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Nikola ze Starowej Góry
PIĘKNA GMINA

Nikola Gradowska, 15-letnia 
mieszkanka Starowej Góry zna-
lazła się w finale Konkursu Miss 
Polski Nastolatek 2020. Dziew-
czyna walczyła o miano najpięk-
niejszej w finałowej 10 kandyda-
tek, wyłonionych w plebiscycie 
internautów. Chociaż nie zdoby-
ła korony, była jedyną z trzech 
reprezentantek województwa 
łódzkiego, które w konkursie 
zaszły tak daleko.

Oddali honorowo Oddali honorowo 
32 litry krwi!32 litry krwi!
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Na potrzeby mieszkańców
– nasze budowy małe i duże

Powitanie wozu bojowego 
OSP i sprzęt dla strażaków

Rozmawiamy z burmistrzem 
o trudnym roku pandemii

Ojciec i syn, czyli piłkarskie 
geny z żyłką trenerską…
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PIERWSZA W TYM ROKU PIERWSZA W TYM ROKU 
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Budżet gminy na 2021 roku został przyjęty 13 głosami „za”, przy dwóch radnych nieobecnych na sali. 
Podjęto także szereg istotnych decyzji dla funkcjonowania gminy Rzgów w nowym roku. Czytaj – str. 3, 13

•  Budżet na 2021 rok uchwalony!
•  Przyjęto plan wydatków 

inwestycyjnych
•  Ustalono nowe stawki za odbiór 

odpadów od 1 maja 2021 r.

i wazne sprawyi wazne sprawy..
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O problemach w czasie 
pandemii oraz bieżących 
sprawach gminy rozmawiamy 
z burmistrzem Rzgowa 
Mateuszem Kamińskim

Panie burmistrzu, panująca niemal 
od roku nadzwyczajna sytuacja 
pandemiczna odmieniła całkowicie 
życie mieszkańców gminy, ale czy 
wstrzymała również realizację 
wszystkich planów i zamierzeń?

Działamy w ramach wielu ograniczeń, ale 
musimy funkcjonować. Sporo się zmieniło, 
natomiast wiele planów jest realizowanych. 
Na przykład inwestorzy prywatni, którzy wy-
brali naszą gminę jako miejsce działalności, 
nawet w tym trudnym roku nie przerwali swo-
ich inwestycji. Do użytku został oddany Retail 
Park na terenie należącym do grupy kapitało-
wej „Ptak”. Firma TME skończyła budowę ma-
gazynu w rejonie ulicy Nasiennej. „Gealan” wy-
konał budynki magazynowe, a dzięki naszym 
interwencjom wybudował nie jeden, a dwa 
zbiorniki retencyjne, które będą zapobiegały 
zalewaniu sąsiednich działek. Obecnie buduje 
jeszcze biurowiec i pomieszczenia socjalne dla 
pracowników. Grupa kapitałowa „Ptak” kon-
tynuuje budowę parku rozrywki „Mandoria”. 
Poza tym w różnych częściach gminy realizo-
wane są mniejsze inwestycje na cele usługowe 
lub produkcyjne. Swoją aktywność wykazują 
także deweloperzy, którzy budują lub przygo-
towują się do realizacji inwestycji w tym roku. 
Jedynie zamierzenie budowy magazynów 
przy ulicy Stawowej zostało na razie odłożone 
w czasie.

A jak pandemia wpływa na ogólny 
stan finansów gminy?
Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała sytu-
acja na rynku pracy w tym roku. Duża część 
dochodów gminy pochodzi z udziału w podat-
ku dochodowym od osób fizycznych. Ponad 
jedna trzecia kwoty tego podatku, opłacanego 
przez osoby deklarujące w urzędzie skarbowym 
gminę Rzgów jako miejsce zamieszkania, wra-
ca do naszego lokalnego budżetu. Jeżeli miesz-
kańcy nie stracą pracy, to i wpływy, z których 
finansujemy zadania realizowane dla naszej 
wspólnoty nie będą się istotnie zmniejszać. 
Z tym jednak może być różnie, bo mogą być li-
kwidowane miejsca pracy w gastronomii, hote-
larstwie czy w przedsiębiorstwach zajmujących 
się np. sprzątaniem biurowców. Nie wiemy też, 
jak zachowają się pracodawcy, którzy zobowią-
zali się wiosną ub. roku, do utrzymania zatrud-
nienia przez 12 miesięcy. Czy zdecydują się da-
lej zatrudniać pracowników, czy też zmniejszą 
liczbę miejsc pracy. To są niewiadome, które 
mogą budzić niepokój nie tylko ze względów 

czysto ludzkich, ale także ze względu na przy-
szłość finansową naszej gminy.

Czy we wszystkich sferach życia 
wystąpiły negatywne zjawiska?
Rok 2020, mimo że bardzo trudny, był 
w pewnych obszarach bardzo optymistyczny. 
Na przykład w działalności społecznej. Od sa-
mego początku pandemii bardzo aktywni byli 
strażacy. Szybko zgłosili się i włączyli w do-
starczanie żywności osobom przebywającym 
na kwarantannie. Wspierali też lokalne ini-
cjatywy, jak np. roznoszenie mieszkańcom 
uszytych przez panie z KGW maseczek w Sta-
rowej Górze. Większość jednostek OSP pod-
pisała także rekomendowane przez wojewodę 
porozumienie w sprawie udzielania pomocy 
seniorom. Równocześnie okazało się, że inne 
organizacje społeczne, często takie, z którymi 
współpracujemy od wielu lat np. Zgromadzenie 
Sióstr Felicjanek, czy mniej znana „Inicjatywa 
Rozsądnych Polaków” znakomicie wypełniają 
swoją rolę dowożąc żywność mieszkańcom. 
Przy współpracy z urzędem miejskim oraz do-
brej koordynacji ze strony Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rzgowie sprawdziły się 
formy dostarczania ciepłych posiłków osobom 
starszym, które funkcjonowały już przed pan-
demią. Ten trudny czas nie zniechęcił również 
społeczników do innych działań. Stowarzysze-
nie Krwiodawców im. Kaprala Wojtka organi-
zowało zbiórki krwi, a jego aktywność jeszcze 
wzrosła. Nasi harcerze i zuchy też kontynu-
owali swoją działalność, głównie w formie gier 
terenowych i zbiórek on-line, ale w miarę moż-
liwości starali się utrzymywać kontakt z tymi, 
którym udzieliła się harcerska pasja. Aktywni 
byli także rodzice uczestników grup należących 
do Gminnego Ośrodka Kultury czy też dzia-
łających przy Gminnym Ośrodku Sportu Tu-
rystyki i Rekreacji w Rzgowie oraz w klubach 

sportowych. Dodatkową inicjatywą w niesieniu 
pomocy wykazywali się sołtysi oraz pracow-
nicy niektórych instytucji gminnych. Można 
powiedzieć, że chociaż reżimy sanitarne naka-
zywały nam być daleko od siebie, to w swoich 
działaniach byliśmy wspólnotą. To ważne i na-
pawające optymizmem.

Jak radził sobie z panującymi 
ograniczeniami Urząd Gminy 
w Rzgowie?
W okresie pandemii praca w urzędzie była 
o wiele trudniejsza niż zwykle. Od marca ub. 
roku przychodziłem do pracy, nie wiedząc, ja-
kie kolejne ograniczenia zostaną wprowadzone 
przez rząd i jakie obowiązki zostaną nałożone 
na nas jako administrację samorządową. Ni-
czego nie można było zaplanować na dłuż-
szy okres. Musieliśmy przygotować placówki 
gminne – szkoły, przedszkole, przychodnię 
zdrowia, zakład wodociągów i kanalizacji oraz 
inne instytucje do działania w okresie pande-
mii. Tymczasem, poza bieżącą obsługą miesz-
kańców, mieliśmy jeszcze do zrealizowania 
dziesiątki inwestycji. Co więcej, nie wiedzieli-
śmy, jakie będziemy mieli wpływy finansowe 
w kolejnych miesiącach roku. Miałem także 
świadomość, że pomocy od gminy oczekują 
również przedsiębiorcy. Niewiadomą pozosta-
wała przyszłość miejsc pracy naszych miesz-
kańców, a wszystkie te trudności i ograniczenia 
spadły na nas w jednym czasie.

Czy udało się w jakiś sposób 
wesprzeć przedsiębiorców 
z terenu naszej gminy?
Bardzo ważnym i oczekiwanym wyzwaniem 
minionego roku była właśnie pomoc dla 
przedsiębiorców. Od początku pandemii za-
stanawiałem się, jak to zrealizować. Okoliczne 

samorządy skupiały się głównie na czasowym 
obniżaniu lub zwalnianiu z opłacania czynszu 
oraz na odraczaniu terminu płatności podat-
ku. Nasza gmina wynajmuje bardzo mało lokali 
użytkowych, więc obniżanie czynszu nie było 
formą pomocy, którą moglibyśmy zastosować 
na szerszą skalę. Odraczanie płatności z kolei, 
jest takim sposobem pomocy, który może ulżyć 
przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej 
sytuacji tylko na krótki czas. Natomiast prze-
widziane od lat w ordynacji podatkowej roz-
kładanie na raty lub umarzanie zaległości było 
dość skomplikowaną do zastosowania proce-
durą, więc mało kto zdecydowałby się z niej 
skorzystać. Z dopuszczalnych form pomocy 
pozostało jeszcze zwolnienie na kilka miesięcy 
z zapłaty podatku od nieruchomości. Wybrali-
śmy tę właśnie drogę. Żeby ją jednak zastoso-
wać i zrównoważyć budżet musieliśmy zrezy-
gnować z części inwestycji. Zaproponowałem 
Radzie Miejskiej taki projekt. Niestety zakładał 
on m.in. rezygnację z rozpoczęcia w tym roku 
budowy przedszkola ze żłobkiem w Tadzinie 
(obok szkoły w Kalinie) i zmianę tę rada przy-
jęła. Ze zrozumieniem podszedł do niej także 
reprezentujący ten okręg wyborczy – radny 
Zbigniew Waprzko. Już wtedy jednak zaape-
lowałem do radnych o to, aby w przypadku 
poprawy sytuacji finansowej pamiętali, że po-
winniśmy wrócić do tej inwestycji. Po kilku 
miesiącach okazało się, że nasze decyzje były 
trafne. Przedsiębiorców, którzy mieli w kwiet-
niu przychody niższe niż 30% od osiągniętych 
rok wcześniej, zwolniliśmy w sumie z zapłaty 
1360000 zł podatku od nieruchomości i pomo-
gliśmy im w najtrudniejszym okresie. Czyniąc 
to, nie liczyliśmy na żadną pomoc z zewnątrz. 
Tymczasem jesienią rząd wsparł nas dofi-
nansowaniem z Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. To pozwoliło jeszcze w tym roku wrócić 
do budowy tak długo oczekiwanego przedszko-
la ze żłobkiem dla wschodniej części gminy.

Kontynuowano jednak realizację 
wielu lokalnych zadań…
Inwestycje gminne generalnie przebiegały dość 
sprawnie. Przebudowaliśmy parking przed 
Gminną Przychodnią Zdrowia i zakończyli-
śmy przebudowę ulicy Kusocińskiego w Rzgo-
wie. Był to jej najtrudniejszy, bo realizowany 
w gorszych warunkach geologicznych odcinek 
drogi. Przebudowaliśmy także ulicę Zieloną. 
Obok odnowionej nawierzchni jezdni powstał 
chodnik na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. 
Nadrzecznej. Inwestycje prowadzono nie tylko 
w Rzgowie. W Starowej Górze utwardziliśmy 
ulicę Stropową i Tunelową. W Starej Gadce 
oraz pomiędzy Guzewem a Prawdą wybudo-
waliśmy drogi rowerowe. Obie te inwestycje 
powstały przy drogach powiatowych i były 
współfinansowane przez starostwo. Natomiast 
dzięki wsparciu rządowemu zakończyliśmy 
przebudowę drogi gminnej w Grodzisku. Jak 
co roku, budowaliśmy też linie oświetleniowe 
i wodociągi. Pod tym względem ubiegły rok 
wyglądał podobnie do poprzednich. To taka 
nasza rzgowska normalność, choć tym razem 
przyszło nam działać w nadzwyczajnych pande-
micznych okolicznościach. Nadal jednak utrzy-
mujemy bardzo wysoką pozycję w krajowych 
rankingach samorządowych i jesteśmy postrze-
gani jako gmina osiągająca wiele sukcesów.

