
czyźni zostali zatrzymani przez rzgowskich 
mundurowych. Obaj dwudziestolatkowie 
są dobrze znani stróżom prawa.

oprac. WK, źródło: policja

Kradli felgi Kradli felgi 
i… porożai… poroża

Tylko w ciągu jednego dnia koluszkowscy 
i rzgowscy policjanci zostali wezwani 

do interweniowania wobec nietrzeźwych kie-
rowców. 22-letni kierujący samochodem do-
stawczym został zatrzymany na autostradzie 
A 1 przez innych uczestników ruchu. Miał 
blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. 
Kolejny, 30-latek kierujący volkswagenem do-

prowadził do zdarzenia drogowego w Rzgowie 
i miał ponad 0,5 promila Obaj zostali zatrzy-
mani. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności.

17 października 2020 roku tuż przed godz. 
21.00 oficer dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Koluszkach otrzymał zgłoszenie, 
że na trasie S8 w kierunku Warszawy może 
jechać nietrzeźwy kierujący. We wskazane 
miejsce natychmiast został skierowany rzgow-
ski patrol. Policjanci dojechali aż na trasę A1 
w kierunku Katowic, gdzie zauważyli dostaw-
czego fiata, który stał częściowo na lewym pasie 
ruchu i pasie zieleni.

Przed fiatem i tuż za nim stały też samochody 
osobowe, które uniemożliwiły kierującemu od-
jazd z miejsca. Jak ustalili na miejscu mundurowi 
świadek – którego zaniepokoił tor jazdy fiata – 
zaalarmował policję, po czym nie tracił kierują-

cego z oczu. Jechał cały czas za nim. Na autostra-
dzie kierowca fiata zatrzymał się na lewym pasie, 
aby załatwić potrzebę fizjologiczną.

Wtedy świadek i inny samochód osobowy 
uniemożliwili jego dalszą jazdę. Jak się okazało, 
kierowcą dostawczego samochodu był 22-letni 
mężczyzna, przeprowadzone badanie trzeźwości 
wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Został zatrzymany i usłyszał już zarzut. Do-
datkowo za swoje skrajnie nieodpowiedzialne za-
chowanie odpowie przed sądem. Za prowadzenie 
w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat więzienia.

Kierującym, którzy zareagowali dziękujemy 
za odwagę i wzorową postawę, takie zachowa-
nie zasługuje na szczególne uznanie. Reagujmy 
na niebezpiecznie zachowanie innych uczest-
ników ruchu drogowego. Policjanci sprawdzą 
każdy sygnał! Każdy świadek przestępstwa, 
ma prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku. 

Obywatelskie ujęcie to przywilej, który wynika 
z art. 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Taką 
osobę należy niezwłocznie przekazać policji.

Tego samego dnia kilka minut po godz. 
20.00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowe-
go koluszkowskiej komendy zostali wezwani 
do zdarzenia drogowego w Rzgowie na ul. Tu-
szyńskiej. Na miejscu mundurowi ustalili, iż 
kierujący volkswagenem nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu prawidłowo jadącej kia, w wy-
niku czego doszło do zderzenia pojazdów. Pod-
czas przeprowadzonego badania trzeźwości 30 
– letniego kierującego volkswagenem okazało 
się, iż ma on ponad 0,5 promila alkoholu w or-
ganizmie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości usły-
szał już zarzut, za co grozi do 2 lat pozbawienia 
wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzą 
policjanci z Komisariatu Policji w Rzgowie.

Źródło: policja

Nietrzeźwi Nietrzeźwi 
kierowcy kierowcy 
zatrzymanizatrzymani

Star MAN nadal na służbieStar MAN nadal na służbie
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Podczas trwania epidemii koronawirusa 
w Polsce przemoc w rodzinie, bardziej 
niż kiedykolwiek wcześniej, zamknięta 

została w czterech ścianach. Dlatego bardzo 
ważne jest, żeby ofiary przemocy wiedziały, 
jak w obecnej sytuacji mogą sobie radzić oraz 
gdzie i w jaki sposób prosić o pomoc. Dla osób 
pokrzywdzonych przemocą domową hasło 
#zostańwdomu ma niestety zupełnie inny wy-
miar niż ten powszechnie znany, kojarzony 
z bezpieczeństwem. Sytuacja osób pokrzyw-
dzonych jest dzisiaj niezwykle trudna – izola-
cja sprawia bowiem, że są one zamknięte wraz 
ze swoim oprawcą.

