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ŚMIECIOWAŚMIECIOWA

W związku z tym, że wiosną przyszłego roku ogłoszony będzie nowy przetarg na odbiór odpadów 
z terenu gminy Rzgów, rozpoczynamy cykl publikacji na temat naszej polityki śmieciowej. Koszty 
tego typu usług rosną w szybkim tempie i chcemy się przygotować do jak najlepszej pozycji startowej 
w negocjacjach, by opłaty od maja 2021 roku drastycznie nie wzrosły. Szczegóły – str. 7

UWAGA! 
Nadciągają 
nowe ceny!
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ANNA KACZMAREK
W piątek, 20 listopada 2020 r. w kapli-
cy cmentarza parafialnego w Rzgowie 
odbyła się uroczystość pogrzebowa 
Anny Kaczmarek.

Była osobą powszechnie znaną i cenioną 
w Rzgowie. Przez kilkadziesiąt lat związana 
była z miejscową Gminną Spółdzielnią „Samo-
pomoc Chłopska”. Do początku ubiegłego roku 
pełniła obowiązki prezesa tej firmy.

Choć pochodziła ze Starachowic, Rzgów 
stał się jej drugą „małą ojczyzną”, podobnie 
zresztą było w przypadku jej męża Włodzi-
mierza Karczmarka z Urzędu Miejskiego. Jej 
zasługą było m.in. wspieranie rzgowskiego 
samorządu i umożliwienie wzniesienia tak 

potrzebnych obiektów jak Hala Sportowa GO-
STiR oraz Gminny Dom Kultury w jednym 
kompleksie na dawnych terenach GS. Anna 
Kaczmarek miała 62 lata. Pokonał ją korona-
wirus. Zachowamy ją we wdzięcznej pamięci.

Poż e gn an i aPo ż e gn an i a

W imieniu całej Rodziny pragniemy podziękować
za udział w ceremonii pogrzebowej

śp. ANNA KACZMAREK
Burmistrzowi, Wiceburmistrz,

Radnym Rady Miejskiej w Rzgowie,
Koleżankom i Kolegom z Urzędu Miejskiego w Rzgowie,

Pracownikom Centrum Targowego Ptak,
Pracownikom Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

i Zarządowi Gminnemu OSP.

Jesteśmy wdzięcznie Rzgowskiej Orkiestrze Dętej
za występ na pożegnanie

śp. ANNY KACZMAREK

Pogrążeni w żałobie
mąż z córkami

Pod z i ę kowan i ePod z i ę kowan i e
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Na przyszły rok zaplanowano 
budżet gminy Rzgów 
na poziomie ok. 82 mln zł, 
a dochody na 72 mln zł. Deficyt 
9,9 mln zł będzie pokryty 
w znacznej części z emisji 
obligacji komunalnych. 
Radni będą głosować nad 
upoważnieniem burmistrza 
do zaciągnięcia kredytów 
i pożyczek na pokrycie 
występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu budżetu 
do wysokości 2,5 mln zł.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 
tys. zł i celową 220 tys. zł na realizację zadań 
z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 
W przyszłym roku dochody gminy Rzgów z ty-
tułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych powinny wynieść 190 tys. zł.

Poniżej podajemy przykłady większych 
i mniejszych przedsięwzięć finansowych, za-
planowanych w projekcie budżetu na rok 2021.
•  Jedną z najdroższych inwestycji będzie konty-

nuacja budowy przedszkola i żłobka w Tadzi-
nie za 1,9 mln zł. Jednak możliwe będzie do-

finansowanie w wysokości ponad 1,73 mln zł 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

•  Na budowę chodnika w ul. Kombajnowej 
w Starej Gadce planuje się przeznaczenie 
150 tys. zł, a na budowę ul. Gruntowej w Sta-
rowej Górze – 800 tys. zł.

•  Konserwacja, modernizacja i budowa urzą-
dzeń odwadniających w Starowej Górze 
ma kosztować 100 tys. zł, a w reszcie gminy 
– 50 tys. zł. 

•  Przebudowa ul. Kasztanowej w Starowej Gó-
rze – 1 mln zł, a ul. Granitowej w Bronisinie 
Dworskim – 500 tys. zł

•  Projekt ronda Droga Krajowa nr 91/ul. Rze-
mieślnicza w Rzgowie – 150 tys. zł

•  Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń 
socjalnych w strażnicy OSP w Kalinku – 
41 tys. zł

•  Zakup strażackiego lekkiego wozu ratow-
nictwa technicznego dla OSP Romanów 
– 200  tys. zł oraz dofinansowanie zakupu 
lekkiego wozu ratownictwa technicznego dla 
OSP Stara Gadka

•  Kompleksowa modernizacja monitoringu 
miejskiego w Rzgowie – 80 tys. zł i 10 tys. zł 
na kamery monitoringu w ul. Tuszyńskiej 
i Długiej w Rzgowie

•  Instalacje fotowoltaiczne w Guzewie, Rzgowie 
i Kalinie za łączną kwotę 480 tys. zł.

•  Utworzenie żłobka 14-miejscowego w zaada-

ptowanym budynku komunalnym przy ul. 
Letniskowej 6 w Rzgowie – 600 tys. zł

•  Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Sta-
rowej Górze – 630 tys. zł

•  Rekultywacja składowiska – 100 tys. zł
•  Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Romanowie 

– 80 tys. zł
Włodzimierz Kupisz

Przymiarki do budżetu na 2021 r.Przymiarki do budżetu na 2021 r.

Na poprzedniej XXIX sesji Rady 
Miejskiej w Rzgowie, burmistrz 
Mateusz Kamiński przedstawił 
szczegóły propozycji 
zmian do przegłosowania 
w wydatkach budżetowych 
na ten rok i najbliższe lata.

*  Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2020 r. 
na przewóz i opiekę dzieci niepełnospraw-
nych z gminy Rzgów do placówek oświato-
wych w roku szkolnym 2019/2020. W tym 
roku koszt wyniesie 11,7 tysiąca złotych. Za-
danie zostało zakończone i rozliczone.

*  Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje za-
danie pn. Wykonanie projektu przebudowy 
ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim. 
Zamiast tego weszła przebudowa tejże ulicy 
w cyklu trzyletnim. Burmistrz zaproponował 
wykonanie inwestycji w systemie „zaprojek-
tuj i zbuduj”. W związku z czasem projek-
towania, przebudowę można by zakończyć 
w 2022 r. Łączny koszt inwestycji wyniósłby 
4 mln 50 tys. zł, z czego w tym roku wydatki 
będą na poziomie 50 tys. zł, w przyszłym – 
pół miliona, a w 2022 r. – 3,5 mln zł.

*  Zwiększeniu uległ – o ćwierć miliona zło-
tych – limit wydatków w 2021 r. na wykona-
nie projektu i odwiertu studni oraz projektu 
przebudowy stacji uzdatniania wody w Czy-
żeminku. Z dokumentów przetargowych 
wynika, że projektowany otwór znajdzie się 
w centralnej części Czyżeminka na wygro-
dzonej działce nr 37, gdzie znajduje się ujęcie 
wiejskie – studnia nr 1, sięgająca czwartorzę-
dowego poziomu wodonośnego oraz hydro-
fornia. Odległość miedzy studniami wyniesie 
ok. 12 m. Zwierciadło wody nawiercone zo-
stanie na głębokości 55 m.

W celu pokrycia zapotrzebowania na wodę 
w Czyżeminku, projektuje się wykonanie jed-
nego otworu sięgającego górnokredowego po-
ziomu wodonośnego do głębokości docelowej 
140 m. Po zmianie zaakceptowanej przez rad-
nych, inwestycja w Czyżeminku będzie kosz-

tować łącznie 370 tys. zł, z czego w tym roku 
pochłonie 70 tys. zł, a w 2021 r. – 300 tys. zł. 
Koszt samego odwiertu według kosztorysu 
inwestorskiego może wynieść ćwierć miliona 
złotych.

*  Zmniejszono przyszłoroczny limit wydat-
ków oraz zwiększono o 20 tysięcy złotych te-
goroczny limit na projekt przebudowy ulic 
Szkolnej i Ogrodowej w Rzgowie wraz z od-
wodnieniem. Projekt ma kosztować w sumie 
60 tys. zł, z czego w tym roku trzeba wydać 
41 tys. zł, a resztę w przyszłym. Planowane 
jest rozwiązanie umowy z projektantem, 
bo zapisy miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego nie pozwalają na pra-
widłową realizację inwestycji. Przetarg będzie 
zapewne powtórzony z terminem realizacji 
w roku 2021.

*  Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono roz-
budowę budynku OSP w Romanowie dla 
potrzeb świetlicy wiejskiej, funkcjonującej 
w tym obiekcie. Jak czytamy w dokumentacji 
przetargowej, przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie stanu surowego części gospo-
darczej o powierzchni użytkowej 58,90 m2. 
W tym roku na to zadanie zarezerwowanych 
jest 20 tys. zł, a na dokończenie w przyszłym 
roku – 80 tys. zł. Jedyna oferta, która wpły-
nęła na ogłoszone postępowanie, oferuje re-
alizację do końca kwietnia 2021 roku. W celu 
zrealizowania inwestycji, potrzebna jest zgo-
da na przejazd przez prywatną działkę. Refe-
rat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
otrzymał na razie ustną zgodę. WK

Z dniem 11 listopada 2020 r. minister 
spraw wewnętrznych i administracji 
nadał Radosławowi Pełce stopień star-
szego brygadiera.

Radosław Pełka jest od dwóch lat prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w Rzgowie. 
Od wielu lat związany z OSP Rzgów i PSP 
w Łodzi. Był m.in. naczelnikiem Wydzia-
łu Kwatermistrzowsko-Technicznego 
Komendy Wojewódzkiej PSP. Od połowy 
ubiegłego roku jest wiceprezesem Za-
rządu Fundacji Pomocy Poszkodowanym 
Funkcjonariuszom PSP oraz Członkom ich 
Rodzin „Solidarni”. W ostatnim czasie Ra-
dosław Pełka dowodził Jednostką Ratow-
niczo-Gaśniczą nr 4 w Łodzi. 8 lipca 2020 r. 
komendant wojewódzki st. bryg. Andrzej 
Janowski, powierzył mu obowiązki zastęp-
cy komendanta miejskiego PSP w Łodzi.