Dziękujemy za rozmowę.
fot. UMR

Trudny rok, ale z lekką 
nutą optymizmu…
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Na ogół projekty budżetu 
referuje się zarzucając słuchaczy 
liczbami. Podczas XXXII sesji Rady 
Miejskiej w Rzgowie, burmistrz 
Mateusz Kamiński przygotowując 
prezentację projektu, zwracał uwagę 
na dodatkowy aspekt – na realizację 
marzeń mieszkańców gminy. Budżet 
gminy na 2021 roku został przyjęty 
13 głosami „za”, przy dwóch radnych 
nieobecnych na sali.

Ustalono dochody budżetu gminy Rzgów 
w łącznej wysokości 72 mln zł. Wydatki bu-
dżetu określono w wysokości prawie 82 mln zł.

Deficyt w wysokości 9,9 mln zł będzie sfi-
nansowany przychodami pochodzącymi z:
1)  emisji obligacji komunalnych w kwocie: 

9 milionów 569 tysięcy zł,
2)  wolnych środków jako nadwyżki na rachun-

ku bieżącym, wynikającej z rozliczeń poży-
czek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 
332 192 tys. zł.

Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w la-
tach ubiegłych w kwocie 547 270 zł zostanie po-

kryta przychodami, pochodzącymi z wolnych 
środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym.

Ustala się rezerwy:
1)  ogólną w wysokości 300 tys. zł,
2)  celową, w wysokości 220 tys. zł na realizację 

zadań własnych z zakresu ustawy o zarzą-
dzaniu kryzysowym.

Radni upoważnili burmistrza Rzgowa do zacią-
gania kredytów i pożyczek na pokrycie wystę-
pującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu do wysokości 2,5 mln zł.

* * *
Oczekiwane inwestycje w 2021 roku
Na bieżący rok Rada Miejska w Rzgowie 
uchwaliła budżet, a w nim ponad 15 mln zł 
na wydatki inwestycyjne. Poniżej podajemy 
kilka przykładów z długiej listy większych 
i mniejszych przedsięwzięć, zaplanowanych 
w tegoroczny budżecie.

Flagowe działania oświatowe
Jedną z najdroższych inwestycji jest kontynu-
acja budowy przedszkola i żłobka w Tadzinie 
(obok szkoły w Kalinie) za 1,9 mln zł. Stoją już 
ściany, a zakończenie inwestycji planowane 
jest w 2022 r. Natomiast nowy żłobek w Rz-
gowie powstanie w zaadaptowanym budynku 
komunalnym przy ul. Letniskowej 6. Będzie 
miał 14 miejsc. W wydatkach inwestycyjnych 
przewidziano na niego 600 tys. zł. Już 21 paź-
dziernika 2020 r. samorząd przystąpił do ne-
gocjacji o jego dofinansowanie w wysokości 
407,5  tys. zł. Wniosek został złożony w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego 
– konkursu Urzędu Marszałkowskiego w Ło-
dzi. Gmina jest przed podpisaniem umowy 
na to dofinansowanie. Gmina otrzyma również 
420-tysięczne dofinansowanie żłobka w ramach 
Programu Rządowego Maluch+ na rok 2021.

Rzgowski żłobek zajmie prawie cały par-
ter budynku przy ul. Letniskowej z wyłącze-
niem pomieszczenia, w którym działa Spółka 
Wodna. Powierzchnia projektowanej placówki 
wyniesie około 100 m kw. Pieniądze z budżetu 
gminy zostaną przeznaczone na adaptację par-
teru i jego wyposażenie, jak również na wyko-
nanie placu zabaw. Projektant przedstawił plan 
żłobka, a gmina złożyła wniosek na pozwolenie 
budowlane. W lutym zostanie ogłoszony prze-
targ, a wiosną ruszą prace budowlane.

Drogi to podstawa
W budżecie uchwalonym podczas XXXII 
sesji Rady Miejskiej znalazło się 500 tys. zł 
na I etap przebudowy ul. Granitowej od Bro-
nisina Dworskiego do Konstantyny. Burmistrz 
Mateusz Kamiński przewiduje wsparcie tego 
przedsięwzięcia przez budżet państwa. Prze-
targ ogłoszony na przeprowadzenie tej inwesty-
cji zaplanowanej na lata 2021–2022 nie został 
jeszcze rozstrzygnięty.

Kolejna, bardzo oczekiwana przez miesz-
kańców inwestycja to przebudowa ul. Kasz-
tanowej w Starowej Górze, która ma koszto-
wać 1 mln zł. Niewiele mniej, bo 800 tys. zł 
zaplanowano na wybrukowanie ul. Gruntowej 
w Starowej Górze. Nowa nawierzchnia tych 
ulic poprawi zdecydowanie komfort przejaz-

du w kierunku ul. Cen-
tralnej i do krajówki. 
Ćwierć miliona złotych 
ma kosztować przebudo-
wa ul. Wąwozowej w Rz-
gowie. Na budowę chod-
nika w ul. Kombajnowej 
w Starej Gadce planuje się 
przeznaczenie 150 tys. zł. 
W Grodzisku, kosztem 

300 tys. zł zostanie przebudowany przepust 
w ciągu drogi powiatowej nr 2941.

Najdroższą inwestycją drogową będzie bu-
dowa ciągu pieszo-rowerowego na drodze po-
wiatowej na odcinku Guzew – droga krajowa 
nr 71. Kosztami w wysokości 1,6 mln zł po-
dzielą się solidarnie gmina i starostwo. To kon-
tynuacja ambitnych inwestycji służących pie-
szym i rowerzystom. Niedawno powstały aleje 
dla obu grup uczestników na odcinku Praw-
da-Guzew i wzdłuż ul. Czartoryskiego w Starej 
Gadce. Tam też uruchomiono pierwszą w na-
szej gminie stację autonaprawy rowerów.

Gospodarka wodno-ściekowa
W przetargu na nowy zbiornik w przepom-
powni ścieków V 1 w Starowej Górze przy 
ul. Piaskowej brało udział aż 6 przedsiębiorstw. 
Wygrał wykonawca z Pabianic, który zaofe-
rował najlepsze warunki gminie Rzgów jako 
zleceniodawcy oraz najniższą cenę 798 tys. zł. 
Na razie w ziemi została zakopana betonowa 
studnia dla nowego zbiornika podciśnienio-
wego. Wykonawca obiecuje zakończyć budowę 
do końca pierwszego półrocza 2021 roku.

– Tę inwestycję wymusiła zakończona nie-
dawno budowa nowej kanalizacji – wyjaśnia 
Beata Jasiukiewicz, dyrektor GZWiK w Rzgo-
wie. – Obecny zbiornik o pojemności 8 m3 jest 
wyeksploatowany i zbyt mały na nasze potrzeby.

Jedną z bardzo oczekiwanych inwestycji 
jest także wykonanie projektu i odwiertu stud-
ni oraz projektu przebudowy stacji uzdatniania 
wody w Czyżeminku. Na renowację studni głę-
binowej przy ul. Zielonej w Rzgowie uchwa-
lono 60 tys. zł. Natomiast na zaprojektowanie 
wodociągów w gminie Rzgów w tym roku za-
rezerwowano 300 tys. zł.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Budżet Budżet na rok na rok 
2021 2021 przyjęty przyjęty 
jednogłośnie!jednogłośnie!

Dochody budżetu 
72 mln zł

Wydatki budżetu 
82 mln zł
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W projekcie budżetu gminy 
Rzgów na przyszły rok znalazły 
się dwie inwestycje drogowe, 
a mianowicie przebudowa 
przepustu w pasie drogi 
powiatowej 2491E 
w Grodzisku oraz budowa alei 
pieszo-rowerowej na drodze 
powiatowej 2916E Guzew – 
droga krajowa nr 71.

Oczekiwane aleje 
dla pieszych i cyklistów

Starostwo Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
zadeklarowało przeznaczenie na te inwestycje 
odpowiednio 125 i 800 tys. złotych dotacji ce-
lowej. Od wielu lat wspólne drogowe inwesty-
cje gminno-powiatowe oznaczają dzielenie się 
kosztami pół na pół. W tej sytuacji samorząd 
rzgowskie wyłoży 925 tys. złotych na powyższy 
cel, jeśli tylko uzyska to aprobatę Rady Miej-
skiej w Rzgowie.

W ubiegłym roku dotacja powiatu wyniosła 
1 milion 525 tys. złotych. Największą gminno-
-powiatową inwestycją była przebudowa drogi 
powiatowej w Starej Gadce – w sumie za 1 mi-
lion 46 tys. złotych. Ten koszt podzielili między 
sobą gmina i powiat. W efekcie powstała czte-
rometrowej szerokości ścieżka rowerowo-piesza 
długości 1 kilometra. Łączy ona szlak rowerowy 
od strony Rzgowa od wysokości ulicy Zdrojowej 
w Starej Gadce, a od strony Rudy Pabianickiej 
łączy się ze ścieżką łódzką. Ciekawostkę stano-
wi utworzenie przy szlaku rowerowo-pieszym 
na ul. Czartoryskiego stacji naprawy rowerów. 
To jeszcze nowinka w gminie Rzgów.

Bliźniacza inwestycja była prowadzona 
w tym roku przy okazji budowy drogi pieszo-
-rowerowej z Guzewa do Prawdy. Podbudowę 
wykonano z kruszywa kamiennego. Po nowym 
szlaku rowerowym możemy dziś poruszać się 
po nawierzchni z betonu asfaltowego. Aleja dla 
rowerzystów i pieszych powstała na odcinku 
łącznie 1129 metrów. Ma szerokość 2,5 metra. 
Pod koniec inwestycji okazało się, że trzeba 
jeszcze dodatkowo wyłożyć po 75 tys. złotych 
na każdego partnera na umocnienie poboczy 

i wykonanie nakładki asfaltowej wzdłuż kra-
wędzi jezdni. W Guzewie w przyszłym roku 
ścieżka rowerowa będzie miała swój ciąg dalszy 
w kierunku drogi krajowej nr 71.

Trzecią co do wielkości inwestycję, dotyczą-
cą dróg powiatowych w bieżącym roku stano-
wiła przebudowa 900-metrowego odcinka dro-
gi powiatowej w Kalinku. Koszt przedsięwzięcia 
wyliczono łącznie na 350 tys. zł. W ubiegłym 
roku znów przebudowywano dalszy ciąg dro-
gi w Kalinku, ulicę Nad Nerem w Bronisinie 
Dworskim, ta także w Guzewie na skrzyżowa-
niu z drogą gminną oraz w Rzgowie ul. Tuszyń-
ską – od placu 500-lecia do Strugi.

Gmina Rzgów – partner wyjątkowy
W latach 2016–2018 gmina Rzgów i Starostwo 
Powiatowe wspólnie sfinansowały inwesty-
cje drogowe w sumie za 13 mln zł, z czego aż 
9,7 mln zł to wkład gminy w remonty i budowę 

dróg powiatowych przebiegających przez nasz 
obszar. Udział finansowy gminy Rzgów w mo-
dernizacji dróg jest największy spośród wszyst-
kich gmin z powiatu łódzkiego wschodniego.

Remont odcinka 651 m.b. drogi powiato-
wej Huta Wiskicka – Tadzin to jedna z trzech 
największych inwestycji drogowych w 2018 
roku. Na wspomnianym odcinku drogowcy 
ułożyli dwie warstwy asfaltu, stanowiące solid-
ną podbudowę drogi. Koszt przebudowy drogi 
to 1 mln 363 tys. zł. Część kosztów przebudowy 
drogi pokryło Starostwo Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.

Na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie nowy asfalt 
na 896-metrowym odcinku. Ma ona w tym 
miejscu szerokość 7,10 metra. Ulica Tuszyń-
ska w Rzgowie latem 2017 roku zyskała chod-
nik i odwodnienie. Modernizacja kosztowała 
949 tys. zł. Jego zakres obejmował wymianę kra-
wężnika po zachodniej części i przemieszczenie 
wjazdów o ok. 3 cm w związku z podniesieniem 

poziomu asfaltu. Po wschodniej części remon-
towanego odcinka wymieniono wyeksploato-
waną część krawężnika i dostosowano wjazdy 
do poziomu nowego asfaltu. Wykonawca dał 
8 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

Latem 2018 r. zakończył się I etap przebu-
dowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie, będący frag-
mentem drogi powiatowej nr 2942E. Zakres 
inwestycji objął remont jezdni, przebudowę 
zjazdów indywidualnych do posesji i zjazdów 
publicznych oraz poboczy. Zostało także po-
prawione odwodnienie pasa drogowego istnie-
jącymi rowami. Wartość przebudowy to blisko 
900 tys. zł. Ponieważ ulica Łódzka jest frag-
mentem drogi powiatowej nr 2942E, więc jej 
przebudowa była wspólną inwestycją gminy 
Rzgów i Starostwa Powiatowego Łódzkiego 
Wschodniego.

