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W Miesiącu Pamięci Narodowej, 
Mateusz Kamiński, burmistrz 
Rzgowa z pracownikami ma-
gistratu zapalili znicze w miej-
scach upamiętniających śmierć 
żołnierzy, a także patriotów.

Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu 
parafialnym w Rzgowie kryje szczątki kilku 
kawalerzystów Armii Łódź, którzy najpraw-
dopodobniej zginęli podczas bombardowania 
we wrześniu 1939 r.

– Chociaż grób jest w całości odnowiony, 
to odnowiony z zachowaniem centralnego elemen-
tu z poprzedniej mogiły – głazu z orłem w koronie 
i Krzyżem Walecznych – powiedział burmistrz 
Mateusz Kamiński. – To zaś w takim połączeniu 
symbolizuje kontynuację pamięci pokoleń naszych 
mieszkańców o poległych Bohaterach. To bowiem 
nasi kombatanci, rówieśnicy pochowanych tu żoł-
nierzy na przełomie wieków zdecydowali o po-
stawieniu tego pamiątkowego głazu. Odnawiając 
grób, uszanowano ten gest pamięci.

Na cmentarzu w Starej Gadce pracownicy 
ratusza odwiedzili grób Ewy Widyk, łącznicz-
ki Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim. 

Po wojnie była nauczycielką w liceum ogólno-
kształcącym, wspaniałym pedagogiem. Żyła 
w latach 1926–1983.

Znicz zapłonął dzisiaj na pomniku w le-
sie rzgowskim koło Babich. Niemcy podczas 
okupacji zamordowali 22 osoby z konspiracji, 
oskarżone o sabotaż oraz pocztowców, którzy 
życiem przepłacili przechwytywanie donosów, 
napisanych w czasie wojny do niemieckich 
władz okupacyjnych. Zbrodnia w lesie rzgow-
skim została odkryta przypadkiem w kwietniu 
1945 r. Gdy zaraz po okupacji rozpoczęto eks-
humacje, przez miejsce straceń przewinęły się 
tysiące osób, poszukujących szczątków zaginio-
nych krewnych. Udało się rozpoznać szczątki 
6 osób, w tym łódzkich pocztowców.

Śledztwo wykazało, że pośrednimi świad-
kami egzekucji było małżeństwo Łuczyńskich 
z Babich. O świcie, latem 1941 r. Zygmunt 
Łuczyński poszedł z żoną na grzyby. Las był 
otoczony przez żandarmerię niemiecką w czar-
nych mundurach. Małżonków zawrócono. 
Usłyszeli salwy karabinowe i pojedyncze strza-
ły, które mogły sugerować dobijanie rannych.

Śledczy po wojnie ustalili, że do kopania 
mogiły wyznaczono najpierw miejscowych Po-
laków, ale przybyli wkrótce na miejsce żandar-

mi odesłali ich natychmiast 
do domów. Kopanie do-
łów dokończyli miejscowi 
Niemcy. Okręgowa Komisja 
Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w latach 1967–1979 
udokumentowała zamor-
dowanie 22 Polaków. Jed-
nak lasy rzgowskie i tuszyń-
skie kryją szczątki znacznie 
większej liczby ofiar, głów-
nie robotników żydow-
skich, którzy zmarli w efek-
cie niewolniczej pracy przy 
kopaniu torfu na opał.

Burmistrz z pracownikami zapalił znicz 
również przed pomnikiem w Guzewie. Został 
on odsłonięty we wrześniu 2019 r., upamiętnia 
ofiary II wojny światowej pochodzące z so-
łectwa Guzew-Babichy. To m.in. symboliczny 
pomnik podporucznika Teofila Jurka, strzelca 
z Guzewa, który zginął w kampanii wrześnio-
wej 1939 roku, broniąc linii Warty.

Na tablicy na obelisku zostali wymienie-
ni również: Stefan Jurek, Hilary Marek, Leon 
Ostojski i Stanisław Siotor. Symbolicznie, gu-
zewski obelisk upamiętnia wszystkich z Guze-
wa i Babich, którzy zginęli lub zostali zamordo-
wani bezimiennie w czasie II wojny światowej 
w latach 1939–1945.

O konieczności stworzenia miejsca pamięci 
w Guzewie przesądziła historia Teofila Jurka, 
nazwanego przez dziennikarzy „ostatnim żoł-
nierzem Września 1939 roku”. Ten przydomek 
wziął się stąd, że jego szczątki zostały odkryte 

w 2015 r. – 76 lat po stoczeniu wojny obronnej. 
Był żołnierzem 31. Pułku Strzelców Kaniow-
skich. 5 września 1939 r. znalazł się w oddziale, 
broniącym linii Warty w Mnichowie koło Sie-
radza. Okopał się nieopodal bunkra, który zo-
stał trafiony pociskiem artyleryjskim i stał się 
grobem całej 14-osobowej załogi. Poległy nie-
opodal 29-letni Teofil Jurek zginął od odłamka 
innego pocisku.

Jego szczątki zostały odkryte dzięki deter-
minacji poszukiwaczy pamiątek historii. Ro-
dzina po 76 latach dowiedziała się o miejscu 
i okolicznościach śmierci jednego z trzech bra-
ci z Guzewa, poległych w czasie II wojny świa-
towej. Po Teofilu Jurku nie zachowała się żadna 
fotografia. Został zidentyfikowany na podsta-
wie tzw. nieśmiertelnika, aluminiowej blaszki 
z nazwiskiem oraz imieniem noszonym przez 
każdego żołnierza. Podczas ekshumacji 17 paź-
dziernika 2015 r. znaleziono 91 łusek karabi-
nowych. Żołnierz oddał więc wiele strzałów 
w obronie pobliskiej linii kolejowej.

Teofil Jurek został pochowany w kamiennej 
kwaterze w sieradzkim mauzoleum, kryjącym 
szczątki 162 żołnierzy poległych w walkach 
o miasto i pozycje nad Wartą. Został pośmiert-
nie awansowany do stopnia oficerskiego – pod-
porucznika.

Włodzimierz Kupisz 
fot. Sylwester Binkowski

Znicze zapłonęły
KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ
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Kolejna, trzecia fala koronawirusa nie 
odpuszcza. Chociaż na horyzoncie 
widać pewne oznaki poprawy sytuacji 

poprzez zwiększenie liczby szczepień, to droga 
do pełnego sukcesu w walce z pandemią jesz-
cze daleka. Tych, którzy przeszli już zakażenie 
COVID-19 można podzielić się na kilka grup. 
Nie licząc osób hospitalizowanych w ciężkim 
stanie, sporo osób toczyło walkę z wirusem 
w warunkach domowych lub przebywało wraz 
z rodzina na przymusowej kwarantannie. Pod-
czas rozmowy z mieszkańcami gminy Rzgów 
słyszymy wiele historii o tym, w jaki sposób oni 
przeżyli ten czas.

– Moja choroba trwała tak naprawdę 3 dni, 
kiedy miałem gorączkę, trochę ponad 38°C. 
Czułem się w miarę dobrze. Kwarantanna trwa-
ła dokładnie 10 dni. Używałem aplikacji i wysy-
łałem swoje zdjęcia. Kontrolę policji miałem tyl-
ko raz, w ostatnim dniu kwarantanny. Powiem 
szczerze, że teraz czuje się już pewniej. Wiem, 
że to przeszedłem. Chcę się zaszczepić, bo widzę, 
co się dzieje. To dla naszego bezpieczeństwa – 
mówi 20-letni mieszkaniec naszej gminy, który 
przechodził chorobę w marcu.

Jednak nie zawsze przebieg choroby jest tak 
łagodny. 75-letni pan Aleksander z Kalina, nie 

wspomina czasu 
choroby dobrze. 
Trzy tygodnie cią-
głej kuracji w do-
mowych warunkach 
odcisnęły piętno w jego 
organizmie. Żona Alicja, która 
chorowała wraz z nim ze strachem wspomina 
ten czas:

– Zachorowaliśmy pod koniec listopada. 
Na początku chora byłam ja. We wtorek mia-
łam temperaturę, bolała mnie głowa, wszystkie 
kręgi. Myślałam, że to grypa… ale w czwartek 
Alek zachorował. W piątek mieliśmy teleporadę, 
ale już wiedzieliśmy, że to koronawirus, bo mąż 
dostał 40 stopni gorączki.

Małżonkowie dowiedzieli się oficjalnie 
w poniedziałek, że mają pozytywny wynik te-
stu. Leki, w tym antybiotyki przepisane przez 
lekarza, poprawiły stan kobiety. Z mężczyzną 
było coraz gorzej: wysoka gorączka nie ustępo-
wała przez tydzień. W ciągu kolejnych dni płu-
ca zaczęły odmawiać posłuszeństw i potrzebny 
był tlen. Pan Aleksander przeżywał dramat: 
spadający puls, brak krążenia i ciągłe osłabie-
nie. Dopiero po lekach i dzięki stałemu dostę-
powi do tlenu, jego stan zaczął się poprawiać.

Małżeństwo 5 miesięcy po chorobie ma na-
dzieję, że więcej ich to już nie spotka. Pan Alek-
sander przyjął już pierwszą dawkę szczepionki, 
żona dopiero czeka na swoją kolej. Są gotowi, 
żeby się zaszczepić. Chcą mieć pewność, że to, 
co przeżyli w okresie zimowym już więcej się 
nie powtórzy. Małżeństwo przetrwało w tym 
trudnym czasie dzięki pomocy rodziny, która 
dostarczała zaopatrzenie pod drzwi i wspiera-
ła psychicznie. Czas izolacji zależał od stanu 
zdrowia pana Aleksandra. Łącznie w odosob-
nieniu spędzili 3 tygodnie.

* * *
Jak podaje rządowy komunikat – co do zasady 
kwarantanna trwa 10 dni. W niektórych przy-
padkach okres ten jest dłuższy. Stosuje się go 
wobec osób przebywających na kwarantannie 
w związku z zachorowaniem współdomowni-
ka. Objawy u członków rodziny pojawić mogą 
się z opóźnieniem, a wydłużona kwarantanna 

minimalizuje ryzyko rozprzestrzenienia wiru-
sa. Informacja o objęciu kwarantanną zostaje 
zarejestrowana w systemie informatycznym 
Centrum e-Zdrowie, po udaniu się na wymaz.

Izolacja w warunkach domowych zaczy-
na się w dniu, w którym pacjent otrzymuje 
pozytywny wynik testu. Dostęp do tego sys-
temu ma m.in. policja i Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Każdy, kto przebywa na kwa-
rantannie zobowiązany jest do instalacji oraz 
używania aplikacji „Kwarantanna domowa”. 
W przypadku zwolnienia z jej użycia, podsta-
wową kontrolę nad odbywaniem kwarantanny 
obejmuje policja, a zadanie to wykonywane jest 
wówczas przez dzielnicowych.

Miejmy nadzieję, że dzięki akcji szczepień 
i przestrzeganiu obostrzeń sanitarnych liczba 
zachorowań będzie maleć i statystyki się popra-
wią, a my będziemy mogli stopniowo powrócić 
do normalnego życia.

Natalia Pachulska

Za zamkniętymi Za zamkniętymi 
drzwiami…drzwiami…

Ustawa „antyprzemocowa” to potoczna 
nazwa ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie z 30 kwietnia 2020 r. 

(DzU z 2020 r., poz. 956) zmieniającej dotych-
czasowe przepisy w kilku istotnych aktach 
prawnych: kodeksie postępowania cywilnego, 
kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania 
w sprawach o wykroczenia, ustawie o Policji, 
ustawie o Żandarmerii Wojskowej. Przepisy tej 
ustawy weszły w życie 30 listopada 2020 r.

