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Jak poinformował Miron Ossowski, głów-
ny specjalista ds. rozwoju gminy w Urzę-
dzie Miejskim w Rzgowie, zostaliśmy 

laureatem XVII Konkursu Zrównoważone-
go Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorial-
nego. Konkurs jest firmowany przez Komisję 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Re-
gionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji 
i Nauk Społecznych Politechniki Warszaw-
skiej oraz Fundację Polskiego Godła Promo-
cyjnego „Teraz Polska”.

W związku z zajęciem zaszczytnego 
III miejsca w kraju w kategorii gmin miej-
sko-wiejskich, burmistrz Mateusz Kamiński 
otrzymał list gratulacyjny, w którym czytamy:

Szanowny 
Panie Burmistrzu
W ramach projektu badawczego pt. 
„Zrównoważony rozwój społeczno-go-
spodarczy jednostek samorządu 
terytorialnego” realizowane-
go od wielu lat, w ramach 
Wydziału Administra-
cji i Nauk Społecz-
nych Politechniki 
Warszawskiej, pre-
zentowane są ran-
kingi JST, które 
wykorzystujemy 
do promowania 
najlepszych praktyk 
rozwojowych.

W załączeniu 
przesyłam (…) dyplom 
potwierdzający osiągnię-
cie sukcesu w tegorocznej 
edycji Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 
W imieniu organizatorów konferencji składam 
Panu serdeczne gratulacje.

Z uwagi na ograniczenia wywołane pande-
mią w tym roku nie mogliśmy zorganizować Kon-
ferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP, podczas 
której wręczaliśmy polskim samorządom wyka-
zującym się największymi osiągnięciami w roz-
woju zrównoważonym pamiątkowe dyplomy.

Korzystając z okazji, chciałbym podkreślić, 
że Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, 
przygotowywany przez zespół pod moim kie-

rownictwem, powstaje w oparciu o 15 zmien-
nych-wskaźników, obejmujących trzy obszary 
rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochro-
ny środowiska. Ranking opracowany jest 

na podstawie danych GUS (Bank Danych 
Lokalnych) i obejmuje swym zakresem 
wszystkie jednostki samorządowe w Pol-

sce, w podziale na gminy miejskie, 
miejsko-wiejskie, wiejskie oraz 

miasta na prawach powiatu. 
Z tym większym uzna-

niem przyjmuję fakt, iż 
reprezentowany przez 

Pana samorząd 
znalazł się w ści-
słej czołówce gmin 
miejsko-wiejskich 
generujących naj-
lepsze praktyki roz-
wojowe w Polsce.

Szanowny Panie 
Burmistrzu proszę raz 

jeszcze przyjąć serdecz-
ne gratulacje i życzenia 

skutecznej realizacji długoter-
minowej wizji rozwoju gminy Rz-

gów, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów 
i czynników.

Z poważaniem
Eugeniusz Sobczak

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszwawskiej

* * *
W rankingu punkty zdobyliśmy m.in. za na-
pływ ludności na 1000 mieszkańców, za licz-
bę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
na 1000 mieszkańców, za procent radnych 

z wyższym wykształceniem, za procent lud-
ności korzystającej z bieżącej wody, za procent 
ludności mającej dostęp do kanalizacji sanitar-
nej, a także za odsetek ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków.

oprac. WK

Osoby niezamożne mogą w tym 
trudnym okresie pandemii uzyskać 
nieodpłatnie pomoc prawną w Klinice 
Prawa, działającej na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Udzielanie porad prawnych odbywa się 
z wykorzystaniem wszystkich środków 
kontaktu na odległość (poczta tradycyj-
na, telefon, faks, e-mail, telekonferencja 
na Skype).

Udzielanie opinii prawnych, a także 
sporządzanie pism procesowych odby-
wa się pod ścisłym nadzorem wykła-
dowców posiadających co najmniej 
stopień doktora nauk prawnych 
i doświadczenie w zakresie praktyki 
prawniczej (zajmują się tym studenci 
ostatnich dwóch lat studiów).

Bliższe informacje można uzyskać 
(także zgłaszając od razu problem praw-
ny do rozwiązania):
*  telefonicznie/faksem: 42 635 46 32
(poniedziałki: godz. 13–16, wtorki: 
godz. 9–12, środy: godz. 14–17, 
czwartki: godz. 12–14),
* e-mailem: klinika@wpia.uni.lodz.pl
* pocztą tradycyjną: Klinika Prawa, 
ul. Kopcińskiego 8/12, 90–232 Łódź.

Więcej szczegółów o Klinice Prawa na: 
www.wpia.uni.lodz.pl/klinika
Istniejemy po to, by pomagać nieod-
płatnie w rozwiązywaniu problemów 
prawnych! W szczególności w trudnych 
czasach pandemii.

prof. UŁ dr hab. Maciej Muliński

Pomoc z Kliniki Prawa UŁPomoc z Kliniki Prawa UŁ

Dziękujemy wszystkim Rolnikom 
z terenu Gminy Rzgów oraz 

Rachmistrzom Spisowym za aktywny 
udział w spisie i wykonaną pracę.

Gminny Komisarz Spisowy 
Mateusz Kamiński

wraz ze swoim zastępcą 
Justyną Pierzyńską

oraz członkami 
Gminnego Biura Spisowego

Gmina Rzgów 
trzecia w kraju!

Wskaźnik 2003 r. 2018 r. 2019 r.
Wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca 113,12 387,93 558,39
Odsetek wydatków na projekty inwestycyjne  60,77  52,25  58,15
Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu  72,24  66,22  57,59
Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców 170,19 363,26 366,67
Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców  -73,28  -24,35  -20,46
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 131,74 175,98 183,67
Saldo migracji na 1000 mieszkańców  14,93  12,47  12,62
Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców   0,00   0,00   0,00
Odsetek radnych z wyższym wykształceniem  35,71  60,00  60,00
Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów  86,61  99,17  99,19
Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji  28,44  58,19  60,86
Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków  30,19  37,69  44,99

PUNKTACJA SUMARYCZNA 670,66 1288,79 1481,66
MIEJSCE W KRAJOWYM RANKINGU 33 7 3

Gmina: Rzgów 3
miejscePowiat: łódzki wschodni
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Podczas XXX sesji Rady 
Miejskiej w Rzgowie rajcy 
zapoznali się z trzema 
opracowaniami Magdaleny 
Górskiej na temat lokalnej 
ochrony środowiska.

Raport z wdrożenia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Rzgów

Jest to tzw. raport podsumowujący, z którego 
wynika m.in., że mieszkańcy gminy Rzgów 
wytwarzają bardzo mało energii ze źródeł 
odnawialnych. Ponadto raport analizuje zu-
życie energii oraz wielkość emisji dwutlenku 
węgla w roku 2020 według sektorów (budynki 
użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, 
oświetlenie uliczne, transport i przemysł).

Dzięki temu podsumowaniu wiemy, jakie 
jest szacunkowe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną w gminie oraz jaka emisja dwu-
tlenku węgla się z tym wiąże. Na podstawie 
tych danych wiemy, o ile musimy zmniejszyć 
zużycie energii, aby w kolejnych latach osią-
gnąć cele narzucone przez ustawodawcę.

Drugim dokumentem był raport z realiza-
cji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, ale bez 
aktualizacji emisji dwutlenku węgla. Plan zawie-
ra informacje o ilości wprowadzanych do po-
wietrza pyłów i gazów cieplarnianych w gminie, 
podając jednocześnie propozycje konkretnych 
i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Zadania związane z montażem kolektorów 
słonecznych nie zostały zrealizowane, gdyż 
tyczyło się to właścicieli prywatnych nieru-

chomości, a na dzień sporządzania niniejsze-
go raportu Urząd Miejski w Rzgowie nie ma 
informacji, czy mieszkańcy takie kolektory 
posiadali i w jakich ilościach oraz o jakich pa-
rametrach, stąd też to zadanie uznane zostało 
jako niezrealizowane.

Nastąpiła wymiana 76 pieców (kopciu-
chów) w ramach programu PONE II, a także
–  montaż czujników jakości powietrza
–  przygotowano ulotki dla mieszkańców zawie-

rające informacje o prawidłowej segregacji 
odpadów, ekonomicznym rozpalaniu w pie-
cach, parametrach wpływających na zanie-
czyszczenie powietrza, założeniach uchwały 
antysmogowej, świadectwach jakości kupo-
wanego węgla itp.

–  częściowe przeprowadzenie inwentaryzacji 
źródeł niskiej emisji na terenie gminy (ankiety)

–  zaczęto opracowywanie gminnego programu 
ograniczenia niskiej emisji – planowany ter-
min uchwalenia – 1 kwartał 2021 r.

–  przeszkolenie pracownika na energetyka 
gminnego

Podsumowując dwa raporty należy zauważyć, 
że osiągnięcie w 100% założonych celów jest 
niemożliwe, gdyż nie zależy to tylko od urzę-
du. Na stopień realizacji mają wpływ przede 
wszystkim aspekty finansowe – jeśli samo-
rząd będzie mógł pozyskać środki zewnętrzne 
np. na wymianę pieców, termomodernizację 
i OZE; wymienione zostanie oświetlenie uliczne 
na energooszczędne, mieszkańcy przesiądą się 
z samochodów na rowery bądź w większym za-
kresie skorzystają z komunikacji zbiorowej – wte-
dy na pewno wskaźniki znacznie się poprawią.

Prezydent RP podpisał 13 listopada br. 
nowelizację ustawy o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów. Zmiany zakładają m.in. 
utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, która pozwoli jednolicie skatalogo-
wać źródła ciepła w Polsce. Gmina w ramach tej 
bazy będzie miała obowiązek zebrać od miesz-
kańców deklaracje (jak w 2013 roku zbierała 
deklaracje śmieciowe), tylko należy zauważyć, 
że spis ten będzie bardziej skomplikowany, 
gdyż niewielu mieszkańców dokładnie określi 
np. moc swojego pieca i pracownik odpowie-
dzialny będzie musiał iść w teren i dokonać fa-
chowej inwentaryzacji. W związku z tym czeka 
nas bardzo trudny i pracowity rok, w którym 
to na samorządy spadają kolejne zadania zwią-
zane z ochroną powietrza.

Pracujemy również nad podpisaniem po-
rozumienia z WFOŚiGW w Łodzi. W ramach 
programu Czyste Powietrze przeszkolone zosta-
ną dwie osoby z urzędu i od nowego roku bę-
dziemy oficjalnie mogli pomagać mieszkańcom 
w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.

Raport z wykonania programu 
ochrony środowiska
W oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, burmistrz sporządza co dwa lata ra-
port z realizacji Programu Ochrony Środowiska, 
który przedstawia Radzie Miejskiej. Po przedsta-
wieniu raportu, dokument zostaje przekazany or-
ganowi wykonawczemu powiatu, tj. do Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Radni podczas 
XXX sesji przegłosowali ten raport bez zmian.

W dokumencie tym przedstawiona została 
analiza stanu środowiska na terenie powiatu 
i gminy oraz postępy w realizacji każdego z za-
dań wytyczonych w programie. Weryfikuje on 
i ocenia wykonanie działań podjętych i zreali-
zowanych w latach 2017–2019.

Jak wynika z raportu, najważniejszymi 
problemami ochrony środowiska w gminie 
jest ograniczenie niskiej emisji z kopciuchów, 
nadmierny hałas oraz uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej. Analizując wszystkie 
przytoczone dane w Programie Ochrony Śro-
dowiska stwierdza się, że część zadań wymaga 
przesunięcia terminu ich realizacji, co związa-
ne jest w głównej mierze z koniecznością po-
zyskania funduszy. (oprac. WK)

Stan ochrony środowiska Stan ochrony środowiska 
w gminie Rzgóww gminie Rzgów

W szlachetnej akcji krwiodawstwa, połą-
czyli siły społecznicy i samorządowcy 

z gminy Rzgów oraz z powiatu pajęczańskie-
go. Najpierw goście z powiatu pajęczańskiego 
przyglądali się sposobom organizacji zbiórki 
krwi w Hali Sportowej GOSTiR w Rzgowie.

Jak poinformował Leszek Waga, radny pa-
jęczański w niedzielę, 22 listopada w Strzelcach 
Wielkich odbyła się zbiórka krwi organizowa-
na przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Łodzi, Klub Stowarzysze-
nia Honorowych Dawców Krwi w Rzgowie im. 

kpr. Wojtka – kierowany przez Marcina Bar-
toszka, a także Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi im. św. Brata Alberta. Krótkie 
podsumowanie: liczba osób zarejestrowanych 
– 22, oddało krew – 17 osób, łącznie zebrano 
7,65 l krwi.