W 2018 roku, w Bronisinie Dworskim przy 
ulicy Strażackiej powstał chodnik wraz ze zjaz-
dami do posesji. Przybyło 428 m.b. chodnika 
o szerokości półtora metra. Chodnik jest z sza-
rej kostki betonowej. Posiada odwodnienie 
do rowu przydrożnego. Koszt: 248,3 tys. zł.

Lista przykładów wspólnych przedsięwzięć 
nie jest w żadnym razie kompletna. Daje jed-
nak wyobrażenie rozmiarów bardzo udanej 
współpracy gminy ze Starostwem Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego.



Drogowe partnerstwo Drogowe partnerstwo 
powiatowo-gminnepowiatowo-gminne

GMINA RZGÓW

Jak poinformował Adam Stawiany, p.o. kier. 
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzę-

du Miejskiego w Rzgowie, gmina wykonała 
w ubiegłym roku liczne zadania związane z od-
wodnieniem dróg.
 1.  Wykonano rów odprowadzający wodę 

z pasa drogowego ul. Kwiatowej w miej-
scowości Starowa Góra na odcinku od Jana 
Pawła do ul. Granicznej.

 2.  Umocniono rów prefabrykatami betonowy-
mi na odcinku 20 m w miejscowości Guzew 
przy posesji 26.

 3.  Wykonano rów odwadniający przy ul. Wój-
towskiej koło placu zabaw.

 4.  Wyczyszczono rów na ul. Zamkowej 
w miejscowości Starowa Góra.

 5.  Oczyszczono rów na ul. Kombajnowej.
 6.  Odmulono rów przy Trakcie Napoleoń-

skim, przy skrzyżowaniu z drogą powiato-
wą 2922E.

 7.  Zamontowano kratkę odwadniającą pas 
drogowy w miejscowości Czyżeminek przy 
posesji nr 23.

 9.  Umocniono rów prefabrykatami betonowy-
mi w miejscowości Kalino przy posesji nr 18

10.  Naprawiono rów odwadniający przy dro-
dze powiatowej 2916E przy skrzyżowaniu 
z DW 714.

11.  Oczyszczono ciek wodny przy ul. Rudzkiej.
12.  Oczyszczono rów odprowadzający wodę 

z pasa drogi gminnej w miejscowości Gro-
dzisko.

13.  Wykonano studzienkę odwadniającą pas 
drogowy ul. Wierzbowej w miejscowości 
Starowa Góra.

15.  Udrożniono oraz wydłużono przepust dro-
gowy pod ul. Klonową w miejscowości Sta-
rowa Góra.

16.  Udrożniono przepusty przy drodze gmin-
nej koła wysypiska w kierunku na osadniki.

Odwodnienia – ważna sprawaOdwodnienia – ważna sprawa
GMINA RZGÓW

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

Na zdjęciu: starosta Andrzej Opala 
i wicestarosta Ewa Gładysz
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Jedną z ostatnich inwestycji zaplanowanych 
w ubiegłorocznym budżecie gminy Rzgów 

była budowa minioczyszczalni ścieków dla 
przedszkola i żłobka w Guzewie. Obiekt jest już 

zaawansowany w budowie i ledwie widoczny 
spod grubej warstwy śniegu.

Jej koszt nie powinien przekroczyć 
70 tys. zł. To obiekt o mniejszej przepustowo-

ści niż pracująca od kilku lat oczyszczalnia dla 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego. Obiekt dla przedszkola i żłobka jest 
obliczony na obsługę ok. 80 osób.

W zakres zleconych prac weszło zainstalo-
wanie oczyszczalni tzw. przydomowej, obsługa 
i inwentaryzacja geodezyjna.

– Przy tego rodzaju budowlach często sły-
szy się pytanie, czy będą się wydzielać jakieś 
nieprzyjemne zapachy – mówi Zbigniew Sne-
lewski, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie. – Taka oczyszczalnia 
ma ponad poziomem gruntu tylko włazy. Nie 
czuć woni, a w celu jej zminimalizowania stosuje 
się chemiczne preparaty neutralizujące. Jeszcze 
nie spotkałem się ze skargą z oczyszczalni przy 
szkole, która jest zlokalizowana przecież przy 
placu zabaw. Chciałbym podkreślić, że przy-
domowa oczyszczalnia ścieków w eksploatacji 
jest nieporównywalnie bardziej komfortowa 
od szamba. Ze względu na bezpieczeństwo ma-
luchów, będzie ogrodzona.

WK 
fot. Bogdan Błaziński

Nie wszystkie prace wykonane przez pracow-
ników Referatu Gospodarki Komunalnej UMR 
miały charakter spektakularny. Były jednak ocze-
kiwane przez mieszkańców, potrzebne i warto 
je wskazać w ramach rocznych podsumowań.
 1.  Referat komunalny przygotował drewno 

opałowe dla podopiecznych MOPS.
 2.  Zabezpieczono teren MOPS przy ul. Raw-

skiej 8 tymczasowym ogrodzeniem.
 3.  Wykonano oraz zamontowano kratę zabez-

pieczająca pomieszczenia monitoringu.
 4.  Wymieniono tablice ogłoszeniową przy 

strażnicy OSP Prawda oraz w miejscowo-
ści Starowa Góra koło placu zabaw na ul. 
Wójtowskiej, a także przy boisku na ul. 
Żwirowej oraz przy ul. Zagłoby.

 5.  Utwardzono teren działki przy Domu Kul-
tury. Teren ma posłużyć jako tymczasowy 
parking podczas imprez organizowanych 
przez GOK.

 6.  Zamontowano dwa stojaki rowerowe 
na przystanku autobusowym przy skrzy-
żowaniu ulic Czartoryskiego i Zastawnej.

 7.  Naprawiono uszkodzone ogrodzenie przy 
kapliczce w miejscowości Prawda.

 8.  Wymieniono ławki przy stawie w miejsco-
wości Kalino.

 9.  Przygotowano podbudowę pod torowisko 
upamiętniające linie 42.

10.  Rozebrano budynek garażowy przy straż-
nicy OSP Guzew.

11.  Utwardzono dojazd do zbiornika bezodpły-
wowego przy żłobku w Guzewie.

Adam Stawiany, p.o. kierownika Referatu 
Gospodarki Komunalnej UMR

W Starowej Górze na ul. Centralnej, 
od Konstantyny do skrzyżowania z trasą 

katowicką, pojawiły się elektroniczne urządze-
nia, poprawiające bezpieczeństwo. Ich zainsta-
lowanie proponowali m.in. burmistrz Rzgowa 
Mateusz Kamiński oraz Marta Stasiak, członki-
ni Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Pierwotnie, w trzech miejscach na ul. Cen-
tralnej miały powstać tzw. wy-
niesione przejścia dla pieszych. 
Na ten cel zarezerwowano 
pieniądze w budżecie, jednak 
w opinii organu zarządzające-
go ruchem, takie rozwiązanie 
było niezgodne z przepisami. 
W tej sytuacji konieczne stało 
się opracowanie nowej koncep-
cji zadania.

– Zainstalowaliśmy 6 zna-
ków aktywnych D6 na odcin-
ku drogi powiatowej 2941E 
od Konstantyny do skrzyżowa-

nia z DK91 w Starowej Górze – mówi Adam 
Stawiany, p.o. kierownika Referatu Gospodar-
ki Komunalnej UMR, którego pracownicy zaj-
mowali się montażem. – Głównym elementem 
oznakowania aktywnego jest czujnik z fotoko-
mórką oraz żółte światła ostrzegawcze. Gdy pie-
szy znajdzie się w zasięgu fotokomórki, zaczy-
na migać żółte światło ostrzegające kierowców 

o pieszym znajdującym się w obrębie 
przejścia. Docelowo zostaną rów-
nież zamontowane progi wyspowe 
w ilości 12 szt. (po zatwierdzeniu 
stałej organizacji ruchu). Działa-
nia te mają na celu spowolnienie 
ruchu oraz ograniczeniu tranzytu 
na ul. Centralnej która jest główną 
ulicą w Starowej Górze.

Kiedy tylko skończy się desz-
czowa pogoda, podobne urzą-
dzenia zostaną zainstalowane 
w Rzgowie na ul. Tuszyńskiej przy 
ul.  Ogrodowej oraz w Kalinku 

przy remizie. Oznakowanie aktywne ma popra-
wić m.in. bezpieczeństwo dzieci przechodzą-
cych w tym miejscu do szkoły. Załączające się 
automatycznie światło będzie ostrzegać kierow-
ców aut zbliżających się z drogi podporządko-
wanej do skrzyżowania z drogą 2909E poprzez 
uruchomienie żółtych świateł ostrzegawczych, 
umieszczonych nad znakiem Stop (B-20).

W Starowej Górze progi wyspowe wraz 
z oznakowaniem aktywnym kosztowało 
ok. 54 tys. zł. Kosztami podzielą się po poło-
wie gmina i starostwo. Montaż urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu w Rzgowie i w Kalinku ma 
kosztować ponad 19 tys. zł, które zapłaci gmina. 

W.Kupisz

Na potrzeby 
mieszkańców

Fotokomórka pomoże pieszym

Pomimo śniegu i mrozu, nie przerwano prac 
budowlanych we wznoszonym w Tadzinie 

budynku przedszkola/żłobka. Za ostatni odci-
nek robót na przełomie starego i nowego roku 
gmina zapłaci 300 tys. zł. Stoją ściany. Wyko-
nawca przygotowuje się do montażu stropu.

– W trakcie montażu stropu zostanie wyko-
rzystana technologia płyt strunowych – zapo-
wiada Bogdan Błaziński, inspektor budowy 
z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rz-
gowie. – Ich elementy powstają ze stali i betonu 
najwyższej jakości. Odznaczają się niebywałą 
wytrzymałością oraz odpornością na warunki 
atmosferyczne. W tej technologii nie stosuje się 
stemplowania, w efekcie konstrukcja jest tania 

w porównaniu z uzyskanymi parametrami tech-
nicznymi.

Trzyoodziałowe przedszkole wraz ze żłob-
kiem powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwi-
gi. Pod względem funkcjonalności – rozkładu 
pomieszczeń i zastosowanej pompy cieplnej 
będzie bliźniakiem przedszkola-żłobka w Gu-
zewie. Kolorystyka elewacji będzie jednak inna, 
bo kremowa, a dach antracytowy. Powstał 
nowy projekt placówki, spełniający inne wy-
magania niż obiekt w Guzewie.

W tym roku na budowie zobaczymy naj-
większy postęp pracy, a dzieci pojawią się 
w salach w 2022 roku. Inwestycja ma koszto-

wać łącznie 2,5 mln zł. Samorządowcy liczą 
na fundusze zewnętrzne na tę inwestycję m.in. 
od wojewody łódzkiego. Przedszkole-żłobek 
w Guzewie też powstały za pieniądze, nie tylko 
z budżetu gminy.

W Tadzinie powstaje budynek jednokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem 
nieużytkowym pod dachem wielospadowym. 
Obiekt będzie miał wymiary: 28,75 x 16,65 m 

i wysokość 8,42 m. Powierzchnia zabudowy 
wyniesie 520,8 m2, a powierzchnia użytkowa 
– 432 m2. Kubatura wyniesie 3031 m3. Warun-
ki przetargu objęły m.in. budowę kanalizacji 
ze zbiornikiem szczelnym, instalacji wodocią-
gowej, energetycznej, grzewczej, a także mon-
taż wyposażenia kuchni i zmywalni.