Zmiany Zmiany 
w wydatkachw wydatkach

Kolejny awansKolejny awans

Np. na dokończenie budowy świetlicy
w Starej Gadce trzeba rozważyć na sesji

przeznaczenie 1,5 mln złotych

GRATULUJEMY!
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Jedną z ostatnich inwestycji zaplanowanych 
w tegorocznym budżecie gminy Rzgów jest 

budowa oczyszczalni ścieków dla przedszko-
la i żłobka w Guzewie. Jej koszt nie powinien 

przekroczyć 70 tys. zł. Będzie to obiekt o mniej-
szej przepustowości niż pracująca od kilku lat 
oczyszczalnia przy Szkole Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego. Obiekt dla przed-
szkola i żłobka jest obliczony na obsługę około 
80 osób i powinien powstać do końca br.

W zakres zleconych prac wejdzie zainstalo-
wanie oczyszczalni tzw. przydomowej, obsługa 
i inwentaryzacja geodezyjna. Wykonawca prze-
prowadzi badania ścieków po oczyszczaniu. 
Planowana oczyszczalnia będzie zbudowana 
w miejscu, gdzie w tej chwili jest szambo dla po-
trzeb żłobka i przedszkola. Ze względu na obec-
ność maluchów, będzie ogrodzona, a tego typu 
obiekt nie jest uciążliwy dla otoczenia.



Kilkuletnie wystąpienia radnej Anny 
Tumińskiej-Kubasy oraz sołtysa Gospo-

darza Henryka Garusińskiego w sprawie mo-
dernizacji chodnika do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad przyniosły skutek.

– Rozpoczęła się budowa od podstaw 600 m 
bieżących nowego chodnika od sklepu w kierun-
ku Rzgowa – cieszy się sołtys Henryk Garu-
siński. – Gdy upominaliśmy się o solidniejszy 
chodnik, Dyrekcja Krajowa Dróg tłumaczyła 
się zawsze brakiem odpowiedniego funduszu. 
Nie zapomnieli o nas, gdy pieniądze wreszcie się 
znalazły.

Nowy chodnik będzie miał bardzo solid-
ną podbudowę i nawierzchnię z szarej kostki. 
Przez ponad 30 lat chodnik na tym odcinku 
był sfatygowany w wyniku manewrowania 
ciężarówek, które podjeżdżają tu do licznych 
hurtowni. Ostatnio był wymieniany odcinek 
gazociągu niskiego ciśnienia i chodnik znów 
rozebrano. Teraz powstaje wreszcie alejka o so-
lidnej konstrukcji.

Oczyszczalnia Oczyszczalnia 
dla przedszkola dla przedszkola 
i żłobkai żłobka

600 metrów 600 metrów 
nowego nowego 
chodnikachodnika

GOSPODARZ GUZEW

Rzgowski samorząd uzyskał zgodę 
na przedłużenie do końca 2021 roku 
okresu, w którym właściciele posesji 

w Starowej Górze i Starej Gadce mogą przy-
łączyć się do nowej kanalizacji. Jak powiedział 
Marek Derski, specjalista z zakresu pozyskiwa-
nia funduszy zewnętrznych z Referatu Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, obowią-
zek spełniło dopiero 1200 podmiotów zamiast 
oczekiwanych 1700.

Warunkiem skorzystania z unijnego dofi-
nansowania budowy tej kanalizacji był waru-
nek, żeby do 1700 posesji wykonać indywidu-
alne przyłącza na własny koszt. W przeciwnym 
razie gmina będzie musiała zwrócić pieniądze 
wraz z odsetkami, o czym było wiadomo, gdy 
podejmowano decyzję o wielkiej inwestycji. 

Niespełnienie powyższego warunku oznacza-
łoby ogromną stratę dla budżetu gminy Rzgów. 
Ten niepotrzebny wydatek byłby odczuwalny 
przez długie lata w ten sposób, że zabrakłoby 
na niektóre chodniki, nowy asfalt na ulicach 
czy na oświetlenie.

Kanały odprowadzające ścieki zostały uło-
żone na 23 ulicach w Starowej Górze i Starej 
Gadce. Nieczystości są odprowadzane do zmo-
dernizowanej niedawno oczyszczalni. Teraz 
przyjmuje ona do 3 tys. m3 nieczystości na dobę.

Wśród mieszkańców, którzy wolą bezza-
pachowe i wygodne rozwiązania, znaleźli się 
głównie właściciele nowych domów. Najmniej 
zgłosiło się jednak posesji, w których są wciąż 
szamba. A właśnie założeniem inwestycji była 
likwidacja szamb, uciążliwych dla otoczenia 

(unoszący się przykry zapach przy ich opróż-
nianiu, blokowanie wąskich ulic przez wozy 
asenizacyjne).

Mieszkańcy ponoszą koszty budowy przy-
łącza – to jedyny wydatek. Kwota, którą trze-
ba na nią przeznaczyć, to od kilkuset złotych 
do kilku tysięcy zł, w zależności od tego, jak 
daleko posesja jest położona od rury w ulicy.

Unowocześnienie oczyszczalni i budowę 
instalacji kanalizacyjnej sfinansowała gmina 
i Unia Europejska. W sumie powstało 14,1 km 
sieci kanalizacji podciśnieniowej. Zgodnie 
z założeniami, ma się do niej podłączyć co naj-
mniej 1700 użytkowników – głównie właścicie-
li domów, a także zakładów usługowych i firm 
produkcyjnych.

Został rok na podpięcie 
do kanalizacji

Kolumny opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

STAROWA GÓRA, STARA GADKA

UDAŁO SIĘ 
WYDŁUŻYĆ TERMIN
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Podczas XXIX sesji Rady Miejskiej rajcy 
przyjęli uchwałę, w której zostało zmienio-

ne zadanie inwestycyjne, dotyczące wymiany 
oświetlenia w parku im. Adama Mickiewicza 
w Rzgowie. Na wymianę tegoż zaplanowano 
pierwotnie 150 tys. zł. Jednak burmistrz Mate-
usz Kamiński poinformował, że zamiast kosz-

townej wymiany możliwe jest zastosowanie 
energooszczędnych żarówek typu LED do sta-
rych opraw, które są jeszcze w niezłym stanie 
technicznym.

– Rzgowskie przedsiębiorstwo EL Serwis 
Elektroenergetyka, które konserwuje gminne 
oświetlenie przeprowadziło próby z żarówka-
mi LED w parku i okazało się, że ich jasność 
jest taka sama jak dotychczasowego oświetlenia 
– twierdzi Włodzimierz Kaczmarek, starszy 

specjalista ds. mienia komunalnego i energe-
tyki w Urzędzie Miejskim w Rzgowie. – Za-
stąpienie dotychczasowych żarówek LED-ami 
ma kosztować 18 tys. zł.

Modernizacja oświetlenia parkowego już 
została zakończona.

W przyszłym roku planowane jest poma-
lowanie stylowych słupów oświetleniowych 
i tych kloszy, które pożółkły.

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
i skarbnik gminy Anna Czarnocka pod-

pisali 3 listopada 2020 r. umowę z wojewodą 
łódzkim Tobiaszem Bocheńskim na dofinan-
sowanie zakończonego II etapu remontu ulicy 
w Grodzisku w kierunku Rzgowa.

Państwo dołożyło z Funduszu Dróg Sa-
morządowych połowę kosztów, czyli 795 488 
złotych. Modernizację ulicy od skrzyżowania 
w Grodzisku, czyli I etap inwestycji wykona-
no w ubiegłym roku. Przebudowę drogi wraz 
z chodnikami, kanałami odwadniającymi, 
przepustami, łańcuchami zabezpieczającymi 
wykonała firma z Pabianic. Wyremontowała 
ona 608 m drogi gminnej w Grodzisku.

Na odcinku do granicy Rzgowa sfrezowano 
stary asfalt, rozebrano konstrukcję jezdni i po-
łożono nową warstwę asfaltu. Szerokość no-
wego odcinka ulicy wynosi 5,5 m, chodników 
po obu stronach drogi – 1,5 m. Zakres robót 
objął też budowę zjazdów z posesji, pobocza, 
umocnienie rowu odpływowego, założenie 
trawnika w pasie drogowym o powierzchni 
1200 m2.

Więcej światła… Więcej światła… 
ale za mniej ale za mniej 
pieniędzy!pieniędzy!

Z pomocą państwaZ pomocą państwa
RZGÓWGMINNA DROGA W GRODZISKU

W przetargu na nowy zbiornik w przepom-
powni ścieków V 1 w Starowej Górze 

przy ul. Piaskowej brało udział aż 6 przedsię-
biorstw. Wygrał wykonawca z Pabianic, który za-
oferował najlepsze warunki gminie Rzgów jako 
zleceniodawcy oraz najniższą cenę 798 tys. zł. 
Na razie w ziemi została zakopana betonowa 
studnia dla nowego zbiornika podciśnieniowego.

– To pod względem wartościowym najwięk-
sza obecnie inwestycja z zakresu infrastruktury 
technicznej w Starowej Górze – poinformował 

inspektor nadzoru Bogdan Błaziński z Refe-
ratu Inwestycji UMR. – Wykonawca zamierza 
zakończyć budowę do końca pierwszego półro-
cza 2021 r.

– Tę budowę wymusiła zakończona niedaw-
no budowa nowej kanalizacji – wyjaśnia Beata 
Jasiukiewicz, dyrektor Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie. – Obec-

ny zbiornik o pojemności 8 metrów sześciennych 
ścieków jest wyeksploatowany i już zbyt mały 
na nasze potrzeby. Pracujemy w ruchu ciągłym. 
Nie możemy go tak po prostu wyłączyć na kil-
ka dni, żeby go wyremontować. W rezultacie 
inwestycji powstaje drugi, większy zbiornik, 
który w razie awarii umożliwi normalną pracę 
kanalizacji.