Gościem specjalnym akcji był wicewoje-
woda łódzki Karol Młynarczyk, który pocho-
dzi z miejscowości Strzelce Wielkie. Udało się 
zorganizować dla krwiodawców – podobnie 

jak w Rzgowie – słodki poczęstunek złożony 
ze smacznych wypieków.

Radny pajęczański Leszek Waga za naszym 
pośrednictwem pragnie podziękować krwio-
dawcom, bez których ta zbiórka by się nie od-
była. W czasie pandemii dramatycznie brakuje 
krwi m.in. dla ofiar wypadków drogowych. 
Dzięki godnej naśladownictwa, szlachetnej po-
stawie dawców można uratować wielu ludziom 
zdrowie, a nawet życie. W. Kupisz

Wspólna akcja krwiodawstwaWspólna akcja krwiodawstwa
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W Rzgowie podczas XXX sesji w dniu 25 li-
stopada 2020 r. radni podjęli uchwałę 

w sprawie zmiany w finansowaniu moderniza-
cji dróg powiatowych w 2020 roku.

W związku ze zwiększeniem udziału środ-
ków Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodnie-
go, zmniejszyło się o 75 tys. zł dofinansowanie 
ze środków własnych gminy Rzgów na wyko-
nanie nakładki asfaltowej i pobocza na drodze 
powiatowej nr 2916E Guzew-Prawda.

Za zgodą Rady Miejskiej wprowadzono 
do realizacji zadanie do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej: wykonania projektu przebudowy 
ulicy Ogrodowej i Szkolnej w Rzgowie (ZRID) 
– wartości 1 tys. zł w tym roku, a w przyszłym 
150 tys. zł.

W Urzędzie Miejskim został rozstrzygnięty 
przetarg na budowę nowego, 390,2-me-

trowego wodociągu w ul. Kiepury w Rzgowie. 
Wygrała firma Łukasza Kostrzewy Bud-Ziem Ze-
wnętrzne Instalacje Wodnokanalizacyjne z Kolu-
szek. Konkurencja była duża – zgłosiło się 7 firm!

Wodociąg będzie wykonany z rur poliu-
retanowych o średnicy 110 mm. Rura poza 
warstwą ochronną będzie posiadała specjalną 
wkładkę, ułatwiającą konserwację wodociągu. 
Inwestycja odbędzie się bez wykopów ziem-
nych, tj. metodą odwiertów sterowanych. Jest 
to technologia już wielokrotnie stosowana 
w przypadku inwestycji samorządu.

– Roboty zaplanowano na ulicy Kiepury 
od ul. Zachodniej do Cmentarnej – mówi Bog-
dan Błaziński, inspektor nadzoru z Referatu 
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – Za-
kres prac obejmuje montaż żeliwnych węzłów 
wodociągowych. Zainstalowane zostaną trzy 
nadziemne hydranty przeciwpożarowe. Koszt 
wodociągu wyniesie ok. 108 tys. zł. Inwestycja 
powinna zakończyć się do końca tego roku. Inwe-
stycja nie tylko poprawi jakość życia mieszkań-
ców, ale także wzrośnie bezpieczeństwo przeciw-
pożarowe dzięki nowej instalacji hydrantowej.

W projekcie przyszłorocznego budżetu 
burmistrz Mateusz Kamiński zapropo-

nował 500 tys. zł na I etap przebudowy ul. Gra-
nitowej w Bronisinie Dworskim. Właśnie ogło-
szono przetarg na całościowe przeprowadzenie 
tej inwestycji zaplanowanej na lata 2021–2022. 

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumen-
tacji technicznej, uzyskanie decyzji i pozwoleń 
w zakresie projektu przebudowy nawierzchni 
jezdni. Zwycięzca przetargu wykona odwod-
nienie drogi za pomocą wpustów ulicznych 
i ułoży rury w rowie odwadniającym oraz 
przebuduje przepusty pod zjazdami z posesji. 
Ponadto ułoży chodnik oraz wykona oznako-
wanie poziome i pionowe.

Według zleceniodawcy, prace projektowe 
powinny się zakończyć za rok, a budowlane 
i wykończeniowe do końca listopada 2022 roku.



Niemal w tym samym czasie, gdy nastąpił 
odbiór techniczny rozszerzonego monito-

ringu miejskiego, jego zapis okazał się bardzo 
przydatny do konkretnej, kryminalnej sprawy.

– Kilka dni temu kierowca samochodu oso-
bowego na ul. Cmentarnej zostawił portfel na ba-
gażniku – opowiada Włodzimierz Kaczmarek, 

starszy specjalista ds. mienia komunalnego 
w UMR. – W czasie jazdy portfel z pieniędzmi 
i dokumentami spadł na jezdnię. Po 3 km kie-
rowca zorientował się, co się stało i zawrócił. 
Na krótkim odcinku od mostu do skrzyżowania 
rozpoznał swoje porzucone drobiazgi, ale doku-
mentów i gotówki już nie było…

Ślad zarejestrowały jednak nowe kamery 
o rozdzielczości obrazu HD. Znalazca przy-
właszczył sobie czyjąś własność. Kamery to za-
pisały, a dokumentacja filmowa trafiła do Ko-
misariatu Policji w Rzgowie. Funkcjonariusze 
przystąpili do dochodzenia w tej sprawie.

Monitoring miejski działa w Rzgowie 
od 2006 r. W tym roku przybyło 11 tzw. inteli-

gentnych, śledzących kamer wysokiej rozdziel-
czości obrazu HD: cztery stałe i jedna obrotowa 
na skrzyżowaniu na osi ulic Tuszyńskiej i Łódz-
kiej, dwie stałe na skrzyżowaniu Tuszyńskiej 
z Mickiewicza, cztery stałe i obrotowa w ska-
teparku, które obejmują zasięgiem również hi-
storyczny tramwaj linii podmiejskiej 42. Nieba-
wem będzie on zamieniony w lokalne muzeum.

Z inicjatywy mieszkańców i radnego Jaro-
sława Świerczyńskiego założono oświetlenie 
LED wraz z dwiema kamerami monitoringu, 
obejmującego plac zabaw przy ul. Nasiennej. 
Cały monitoring miejski kosztował w tym roku 
łącznie 98 tys. zł z budżetu gminy i funduszu 
sołeckiego. W przyszłym roku nastąpi wymiana 
kamer analogowych na te o rozdzielczości HD. 
Planuje się wydatek w wysokości 80 tys. zł, ale 
musi na to wyrazić zgodę Rada Miejska.

Tegoroczna rozbudowa monitoringu miej-
skiego zbiegła się z przeniesieniem jego cen-
trum z ul. Rawskiej na ul. Szkolną. Centrum 
wyposażono w nowe monitory i serwer reje-
strujący obraz z systemu kamer śledzących 
obiekt.

Na wspólne drogi Na wspólne drogi 
ze starostwemze starostwem

Wodociąg Wodociąg 
dla… Kiepurydla… Kiepury

Przebudowa Przebudowa 
ulicy Granitowejulicy Granitowej

GMINA RZGÓW

BRONISIN DWORSKI

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej przeznaczyło 
420 tys. zł na edycję 2021 
programu „Maluch+”, 
na stworzenie 14-miejscowego 
żłobka gminnego 
na zaadaptowanym parterze 
budynku komunalnego 
w Rzgowie przy 
ul. Letniskowej.

– Przygotowujemy tak zwany montaż finanso-
wy, aby otworzyć kolejny po Guzewie żłobek – 
mówi Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza. 
– W tym montażu chodzi o to, że poza dofinan-
sowaniem rządowym, które możemy przezna-
czyć jedynie na cel inwestycyjny, równolegle 
ubiegamy się o dofinansowanie unijne z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego za pośrednic-
twem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

– Właśnie zakończyliśmy negocjacje – do-
daje wiceburmistrz. – Liczymy na dofinansowa-
nie wynoszące prawie 408 tys. zł z RPO Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2014–2020 i na tyle 
opiewa nasz wniosek. Pieniądze będziemy mogli 
przeznaczyć na budowę i funkcjonowanie pla-
cówki w ciągu 3 lat. Brakująca kwota na utwo-
rzenie i prowadzenie żłobka ma pochodzić z bu-
dżetu gminy Rzgów.

Obecnie trwają prace projektowe w związ-
ku z przekształceniem parteru budynku przy 
ul. Letniskowej na potrzeby opieki nad ma-
luchami. Władze samorządowe liczą na to, 
że do końca roku uda się uzyskać zezwolenie 
budowlane. Przypomnijmy, że niedawno ru-
szyła budowa przedszkola gminnego z od-
działem żłobkowym w Tadzinie. Cały obiekt 
ma kosztować 2,5 mln zł, a jego otwarcie pla-
nowane jest na 2022 r.

Dofinansowanie 
żłobka „Maluch+”

Kolumny opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

RZGÓW

Tuptusie ze żłobka w Guzewie

25 listopada 2020 r. podczas XXX sesji, radni 
podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy Wil-
lowa nowej ulicy, biegnącej od ul. Kopernika 
w kierunku południowym. Były jeszcze inne 
propozycje nazwy: Kryształowa i Paryska, ale 
burmistrz wraz radnymi wybrali Willową.

Willowa ma 348 m.b. długości oraz 8,5 m sze-
rokości. Posiada kontynuację w planie zagospo-
darowania przestrzennego w kierunku ul. Bema.

Nowa ulica WillowaNowa ulica Willowa
RZGÓW

Chłodnym okiem Chłodnym okiem 
widać lepiejwidać lepiej

RZGÓW
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W kilku miejscowościach 
gminy Rzgów, m.in. 
w Konstantynie łódzki operator 
telekomunikacyjny TOYA, 
rozprowadził już światłowód 
do szerokopasmowego 
intenetu. Inwestycja 
umożliwiła podpięcie kilkuset 
gospodarstw domowych, 
ale sieć można w niedalekiej 
przyszłości doprowadzić 
prawie do każdego domu.

Babichy, Czyżeminek, Grodzisko, Guzew, Kon-
stantyna, Rzgów – to miejscowości, gdzie wielu 
mieszkańców już może korzystać z szybkiego 
Internetu światłowodowego. Z kolei w miejsco-
wościach takich jak: Gospodarz, Huta Wiskic-
ka, Kalinko, Kalino, Prawda i Tadzin wybudo-
wana sieć czeka na podłączenie do magistrali, 
co nastąpi wiosną przyszłego roku. Budowa 
trwa w Starowej Górze, a na etapie przygoto-
wań są jeszcze: Bronisin Dworski i Stara Gadka.

Pod ziemią lub w powietrzu
Instalacja odbywa się na dwa sposoby, 
np. w Konstantynie światłowód przebiega 
głównie na słupach energetycznych PGE, 
a prace ziemne trwają Sygnał doprowadza-
ny jest ze Rzgowa. Prace ziemne trwają tym-
czasem w Starowej Górze, w której operator 
ma do podłączenia półtora tysiąca odbiorców. 
Tutaj w 90 procentach światłowód biegnie 
pod ziemią w mikrokanalizacji, kryjącej kabel 
o średnicy zaledwie 40 mm.

– Nasza inwestycja w Konstantynie i Starowej 
Górze jest fragmentem dużego przedsięwzięcia, 
obejmującego pięć powiatów wokół Łodzi – mówi 
Andrzej Pasowski, dyrektor marketingu TOYA. 
– To bardzo potrzebna mieszkańcom, ale niezwy-

kle kosztowna inwestycja. Jej projektowana war-
tość wynosi ponad 65 mln zł, a przystąpienie 
do realizacji stało się możliwe tylko 
dzięki założonemu wsparciu 
ze środków unijnych w wy-
sokości ponad 31 mln zł. 
To oznacza, że ponad po-
łowę kosztów pokryjemy 
jako operator telekomu-
nikacyjny z własnych 
środków.