Dlatego też Niebieska Linia IPZ prowa-
dzi akcje #ZatrzymajEpidemiePrzemocy, 
w ramach której pragnie pokazać, że w sytu-
acji przemocy domowej zarówno osoby po-
krzywdzone przemocą, jak i jej świadkowie, 
nie są sami. Przypominamy również że, Biu-
ro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając 
we współpracy z ekspertkami Fundacji Femi-
noteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Li-
nii IPZ, aby wspierać ofiary przemocy domo-
wej opracowało „Plan awaryjny”. Plan zawiera 
informacje o tym, jak i gdzie można uzyskać 
pomoc w czasie pandemii.

„Plan Awaryjny” – krok po kroku:
1. Obserwuj zachowania osoby agresywnej
To ważne, żeby wiedzieć jakie zachowania za-
powiadają najgorsze i kiedy sytuacja staje się 
niebezpieczna dla Ciebie, Twoich najbliższych, 
dzieci.

2. Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo
Powiedz dzieciom, gdzie mogą szukać po-
mocy, naucz je numeru alarmowego, ustalcie 
gdzie znajduje się klucz do domu, upewnij się, 
że znają adres mieszkania, gdyby musiały wzy-
wać służby.

3. Bezpieczne miejsce
Zastanów się, gdzie w Twoim domu możesz 
znaleźć bezpieczne schronienie.

4. Bądź przygotowany/a do ucieczki
Spakuj wszystko do podręcznej torby, trzymaj 
ją pod ręką, tak żeby w każdej chwili móc ją za-
brać

5. W sytuacji zagrożenia
W telefonie komórkowym numer alarmowy 
zaprogramuj tak, żebyś mogła/mógł wybrać 
go jednym klawiszem. Poza telefonem policji 
warto mieć także pod ręką numery telefonu 
pogotowia ratunkowego, bliskiej Ci osoby oraz 
numer telefonu do schroniska, gdzie możesz 
uzyskać pomoc i wsparcie. Jeśli z interwencją 
przyjedzie policja, a się boisz o swoje życie 
i zdrowie, domagaj się, aby sprawca przemocy 
został zatrzymany na 48 godzin. Zyskasz w ten 
sposób czas, żeby znaleźć schronienie, uzyskać 

pomoc. Pamiętaj, że mimo stanu epidemii służ-
by mają obowiązek niezwłocznie reagować 
na przypadki przemocy domowej!

6. Poznaj swoich sojuszników
Rozmawiaj z rodziną, sąsiadami i znajomymi 
o sytuacji w twoim domu. Opracuj wspólnie 
z nimi strategię postępowania na wypadek, 
gdybyś potrzebował/a ich pomocy.

Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej 
osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa 
Cię bić, grozić Ci, upokarzać ani w żaden inny 
sposób naruszać Twoich praw. Prawo jest po to, 
aby Cię chronić – zgłaszaj organom ścigania 
każdy akt przemocy i domagaj się ukarania 
sprawcy.

ZADBAJ O SWOJE
BEZPIECZEŃSTWO!

Pomocne numery telefonu:

•  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie – „NIEBIESKA LINIA” 800 12 
00 02, numer czynny całą dobę;

•  Centrum Praw Kobiet Telefon interwencyjny 
600 070 717 czynny całą dobę;

•  Pomoc prawna i psychologiczna 22 621 35 37 
czynny 10.00–16.00;

•  Fundacja Feminoteka 888 88 33 88, pn-pt 
8.00–20.00;

•  Niebieska Linia IPZ 22 668 70 00 czynny co-
dziennie 12.00–18.00

•  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 116 111 
czynny całą dobę.

Bezpłatne aplikacje mobilne 
(Apple Store i Google Play):
•  AvonAlert – aplikacja Fundacji Feminoteka 

i Avon;
•  Twoja komenda – aplikacja Policji Alarm112 

aplikacja MSWiA;
•  Twój parasol – aplikacja Policji.

Źródło
•  https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/

Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf
•  https://www.niebieskalinia.pl/

Opracowała: Katarzyna Hendzlik, 
pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rzgowie

Nie bądź ofiarą Nie bądź ofiarą 
przemocy!przemocy!

W  O K R E S I E   P R Z Y M U S O W E J
 I Z O L A C J I  W  N I E K T Ó R Y C H 
D O M A C H   M O Ż E   
D O C H O D Z I Ć   D O

A K T Ó W 
P R Z E M O C Y

 

D O M   N I E   J E S T   D L A   C I E B I E

B E Z P I E C Z N Y M   S C H R O N I E N I E M ?