– Przedmiotem zamówienia jest budowa 
komory nadzbiornikowej wraz z fundamentem, 
zabudową zbiornika podciśnieniowego w ziemi, 
a także budowa części placu przepompowni 
wraz z nowym fragmentem ogrodzenia – mówi 
inspektor nadzoru Bogdan Błaziński. – Za-
kres robót przewiduje także wykonanie nowego 
fragmentu ogrodzenia dla placu przepompowni, 
które będzie zabezpieczać teren przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Po stronie obowiązków 
wykonawcy leży: obsługa geodezyjna w trakcie 
wykonywania robót, jak i po zakończeniu robót 
(inwentaryzacja geodezyjna), próby szczelności, 
rozruch, instruktaż obsługi. 

W bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Pod-
stawowej im. św. Królowej Jadwigi 

w Kalinie powstaje przedszkole 3-oddziałowe 
z 1-oddziałowym żłobkiem. Pod względem 
funkcjonalności – rozkładu pomieszczeń i za-
stosowanej pompy cieplnej będzie bliźniakiem 
przedszkola-żłobka w Guzewie. Kolorystyka 

elewacji będzie jednak inna, bo kremowa. Po-
wstał nowy projekt placówki, spełniający inne 
wymagania niż obiekt w Guzewie.

Na ten rok na inwestycję zarezerwowano 
100 tys. zł (przy szacowanych kosztach łącz-
nych 2,5 mln zł). Największe prace w obiekcie 
zostaną wykonane dopiero w latach 2021–2022. 
Wyłoniony we wrześniowym przetargu wyko-
nawca podjął już prace przy budowie funda-
mentów i ścian. Samorządowcy liczą na fundu-
sze zewnętrzne, m.in. od wojewody łódzkiego. 
Przedszkole i żłobek w Guzewie też powstały 
nie tylko ze środków z budżetu gminy.

W Tadzinie powstanie budynek jednokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem 
nieużytkowym pod dachem wielospadowym. 
Obiekt będzie miał wymiary: 28,75x16,65 m 
i wysokość 8,42 m. Powierzchnia zabudowy 
wyniesie 520,8 m2, a powierzchnia użytkowa – 
432 m2. Kubatura wyniesie 3031 m3. Warunki 
przetargu obejmują m.in. budowę kanalizacji 
ze zbiornikiem szczelnym, instalacji wodocią-
gowej, energetycznej, grzewczej, a także mon-
taż wyposażenia kuchni i zmywalni.



Rozbudowa Rozbudowa 
przepompowni przepompowni 
ściekówścieków

Ruszyła budowa Ruszyła budowa 
przedszkolaprzedszkola

STAROWA GÓRA

TADZIN
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W projekcie budżetu 
gminy Rzgów na 2021 rok 
przewidziano prawie 605 
tys. zł na fundusze sołeckie. 
Z tych środków będzie można 
podjąć szereg inicjatyw 
na terenie naszej gminy.

•  W Guzewie powstanie miejsce rekreacji 
mieszkańców i ich gości (38,2 tys. zł).

•  Bronisin Dworski zyska plac zabaw (29,6 
tys. zł).

•  Czyżeminek przeznaczy 3,8 tys. zł na integra-
cję i promocję sołectwa oraz 28 tys. zł na za-
gospodarowanie terenu przy świetlicy oraz jej 
doposażenie.

•  Grodzisko – Konstantyna przeznaczy 3,9 tys. zł 
na imprezę integracyjną, 10 tys. zł na projekt 
oświetlenia ul. Granitowej w Konstantynie 
i 40 tys. zł na doposażenie placu zabaw w so-
łectwie.

•  W Gospodarzu przewidziano 5,3 tys. zł na or-
ganizację imprez dla dzieci, 35 tys. zł na po-

większenie placu manewrowego strażnicy OSP, 
doposażenie samochodu bojowego w sprzęt 
hydrauliczny ratownictwa drogowego.

•  Huta Wiskicka-Tadzin będzie kontynuować 
modernizację świetlicy, dobuduje do niej za-
plecze magazynowe (26,8 tys. zł).

•  Kalinko za 41 tys. zł wyremontuje i doposa-
ży kuchnię i pomieszczenia socjalne, 2 tys. zł 
będą kosztowały lampy przenośne do oświe-
tlenia altany nad stawem.

•  Kalino zamierza wydać 35,6 tys. zł na prace re-
stauratorskie, konserwatorskie i roboty budow-
lane na rzecz najcenniejszego zabytku w gminie.

•  Prawda przeznaczy 28,6 tys. zł na utwardzenie 
– położenie kostki na skwerze, wjazd do wsi 
od strony Guzewa na powierzchni 200 m2.

•  Romanów za 25,7 tys. zł doposaży plac zabaw 
i dodatkowo siłownię zewnętrzną.

•  Stara Gadka wyda 14 tys. zł na progi zwalnia-
jące na ul. Lucernianej, 15 tys. zł na moder-
nizację strażnicy OSP. Prace obejmą remont 
kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu, 
32,5 tys. zł na zagospodarowanie boiska przy 
ul. Lucernianej (budowa altany i elementów 
małej architektury).

•  Starowa Góra zorganizuje za 4 tys. zł warsz-
taty interaktywne dla dzieci, a 52,5 tys. zł 
przeznaczy łącznie na dwie lampy na boisku, 
ławki na ul. Podłogowej, monitoring pla-
cu przy ul. Centralnej, budowę altany przy 
ul. Centralnej 11, na wiatę ogrodową z da-
chem dwuspadowym i domek narzędziowy, 
przenośne urządzenie nagłaśniające oraz 
na meble do kuchni.

•  Rzgów II zaplanował 25 tys. zł na wykonanie 
projektu rozbudowy skateparku w Rzgowie, 
natomiast 38,4 tys. zł na ochronę i opiekę nad 
zabytkami.

•  Rzgów I przeznaczy 63,4 tys. zł na ochronę 
i opiekę nad zabytkami.

Tekst i foto: Włodzimierz Kupisz

* Wszystkie podane wydatki z funduszy sołec-
kich zostały zaokrąglone do 100 zł.

Na co przeznaczymy Na co przeznaczymy 
fundusze sołeckie?fundusze sołeckie?

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie za-
prasza do udziału w Ogólnopolskim 

Strażackim Konkursie Plastycznym, orga-
nizowanym przez Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej i zarządy oddziałów związku.

Przedmiotem konkursu są prace plastycz-
ne (malarstwo, rysunek, grafika, tkactwo, 
rzeźba, metaloplastyka, itp.) w dowolnym 
formacie, obejmujące udział straży pożar-
nych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, dzia-
łaniach związanych z przeciwdziałaniem, 

zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk ży-
wiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa 
specjalistycznego.

Konkurs skierowany jest do dzieci, mło-
dzieży oraz dorosłych. Celem konkursu jest 
zainteresowanie ochroną przeciwpożarową, 
działalnością straży pożarnych, w tym działań 
ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
i ekologii, tradycją i życiem strażackich śro-
dowisk oraz propagowaniem pozytywnych 
postaw społecznych a także rozwój indywi-
dualnych uzdolnień plastycznych.

Konkurs odbędzie się w pięciu etapach. 
Zapraszamy do udziału!

Podpisane prace wraz z wypełnioną kar-
tą zgłoszenia można wrzucać do specjalnie 
przygotowanej skrzynki, znajdującej się przy 
wejściu do GOK w dniach od 7 do 11 grudnia 
br., w godzinach od 12.00 do 16.00.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 
15  grudnia bez udziału publiczności oraz 
uczestników. Wyniki zostaną podane na stro-
nie internetowej GOK w Rzgowie. Regula-
min konkursu i karta zgłoszenia do pobrania 
ze strony internetowej GOK.

Plastycznie 
o strażakach

K O N K U R S

Kto z nas nie lubi piosenek o tematyce świą-
tecznej, które tak pięknie nawiązują do wyjąt-
kowego klimatu Bożego Narodzenia. Własne 
interpretacje takich utworów zaprezentować 
będzie można w konkursie wokalnym „Świą-
teczna piosenka” organizowanym przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Rzgowie.

Każdy z uczestników powinien przesłać 
do organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia 
do konkursu oraz nagrany utwór na adres 
gokrzgow@gmail.com do 15 grudnia 2020 r.

Materiały prosimy przesyłać jako link 
do nagrania wideo zamieszczonego w serwisie 
YouTube. Plik powinien być przesłany w for-
macie MP4.

Najlepsze prezentacje i rozstrzygnięcie 
konkursu zostaną wyemitowane na stronie in-
ternetowej i profilu społecznościowym GOK.

Karta zgłoszenia i regulamin konkursu 
do pobrania ze strony internetowej GOK.

W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury 
odbyło się symboliczne otwarcie wy-

stawy fotograficznej „Rzgowski Chór Camerata 
w obiektywie. Rok 2020”. To właśnie jesienią 
mija 17 lat działalności chóru i już tradycyj-
nie, 22 listopada, w święto Patronki Chórów 
św. Cecylii, obchodzony jest kolejny jubileusz 
grupy i podsumowanie jej działalności. Wysta-
wa prezentowana jest na górnym holu budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Prezentację rozpoczynają fotografie z ob-
chodów Cecyliady 2019, a następnie z wyda-
rzeń, jakie miały miejsce w 2020 roku: kon-
certy kolęd i pastorałek, finał WOŚP, ostatki 

z wprowadzeniem do nowego budynku GOK, 
letnie warsztaty wyjazdowe, sierpniowy piknik 
rodzinny, a także mszę dożynkową i obchody 
Dnia Papieskiego.

Dorobek grupy, w postaci nagrań z płyty 
jubileuszowej „Piosenek”, zaopatrzonych w in-
teresujące zapowiedzi dyrygentki, prezento-
wany był wiosną na profilu społecznościowym 
Gminnego Ośrodka Kultury.

W niedzielę, 22 listopada o godz 11.30, 
w dniu „Cecyliady 2020”, w kościele parafial-
nym św. Stanisława B.M. w Rzgowie, odpra-
wiona została msza św. w intencji chórzystów 
„Cameraty”.