– Budowa siec i 
światłowodowej dla 
800 gospodarstw domo-
wych w Starowej Górze 
jest dotowana z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, 
którego jednym z priorytetów jest 
umożliwienie powszechnego dostępu 
do szybkiego Internetu. TOYA wygrała kon-
kurs ogłoszony na realizację tego przedsięwzię-
cia – dodaje Robert Makowski – dyrektor ds. 
operacyjnych TOYA, mieszkaniec Starowej 
Góry. – Nie oznacza to jednak, że właściciele 
domów dostaną pieniądze rządowe do ręki. Do-
tacja wpłynie bowiem na konto operatora. Gdy 
zakończymy budowę sieci, każdy może z nami 
podpisać umowę na dostęp do szerokopasmo-
wego Internetu. Jednorazowa opłata przyłącze-
niowa ma wynieść 99 zł, a abonament 59,90 zł 
miesięcznie za pakiet 100 Mb/sekundę. Oferu-
jemy szereg pakietów aż do 1000 Mb/s. Opłata 
wzrasta w zależności od prędkość transmisji.

Ja was nie wpuszczę – 
mówią niektórzy…
– Układanie światłowodu czasem natrafia 
na opór pojedynczych mieszkańców – twierdzi 
Paweł Kubera, pełnomocnik Zarządu TOYA 
ds. inwestycji. – Mówią, że tyle lat żyli bez In-
ternetu, więc i teraz jest im niepotrzebny. Inni 
boją się światłowodu, choć nie przewodzi on 
prądu, jest całkowicie neutralny dla środowi-

ska, nie wytwarza 
szkodliwego pola 
elektromagnetycz-
nego, jest lekki, więc 
nie obciąża słupów 

e n e r g e t y c z n y c h . 
Chociaż uzyskujemy 

zgodę PGE na skorzy-
stanie ze słupów, właścicie-

le działek są niekiedy przeciwni 
doprowadzeniu światłowodu przez ich 

ziemię. To jest irracjonalne, bo na ogół instaluje-
my kabel z podnośnika koszowego, nie wjeżdża-
jąc na czyjąś posesję.

Reakcje ludzi na wieść o światłowodzie by-
wają przeróżne. Właściciele działek bezpraw-
nie np. chcą opłaty za instalację kabla. Inwestor 
w przypadku braku zgody właściciela działki 
czy roszczeń finansowych – po prostu musi 
zmienić projekt. Czasem brak zgody jednego 
mieszkańca powoduje zmianę projektu i wy-
konanie obejścia dla kilkunastu sąsiednich 
domów, a niekiedy wręcz uniemożliwia jego 
realizację. To wszystko kosztuje. Chyba jednak 
najbardziej żal straconego czasu. Część ludzi 
nie zdaje sobie sprawę, że dostęp do szerokopa-
smowego internetu podwyższa wartość działki, 
tak jak dostęp do wodociągu, prądu, gazu, ka-
nalizacji w ulicy!

– Trudno się nie zgodzić z premierem Ma-
teuszem Morawieckim, że trzeba zrobić wszyst-
ko, aby nie stwarzać barier dla współczesnego 
społeczeństwa informatycznego. Zwłaszcza sy-
tuacja pandemiczna unaoczniła, jak ważny jest 
dobry dostęp do Internetu – podkreśla dyrek-
tor Andrzej Pasowski. – Dzięki niemu możliwe 

jest świadczenie zdalnej pracy, nauki, usług czy 
zakupów. Po prostu nie ma odwrotu przed e-cy-
wilizacją.

Kto szuka szybkiego 
internetu na wsi?
– W tamtych pionierskich czasach założyliśmy 
światłowód w gminie Nowosolna. Wiele zależy 
od dobrych relacji z samorządem lokalnymi. 
W Nowosolnej współpraca dobrze układała się 
z ówczesnym wójtem. On doskonale zdawał so-
bie sprawę z tego, że łodzianie szukający zielonej 
strefy spokoju na wsi, po przeprowadzce chcieli 
mieć tę samą jakość życia jak w wielkim mieście, 
czyli np. dostęp do szybkiej sieci internetowej. 
Kiedy wkroczyliśmy do gminy Rzgów, znów tra-
filiśmy, na dobry klimat, tworzony przez tutejsze 
władze gminy poprzedniego burmistrza Konra-
da Kobusa i obecnego, Mateusza Kamińskiego 
– zauważa Andrzej Pasowski. – Bardzo dobrze 
układa się również współpraca z inspektor Agatą 
Kijewską. Dzięki niej bez zwłoki i przeszkód uzy-
skujemy niezbędne zgody na zajęcie pasa drogo-
wego. Gdyby tak dobrze szło w innych gminach, 
praca byłaby czystą przyjemnością.

Pandemia sprawiła, że na tak wielkim pla-
cu budowy jak inwestycja TOYA, trudno bę-
dzie dotrzymać terminów do końca tego roku. 
Miejmy jednak nadzieję, że dostęp do szero-
kopasmowego Internetu stanie się możliwy 
w Starowej Górze już za kilka miesięcy. Wtedy 
zostaną podpisane pierwsze umowy z odbior-
cami sygnału.

Włodzimierz Kupisz 
fot. Stanisław Zaborowski

Arkadiusz Baś, właściciel Zakładu Remon-
towo-Budowlanego Budomax w Sieradzu 

poinformował, że jego ekipa budująca przed-
szkole ze żłobkiem w Tadzinie – już kilka dni 
temu przekroczyła 3-krotnie zakres robót prze-
widzianych do końca tego roku.

– Stoją już ściany nadziemia, gotowa jest be-
tonowa podłoga, postawiliśmy wieńce spinające 
ściany zewnętrzne i oparcie dla stropu – mówi 
Arkadiusz Baś.

– Zgromadzone na placu duże ilości mate-
riałów budowlanych dają nadzieję, że wyścig 
z czasem będziemy obserwować do nadejścia 

dużego śniegu lub większych mrozów – twierdzi 
inspektor nadzoru Bogdan Błaziński z Re-
feratu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgo-

wie. – W bezpośrednim 
sąsiedztwie Szkoły Podsta-
wowej im. św. Królowej Ja-
dwigi w Tadzinie powstaje 
przedszkole 3-oddziałowe 
z 1-oddziałowym żłob-
kiem. Pod względem funk-
cjonalności – rozkładu po-
mieszczeń i zastosowanej 
pompy cieplnej będzie bliź-
niakiem przedszkola-żłob-
ka w Guzewie.

Jednak kolorystyka 
elewacji będzie jednak 
inna, bo kremowa. Po-
wstał nowy projekt pla-

cówki, spełniający inne wymagania niż obiekt 
w Guzewie. W Tadzinie powstanie budynek 
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony 
z poddaszem nieużytkowym pod dachem wie-
lospadowym. Obiekt będzie miał wymiary: 
28,75x16,65 m i wysokość 8,42 m. Powierzch-
nia zabudowy wynosi 520,8 m2, a powierzch-
nia użytkowa – 432 m2. Kubatura to 3031 m3. 
Warunki przetargu obejmowały m.in. budowę 
kanalizacji ze zbiornikiem szczelnym, instalacji 
wodociągowej, energetycznej, grzewczej, a tak-
że montaż wyposażenia kuchni i zmywalni.

Na inwestycję potrzeba łącznie 2,5 mln zł. 
Największe prace w obiekcie zostaną wykona-
ne dopiero w latach 2021–2022. Samorządowcy 
liczą na fundusze zewnętrzne na tę inwesty-
cję m.in. od wojewody łódzkiego. Przedszko-
le-żłobek w Guzewie też powstały za pieniądze, 
nie tyko z budżetu gminy.

Światłowodem Światłowodem 
do szybkiego Internetudo szybkiego Internetu

Przekroczyli Przekroczyli 
300% planu!300% planu!

GMINA RZGÓW

TADZIN
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Zamknięcie lokali 
gastronomicznych w związku 
z pandemią zmusiło 
właścicieli do prowadzenie 
działalności wyłącznie 
„na wynos”. W gminie 
Rzgów około 30 lokali: 
restauracji, karczm, barów 
z kuchnią polską i azjatycką, 
pierogarni, naleśnikarni, 
kebabów prowadzi taką 
działalność. Z trudem można 
zarobić na samą działalność. 
Przychody w takiej sytuacji 
pozwalają co najwyżej zapłacić 
za media, surowce czy paliwo.

Wszyscy gastronomicy liczą na „święta na wy-
nos”. Spodziewane jest większe zapotrzebowa-
nie na gotowe potrawy na wigilijno-świątecz-
ny czy noworoczny stół. Tak naprawdę straty 
można będzie można dopiero zacząć odrabiać, 
gdy goście będą mogli zasiąść przy stolikach, 
nawet przy ograniczonej liczbie gości. Restau-
ratorów z naszej gminy ratuje jeszcze dodatko-
wo obecność centrów handlowych, hurtowni, 
położenie przy ruchliwych trasach. Gdyby nie 
to, niektóre lokale należałoby szybko zamknąć.

Obroty na pół gwizdka
– W dzień powszedni przygotowujemy od 22 
do 50 posiłków, w soboty i niedziele jest najwięk-
sze zapotrzebowanie na pizzę, a stali klienci za-
mawiają obiady – mówi Tomasz Stanisławski, 
właściciel restauracji „Cichy Zakątek” w Rzgo-

wie. – W poniedziałek odpoczywa-
my. Przed pandemią sprzeda-
waliśmy 70 posiłków dziennie, 
więc obecny spadek jest do-
tkliwy. U nas dwudaniowy 
obiad kosztuje obecnie 
16 złotych, na przykład 
ogórkowa lub zalewajka, 
na drugie drobiowe zra-
zy zawijane lub gołąbki. 
Koszt dowozu to 4 złote 
na miejscu, a 5–7 złotych 
na większą odległość.

W gospodzie „Sta-
rówka” w Starowej Górze 
personel jest szczęśliwy z po-
wodu dziennego utargu w wy-
sokości 500 zł. W sobotę i w nie-
dzielę utarg sięga 1800–2000 złotych. 
Przed zamknięciem gospody w weekend sprze-
dawali obiady za 6–7 tysięcy złotych. Najtańsze 
na wynos są dania dnia: na przykład 39 złotych 
za barszcz ukraiński, stek wieprzowy z cebulką 
z ziemniakami i sałatką z buraków. Zdarzają 
się też obiady po 25 złotych. Dowóz: 5–8 zło-
tych poza granicami Starowej Góry. Dziennie 
zdarza się 4–5 kursów. Reszta klientów odbiera 
posiłki osobiście.

Jak dowiadujemy się w barze bistro „Prze-
jazd” w Gospodarzu, standardowy obiad 
na wynos kosztuje 19 złotych, np. fasolowa, 
karczek ze śląskimi, makaron z kurczakiem, 
brokułami. Za opakowanie trzeba dopła-
cić 50 gr, za foliówkę – 30 gr. Wożą posiłki 
do godz. 15. Klientami są głównie przyjezdni, 
osoby załatwiające interesy w hurtowniach 
tkanin w sąsiedztwie. Niektórzy denerwują 
się, że muszą jeść jak w samochodzie czy pod 
płotem.

Bistro w Gospodarzu w listopadzie jeszcze 
trochę lepiej prosperowało dzięki przygotowa-
niu 200 zup regeneracyjnych dla pracowników 
niektórych zakładów gminy Rzgów. W ten spo-
sób było 2 tys. zł brutto dodatkowych wpły-
wów. Obecnie przygotowują po 10–15 obiadów 
dziennie, hamburgery i hotdogi. Obroty spadły 
poniżej jednej trzeciej tego, co przegotowywali 
przed pandemią. Jeśli obostrzenia nie zostaną 
poluzowane, właściciel rozważa zamknięcie 
baru po Nowym Roku. Niestety.

W restauracji „Pigwa” w Starowej Górze 
dziennie przypada od 80 do 90 zamówień. 
Obiad kosztuje 16 zł z opakowaniem i dowo-
zem, np. fasolowa na wędzonce z ziemniakami 
w asyście schabu pieczonego z sosem, z kopyt-
kami i buraczkami zasmażanymi.

A ile w gminie Rzgów kosztują 
„święta na wynos”?