Z A D Z W O Ń

P O R A D N I A   T E L E F O N I C Z N A

“ N I E B I E S K I E J   L I N I I ”  I P Z

2 2 - 6 6 8 - 7 0 - 0 0
L U B   N A P I S Z
P O R A D N I A @ N I E B I E S K A L I N I A . P L

 J E S T E Ś   S Ą S I A D E M   O S Ó B ,  K T Ó R E   M O G Ą

B Y Ć   W   N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W I E

Z   P O W O D U   D O Ś W I A D C Z A N E J   P R Z E M O C Y ?

D Z W O Ń  N A  P O L I C J Ę ,

D O  O Ś R O D K A   P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J
L U B  D O  “ N I E B I E S K I E J   L I N I I ” IPZ

 P O  W I Ę C E J   I N F O R M A C J I   Z A J R Z Y J   N A 

W W W . N I E B I E S K A L I N I A . P L

#ZATRZYMAJEPIDEMIEPRZEMOCY

W piątek, 16 października, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet 
płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zali-
czek na poczet płatności obszarowych PROW. 
W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolni-
ków, a kwota przeznaczona na realizację tych 
płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki w 2020 r. 
wypłacane będą polskim rolnikom na najwyż-
szym dopuszczonym w Unii Europejskiej po-
ziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich 
wynoszą 70%, a w przypadku płatności obsza-
rowych PROW – 85%.

Ruszyły wypłaty Ruszyły wypłaty 
zaliczek dla zaliczek dla 
rolnikówrolników
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Ostatnią relację dotyczącą 
wyników pierwszego zespołu 
Zawiszy zakończyliśmy małym 
niedosytem, związanym 
ze zbyt mała liczbą zdobytych 
punktów. Teraz jednak koniec 
naszego sprawozdania 
zakończy się dużo bardziej 
przyjemną formułą, gdyż trzy 
zwycięstwa z rzędu muszą 
cieszyć.

Seniorzy w formie
Zaczęło się jednak od porażki w zawsze długo 
wyczekiwanym pojedynku z rezerwami Wi-
dzewa Łódź. Takie spotkania powodują szybsze 
bicie serca, wszak postawić się uznanym druży-
nom województwa łódzkiego i odnieść w nim 
korzystny rezultat stanowi o esencji toczonych 
sportowych bojów. I wcale ten 
mecz nie musiał zakończyć 
się tak jak się zakończył 
(przyp. porażka 1:3). 
Co trzeba oddać 
rywalom z Ło-
dzi to, że prze-
waża l i  oni 
w całym spo-
tkaniu, choć 
o wyniku za-
decydowały 
tak naprawdę 
końcowe frag-
menty meczu. 
Duża w tym zasłu-
ga będącego w dobrej 
formie bramkarza Zawiszy 
Przemka Kazimierczaka, który 
w potyczce z Widzewem zaczarował strzeżoną 
przez siebie bramkę.

Ten mecz pokazał także, jak prawdziwe 
jest piłkarskie powiedzenie, że niewykorzysta-
ne sytuacje się mszczą. Zawisza kończy jedną 
z akcji strzałem w poprzeczkę, a za chwilę traci 
gola. Po bramce wyrównującej nasi zawodnicy 
kontynuowali dobrą grę i wyprowadzili kon-
tratak, który powinien dać gola. Piłka jednak 
nie ląduje w bramce, a za chwilę po rzucie kar-
nym gospodarze wychodzą na prowadzenie. 
Niestety tym razem to my musieliśmy stać się 
beneficjentem przypomnianego wyżej powie-
dzenia. Wynik tego spotkania nie wpłynął jed-
nak niekorzystnie na postawę zespołu Michała 
Osińskiego.

Już następny mecz dał początek trwającej 
serii zwycięstw. Najpierw pokonujemy zespół 
Term Uniejów, następnie Orła Parzęczew, 
a w ostatniej kolejce GLKS Dłutów. Najbardziej 
dramatyczny przebieg miało spotkanie w Pa-
rzęczewie, którego losy rozstrzygnęła bramka 
zdobyta przez Zawiszę w 85 min. Komplet 9 
punktów pozwolił na przesunięcie się w ligo-

wej tabeli i nawiązanie kontak-
tu ze sporą grupą drużyn 

zajmujących miejsca 
w środku stawki 

tegorocznej klasy 
okręgowej.