Zmiany dotyczą przede wszystkim od-
izolowania sprawcy przemocy w rodzinie 
od osoby dotkniętej przemocą. Można podzie-
lić je na kilka grup:
1.  Przyznanie nowych możliwości ochro-

ny osób dotkniętych przemocą, takich jak 
nałożenie na sprawcę przemocy nakazu 
opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu 
mieszkalnego i jego najbliższego otoczenia 
lub zakaz zbliżania się do niego. Dotychczas 

wobec sprawcy przemocy stosowany był 
obowiązek opuszczenia lokalu mieszkalnego.

2.  Przyznanie nowych kompetencji takim służ-
bom jak policja i żandarmeria wojskowa, któ-
re obecnie w trybie natychmiastowym mogą 
zastosować nakaz opuszczenia lokalu miesz-
kalnego lub zakaz zbliżania się do niego.

3.  Większą ochronę osób dotkniętych przemo-
cą podczas stosowania wyżej wymienionych 
środków, poprzez obecność funkcjonariuszy 
podczas czynności opuszczania lokalu przez 
sprawcę przemocy, zabezpieczenie możliwo-
ści sprzeciwiania się zabraniu rzeczy osobi-
stych, sprawdzanie realizacji nałożonego 
nakazu/zakazu.

4.  Rozszerzenie zakresu pouczeń kierowanych 
do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

W pouczeniu wręczanym przez funkcjonariu-
szy musi znaleźć się informacja na temat cało-
dobowego ogólnopolskiego telefonu zaufania 
dla osób doświadczających przemocy; możli-
wości uzyskania wsparcia we właściwym dla 
miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecz-
nej czy specjalistycznym ośrodku wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie; możliwości uzyska-
nia pomocy przez podmioty realizujące działa-
nia ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Kolejność zastosowania środków wprowadzo-
nych ustawą „antyprzemocową” wobec osoby 
stosującej przemoc w rodzinie:

1.  Nakaz natychmiastowego opuszczenia wspól-
nie zajmowanego lokalu mieszkalnego i jego 
bezpośredniego otoczenia/zakaz zbliżania 
się do lokalu mieszkalnego i jego bezpośred-
niego otoczenia stosowany przez Policję lub 
Żandarmerię Wojskowa na okres 14 dni;

2.  Wniosek do sądu cywilnego o zobowiąza-
nie osoby stosującej przemoc w rodzinie 
do opuszczenia wspólnie zajmowanego loka-
lu mieszkalnego i jego bezpośredniego oto-
czenia lub zakazanie zbliżania się do lokalu 
mieszkalnego i jego bezpośredniego otocze-
nia – sąd rozpoznaje ten wniosek w terminie 
jednego miesiąca od dnia wniesienia.

3.  Wniosek do sądu cywilnego o zabezpiecze-
nie poprzez przedłużenie obowiązującego 
nakazu lub zakazu wydanego przez Policję 
lub Żandarmerię Wojskową.

Wniosek o zabezpieczanie będzie powiązany 
z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 2. W po-
stanowieniu o zabezpieczeniu sąd wskazuje 
czas jego trwania, tak aby zapewnić właściwą 
ochronę osobie dotkniętej przemocą. Powinien 
to być okres, który pozwoli sądowi rozpoznać 
wniosek, o którym mowa w pkt. 2.

oprac. MOPS w Rzgowie

Żródło: J. Kosowski, M. Demczuk, Stosowanie 
ustawy antyprzemocowej. Środki prawnej 
ochrony przed przemocą oraz sposoby wspiera-
nia rodziny w procesie korzystania ze środków 
ochrony przed przemocą.

NNie ie 
musisz musisz 
być być 
OFIARĄ!OFIARĄ!

CO POWINNA WIEDZIEĆ OSOBA DOŚWIADCZAJĄCA PRZEMOCY W RODZINIE?

GDY WIRUS PRZEKROCZYŁ PRÓG DOMU…

Pani Alicja Pani Alicja 
i pan Aleksander – i pan Aleksander – 
ozdrowieńcy z Kalinaozdrowieńcy z Kalina
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Przetarg na nowy zbiornik dla 
przepompowni ścieków V1 
w Starowej Górze przy ul. Pia-
skowej łączył się z wieloma 
emocjami u potencjalnych 
wykonawców. Chodzi bowiem 
o jeden z najdroższych w tym 
roku w gminie Rzgów pro-
jektów z zakresu gospodarki 
wodnościekowej. W przetargu 
wzięło udział aż 6 przedsię-
biorstw. Wygrał wykonawca 
z Pabianic, który zaoferował 
najlepsze warunki gminie Rz-
gów jako zleceniodawcy oraz 
najniższą cenę 798 tys. zł.

Jak dowiedzieliśmy się od Bogdana Błaziń-
skiego, inspektora nadzoru z Referatu Inwe-

stycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie, na razie 
trwają przygotowania do umieszczenia pod 
ziemię betonowej studni dla nowego zbiorni-
ka podciśnieniowego. Wykonawca obiecuje za-
kończyć budowę do końca pierwszego półrocza 
bieżącego roku.

Jak dowiedzieliśmy się w Gminnym Za-
kładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie 
tę budowę wymusiła zakończona niedawno 

realizacja nowej kanalizacji. Obecny zbiornik 
o pojemności 8 m3 ścieków jest wyeksploato-
wany i już zbyt mały na nasze potrzeby. Za-
kład pracuje w ruchu ciągłym. Nie można tak 
po prostu zbiornika wyłączyć z eksploatacji 
na kilka dni, żeby go wyremontować. W rezul-
tacie inwestycji powstaje drugi, większy zbior-
nik, który w razie awarii umożliwi normalną 
pracę kanalizacji.

Ponieważ mamy do czynienia z kanalizacją 
podciśnieniową, ścieki są zasysane z przydo-
mowych studni z posesji lub w ulicy na tere-
nie rozciągającym się od strony Konstantyny 
w kierunku trasy katowickiej. Następnie, zgro-
madzone w zbiorniku przy ul. Piaskowej ścieki 
z przepompowni V1 są tłoczone w kierunku 
oczyszczalni.

Zakres robót będących przedmiotem prze-
targu przewiduje również wykonanie nowego 
fragmentu ogrodzenia dla placu przepom-
powni, które będzie zabezpieczać teren i pro-
jektowane obiekty przed dostępem osób nie-
upoważnionych. Zaprojektowano ogrodzenie 
o całkowitej długości 35 metrów i wysokości 
1,8 m. Po stronie obowiązków wykonawcy leży: 

obsługa geodezyjna w trakcie wykonywania 
robót, jak i po zakończeniu robót (inwentary-
zacja geodezyjna), próby szczelności, rozruch, 
instruktaż obsługi.

W tegorocznym budżecie gminy Rzgów 
na wydatki związane z projektowaniem 

i budową wodociągów przewidziano 300 tys. zł. 
Inwestycja będąca przedmiotem przetargu do-
tyczy pięciu odcinków sieci. Jak to się przedsta-
wia w szczegółach?
•  Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wio-

sennej w Rzgowie – 130 m.b.
•  Rozbudowa sieci wodociągowej Rzgów, ul. 

Nadrzeczna – 79 m.b.
•  Budowa sieci wodociągowej w ulicy Lawen-

dowej w Rzgowie – 245 m.b.
•  Rozbudowa sieci wodociągowej w Starej Gad-

ce, ul. Uczniowska – 75 m.b.
•  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Starowa Góra, ul. Szklana – 365 m.b.

W ten sposób kilkanaście rodzin, a może wię-
cej, skorzysta od tego roku z bieżącej wody 
w domach jednorodzinnych, które już stoją 
albo są w trakcie budowy albo wkrótce wyro-
sną ich fundamenty. Jak mówi inspektor nad-
zoru Bogdan Błaziński z Referatu Inwestycji 
w rzgowskim ratuszu, tegoroczne inwestycje 
wodociągowe mają charakter wydłużania ist-
niejącej instalacji wodociągowej, aby nadążyć 
za zasiedlaniem kolejnych posesji.

Jednym z warunków stawianych wykonaw-
cy jest prowadzenie przeglądów technicznych 
nowych odcinków w okresie gwarancji wyko-
nawca. Przedsiębiorstwo, które podejmie się 
realizacji inwestycji, musi ją dokończyć w ciągu 
czterech miesięcy od podpisania umowy.

Został rozstrzygnięty przetarg na przebu-
dowę ulicy Gruntowej w Starowej Górze. 

Do przetargu przystąpiło 5 firm, a wygrała 
firma Jagez Transportowo-Usługowa z Gór-
nej w Łodzi. Przedsiębiorstwo działa na rynku 
29 lat i rozszerza działalność.

– Przedmiotem zamówienia jest wykona-
nie dokumentacji projektowej i realizacja robót 
budowlanych do końca tego roku – mówi Bog-
dan Błaziński, inspektor nadzoru z Referatu 

Inwestycji UMR. – Ulica Gruntowa jest drogą 
gminną długości 517 m. Obecnie posiada na-
wierzchnię z tłucznia na całym odcinku oraz 
obustronne, zarośnięte pobocza gruntowe. Szero-
kość jezdni jest zmienna i wynosi od 3,5 do 5 m. 
Po obu stronach drogi stoją domy.

Po przebudowie przewidywana szerokość 
jezdni wyniesie 5 m z budową wjazdów. Kon-
strukcja jezdni ma być oparta o kostkę betono-
wą wibroprasowaną, uzyskiwaną dzięki dwóm 
procesom zagęszczania – wibrowaniu i prasowa-
niu. Warstwa dolna zbudowana jest z grubego 
kruszywa i pełni funkcję nośną. Cienka warstwa 
fakturowa pełni rolę ochronną oraz estetyczną.

Zakres inwestycji obejmuje również od-
wodnienie ulicy za pomocą spadków po-
przecznych i podłużnych do istniejącej kanali-
zacji deszczowej oraz projektowanych wpustów 
ulicznych. Wykonawca zaprojektuje i wykona 
studnie rewizyjne i wpusty uliczne, wymieni 
i wydłuży przepust pod drogą, od skrzyżo-
wania z ulicą Centralną. Wartość inwestycji 
to 794 tys. zł.

V1 w trakcie V1 w trakcie 
rozbudowyrozbudowy

Przetarg Przetarg 
na budowę na budowę 
wodociągówwodociągów

Ulica Gruntowa, Ulica Gruntowa, 
ale z… kostkąale z… kostką

STAROWA GÓRA

GMINA RZGÓW STAROWA GÓRA

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej jed-
nogłośnie zwiększono o prawie 119 tys. zł 

nakłady finansowe na zadanie: „Budowa ciągu 
pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 
2916 E (odcinek Guzew – droga krajowa nr 71)”.

Inwestycja ta będzie wspólnym przedsię-
wzięciem finansowym gminy Rzgów oraz Sta-
rostwa Powiatowego Łódzkiego Wschodniego. 
Jej koszt jest szacowany na ok. 2 mln zł.

Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rz-
gowie 31 marca 2021 roku przegłosowano 

także jednogłośnie pożyczkę w Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. Będzie przeznaczona na roz-
budowę kanalizacji w ul. Nadrzecznej w Rzgo-
wie. Wysokość pożyczki wyniesie 21 tys. 894 zł.

Warunkiem otrzymania dofinansowania 
z Funduszu Ochrony Środowiska jest zacią-
gnięcie pożyczki pokrywającej 70% kosztów. 
Pożyczka ma być spłacona przez gminę Rzgów 
z podatku dochodowego od osób fizycznych 
w latach 2022–2023.



Więcej na aleję Więcej na aleję 
pieszo-rowerowąpieszo-rowerową

Pożyczka na Pożyczka na 
kanalizację kanalizację 
ul. Nadrzecznejul. Nadrzecznej

GUZEW

RZGÓW

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz
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Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w Rz-
gowie pojawił się głos w sprawie rozważe-

nia zakupu nowego autobusu szkolnego, ob-
sługującego linię przez Kalino. Eksploatowany 
obecnie autosan został zakupiony w 2009 roku 
i dalsze korzystanie z niego jest nieracjonalne 
z uwagi na bardzo wysokie koszty.