*  Pierogi z kapustą i grzybami – 1,50–3 zł 
sztuka w zależności od lokalu

*  kapusta z grochem – 10 zł/kg
*  karp smażony – 14 zł za porcję (150 g)
*  łosoś marynowany – 90 zł/kg
*  łosoś faszerowany szpinakiem – 120 zł/kg
*  miruna smażona w jajku – 30 zł/kg
*  śledzie w oleju lub z żurawiną – 10 zł/kg
*  zupa grzybowa lub barszcz czerwony – 

od 15 zł do 16 zł/300 ml
*  grzybowa z łazankami – 7 zł/300 ml

Włodzimierz Kupisz

Przetrwanie Przetrwanie 
na wynos…na wynos…

Sala konferencyjna rzgowskiego ratusza jest 
najczęściej miejscem posiedzeń Rady Miej-

skiej, udzielania ślubów, spotkań okoliczno-
ściowych, szkoleń, debat, a także uroczystości 
różnego rodzaju. Tym razem stała się salą eg-
zaminacyjną.

Samorząd jako organ prowadzący przed-
szkola zorganizował egzamin awansu zawodo-
wego dla nauczycieli. Dwie nauczycielki kon-
traktowe zdawały egzamin, aby uzyskać wyższy 

stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. 
Panie przedstawiły autoprezentacje i przeszły 
egzamin ustny przed ekspertami – nauczycie-
lem logopedą oraz nauczycielem wychowania 
przedszkolnego. Potem złożyły ślubowanie, 
a z rąk burmistrza Rzgowa Mateusza Kamiń-
skiego otrzymały akt nadania tytułu nauczycie-
la mianowanego. Gratulujemy!

WK, fot. UMR

Awans jeszcze 
przed gwiazdką…
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Trzydzieści lat temu, gdy 
o ówczesnej wiejskiej gminie 
Rzgów jeszcze niewielu 
słyszało, powstał Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego 
„Grot” w Starowej Górze. 
Od początku była to firma 
rodzinna.

Poważny gracz
Dziś to poważny gracz na rynku mięsnym, 
w handlu i pod względem zatrudnienia. Utrzy-
muje się ono stabilnie na poziomie 475 osób. 
Pandemia nie spowodowała w przedsiębior-
stwie w Starowej Górze większych szkód eko-
nomicznych, a sklepy firmowe spółki opano-
wują coraz większy teren od Warszawy, Opola, 
Częstochowy po Radomsko, Zgierz i Bełchatów.

30. urodziny, przypadające 13  grudnia 
2020 r. zbiegają się z czasem 
przyznania firmie certyfi-
katu Przedsiębiorstwa Fair 
Play 2020 (po raz jedenasty), 
a po raz pierwszy otrzyma-
li tytuł Ambasadora Fair 
Play w Biznesie. To nagroda 
za promocję w marketingu 
znaku programu Fair Play.

Pomaganie na wielką 
skalę
Dla uzyskania tytułu Przed-
siębiorstwa Fair Play po-
trzebne jest m.in. lokalne 
zaangażowanie w działalność 
społeczną, sportową i kultu-
ralną. Na początku pandemii 
przedsiębiorstwo wpłaciło 
100 tysięcy złotych na konto 

Szpitala im. Bie-
gańskiego w Łodzi. 
W grudniu przeka-
że 460 posiłków dla 
20 członków załóg 
karetek covidowych 
Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Me-
dycznego przy ul. 
Wareckiej w Łodzi.

W ramach pomo-
cy świątecznej, ZPM 
„Grot” ofiaruje 15 pa-
czek dla seniorów oraz 
wesprze finansowo 
dzieci niepełnospraw-
ne. Zawsze są sponsora-
mi na imprezach orga-
nizowanych w Starowej 
Górze przez gminę Rzgów 
oraz radnego Stanisława 

Zaborowskiego i sołtys 
Annę Wielgosz. W ra-
mach pomocy przeka-
zują kulinaria, wędliny 
oraz nagrody rzeczowe. 
Sponsorują również za-
wsze zawody wędkar-
skie dla dzieci w Rz-
gowie. Są sponsorem 
tytularnym drużyny 
siatkarskiej  Grot 
Budowlani w Łodzi 
oraz wspierają fi-
nansowo drużynę 
koszykarską Grot 
Pabianice, a od tego 
roku klub piłkarski 

Zawisza Rzgów.

Sukces na zdrowie
Jak można wygrywać na rynku przetwórstwa 
mięsnego w skali ponadlokalnej? – z tym pyta-
niem zwracamy się do Doroty Banaszkiewicz, 
kierowniczki Działu Marketingu w spółce. 
– Przedsiębiorstwo w warunkach zaciętej konku-
rencji reaguje na zapotrzebowanie klientów. Już 
dawno promujemy zdrowy sposób odżywiania. 
Od 30 lat niezmiennie proponujemy produkty 
smaczne i zdrowe. W tym roku wprowadziliśmy 
wędlinę – wołowina pastrami z ligawy, której 
produkcja trwa ok. czterech tygodni. Charak-
teryzuje ją niska zawartość tłuszczu, a duża 
białka. Nie zawiera dodatków barwników oraz 
fosforanów. Wprowadziliśmy na rynek również 
tradycyjne kartacze z mięsem oraz roladki dro-
biowe ze szpinakiem. Pierogi jarskie z kapustą 
i grzybami na wigilijną wieczerzę zdobyły tytuł 
Top Produktu – „Doceń Polskie”. Wyroby trady-
cyjne wpisujące się w zdrowy sposób odżywia-
nia. Zagwarantowały sukces naszych sklepów 
firmowych w stolicy. Mamy tam już liczną grupę 
lojalnych klientów. Z okazji 30. jubileuszu po-
wstania firmy, został zorganizowany dla wszyst-
kich klientów konkurs, w którym nagrodą bę-
dzie 45 słodkich upominków w kształcie szopki 
z piernika, wykonanych w cukierni Dybalski.

Włodzimierz Kupisz, fot. Grot

30 lat ze smakiem!30 lat ze smakiem!

JUBILEUSZ POWSTANIA ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „GROT” W STAROWEJ GÓRZE

JUBILEUSZOWY
TORT
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Przeżywszy 101 lat odeszła rodowita 
rzgowianka Bożena Klass, ostatnio 
zamieszkała w Pabianicach. Pogrzeb za-
planowano 9 stycznia 2021 roku. Żadna 
ważniejsza uroczystość w Rzgowie nie 
mogła odbyć się bez jej obecności.

Zawsze twierdziła, że pochodni z długo-
wiecznej rodziny. Mama Bożeny Klass 

przeżyła 103 lata, mąż miał ponad 90. Chyba 
nie pragnęła lepszej śmierci niż ta – zasnęła 
bowiem z książką w rękach, aby już się nie 
obudzić. Była wielką miłośniczką literatury 
i rodzimej historii. W latach 1953–78 uczyła 
języka polskiego w obecnym Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Legnicy, dokąd rzuci-
ły ją losy. Jeszcze w wieku stu lat udzieliła 
mi w mieszkaniu w Pabianicach wywiadu 
o życiu codziennym w dawnym Rzgowie. 
Sypała jak z rękawa datami, nazwiskami, 
pokrewieństwem opisywanych osób.

Do końca życia Bożena Klass była w do-
skonałej kondycji fizycznej i intelektualnej. 
Egzemplarz miesięcznika „Rzgów Nasza 
Gmina” był zawsze zostawiany dla niej 
w kiosku na placu 500-lecia w Rzgowie. 
Potrafiła autobusem przejechać z Pabianic 
w tę i z powrotem, żeby złożyć burmistrzowi 
życzenia imieninowe. Zachowajmy ją w na-
szej serdecznej pamięci!

WK

Pożegnanie 
pani Bożeny

W tym roku na rzgowskiego Mikołaja 
parkowego nie można było zapro-
sić gości, więc gmina oraz GOK 

zorganizowały wspólnie internetową inaugu-
rację miejskiej choinki. I tak wokół choinki 
w parku im. Adama Mickiewicza zatrzymywali 
się przechodnie.

W niedzielę, 6 grudnia po godz. 16 burmistrz 
Mateusz Kamiński z pomocnikami z GOK pro-
wadzili internetową transmisję online.

Najcieplej miał Jarosław Rychlewski, prze-
brany za świętego Mikołaja. Zaczęło się od-
liczanie do punktu kulminacyjnego relacji. 
O godzinie 16.30 wtyczkę od choinki miejskiej 
włączył do kontaktu Marek Binkowski, a Ma-
teusz Tomaszewski przypomniał internautom 
o konkursach GOK: na piosenkę świąteczną, 
o plastycznym strażackim i najnowszym na ży-
czenia bożonarodzeniowe.

Zabawa z internautami polegała na kon-
kursach z nagrodami (do odebrania następ-
nego dnia indywidualnie) i rozwiązywaniu 
zagadek. Zaczęło się od zamieszczania na czas 
w komentarzach fb – hasła ogłoszonego przez 
burmistrza „Choinka w Rzgowie 2020”. Potem 

skala trudności rosła, bo trzeba było pochwalić 
się wiedzą na temat parkowego tronu Kazimie-
rza Jagiellończyka, pierwszej szopki miejskiej 
z herbem Rzgowa, a nawet odgadnąć imię naj-
ważniejszego, czerwononosego renifera w za-
przęgu sań świętego Mikołaja. WK

Krzysztof Florczak, ksiądz proboszcz para-
fii pw. św. Stanisława Biskupa Męczenni-

ka znalazł się 7 grudnia w gronie ponad dwu-
dziestu duchownych Archidiecezji Łódzkiej, 
którym abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki 
nadał nowe godności kościelne. Ksiądz Krzysz-
tof Florczak, dziekan Dekanatu Tuszyńskiego 
otrzymał godność kanonika gremialnego.

– Uroczystość była powiązana z tym, że dla 
uczczenia jubileuszu diecezji arcybiskup nada-
je godności kapłanom, którzy zastąpią zmar-
łych i emerytowanych duchownych – mówi ks. 
Krzysztof Florczak. – Ja należę do Kapituły 
Wolborskiej, której przełożony może mnie teraz 
powołać na przykład na urząd kanonika peni-
tencjarza. Jest to związane z posługą konfesjo-
nału. Taki duchowny może uwolnić wiernego 
od kary za poważne grzechy, poza karami nało-
żonymi przez Watykan. O nowych obowiązkach 
kanonika gremialnego dowiem się na spotkaniu 
kanoników Kapituły Wolborskiej.

* * *
Kanonik (canonicus) to wczesnośredniowiecz-
na nazwa kapłanów, żyjących według reguł ka-
nonicznych. Współcześnie, kanonikiem zostaje 
kapłan uhonorowany tą godnością za szczegól-
ne zasługi dla Kościoła lokalnego. WK

Rzgowska choinkaRzgowska choinka
rozbłysła!rozbłysła!

Kolejna godność Kolejna godność 
dla proboszczadla proboszcza
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6 grudnia – ten przyjemny 
i wszystkim znany dzień w tym 
roku wyglądał zupełnie inaczej.

Przez zagrożenie epidemiologiczne nie mogli-
śmy świętować tego dnia, jak dotąd, ale mimo 
pandemii dla Mikołaja to był pracowity dzień.

Razem ze Śnieżynką zawitali do Gminne-
go Ośrodka Kultury w Rzgowie i obdarowali 
prezentami najmłodszych uczestników naszych 
zajęć. Z zachowaniem reżimu sanitarnego za-
panowała prawdziwie świąteczna atmosfera. 

Przez trzy godziny odwiedziło nas kilkadzie-
siąt uczestników Zespołu Pieśni i Tańca „Rz-
gowianie” oraz sekcji wokalnej. Były prezenty, 
kolędy oraz dużo radości. Bardzo cieszymy się, 
że mogliśmy się z Wami spotkać.

– Pracowity to był dzień dla naszego Mikoła-
ja w Domu Kultury – poinformowała dyrektor 
GOK – Joanna Papuga-Rakowska. – Przez trzy 
godziny odwiedziło nas kilkadziesięciu najmłod-
szych uczestników Zespołu Pieśni i Tańca „Rz-

gowianie” oraz sekcji wokalnej. Wszyscy osobno, 
w reżimie sanitarnym, ale w doskonałych nastro-
jach. Były prezenty, kolędy i dużo radości. Kocha-
ni, bardzo miło było Was zobaczyć. Nie możemy 
doczekać się powrotu do stałych spotkań. WK

Gminny Ośrodek Kultury postanowił przedłużyć Mikołajki! I udało się. 
Rzgowianie, a zwłaszcza ci najmłodsi są bardzo spragnieni różnego rodzaju 
wydarzeń i atrakcji, które ciągle nie mogą być organizowane. Dlatego Mikołaj 
dał się przekonać i spędził z nami kolejny dzień, odwiedzając przedszkolaków. 
Dzieci, w małych grupach, chętnie przychodziły na spotkanie z Mikołajem. 
To wielka przyjemność widzieć, jak dużą radość sprawia to naszym małym 
mieszkańcom. GOK

Mikołajki Mikołajki 
w przedszkoluw przedszkolu

W dniach 12–13 grudnia trwał Weekend 
Cudów Szlachetnej Paczki. Prezenty 

duże i małe, własnoręczne wypieki trafiły do ro-
dzin i osób najbardziej wymagających wsparcia.