Sam zaśpiewaj Sam zaśpiewaj 
świąteczną świąteczną 
piosenkępiosenkę

„Camerata” zawsze fotogeniczna„Camerata” zawsze fotogeniczna

Gminny Ośrodek Kultury znów przenosi 
swoją działalność do sieci. Niestety, zagroże-

nie epidemiczne nie pozwala nam po raz kolejny 
rozwijać skrzydeł w siedzibie GOK, ale przygoto-
waliśmy cykl zajęć online. Poniżej przedstawiamy 
harmonogram warsztatów w tygodniu:
•  poniedziałek – Zespół Pieśni i Tańca „Rz-

gowianie”
•  wtorek – plastyczne inspiracje
•  środa – spotkania wokalne „Kto był, ten wie”?
•  czwartek – „Na ludową nutkę” – ZPiT „Rz-

gowianie”
•  piątek – muzyczne spotkania ze Rzgowskim 

Chórem „Camerata”

Przeprowadzka 
GOK do sieci



RZGÓW NASZA GMINA – listopad 2020 EKOLOGIA 7

Wywozu odpadów stał się 
w ostatnich latach jednym 
z głównych problemów 
polskich miast i gmin. Z pozoru 
tylko błaha sprawa nabrała 
strategicznego znaczenia 
nie tylko w wymiarze 
ekologicznym, ale także dla 
finansów wielu samorządów 
i samych mieszkańców. 
Z uwagi na wprowadzone 
przepisy i dyrektywy unijne, 
koszty odbioru odpadów 
rosną w szybkim tempie 
i obciążają coraz mocniej 
domowe budżety.

Co możemy zrobić?

Jedno jest pewne – będzie drożej! Nasze śmieci 
będą kosztowały coraz więcej. Tego nie unik-
niemy, ale można próbować minimalizować 
ceny usług świadczonych przez firmy utyliza-
cyjne. Analizując ciągły wzrost kosztów odbio-
ru i zagospodarowania odpadów od mieszkań-
ców widać, że jest to trend wieloletni. Nikt nie 
podejmie się dziś wywozu śmieci w zryczałto-
wanej formie, za wstępnie oszacowaną ogólną 
kwotę, tylko będzie mierzył wszystkie parame-
try, inkasując realne opłaty. To jest rynek trud-
ny, na którym warunki będą dyktować usłu-
godawcy skrupulatnie licząc koszty. A odpady 
przecież wywozić trzeba… Firmy z branży 
śmieciowej podają konkretne argumenty finan-
sowe, m.in. w zakresie stałego monitorowania 
składowisk oraz ewidencji odpadów, kosztów 
związanych ze: wzrostem wynagrodzeń pra-
cowników, podwyżką cen energii elektrycznej, 
zwiększeniem stawek w Regionalnych Instala-
cjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

za zagospodarowanie odpadów oraz ogólny 
wzrost ilości odpadów z roku na rok.

Poniżej przedstawiamy, jak urosły stawki 
za przyjęcie jednej tony odpadów (w zł) zaled-
wie w ciągu ostatniego roku:

Jak widać, aby koszty odbioru i zagospo-
darowania odpadów były możliwe jak najniż-
sze, udział odpadów selektywnych musi być 
jak największy, a to oznacza, że powinniśmy 
produkować mniej śmieci i przede wszystkim 
segregować je, aby zmniejszyć w ogólnej masie 
udział odpadów zmieszanych.

Będzie taniej!

Segregacja odpadów – to się opłaca!
Najbardziej korzystnym i trwałym sposobem 
rozwiązania problemu odpadów jest oczywi-
ście ograniczenie ich wytwarzania. Wszelkie 
technologie utylizacji powinny być stosowane 
dopiero dla tych odpadów, których nie da się 
uniknąć. Do pewnego stopnia można ogra-
niczyć ilość wytwarzanych śmieci i wdrażać 
tę ideę na co dzień w naszych gospodarstwach 
domowych. Kolejnym krokiem do zmniejsze-
nia kosztów wywozu jest ich segregowanie. 
Wyselekcjonowane odpady stanowią warto-
ściowe surowce wtórne, które po przetwo-
rzeniu zyskają drugie życie w takiej samej lub 
zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędza-

my zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy 
ilość odpadów wywożonych na składowiska. 
Dzięki segregowaniu odpadów zwiększa się 
poziom odzysku, w tym recyklingu, co sprawia, 
że mogą być one ponownie zastosowanie jako 
surowiec do produkcji.

Lista korzyści z segregacji odpadów jest 
długa, bo chodzi globalnie o ograniczenie 
masy odpadów zanieczyszczających środowi-
sko, zwiększenie świadomości ekologicznej, 
ochronę przyrody, zredukowanie kosztów 
odbioru i utylizacji, oszczędności energii, po-
zyskiwanie surowców wtórnych, ograniczenie 
zagrożeń dal zdrowia, co generalnie przekłada 
się na jakość naszego życia.

Warto również przypomnieć, że te proste 
czynności przy selekcji śmieci mają związek 
z niższymi kosztami dla ogółu mieszkańców, 
a poza tym osoby segregujące odpady płacą 
co najmniej 2-krotnie niższą stawkę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Ważnym elementem, wpływającym na kosz-
ty odbioru odpadów jest również wyposażenie 
przez właścicieli nieruchomości w pojemniki 
na śmieci zmieszane, co usprawni funkcjonowa-
nia systemu gospodarowania odpadami na tere-
nie gminy Rzgów w przypadku np. zmiany firmy 
odpowiedzialnej za odbiór odpadów komunal-
nych. Ponadto umożliwi organizację przetargów 
na znacznie krótszy okres i ograniczy koszty od-
bioru odpadów poprzez zwolnienie wykonawcy 
z obowiązku wyposażenia nieruchomości w po-
jemniki, które musiałby dodatkowo zakupić. 
Od 1 maja 2021 roku właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomo-
ści w pojemnik we własnym zakresie.

Będzie taniej!

Ile kosztuje odbiór śmieci?
W obecnej sytuacji rynkowej oraz prawnej, 
trudno powiedzieć. Pewne jest, że ceny usług 
oczyszczania szybko rosną. W związku w koń-
cem trwania obecnie obowiązującej umowy 
na usługę odbioru odpadów komunalnych 

w gminie Rzgów z dniem 30 kwietnia 2021 
roku będą wprowadzone nowe zasady i stawki 
opłat. Jakie? Wszystko zależeć będzie od wyni-
ków nowego przetargu i naszych przygotowań. 
Do tej pory Rzgów ze stawką 18 zł od osoby 
plasował się w górnej części tabeli najniższych 
opłat w porównaniu do innych gmin naszego 
regionu, gdzie z reguły koszty przekraczały 20 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańca. Trudno 
dokonywać ścisłych porównań, gdyż umowy 
były zawierane w różnym terminie i na różne 
okresy. Widać jednak tendencję zwyżkową, 
bo szereg gmin i miast, które podpisały umo-
wy w tym roku mają już stawki rzędu 25–30 zł 
jak np. Tuszyn – 29 zł od listopada br., Ujazd 
– 24 zł od 1 X 2020 r, Łęczyca 33 zł od lipca br., 
Andrespol – 25 zł od lipca br., Koluszki – 24 zł 
od czerwca br., Jeżów – 31 zł od września br. 
czy Tomaszów Mazowiecki, który od stycznia 
2021 r. będzie płacił 28 zł od osoby.

Ostatnio duże aglomeracje dla uszczel-
nienia systemu opłat przyjęły kalkulację cen 
za wywóz śmieci w zależności od zużycia wody, 
co np. dało w Warszawie stawkę na poziomie 
38,19 zł od osoby, w Łodzi – 28,80 zł. Z pozoru 
marginalne dawniej koszty mogą dziś stanowić 
spory wydatek, który w przypadku 4-osobowej 
rodziny będzie wynosił co najmniej 100 zł czy 
120 zł miesięcznie, czyli rocznie znacznie po-
wyżej tysiąca złotych. Jedyną radą, by ustrzec 
się przed gwałtownym skokiem opłat za wywóz 
śmieci jest przygotowanie właściwych para-
metrów poprzez zmniejszenie ilości odpadów, 
a także ich skuteczną selekcję.

Będzie taniej!

* * *
W kolejnych wydaniach naszej gazety 
będziemy analizować koszty wywozu 

odpadów, a także radzić, w jaki sposób 
generować mniej śmieci, jak je 

segregować, by nie tylko chronić 
środowisko naturalne, ale także nasze 

portfele i ponosić mniejsze koszty.
Zapraszamy do lektury!

RODZAJ ODPADÓW 2019 2020

Odpady wielkogabarytowe 530 800–1350

Tworzywa sztuczne 190–350 320–550

Szkło 150–350 180–550

Papier i tektura 190–350 320–550

Inne odpady zbierane 
w sposób selektywny 340 479–486

Odpady ulegające biodegradacji 240–290 240–432

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 390 479–626,40

Nadciąga śmieciowa Nadciąga śmieciowa 
REWOLUCJA CEN!REWOLUCJA CEN!

NA PEWNO BĘDZIE DROŻEJ, ALE ZRÓBMY WSZYSTKO, ABY BYŁO JAK NAJTANIEJ…
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Przedszkolaki zdążyły na seanse filmowe 
tuż przed okresowym zamknięciem Domu 

Kultury! Gminny Ośrodek Kultury zaprosił 
do kina dzieci z Publicznego Przedszkola w Rz-
gowie. W dniach od 3 listopada do 6 listopada 
br. przedszkolaki brały udział w bajkowych 
porankach organizowanych z zachowaniem 
reżimu sanitarnego.

Cieszymy się, że budynek GOK wypełnił 
się uśmiechami i dziecięcą energią pomimo tak 
trudnego czasu. Czwartkowe spotkanie filmo-

we również odbyło się bez zmian, 
dziękujemy za zaufanie 

i udział w wydarzeniu. 
Niestety, od 9 listopa-

da br. ośrodek kultu-
ry będzie nieczynny, 
a co za tym idzie, 
jesteśmy zmuszeni 
wstrzymać listopa-

dowe projekcje.

Mamy nadzieję, że przygotowany repertuar 
zaprezentujemy w grudniu, o czym będziemy 
niezwłocznie informować. Bardzo dziękujemy 
milusińskim z Publicznego Przedszkola w Rz-
gowie za odwiedziny, liczymy, że zobaczymy 
się już niebawem na kolejnych bajkowych po-
rankach.