Małgorzata Rózga, zastępca burmistrza 
Rzgowa poinformowała radnych, że samorząd 
zamierza ogłosić niebawem, przetarg na wyku-
pienie usługi dowozu uczniów przez firmę ze-
wnętrzną. Tylko takie rozwiązanie pozwoli zra-
cjonalizować wydatki na dowożenie uczniów. 
Gmina nie zatrudniałaby kierowców.

Jak poinformował Adam Stawiany, p.o. 
kierownik Referatu Działalności Komunal-
nej UMR, nowy autobus szkolny w miejsce 
używanego u nas 40-osobowego autosana 
musiałby kosztować półtora miliona złotych! 
W 2019 roku na paliwo i części eksploatacyjne 
samorząd wydał około 56 tys. zł, a na remonty, 
naprawy bieżące, ubezpieczenia ok. 45 tys. zł. 
Do tego dochodziły koszty osobowe zatrud-
nienia kierowców. W ubiegłym roku z powodu 
pandemii autobus jeździł tylko do marca, więc 
kosztów nie da się porównać z innymi latami.

Kilka lat temu gmina Rzgów kupiła nowego 
mercedesa busa dla obsługi linii uczniowskiej 
przez Guzew. Nie jest on w stanie zastąpić sta-
rego autosana, posiadającego znacznie więk-
szą pojemność. W tej sytuacji przetarg wyłoni 
przewoźnika, który będzie miał własny pojazd 
i kierowców na swoim utrzymaniu.

W.Kupisz

Firma Zambud II z Sieradza 
z 29-letnim doświadczeniem 
na rynku wygrała przetarg 
na adaptację parteru budynku 
w Rzgowie przy ul. Letniskowej 
na żłobek samorządowy. Gmi-
na zapłaci 479 tys. zł za tę in-
westycję – w cenie również 
odnowienie elewacji i uprząt-
nięcie otoczenia. Wykonawca 
już pracuje na placu budowy. 
Termin ukończenia przebudo-
wy – listopad bieżącego roku.

Umowa z wykonawcą przewiduje m.in. ada-
ptację pomieszczeń żłobkowych łącznie 
z kuchnią i zapleczem, wykonaniem posadzek, 
instalacji i położeniem kostki brukowej na ze-
wnątrz. Wykonawca zadba o nowe ogrodzenie 
frontowe z paneli stalowych na podmurówce, 
bramę i furtkę. Umowa nie przewiduje nato-
miast wyposażenia żłobka ani planowanego 
placu zabaw.

W przetargu na rzgowski żłobek w bu-
dynku komunalnym przy ul. Letniskowej ry-

walizowało ośmiu przedsiębiorców. Placówka 
ma dysponować 14 miejscami dla maluchów. 
To już drugi żłobek publiczny w gminie Rz-
gów. Pierwszy działa od niedawna w budynku 
przedszkolnym w Guzewie.

W wydatkach inwestycyjnych na ten rok 
przewidziano na rzgowski żłobek 600 tys. zł, ale 
samorząd pozyskał dofinansowanie zewnętrz-
ne z dwóch źródeł. Już 21 października 2020 r. 
gmina przystąpiła do negocjacji o jego dofinan-
sowanie w wysokości 407,5 tys. zł w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w kon-
kursie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Pie-
niądze te będzie można wykorzystać na pensje 
personelu żłobka oraz na wyposażenie projek-
towanego placu zabaw.

Gmina otrzyma również 420 tys. zł na do-
finansowanie żłobka w ramach Programu Rzą-
dowego Maluch Plus na rok 2021. Z kolei pie-
niądze z tego źródła można wydać na prace 
budowlane oraz wyposażeniowe. Pozostałe 
wydatki obciążą gminę Rzgów.

Rzgowski żłobek zajmie prawie cały parter 
budynku przy ul. Letniskowej z wyłączeniem 
pomieszczenia, w którym działa Spółka Wod-
na. Powierzchnia projektowanej placówki wy-
niesie około 100 m2.

WK

Rzgowski żłobek 
coraz bliżej

Magdalena Górska, kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Rzgowie poinformowała o szczegółach wy-
korzystania dronów smogowych. Usługa miała-
by być świadczona przez wyspecjalizowaną fir-
mę zewnętrzną. Informacja została przekazana 

najpierw na marcowym posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, a potem 
podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej.

– Specjalistycznych firm wykorzystujących 
drony jest na razie niewiele, pojedyncze pra-
cują w województwie łódzkim, ja opierałam 
się na przykładowej ofercie z Nowego Bedonia, 
położonego najbliżej naszej gminy – mówi in-
spektor Magdalena Górska. – Wykonawca po-
winien mieć dwa drony: jeden dokumentujący 
(rejestrujący) rodzaj smogu z komina w kon-
kretnym gospodarstwie, a drugi filmujący apa-
rat powietrzny podczas kontroli. Aby skutecznie 
ukarać winowajcę, trzeba przedstawić „twarde” 
dowody na zanieczyszczanie środowiska.

Drony badają jakość powietrza (smogu), 
dokonują pomiarów pyłów zawieszonych w po-
wietrzu PM1, PM 2.5, PM10, chlorowodoru 

(HCl), cyjanowodoru (HCN), formaldehydu 
(CH2O), amoniaku (NH3), dwutlenku siar-
ki (SO2) z wykorzystaniem certyfikowanego 
systemu analizy składu dymu/powietrza oraz 
stężenia niebezpiecznych pyłów oraz gazów. 
System jest podwieszony pod drona zdolnego 

do pracy w różnych warunkach atmosferycz-
nych. Nagrania wideo z kamery odpowiadają 
jakości FullHD. Efektem kontroli z powietrza 
jest raport z zestawieniem wyników.

Jeden dzień lotów do 6 godzin pracy drona 
w powietrzu (analiza ok. 100 kominów) to koszt 
ok. 3500 zł netto. Dwa dni lotów pod rząd 
do 12 godzin pracy drona w powietrzu (ok. 200 
kominów) firma wycenia na 6000 zł netto.

Inspektor Magdalena Górska twierdzi, 
że na początek gmina powinna zlecić kontrolę 
z powietrza – dzień po dniu – wszystkich miej-
scowości w gminie Rzgów, przy czym na Rzgów 
i Starową Górę przypadałyby po dwa dni lotów 
z uwagi na dużą liczbę gospodarstw. Sprawa wy-
najęcia dronów smogowych powróci jesienią, 
kiedy z pieców korzysta najwięcej mieszkańców.

Włodzimierz Kupisz, fot. Oferent

Usługa zamiast 
kupna autobusu

Drony smogowe 
nadlecą jesienią

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Królo-
wej Jadwigi w Kalinie dziękuje firmie „Delia” 
Cosmetics ze Rzgowa za przekazane nieod-
płatnie środki do dezynfekcji.

Szlachetny gest
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Epidemia COVID-19 wpłynęła 
na mieszkańców naszej gminy 
w wielu aspektach. Oświata, 
kultura, sport, działalność 
społeczna, charytatywna 
i wiele innych musiało przejść 
przemianę. W jaki sposób 
dostosowali się do sytuacji 
mieszkańcy?

O tym rozmawiamy z Igorem Łęgockim, 
uczniem Szkoły Podstawowej im. Jana Długo-
sza w Rzgowie. Ten 15-letni chłopak, jak wielu 
innych, kończy ważny etap życia w najdziw-
niejszym momencie świata. Jak radzi sobie 
w tej nowej wirtualnej rzeczywistości?

Twoja nauka w domu rozpoczęła się 
już w 2020 roku, w marcu, kiedy byłeś 
w 7 klasie. Jak wspominasz ten czas?
Na początku nie mieliśmy stricte żadnych 
lekcji. Nauczyciele dopiero zaczynali uczyć 
się zoomów, teamsów, clasroomów. Pierwsze 
dwa tygodnie mieliśmy niemal wolne. Dopie-
ro po tym czasie nauczyciele zaczęli stopniowo 
przesyłać zadania. Głównie odbywało się to po-
przez dziennik elektroniczny. Bez kontaktowa-
nia się bezpośrednio. Dostawaliśmy zadania 
i odsyłaliśmy je do nauczyciela.

Czy plan twoich zajęć wygląda 
tak samo jak w szkole?
Tak, pracujemy według planu lekcji. Po 45 mi-
nut. Czasami zajęcia trwają dłużej. Zależy 
to wszystko od ilości materiału i przedmiotu. 

Matematyka potrafi trwać trochę dłużej, bo nie 
zawsze zdążymy skończyć zadanie na lekcji. 
Ale to tak jak w szkole. Dwie, trzy minuty 
na zakończenie obliczeń.

Jak to wygląda w skali całego dnia? 
Ile godzin potrafisz spędzać przed 
monitorem?
Jak zaczynam o 8.30 to tak do 17–18. Zależy 
też od tego, ile mam zadań w ciągu dnia ode-
słać. Czasami muszę zrobić notatkę z lekcji 
albo prezentację. Nieraz jest tak, że nie udaje 
się zapisać czegoś na zajęciach, to na bieżąco 
to poprawiam, żeby nie nakładały się na siebie 
zaległości. Teraz moje lekcje jeszcze bardziej się 
wydłużają, ponieważ zaczynam powtarzać sobie 
materiał przed egzaminem. Dodatkowo mam 

jeszcze korepetycję w poniedziałki. Na szczę-
ście, co lekcję mam 10 minut przerwy na roz-
prostowanie pleców. Jednak średnio jest to ok. 9 
godzin nauki przed ekranem komputera.

Mówisz o tylu godzinach przed 
monitorem a czy masz wtedy obraz 
na innych kolegów, nauczyciela? 
Macie włączone kamerki?
Nie mamy włączonych kamer, co według mnie 
jest dobre. Ponieważ ma się większą swobodę. 
Nie czujesz się obserwowany. Czasami na zaję-
ciach sportowych musimy pokazać się, że jeste-
śmy fizycznie przebrani przed kamerą, gotowi 
do zajęć. Później jednak normalnie ćwiczymy 
bez. Kamery włączamy oczywiście na testach, 
jednak jest to problematyczne.

Jakie są według Ciebie negatywne 
strony lekcji online?
Duży nacisk ze strony nauczycieli. Teraz, od-
kąd mamy lekcje zdalne przyznam się, że na-
uczyciele bardziej „dołują” uczniów słowami, 
że wszystkie nasze oceny są zasługą zdalnego 
nauczania. W szczególności te dobre. Przykre 
jest też to, że zmieniły się zasady oceniania. 
W szkole tradycyjnej mała pomyłka podczas 
zajęć nie równała się z oceną negatywną. Teraz 
tak się zdarza. Wszystko to pod presją więk-
szej kontroli i to jest bardzo stresujące. Ciężka 
jest także praca podczas testów czy kartkówek. 
Zwiększona liczba pytań, która miałaby wyeli-
minować ewentualne ściąganie jest stresująca. 
Trudno się wtedy czasowo wyrobić. Zadań 
jest za dużo. Długopisem łatwiej się pisze niż 
na klawiaturze i łatwiej się pomylić, np. przy 
braku wprawy. Na szczęście są nauczyciele, 
którzy pozwalają testy drukować, a następnie 
wysyłać zdjęcia. Jest to pewne ułatwienie, ale 
rzadko stosowane.

Wracając jeszcze do kwestii technicz-
nych i Internetu. Co w przypadku, 
kiedy podczas lekcji zerwałoby połą-
czenie, gdyby np. odłączyli prąd?
Na szczęście jeszcze tak nie miałem. Jednak 
najlepiej jest to zgłosić do wychowawcy przez 
rodzica. Można też zadzwonić do kolegi albo 
koleżanki, którzy są na zajęciach. Wtedy ma się 
bezpośrednio rozmowę z nauczycielem. Inter-
net jest, jaki jest. Kiedy mamy testy na plat-
formie i 20, czy nawet 10 osób włączy kamery 
(w zależności od klasy) to jest wtedy bardzo 
ciężko z połączeniem. Nauczyciele na szczęście 
zdają sobie sprawę z tego, że mogą być jakieś 
ograniczenia techniczne.