Ni e s t e t y 
w dalszym 
ciągu naj-
większą na-
szą bolączką 
są odnoszone 

przez zawod-
ników kontuzje. 

W ostatnim me-
czu z GLKS Dłutów 

faul gości skończył się 
złamaniem kości piszcze-

lowej naszego skrzydłowego. Tym 
samym dołączył on do szerokiego grona nie-
obecnych. Na pewno jednak do dwóch ostat-

nich potyczek zespół przystąpi skon-
centrowany i zmobilizowany, aby 
passa zwycięstw została podtrzy-
mana i kontynuowana w rundzie 
wiosennej.

Dobiegły natomiast końca 
rozgrywki rundy jesiennej w wy-
konaniu kobiecej drużyny Zawiszy. 
I chyba ta runda zakończyła się dla 
nich zbyt szybko, gdyż ostatnie wyniki 
były naprawdę imponujące. Bilans bram-
kowy trzech ostatnich spotkań wyniósł 19–0!, 
a łączny wcale nie jest gorszy i zatrzymał się 
na stanie 29–7! Na liczbę 13 punktów złożyły 
się 4 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka. Zaczy-
namy coraz bardziej żałować, że mecz z lide-
rującym w tabeli Włókniarzem Konstantynów 
odbył się w pierwszej, a nie ostatniej kolejce tej 
rundy (przyp. przegrana 2:3). Już teraz z nie-
cierpliwością czekamy na spotkanie rewanżo-
we, które jednocześnie będzie rozpoczęciem, 
oby jeszcze bardziej udanej, rundy wiosennej. 
O awans może być trudno, ale jak mówi sta-
re porzekadło – dopóki piłka w grze… Przed 
naszymi dziewczynami dosyć długa przerwa, 
jednak pozwoli ona na jeszcze większe skonso-
lidowanie zespołu, a może także na przeprowa-
dzenie kolejnych, wartościowych wzmocnień.

Młodzieżowe granie
Ciężka dalsza przeprawa w najwyższej woje-
wódzkiej lidze juniorów spotyka zespół Zawi-
szy. O ligowe punkty jest niezmiernie ciężko, 
jednak naszej drużynie i tak należą się duże 
brawa. Jak wiemy grają oni dużo młodszym 
zespołem (niekiedy dwuletnim – Junior A1 
to roczniki 2002, a nasz zespół złożony jest 
z zawodników urodzonych w latach 2003 
i 2004), a i tak dzielnie stawiają czoła bardziej 
doświadczonym drużynom. Niestety nie omi-
jają ich także kadrowe problemy i to na jednej 
z najważniejszej pozycji, a mianowicie bramka-
rza. W pewnym momencie z gry wypadli obaj 
golkiperzy, a w bramce zameldował się zawod-
nik z pola. W trybie pilnym udało się dokonać 
transferu zawodnika do bluzy z numerem 1, 
który może okazać się dużym wzmocnieniem.
Trampkarze (rocznik 2006/07) w kolejnych 
rozegranych spotkaniach odnieśli łącznie 6 
kolejnych zwycięstw! Tym samym zawieszo-
na poprzeczka powędrowała bardzo wysoko. 
Takie wyniki pozwoliły na przesunięcie się 
w tabeli na 3 pozycję, pozostając za drużyna-
mi AKS-u SMS Łódź i Sokoła Aleksandrów. 
W rundzie jesiennej pozostały im do roze-
grania 2 spotkania, w których bardzo realne 
jest zdobycie kompletu punktów. Zespół Mło-
dzików z rocznika 2008 mimo odnoszonych 
w kratkę wyników pozostaje w środku tabeli 
tracąc do 3 pozycji tylko 1 punkt. Zespół ten, 
który tak naprawdę został stworzony przed 
startem tego sezonu na nowo, dalej sumiennie 
pracuje na swoim zgraniem i podnoszeniem 
swoich umiejętności. Ciężką pracę wykonuje 
także zespół młodzików z rocznika 2009.