GOK

W holu Gminnego Ośrodka Kultury w Rz-
gowie pojawiły się grafiki, symbolizu-

jące lokalne grupy artystyczne: Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzgowianie”, Rzgowski Chór 
„Camerata” oraz Rzgowską Or-
kiestrę Dęta. Ikony zespo-
łów działających w GOK 
od wielu lat pojawiły się 
w holu głównym przy 
sali widowiskowej.

Niestety, z powo-
du zagrożenia epi-

demiologicznego, nie można było na razie 
zorganizować oficjalnego odsłonięcia tablic 
z udziałem publiczności. Zamiast tego Dom 
Kultury przygotował specjalną relację, która 
pojawiła się na profilu GOK i jednocześnie 
zaprasza do oglądania relacji online. A kiedy 
tylko będzie możliwość odwiedzenia GOK – 

pracownicy kultury zachęcają do obejrze-
nia oryginalnych grafik na żywo.

GOK

Grupa taneczna Power Fun Rzgów w jednej 
z kategorii zajęła II miejsce w Ogólnopol-

skim Turnieju Tańca Nowoczesnego LizArt 
w Łasku. Grupa działa w Gminnym Ośrodku 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie. Pro-
wadzi ją Angela Świątek, instruktorka zajęć 
tanecznych dla dzieci. Turniej rozegrano bez 
udziału publiczności w Miejskim Ośrodku 
Sportu w Łasku, a organizatorem imprezy był 
Klub Tańca Sportowego „Jaszczur”.

WK, fot. fb 

PowerPowerFunFun
wytańczyli wytańczyli 

II miejsce w kraju!II miejsce w kraju!

Artystyczne Artystyczne 
ikony gminy ikony gminy 
RzgówRzgów

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny 16 listo-
pada 2020 r. ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01–10–002/20 – Poddziałanie IX.2.2 
w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi 
społeczne i zdrowotne – ZIT”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014–2020. Więcej szczegółów na stronach internetowych SŁOM i WUP.

Informacja o konkursie ZIT

Kino last Kino last 
minute – minute – 
bajkowebajkowe  
porankiporanki
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Bezcenne 19,8 litra krwi oddało 44 daw-
ców z gminy Rzgów. W niedzielę, 8 li-
stopada 2020 roku w godzinach 9–13 

Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi w Rzgowie im. kpr. Wojtka zorganizował 
akcję honorowego krwiodawstwa. Krew oddano 

z zachowaniem wymogów sanitar-
no-epidemiologicznych w hali 
Gminnego Ośrodka Sportu, 
Turystyki i Rekreacji. Ak-
cja była spowodowana 
ogromnym zapotrzebo-
waniem na krew w wa-
runkach pandemii.

Podczas akcji, na-
tknęliśmy się w Hali Spor-
towej na świeżo odzna-
czonych „Zasłużonych dla 

Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznicta w Łodzi: Edytę Łuż-
niak, Paulinę Nowak i Marcina Bartoszka. Od-
znakę przyznała Edyta Wcisło, dyrektor centrum.

Z powodu znacznego wzrostu zakażeń 
w całym kraju, 8 listopada chętnych do odda-
nia krwi było mniej: zarejestrowało się 48 daw-
ców, natomiast krew mogło oddać 44. Ostat-
nio, 58 krwiodawców oddało w rzgowskiej hali 
26,1 litra krwi. I to był rekord, który być może 
zostanie pobity 8 stycznia 2021 roku. Tradycyj-
nie, Urząd Miejski w Rzgowie przygotował dla 
krwiodawców zestawy upominkowe.

Jak poinformował organizator akcji Marcin 
Bartoszek z Klubu Stowarzyszenia Honorowych 

Dawców Krwi w Rzgowie im. kpr. 
Wojtka, ozdrowieńcy mogą 

ofiarować osocze tylko 
w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Łodzi 
przy ul. Franciszkań-
skiej 17/25, tel. 42 61 
61 400. Pracuje ono co-
dziennie od poniedział-
ku do soboty włącznie 

do godziny 13.30.
Włodzimierz Kupisz

Ofiarowali Ofiarowali 
najcenniejszy najcenniejszy 
lek!lek!

ZEBRANO PRAWIE 20 LITRÓW KRWI

Rzgowski samorząd włączył się symbolicznie w akcję wspierania polskich ogrodników i handlowców, którzy w związku z zamknięciem 
cmentarzy nie sprzedali kwiatów. W poniedziałek, 9 listopada odebraliśmy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złocienie, 
które ozdobiły park im. Mickiewicza oraz plac 500-lecia. Agencja skupiła kwiaty interwencyjnie, a my je zagospodarowaliśmy… fot. UMR

Drugie życie chryzantemDrugie życie chryzantem
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Na tropach historii

Obchody 102. rocznicy odzyskania niepod-
ległości w Rzgowie rozpoczęła msza święta 

w intencji Ojczyzny. Ksiądz kanonik Krzysztof 
Florczak w kazaniu nawiązał do obrony Lwowa, 
symbolu odzyskiwanej Niepodległości. Orlęta 
Lwowskie – młodzi ochotnicy broniący Lwowa 
to symbol bezgranicznego patriotyzmu, który na-
leży pielęgnować w pamięci kolejnych pokoleń.

11 listopada, w kościele parafialnym, bur-
mistrz Mateusz Kamiński i wiceburmistrz 
Małgorzata Rózga złożyli kwiaty przed tablicą 

ufundowaną przez Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej w X rocznicę odzyskania Niepodległo-
ści. Upamiętnia ona imiennie rzgowian, któ-
rzy za wolność Ojczyzny oddali życie. W mszy 
uczestniczyła radna powiatowa Edyta Waprzko. 
W nabożeństwie wziął udział poczet sztanda-
rowy OSP Rzgów.

Po mszy nieliczna, z powodu pandemii, 
grupa uczestników uroczystości patriotycznej 
udała się do parku im. Adama Mickiewicza 
przed pomnik „W hołdzie twórcom odro-

dzonej Rzeczypospolitej: Romanowi Dmow-
skiemu, Ignacemu Paderewskiemu, Józefowi 
Piłsudskiemu, Wincentemu Witosowi z po-

dziękowaniem za wolną Polskę”. Kwiaty złożyli 
przedstawiciele samorządu oraz delegacja PIS.

W. Kupisz

Święto Niepodległości 
symbolicznie, ale uroczyście

Z książką za pan brat

Ziemia ukochana
Tam, gdzie dojrzałe sady,
Tam, gdzie łąki zielone,
Koralami jarzębin
drzewa ustrojone.
Tam, gdzie Twój dom i dzieci,
Kot się w słońcu wygrzewa,
gdzie ziemia ukochana
– nutą w sercu rozbrzmiewa.

Tą piękną dedykacją Anna Stryjewska 
opatrzyła powieść „Kochankowie mia-

sta”. Osadzona we współczesnych łódzkich 
realiach, w mieście, które łączy klimat zapo-
mnianych uliczek, zaniedbanych podwórek 
i kamienic z luksusowymi centrami, wspania-
łymi, monumentalnymi miejscami kultury, 

pięknymi, nowoczesnymi osiedlami. Bo taka 
właśnie jest Łódź – pełna kontrastów, które 
autorka wspaniale odmalowała w powieści.

Obiektywnie, bez koloryzacji, ale z wiel-
ką życzliwością i wyczuwaną sympatią 

pokazała miasto – miejsce życia i pracy bra-
ci, którzy do wspólnych interesów zaprasza-
ją Arona, syna zamożnego łódzkiego Żyda. 
Skojarzenie z „Ziemią obiecaną” Władysława 
Reymonta wydaje się być nieprzypadkowe. 
Na tym tle toczy się odwieczny spór o warto-
ści, których uosobieniem są główni bohatero-
wie. Pewny siebie, bezwzględny, dominujący 
Damian staje w kontrze do uczuciowego, szla-
chetnego, uczciwego Tomasza. Wielowymiaro-
wa saga rodzinna sięga do wojennej, tragicznej 
przeszłości i wstrząsających dziejów łódzkiego 
getta. Wykupiona przez wspólników działka 
skrywa sekret, który może okazać się kluczowy 
dla planowanej na tym terenie inwestycji.

Doświadczenia zawodowe autorki po-
zwoliły na realistyczne i fachowe przed-

stawienie pracy dewelopera nieruchomości, 

co jest niewątpliwym walorem powieści. 
Książka jest lekcją życia, pokazaną przez 
ciekawe portrety bohaterów, dynamiczną 
akcję i pozytywne zakończenie, dające na-
dzieję i napawające optymizmem.

Anna Stryjewska, autorka „Pocałunku 
morza”, „Chłopca z ulicy Wschodniej”, 

„Mistrzów życia”, „Zośki”, już zapowiada 
kolejną powieść. W lutym 2021 r. ukaże się 
„Przepustka do szczęścia”, stanowiąca konty-
nuację przebojowej „Zośki”. Pisarka mocno 
związana z ziemią łódzką, jak sama mówi, 
przez długi czas przebijała się z debiutanc-
ką powieścią przez górę tytułów i tysiące 
nazwisk, które mają ugruntowaną pozycję 
na rynku wydawniczym. Nadszedł na szczę-
ście moment, by jej twórczość dla dorosłych 
i dla dzieci pokazano światu.

Pani Anna podkreśla przywiązanie 
do miejsc rodzinnych, eksponuje rolę 

wspomnień i relacji międzyludzkich. Wśród 
czytelników rzgowskiej biblioteki są wielbi-
ciele twórczości pani Anny, którzy osobiście 

znają autorkę i czekają niecierpliwie na ko-
lejne powieści, ciesząc się jej niewątpliwym 
sukcesem.

Omówiona powieść dostępna jest na plat-
formie IBUK LIBRA wśród prawie dwóch 

tysięcy e-booków województwa łódzkiego, 
do których dostęp wykupiła także bibliote-
ka w Rzgowie. Zapraszamy po kody dostępu 
do platformy (kontakt@biblioteka.rzgow.pl).