Podano już daty egzaminów. 25 maja 
rozpoczynacie językiem polskim. 
Do czego czujesz się najlepiej przy-
gotowany?
Chwilowo do języka polskiego. Na egzaminie 
próbnym poszło mi to dość dobrze. Muszę 
przygotować się jeszcze do matematyki i an-
gielskiego. Problemem na próbnych egzami-
nach było to, że pisaliśmy testy z wydawnictwa, 
a nie z CKE (przyp. red. Centralna Komisja 
Egzaminacyjna). Przygotowania typowo do eg-
zaminu zacząłem niedawno. Chcę poćwiczyć 
jeszcze podstawy, bo wiadomo, że nie nauczę 
się teraz wszystkiego. Po prostu muszę odświe-
żyć informacje. Uznałem, że przez kilka tygo-
dni uda mi się to zrobić.

To dobrze, że masz rozplanowa-
ne następne tygodnie. Jednak, 
co po egzaminie? Jak widzisz 
swoją przyszłość?
Chciałbym iść do liceum o profilu humani-
stycznym. Na pewno celuję w historię, my-
ślałem jeszcze o WOS (przyp. red. wiedza 
o społeczeństwie) Jednak niewiele jest szkół 
z rozszerzeniem tego przedmiotu. Chciałbym 
swoją przyszłość związać z polityką…

Tego Ci życzę i powodzenia 
na egzaminach w maju!

Natalia Pachulska

NAUKA ZDALNA, SAMOTNOŚĆ I IZOLACJA, GODZINY PRZED MONITOREM…

Trudna lekcja pandemiiTrudna lekcja pandemii

Kacper Szol i Adam Hibner 
mieszkańcy gminy Rzgów 
zwyciężyli w konkursie #SAFERZY, 
który został zorganizowany przez 
Komendę Wojewódzką Policji 
w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty 
w Łodzi. Nagrody laureatom 
wręczył osobiście młodszy 
inspektor Marek Wojtczak, 
komendant powiatowy policji 
łódzkiego wschodniego.

Kacper Szol zajął I miejsce w konkursie, 
na który przygotował komiks obrazujący cyber-
zagrożenia w obecnym świecie, a Adam Hibner 
został wyróżniony również za pracę w formie 
komiksu. Celem konkursu było przede wszyst-
kim kształtowanie właściwych postaw w sieci 
internetowej przez dzieci i młodzież.

Spośród 250 prac, które zostały zgłoszone, 
laureatami zostali właśnie Kacper i Adam – 

mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego. 
2 kwietnia 2021 roku komendant powiatowy 
policji łódzkiego wschodniego wręczył mło-
dym zwycięzcom nagrody.

Gratulujemy młodym, kreatywnym miesz-
kańcom gminy Rzgów zaangażowania, pomy-
słowości i życzymy dalszych sukcesów.

Źródło: policja

Zostali laureatami dzięki… komiksom
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Do połowy maja rolnicy mogą 
składać wnioski o przyznanie 
dopłat bezpośrednich i ob-
szarowych z PROW za 2021 r. 
Od tego roku Agencja Rozwoju 
i Modernizacji Rolnictwa przyj-
muje je jedynie za pośrednic-
twem aplikacji eWniosekPlus.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolni-
ków z gminy Rzgów, w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie został uruchomiony punkt kon-
sultacyjny, w którym mieszkańcy mogą wy-
pełnić swój wniosek w wersji elektronicznej. 
Miejsce konsultacji – pokój nr 34 na piętrze. 
Dyżur: we wtorki w godz. od 10.00 do 17.00 
i w czwartki w godz. od 8.00 do 15.00.

Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu 
aplikacji eWniosekPlus, rolnicy mieli również 
możliwość złożenia wniosku o dopłaty w for-
mie papierowego oświadczenia o braku zmian 
we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się wyłącz-
nie drogą elektroniczną. O tym, że rolnicy do-
brze sobie radzą ze składaniem e-wniosków, 
świadczy rosnąca z roku na rok ich liczba. 
W 2018 r. złożono 900 tys. wniosków przez 

internet, a w latach 2019 i 2020 było ich już 
ponad 1 mln na ok. 1,3 mln wniosków składa-
nych co roku o dopłaty.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera 
lub obawiają się, że sami sobie nie poradzą 
z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na po-
moc pracowników biur powiatowych ARiMR. 
W placówkach agencji przygotowano specjal-
ne stanowiska, by można było wysłać wniosek, 
a wsparciem w kwestiach technicznych będą 
służyć eksperci.

Wnioski co do zasady należy złożyć 
do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada 
w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych 
sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja.

Wnioski przyjmowane będą również po tej 
dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przy-
padku za każdy dzień roboczy opóźnienia 
płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Nato-
miast zgłoszenia zmian we wnioskach można 
składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany 
po tym terminie powoduje pomniejszenie płat-
ności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% 
za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostatecz-
ny termin składania zmian do wniosku upływa 
11 czerwca 2021 r.

Źródło: www.arimr.gov.pl, 
fot. przykładowe Shutterstock

Pomoc rolnikom Pomoc rolnikom 
w wypełnianiu w wypełnianiu 
wniosków wniosków Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

w Warszawie organizuje konkurs kulinar-
ny dla Kół Gospodyń Wiejskich. Pula nagród 
wynosi 35 tys. złotych!

Celem konkursu jest:
–  promowanie regionalnych potraw, a także 

bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji 
kulinarnych,
–  promowanie oraz informowanie o produk-

tach rolnych i żywnościowych, metodach 
ich produkcji, a także systemach jakości 
produktów rolnych i żywnościowych.

Praca konkursowa polega na przygotowa-
niu przez KGW opisu receptury i przepisu 
wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej, 
charakterystycznej dla regionu działania Koła 
Gospodyń Wiejskich (z wyłączeniem deserów), 
a w dalszej kolejności przygotowanie potrawy 
według przepisu. Uczestnik prezentuje przygo-
towaną potrawę w formie filmu wideo.

Regulamin konkursu i inne szczegóły 
na stronie www.bitwaregionow.pl

35 tys. zł 
do zdobycia!

Smaczny kąsek…

Internetowi oszuści wymyślają różne sposo-
by by uzyskać dostęp do wrażliwych danych 

a tym samym do naszych oszczędności i przejąć 
kontrolę nad naszymi telefonami czy laptopa-
mi. Ostatnio do przypadkowych osób wysyłane 
są SMS-y z załączonymi linkami, w które trze-
ba „kliknąć” z prośbą o dopłacenie niewielkiej 
kwoty do zamówionej przesyłki. Pojawiają się 
również wiadomości z informacją, że przesyłka 
została przejęta i zatrzymana przez służby albo 
nadawcą jest urząd skarbowy czy celny.

Tego typu informacje rozsyłane są przez 
przestępców, którzy podszywają się pod fir-

my kurierskie albo różnego rodzaju portale 
ogłoszeniowe. Policjanci ostrzegają przed ta-
kimi wiadomościami SMS czy mailami. Pod 
żadnym pozorem nie należy wchodzić w linki 
otrzymane wraz z nimi. „Kliknięcie” w podany 
link może doprowadzić do tego, że użytkownik 
telefonu nieświadomie zainstaluje na nim szko-
dliwe oprogramowanie. Wtedy oszuści, którzy 
wysyłają tego typu wiadomości, pozyskują 
dane do logowania np. do kont bankowych, 
portali społecznościowych i innych aplikacji 
w telefonie.

Źródło: policja

Uwaga na fałszywe SMS-y!
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W Starowej Górze teren rekreacyjny 
przy ul. Wójtowskiej został oczysz-
czony z suszu oraz ściętych drzew. 

W ich miejsce pracownicy komunalni posadzili 
drzewa. – Urząd Miejski w Rzgowie zadziałał 
szybko i sprawnie, a uschnięte drzewa zagraża-
ły bezpieczeństwu mieszkańców – mówi sołtys 
Anna Wielgosz.

Jak poinformował radny Stanisław Zabo-
rowski, z placu rekreacyjno-sportowego przy 
ul. Centralnej 11 w Starowej Górze z pomocą 
gminy zostały usunięte 3 drzewa zagrażające 
bezpieczeństwu. Pojawiły się też nowe nasadze-
nia (6 lip oraz sosna).

– Sporo butelek plastikowych i szklanych 
oraz puszek zebraliśmy z sąsiadem po przejściu 

połowy ul. Granicznej. Rozejrzyjmy się wo-
kół swoich posesji i tych pustych – zbierzmy te 
śmieci, nie zostawiajmy ich do następnej wiosny! 
Z góry dziękuję – komentuje radny Stanisław 
Zaborowski.

W sobotę, 10 kwietnia, z inicjatywy radnego 
grupa mieszkańców zachodniej części miejsco-
wości uczestniczyła w kolejnej akcji wiosennego 

sprzątania otoczenia. Łącznie sprzątało 12 osób 
w różnym czasie. Uporządkowano pobocza ulic, 
pasy zieleni. Łącznie zebrano 10 worków śmieci 
z ulic: Podłogowej, Królowej Jadwigi i Central-
nej. Oczyszczony został pas zieleni przy pasie 
pieszym przy granicy z Łodzią. Uczestnicy akcji 
na zakończenie posprzątali również otoczenie 
swoich posesji.

– W śmieciach nic nowego: przeważa-
ją małpki i duże opakowania szklane, puszki 

po piwie, papierzyska i plastiki – relacjonuje 
Stanisław Zaborowski. – Zebraliśmy 10 worków 
odpadów, które zabrali pracownicy Referatu Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Rz-
gowie. Dziękuję mieszkańcom za udział w akcji 
sprzątania.

W.Kupisz, fot. Anna Wielgosz, 
Stanisław Zaborowski

Na granicy dziedzińca kościelnego 
i ogrodu parafialnego trwają prace 
przy rozbiórce ogrodzenia, które gro-

ziło zawaleniem. Wykonawca wykopał dużą 
liczbę sporej wielkości kamieni polnych.

– Kamienie nie były elementem stałego fun-
damentu ogrodzeniowego, co osłabia całą kon-
strukcję, bo mur opiera się na luźno ułożonych 
pod ziemią kamieniach – mówi ksiądz kanonik 

Krzysztof Florczak, proboszcz parafii w Rz-
gowie. – Dopiero teraz powstanie prawdziwy 
zbrojony fundament z wykorzystaniem części 
odkopanych kamieni. Dla obniżenia kosztów 
myśleliśmy nad wykorzystaniem cegły rozbiór-
kowej z muru. Jak zaopiniował jednak ekspert, 
cegła z odzysku jest tak zawilgocona, że odpa-
rzyłaby nowe tynki.

Tegoroczne prace przy remoncie odcinka 
ogrodzenia mają według księdza proboszcza 
charakter sondażowy. Na ich podstawie bę-
dzie można oszacować koszty remontu kapi-
talnego całego ogrodzenia od ogrodu plebanii 
do parkingu przy poczcie, czyli części północ-
nej i wschodniej. Taki remont jest planowany 
w przyszłym roku.

W.Kupisz

Maja Kwiatkowska, maleństwo z są-
siedniej gminy, dla której cała Pol-

ska zbierała pieniądze na terapię przeszła 
terapię genową w szpitalu w Lublinie jed-
nym z najdroższych leków na świecie, któ-
ry kosztował ponad 9 mln zł! Ten moment 
to zwieńczenie 10-miesięcznej akcji, któ-
rej stawką było życie maleńkiej Majeczki 
z Woli Rakowej.