Docierają do nas sygnały, że z pracy wy-
konywanej na treningach zadowolony jest 
zarówno bezpośredni opiekun zespołu, jak 
i trener przygotowania motorycznego. Cieszy 
nas tym samym zaangażowanie zawodników, 

co w przy-
s z ł o - ści pozwoli im 
wejść na jeszcze wyższy poziom. Obecnie to li-
gowy średniak, który jednak potrafił postawić 
się prowadzącemu w tabeli zespołowi Widze-
wa, co w tej lidze należy do rzadkości. Drużyna 
rocznika 2010 to obecny lider swoich rozgry-
wek, choć o ostateczne zwycięstwo w lidze bę-
dzie chyba trudniej niż w poprzednich latach. 
Niemniej jednak w dalszym ciągu, jak twierdzą 
nawet rywale, to jedna z najsilniejszych drużyn 
naszego województwa w tym roczniku.

Trzymamy mocno kciuki za ich dalszy roz-
wój. Drużyna rocznika 2011 zbiera kolejne szli-
fy w swoich rozgrywkach. Po bardzo dobrym 
początku sezonu przyszły trochę słabsze wyni-
ki, do których nie przywiązujemy jednak zbyt 
dużej uwagi. Gdyż także i te słabsze spotkania 
potrafią dać dobrą lekcję futbolu. Co warte ko-
lejny raz zaznaczenia zespół ten wspierany jest 
niekiedy zawodnikami z młodszego rocznika 
2012, którzy nie ustają umiejętnościami swoim 
starszym kolegom. Ci właśnie najmłodsi sta-
żem (zespół 2012) kontynuują granie w orga-
nizowanych cyklicznie turniejach. Kolejny też 
raz musimy napisać, że z bardzo dobrym skut-
kiem i co jeszcze ważniejsze z wielkim hartem 
ducha. Ostatni, odbywający się w Koluszkach, 
toczony był przy nieustannie padającym desz-
czu. Nie przeszkodziło to jednak w pokazaniu 
sportowego charakteru i zaprezentowaniu swo-
ich umiejętności. Brawo Zawisza!

Nabór trwa
Ruszyły już zapowiadane od dłuższego czasu 
treningi dla nowego zespołu Zawiszy, złożo-
nego z dzieci urodzonych w latach 2013/2014. 
Trenerem tej drużyny został dobrze znany 
w Rzgowie Krzysztof Dudkiewicz. Zaję-
cia na ten moment odbywają się we wtorki 
i czwartki na orliku w Starowej Górze. Kolej-
nych chętnych ponownie zapraszamy do wstą-
pienia w nasze szeregi. Choć to nie jedyny na-
bór prowadzony w naszym klubie. Tzw. nabory 
uzupełniające prowadzą także zespoły z rocz-
ników 2006/07, 2008 czy 2011. Wszelkich 
informacji udzielamy mailowo, telefonicznie 
lub poprzez prowadzony profil facebookowy. 
Zapraszamy!

DOŁĄCZ DO ZAWISZY!
zawisza.rzgow@wp.pl

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Na pokładzie Zawiszy…Na pokładzie Zawiszy…
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W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została de-
dykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, osoby 
starsze, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu 
i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podsta-
wowej potrzeby, będą mogły poprosić o pomoc. Usługa wsparcia będzie polegała 
w szczególności na dostarczeniu niezbędnych zakupów, w tym artykułów spożyw-
czych, artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebujące-
go wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka 
skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły zwią-
zane z udzieleniem pomocy. Pracownicy ośrodka, członkowie ochotniczych straży 
pożarnych, wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty 
zakupów pokryje senior. Pomoc ta skierowana jest w szczególności do osób powyżej 
70. roku życia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie pragnie jednocześnie przestrzec 
Seniorów przed osobami mogącymi podszywać się za realizatorów zadania, to jest 
pracowników Ośrodka, wolontariuszy, strażaków.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej posiadają legitymacje służbowe. Nadto oso-
by, które zgłoszą się do Państwa można zweryfikować pod numerem 42 214 21 12, 
42 239 59 97, 42 213 09 29 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka), 
w pozostałych dniach i godzinach pod numerem telefonu 793 240 194.

16 INICJATYWY

W niedzielę, 8 listopada 2020 roku, w godzinach 
od 9 do 13, Klub Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi w Rzgowie im. kpr. Wojtka zaprasza 
do udziału w akcji honorowego krwiodawstwa. 
Krew można będzie oddać z zachowaniem wymo-
gów sanitarno-epidemiologicnych w hali GOSTiR. 
Akcja jest potrzebna w związku z ogromnym zapo-
trzebowaniem na krew w warunkach pandemii.

Pomagajmy Pomagajmy 
seniorom!seniorom!

Krew ratuje życie