Włodzimierz Kupisz
fot. Ryszard Poradowski

Stropy jak strunyStropy jak struny
TADZIN – BUDOWA PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA

Powstaje Powstaje 
minioczyszczalniaminioczyszczalnia

GUZEW
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Z uwagi na trudny czas 
pandemii sytuacja 
ekonomiczna naszej 
gminy, podobnie jak 
w wielu innych w całej 
Polsce, uległa znacznemu 
pogorszeniu. Wpływy 
do budżetu w roku 2020 były 
mniejsze o blisko 2 mln zł, 
w stosunku do planowanych, 
z uwagi na udzielone ulgi 
w podatku od nieruchomości 
w 2020 r. i zmniejszenie 
wpływów z tytułu udziałów 
w podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

Czy można nalać z pustego?
Z uwagi na powyższe oraz niepewność, 
co do dalszych wpływów budżetowych, jak 
również wzrastających wydatków gminy, 
np. związanych z zabezpieczeniem środków 
indywidualnej ochrony wśród pracowników 
urzędu gminy oraz gminnych jednostek orga-
nizacyjnych, burmistrz podjął trudną decyzję 
o wstrzymaniu podwyżek dla pracowników 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Możliwości 
finansowe z uwagi na epidemię w nieprzewi-
dywalny sposób po prostu uległy znacznemu 
ograniczeniu.

Rzecz wydawała się oczywista i zrozumiała 
ze względu na nadzwyczajne okoliczności. Jed-
nak powstał kłopot w przypadku pracowników 
niepedagogicznych szkół i przedszkoli. Ta grupa 
zawodowa związana jest bowiem z Gminą Rz-
gów także zapisami Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, z którego wynika, że corocz-
nie wraz z podwyżkami dla urzędników będą 
następowały regulacje wynagrodzeń dla pra-
cowników administracji i obsługi zatrudnio-
nych w szkołach i przedszkolu. Wynagrodzenia 
pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie 
w 2020 roku nie zostały objęte podwyżkami, 
więc trudno zrealizować postulat wzrostu płac 
dla innych osób zatrudnionych przez gminę.

Uczestniczący w negocjacjach w tej spra-
wie Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału Łódź-Górna podnosi, że jednak 
co roku od kilkunastu lat takie regulacje były. 
To prawda, a ponadto te podwyżki nie były 
małe, bo w ostatnich 3 latach wynosiły co naj-
mniej 4%, a w 2019 roku nawet o 5%. Co wię-
cej, np. w roku 2018 r. (4%) były nawet wyższe 
niż w dla pracowników urzędu (3,16%).

Kurek na razie zakręcony…
ZNP wnioskował o 4-procentowy wzrost płac 
dla pracowników niepedagogicznych także 
w roku ubiegłym, co nie było jednak możliwe 
z uwagi na brak środków. Nikt z nas nawet 
w najczarniejszych scenariuszach nie przewi-
dział pandemii, która dotknęła świat w 2020 
roku i zakłóciła funkcjonowanie samorządów 

oraz uszczupliła nasze wspólne finanse. Po ne-
gocjacjach strona związkowa określiła swoje mi-
nimalne oczekiwania na poziomie 1% od oso-
bowego funduszu płac od grudnia ub. roku.

Niemniej jednak, podczas kilkukrotnych 
spotkań z ZNP jego przedstawiciele podnosili 
argument, który przyświecał twórcom pierw-
szego układu, tj. że w razie złej kondycji budże-
towej burmistrz może, dla zrealizowania wy-
mogu corocznych podwyżek (art. 10 Układu), 
dać choćby symboliczne 10 zł.

Wobec powyższej sytuacji Urząd Miejski 
w Rzgowie zaproponował taki właśnie symbo-
liczny wzrost wynagrodzeń, który pozwoliłby 
wypełnić zapisy art.10 Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników 
administracji i obsługi zatrudnionych w szko-
łach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 
Rzgów na poziomie 0,3% na osobę (jest to kwo-
ta wyższa niż 10 zł, choć oczywiście symbolicz-
na), co nie spotkało się jednak ze zgodą ZNP, 
który uznał ją za „żenująco niższą”.

Bez osiągnięcia jednak porozumienia z part-
nerem społecznym, dokonanie jakiejkolwiek 
regulacji wynagrodzeń wynikających z zapisów 
układu zbiorowego nie jest niestety możliwe, 
stąd brak jakichkolwiek regulacji w 2020 roku.

Szklanka do połowy pełna 
czy pusta?
Jak podkreśla burmistrz Rzgowa, propozycja 
ta podyktowana była jedynie wcześniejszą ar-
gumentacją ZNP, nie miała na celu obrażenia 

kogokolwiek, a jedynie w symboliczny sposób 
wypełnić zapisy układu zbiorowego w niespo-
dziewanej sytuacji kryzysowej. Poza tym żadna 
grupa pracowników Urzędu Miejskiego w Rz-
gowie nie otrzymała nawet takiej minimalnej 
oferty.

Jeśli sytuacja ekonomiczna gminy nie 
będzie się pogarszać, podwyżki zostaną nie-
zwłocznie wdrożone, niezależnie od zawar-
tego porozumienia. Ponadto warto przypo-
mnieć, że pracownicy administracji i obsługi 
zatrudnieni w szkołach i przedszkolu w gminie 
Rzgów mają zagwarantowane przywileje, wyni-
kające z układu zbiorowego, jak choćby wyższe, 
w stosunku do pozostałych pracowników sa-
morządowych dodatki stażowe, czy odprawy 
emerytalno-rentowe, które zostały podtrzy-
mane, mimo pandemii i pogarszającej się oraz 
niepewnej kondycji finansowej.

Jak rozwiązać ten problem? Podwyżek 
w jednostkach samorządowych gminy Rzgów 
w 2020 roku po prostu nie było, bo być nie mo-
gło. To fakt bezsporny. By jednak nie odstępo-
wać od zapisów Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy Urząd Miejski w Rzgowie 
proponuje pracownikom niepedagogicznym 
symboliczną podwyżkę, a gdy tylko sytuacja 
finansowa na to pozwoli, nastąpi właściwa ko-
rekta wynagrodzeń. Potrzeba jedynie trochę 
cierpliwości, dobrej woli i chęci kompromi-
su, bo tu rzecz idzie o wspólną sprawę, o nasz 
budżet i właściwe funkcjonowanie samorządu 
gminy w tak wyjątkowym, trudnym czasie.

UMR

Szkolne równanie z podwyżkamiSzkolne równanie z podwyżkami
OGRANICZONE FINANSE W CZASACH PANDEMII – POTRZEBNY KOMPROMIS I SALOMONOWE ROZWIĄZANIE!

Instruktorzy Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Rzgowie pracują już od pierw-

szych dni roku. Na bieżąco przygoto-
wują dla uczestników sekcji warsztaty 
online. Spotkania te są doskonałą oka-
zją do rozwijania swoich zainteresowań 
w domowym zaciszu.

Więcej bieżących informacji 
na stronie internetowej oraz profilu 
Facebook GOK. Zapraszamy!

Kultura Kultura 
w sieciw sieci
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Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie 
uhonorował – wydaniem albumu 
35. rocznicę powstania Zespołu Pie-

śni i Tańca „Rzgowianie”. Album zatytułowany 
„Rzgowianie. Zaczęło się w 1985 roku” powstał 
pod redakcją Ryszarda Poradowskiego.

Jak czytamy w warstwie opisowej nowego 
wydawnictwa, szefowa zespołu Renata Furga 
od początku wykazuje olbrzymią fascynację 
folklorem. Rzgów nie dorobił się odrębnego 
folkloru, jak to jest choćby z góralami czy ło-
wiczanami. Zatem trzeba sięgać do Kolberga 
i skarbnicy różnych regionów kraju i podnosić 

kwalifikacje poprzez udział w warsztatach i se-
minariach folklorystycznych, w których także 
uczestniczy Jarosław Rychlewski – akompania-
tor. A ponadto, zatraca się autentyczna ludo-
wość. Coraz częściej to, co oglądamy na scenie 
jest po prostu stylizacją folklorystyczną. Nie 
inaczej jest w przypadku „Rzgowian”.

Drugą osobowością Zespołu Pieśni i Tań-
ca w Rzgowie jest Jarosław Rychlewski. W ka-

peli gra na akordeonie od 34 lat. To człowiek 
spokojny, opanowany, uśmiechnięty, a do tego 
zawsze chętny do pomocy, o czym przekonało 
się już kilka pokoleń młodych artystów. Skład 
kapeli często się zmienia, głównie za sprawą 
instrumentalistów, którzy w większości byli 
profesjonalistami. Kończą akademie muzyczne. 
Rozpoczynają pracę poza miejscem zamieszka-
nia. Niektórzy wyjeżdżają za granicę.

Zespół liczący ponad setkę uczestników 
stanowi wielką rodziną. Nie chodzi tylko 
o wspólną pracę na scenie, której poświęcają 
wieczory po szkole i weekendy. Album zawiera 
liczne fotografie ze ślubów członków zespołu 
oraz tradycyjnych „chrztów” nowych przyję-
tych członków ZPiT „Rzgowianie”.

Włodzimierz Kupisz

NA 35-LECIE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „RZGOWIANIE”

Roztańczony albumRoztańczony album

Jeszcze do 26 lutego br. można zgłaszać 
projekty w II edycji konkursu „Innowacyj-

ny Samorząd”, organizowanego przez Serwis 
Samorządowy PAP. Konkurs skierowany jest 
do samorządów, które mogą pochwalić się 
innowacyjnymi rozwiązaniami w swoich jed-
nostkach. Do konkursu można zgłaszać zre-
alizowane przedsięwzięcia, projekty i zadania, 
które – poprzez zastosowanie innowacyjnych 
i innych niż dotychczas rozwiązań – przyczyni-
ły się do lepszej organizacji pracy wewnętrznej 
urzędu i poprawy jakości usług realizowanych 
przez samorząd. Chodzi o projekty, które do-
prowadziły do poprawy warunków i jakości 
życia mieszkańców oraz stanu środowiska 
naturalnego, aktywizacji lokalnej społeczno-
ści, zwiększenia efektywności wydatkowanych 
środków oraz stworzenia dobrych warunków 
do rozwoju innowacyjności na swoim terenie.

Kapituła przyzna po jednej nagrodzie głów-
nej w każdej kategorii w postaci statuetki oraz 
dwa wyróżnienia w każdej kategorii w postaci 
dyplomu. Nagrodzone samorządy otrzymają 
pakiet promocyjny w kanałach informacyjnych 
PAP. Nabór zgłoszeń do konkursu rozpoczął się 
16 listopada i potrwa do 26 lutego 2021 roku.

Celem konkursu jest promocja kreatyw-
nych i innowacyjnych jednostek samorządu 
terytorialnego, a także chęć inspirowania in-
nych samorządów do podejmowania działań 
na rzecz innowacyjności.

Patronat honorowy nad konkursem 
objął premier Mateusz Morawiecki, 

a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
i Technologii, Ministerstwo Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej 
oraz GovTech Polska.

Od 1 lutego 2021 r. można już składać drogą 
elektroniczną wnioski o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego 500+ na ko-
lejny okres świadczeń. Wnioski można złożyć 
za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, ban-
kowości elektronicznej czy PUE ZUS. W for-
mie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe 
dopiero 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o ww. świadczenie na kolejny okres złoży wnio-
sek wraz z wymaganymi dokumentami:
–  do 30 kwietnia 2021 r. – ustalenie prawa 

oraz wypłata przysługującego świadczenia 
następuje do dnia 30 czerwca 2021,

–  od 1 do 31 maja 2021 r. – ustalenie prawa 
oraz wypłata przysługującego świadczenia 
następuje do dnia 31 lipca 2021,

–  od 1 do 30 czerwca 2021 r. – ustalenie pra-
wa oraz wypłata przysługującego świadczenia 
następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

–  od 1 do 31 lipca 2021 r. – ustalenie prawa 
oraz wypłata przysługującego świadczenia 
następuje do dnia 30 września 2021 r.,

–  od 1 do 31 sierpnia 2021 r. – ustalenie pra-
wa oraz wypłata przysługującego świadczenia 
następuje do dnia 31 października tego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia następuje 
od miesiąca złożenia wniosku.

Trwa konkurs Trwa konkurs 
„Innowacyjny „Innowacyjny 
Samorząd”Samorząd”

Można już składać Można już składać 
wnioski o 500+wnioski o 500+

Warto 
zgłosić 
projekt
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W niedzielę, 10 stycznia 
2021 roku z inicjatywy Klubu 
Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi w Rzgowie 
im. kpr. Wojtka w ciągu 
4 godzin udało się zebrać 
rekordową ilość 32 litrów krwi.