Dzięki solidarnemu wsparciu ze strony 
wielu tysięcy darczyńców, dzięki wysiłko-
wi organizatorów imprez charytatywnych, 
w tym również m.in. koncertów w Rzgo-
wie, zbiórek i akcji internetowych niemoż-
liwe staje się możliwe!

Rodzina dziękuje za wsparcie, a wszy-
scy trzymają kciuki za powodzenie leczenia. 
Majka jest już w domu i czuje się coraz le-
piej. Więcej o całej akcji oraz postępach le-
czenia dziewczynki napiszemy w kolejnym 
wydaniu naszej gazety.

WK, fot. archiwum rodzinne

Wiosenne porządkiWiosenne porządki
STAROWA GÓRA DAŁA PRZYKŁAD

Maja przeszła Maja przeszła 
terapię!terapię!

Prace w ogrodzie Prace w ogrodzie 
parafialnymparafialnym

Dzięki akcji

tysięcy serc…
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W czwartek, 25 marca 2021 roku tuż 
po godzinie 12.00 policja zosta-
ła zaalarmowana wiadomością 

o znalezieniu niewybuchu w Starowej Górze. 
Okazało się, że podczas prac ziemnych prowa-
dzonych przy drodze, pracownicy znaleźli sko-
rodowany przedmiot wyglądający jak pocisk. 
Przybyli na miejsce policjanci z Tuszyna po-
twierdzili, że to przedmiot niebezpieczny, stwa-
rzający realne zagrożenie. Mundurowi powia-
domili patrol saperski z jednostki wojskowej 
w Tomaszowie Mazowieckim i zabezpieczali 
znalezisko do czasu przyjazdu saperów. Spe-
cjaliści określili, iż znaleziony granat moździe-
rzowy pochodził z okresu II wojny światowej. 
Kolejny niewybuch zgłoszono w poniedziałek 

29 marca przy ul. Centralnej, a policja została 
powiadomiona o znalezieniu pocisku artyle-
ryjskiego w wykopie wykonanym pod kabel 
energetyczny. Za pierwszym razem saperzy 
wywieźli i unieszkodliwili pocisk moździerzo-
wy, pochodzący prawdopodobnie ze stycznia 
1945 r. Trwał wtedy pospieszny odwrót nie-
miecki przed szybkimi postępami czołówki 
pancernej Armii Czerwonej.

– W drugim przypadku saperzy jeszcze nie 
określili rodzaju pocisku i skorodowanej łuski – 
mówi Aneta Kotynia, oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Koluszkach.

Policja apeluje, by w przypadku znalezienia 
niewypału lub niewybuchu zachować dystans 
i natychmiast powiadomić służby pod nume-
rem alarmowym 112.

WK, źródło: policja, fot. Aneta Kotynia

STAROWA GÓRA

Policjanci z Koluszek, Rzgowa, Tuszyna 
i Andrespola w trosce o zdrowie i życie 

mieszkańców podczas walki z rozprzestrzenia-
jącym się koronawirusem, prowadzą wzmożo-
ne kontrole placówek handlowo-usługowych 
i siłowni na terenie powiatu łódzkiego wschod-
niego. Mundurowi apelują do mieszkańców 
aby przede wszystkim zachowali dystans spo-

łeczny i stosowali się do obowiązku zakrywania 
ust i nosa oraz wprowadzonych obostrzeń.

Policjanci z powiatu łódzkiego wschod-
niego od samego początku trwania epidemii 
apelują do mieszkańców o rozsądek i przestrze-
ganie wprowadzonych zasad bezpieczeństwa. 
Każdego dnia prowadzą wzmożone kontrole 
placówek handlowych, hoteli, restauracji, si-
łowni oraz osób przebywających na kwaran-
tannie i izolacji.

Do tej pory większość mieszkańców wy-
kazuje się odpowiedzialnością i przestrzega-
niem przepisów, jednak w przypadkach ra-
żących naruszeń będzie informowany o tym 
sanepid, który z kolei w drodze postępowania 
administracyjnego może nałożyć karę nawet 
do 30 tys. zł.

Źródło: policja

Dzięki współpracy policjantów z Koluszek 
i Pabianic oraz funkcjonariusza z Łodzi, 

który był poza służbą – udało się zatrzymać 
nietrzeźwego kierowcę tira. Rzgowscy policjan-
ci przedstawili zarzuty 43-letniemu mężczyź-
nie, który kierował samochodem ciężarowym 
w stanie nietrzeźwości, spowodował wypadek 
drogowy i nie udzielił pomocy poszkodowa-
nym osobom.

W czwartek, 8 kwietnia, ok. godz. 20.30 
policjanci z WRD z Koluszek zostali wezwa-
ni do wypadku drogowego, do którego doszło 
na drodze krajowej 71 w Gospodarzu w gminie 
Rzgów. Policjanci ustalili, iż w jadącego prawi-
dłowo w kierunku Rzgowa hyundaia, którym 
podróżował 20-letni mężczyzna i jego 19-letnia 
pasażerka uderzył samochód ciężarowy, jadący 
w kierunku Pabianic. Podczas jazdy kierowca 
ciężarówki zmieniał pasy ruchu stwarzając za-
grożenie. Kiedy doprowadził do wypadku z ja-
dącym z naprzeciwka hyundaiem – odjechał 

z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy po-
szkodowanym osobom. Podróżujący osobów-
ką zostali przewiezieni do szpitala. Tuż przed 
godz. 21 nieodpowiedzialny kierowca tira zo-
stał zatrzymany na terenie Pabianic.

Był nim 43-letni mieszkaniec województwa 
kujawsko-pomorskiego. Badanie trzeźwości 
wskazało u niego ponad 2 promile alkoholu 

w organizmie. Mężczyzna został natychmiast 
zatrzymany, świadkiem tego zdarzenia był 
funkcjonariusz w czasie wolnym od służby 
KMP w Łodzi, który jechał za niebezpiecznie 
jadącą ciężarówką, alarmując odpowiednie 
służby. Próbował również zatrzymać pojazd 
ciężarowy. 43-letni mężczyzna usłyszał zarzut 
kierowania w stanie nietrzeźwości, co zagrożo-
ne jest karą do 2 lat pozbawienia wolności, spo-
wodowanie wypadku drogowego za co grozi 
do 3 lat więzienia oraz nieudzielenie pomocy.

Źródło: policja

Wiosenna pogoda sprzyja aktywności 
na świeżym powietrzu. Motocykl i ro-

wer to nie tylko codzienny środek transpor-
tu, którym można poruszać się do pracy lub 
na zajęcia, ale jest to również świetny sposób 
na spędzenie wolnego czasu. Należy jednak pa-
miętać, że niezależnie w jakim celu korzystamy 
z roweru czy motocykla, to poruszając się tymi 
pojazdami, należymy do grupy niechronionych 
uczestników ruchu drogowego. W wielu wy-
padkach, w których poszkodowani są motocy-
kliści lub ich pasażerowie, przyczyniają się inni 
użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samo-
chodami osobowymi, w znacznej mierze z po-
wodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

Natomiast najczęstszymi przyczynami wy-
padków spowodowanych przez motocyklistów 
są: nadmierna prędkość, nieprawidłowe wy-
przedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległo-
ści, czy wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.

Kolejną zagrożona grupą uczestników ru-
chu są rowerzyści, którzy popadają w kolizję 
z samochodami osobowymi, zwykle na skutek 
nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu lub 
nieprawidłowego wykonania manewru skrętu.

Kierujący każdym pojazdem musi mieć 
świadomość, że odpowiada za swoje życie, jak 
również za życie i zdrowie innych. Lekkomyśl-
ność, brawura i ryzykowne zachowania mogą 
prowadzić do tragedii. Przestrzeganie przepi-
sów prawa, życzliwość w stosunku do innych, 
brak agresji mają wpływ na poprawę bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Pamiętajmy tak-
że o odpowiednim przygotowaniu i oznakowa-
niu pojazdów.

Źródło: policja

Kontrole Kontrole 
z powodu z powodu 
obostrzeńobostrzeń

Długa lista przestępstw pirata

Uważajmy 
na rowerze 
i motocyklu!

Usunięto dwa Usunięto dwa 
niewybuchyniewybuchy
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Na rozpoczęciu XXXIV sesji Rady Miej-
skiej, 31 marca 2021 r. miała miejsce miła 

uroczystość. Rzgowianka Iwona Makiewicz 
przekazała 91-letni sztandar Cechu Rzemiosł 
w Rzgowie do zbiorów planowanej izby pamię-
ci gminy Rzgów oraz linii tramwajowej nr 42.

O sztandarze wiemy tylko tyle, że powstał 
w 1929 roku, a jego matką chrzestną była zna-
na rzgowska społeczniczka Jadwiga Lukas. 
Sztandar przetrwał do naszych czasów w bar-
dzo dobrym stanie na strychu domu. Skąd 
się tam wziął? Po prostu dziadek pani Iwony 
– Leon Makiewicz był szewcem. Pani Iwona 
trafiła na historyczną pamiątkę dwa albo trzy 
lata temu.

Nosiła się z zamiarem przekazania go 
do parafii, a nawet sprzedaży, ale za namową 
Włodzimierza Kaczmarka z Urzędu Miej-
skiego – zdecydowała się przekazać pamiąt-

kę gminie. – Ten pięknie wykonany sztandar 
to kawał lokalnej historii i nie tylko – mówiła 
po uroczystości.

– Na odwrocie sztandaru znajduje się 
bowiem podobizna szewca Jana Kilińskiego 
i data 1819 – opowiada Włodzimierz Kaczma-
rek. – To data jego śmierci. Jan Kiliński dorobił 
się na szewstwie niemałej fortuny. Zatrudniał 
10 czeladników. Pełnił godność starszego zgro-
madzenia warszawskich szewców. Dochody miał 
tak wielkie, że stać go było na własną kamienicę, 
której rozbudowa spotkała się nawet z oporami 
sąsiadów.

– Jan Kiliński należał do grona spiskowców, 
którzy doprowadzili do powstania kościuszkow-
skiego. Potrafił sobie tak zjednywać ludzi, że sta-
nął na czele tłumów, które zaatakowały w War-
szawie carski garnizon okupacyjny na starówce. 
Nie miał szlacheckiego pochodzenia jak pozostali 

przywódcy insurekcji kościuszkowskiej, co jed-
nak nie przeszkodziło w wyborze go na członka 
Rady Miasta Warszawy.

Sprawa przekazania sztandaru jest o tyle 
ciekawa, że znalazło się też archiwalne zdjęcie 
z uroczystości przekazania strażackiej moto-

pompy rzgowskiej jednostce OSP. Na foto-
grafii można rozpoznać Jadwigę Lukas, matkę 
chrzestną naszego sztandaru. Do zbiorów przy-
szłej izby muzealnej trafi też czapka motorni-
czego MPK Ryszarda Makiewicza, jeżdżącego 
na linii 42 do Rzgowa. To ojciec naszej ofiaro-
dawczyni.

W dalszej części posiedzenia Rady Miej-
skiej powrócono do sprawy sztandaru i innych 
pamiątek. Sztandaru nie można wyekspono-
wać w gablocie na piętrze ratusza, bo szybko 
ucierpiałby od nadmiernego nasłonecznienia. 
Burmistrz Mateusz Kamiński poinformował 
radnych, że muzealna sala byłaby możliwa 
do otwarcia w historycznym budynku starej 
szkoły przy ul. Rawskiej, gdzie obecnie działa 
MOPS. W niedalekiej przyszłości planowany jest 
kolejny etap remontu budynku, który mógłby 
docelowo pomieścić rozproszone filie pomocy 
społecznej. Izba pamięci znalazłaby się w starej 
sali prób GOK, który teraz działa już w nowo-
czesnej siedzibie rzgowskiego Domu Kultury.