Szlachetna Paczka to projekt społeczny, 
który w naszej gminie działa już 9 lat. W tym 
roku – pomimo pandemii do akcji przystąpiło 
13 wolontariuszy. Z zachowaniem wszelkich 
wytycznych reżimu sanitarnego, odwiedziliśmy 
19 rodzin. Pomoc dotarła do 38 osób. Jednak 
to wszystko nie udałoby się bez darczyńców!

Dziękujemy za wasze ogromne zaangażo-
wanie, za chęć niesienia pomocy i cudowną 
współpracę! To znak, że w trudnym czasie po-
trafimy się jednoczyć jako lokalna społeczność. 

Ogromne podziękowania kierujemy do:
•  Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi 

w Kalinie oraz Szkoły Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Guzewie za wsparcie 
w zbiórkach.

•  Firmy Pomiar Sp. z o.o. za udostępnienie sa-
mochodu i pomoc w transporcie

•  OSP Tuszyn za szybką mobilizację i gotowość 
do działania

•  Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli 
do Weekendu Cudów swoją cegiełkę!

Liderem rejonu była Natalia Pachulska 
z Kalina – Rejon Szlachetnej Paczki Rzgów – 
Tuszyn – Brójce.



Spotkanie Spotkanie 
w GOKw GOK

Szlachetna Paczka w akcjiSzlachetna Paczka w akcji
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Na tropach historii

W dniach 21–22 listopada, w 106. rocznicę 
bitwy pod Łodzią na początku I wojny 

światowej – na cmentarzu wojennym w Starej 
Gadce pojawiły się kwiaty i zapłonęły znicze.

W krwawej batalii mogło zginąć ponad 
3 tysiące żołnierzy. Wielu z nich było Polaka-
mi, powołanymi do wojska w regionie łódzkim 
i w Wielkopolsce. Walczyli po obu stronach, 
w szeregach wojsk zaborców. Pierwsze po-
chówki robili Rosjanie po walce.

Niemcy zakładali cmentarze. Rosjanie za-
kopywali zabitych tam, gdzie oni padli. Dla-
tego groby w Starej Gadce są tak rozrzucone. 
Podobno pod tym względem jest to unikatowy 
cmentarz w Europie.

Największa bitwa manewrowa 
I wojny światowej
W bitwie łódzkiej stoczonej w listopadzie 
i grudniu 1914 roku wzięło udział ponad 600 
tys. żołnierzy po obu stronach konfliktu. 200 
tysięcy z nich poległo i znalazło miejsce spo-
czynku na ponad 170 cmentarzach wojskowych 
rozsianych wokół Łodzi. Wśród nich było wie-
lu Polaków. Pułki syberyjskie czerpały swoje 
uzupełnienia także pośród łódzkich rekrutów, 
a w niemieckim korpusie „Posen” służyło 23 
tys. Polaków. W tej bitwie po raz pierwszy zo-
stały użyte samochody pancerne, a pod Boli-
mowem Niemcy dokonali ataku gazowego 
na pozycje rosyjskie.

Głównym celem plano-
wanej ofensywy Rosjan był 
obszar rdzeniowy Cesarstwa 
Niemieckiego. Generał Niko-
łaj Ruzski dysponował armia 
liczącą 362 tys. żołnierzy, któ-
rych zadaniem był atak i zaję-
cie Śląska oraz Berlina. Wobec 
zaangażowania się Niemców 
na dwóch frontach, realnym 
stawała się ich klęska i szyb-
kie zakończenie wojny. Ude-
rzenia wyprzedzającego, dzięki rozszyfrowaniu 
meldunków rosyjskich, dokonała jednak armia 
niemiecka. Łódź, która była ważnym węzłem 
komunikacyjnym i ostatnim dużym miastem 
przed zachodnią granicą Cesarstwa Rosyj-
skiego, mogła stanowić znakomitą podstawę 
do uderzeń Rosjan w głąb Niemiec. Stąd zażar-
te walki o miasto stoczone na jego przedpolach.

Zacięty bój o wzgórze
Dwudniowe walki o wzgórze pod Starą Gadką 
miały wyjątkowo ciężki przebieg. Obie strony 
zajadle szturmowały swoje pozycje, walcząc 
na bagnety. Do wyjątkowego zdarzenia doszło 
w śnieżną i mroźną noc z 21 na 22 listopada 
1914 r. Niemcy zajmujący szczyt wzgórza, 
wobec spodziewanego ataku rosyjskiego użyli 
do oświetlenia przedpola reflektorów lotni-
czych. Następnego dnia żołnierze niemieccy 
przypuścili skuteczny atak na pierwszą linię 
umocnień rosyjskich. Zginęli prawie wszyscy 
broniący się Rosjanie. Po południu oddziały 

rosyjskie ponownie przypuściły atak na wzgó-
rze, ale znów poniosły ogromne straty. Pola 
Starej Gadki oraz wzgórze usłane były ciałami 
poległymi. W bitwie mogło zginąć ponad 3 tys. 
żołnierzy.

Do ważnych epizodów bitwy pod Łodzią 
należało rozerwania przez Niemców rosyj-
skiego okrążenia pod Brzezinami. Dokonał 
tego gen. Karl Litzmann dowodzący 3 dywizją 
gwardyjską. Manewr był wyjątkowo umiejęt-
nie i śmiało poprowadzony, a gazety niemiec-
kie okrzyknęły generała „Lwem spod Brzezin”. 
W latach 30. XX wieku gen. Litzmann poparł 
nazistów i został nawet posłem do Reichsta-
gu z ramienia NSDAP. Zmarł w 1936 roku, 
a na jego cześć niemieckie władze okupacyjne 
11 kwietnia 1940 roku przemianowały Łódź 
na Litzmannstadt.

Bitwa pod Łodzią uważana jest za nieroz-
strzygniętą. Wojskom rosyjskim nie powiodła 
się ofensywa na zachód, a Niemcy odrzucili ich 
tylko na linię rzeki Rawki, gdzie front ustabili-
zował się do wiosny 1915 roku. (opr. UMŁ)

Z książką za pan brat

Niebawem kończy się rok 2020, 
przełomowy dla Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Rzgowie. Jego 

wyjątkowość naznaczona jest wydarzeniem 
oczekiwanym i radosnym – przeprowadz-
ką w styczniu i lutym do nowego, pięknego 
obiektu Domu Kultury. Oddanie do użytku 
lokalu o powierzchni 300 m2 pozwoliło wy-
eksponować księgozbiór, stworzyć czytelnię 
z prawdziwego zdarzenia, zaaranżować przy-
tulny zakątek wypoczynkowy.

Dwumiesięczne zamknięcie na począt-
ku roku, wypełnione pakowaniem, przeno-
szeniem, układaniem i selekcjonowaniem 
księgozbioru przy jednoczesnym meblo-
waniu i urządzaniu wnętrza zaowocowało 

otwarciem 2 marca 2020 r. 
Kilkanaście dni urzędowania 
przyciągnęło 323 czytelników, 
którzy zapisali się do biblioteki, generując 
398 odwiedzin, 1580 wypożyczeń książek 
oraz udostępnienie 48 czasopism na miej-
scu. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła wła-
dze do wprowadzenia rozlicznych obostrzeń, 
w tym nakazu zamknięcia wszystkich placó-
wek kultury. Po kilku tygodniach oczekiwa-
nia, 8 maja czytelnicy wrócili do biblioteki, 
zastając bibliotekarzy w maseczkach i ręka-
wiczkach, a placówkę uzbrojoną w nowe za-
sady korzystania ze zbiorów.

Czternastodniowa kwarantanna zwró-
conych materiałów, obsługa przez ściankę 
z pleksi, brak możliwości wejścia pomiędzy 
regały traktowane są ze zrozumieniem. Kil-
kutygodniowe przerwy posłużyły do prze-
prowadzenia inwentaryzacji wyposażenia, 
zakupu i opracowania nowych książek, do-
kładnego przyjrzenia się darom, starszym 
zbiorom i dokonania niezbędnych selekcji. Te 

prace toczyły się 
zwykle na dru-
gim planie, nieco 
naprędce, bo za-
wsze potrzeby 
m i ł o ś n i k ó w 
książek były 
i są w bibliotece 
najważniejsze.

Z końcem 
listopada biblioteka w Rzgowie doliczyła się 
ponad 900 czytelników, 7860 wypożyczonych 
książek, z których 1336 to tegoroczne nowo-
ści, na które wydano 30 tys. zł dotacji orga-
nizatora i 7,4 tys. zł środków pozyskanych 
z MKiDN. Księgozbiór przeglądać można on-
-line przez stronę szukamksiażki.pl. A co cie-
szy się największym powodzeniem?

Najmłodsi ukochali serię przygód skar-
petek Justyny Bednarek; „Wojowników” 
autorstwa czterech pisarek występujących 
pod wspólnym pseudonimem Erin Hunter; 
kolejne tomy przygód Feliksa, Neta i Niki 
Rafała Kosika; „Pamiętnik czarnego noska” 
(napisany w 1964 roku!) Janiny Porazińskiej 
i absolutnie wszystko, co wyszło spod pióra 
Grzegorza Kasdepke. Dorośli czytelnicy lu-
bują się w kryminałach i thrillerach psycho-
logicznych. Powieści Bernadette McDougall, 
znanej jako B.A. Paris, Wojciecha Chmie-

larza, Remigiusza Mroza nieodmiennie 
są w ciągłym obiegu. Inspirowani produkcja-
mi telewizyjnymi, czytelnicy chętnie sięgali 
po „Króla” Szczepana Twardocha, „Małe ko-
bietki” Louisy May Alcott, czy „Unorthodox” 
Deborah Feldman.

Niestałość otoczenia sprzyja czytaniu 
poradników psychologicznych. Tutaj prym 
wiodą Katarzyna Miller i Ewa Woydyłło. 
Katarzyny Nosowskiej „Powrót z Bambuko” 
i wcześniejszy „A żem jej powiedziała”, jako 
napawające optymizmem, ale i refleksją, także 
nie czekają długo na czytelnika.

Yuval Noah Harari w niewątpliwych 
hitach „Sapiens”, „21 lekcji na XXI wiek” 
i „Homo deus” tworzy wizje człowieka przy-
szłości. Sięgając do historii, filozofii, biotech-
nologii, socjologii i innych dziedzin nauki, 
elegancko i ujmująco analizuje zjawiska, które 
kształtowały ludzi na przestrzeni dziejów.

A co najbliższa przyszłość przyniesie bibliotece 
i czytelnikom? Chcemy dla być dla Was użyteczni 

i przydatni. Czekamy na pełne otwarcie, możliwość 
organizacji spotkań autorskich czy warsztatów 

dla dzieci. Na święta Bożego Narodzenia życzymy 
Państwu zdrowia, rodzinnej atmosfery i wyma-

rzonych prezentów pod choinką, a w nowym roku 
stabilizacji, harmonii i spokoju.

Anna 
Malinowska

Widok z półkiWidok z półki

W rocznicę krwawej bitwy
STARA GADKA



RZGÓW NASZA GMINA – grudzień 2020 TRADYCJA I KULTURA 11

Święto patronki chórów 
św. Cecylii to także rocznica 
powstania naszej rzgowskiej 
„Maceraty”, która jest 
z nami już 17 lat. W niedzielę, 
22 listopada odbyła się 
Cecyliada 2020 – uroczysta 
msza święta w Dniu Patronki”.

Chórzyści zaśpiewali „Hymn do św. Cecylii”. Pa-
dły przejmujące słowa ks. proboszcza Krzyszto-
fa Florczaka. Artyści wysłuchali życzeń burmi-
strza Rzgowa Mateusza Kamińskiego, zastępcy 
burmistrza Małgorzaty Rózgi i radnej powiato-
wej Edyty Waprzko. Z powodu pandemii rocz-
nicowa msza odbyła się bez publiczności.