– Klub działa dopiero parę miesięcy, ale 
we współpracy z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zorgani-
zowaliśmy już kilka akcji, które zgromadziły 
kilkuset honorowych dawców – mówi Marcin 
Bartoszek, prezes klubu. – Tym razem zareje-
strowało się 74 dawców, 71 z nich mogło oddać 
życiodajny lek, w sumie oddali 31 litrów 950 
mililitrów. Ten sukces nie byłby możliwy bez 

zaangażowania kilkudziesięciu wolontariuszy, 
partnerów i sponsorów. Chciałbym podkreślić 
obecność przyjaciół z powiatu pajęczańskiego, 
którzy idą w nasze ślady.

W akcji prowadzonej dzięki uprzejmości 
GOSTiR, udostępniającego siedzibę – byli 
obecni: burmistrz Mateusz Kamiński, Rado-
sław Pełka – przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie oraz wiceprzewodniczący Marek 

Bartoszewski. Akcji towarzyszyło losowa-
nie karnetów GOK w Rzgowie na naukę gry 
na gitarze, na naukę tańca, na zajęcia z baletu 
i na zajęcia wokalne.

Na miejscu darczyńcy wspierali również 
zbiórkę pieniędzy dla Mai Kwiatkowskiej. 
Dla Mai odbyła się m.in. licytacja gadżetów, 
którzy chwilę wcześniej otrzymali krwiodawcy. 
Dla medyków i całego białego personelu na sali 
dwudaniowy obiad zaserwowała restauracja 
Eden, osobny poczęstunek przygotowała rów-
nież Anna Pachulska, przewodnicząca KGW 

w Kalinie. W tej edycji akcji krwiodawstwa 
słodkości przygotowała Cukiernia Nita Toma-
sza Nicińskiego. Dorzuciły od siebie również 
coś słodkiego m.in. Natalia Gajda, Hanna Łę-
gocka (pyszne ciasta), Magdalena Hoja-Mor-
daka (cudowne babeczki z przekazem).

Włodzimierz Kupisz 
fot. organizatorzy i uczestnicy

KOLEJNY REKORD Oddali honorowoOddali honorowo
32 litry krwi!32 litry krwi!

Jak poinformowała Elżbieta Olszańska 
z Urzędu Miejskiego w Rzgowie, liczba 

mieszkańców gminy Rzgów wyniosła 10 177 
osób. Od długiego czasu utrzymuje się ten-
dencja wzrostowa. Tendencja jest wynikiem 
kilku czynników: dodatniego, ale nie każdego 
roku (!) przyrostu demograficznego oraz prze-
prowadzek mieszczuchów z Łodzi i Pabianic.

Elżbieta Olszańska co najmniej od 10 lat za-
uważa stały przyrost ludności np. porównując 
rok 2020 do 2019 roku jest nas więcej o 107 osób.

Statystyka urodzin w 2020 roku – 100 no-
worodków wobec 93 w 2019 r. i 122 w 2018 r.

W 2020 r. odnotowano 107 zgonów, w 2019 r. 
– 95 zgonów, a w 2028 r. – 105 zgonów. Jedynie 
w 2018 r. urodzeń było więcej od zgonów.

Wprowadzenie świadczenia 500+ niestety 
nie spowodowało zauważalnego wzrostu liczby 
urodzin, ale na pewno poprawiło sytuację ro-
dzin żyjących w trudnych warunkach.

Co skłania mieszczuchów do ucieczki 
na wieś? Przede wszystkim dostęp do placó-
wek kultury i rekreacji, żłobków, przedszkoli, 
do gazociągu, wodociągu, kanalizacji, a w ciągu 
najbliższych miesięcy do szybkiego internetu 
na znacznym obszarze gminy Rzgów. Dla go-
ści z dalszych okolic w oczy rzuca się wszech-
obecność placów zabaw i coraz to nowe ścieżki 
rowerowe. Wiele osób było zadowolonych z ob-
sługi interesantów w rzgowskim magistracie, 
dziś – z powodu pandemii trudno mówić jed-
nak o pełnym dostępie do urzędników. WK

Radni na XXXI sesji wybrali nowy skład Rady 
Społecznej Gminnej Przychodni Zdrowia 

na kadencję 2020–2024. Taka rada składa się 
z przewodniczącego – burmistrza lub osoby 
wskazanej przez niego na przewodniczącego, 
5 przedstawicieli wybranych przez Radę Miej-
ską oraz przedstawiciela wojewody łódzkiego.

Przewodniczącą rady została Małgorzata 
Rózga, zastępca burmistrza Rzgowa. Przed-
stawicielem wojewody jest radny Zbigniew 
Waprzko. Nowym członkiem Rady Społecznej 
przychodni został Marcin Bartoszek, młody 
strażak z 9. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Jest lau-
reatem zawodów sportowych w powiecie łódz-
kim wschodnim. Wziął udział w Mistrzostwach 
Świata Strażaków i Policjantów w Los Angeles.

Miejsce w Radzie Społecznej GPZ zawdzię-
cza jednak przede wszystkim temu, że stanął 
na czele zupełnie nowego klubu krwiodawców 
w Rzgowie. Dzięki jego inicjatywom w ciągu 
kilku miesięcy udało się uzyskać 60 litrów krwi!

W skład Rady Społecznej weszli również: 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek 

Bartoszewski, radny Rafał Kluczyński, lekarz 
weterynarii Adam Krajewski prowadzący wła-
sną przychodnię, w także lekarz medycyny Ma-
rek Skalski, wcześniej działający w tejże radzie.

Obecna siedziba GPZ jest systematycznie 
modernizowania. Tylko w minionym roku 
zyskała klimatyzację, nowoczesny aparat USG 
i nowe miejsca parkingowe. Rada stanowi organ 
inicjujący, opiniodawczy i doradczy dyrektora 
placówki. Najbliższe posiedzenie Rady Społecz-
nej zaplanowano za niespełna trzy miesiące.

W.Kupisz

Jest nas coraz więcej!Jest nas coraz więcej!

M. Rózga przewodniczyM. Rózga przewodniczy
radzie przychodni zdrowiaradzie przychodni zdrowia
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23 grudnia wieczorem przy 
strażnicy OSP Starowa 
Góra zrobiło się jasno 
jak na stadionie. Szpalery 
strażaków ze świecami 
dymnymi i odpalonymi racami 
witali kolumnę czterech 
wozów strażackich. Wśród 
nich był nowiutki średni 
wóz ratowniczo-gaśniczy 
Volvo za niemal 800 tys. zł. 
Wóz otrzymała gmina Rzgów 
za wyjątkowo wysoką 
frekwencję podczas wyborów 
prezydenckich.

Decyzją władz samorządowych i po licz-
nych spotkaniach z druhami, wóz 
ostatecznie trafił do jednostki OSP 

w Starowej Górze. Nabytek został zakupiony 
za pieniądze Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Obie instytucje złożyły się pół na pół.

Strażacy z jednostki w Starowej Górze do-
stali prawdziwy prezent świąteczny, o którym 
od dawna marzyli. Burmistrz Mateusz Kamiń-
ski mówił do druhów, że marzenia powinny nie 
znać granic. To tylko kwestia uporu w dążeniu 
do celu.

– Pierwsze starania o pozyskanie nowego 
pojazdu zaczęliśmy 5 lat temu, ale niestety nie 
udawało się zdobyć tak dużej dotacji z Komen-
dy Głównej PSP dla jednostek spoza Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i to pomimo 
wkładu własnego gminy – mówi naczelnik OSP 
w Starowej Górze Janusz Pacześniak.

W środę przedwigilijną zastęp druhów 
z OSP Starowa Góra pojechał odebrać wóz 
od wykonawcy specjalistycznej zabudowy 
na podwoziu samochodu marki Volvo. Nowy, 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy był 
przygotowywany w firmie BOCAR z Często-
chowy. W środowy wieczór druhowie, którzy 
przyjechali po krótkim przeszkoleniu, uczyli 
kolegów obsługi m.in. komputera sterującego 
ciśnieniem wody i oświetleniem pojazdu.

Zdobycie samochodu było możliwe dzięki 
staraniom całej gminy. Bardzo wysoki odse-
tek mieszkańców wziął udział w drugiej turze 
wyborów prezydenckich, kiedy to za frekwen-
cję gmina mogła wygrać samochód strażacki 
w tzw. Bitwie o Wozy. Nowy nabytek zastąpi 
40-letniego Magirusa, który zostanie przekaza-
ny do naszego rejonu partnerskiego na Ukra-
inie. Leciwy Magirus także brał udział w wie-
czornej rundzie honorowej po Starowej Górze, 

z błyskającymi światłami i włączonymi syre-
nami. Zainteresowanie i radość mieszkańców 
były ogromne…

W powitaniu nowego wozu bojowego wzię-
li udział m.in.: burmistrz Mateusz Kamiński, 
główny specjalista ds. promocji gminy Miron 
Ossowski, radna Kamila Kuźnicka, sołtys Anna 
Wielgosz, naczelnik OSP Starowa Góra Janusz 
Pacześniak, prezes OSP Sławomir Piekarski, 
a także zaprzyjaźnione zastępy z OSP Stara 
Gadka oraz OSP Wiskitno, które wzięły udział 
w uroczystym przejeździe po Starowej Górze.

Włodzimierz Kupisz

STAROWA GÓRA

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie brał 
udział w organizacji eliminacji gminnych 

w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Pla-
stycznym. Pomimo zagrożenia epidemiologicz-
nego oraz zamknięcia instytucji kultury, dzieci 
oraz młodzież ze Rzgowa chętnie wzięli udział 
w przeglądzie i do GOK wpłynęło 19 prac kon-
kursowych w różnych kategoriach wiekowych.

Jury w składzie: Dariusz Krzewiński – Pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej, Mateusz Kamiński – burmistrz 
Rzgowa, Joanna Papuga Rakowska – dyrektor 

GOK oraz Ewa Majdzińska – plastyczka, wy-
łoniło 11 prac, które zostały zakwalifikowane 
do kolejnego etapu konkursu na szczeblu po-
wiatowym.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy i dziękujemy, a laureatom życzymy 
powodzenia na kolejnych etapach przeglądu. 
Organizatorem Ogólnopolskiego Strażackiego 
Konkursu Plastycznego jest Zarząd Główny 
Związku OSP RP i oddziałów związku. Proto-
kół z konkursu dostępny jest na naszej stronie 
internetowej.

GOK

Strażacy jak z obrazka…Strażacy jak z obrazka…

Huczne powitanieHuczne powitanie
wozu bojowego OSPwozu bojowego OSP

KONKURS!
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Przy drodze Grodzisko – Konstantyna znaj-
duje się ciekawostka z dziedziny fortyfikacji 

z okresu II wojny światowej. Jest to jednoosobo-
wy schron, którego bliźniaki opisano m.in. przy 
okazji remontu na stacji kolejowej Olechów, od-
ległej zaledwie o kilkanaście kilometrów. Schron 
z Grodziska – Konstantyny w miejscu drzwiczek 
jest obity blachą, co skutecznie uniemożliwia 
zaglądanie do wnętrza. W odróżnieniu od in-
nych schronów jednoosobowych, nie posiada 
charakterystycznych szczelin obserwacyjnych. 
Nie były one jednak niezbędne dla żołnierza, 
który na krótko chował się do środka w czasie 
bombardowania albo ostrzału artyleryjskiego.

Jak można przeczytać na schrony.eu, 
obiekt widoczny na zdjęciu to niewielki prefa-
brykowany schron, mieszczący jednego żołnie-

rza. Potocznie nazywane były przez wojaków 
Wechrmahtu – Kochtopfe (garnek Kocha). 
Nazwa ta wzięła się od imienia gauleitera Prus 
Wschodnich Ericha Kocha, który przygotowu-
jąc te tereny do obrony w 1944 roku przed nad-
chodzącą Armią Czerwoną, nakazał produkcję 
tego typu obiektów fortyfikacyjnych.

Jednak koncepcja niewielkich prefabryko-
wanych schronów, transportowanych na miej-
sce ustawienia w elementach, była realizowana 
przez Niemców przez cały okres wojny. Były 
to okrągłe konstrukcje z betonu o średnicy 
od 1,2 do 2,5 m i wysokości ok. 2,5 m z niewiel-
kim wejściem (ok. 0,8 x 0,8 m) wyposażonym 

w stalowe, betonowe lub drewniane drzwicz-
ki. Schrony zagłębiano w ziemi lub ustawiano 
na powierzchni na betonowych fundamentach. 
Schron z Grodziska – Konstantyny posiada do-
brze widoczne zaczepy do przenoszenia dźwi-
giem samochodowym za pomocą stalowych 
lin. Garnek Kocha ważył w granicach 7 ton.