Włodzimierz Kupisz

Sztandar Cechu Szewców dla izby muzealnej

Wszystkie dzieci kochają książki, 
czego najlepszym dowodem była, 
jeszcze przed ostatnim lockdow-

nem, kolejna wycieczka do biblioteki uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Ja-
dwigi w Kalinie.

Pod opieką wychowawczyni Grażyny Ma-
rianowskiej na lekcję biblioteczną wybrała się 
bardzo oczytana i dojrzała literacko klasa II. 
Dzieci z ciekawością obejrzały najpiękniejsze 
książki, które skrywają się na półkach.

Perełki wydane przez wydawnictwo Ma-
mania autorstwa Charlotte Gastaut „Jezioro 
łabędzie” i „Giselle” zrobiły największe wra-
żenie. Balet „Giselle” przenosi odbiorców 

w nierealny świat willid, których duchy tań-
czą przy świetle księżyca, ściągając nieszczę-
ście na tych, którzy je spotkają. Na motywach 
libretta do baletu „Jezioro łabędzie” Piotra 
Czajkowskiego zdolna ilustratorka stworzyła 
kolejną książkę, misternie zdobioną wycinan-
kami i „obrazami”. Zachwycające opowieści-
-albumy dla czytelników w każdym wieku.

„Czarna książka kolorów”, zawierają-
ca tłumaczenie zdań na język migowy dała 
wyobrażenie, jak odbierają świat osoby 
z dysfunkcją wzrokową. Książeczki-zabaw-
ki dla najmłodszych rozkładane, wycinane, 
z elementami puzzli, zabawkami, składanymi 
mapami, przezroczystymi stronicami zaspo-
kajają edukacyjne potrzeby odbiorców. Dzieci 

obejrzały również, o zgrozo, książkę bardzo 
zniszczoną. Efekt szoku każe przypuszczać, 
że potępiają nieuważne obchodzenie się 
z książkami. Bez trudu zresztą udało się 
ułożyć listę „potrzeb książki”, która wymaga 
wszak stosownej obsługi.

Ślinienie palców przy przewracaniu stron, 
zwłaszcza w dobie koronawirusa, zostało gre-
mialnie potępione. Zaginanie rogów, jedzenie 
na książce, mazanie i pisanie absolutnie na-
piętnowano. Za to zalecono stosowanie za-
kładki, mycie rąk przed sięgnięciem po książ-
ki, obchodzenie się z nimi z szacunkiem 
i poszanowaniem. Duże emocje wzbudziła 
książka najgrubsza – Encyklopedia Wiedzy 
o Książce. Nie zabrakło prezentacji ebooka, 
który wzbudził umiarkowany entuzjazm. Być 
może jest to efekt znużenia elektroniką i co-
dziennym kontaktem z komputerem.

Po zajęciach w bibliotece, dzięki uprzej-
mości pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury uczniowie obejrzeli film animowa-
ny, który zaprezentowano w warunkach ki-
nowych – w rzgowskiej sali widowiskowej. 
Wymierny efekt wycieczki – ciekawe rozmo-
wy o książkach i kolejni młodzi czytelnicy. 
Dziękujemy i zapraszamy do biblioteki!



Nie ma jak prawdziwa książkaNie ma jak prawdziwa książka
Anna 
Malinowska



RZGÓW NASZA GMINA – kwiecień 2021 TRADYCJA I KULTURA 11

Rzgowscy radni zdecydowali 
o tegorocznym dofinanso-
waniu kontynuacji remontu 
kościoła. To 230 tys. zł, ale 
w tej kwocie mieści się również 
dofinansowanie w ramach bu-
dżetu sołeckiego przekazane 
przez rady sołeckie Rzgów I, 
Rzgów II i Kalino.

Burmistrz Mateusz Kamiński podpisał 
w tej sprawie umowę z księdzem kanonikiem 
Krzysztofem Florczakiem.

To już drugi rok, kiedy Parafia Rzymskoka-
tolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika 
w Rzgowie ma z powodu pandemii ograniczo-
ne wpływy i znacznie mniejszy udział własnych 
wpływów w kosztach remontu. Dlatego wspar-
cie z budżetu gminy Rzgów ma ogromne zna-
czenie dla kontynuacji remontu.

– Te pieniądze przeznaczymy na renowację 
sklepienia i na ściany nawy – mówi ksiądz ka-
nonik Krzysztof Florczak, proboszcz. – W tym 
roku jest możliwe odrestaurowanie mniej więcej 
dwóch trzecich części nawy do drugiego filaru. 
Resztę należy przełożyć na przyszły rok. Trwają 
prace nad instalacją elektryczną i nagłośnienio-
wą. W dalszej kolejności myślimy o przywró-
ceniu pięknych, oryginalnych lamperii. Trzeba 

naprawić błędy wynikające z braku materiałów 
budowlanych i specjalistycznych do konserwacji 
w okresie PRL. Do takich błędów popełnionych 
w przeszłości należą lamperie pomalowane far-
bami olejnymi, co doprowadziło do zawilgoceń, 
a w konsekwencji do zagrzybienia ścian.

Na swoją kolej czeka chór. Dziś jeszcze 
nie wiadomo, jaka zostanie zastosowana tech-
nologia jego zabezpieczenia. Być może będą 
to wsporniki zakotwiczone w ścianie. Dopiero 
po zakończeniu prac nad ratowaniem dolnej 
części nawy, przyjdzie pora na odrestaurowanie 
zabytkowych drzwi i reszty stolarki. Na końcu 
robót konserwatorskich przewiduje się remonty 
ołtarzy, a później przebudowę placu kościelnego.

Włodzimierz Kupisz, fot. Miron Ossowski

230 tys. zł 230 tys. zł 
na remontna remont
kościołakościoła

W organizowanej izbie pamięci 
w tramwaju linii 42 w kabinie mo-
torniczego pojawił się na początku 

kwietnia… manekin przebrany w prawdziwy 
mundur tramwajarski MPK.

– Chcieliśmy uatrakcyjnić ofertę muzealną 
dla uczniów i turystów – mówi Włodzimierz 
Kaczmarek, pracownik Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie oraz regionalista, pomysłodawca 

muzeum w tramwaju. – Nigdzie nie można było 
zdobyć manekina siedzącego, więc głowę i tułów 
ofiarowała rzgowska firma Femi Wyposażanie 
Sklepów Mikołajczyków. Kończyny zaś wykona-
łem we własnym zakresie.

– Muzealny motorniczy ma na głowie ory-
ginalną czapkę służbową MPK, którą przestano 
nosić z początkiem lat 90. ubiegłego stulecia. 
Ofiarowała ją Iwona Makiewicz, ta sama ko-

bieta, która kilka dni temu podarowała naszej 
izbie pamięci gminy sztandar cechowy sprzed 
91 lat. Mundur – fabrycznie nowy – jeszcze 
w opakowaniu sklepowym przekazał Andrzej 
Michałek, emerytowany motorniczy linii tram-
wajowej nr 42.

Po zapadnięciu zmroku w tramwaju za-
czyna działać oświetlenie, W świetle ilumina-
cji wagon z motorniczym wygląda, jakby miał 
za chwilę wyjechać z krańcówki przy parkingu.

Włodzimierz Kupisz

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia 
wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, reha-
bilitantom, pracownikom niemedycznym 

składamy wielkie podziękowania za wysiłek 
i poświęcenie w wykonywaniu obowiązków 

w tym tak trudnym czasie pandemii.
Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, 

dużo siły i zapału w wypełnianiu 
niebezpiecznych obowiązków.

Życzymy radości i uśmiechu, które pozwolą 
pokonać piętrzące się trudności 

i zwyczajny ludzki strach.
Najserdeczniejsze życzenia kierujemy 

w szczególności pod adresem pracowników 
Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie 

oraz szpitala „Gameta”.

Mateusz Kamiński 
burmistrz Rzgowa

Małgorzata Rózga 
zastępca burmistrza

Radosław Pełka 
przewodniczący Rady Miejskiej

Muzealny tramwaj 
linii „42” znów 
ma motorniczego…

Z okazji święta 
Pracownika 

Służby Zdrowia
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Rejon I
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

2021
10 maja
24 maja

7 czerwca
21 czerwca

5 lipca
19 lipca

2 sierpnia
16 sierpnia
30 sierpnia
13 września
27 września

11 października
25 października

8 listopada
22 listopada

6 grudnia
20 grudnia

2022
3 stycznia

17 stycznia
31 stycznia
14 lutego
28 lutego
14 marca
28 marca

11 kwietnia
25 kwietnia

9 maja
23 maja

6 czerwca
20 czerwca

4 lipca
18 lipca

1 sierpnia
15 sierpnia
29 sierpnia
12 września
26 września

10 października
24 października

7 listopada
21 listopada

5 grudnia
19 grudnia

Rejon II
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

2021
11 maja
25 maja

8 czerwca
22 czerwca

6 lipca
20 lipca

3 sierpnia
17 sierpnia
31 sierpnia
14 września
28 września

12 października
26 października

9 listopada
23 listopada

7 grudnia
21 grudnia

2022
4 stycznia

18 stycznia
1 lutego

15 lutego
1 marca

15 marca
29 marca

12 kwietnia
26 kwietnia

10 maja
24 maja

7 czerwca
21 czerwca

5 lipca
19 lipca

2 sierpnia
16 sierpnia
30 sierpnia
13 września
27 września

11 października
25 października

8 listopada
22 listopada

6 grudnia
20 grudnia

Rejon III
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

2021
7 maja

21 maja
4 czerwca

18 czerwca
2 lipca

16 lipca
30 lipca

13 sierpnia
27 sierpnia
10 września
24 września

8 października
22 października

5 listopada
19 listopada

3 grudnia
17 grudnia
31 grudnia

2022
14 stycznia
28 stycznia
11 lutego
25 lutego
11 marca
25 marca
8 kwietnia

22 kwietnia
6 maja

20 maja
3 czerwca

17 czerwca
1 lipca

15 lipca
29 lipca

12 sierpnia
26 sierpnia
9 września

23 września
7 października

21 października
4 listopada

18 listopada
2 grudnia

16 grudnia
30 grudnia

Rejon IV
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

2021
13 maja
27 maja

10 czerwca
24 czerwca

8 lipca
22 lipca

5 sierpnia
19 sierpnia
2 września

16 września
30 września

14 października
28 października

11 listopada
25 listopada

9 grudnia
23 grudnia

2022
6 stycznia

20 stycznia
3 lutego

17 lutego
3 marca

17 marca
31 marca

14 kwietnia
28 kwietnia

12 maja
26 maja

9 czerwca
23 czerwca

7 lipca
21 lipca

4 sierpnia
18 sierpnia
1 września

15 września
29 września

13 października
27 października

10 listopada
24 listopada

8 grudnia
22 grudnia

Rejon V
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

2021
30 kwietnia

14 maja
28 maja

11 czerwca
25 czerwca

9 lipca
23 lipca

6 sierpnia
20 sierpnia
3 września

17 września
1 października

15 października
29 października

12 listopada
26 listopada
10 grudnia
24 grudnia

2022
7 stycznia

21 stycznia
4 lutego

18 lutego
4 marca

18 marca
1 kwietnia

15 kwietnia
29 kwietnia

13 maja
27 maja

10 czerwca
24 czerwca

8 lipca
22 lipca

5 sierpnia
19 sierpnia
2 września

16 września
30 września

14 października
28 października

11 listopada
25 listopada

9 grudnia
23 grudnia

Rejon VI
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

2021
6 maja 7 maja

17 maja
31 maja

14 czerwca
28 czerwca

12 lipca
26 lipca

9 sierpnia
23 sierpnia
6 września

20 września
4 października

18 października
1 listopada

15 listopada
29 listopada
13 grudnia
27 grudnia

2022
10 stycznia
24 stycznia

7 lutego
21 lutego
7 marca

21 marca
4 kwietnia

18 kwietnia
2 maja

16 maja
30 maja

13 czerwca
27 czerwca

11 lipca
25 lipca

8 sierpnia
22 sierpnia
5 września

19 września
3 października

17 października
31 października

14 listopada
28 grudnia
12 grudnia
26 grudnia

Rejon VII
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

2021
6 maja

20 maja
3 czerwca

17 czerwca
1 lipca

15 lipca
29 lipca

12 sierpnia
26 sierpnia
9 września

23 września
7 października

21 października
4 listopada

18 listopada
2 grudnia

16 grudnia
30 grudnia

2022
13 stycznia
27 stycznia
10 lutego
24 lutego
10 marca
24 marca
7 kwietnia

21 kwietnia
5 maja

19 maja
2 czerwca

16 czerwca
30 czerwca

14 lipca
28 lipca

11 sierpnia
25 sierpnia
8 września

22 września
6 października

20 października
3 listopada

17 listopada
1 grudnia

15 grudnia
29 grudnia

Rejon VIII
Odpady

komunalne
+ BIO + popiół

Odpady
segregowane

2021
4 maja

18 maja
1 czerwca

15 czerwca
29 czerwca

13 lipca
27 lipca

10 sierpnia
24 sierpnia
7 września

21 września
5 października

19 października
2 listopada

16 listopada
30 listopada
14 grudnia
28 grudnia

2022
11 stycznia
25 stycznia

8 lutego
22 lutego
8 marca

22 marca
5 kwietnia

19 kwietnia
3 maja

17 maja
31 maja

14 czerwca
28 czerwca

12 lipca
26 lipca

9 sierpnia
23 sierpnia
6 września

20 września
4 października

18 października
1 listopada

15 listopada
29 listopada
13 grudnia
27 grudnia

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 REHONY

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

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

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, Klonowa, 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, Brzoskwiniowa, 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, Futrynowa, 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