Mateusz Kamiński podkreślał, że to napraw-
dę wyjątkowe święto, szczególne przeżycie. Ko-
chani chórzyści, dobrze, że jesteście – powiedział.

Pierwszy koncert Cameraty odbył się 11 li-
stopada 2003 r., a chórzyści wykonali trzy pie-
śni: „Marsz I Brygady”, O mój rozmarynie” 
i „Raduje się serce”. To jedyny chór świecki 
w powiecie łódzkim wschodnim, ale w reper-
tuarze posiada również pieśni maryjne, kolędy 
polskie i angielskie. „Camerata” wykonuje tak-
że pieśni patriotyczne, biesiadne, np. „Bo tyl-
ko w Rzgowie”, okolicznościowe, np. „Rzgów, 
nasze miasto”, czyli nieoficjalny hymn do słów 
H. Depcik, z muzyką i opracowaniem I. Kijanki.

– Nasi chórzyści to głównie mieszkańcy 
gminy Rzgów, ale nie tylko – mówi dyrygent-
ka Izabela Kijanka. – Nigdy nie pytałam o ich 

zawody – to nie ma większego znaczenia dla 
śpiewania i uczestnictwa w grupie. Na pewno 
wszyscy są amatorami – do śpiewania w chó-
rze nie jest potrzebna znajomość nut, jedynie, 

a może aż wrażliwość na dźwięki oraz piękno, 
słuch muzyczny, głos, ale przede wszystkim chęć 
udzielania się w lokalnej kulturze i integracji 
w obrębie naszej „małej ojczyzny”.

– Wspólne muzykowanie stanowi realizację 
pięknej pasji – podkreśla pani Iza. – Daje ono 
poczucie wspólnoty, tworzenia i przeżywania 
pięknych emocji, wzbogaca wnętrze, rozwija 
osobowość, dodaje pewności siebie, jest powo-
dem satysfakcji, przejawem dumy, zadowolenia 
i szczęścia z własnych osiągnięć, z pewnością też 
dowartościowuje. Włodzimierz Kupisz

17. urodziny „Cameraty”17. urodziny „Cameraty”

W nowej strażnicy OSP Gospodarz garażu-
je już najnowszy nabytek – lekki ratow-

niczo-gaśniczy renault master. Na samochód 
wraz z częścią specjalistycznego wyposażenia – 
gmina wyłożyła 247 tysięcy złotych. Jednostka 
OSP za 8 tysięcy złotych zakupiła z własnych 
środków m.in. hydrauliczne nożyce do cięcia 
karoserii.

– Samochód został zakupiony z motopom-
pą i agregatem prądotwórczym – mówi Henryk 
Garusiński, sołtys w Gospodarzu. – Do pełne-

go wyposażenia do akcji brakuje jeszcze dwóch 
aparatów powietrznych, trzyczęściowej drabiny 
nasadkowej na górę, rozpieraków do ratownic-
twa drogowego, a także piły do betonu. Liczymy 
na to, że gmina wyłoży pieniądze na ten cel. 
Do tej pory jednostka ochotnicza w Gospoda-
rzu dysponowała kilkuletnią furgonetką renault 
bez wyposażenia specjalistycznego. Stanowi on 
wsparcie dla nowego nabytku.

W. Kupisz, fot. OSP Gospodarz

Policjanci i pracownicy cywilni z powia-
tu łódzkiego wschodniego solidaryzują 

się z osobami, które walczą z Covid-19. Sami 
wiedzą, jak ciężka i nierówna jest ta walka. Im 
się udało pokonać chorobę, dlatego, 2 grud-
nia, pracownicy policji z Koluszek, Tuszyna 
i Rzgowa zjawili się w Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa w Łodzi i łącznie oddali 
3600 ml osocza, by pomóc tym, którzy zmagają 
się z koronawirusem. Dziękujemy!

Nowe renault dla strażaków

Oddali bardzo 
cenne osocze

Pomimo, że w GOK-u w Rzgowie aktualnie 
nie odbywają się zajęcia oraz wydarzenia 

kulturalne to staramy się zaplanować ciekawe 
propozycje, które zaprezentujemy w najbliż-
szym, możliwym czasie. Będą to między inny-
mi różnego rodzaju spektakle teatralne, które 
cieszyły się ogromnym powodzeniem.

W związku z powyższym poszukujemy 
kilku rekwizytów, które posłużą nam w wyżej 
wymienionych wydarzeniach:

• kanapa dwuosobowa,
• sofa,
• stara lampa,
• patefon/gramofon z tubą,
• dywan,
• okrągły stolik.

Jeśli chcą Państwo pomóc w organizacji wy-
darzeń i mają niepotrzebne, zalegające wyżej 
wymienione rzeczy, które mogą nam przekazać 
– prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej 
fb GOK. Ewentualny odbiór przedmiotów leży 
po naszej stronie. Z góry serdecznie dziękuje-
my za pomoc i zaangażowanie. GOK

Poszukiwany 
patefon z tubą…

GOSPODARZ

– osoby w wieku 18–60 lat,
–  osoby, które były zarażone COVID-19, 

po upływie minimum 28 dni od pełne-
go ustąpienia objawów lub zakończenia 
izolacji czy leczeniu,

–  osoby, które przeszły bezobjawowo ko-
ronawirusa z pozytywnym wynikiem 
badania na obecność przeciwciał anty-
-SARS-CoV-2 – po upływie minimum 
14 dni od uzyskania pozytywnego wy-
niku badania.

KTO MOŻE KTO MOŻE 
ODDAĆ OSOCZE?ODDAĆ OSOCZE?
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

oraz zgodnie 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 Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz. 7004) 
obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości 

w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym 
i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie 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.
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Rejon I
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

 4.01.2021
tylko 
odpady 
komunalne

 5.01.2021
bio, popiół, 
plastik, pa-
pier, szkło

18.01.2021

 1.02.2021  1.02.2021

15.02.2021

 1.03.2021  1.03.2021

15.03.2021

29.03.2021 29.03.2021

12.04.2021

24.04.2021 26.04.2021

Rejon II
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

 5.01.2021  5.01.2021

19.01.2021

 2.02.2021  2.02.2021

16.02.2021

 2.03.2021  2.03.2021

15.03.2021

30.03.2021 30.03.2021

13.04.2021

27.04.2021 17.04.2021

Rejon III
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

 4.01.2021  4.01.2021

15.01.2021

29.01.2021 29.01.2021

12.02.2021

26.02.2021 26.02.2021

12.03.2021

26.03.2021 26.03.2021

 9.04.2021

23.04.2021 23.04.2021

Rejon IV
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

 7.01.2021  7.01.2021

21.01.2021

 4.02.2021  4.02.2021

18.02.2021

 4.03.2021  4.03.2021

18.03.2021

 1.04.2021
 1.04.2021

15.04.2021

29.04.2021 29.04.2021

Rejon V
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

 8.01.2021  8.01.2021

22.01.2021

 5.02.2021  5.02.2021

19.02.2021

 5.03.2021  5.03.2021

19.03.2021

 2.04.2021  2.04.2021

16.04.2021

30.04.2021

Rejon VI
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

11.01.2021

25.01.2021 25.01.2021

 8.02.2021

22.02.2021 22.02.2021

 8.03.2021

22.03.2021 22.03.2021

 5.04.2021 Termin uległ 
zmianie

19.04.2021 19.04.2021

 

Rejon VII
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

14.01.2021

28.01.2021 28.01.2021

11.02.2021

25.02.2021 25.02.2021

11.03.2021

25.03.2021 25.03.2021

 8.04.2021

22.04.2021 22.04.2021

Rejon VIII
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

12.01.2021

26.01.2021 26.01.2021

 9.02.2021

23.02.2021 23.02.2021

 9.03.2021

23.03.2021 23.03.2021

 6.04.2021

20.04.2021 20.04.2021

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIO, POPIOŁU I SEGREGOWANYCH
Juko Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97–300 Piotrków Trybunalski, www.juko.com.pl, tel. 44 732 69 63

 

PODZIAŁ GMINY RZGÓW NA REJONY

Rejon I

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

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

Rejon III

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

Rejon IV CZYŻEMINEK, PRAWDA, GUZEW, BABICHY, GOSPODARZ: Dębowa, Guzewska, Klono-
wa, Lipowa; RZGÓW: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Dąbrowskiego, Staszica, Pabianicka od nr 98

Rejon V BRONISIN DWORSKI, KALINO, ROMANÓW, TADZIN, HUTA WISKICKA

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

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

Rejon VIII
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

Od stycznia
 

do kwietni
a 

2021 roku

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

wywozu śmieci w naszej gminie.
UWAGA!
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Kontynuujemy nasz cykl na temat 
ekologicznego podejścia 
do gospodarki odpadami. Czas 
świąteczno-noworoczny nie 
jest może najlepszy do pisania 
o śmieciach, ale z drugiej strony 
może być okazją do szerszej 
refleksji. Widać w tym okresie 
np. zakupowe szaleństwo, 
czasem w nadmiarze wypełnione 
koszyki, można przyjrzeć się 
opakowaniom i zastanowić 
co wyrzucamy potem 
do pojemników lub worków.

Przemyślane ekologicznie zakupy mogą stać 
się bardzo ważnym elementem w ograniczaniu 
ilości odpadów. Istotne jest przygotowanie listy 
zakupów, zaplanowanie ich wykorzystania, żeby 
nie marnować np. żywności albo nie generować 
stosu śmieci. Podczas świadomych zakupów 

warto zwrócić również uwagę na surowce wcho-
dzące w skład produktu oraz jego opakowanie.

Wybieraj takie artykuły, które
z łatwością można będzie poddać

recyklingowi lub ponownie
wykorzystać jako surowiec wtórny

Recykling to jedna z podstawowych i najprost-
szych metod ochrony środowiska. Głównym 
celem tego procesu, jest ochrona naturalnych 
surowców poprzez zmniejszanie ich zużycia 
do minimum oraz zmniejszenie ilości odpa-
dów. Recykling to inaczej odzysk, polegający 
na powtórnym przetwarzaniu zużytych arty-
kułów w celu ich ponownego przetworzenia.

Najbardziej efektywnym sposobem rozwią-
zania problemu odpadów jest po prostu unika-
nie ich powstawania. Poniżej podane są ogólne 
zasady w postępowaniu z odpadami, które za-
czynają być powszechnie stosowane, czyli:

•  ograniczanie ilości śmieci (czyste tech-
nologie, stosowanie surowców mniej 
szkodliwych dla środowiska, edukacja 
ekologiczna itp.).

•  wielokrotne wykorzystanie produktów 
(butelki zwrotne, system kaucji itp);

•  ponowne przetwarzanie odpadów – 
recykling;

•  utylizacja odpadów;
•  bezpieczne składowanie

Nie wszystkich odpadów można uniknąć, tak 
jak nie wszystkie poddają się wielokrotnemu 
użyciu. Odpady takie można jednak poddać se-
gregacji, aby odzyskać surowce do ponownego 
przerobu, czyli recyklingu.

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, 
które powstaje w wyniku chemicznych 
przekształceń zanieczyszczeń powietrza. 

Doskwiera nam coraz bardziej, szczególnie 
w bezwietrzne dni. Mimo postępu technologii 
i swobodnego dostępu do materiałów grzew-
czych nadal sporo osób pali w piecach odpada-
mi komunalnymi, co jest szczególnie uciążliwe 
dla środowiska i sąsiadów.

Należy pamiętać, że od września 2019 r. usta-
wowo, każdy mieszkaniec ma obowiązek segre-
gacji odpadów. Firma odbierająca odpady prze-
prowadza kontrolę segregacji odpadów i składa 
do gminy miesięczne zestawienia, ile i jakich 
worków segregowanych odpadów oddawanych 
jest z każdej posesji. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości 
nałożona zostanie kara w formie podwyższonej 
stawki opłaty za odbiór odpadów. Brak segrega-
cji odpadów będzie przesłanką do podejrzenia 
o spalanie odpadów w domowych paleniskach, 
co może skutkować kontrolą i nałożeniem kary.

Piec nie jest śmietnikiem
Śmieci wrzucone do pieca podczas spalania 
zamieniają się w szereg trujących związków. 
Stanowią one zagrożenie dla zdrowia człowie-
ka, przede wszystkim dla układu oddechowego 
i krwionośnego. Musimy pamiętać, że domowy 
piec nie nadaje się do palenia tworzyw sztucz-
nych, drewna malowanego, lakierowanego, płyt 
wiórowych, tkanin, liści itd. W każdej gminie 
można bez dodatkowych opłat oddać więk-
szość domowych odpadów w ramach comie-
sięcznej opłaty za odbiór odpadów komunal-
nych lub poprzez Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów (PSZOK). Osoby palące w piecach 
śmieciami muszą liczyć się z karą grzywny 
od 20 do 5000 zł.