Schrony tego rodzaju służyły jako stanowi-
ska strzeleckie (otwarte od góry lub wyposażo-
ne w strzelnice), stanowiska obserwacyjne lub 
indywidualne schrony dla wartowników strze-
gących koszar, urzędów, obiektów przemysło-
wych czy stacji kolejowych. Miały chronić znaj-
dującego się w nich żołnierza przed ostrzałem 
z broni ręcznej, odłamkami wybuchających 
pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych. Da-
wały też wartownikom możliwość ukrycia się 
przed deszczem i wiatrem, pozwalając na ob-
serwację terenu przez wąskie szczeliny.

Schrony tego rodzaju występowały pod kil-
koma nazwami – Einmannbunker (schron dla 
jednej osoby), czy Schutzzelle (bezpieczna cela).

Tekst i fot. W.Kupisz

Garnek Kocha 
w Grodzisku

Dla upamiętnienia historycznego mo-
mentu inauguracji nowej siedziby 
rzgowskich instytucji kulturalnych, 

samorząd wydał książkę „Kultura w Rzgowie”, 
która jest próbą podsumowania aktywności 
mieszkańców i osiągnięć lokalnych artystów – 
tancerzy, aktorów, muzyków, pisarzy, poetów, 
malarzy.

Tradycje życia kulturalnego wywodzą 
się już z XV wieku, gdy małej osadzie Rz-
gów nadano prawa miejskie, a przynależ-
ność do kapituły krakowskiej i sąsiedztwo 
Pabianic, Tuszyna i Piotrkowa dawały szanse 
uzdolnionym młodym ludziom na rozwijanie 
talentów i realizację artystycznych zamiło-
wań. Wspaniali entuzjaści i orędownicy życia 
kulturalnego pojawiali się w Rzgowie na prze-
strzeni dziejów. Ksiądz Paweł Załuska sfor-
mował rzgowską Orkiestrę Dętą, uruchomił 
bibliotekę, aktywnie wspierał chór, działający 
od 1890 roku. Organista Wawrzyniec Salski, 
jako kierownik chóru, kontynuował lokalne 
tradycje śpiewu zespołowego. Dziś ten honor 
czyni Izabela Kijanka, założycielka „Mace-
raty”. Orkiestra przerwała swoją działalność 
tylko na czas wojny. Dziś pod kierownictwem 
Włodzimierza Kaczmarka i Jacka Rutkow-

skiego uświetnia wiele uroczystości, godnie 
reprezentując rzgowską kulturę.

Założenie przez Wojciecha Kacperskie-
go w 1985 roku zespołu folklorystycznego 
„Rzgowianie” zapoczątkowało piękną kartę 
historii kultywowania polskich tradycji lu-
dowych. Prowadzący zajęcia Renata Furga 
i Jarosław Rychlewski wyedukowali kilkuset 
tancerzy, którzy należeli do zespołu 
na przestrzeni lat. Szeregi „Rzgo-
wian” są często zasilane przez człon-
kinie zespołu tańca nowoczesnego 
„Krasnale”, w którym pod okiem Re-
naty Furgi młodzi tancerze nabywają 
ogłady scenicznej. Zespoły wokalne 
„Super Girls”, „Zwariowane wariat-
ki” i „Stars” obecnie prowadzone 
przez Marka Binkowskiego skupia-
ją uzdolnionych solistów, chcących 
rozwijać swój talent i umiejętności. 
Za ich protoplastę uznać można gru-

pę „Sempre Cantare”, założoną przez Wojcie-
cha Skibińskiego w 2010 roku.

Powołanie Koła Rękodzieła Artystyczne-
go „Zasupłane” wydobyło na światło dzien-
ne talenty i pasje mieszkanek gminy, które 
na rozlicznych wystawach zaprezentowały 
swój dorobek – dzieła sztuki hafciarskiej i in-
nych form zdobienia. O naukę technik ry-
sunku i malarstwa oraz rozwój wrażliwości 
estetycznej dba pracownia plastyczna, w któ-
rej być może pierwsze kroki na niwie arty-
stycznej postawią przyszli członkowie Grupy 
Plastycznej „Collage”.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej prze-
prowadzka w 2020 roku do nowej siedziby 
przy ul. Szklonej 7 była wydarzeniem dzie-
jowym. Architekt Jarosław Kowalczyk, który 
projektował bryłę przyszłego domu kultu-
ry w Rzgowie wspomniał w wywiadzie dla 
„Gazety Rzgowskiej”, że inspiracją kształtu 
obiektu był szereg ustawionych książek – 

„To przecież dzięki książce istnieje przekaz 
kultury między pokoleniami i to w niej za-
warte są słowa i obrazy definiujące kulturę”. 
Książeczka opatrzona słowem wstępnym 
burmistrza Rzgowa Mateusza Kamińskiego 
i wprowadzeniem Joanny Papugi-Rakowskiej, 
dyr. GOK w Rzgowie, jest projektem, upa-
miętniającym uruchomienie ośrodka, który 
stanie się generatorem kultury lokalnej i da 
stosowną oprawę oraz miejsce ofercie kultu-
ralnej. Bo, jak powiedział Andrzej Sapkowki, 
„możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć cze-
skimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, 
gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie 
pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, 
to jednak wypadałoby mieć własną”.

Poradowski R., Z dziejów Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgo-
wie, Malinowska A., Z dziejów Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rzgowie, [w:] Poradowski R. (red.), Kultura w Rzgowie, 
Rzgów 2020 – 64 s.

Z bogatych kart rzgowskiej kulturyZ bogatych kart rzgowskiej kultury
Anna 
Malinowska
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Na miejscowym cmentarzu, 12 grudnia 
2020 r. pożegnaliśmy powszechnie 
rozpoznawalnego rzgowianina Jana 

Ignacego Bednarskiego (ur. 6 listopada 1927 r). 
Życie miał niełatwe. W 1944 roku jako 17-letni 
chłopak, został zabrany na okopy do Jeziorska 
i pozostał tam do wyzwolenia. Przeszedł tam 
głód, ciężką pracę i rozłąkę z rodziną. W stycz-
niu 1945 roku wrócił pieszo do Rzgowa.

Po wojnie wszystkiego brakowało, go-
spodarstwo było rozkradzione. W 1950 roku 
dostał powołanie do wojska. Służył aż 38 mie-
sięcy. Pracował w batalionach budowlanych 
i zakładach motoryzacyjnych. I choć praca 
ciężka, to cieszył się z nowych umiejętności, 
które później w życiu się przydały.

Po powrocie z wojska, w 1953 roku, założył 
rodzinę i zaczął pracować na swój rachunek. 
Najpierw praca przy rozwózce węgla w Łodzi, 
gospodarstwo, a później rzemieślniczy zakład 
kowalsko-ślusarski przy ul. Tuszyńskiej. W tam-
tym czasie w tym rejonie kończyły się zabudo-
wania Rzgowa. Potrafił budować, zrobić dach, 
wóz konny, ogrodzenia, skonstruować różne 
maszyny. Lubił nowości. Pierwszy w Rzgowie 
miał traktor i motocykl. Żeby ułatwić pracę 
w gospodarstwie, kupował maszyny – od konnej 
kosiarki po kombajn. Za własne pieniądze do-
prowadził siłę do gospodarstwa od ul. Ogrodo-
wej. Działał w OSP, wszedł do zarządu Spółki Le-
śnej i był członkiem kółka rolniczego. Naprawiał 
maszyny, ale nie była to jego praca zawodowa.

Ze wspomnień córki Marianny Redzyni 
i wnuczki Katarzyny Kalinowskiej wynika, 
że bywał surowy i szorstki, na co wpływ miały 
zapewne trudne warunki, jakich doświadczył 
w dzieciństwie i wczesny brak matki. Dopiero 
wnuki wyzwoliły w nim pokłady serdeczności 
i ciepła. Kiedy nastała emerytura, zaczął odpo-
czywać po trudach ponad 30 lat przepracowa-
nych lat we własnym zakładzie rzemieślniczym 
oraz w gospodarstwie.

Uwielbiał zwiedzać. Kilkakrotnie wyjechał 
za granicę, z kołem emerytów wyruszał nad 
nasze morze. Czytał książki, oglądał filmy. 
Interesowało go wszystko, co nowe. Chciał 
mieć telefon komórkowy, wiedzieć, jak działa 
internet i karty płatnicze. Wiek nie był prze-
szkodą w żadnej dziedzinie. Do końca jeździł 
samochodem, aby być niezależnym. Wszystko 
załatwiał sam – od lekarza, po zakupy i fry-
zjera. O niczym nie trzeba było przypomi-
nać. Od wielu lat codziennie msza święta była 
stałym punktem dnia. Tylko w swojej świą-
tyni, którą znał od dziecka, znajdował uko-
jenie. Do czasu wybuchu pandemii chodził 
na wszystkie pogrzeby. I po powrocie z cmen-
tarza mówił: – Wszystkich odprowadzam, a kto 
mnie odprowadzi?

Często stawał w oknie i patrzył, czy u naj-
bliższych już zgasło światło. Cieszył się, kie-
dy gdzieś wyjeżdżali i z wielką radością witał 
się po powrocie. Wtedy, nareszcie był o nich 
spokojny. Zawsze miał do siebie dystans. Po-
trafił żartować i w każdej sytuacji opowiedzieć 
anegdotę lub dowcip. Lubił chodzić na spotka-
nia emerytów, ale po śmierci pana Janickiego 
nie miał już tam dla siebie towarzysza. Zostali 
dużo, dużo młodsi…

Pożegnał wszystkich kolegów i znajomych 
ze szkoły, z wojska. Nieraz żartował, że jest 
tu tak długo, żeby pilnować porządku. Kochał 
swój Rzgów, w którym spędził swoje długie, 
dobre życie, znał tu każdą rodzinę. W dobrym 
zdrowiu fizycznym i kondycji psychicznej po-
został do końca swych dni. Umarł po choro-
bie trwającej tydzień. Pozostawił dwoje dzieci, 
5 wnuków i 3 prawnuków.

Włodzimierz Kupisz
fot. z archiwum rodziny

Właściciel firmy rodzinnej – Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego w Starowej Gó-

rze – Józef Grot wspomógł finansowo 6 rodzin 
z gminy Rzgów, znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej. Ofiarował łącznie 50 tys. zł. 
Jeszcze przed świętami przekazał także 400 pa-
czek uszek wigilijnych Centrum Służby Rodzi-
nie w Łodzi, gdzie prowadzony dom samotnej 
matki oraz ośrodek adopcyjny.

Ponadto firma ze Starowej Góry przekazała 
pierogi do paczek dla kombatantów z regionu 
łódzkiego, dla podopiecznych Domu Dzienne-
go Pobytu Sióstr Felicjanek w Rzgowie oraz ka-
banosy dla krwiodawców w Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

– Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Grot” 
to w gminie Rzgów jeden z najlepszych przykładów 
wsparcia biznesu dla ludzi w potrzebie – przy-
pomina burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński. 
– Niedawno firma uzyskała tytuł Przedsiębior-
stwa Fair Play. Aby zdobyć taki tytuł, potrzebne 
jest m.in. lokalne zaangażowanie w działalność 
społeczną, charytatywną, sportową i kulturalną.

Na początku pandemii przedsiębiorstwo 
wpłaciło 100 tys. zł na konto Szpitala im. Bie-
gańskiego w Łodzi i przekazało 460 posiłków 
dla członków załóg karetek covidowych WSRM 
w Łodzi. Ponadto w ramach pomocy świątecz-
nej, ZPM „Grot” ofiarował 15 paczek dla se-
niorów oraz wsparł finansowo dzieci niepełno-
sprawne. Firma jest stałym sponsorem imprez, 
organizowanych w Starowej Górze przez gminę 
Rzgów oraz radnego Stanisława Zaborowskie-
go i sołtys Annę Wielgosz. W ramach pomocy 
przekazuje kulinaria, wędliny oraz nagrody 
rzeczowe. Sponsoruje również zawody węd-
karskie dla dzieci w Rzgowie. WK

Tradycyjnie, tuż przed świętami w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie harcerze Chorągwi 

Łódzkiej ZHP przekazali burmistrzowi Mate-
uszowi Kamińskiemu Betlejemskie Światło Po-
koju. Tradycja ta jest kultywowano od 29 lat. 
Ze strony ZHP światełko przekazali m.in. zuch 
Martynka, Izabela Pyszka-Walczak, Martyna 
Strycharska oraz Marcin Walczak.