Przypominamy mieszkańcom gminy Rzgów o możliwości wykupienia pojemnika lub zakupie nowego (używanego):
Pojemnik 120 litrów – 70 zł/brutto, pojemnik 240 litrów – 110 zł/brutto

Wpłaty z opisem : miejscowość, ulica i numer posesji prosimy dokonywać na poniższy numer konta:

81 1050 1461 1000 0023 5131 1739
ODBIÓR NIEWYKUPIONYCH POJEMNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ PO 1 CZERWCA 2021 R.

Wytnij
i zachowaj!





Na rok
2021/
2022
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Coraz więcej danych pokazuje, 
że styl życia narzucony nam 
przez pandemię i lockdown 
ma wpływ na także na opłaty 
za odpady. Jest ich po prostu 
coraz więcej, a co za tym idzie 
rosną koszty ich odbioru i ich 
zagospodarowania.

Góry śmieci
Większa masa zebranych odpadów od miesz-
kańców dodatkowo wpływa na i tak stale 
rosnące koszty, co zmusza niestety gminy 
do wprowadzania podwyżek. Jest to o tyle 
istotne, że obecnie wszystkie umowy rozli-
czane są od tonażu zebranych odpadów. Im 
więcej produkujemy odpadów, tym więcej 
płacimy za ich odbiór i zagospodarowanie. To, 
że odpadów przybywa widać gołym okiem, 
choćby poprzez zwiększone zainteresowanie 
dostarczaniem przesyłek za pośrednictwem 
firm kurierskich, restauracje, pizzerie sprzedają 
jedzenie tylko na wynos.

Rośnie więc lawinowo ilość pudełek, kar-
tonów, bąbelkowych foli i wszelkich innych 
opakowań, a do tego dochodzi sporo odpadów 
po zużytych środkach chroniących przed wiru-
sem oraz maseczki i rękawiczki.

Ponadto, nastąpiło znaczące zwiększenie 
masy oddawanych odpadów poremontowych, 
których część trafia do PSZOK, ale część po-
rzucana jest nielegalnie, a ich sprzątanie finan-
sowane jest z opłaty pobieranej od mieszkań-
ców za odbiór odpadów z posesji.

Rzetelne deklaracje odpadowe
Ważnym czynnikiem mającym wpływ na cenę 
odpadów jest rzetelne wypełnianie deklara-
cji odpadowych. Zgodnie z zapisami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
złożyć deklarację o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi w ter-
minie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na nieruchomości odpadów komu-
nalnych. W przypadku zmiany danych właści-
ciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację 
do 10 dnia następnego miesiąca od dnia nastą-
pienia zmiany. Należy pamiętać, ze w deklaracji 
ujmujemy nie tylko osoby ZAMELDOWANE, 
ale wszystkie osoby ZAMIESZKAŁE. Okolicz-
ności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji 
to np. zmiana liczby osób zamieszkujących, 
sprzedaż nieruchomości, zmiana właściciela 
lub formy władania nieruchomością.

Przedsiębiorcy sami podpisują umowy 
na odbiór odpadów z działalności gospodar-
czej. Przestrzeganie tej zasady ma także wpływ 
na cenę wywozu śmieci, bo często odpady pro-
dukcyjne są dokładane do tych pochodzących 
z gospodarstw domowych.

System musi się sam zbilansować!
Zarówno Ministerstwo Klimatu, jak i Regional-
ne Izby Obrachunkowe są zgodne co to tego, 
że gminy nie mogą dopłacać do systemu go-
spodarowania odpadami.

Koszty odbioru i zagospodarowania od-
padów od mieszkańców muszą być pokrywa-
ne z wpływów z opłaty za odbiór odpadów. 
System musi się samofinansować i do gospo-
darki odpadami dopłacać nie można! Ustawa 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
zakłada, że nie mogą one dopłacać do systemu 
odbioru i zagospodarowania odpadami.

Zgodnie z wyjaśnieniami MK system go-
spodarowania odpadami komunalnymi zor-
ganizowany przez gminę powinien się samo-
finansować. Przekłada się to na obowiązek 
dokładnego ustalania wysokości ponoszonych 
przez mieszkańców gminy opłat na poziomie 
zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjo-
nowania systemu.

Artykuł 6r określa zasady bilansowania sys-
temu gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Przepisy jasno określają, że opłaty za odpa-
dy, które wnoszą mieszkańcy, muszą w całości 
zabezpieczyć koszty funkcjonowania systemu 
odpadowego. Prawidłowo skalkulowana opła-
ta za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powinna z jednej strony zapewniać sprawne 
funkcjonowanie systemu odbioru i zagospo-

darowania odpadów na terenie gminy, z dru-
giej zaś nie może stanowić źródła dodatkowych 
zysków gminy.

Organy władzy publicznej mogą podejmo-
wać tylko takie działania, które znajdują swoją 
podstawę prawną w obowiązujących przepisach.

Tę zasadę kontrolują Regionalne Izby Ob-
rachunkowe. System gospodarowania odpada-
mi komunalnymi zorganizowany przez gminę 
powinien się samofinansować, co przekłada się 
na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych 
przez mieszkańców gminy opłat na poziomie 
zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi. Z pobranych opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa 
wymienione w ustawie koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Ponadto, środki z opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi nie mogą być 
wykorzystywane na cele niezwiązane z pokry-
waniem kosztów funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi.

Stawki opłaty śmieciowej powinny być przy 
tym poprzedzone rzetelną i wnikliwą kalkula-
cją, by pokrywały rzeczywiste koszty związane 
z funkcjonowaniem systemu zagospodarowa-
nia odpadami na terenie gminy.



Śmieci 
niestety 
droższe!

PRZYBYWA ODPADÓW, A CENY ZA ICH ODBIÓR SZYBKO ROSNĄ

JEDEN Z CZYNNIKÓW WZROSTU KOSZTÓW ODBIORU
Wzrost stawek w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Stawki w 2017 roku Stawki w 2019 roku Stawki 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, nie licząc wzrostu kosztów energii, płac i paliwa. Mimo tego stawki w Rzgowie należą do najniższych w regionie.

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

Od 1 maja nowe opłaty.

Konieczny własny

pojemnik na odpady

zmieszane
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Czy edukacja finansowa jest 
nam potrzebna? Przecież wie-
my skąd biorą się pieniądze, 
potrafimy korzystać z kart 
płatniczych, mamy konto 
w banku i elektroniczny do-
stęp do niego. Wydaje nam się, 
że nie jesteśmy szczególne roz-
rzutni i jakoś wystarcza nam 
pieniędzy na najważniejsze 
potrzeby. Czy potrzebujemy 
wiedzieć coś więcej?

Nowe wyzwania
Kryzysy mają to do siebie, że powracają, choć nie 
zawsze w tej samej formie. Jednak nie tylko one 
są wyzwaniem. Codziennie podejmujemy istot-
ne decyzje finansowe, choć nie zawsze jesteśmy 
tego świadomi. Podpisujemy np. umowę z fir-
mą telekomunikacyjną na wysoki abonament, 
bo akurat jest promocja na najnowszy model 
smartfona, nie zawsze zastanawiając się, że bę-
dzie on obciążał nasz domowy budżet w długiej 
perspektywie. Inwestujemy pieniądze w fundusz, 
który obiecuje 10-procentowy zwrot z inwesty-
cji. Czy w sytuacji, gdy w banku oprocentowanie 
rachunków jest praktycznie zerowe nie powinna 
zapalić nam się czerwona lampka? Często za-
pominamy o oszczędzaniu na emeryturę, choć 
przyszłość tych świadczeń nie wygląda różowo. 
Nie zabezpieczamy także odpowiednio swoich 
kont bankowych wobec rosnącej liczby ataków 
cybernetycznych, które ostatnio nabrały na sile.

Pandemia COVID-19 pokazała ponad-
to, jak kruche są podstawy naszej pewności 
finansowej. Wiele małych firm musiało za-
mknąć swoją działalność, wiele osób straciło 
pracę, a wiele instytucji stało się celem ataków 
hakerskich, ponieważ przestępcy wykorzystują 
każdy kryzys i zamieszanie.

Czy Polacy znają się na finansach?
Jak wynika z badania Poziom wiedzy finansowej 
Polaków 2021, przeprowadzonego w marcu br. 
na zlecenie Warszawskiego Instytutu Banko-

wości (WIB) i Fundacji GPW, w porównaniu 
do 2020 r., nieznacznie spadł odsetek osób 
oceniających swoją wiedzę finansową jako „ra-
czej małą” lub „bardzo małą”. Niestety, wzrósł 
za to poziom negatywnej samooceny w tym 
obszarze wśród młodych Polaków. Jednocze-
śnie, 3 na 4 Polaków oczekuje zdecydowanie 
przewodniej roli szkoły i nauczycieli w przeka-
zywaniu wiedzy ekonomicznej. Blisko połowa 
z badanych wskazuje na konieczność wspiera-
nia tego procesu ze strony rodziców, mediów, 
pracowników sektora finansowego i instytucji 
państwowych. Ostatni rok intensywniejszej 
aktywności w cyberprzestrzeni umocnił także 
czołową pozycję wiedzy z obszaru cyberbez-
pieczeństwa jako tej, która zdaniem Polaków 
wymaga największego uzupełnienia.

Jak wygląda dzisiejsza 
edukacja finansowa
Wciąż nie ma wyczekiwanej Narodowej Strate-
gii Edukacji Finansowej, do stworzenia której 
Polska zobowiązała się jako członek Organi-
zacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) w 2012 roku, jednak różnego rodza-
ju instytucje realizują działania edukacyjne. 
Znaczną rolę odgrywa tu sektor finansowy, 
który w Polsce jest inicjatorem największych 
programów edukacyjnych i przy wsparciu wie-
lu organizacji, ale także samorządów realizuje 
od kilku lat projekty, które docierają w każdy 
niemal zakątek Polski.