Uchwała antysmogowa 
dla województwa łódzkiego
Głównym celem uchwały z 2018 roku jest 
wprowadzenie odpowiednich regulacji 
w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, 
które przyczynią się do poprawy jakości powie-
trza w województwie łódzkim. Uchwała zakła-
da m.in. zakaz stosowania paliw najgorszej ja-
kości oraz dopuszczenie spalania paliw stałych 
jedynie w instalacjach spełniających normy, 
a także wskazanie sposobu, w jaki mieszkańcy 
będą mogli potwierdzić, że eksploatują insta-
lację zgodną z wprowadzonymi regulacjami.

Uchwała nie dotyczy instalacji o mocy nie 
mniejszej niż 1 MW.

Przewidziane zostały przepisy przejściowe 
dające czas na dostosowanie się do nowych re-
gulacji:
*  dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów 

spełniających wymagania klasy 5 według nor-
my PN-EN 303–5:2012, których eksploatację 
rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., do czasu 
tzw. śmierci technicznej urządzenia,

*  dla kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciu-
chów”, których eksploatację rozpoczęto przed 
1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 
1 stycznia 2023 r.,

*  dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 
4 według normy PN-EN 303-5:2012, których 
eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., 
określono czas wymiany do 1 stycznia 2027 r.,

*  dla kominków i pieców, których eksploatację 
rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono 
czas wymiany lub dostosowania instalacji do 
1 stycznia 2025 r. (dostosowanie to ma po-
legać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu 
do poziomu określonego w Rozporządzeniu 
Komisji (EU) 2015/1185),

* dla instalacji w budynkach podłączonych do 
sieci ciepłowniczej okresy dostosowawcze zo-

stały skrócone: dla kotłów do 1 stycznia 2020 r., 
dla kominków i pieców do 1 stycznia 2022 r.

Dobry opał i palenisko to podstawa
Przy zakupie opału należy żądać od sprzedaw-
cy świadectwa jakości opału, gdyż podczas 
kontroli bez takiego potwierdzenia można do-
stać karę, mimo że węgiel będzie dobrej jakości.

Dla osób zwłaszcza tych, które posiadają 
„kopciuchy” i mają według uchwały antysmo-
gowej tylko 3 lata na wymianę pieca, prowa-
dzone będą do 2029 roku przez WFOSIGW 
dofinansowania na ich wymianę. Do współ-
pracy mogą dołączyć samorządy, co w nowym 
roku uczyni także gmina Rzgów.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela 
dofinansowania w ramach programu „Czyste 
Powietrze”, którego celem jest poprawa jako-
ści powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę nieefektyw-
nego źródła ciepła na paliwo stałe i poprawę 
efektywności energetycznej budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych.

Od stycznia 2021 Urząd Miejski w Rzgowie 
po podpisaniu porozumienia będzie współ-
pracował z WFOŚiGW w Łodzi. Pracownik 
urzędu będzie udzielał informacji o programie 
„Czyste Powietrze”, jak również pomoże przy 
wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. In-
formację o szczegółach będzie można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie (pokój nr 7).

Najnowsza nowelizacja ustawy o wspiera-
niu termomodernizacji i remontów powołuje 
ponadto Centralną Ewidencję Emisyjności Bu-
dynków (CEEB). Ma to być narzędzie informa-
tyczne do identyfikowania źródeł niskiej emisji 
z budynków. W celu uzupełnienia CEEB pro-
wadzona będzie powszechna inwentaryzacja 
budynków połączona ze składaniem do końca 
2021 roku do urzędów gmin deklaracji pisem-
nych dotyczących źródeł ciepła i spalania.

Magdalena Górska, UMR

Zakupy z głową!Zakupy z głową!

Zadbajmy o powietrze!Zadbajmy o powietrze!

Ewidencja bezodpływowych zbiorników 
na nieczystości leży w zakresie kompe-
tencyjnym gmin, które mają obowiązek 
kontrolować, czy ich zawartość jest 
usuwana zgodnie z przepisami.

Chcąc wyeliminować proceder nielegalne-
go zrzutu ścieków, mieszkańcy otrzymają 
w 2021 roku do wypełnienia ankiety doty-
czące przyłącza kanalizacyjnego, posiadania 
zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie wypełnionych ankiet 
sporządzona zostanie wymagana ewidencja 
zbiorników bezodpływowych i przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Zebrane dane 
pozwolą na właściwe postępowanie z nie-
czystościami ciekłymi oraz dadzą obraz po-
trzeb budowy nowych odcinkó kanalizacji 
w perspektywie najbliższych lat.

Przypominamy również, iż obowiąz-
kiem właściciela nieruchomości jest przy-
łączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
lub – w przypadku, gdy budowa sieci kana-
lizacyjnej jest technicznie lub ekonomicz-
nie nieuzasadniona – wyposażenie nieru-
chomości w zbiornik bezodpływowy albo 
w przydomową oczyszczalnie ścieków.

Eksploatacja przydomowych oczysz-
czalni ścieków znajdujących się na terenie 
Gminy Rzgów wymaga zgłoszenia do bur-
mistrza Rzgowa. Według obowiązujących 
przepisów, zgłoszeniu podlegają oczyszczal-
nie ścieków o przepustowości do 5 m sześc. 
na dobę, wykorzystywane na potrzeby wła-
snego gospodarstwa domowego lub rolne-
go. Jeżeli posiadają Państwo przydomową 
oczyszczalnię ścieków, prosimy o wypeł-
nienie wniosku o zgłoszeniu jej eksploata-
cji, który wraz z wymaganą dokumentacją 
należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego w Rzgowie. Wniosek dostępny jest 
na stronie www.bip.rzgow.pl

Przypominamy, że wylewanie nie-
czystości ciekłych pochodzących z terenu 
nieruchomości, niezależnie od tego, gdzie 
są wylewane, tj. do rowu, na pole, czy też 
na własne podwórko, może być karane 
grzywną nawet do 5000 zł.

Usuwaniem i przewozem zawarto-
ści szamba zajmują się wyspecjalizowane 
i uprawnione firmy asenizacyjne. Każ-
de skorzystanie z usług takiej firmy musi 
kończyć się otrzymaniem dokumentów 
potwierdzających wykonanie tej usługi 
(umowa z firmą i rachunki), które trzeba 
okazać na każde wezwanie urzędu gminy. 
Brak dokumentów potwierdzających opróż-
nianie szamba przez uprawnioną firmę 
skutkować może nałożeniem kary.

Gmina ma też prawo skontrolować, czy 
szambo jest wybudowane zgodnie z prze-
pisami, szczególnie w zakresie jego lokali-
zacji i odległości od innych obiektów oraz 
czy jest szczelne, i nie posiada nielegalnego 
odpływu.

MG

Chrońmy 
wody
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Starosta Andrzej Opala 
i wicestarosta Ewa Gładysz 
Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego w obecności 
Tobiasza Puchalskiego, 
kierownika Referatu Promocji 
i Informacji Tobiasza 
Puchalskiego przekazali 
Krzysztofowi Superze – 
komendantowi powiatowej 
PSP czujki tlenku węgla.

– Czujki czadu zostaną przekazane i zamonto-
wane przez strażaków w mieszkaniach rodzin 
o najniższych przychodach, u niepełnospraw-
nych seniorów – mówi brygadier Krzysztof 
Supera. – Zapotrzebowanie na bezpłatną czujkę 
można zgłosić w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 
najbliższej jednostce OSP lub po prostu telefo-
nicznie w siedzibie PSP w Koluszkach. Urzą-
dzenie jest powszechnie dostępne na rynku. Jego 
cena waha się od 50 do 200 złotych.

Przekazanie bezpłatnych urządzeń PSP jest 
zapisane w Powiatowym Programie Zapobiega-
nia Przestępczości oraz Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa Obywateli 2018–2023. Jak 
mówi bryg. Krzysztof Supera, czasem czujniki 
zakupują również samorządy gminne. Strażacy 

corocznie przeprowadzają szeroko zakrojone 
przeglądy mieszkań w budynkach wielorodzin-
nych, w których potencjalnie może zdarzyć się 
wypadek z uwolnieniem tlenku węgla.

Jak twierdzą producenci urządzeń, więk-
szość dostępnych czujników tlenku węgla re-
aguje jedynie na ten jeden rodzaj niebezpiecz-
nego dla człowieka gazu. Tlenek węgla CO jest 
bez zapachu i barwy i lżejszy od powietrza, 
dlatego nie uchodzi z pomieszczeń odizolo-
wanych od przepływu powietrza w budynku 
(np. w mieszkaniowych łazienkach) i stanowi 
śmiertelne zagrożenie w przypadku jego wy-
twarzania się w piecach grzewczych. Stosowane 
sensory elektrochemiczne w czujkach pozwa-
lają na ciągłą pracę nawet przez 10 lat. Warto 
sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące 
każdego z oferowanych przez sklep PPOŻ czuj-
ników tlenku węgla.

Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, 
to bezbarwny i bezwonny gaz, mający silne 
właściwości trujące. Jest niezwykle niebez-
pieczny dla człowieka – dostaje się do naszego 
organizmu przez układ oddechowy, gdzie wią-
że się z hemoglobiną szybciej niż tlen, a na-
stępnie wchłania się do krwiobiegu. Zatrucie 
czadem może powodować uszkodzenia mózgu, 
organów wewnętrznych, a nawet prowadzić 
do śmierci. Gazu nie wykryjemy za pomocą 
naszych zmysłów, jego obecność może być tyl-
ko uchwycona przy użyciu odpowiednich urzą-
dzeń. Czujniki czadu poinformują nas o zbyt 
wysokim stężeniu tlenku.

Najczęściej tlenkiem węgla zatruwamy 
się w mieszkaniach, a dokładniej w łazience. 
To właśnie tam znajdują się domowe instala-
cje grzewcze, takie jak piecyki gazowe, które 
w wielu przypadkach stanowią źródło zatrucia 
tlenkiem węgla. Znajdujący się w pomiesz-
czeniu wykrywacz tlenku węgla na bieżąco 
monitoruje stężenie gazu. Gdy jest ono wyż-
sze od minimalnej wartości, wtedy za pomocą 
świetlnych i dźwiękowych sygnałów urządzenie 
powiadamia o zaistniałym niebezpieczeństwie. 
W przypadku bezwonnego i bezbarwnego cza-
du czas ma ogromne znaczenie. Czujniki mon-
tuje się w pobliżu potencjalnego źródła czadu.

Oprac. WK

Dla kogo Dla kogo 
czujnik czadu?czujnik czadu?

Rzgowscy policjanci zatrzymali dwóch męż-
czyzn w wieku 29 i 43 lata. Jeden z nich 

usłyszał już zarzut zniszczenia mienia i kra-
dzieży. Drugi odpowie za kradzież. Jak się 
okazało był on poszukiwany przez policjantów 
z województwa mazowieckiego i warmińsko – 
mazurskiego.

30 listopada, ok. godz. 13 policjanci z Komi-
sariatu w Rzgowie uzyskali informację, iż na ul. 
Rzemieślniczej mogą być osoby, które kilka 
dni wcześniej dopuściły się zniszczenia mienia 
na ul. Tuszyńskiej. Mundurowi zauważyli opla, 
w którym siedziało dwóch mężczyzn. Szybko 
zostali zdemaskowani przez policjantów.

Jak się okazało byli to: 29- i 43-letni miesz-
kańcy Warszawy. Dodatkowo wyszło na jaw, 
że starszy z mężczyzn był poszukiwany przez 
policjantów z województwa mazowieckiego 
i warmińsko – mazurskiego gdzie dopuścił się 
kradzieży pieniędzy.

Obaj zostali zatrzymani. 29-latek usły-
szał zarzut kradzieży oraz zniszczenia mienia 
co jest zagrożone karą do 5 lat więzienia. Nato-
miast 43-latek odpowie za kradzieże popełnio-
ne w innych województwach. Za ten czyn grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Okradali stoiska handlowe

Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Intewencyj-
nego w Rzgowie zatrzymali 4 osoby, które 

wybrały się na „gościnne występy” do jednego 
z centrów handlowych. Młodzi ludzie wspólnie 
ukradli obuwie i odzież różnych marek. Za kra-
dzież grozi kara do 5 lat więzienia.