Burmistrz rozmawiał z druhnami i druhem 
na temat działalności czterech miejscowych 
drużyn ZHP. Pomimo pandemii prowadzą one 
działalność edukacyjną i szkoleniową. Mateusz 
Kamiński miał dla gości dobrą wiadomość, 
że już wkrótce otrzymają lokal na harcówkę 
w budynku komunalnym przy ul. Letniskowej.

Każdego roku Światło z Groty Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem transportowane jest w la-
tarni do Wiednia. W Austrii, w której zrodziła 
się tradycja przekazywania ognia, ma miejsce 
ekumeniczna uroczystość, podczas której pło-
mień jest przekazywany mieszkańcom miasta 
i przedstawicielom organizacji skautowych 
z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje 
Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Polska 
jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety.

W.Kupisz, fot. M.Ossowski

Kochał swój Kochał swój 
Rzgów…Rzgów…

Szlachetna Szlachetna 
firma „firma „GROTGROT””

Światełko 
Pokoju 
w ratuszu

WSPOMNIENIE O JANIE IGNACYM BEDNARSKIM

Józef Grot i synowieJózef Grot i synowie
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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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JEDEN Z CZYNNIKÓW WZROSTU KOSZTÓW ODBIORU
Wzrost stawek w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Stawki obowiązujące 
w 2017 roku

Stawki obowiązujące 
w 2019 roku

Stawki obowiązujące 
w 2021 roku

Odpady segregowane 
stawka minimalna 50 złotych za tonę 180 złotych za tonę 270 złotych za tonę

Odpady segregowane 
stawka maksymalna 180 zł za tonę 350 złotych za tonę 702 złotych za tonę

Odpady niesegregowane 229 złotych za tonę 390 złotych za tonę 680 złotych za tonę

Średnio stawki w Regionalnych Instalacjach Odpadów Komunalnych uległy wzrostowi
o około 80% w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2019

ZESTAWIENIE STAWEK W GMINACH REGIONU

L.p. Gmina
Segregowane 

miesięcznie od osoby:
Niesegregowane 

miesięcznie od osoby:
Data obowiązywania 

od:

 1 Gmina Rzgów 28,00 112,00 1.05.2021

 2 Gmina Łódź 34,00  68,00 1.02.2021

 3 Gmina Tomaszów Mazowiecki 28,00  60,00 1.01.2021

 4 Gmina Tuszyn 29,00 116,00 1.11.2020

 5 Gmina Konstantynów Łódzki 32,50  65,00 1.01.2021

 6 Gmina Witonia 33,00  52,00 1.01.2021

 7 Gmina Kiernozi 30,00  60,00 1.01.2021

 8 Gmina Ksawerów 29,00 116,00 1.01.2021

 9 Gmina Dobroń 29,00  58,00 1.01.2021

10 Gmina Dmosin 36,30  72,60 1.02.2021

11 Gmina Zgierz 33,00  66,00 1.01.2021

12 Gmina Czarnocin 28,00  56,00 1.01.2021

13 Gmina Moszczenica 30,00  90,00 1.01.2021

14 Gmina Nieborów 33,50  67,00 1.01.2021

15 Gmina Piotrków Trybunalski 29,00  58,00 1.01.2021

16 Gmina Zduny 34,50 103,50 1.01.2021

17 Gmina Bolimów 30,39  61,00 1.01.2021

18 Gmina Zapolice 29,00  58,00 1.01.2021

19 Gmina Kutno 35,00  70,00 1.01.2021

20 Gmina Lipce Reymontowskie 34,00  68,00 1.01.2021

21 Gmina Radomsko 32,00  64,00 1.02.2021

22 Gmina Zduny 35,00 105,00 1.11.2020

23 Gmina Łowicz 33,00  66,00 1.02.2021

24 Gmina Góra Św. Małgorzaty 27,00  54,00 1.11.2020

25 Gmina Gidle 30,00  60,00 1.10.2020

26 Gmina Ozorków 36,00 108,00 1.01.2021

27 Gmina Lutomiersk 31,00  62,00 1.10.2020

28 Gmina Żychlin 29,00  58,00 1.10.2020

29 Gmina Parzęczew 31,00  62,00 1.10.2020

30 Gmina Jeżów 31,00  93,00 1.09.2020

średnia: 31,01  70,50

Z końcem 2020 roku, burmistrz Rzgowa 
podpisał porozumienie z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi, które dotyczy realizacji pro-
gramu „Czyste powietrze”. Mieszkańcy będą 
mogli otrzymać od gminy pomoc w kwestiach 
regulacji programowych oraz przy wypełnianiu 
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ni-
skoemisyjnych, a po otrzymania dotacji, także 
pomoc w jej rozliczeniu.

Z uwagi na obostrzenia epidemiologicz-
ne Biuro WFOŚiGW w Łodzi jest zamknięte 
od 16 marca 2020 r. aż do odwołania. Nato-
miast Urząd Miejski w Rzgowie, wychodząc 
naprzeciw potrzebom mieszkańców chce po-
móc w pozyskaniu dofinansowania i oferuje 
pomoc w wypełnianiu wniosków w siedzibie 
UMR. W tym celu zostało przygotowane spe-
cjalne stanowisko komputerowe, przy którym 
osoby zainteresowane wsparciem finansowym 
w programie „Czyste powietrze” będą mogły 
wraz z przeszkolonym pracownikiem wypeł-
nić wniosek, jak również rozliczyć wykonaną 
inwestycję.

M.Górska

Wnioski o dofinansowanie z pomocą urzędu w RzgowieWnioski o dofinansowanie z pomocą urzędu w Rzgowie

W środę, 20 stycznia radni przyjęli uchwalę 
o nowej stawce opłaty śmieciowej w wy-

sokości 28 złotych od osoby. Ta kwota dotyczy 
wyłącznie mieszkańców gminy Rzgów, którzy 
odpady segregują. Gdy nie selekcjonują, opła-
ta wzrasta czterokrotnie do kwoty 112 złotych 
od osoby na miesiąc. Za uchwałą zagłosowało 
10 rajców (przy jednym radnym nieobecnym 
w 15-osobowym składzie RM).

Liczba osób zamieszkujących daną nieru-
chomość ustalana jest na podstawie deklaracji 
o wysokości opłaty, składanej przez właścicieli 

nieruchomości. Ustalono, że opłata śmieciowa 
uiszczana będzie z dołu, do 10. dnia miesiąca, 
bez wezwania.

W przypadku nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych do celów 
rekreacyjno-wypoczynkowych, ryczałtową 
opłatę za rok od domku letniskowego lub in-
nej nieruchomości, wykorzystywanej do ce-
lów rekreacyjno-wypoczynkowych, wnosi się 
do 15 października każdego roku z góry za bie-
żący rok kalendarzowy.

Zwalnia się w całości z opłaty mieszkań-
ców, których dochód nie przekracza kwoty 
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z po-
mocy społecznej.

Opłata za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi uiszczana jest gotówką w kasie 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie lub przelewem 
na rachunek bankowy. WK

Nowe 
stawki 
za odbiór 
odpadów

28 ZŁ OD OSOBY MIESIĘCZNIE OD 1 MAJA 2021 ROKU
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Jeszcze w starym roku 
w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie odbyło się 
oficjalne przekazanie nowego 
wyposażenia dla jednostek 
OSP z terenu naszej gminy. 
Wartość zakupionego 
sprzętu to 50 tys. zł, z czego 
99% to dotacja ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości 
w dyspozycji ministra 
sprawiedliwości, a tylko 1% 
to stanowi wkład własny 
gminy Rzgów.

W uroczystości przekazania uczest-
niczył Piotr Cieplucha, doradca 
wojewody łódzkiego, który w spo-

sób szczególny zaangażował się w proces po-
zyskania środków na niezbędne wyposażenie. 
Zakupiono rozpieracz kolumnowy dla OSP Ka-
lino oraz przenośne oświetlenie z kamerą ter-
mowizyjną dla potrzeb jednostki ochotniczej 

w Grodzisku, które przekazano wskazanym 
jednostkom umową darowizny.

Jak podkreśla burmistrz Rzgowa Mateusz 
Kamiński, zakupiony sprzęt z pewnością zwięk-
szy możliwości prowadzenia akcji ratowniczych 
w zakresie ratowania życia i mienia ludzkiego 
oraz w sposób bardziej efektywny zakres udziela-
nia pomocy w czasie wypadków drogowych.

Sprzęt dla Sprzęt dla 
strażakówstrażaków

ZE WSPARCIEM Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Aż 133 razy jednostka OSP Rzgów interwenio-
wała w różnego rodzaju zdarzeniach. W więk-
szości interwencje rzgowskich druhów to zda-
rzenia drogowe (kolizje, wypadki). Niestety, 
nawet kilkanaście minut przed zakończeniem 
starego roku, jednostka interweniowała w po-
ważnie wyglądającej kolizji drogowej w Rzgo-
wie na ulicy Pabianickiej (droga krajowa nr 71).

Niestety po raz kolejny przyczyną był alko-
hol. Miejmy nadzieję, że nowy 2021 rok będzie 
bezpieczniejszy. Ostatni wyjazd miał miejsce 
31 grudnia o godz. 23.40.

Zgłoszenie dotyczyło kolizji drogowej 
z udziałem dwóch pojazdów osobowych. 
Na miejsce dojechało 5 wozów strażackich 

z OSP Rzgów, z OSP Stara Gadka, z OSP 
z Woli Zaradzyńskiej oraz z państwowej straży 
z Pabianic i Koluszek. Wezwano 2 karetki oraz 
5 radiowozów policyjnych. Samochody, które 
wypadły z drogi były w szokującym stanie, ale 
obyło się bez ofiar w ludziach.

WK, fot. OSP KSRG Wola Zaradzyńska

Jak poinformował Adam Stawiany, p.o. kie-
rownika Referatu Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pracownicy 
komunalni wykonali w ubiegłym roku szereg 
zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego w roku 2020:
1.  Wymieniono wiatę przystankową przy skrzy-

żowaniu ul. Czartoryskiego/Kombajnowa.
2.  Zamontowano progi wyspowe na ul. Polnej 

w Rzgowie.
3.  Uzupełniono braki w progu zwalniającym 

na ul. Sucharskiego w Rzgowie.

4.  Zamontowano słupki zabezpieczające przy 
progach zwalniających w miejscowości 
Prawda.

5.  Naprawiono progi zwalniające na ul. Kra-
sickiego.

6.  Oznakowano teren przy parkingu przy przy-
chodni zdrowia.

7.  Usunięto słupy z chodnika przy drodze po-
wiatowej 2941 w miejscowości Konstantyna

8.  Zamontowano lustro przy ul. Gruntowej.
9.  Na bieżąco wymieniano uszkodzone ozna-

kowanie pionowe.

133 wyjazdy 
rzgowskich 
druhów 
w 2020 roku

Dla bezpieczeństwa ruchu

Współfinansowano ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

jest Minister Sprawiedliwości



RZGÓW NASZA GMINA – styczeń 2021 SPORT I REKREACJA 15

W przerwie rozgrywek 
piłkarskich udało nam się 
porozmawiać trenerami 
Jerzym i Marcinem 
Rutkowskimi, czyli z ojcem 
i synem, którzy z Zawiszą 
związani są od lat.

W ostatnim czasie trener Jerzy 
Rutkowski uhonorowany został 
Odznaką ŁZPN za całokształt 
zasług dla piłki nożnej w naszym 
województwie. Czy to już koniec 
piłkarskiej przygody, czy zgodnie 
z przysłowiem nadal ciągnie wilka 
do lasu?
Jerzy: – Oczywiście ciągnie wilka do lasu, 
serce będzie zawsze przy piłce, tym bardziej 
że w futbolu spędziłem tyle lat. Jednak brak 
czasu w wystarczającym wymiarze spowodo-
wał, że rola trenera już dobiega końca. Spędzi-
łem w futbolu wiele lat i czas oddać miejscem 
młodym, utalentowanym trenerom, aby rozwi-
jali kolejne pokolenia zawodników.