– W ciągu ostatniego roku większość Pola-
ków zdecydowaną część swojego życia musiała 
przenieść do sieci. Praca zdalna, bankowość i za-
kupy online czy edukacja na odległość stały się 
naszą codziennością. W parze z tak dużą i zróż-
nicowaną aktywnością muszą iść odpowiednia 
świadomość i edukacja cyfrowa – swoista szcze-

pionka 
na przyszłe 

kryzysy gospodarcze. Jednocześnie, warto aby 
w te wszystkie działania edukacyjne – również 
w obszarze finansów czy zasad funkcjonowania 
gospodarki – było zaangażowanych jak najwię-
cej podmiotów i środowisk zarówno publicznych, 
prywatnych, jak i pozarządowych. Tylko w ten 
sposób będziemy w stanie sprostać tym wyzwa-
niom. Szczególną rolę w tych działaniach od-
grywają polskie samorządy, bez zaangażowania 
których trudno wyobrazić sobie skuteczną edu-
kację w polskich szkołach – powiedział prezes 
Warszawskiego Instytutu Bankowości – Wal-
demar Zbytek.

Program Bankowcy dla Edukacji
Jego inicjatorem jest Związek Banków Polskich, 
a organizatorem Fundacja Warszawski Instytut 
Bankowości. Projekt skierowany jest do dzie-
ci, młodzieży, studentów i seniorów, w ciągu 
5 lat osiągnął niespotykany na skalę europejską 
zasięg. Nie udałoby się to bez wsparcia dzie-
siątek organizacji i instytucji, które rozumiejąc 
szczególną rolę edukacji finansowej z punktu 
widzenia jednostki, ale także ogółu społeczeń-
stwa i interesu narodowego, wsparły projekt 
czy to finansowo, czy włączając się podmioto-
wo w różnego rodzaju przedsięwzięcia. Oprócz 
blisko 200 instytucji rynku finansowego jest 
to chociażby ponad 7 tys. szkół i uczelni oraz 
400 jednostek samorządu terytorialnego, które 
dzięki aktywnej współpracy umożliwiły dotar-
cie z edukacją do młodzieży i studentów, ale 
także seniorów. Niebagatelną rolę odgrywają 
media, także samorządowe, w których ukazało 
się blisko 5 tys. publikacji, z czego ponad 1500 
trafiło do społeczności lokalnych za pośrednic-
twem stron urzędów, bibliotek, centrów kultu-

ry czy gazet gminnych. W ciągu 5 lat ponad 
1000 wolontariuszy przeszkoliło 2 miliony 

uczniów, studentów i seniorów oraz 
17 tys. nauczycieli, przeprowadza-

jąc 81 tysięcy lekcji i wykładów. 
Z okazji 5-lecia Programu Ban-

kowcy dla Edukacji, podczas 
Kongresu Edukacji Finan-
sowej i Przedsiębiorczości, 
przyznane zostały wyróżnie-
nia dla najbardziej aktywnych 
i zaangażowanych instytucji, 

wolontariuszy, pracowników 
naukowych oraz samorządów. 

Program realizowany jest dzięki 
dużemu wsparciu parterów general-

nych jakimi są Biuro Informacji Kredy-
towej i Krajowa Izba Rozliczeniowa.

* * *

Podziękowania bankowców 
dla burmistrza Rzgowa
Z okazji 5-lecia Programu Bankowcy dla Edu-
kacji, podczas Kongresu Edukacji Finansowej 
i Przedsiębiorczości (online) – szczególne po-
dziękowania skierowano na ręce burmistrza 
Mateusza Kamińskiego. Włodarz naszej gminy 
został uhonorowany za wspieranie wspólnych 
działań edukacyjnych w mieście Rzgów, gdyż 
najważniejsze jest edukowanie lokalnie, blisko 
ludzi – jak powtarzano na kongresie.

Na Kongresie Edukacji Finansowej i Przed-
siębiorczości przyznane zostały wyróżnienia 
dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych 
instytucji, wolontariuszy, pracowników nauko-
wych oraz samorządów. Program realizowany 
jest dzięki dużemu wsparciu partnerów gene-
ralnych jakimi są Biuro Informacji Kredytowej 
i Krajowa Izba Rozliczeniowa.

W ramach porozumienia o współpracy, 
podpisanego pomiędzy miastem Rzgów a War-
szawskim Instytutem Bankowości i Związkiem 
Banków Polskich od września 2018 r., publi-
kujemy informacje o programie sektorowym 
„Bankowcy dla Edukacji”. Jego celem jest edu-
kowanie uczniów, studentów i seniorów w za-
kresie podstaw praktycznej wiedzy dotyczącej 
ekonomii, finansów, bankowości, przedsię-
biorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bez-
gotówkowego.

Relacja z tegorocznego kongresu, pod-
czas którego szeroko omawiane były kwestie 
związane z edukacją finansową dostępna jest 
na stronie: www.kef.edu.pl

Opr. WK, fot. archiwum Kongresu 
Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

EDUKACJA FINANSOWA JEST POTRZEBNA

Szczepionka Szczepionka 
na przyszłe na przyszłe 
kryzysy kryzysy 
gospodarczegospodarcze
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19 kwietnia, czyli po miesiącu 
od wprowadzonych 
obostrzeń dotyczących 
zamknięcia obiektów dla 
sportu amatorskiego, zespoły 
Zawiszy ponownie wróciły 
do treningów i rozgrywek 
ligowych. Nie ma chyba nic 
gorszego od wyczekiwania 
na ten moment, w którym 
znów można będzie poświęcać 
swój wolny czas na to co lubi 
się robić najbardziej i co sprawi 
tyle przyjemności.

Jako pierwsi do gry 
powrócili seniorzy
Zespół Zawiszy na początek wiosennych roz-
grywek zmierzył się z drużynami zajmujący-
mi miejsca w pierwszej piątce ligowej tabeli. 
Zaczęło się nie najgorzej, bo od remisu 1:1 
w Ksawerowie z tamtejszym GKS. W drugim 
spotkaniu, które miało być pierwszym w roli 
gospodarza, walczyliśmy z Włókniarzem Pa-
bianice. Niestety obfite opady deszczu w dniach 
poprzedzających dzień meczu uniemożliwiły 
jego rozegranie na obiekcie w Rzgowie. Sam 
pojedynek przypominałby z czasem piłkę 
wodną, a wszelkie poczynione prace nad przy-
wróceniem murawy do jak najlepszego stanu 
spełzłby na niczym.

Taki stan rzeczy spowodował rozpoczęcie 
poszukiwania boiska zamiennego, aż ostatecz-
nie przeniesiono to spotkanie na obiekt rywala. 
Jedyna bramka tego meczu padła w 43 minucie 
zawodów, po błędzie w kryciu przy rozegraniu 
rzutu wolnego. W końcowych minutach Za-
wisza rzucił do ataku wszystkie swoje siły, ale 
piłka mimo kilku okazji nie wpadła do bramki 

Włókniarza. Pod bramkę rywali zawędrował 
nawet Przemysław Kaźmierczak, czyli nasz 
bramkarz, jednak i to nie przyniosło pożąda-
nego skutku. Kolejne spotkanie rozegrano już 
kilka dni później.

W środku tygodnia udaliśmy się do Brze-
zin na mecz ze Startem. Po pierwszej bezbram-
kowej połowie wszystko posypało się w ciągu 
ośmiu minut drugiej części gry. Pomiędzy 

52  a 60 minutą Zawisza stracił aż trzy gole 
i wynik meczu był już przesądzony. Szkoda 
tym bardziej, że to nasi zawodnicy mogli, a na-
wet powinni otworzyć wynik tego spotkania, 
w bardzo dogodnej sytuacji nie udało się skie-
rować piłki do bramki brzezinian.

Niestety początek rozgrywek okazał się 
bardzo słaby, a o kolejne punkty trzeba będzie 
powalczyć w kolejnych spotkaniach. Nie będzie 

to jednak proste zadanie bo kolejnym rywalem 
będzie zespół z Różycy, czyli obecny wicelider. 
Mamy jednak nadzieję, że tak jak w rundzie je-
siennej, także i tym razem przełamanie i pierw-
sze zwycięstwo przyjdzie właśnie w meczu 
z tym przeciwnikiem. A potem nasz dorobek 
punktowy będzie stale się zwiększał, tak aby 
dołączyć do górnej części tabeli.

Do treningu powrócili już w zasadzie wszy-
scy zawodnicy, którzy leczyli przez dłuższe 
okresy swoje kontuzje, co pozwala z optymi-
zmem spojrzeć na budowanie kadry meczowej 
w planowanym maratonie gier. Natomiast tuż 
przed startem ligi ze składu wypadł dobrze spi-
sujący się na jesieni Eryk Bomba, co niewątpli-
wie należy uznać za spore osłabienie.

Wznowienie rozgrywek ligowych przy-
niosło jednocześnie ogromne zmiany w ter-
minarzach w zasadzie wszystkich lig, w któ-
rych udział wezmą drużyny Zawiszy. Sezon 
wydłużono prawie do końca czerwca, tak aby 
rozegrać wszystkie ligowe kolejki. Taki zabieg 
niestety nie pozwolił na odbycie wszystkich 
spotkań tylko i wyłącznie w weekendy. Mu-
simy przywyknąć, że ligowa wiosna odbywać 
się będzie co trzy dni, a niektóre terminy spo-
tkań wypadną nawet we wtorki. Zespoły mło-
dzieżowe do gry wrócą już w ostatni weekend 
kwietnia, a najpóźniej na boisku zamelduje się 
kobiecy zespół Zawiszy.

Dokonania młodzieżowców
W przerwie związanej z zawieszeniem roz-
grywek, opiekunowie rocznika 2008 wpadli 
na pomysł aktywizacji swoich zawodników 
poprzez konkurs w liczbie podbić piłki, po-
pularnej żonglerce. Przypomniano przy okazji 
postać Janusza Chomontka, który aż 19 razy 
ustanawiał rekordy Guinnessa w podbijaniu 
futbolówki. Jego licznik zatrzymał się na licz-
bie… 35 tysięcy!

Do konkursu podpięto wszystkie drużyny 
młodzieżowe Zawiszy (w podziale na kategorie 
wiekowe), a potwierdzenie osiągniętych liczb 
musiało być dokonane w formie nagranych fil-
mików. Wśród nadesłanych zgłoszeń w gronie 
„starszych” zawodników najlepszym rezulta-
tem pochwalił się trampkarz z rocznika 2006 
Adam Komorowski z liczbą 1211 żonglerek, 
a wśród „młodszych” zawodników najlepsi 
okazali się Kacper Fret z 58 podbiciami i Bartek 
Sochaczewski z 37 podbiciami, obaj z rocznika 
2012. Najlepszym gratulujemy, a wszyscy któ-
rzy przesłali swoje wyniki zostaną nagrodzeni.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Rozgrywki i treningi Rozgrywki i treningi 
wznowione!wznowione!

Wiosna jak to w kwietniu – tradycyj-
nie przeplata trochę letniej aury, ale 

ostatnio częściej raczy wichrem, zimnem 
i pochmurnym niebem. Nad Nerem zaczyna 
się zielenić, a w niemal przezroczystej wodzie 
tkwią stare drzewa zwalone w zeszłym roku 
przez bobry…

W Rzgowie ożywiło się nieco na placu za-
baw w parku im. Adama Mickiewicza. W skate 
parku pojawili się pierwsi zwolennicy deskoro-
lek, po chodnikach mkną rowerzyści.

W parku i na skwerach widać nieśmiało 
kwitnące krzewy. Klomby zakwitną na koloro-
wo nie wcześniej niż po „zimnej Zośce” – zapo-
wiada Adam Stawiany z Referatu Gospodarki 
Komunalnej UMR. Wtedy dopiero zacznie się 
sadzenie na dużą skalę bajecznie kolorowych 
kwiatów Rzgowie. Tekst i fot. W.Kupisz

Wiosna, wiosna, ale nieśmiała…Wiosna, wiosna, ale nieśmiała…
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Weź na majówkę łamigłówkę z kaczką
krzyżówkąkrzyżówką