ANNA STRYJOWSKA
„Kochankowie miasta” 

Katowice, 2019, 192 s.

Anna 
Malinowska

Wątki i osnowa życia…Wątki i osnowa życia…
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We wtorek, 10 listopada 2020 r., 
po godzinie 20 do strażnicy przy 
ul. Nadrzecznej 2 druhowie przy-

prowadzili najnowocześniejszy w swej klasie 
samochód strażacki renault o pojemności 3500 
litrów wody w zbiorniku, z motopompą o wy-
dajności 2846 litrów na minutę. 
To swoisty prezent dokład-
nie na 115-lecie powoła-
nia ochotniczej straży 
w Rzgowie. W powi-
taniu prezentu uro-
dzinowego uczest-
niczył Radosław 
Pełka, przewodni-
czący Rady Miej-
skiej w Rzgowie, 
na co dzień zastępca 
komendanta miejskie-
go Państwowej Straży Po-
żarnej w Łodzi.

Nowy nabytek przyjechał z pompą w ko-
rowodzie kilku innych wozów strażackich: 
forda transita SLRt z OSP Rzgów merce-
desa benz z OSP Rzgów, a także scani 
z zaprzyjaźnionej jednostki. Urodzi-
nowy prezent przyjechał z częściowym 

wyposażeniem, tj.: torbą 
medyczną, wężami 

W75/52, radiotele-
fonami Motoroli, 

kamerą termo-
wizyjną, pilarka-
mi, także agregatem 
prądotwórczym. 
Na samochodzie 
zamontowany jest 

modulator.  Wóz 
dysponuje 350 litrami 

środka pianotwórczego. 
Zastąpi wysłużonego mer-

cedesa 1017 GBA 2.5/16.
– Cena tego średniego samocho-

du ratowniczo-gaśniczego wynosi 900 tys. zł – 
powiedział Miron Ossowski, główny specja-
lista ds. rozwoju gminy w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie. – To ogromny wydatek, zwłaszcza 
w obecnym trudnym okresie pandemii. Nie prze-
sadzę, jeśli powiem, że potrzeba było roku, aby 
zgromadzić niezbędną dokumentację i połączyć 

wysiłek finansowy kilku instytucji. Wkład gminy 
Rzgów wyniósł 340 tys. zł, 260 tys. zł zapłacił 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, 100 tys. zł wpłacił Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a 200 tys. zł – Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

Podwozie renault zabudowała firma Szczę-
śniak – Pojazdy Specjalne z Bielska-Białej. Ten 
wóz był niezbędny nie tylko do gaszenia po-
żarów domów, ale przede wszystkim z uwagi 
na sąsiedztwo ogromnych centrów handlowych, 
jak również autostrady i drogi ekspresowej.

Włodzimierz Kupisz, fot. OSP Rzgów

„Renówka” na „Renówka” na 
115. urodziny 115. urodziny 
OSP RzgówOSP Rzgów

Jak dowiadujemy się od ks. proboszcza 
Krzysztofa Florczaka, remont ołtarza głów-

nego jest na ukończeniu. Obraz z ubiegłego 
stulecia, przedstawiający świętego Stanisława 
Biskupa Męczennika, patrona parafii jest jesz-
cze poddawany renowacji.

– Niebawem zostanie zainstalowane urzą-
dzenie, umożliwiające mechaniczne upuszcza-
nie/podnoszenie obrazu – mówi ksiądz kano-
nik Krzysztof Florczak. – Do tej pory trzeba 
było to robić ręcznie przy pomocy korby i linek. 
Do wykonania w najbliższym czasie pozostały: 
podest, złocenia dolnej części ołtarza, które do-
tychczas były zasłonięte rusztowaniami. To całe 
przedsięwzięcie jest klamrą spinającą remont 
prezbiterium do belki tęczowej.

Zakres przyszłorocznych prac muszą okre-
ślić konserwatorzy sztuki. Najprawdopodob-
niej skupią się na ścianach i sklepieniach nawy 
głównej. Dopiero wtedy będzie możliwe zajęcie 
się ołtarzami bocznymi.

– Z budżetu gminy i funduszy sołeckich 
staramy się dołożyć naszą cegiełkę do remontu 
najstarszego i najcenniejszego zabytku gminy 
Rzgów – podkreśla Miron Ossowski, starszy 
specjalista ds. rozwoju gminy w UMR. – W tym 
roku dofinansowanie ze strony gminy wynosi 
198 tysięcy złotych. W przyszłym roku zapropo-
nujemy kwotę zbliżoną, ale oczywiście na temat 
dofinansowania musi jeszcze wypowiedzieć się 
Rada Miejska w Rzgowie. Oba sołectwa rzgow-
skie oraz Rada Sołecka Kalina zadeklarowały 
łącznie 140 tys. zł, pochodzących z ich funduszy 
sołeckich. Także gmina zaproponuje swój wkład 
finansowy.

W. Kupisz

Ołtarz główny 
prawie gotowy

Zgonie z tradycją, samorządowcy odwiedzili 
mogiły zasłużonych rzgowian przed świę-

tem 1 listopada. Burmistrz Mateusz Kamiński 
i Włodzimierz Kaczmarek z Urzędu Miejskie-
go zapalili znicze na cmentarzu parafialnym 
w Rzgowie.

Pokłonili się przed grobem Konrada Ko-
busa ze Rzgowa, przedwcześnie zmarłego 
burmistrza VII kadencji, wcześniej dyrektora 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Światełka pamięci pozostawili na nagrobku 
Stanisława Bednarczyka z Bronisina Dwor-
skiego, prezesa Powiatowego Związku OSP RP, 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, radne-
go II, III, V i VI kadencji, zmarłego w 2016 r. 
w wieku zaledwie 65 lat.

Znicz z szarfą gminy Rzgów zapłonął 
na grobie Józefa Marszałka, radnego I, II i III 

kadencji, współzałożyciela i przewodniczące-
go Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu. 
Pochodził z Prawdy. Zmarł w 2017 r. Kolejny 
znicz zapłonął na grobie Tadeusza Zięby, rad-
nego IV i V kadencji, zmarłego w 2010 r.

Samorządowcy odwiedzili również pomnik 
poległych żołnierzy Września 1939 roku, który 
pokryły różnokolorowe chryzantemy. WK

Ważna pamięć 
o zmarłych
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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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Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i mebli, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych opon samochodowych z terenu gminy Rzgów – grudzień 2020

TERMIN ODBIORU OBSŁUGIWANY REJON

9.12.2020 Rejon1:  RZGÓW: Brzozowa, Cmentarna, Sporna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, Księdza Załuski, Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, 
Rudzka, prof. Łowmiańskiego, Księżycowa, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, Reymonta, Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98, Katowicka

9.12.2020 Rejon 2:  RZGÓW: Długa, Borowikowa, Gliniana, Bajkał (dawna Gliniana 62), Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, Reja, Ogrodowa, pl. 500-lecia, Polna, Południowa, 
Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, Tylna, Wąska, Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana

7.12.2020 Rejon 3:  RZGÓW: Leśna, Nasienna, Stroma; STARA GADKA: Adama Czartoryskiego, Kombajnowa, Laskowa, Lucerniana, Ogrodników, Rzemieślnicza, Szparagowa, Ślusarska, Uczniowska, Usługowa, Zaułek, 
Zdrojowa; GOSPODARZ: Cegielniana, Gospodarz, Kwiatowa, Liliowa, Łanowa, Młyńska, Nowa, Różana, Pałacowa, Spacerowa, Zbożowa

3.12.2020 Rejon 4:  CZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY, GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa; RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

15.12.2020 Rejon 5:  BRONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA

7.12.2020 Rejon 6:  KALINKO, STAROWA GÓRA: Centralna od 1 do 37, strona nieparzysta od nr 37, Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana Pawła II, Kanałowa, Sołecka, Perłowa, Wójtowska, 
Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa, Parterowa, Rolnicza, Południowa; STARA GADKA: Śniadeckiego

16.12.2020 Rejon 7:  STAROWA GÓRA: Wierzbowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, 
Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa, Żwirowa, Szklana, Akacjowa

8.12.2020 Rejon 8:  GRODZISKO, KONSTANTYNA, STAROWA GÓRA: Bolesława Chrobrego, Hetmańska, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Mieszka II, Mieszka III, Ogrodowa, Podłogowa, 
Stefana Batorego, Stropowa, Szczytowa, Szeroka, Wiekowa, Łokietka, Zygmunta Wazy

Zbiórka obejmuje odpady:
–  odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, łóżka, fotele, elementy stolarki, 

stoły, krzesła, drzwi bez elementów szklanych, panele, ramy okien-
ne bez szyb, dywany, wykładziny, materace, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, rowery, grzejniki),

–  metale, złom,
–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. telewizory, kom-

putery, monitory),

–  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. pralki, radia, dru-
karki, odkurzacze, miksery, grzejniki elektryczne, czajniki elektryczne, 
suszarki, kuchenki elektryczne, zmywarki),

–  urządzenia zawierające freon (np. lodówki, zamrażarki, chłodziarki, 
klimatyzatory),

–  zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk),
–  baterie i akumulatory,
–  odzież, tekstylia.

Mieszkańcy posesji wielorodzinnych mają obowiązek wystawienia ww. 
odpadów przy punktach odbioru odpadów komunalnych. W przypadku, 
gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom wymienionym 
powyżej lub będą niekompletne (dot. elektrycznych i elektronicznych), 
wykonawca – firma JUKO ma prawo nie odebrać takich odpadów.

Przypominamy, że przez cały rok z wyjątkiem świąt i dni wol-
nych od pracy: w okresie od 1 kwietnia do 31 października od wtorku 
do soboty w godz. od 7.00 do 15.00 w okresie od 1 listopada do 31 

marca od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00, można 
bezpłatnie oddać do PSZOK, ul. Ogrodowa 115 w Rzgowie, selektywnie 
zebrane odpady komunalne: opakowania z papieru i tektury, z tworzyw 
sztucznych, drewna, metalu, szkła, odpady zielone (liście, skoszona tra-
wa, drobne gałęzie), popiół, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, 
tworzywa sztuczne, papier, metale, żarówki/świetlówki, baterie i aku-
mulatory, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe, 
odpady remontowe i budowlane.