Trener Marcin Rutkowski zdobył 
natomiast uprawnienia UEFA A. 
Ciekaw jestem, jakie są twoje 
ambicje jako trenera? Czy jesteś 
zwolennikiem małych kroków czy 
raczej przeciwnie, jeśli pojawi się 
szansa to trzeba być odważnym 
i zdecydowanym na nowe 
wyzwania?
Marcin: – Jestem zwolennikiem małych kro-
ków po to, aby doświadczyć roli trenera na każ-
dym poziomie rozwoju zawodnika, zaczynając 
od najmłodszych, a na seniorach kończąc. 
Z wieloma kategoriami dane mi już było pra-
cować. Aktualnie prowadzę zespół trampkarzy 
i angażuję się na sto procent po to, aby zawod-
nicy rozwijali się indywidualnie, co będzie 
miało przełożenie na całą drużynę, a także ich 
przyszłość. Oczywiście, jeżeli przyszłaby oferta 
ciekawego wyzwania, to bym ją przeanalizował 
i jeżeli byłby interesująca to czemu nie. Póki 
co jestem w Zawiszy, gdzie się spełniam i sta-
ram rozwijać.

Czy da się w ogóle w jakiś sposób 
porównać czasy, kiedy karierę 
trenerską rozpoczynał tata Jerzy 
Rutkowski, a czasy kiedy zaczynał 
syn Marcin?
Jerzy: – Pierwsze mecze w roli trenera pro-
wadziłem jeszcze jako czynny zawodnik 
na drugim poziomie rozgrywkowym w klubie 
Włókniarz Pabianice. Akurat pierwszy trener 
był chory i ja jako jeden z najbardziej do-
świadczonych zawodników prowadziłem ze-
spół w 2 meczach. Natomiast po przyjeździe 
z Finlandii zrobiłem uprawnienia trenerskie 
i w 1992/93 roku prowadziłem 3-ligowy wów-
czas Włókniarz, czyli pracę zacząłem od pracy 
w seniorach. W swoim życiu mogłem korzystać 
z doświadczeń wielu znakomitych trenerów, ta-
kich jak: Czesław Fudalej, Jacek Machciński czy 
Zbigniew Lepczyk. W Finlandii miałem okazję 
pracować również z byłym reprezentantem tego 
kraju. Ciężko porównać czasy, kiedy ja rozpo-
czynałem karierę trenerską z tymi, kiedy robi 
to Marcin, ponieważ piłka nożna na przestrzeni 
lat zmieniła się diametralnie. Cały czas futbol 

ewoluuje i trzeba nadążać za trendami panują-
cymi na świecie i być elastycznym w podejściu 
do trenowania swoich drużyn.

Marcin: – Również uważam, że trudno po-
równać czasy, kiedy tata zaczynał pracę jako 
trener z tymi, kiedy ja startowałem. Piłka rze-
czywiście cały czas się zmienia i często bywa 
tak, że to co jeszcze rok czy dwa lata temu 
było aktualne w trenowaniu np. dzieci, szybko 
może ulec zmianie. Dzisiaj dostęp do wszyst-
kich trendów jest na wyciągnięcie ręki, można 
korzystać do woli z internetu, czasopism czy 
bieżącej literatury. Trzeba się cały czas rozwijać 
i czerpać inspiracje od najlepszych.

To w takim razie, z jakimi 
problemami teraz musi zmierzyć 
się młody trener, który w zasadzie 
rozpoczyna swoją przygodę w tym 
zawodzie?
Marcin: – Czasem sam się na tym łapię i wyda-
je mi się, że brakuje często cierpliwości. Wiem, 
że wszystko, co młodzi trenerzy robią, obli-
czone jest na szybkie efekty. Długo sam tak 

uważałem, jednak 
nauczyłem się, 
że pewne rze-
czy nie zaczną 
f unkc jonować 
od razu. Często 
jest to proces, 
który da rezul-
taty za pół roku, 
rok, a czasem nawet 
za kilka lat. Trzeba 
być również świado-
mym, że w procesie szko-
lenia najważniejszy jest wła-
ściwy rozwój zawodnika, aby był 
w przyszłości wartościowym piłkarzem.

Ciekawi mnie również, czy pogląd 
np. na mentalność zawodników, ich 
ogólne predyspozycje, prowadzenie 
treningów macie podobne, czy 
jednak różnicie się w ocenie 
piłkarskiego rzemiosła?
Jerzy: – Patrząc ogólnie na umiejętności, 
od najmłodszych lat bardzo ważne są predys-

pozycje ruchowe, zwinność, sprawność, szyb-
kość, szeroko pojęta koordynacja ruchowa. 
Kiedy taki mały zawodnik będzie miał te cechy 
na niezłym poziomie jest szansa, że później bę-
dzie grał w piłkę. Wiadomo, że techniki można 
nauczyć od małego, ale przyszły piłkarz musi 
mieć predyspozycje ruchowe wyższym na po-
ziomie, który będzie go kwalifikował do upra-
wiania sportu. To samo dotyczy mentalności. 
Bez odpowiedniego podejścia do gry, prędzej 
czy później taki zawodnik przepadnie.

Marcin: – Mogę się z powyższym jedynie 
zgodzić, natomiast uzupełniając, jeśli chodzi 
o prowadzenie treningu, to myślę, że każdy 
trener ma jakiś swój pomysł na prowadzenie 
zajęć i uważam, że to jest indywidualna sprawa. 
Prawdopodobnie wiele aspektów prowadzenia 
treningów mamy z ojcem podobne, jednak li-
czy się także podejście indywidualne.

Na koniec ciekawostka piłkarska. 
W historii zawodnika Jerzego 
Rutkowskiego pojawiły się fińskie 
drużyny. W tamtych czasach wyjazdy 
do klubów zagranicznych były 
rzadkością z różnych względów. Jak 

do tego doszło?
Jerzy: – Gdy miałem 31 lat, mój 

kolega menadżer Robert 
Kiłdanowicz załatwił 

mi testy w Finlandii. 
Po tygodniu spę-

dzonym za granicą 
wróciłem do kraju, 
jednak Finowie 
byli zaintereso-
wani podpisa-
niem kontraktu 
i po niedługim 
czasie udało się 

sfinalizować umo-
wę. Grałem tam 

w dwóch klubach: 
TP 55 Seinajoki i Sepsi 

78 Seinajoki. Wtedy Fino-
wie byli zapatrzeni w futbol 

brytyjski, w weekendy w telewizji 
nie było meczów z ligi fińskiej, natomiast 

zawsze transmitowano coś z ligi angielskiej. Mój 
pobyt w Finlandii uważam za ciekawe doświad-
czenie, ponieważ zderzyłem się z nową kulturą, 
a także z nieco innym podejściem do piłki nożnej 
niż w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Piłkarskie geny Piłkarskie geny 
z żyłką trenerskąz żyłką trenerską

Ojciec i syn, czyli  
sztafeta pokoleń w Zawiszy
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Z okazji Waszego święta życzymy Wam jak najwięcej radosnych chwil Z okazji Waszego święta życzymy Wam jak najwięcej radosnych chwil 
w otoczeniu kochających dzieci i wnucząt.w otoczeniu kochających dzieci i wnucząt.

Niech wnuki będą dla Was źródłem nieustannej radości, a także Niech wnuki będą dla Was źródłem nieustannej radości, a także 
bezinteresownej miłości oraz powodem do dumy.bezinteresownej miłości oraz powodem do dumy.

Wyrażamy wielka wdzięczność za to, Wyrażamy wielka wdzięczność za to, 
że z poświęceniem służycie mądrymi radami, jak że z poświęceniem służycie mądrymi radami, jak 

również zawsze wyciągacie pomocną dłoń.również zawsze wyciągacie pomocną dłoń.

Burmistrz Mateusz KamińskiBurmistrz Mateusz Kamiński
Zastępca burmistrza Małgorzata RózgaZastępca burmistrza Małgorzata Rózga

Przewodniczący Rady Miejskiej Radosław PełkaPrzewodniczący Rady Miejskiej Radosław Pełka

Niech nam Babcie Niech nam Babcie 
i Dziadkowie żyją 100+ lat!i Dziadkowie żyją 100+ lat!

Tuszyńscy policjanci zatrzymali 30-latka, 
który kierował samochodem mając bli-

sko 4 promile alkoholu. Jego pasażer również 
był nietrzeźwy. Mężczyźni ukradli paliwo 
na dwóch stacjach benzynowych. Za swoje 
nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą 
przed sądem.

19 stycznia 2021 roku tuż przed 22.00 pa-
trol z tuszyńskiego komisariatu przejeżdżał 
przez miejscowość Zofiówka. Policjanci za-
uważyli czerwonego volkswagena golfa, które-
go opis kilkadziesiąt minut wcześniej usłyszeli 
w komunikacie dotyczącym kradzieży paliwa 
w gminie Rzgów. Z dwóch stacji benzynowych 
skradziono paliwo o łącznej wartości blisko 
300 zł. Sprawcy kradzieży odjechali właśnie 
czerwonym volkswagenem golfem.

Tuszyńscy mundurowi natychmiast zatrzy-
mali pojazd do kontroli. Kierował nim 30-letni 
mieszkaniec Tuszyna. Badanie trzeźwości wy-
kazało prawie 4 promile alkoholu w organizmie 
kierującego. Jego pasażer miał blisko 3,5 pro-
mila. Rozpytywani o kradzież mężczyźni przy-
znali, że jakiś czas temu byli na stacjach benzy-
nowych i tankowali paliwo, jednak szczegółów 
nie pamiętali.

Teraz 30-latek odpowie za kierowanie pod 
wpływem alkoholu, za co grozi kara do 2 lat 
pozbawienia wolności. Obaj odpowiedzą przed 
sądem także za kradzież paliwa.

Źródło: policja

Samorząd rzgowski zakupił kosz w kształcie 
serca na nakrętki, z których dochód będzie 

przeznaczony na zbiórkę charytatywną na lek 
dla 9-miesięcznej Mai Kwiatkowskiej z gminy 
Brójce. Serce stanęło przy wejściu do Gminne-
go Ośrodka Kultury. Na ścianie kosza znajduje 
się miejsce na tabliczki informujące o kolej-
nych akcjach charytatywnych. Jeśli akcja chwy-
ci, to gmina kupi kolejne serca na nakrętki.

(WK)

Nikola Gradowska, 15-letnia miesz-
kanka Starowej Góry znalazła się 
w finale Konkursu Miss Polski Na-

stolatek 2020. Dziewczyna walczyła o miano 
najpiękniejszej w finałowej 10 kandydatek, 
wyłonionych w plebiscycie internautów. Cho-
ciaż nie zdobyła korony, była jedyną z trzech 

reprezentantek województwa łódzkiego, które 
w konkursie zaszły tak daleko.

Gala była transmitowana przez stację tele-
wizyjną Super Polsat. W finale konkursu Miss 
Polski Nastolatek 2020 – bez udziału publicz-
ności – wystąpiły 24 finalistki, w tym 14 wybra-
nych przez jury konkursu oraz 10 wskazanych 

największą liczbą głosów w plebiscycie inter-
nautów.

Nikola uczy się w technikum w drugiej 
klasie o profilu kosmetologii – wizażu. Chcia-
łaby zostać lekarzem medycyny estetycznej. 
W wolnym czasie jeździ na rolkach figurowych, 
a zimą na łyżwach. Uwielbia polskie góry. 
Twierdzi, że mogłaby codziennie przemierzać 
szlaki górskie w poszukiwaniu nowych wido-
ków. Od najmłodszych lat lubi wraz z rodziną 
jeździć na nartach.

Podczas gali konkursu Miss Nastolatek 
2020 na scenie wystąpili: Viki Gabor, Dawid 
Kwiatkowski, Paweł Tur i Paulina Stanisław-
czyk. Imprezę poprowadzili: Ilona Krawczyń-
ska (Miss Ziemi Łódzkiej i finalistka Miss Pol-
ski 2014) i Kamila Świerc (Miss Polski 2017) 
oraz Krzysztof Ibisz.

Oprac. WK 
(źródło: Super Polsat, organizatorzy)

Podwójne… Podwójne… 
tankowanietankowanie

Nakręcone Nakręcone 
sercaserca

Nastoletnia miss Nastoletnia miss 
ze Starowej Góryze Starowej Góry

Promile i oktany

Piękna gmina
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