2 grudnia 2020 roku ok. godziny 14.00 
patrol interwencyjny z Komisariatu Policji 
w Rzgowie kontrolował placówki handlowe 
na terenie miasta. W pewnym momencie po-
licjanci zwrócili uwagę na volkswagena stoją-
cego na parkingu. W aucie siedziały 4 młode 
osoby, a obok stali pracownicy ochrony.

Mundurowi postanowili sprawdzić, co się 
dzieje. Były to osoby w wieku 17, 18, 22 i 24 lat. 
W bagażniku mieli odzież i buty różnych ma-
rek. Podróżujący nie potrafili wytłumaczyć, 
skąd mieli te rzeczy, a ich zachowanie wska-
zywało, iż te przedmioty mogły pochodzić 
z przestępstwa. Po chwili pracownicy sklepów 
zaczęli szacować swoje straty. Łącznie wartość 
skradzionego mienia wynosiła 6.200 złotych. 
Amatorzy cudzego mienia zostali zatrzymani.

Źródło: policja

Złodzieje  schwytani!Złodzieje  schwytani!

POLICJA APELUJE
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich „czterech kółek”

•  Nie pozostawiaj pojazdu na zewnątrz posesji
•  Wstaw pojazd do zamykanego garażu z alarmem.
•  Zainstaluj system monitoringu na terenie posesji.
•  Kluczyk zamykaj w metalowej kasetce lub owiń szczelnie folią aluminiową
•  Stosuj dostępne w internecie zabezpieczenia kluczyka elektronicznego
•  Nie pozostawiaj kluczyka przy drzwiach czy oknie.
•  Trzymaj kluczyk w centralnym punkcie domu.
•  Zamontuj w aucie zabezpieczenie, np. blokadę skrzyni biegów.
•  Zamontuj w aucie zabezpieczenie elektroniczne, np. odcięcie zapłonu.

ZAPAMIĘTAJ! 
Tylko tak utrudnisz „pracę” złodziejowi!
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Zakończenie rundy jesiennej 
to oprócz podsumowania 
wyników także okazja 
do podania niektórych liczb 
dla pasjonatów statystyk. 
Zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi na stronie 
Łódzkiego Związku Piłki 
Nożnej wszystkie drużyny 
Zawiszy zgłoszone 
do oficjalnych rozgrywek 
rozegrały w sumie 
94 spotkania.

Zawisza w liczbach

Na taki pułap złożyło się 90 spotkań ligowych 
oraz 4 pucharowe (3 męskiej drużyny seniorów 
i 1 żeńskiej). Do tego należałoby dodać jeszcze 
turnieje rozgrywane przez zespół rocznika 2012 
oraz pozostałe spotkania sparingowe. Wychodzi 
więc na to, że łączna liczba oscyluje wokół 110–
120 meczów. Biorąc pod uwagę fakt, iż rozgryw-
ki toczone były od początku sierpnia do drugiej 
połowy listopada, to średnia miesięczna wynosi 
ponad 26 spotkań. Co więcej murawa Stadionu 
Miejskiego w Rzgowie gościła równo 50 oficjal-
nych pojedynków z udziałem zespołów Zawiszy.

We wszystkich meczach ligowych i pucha-
rowych odnieśliśmy 42 zwycięstwa, 12 remisów 
i 40 porażek. Jeśli chodzi o to, co najważniejsze 
w piłce nożnej, czyli strzelone i stracone bram-
ki to po stronie zdobyczy zanotowaliśmy 331 

trafień, a po stronie strat 255 goli. Najlepszy-
mi bilansami gier, jak i bramek pochwalić się 
mogą drużyny Trampkarzy (rocznik 2006/07) 
i Orlików (rocznik 2010). Na podium znalazła 
się też drużyna kobiet, co potwierdza dobrą 
w ich wykonaniu rundę.

Żeby stwierdzić, czy bilanse te są korzystne 
czy też nie należałoby w pierwszej kolejności 
rozdzielić rozgrywki młodzieżowe od rozgry-
wek seniorskich i juniorskich. Po drugie nale-
żałoby prześledzić i poddać ocenie wiele czyn-
ników, które zadecydowały o takim, a nie innym 
rozstrzygnięciu. Gdyby przyszło nam dokonać 
pełnej analizy i przedstawić ją w formie spra-
wozdania mogłoby się okazać, że zawartość tego 
wydania gazety zwiększyłaby się dwukrotnie. 
Pozostawiamy więc podane statystyki osobistej 
ocenie. Można jednak pokusić się o stwierdze-
nie, że mecze naszych drużyn raczej do nudnych 
nie należały, a wiele z nich trzymało w napięciu 
do ostatnich minut.

Pracowita przerwa w rozgrywkach
Tak naprawdę, przerwa czy odpoczynek w roz-
grywkach dotyczy tylko zespołów seniorskich, 
które przechodzą obecnie okres tzw. roztre-
nowania. Zespoły młodzieżowe natomiast 
zbytniego wytchnienia nie doświadczają. 
W zasadzie każda z drużyn ma za sobą roze-
grane dodatkowe spotkania sparingowe, czy 
to w formie wewnętrznych sparingów pomię-
dzy poszczególnymi drużynami Zawiszy, czy 
też w formie spotkań z innymi zespołami. Każ-
dy weekend przynosi przynajmniej kilka takich 
pojedynków.

Np. zespół juniorów dwukrotnie wziął 
już udział w eliminacjach młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Futsalu – w przypadku 
drugiego turnieju stanęli na podium, zajmując 
3 miejsce. Natomiast do prestiżowego turnieju 
halowego o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi 
kolejny już raz zaproszono zwycięzcę swojej 
ligi – drużynę rocznika 2010. W zawodach tych 
co roku udział biorą najlepsze drużyny nasze-
go województwa. W zeszłym roku nasz zespół 
o mały włos nie znalazł się w półfinale, liczymy 
zatem na poprawę ubiegłorocznej pozycji i być 
może miejsce na podium tych rozgrywek.

Klubowe życzenia
W związku ze zbliżającymi się Świętami Boże-
go Narodzenia, Zarząd Gminnego Ludowego 
Klubu Sportowego „Zawisza” na czele z preze-
sem klubu Radosławem Kubasem, składa naj-
serdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt oraz 
szczęśliwego Nowego Roku.

Wierzymy, że ten szczególny czas spędzony 
zostanie w gronie najbliższych z zachowaniem 
ważnego dla Was wszystkich bezpieczeństwa. 
Wierzymy jednocześnie, że kolejny rok przy-
niesie Nam wszystkim więcej spokoju i nor-
malności dnia powszedniego, za którą bardzo 
się już stęskniliśmy. Mamy nadzieję, że wraz 
z początkiem nowych rozgrywek boiska po-
nownie zapełnią się zawodnikami, a na try-
bunach zobaczymy wspierających ich kibiców. 
Dbajcie o siebie i do zobaczenia w Nowym 
Roku! Wesołych Świąt!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

BilBilans ans 
sezosezonu nu 
i życzenia na przyszłośći życzenia na przyszłość

od 4 do 15 stycznia 2021 r.
Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym
do aktywnego spędzenia czasu podczas
ferii zimowych.
Zajecia odbywają się w godzinach
od 9.00 do 14.00 na terenie GOSTiR
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Zapisy osobiście w GOSTiR, Rzgów, ul. Szkolna 5
lub telefonicznie 42 213 30 08 do 30 grudnia 2020 r.

Dziecko musi posiadać ważny karnet GOSTiR
Karnet 30-dniowy – 50 zł

ATRAKCJE!

wycieczka

oraz

ognisko

ORGANIZATORZY
GOSTIR ORAZ GKDSRPA

WWW.GOSTIR-RZGOW.PL
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Poziomo: 5. dziennik partyjny, 8. przed pieczeniem 
parzony, 9. metal alkaliczny, 10. portret, wizeru-
nek, 11. wystrzał na komendę, 12. miasto na Wo-
łyniu, 14. pretensja, niechęć, 17. waleń z Orinoko, 
19. … na młyn, 21. strefa przybrzeżna morza, 22. siły, 
zdrowia i urody, 23. kontynuował reformy Solona, 
27. ja i para, 29. np. Olga Drahonowska, 31. końska 
lub cielęca skóra na cholewki, 32. zapora wodna 
na Paranie, 33. klawisz akceptacji, 34. pan dla Tur-
ków, 35. najprostsze rośliny plechowe, 36. odstąpie-
nie od tematu, 37. kierunek zerkania, 39. germań-
ski związek plemienny, 43. podziemna kryjówka, 
44. tania jadłodajnia, 45. próżnowanie, wypoczynek, 
46. graniczy z grzbietem, 48. zabity pasterz z mitolo-
gii hebrajskiej, 52. wyrżnął stado baranów, 55. kiwi 
but ożywi, 56.  związek organizacji lub związek 
państw, 57. mistrz przeklinania, 58. państwo z Dża-
kartą, 59. cenny rupieć.
Pionowo: 1. żyroskop na statku, 2. autor Myśli 
niesfornych, 3. Francuska lub Aragońska, 4. zajęcie 
Austrii przez Niemcy, 5. tłuszcz dodawany do po-
traw, 6. tkanina naśladująca malowidło, 7. cecha tłu-

ściocha, 13. zdetronizował Romulusa Augustulusa, 
15. główny element mikrofonu cewkowego, 16. pre-
fiks lub sufiks, 17. bożyszcza tłumów, 18. obraz, 
wizerunek postaci, 20. góralek abisyński z Afryki, 
24. cieni lub małych form, 25. miasto nad Nasiel-
ną, 26. pisarz chrześcijański z drugiej połowy V w., 
27.  tańczy zawodowo, 28. odrobina 
nadziei, 30. wschodzenie, 33. miasto 
w północnej Grecji, 35. kanonierzy 
z Highbury, 38. odpracowanie dłu-
gu, 40. miasto z pałacem Potala, 
41. azjatycka małpa, 42. narodo-
wość, 46. podstawowy składnik 
bigosu, 47. poważanie, szacu-
nek, 49. futro z baranków, 
50. w.c.  w dole, 51.  or-
nament wyhaftowany 
na wąskim pasku tkani-
ny, 53. życie bez uciech, 
54. mocna kawa.

Litery w kolorowym rzędzie 
pionowym utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1. mały nietoperz, 6. zabawa z oka-
zji ślubu, 7. spokrewniony z delfinami, 8. żaglowy 
okręt wojenny, 9. złotówka z Kabulu, 10. do utrwa-
lania fryzury, 12. z wodą tworzą kwasy i zasady, 
13. np. kątnica, 15. keton z krwi i moczu, 18. i Bo-
czek, i Schwarzenegger, 19. huba lub głownia, 20. sto-
lica stanu Oyo w Nigerii, 23. ubiory specjalnego ro-
dzaju, 24. po prostu sacharoza, 25. miasto wycinanek 

i pająków, 27. Grieg lub Dwurnik, 28. prezydent Jim-
my, 30. stare dzieci, 31. departament w Kraju Loary, 
32. krasnorosty.
Pionowo: 1. produkt zastępczy, surogat, 2. certo-
wanie się, 3. miasto w Turyngii, nad Soławą, 4. teni-
sówki, 5. da Vinci, 11. stolica Szlezwika-Holsztynu, 
14. wężyk nad literą, 16. pies z toru wyścigowego, 
17. włoski kolarz, mistrz paraolimpijski z Pekinu, 
21. ekscentryczność, ekstrawagancja, 22. przyjście 
na świat, 23. wieś lub kilka wsi, 26. jaszczurki z Ko-
modo, 29. biblijny raj.

Poziomo: 10. neguje rolę rozumu w procesie pozna-
nia, 12. podporządkowywanie konwencjom, 13. po-
wrót do zdrowia po chorobie.
Pionowo: 1. miasto u podnóża Gór Stołowych, 2. ele-
ment roweru, 3. prosta dotykająca krzywej, 4. miernik 

trzeźwości, 5. kawałek wysmażonej słoniny, 6. miesz-
kańcy Zakamienska, 7. miasto w stanie Iowa, 8. utra-
ta zdolności stania i chodzenia, 9. rosyjska sauna, 
11. istotna część radia lub telewizora.
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