Odpady powinny być ułożone w jednym miejscu przy posesji i przygotowane do odbioru oraz transportu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą nie przyjmiemy 
odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Odpady wielkogabarytowe wystawiamy do godziny 7.00!

 

1.  Od 4.11.2020 r. do odwołania 
w Urzędzie Miejskim wstrzy-
muje się bezpośrednią obsłu-
gę interesantów z wyjątkiem 
spraw niecierpiących zwło-
ki, które załatwiane będą 
po uprzednim telefonicznym 
dokonaniu ustaleń z właści-
wym pracownikiem mery-
torycznym w wyznaczonym 
przez niego terminie.

2.  Na terenie Urzędu wyzna-
czeni pracownicy kierują 
przemieszczaniem się intere-
santów tak, aby w Urzędzie 
przebywał jeden interesant 
na jedno stanowisko obsługi 
(z wyłączeniem dzieci do 13. 
roku życia przebywających 
z rodzicami oraz osób, któ-
rych obecność konieczna jest 
do załatwienia sprawy).

3.  Zaleca się korzystanie z usług 
elektronicznych i drogi ko-
respondencyjnej w celu za-
łatwienia spraw możliwych 
do realizacji bez bezpośred-
niej obsługi stacjonarnej.

4.  Kasa Urzędu zamknięta do 
odwołania. Zachęcamy do 

dokonywania płatności przez 
bankowość elektroniczną. 
Numery kont na stronie in-
ternetowej UMR.

5.  Zawiesza się przyjęcia inte-
resantów przez Burmistrza 
Rzgowa.

6.  Zawiesza się funkcjonowanie 
Toalet Publicznych poza go-
dzinami pracy Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie.

Dane kontaktowe w celu zała-
twienia sprawy drogą elektro-
niczną/korespondencyjną:

Urząd Miejski w Rzgowie 
plac 500-lecia 22 

95–030 Rzgów
• email: sekretariat@rzgow.pl 
• tel. sekretariatu: 42 214 12 10 
• faks sekretariatu: 42 214 12 07 
•  Platforma Epuap:/UMRzgow/

skrytka

Naczelnik Urzędu Skar-
bowego Łódź-Widzew za-
chęca Państwa do zała-
twienia sprawy z urzędem 
skarbowym – bezpiecznie 
– bez wychodzenia z domu 
i wcześniejszego umawiania 
koniecznej wizyty. Planu-
jesz wizytę w urzędzie skar-
bowym? Sprawdź oferowa-
ne usługi ONLINE i załatw 
sprawę z domu.

1.  W serwisie podatki.gov.
pl znajdziesz:

• informacje podatkowe
• wyjaśnienia i broszury
• deklaracje i formularze
•  instrukcje jak załatwić 

swoje sprawy online?

2.  Skorzystaj z Infolinii Kra-
jowej Informacji Skarbo-
wej – pomaga, odpowia-
da na pytania, udziela 
informacji podatkowych 
i celnych od poniedziałku 
do piątku od 8.00 do 18.00

 •  22 330 03 30 (z telefonów 
komórkowych)

•  801 055 055 (z telefonów 
stacjonarnych)

•  +48 22 330 03 30 (z zagra-
nicy)?

3.  Od 16 listopada 2020 r. 
dostępna będzie również 
usługa umówienia wizy-
ty w urzędzie skarbowym 
online.

Na stronie portalu podatko-
wego https://www.podatki.
gov.pl/ewizyta-w-urzedzie-
-skarbowym/:
•  wybierz właściwy urząd 

i sprawę, którą chcesz za-
łatwić

•  wybierz datę i godzinę wi-
zyty i podaj swoje dane

•  potwierdzenie terminu 
wizyty otrzymasz na po-
dany adres e-mail

•  w umówionym terminie 
przyjdź do urzędu?

4.  Wizytę możesz też umó-
wić telefonicznie lub oso-
biście w punkcie infor-
macyjnym. Zapraszamy.

Ograniczenia w organizacji pracy 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

Ze skarbówką bez 
wychodzenia z domu

Telefony do referatów w celu umówienia wizyty w Urzędzie:
42 214 11 11 – Sekretarz Gminy
42 214 11 30 – Urząd Stanu Cywilnego
42 214 11 30 – Dowody Osobiste
42 214 11 30 – Ewidencja Ludności
42 214 12 09 – Geodezja, Rolnictwo
42 214 11 42 –  Planowanie Przestrzenne, Gosp. Nieruchomościami
42 214 11 09 – Inwestycje
42 214 12 33 – Gospodarka Komunalna
42 214 13 53 – Księgowość Podatkowa
42 214 14 45 – Księgowość Budżetowa
42 214 12 10 wew. 5 – Wymiar podatku
42 214 11 30 – Oświata
42 214 13 06 – Biuro Rady Miejskiej
42 214 12 10 wew. 8 – Działalność Gospodarcza
42 214 14 84 – Starostwo Powiatowe w Łodzi – Komunikacja
42 211 61 80 –  Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydz. Geodezji 

i Kartografii, Wydz. Architektury i Budownictwa
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Dzielnicowi ze Rzgowa zostali powiadomie-
ni o kradzieży paliwa na jednej ze stacji 

przez kierowcę audi. Policjanci szybko po-
jechali we wskazane miejsce. Szereg ustaleń, 
jakie poczynili i ich czujność doprowadziły 
ich do 20-letniego łodzianina. Dopuścił się on 
kradzieży tablic rejestracyjnych i paliwa. Teraz 
amator cudzego mienia odpowie przed sądem.

Do kradzieży doszło w czwartek, 5 listo-
pada 2020 roku tuż po godzinie 12.00 funk-
cjonariusze zareagowali na sygnał o kradzieży 
paliwa. Ustalili, iż mężczyzna zatankował audi 

i odjechał ze stacji nie płacąc za paliwo. Mun-
durowi sprawdzili numery rejestracyjne, które 
przypisane były do innej marki pojazdu i do-
tarli do właścicielki. Kobieta nie miała nawet 
świadomości, iż kilka minut wcześniej zostały 
skradzione jej tablice rejestracyjne w Łodzi.

Czujni dzielnicowi cały czas patrolowali 
pobliski teren. Wracając w kierunku Rzgowa 
zauważyli audi, które przypominało to z kra-
dzieży paliwa. Kierowca zaczął nerwowo za-
chowywać się na widok mundurowych i nagle 
przyspieszył. Policjanci zawrócili i zatrzymali 

go do kontroli. Na tylnym siedzeniu znaleźli 
ukryte, wcześniej skradzione tablice rejestra-
cyjne. 20-letni łodzianin przyznał się również 
do kradzieży paliwa, której dokonał tego dnia, 
jak i 26 października. Postępowania w spra-

wach o wykroczenia prowadzą rzgowscy po-
licjanci. Mężczyzna został również ukarany 
mandatem za kradzież tablic rejestracyjnych.

Źródło: policja

Spanikowany Spanikowany 
złodziej paliwazłodziej paliwa

W Grodzisku policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego koluszkowskiej komendy 

zatrzymali 52-latka, który kierował peugeotem, 
mając zakaz prowadzenia pojazdów. Za jazdę 
wbrew sądowemu zakazowi grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

4 listopada 2020 roku w Grodzisku dro-
gówka zatrzymała do kontroli peugeota. 
W trakcie sprawdzenia okazało się, kierowca 
z Łodzi ma już zatrzymany dokument upraw-
niający do prowadzenia samochodu i posiada 
czynny zakaz sądowy do kierowania pojazdami 
mechanicznymi.

Źródło: policja

Burmistrz Mateusz 
Kamiński podpisał umowę 
z Funduszem Sprawiedliwości 
na dofinansowanie zakupów 
specjalistycznego wyposażenia 
dla jednostek OSP Kalino i OSP 
Grodzisko. Jak poinformował 
Miron Ossowski, główny 
specjalista ds. rozwoju gminy 
Rzgów, dofinansowanie wynosi 
ok. 50 tys. zł. Uzyskaliśmy 
je dzięki szczególnemu 
zaangażowaniu Piotra 
Ciepluchy, doradcy wojewody 
łódzkiego. UMR, fot. OSP 

Prowadził Prowadził 
z dożywotnim z dożywotnim 
zakazem jazdyzakazem jazdy

Wsparcie Wsparcie 
dla naszych dla naszych 
strażakówstrażaków

W tym roku na usuwanie azbestu w gminie 
Rzgów wydano łącznie 45 tys. zł. Z prze-

prowadzonej w 2017 r. inwentaryzacji wynika, 
że mieliśmy w gminie Rzgów 2146 ton azbestu. 
Przez trzy lata pozbyliśmy się ponad 17% azbe-
stu. Do usunięcia reszty pozostało nam 12 lat, 
podobnie jak w pozostałej części kraju.

Jak dowiadujemy się od Magdaleny Gór-
skiej, głównego specjalisty ds. ochrony śro-

dowiska w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 
gmina pokrywa koszty demontażu azbestu 
z dachu i jego utylizacji. Jeśli chodzi o obciąże-
nie kosztami likwidacji szkodliwego materiału 
budowlanego, to gmina ponosi 10% kosztów, 
a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
w Łodzi – 90%.

W tym roku azbest usunięty został z 40 
nieruchomości w łącznej ilości nieco ponad 
5 tys. m2, z czego ponad 3 tys. m2 było zdjęte 
z dachów, a leżącego luzem zebrano ok. 2 tys. m2. 
Kolejny nabór wniosków dla chętnych, którzy 
chcą pozbyć się azbestu, wyznaczono na począt-
ku przyszłego roku.

fot. Magdalena Górska, UM w Rzgowie

Coraz mniej Coraz mniej 
azbestuazbestu

GMINA RZGÓW

GRODZISKO

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
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W poprzednim wydaniu 
pisaliśmy o trzech z rzędu 
zwycięstwach pierwszego 
zespołu Zawiszy. Seria 
ta ostatecznie zamknęła 
się liczbą pięciu zwycięstw 
i szkoda, że nie udało się jej 
przedłużyć do rundy wiosennej.

Dobra seria w końcówce

Czwartą wygraną było pokonanie na wyjeź-
dzie outsidera rozgrywek, czyli PTC Pabianice 
(5:0), natomiast piątym również wyjazdowe 
zwycięstwo nad GLKS Sarnów (4:2). Ten mecz 
kolejny raz pokazał charakter naszej drużyny, 
gdyż dwie ostatnie bramki zdobyliśmy w samej 
końcówce meczu, grając z jednym zawodni-
kiem mniej. Natomiast ostatnim spotkaniem 
rundy jesiennej było spotkanie z Konstanty-
nowską Akademią Sportu. Na tydzień przed 
planowanym meczem pojawiły się wątpliwości, 
czy w ogóle uda się go rozegrać, a ŁZPN su-
gerował nawet przełożenie go na wcześniejszy 
termin. Związane było to oczywiście z panu-
jącą pandemią i oczekiwaniem na ogłoszenie 
kolejnych obostrzeń. Nie wpłynęły one jed-
nak na brak kontynuacji rozgrywek ligowych 
i spotkanie z popularnymi „Kasiarzami” doszło 
do skutku. Goście tego pojedynku byli naszymi 
bezpośrednimi sąsiadami w tabeli, co więcej 
posiadali tyle samo zdobytych punktów. Mecz 
ten rozpoczął się dla Zawiszy znakomicie, gdyż 
w zasadzie pierwszy celny strzał znalazł dro-
gę do bramki rywali. I chyba ta bramka nieco 
uśpiła naszych zawodników. KAS zaczął od-
ważniej atakować i do remisu doprowadził bar-
dzo dobrze znany w Rzgowie Bartek Bronka. 
Na domiar złego w niegroźnej sytuacji zaliczy-
liśmy jeszcze trafienie samobójcze i na przerwę 
schodziliśmy przegrywając 1:2. Druga połowa 
to poprawa naszej gry, ale i… bramki gości. 
My graliśmy, a rywale strzelali. I kolejny raz 
zabrakło nam szczęścia, bo przy stanie 1:3 Za-
wisza nie wykorzystał rzutu karnego. Po ko-
lejnej kontrze przyjezdni zdobyli jeszcze jedną 
bramkę, a w końcówce spotkania – po błędzie 
bramkarza gości – udało się nam zdobyć bram-
kę ustalającą wynik spotkania na 2:4.

Ten wynik zaciemnił też trochę ostatnie 
nasze poczynania, gdyż biorąc pod uwagę 
wszystkie czynniki decydujące o łącz-
nej zdobyczy punktowej w tej run-
dzie, to należy ocenić ją pozy-
tywnie. Liczba odniesionych 
kontuzji,  początkowe 
wykluczenia kartkowe 
czy rozciągnięte bardzo 
w czasie kompletowanie 
kadry wpłynęło na taki 
a nie inny początek se-
zonu. Ostatecznie chyba 
niewielu spodziewało się, aż 
takiej serii zwycięstw. Przerwę 
w rozgrywkach przyjmujemy za-
tem z mieszanymi uczuciami. Z jednej 
strony w dalszym ciągu kontuzjowanych jest 

kilku zawodników, którzy z całą pewnością 
podniosą poziom sportowy. Z drugiej nato-
miast aktualna forma być może pozwoliłaby 
na uzbieranie dodatkowych punktów. Odpo-
czynek jednak na pewno naszej drużynie się 
należy i z niecierpliwością będziemy czekać 
na rozpoczęcie rundy wiosennej.

Dziewczyny po zakończeniu rozgrywek 
sprawdziły swoją formę w eliminacjach wo-
jewództwa łódzkiego w ramach rozgrywek 
Pucharu Polski w Futsalu kobiet, które odbyły 
się 21 listopada. Patronat nad tą imprezą objął 
burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, a współ-
organizatorem został rzgowski GOSTiR. 
Oprócz naszego zespołu w gronie walczących 
drużyn zobaczyliśmy: Astorię Szczerców, 
Górnika Łęczyca, Włókniarza Konstantynów, 
Lady Grembach Łódź, Różę Kutno, Kolejarza 
Łódź i Sokoła Aleksandrów Łódzki. Zwycięzcą 
turnieju okazała się drużyna Lady Grembach, 
która awansowała do dalszej części rozgrywek.

Podsumowanie rozgrywek 
młodzieżowych
W ostatnim meczu rundy jesiennej i ostatnim 
rozegranym na stadionie w Rzgowie zespół 

juniorów Zawiszy 
przegrał z GKS Beł-
chatów 0:3. Niestety 
był to mecz, w któ-
rym goście cieszyli się 
z awansu do rozgrywek 
makroregionu, a nasz ze-
spół teoretycznie pożegnał się 
z rozgrywkami na poziomie A1. 
Napisaliśmy teoretycznie, gdyż może się 
okazać, iż w przyszłorocznych rozgrywkach 
utworzona zostanie tylko jedna liga juniorów. 
Już teraz liczba zespołów jest dość niska w obu 
ligach, a ponadto niektóre jesienne mecze 
zostały zakończone walkowerami z powodu 
niestawienia się niektórych drużyn na mecze. 
Niestety na decyzję będziemy musieli zaczekać 
aż do pierwszych miesięcy nowego roku.

Trampkarze (rocznik 2006/07) w dwóch 
ostatnich spotkaniach pokonali na wyjeździe 
Włókniarza Zgierz (5:2) oraz niespodziewanie 
zremisowali na własnym boisku ze Startem 
Brzeziny (2:2). Ten ostatni remis sprawił, że za-
jęli oni 4 miejsce w ligowej tabeli, posiadając 
tyle samo punktów co trzeci Metalowiec Łódź, 
który okazał się lepszy w bezpośrednim poje-
dynku. Do pierwszego w tabeli Sokoła II Alek-
sandrów straciliśmy 9 punktów. Niewątpliwie 
była to dobra runda w wykonaniu tej drużyny, 

ale wydaje się, że to jeszcze nie koniec 
ich możliwości. Szkoda, że mu-

szą oni mierzyć się z zespo-
łami, które wzmacniają się 

zawodnikami z lig woje-
wódzkich, bo kto wie czy 
nasz zespół już nie grał-
by na tym poziomie.

Zespół Młodzików 
z rocznika 2008 zakoń-

czył rozgrywki zwycię-
stwem nad zespołem ŁKS 

III (2:1) i uplasował się finalnie 
w połowie stawki, z 13 punktami 

na miejscu 6. Bilans rozegranych spo-
tkań to 4 zwycięstwa i tyle samo porażek oraz 

jeden remis. Zespół ten ma już także za sobą 
udział w „Turnieju dla Niepodległej”, zorgani-
zowanym przez Konstantynowską Akademię 
Sportu. W gronie 13 zespołów rozgrywki za-
kończyliśmy na 5 miejscu, mierząc się z zespo-
łami z Łodzi, Pabianic, Bełchatowa i Głowna. 
Tyle samo punktów co zespół rocznika 2008 
w lidze zdobyła drużyna Młodzików D2 (2009). 
Rozegrali oni jednak o jeden mecz więcej, zaj-
mując ostatecznie 6 pozycję. Rozgrywki ligowe 
dla tego rocznika zdominowały zespoły z Ło-
dzi, na pierwszym miejscu zameldował się Wi-
dzew Łódź, a na drugim AKS SMS. Podopiecz-
ni trenera Bedynka już 22 listopada wyjechali 

na turniej do Skierniewic, gdzie 
ostatecznie zajęli 2 miej-

sce. Drużyna rocznika 
2010 to kolejny już 

raz zwycięzca 
swojej ligi, choć 

t y m  r a z e m 
p r z y t r a f i ł y 
się im dwie 
porażki. Jak 
przyznali tre-
nerzy jednej 
z drużyn ry-

wali, nasz ze-
spół to obecnie 

jedna z lepszych 
drużyn w woje-

wództwie w tym rocz-
niku. Już niedługo jednak 

nowe wyzwanie przed naszymi 
zawodnikami i trenerem, jakim będzie przej-
ście na rozgrywki 9-osobowe.

Zawodnicy Zawiszy z rocznika 2011 swoje 
rozgrywki zakończyli na 6 pozycji z niewiel-
kim, bo 7 punktowym dorobkiem. Dobry po-
czątek rundy nie znalazł potwierdzenia w ko-
lejnych wynikach, ale rezultat bramkowy nie 
jest tu najważniejszy. Drużyna borykała się 
z wieloma problemami kadrowymi, jednak 
w dalszym ciągu ciężko i sumiennie pracuje 
nad doskonaleniem umiejętności. Rozgrywki 
turniejowe zakończyli też zawodnicy z rocz-
nika 2012, przed nimi już za chwilę treningi 
halowe, a wkrótce zapewne turnieje halowe. 
Regularne zajęcia kontynuuje także najmłodsza 
obecnie drużyna z rocznika 2013. Po trenin-
gach odbywających się na Orliku od kilku dni 
trenują już w warunkach halowych.

Nabór trwa
W dalszym ciągu czekamy na nowych, tych 
małych, ale także i trochę starszych sportow-
ców chcących rozpocząć swoją piłkarską ka-
rierę w naszym klubie. Zapewniamy opiekę 
wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a także 
dodatkowe zajęcia bramkarskie, motoryczne 
czy ogólnorozwojowe. Zapraszamy.

DOŁĄCZ DO ZAWISZY!
WIĘCEJ INFORMACJI

505 156 296.
zawisza.rzgow@wp.pl

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Runda jesienna już za nami…Runda jesienna już za nami…
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Łamigłówki na jesienne wieczory…

























































































































































 










































































                            






































































































































































































































                     



SUDOKU
8 5 2 4

7 3 8 6

2 3 9

3 1

6 5 9 2 7

4 1 6 5 9

6 5 7 2

5 7 8 1 2 3

1 2 9 6 3

7 4 6 9 2 1

3 9 2 7 5

2 1

3 2

8 1 5 6

8 7 4 9

4 5 1 2

9 7

2 8 4 6

1 6 8

9 7 6 5 2

6 5 2 1 7

1 2 7

7 8 3 4

2

5 7 1 4 6

1 8 6 9 2

8 9 5


