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Wakacje nietypowe,
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W gminie Rzgów nudy
nie ma i sporo się dzieje, o czym przekonuje
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Rzgowianin Radosław Pełka, od listopada 2018 r.
przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie został
powołany na stanowisko
zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi.
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Wóz strażacki
za wysoką
frekwencję

WYBORY
PREZYDENCKIE

2020

B

Wyniki w gminie

urmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński i Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej złożyli mieszkańcom gminy
Rzgów gratulacje z okazji rekordowo wysokiej

frekwencji w wyborach prezydenckich. Zgodnie z obietnicą rządu, znaleźliśmy się w gronie
gmin do 20 tysięcy mieszkańców, które zostaną
nagrodzone średnim samochodem strażackim.
Po II turze wyborów, rząd sfinansuje aż
49 wozów strażackich dla gmin z rekordową
frekwencją. Tym razem obowiązuje klucz,
według którego wyróżnione zostały gminy, leżące na terenie 49 starych województw (z lat
1975–1998). Nowy wóz strażacki ma wartość
około 800 tys. zł. W której remizie OSP stanie,
dowiemy się prawdopodobnie wtedy, gdy burmistrz odbierze na niego promesę.
Włodzimierz Kupisz

W II turze wyborów prezydenckich w gminie Rzgów frekwencja wyborcza
wyniosła 77,49%. Ważnych kart do głosowania wrzucono do urn 6165,
uprawnionych do głosowania było 7956 mieszkańców.
FREKWENCJA I WYNIKI II TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH
I OKW
(75,09%)

II OKW
(77,7%)

III OKW
(79,7%)

IV OKW
(80%)

V OKW
(77,86%)

VI OKW
(75,91%)

VII OKW
(76,18%)

Andrzej Duda

716
(55,29%)

358
(49,11%)

286
(60,98%)

637
(42,44%)

469
(55,77%)

583
(65,88%)

222
(57,66%)

Rafał
Trzaskowski

579
(44,71%)

371
(50,89%)

183
(39,02%)

864
(57,56%)

372
(44,23%)

302
(34,12%)

163
(42,34%)

I OKW Rzgów, II OKW Rzgów, III OKW Stara Gadka, IV OKW Starowa Góra, V OKW Guzew-Babichy, Czyżeminek, Prawda, Gospodarz, VI OKW Kalino, Bronisin Dworski, Huta Wiskicka
Tadzin, VII OKW Grodzisko, Konstantyna

R. Pełka wicekomendantem
PSP w Łodzi
GRATULACJE DLA
PRZEWODNICZĄCEGO RM

R

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej
w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych,
mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące
jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum
12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również
z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego,
Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach
w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon – znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starosta.
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które
nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.
Więcej na https://bip.rzgow.pl
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nakład 3300 egz.

Fot. PSP w Łodzi, fb

soby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym
z 1500 punktów w całej Polsce.

Ostatnio R. Pełka był dowódcą Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łodzi, a wcześniej m.in. naczelnikiem Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego KW PSP w Łodzi.
Od wielu lat działa również w OSP w Rzgowie.
Od połowy ubiegłego roku jest wiceprezesem Zarządu Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom PSP oraz Członkom
ich Rodzin „Solidarni”. Działa w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych
w Łodzi.
(WK)

Fot. PSP w Łodzi, fb

O

zgowianin Radosław Pełka, od listopada
2018 r. przewodniczący Rady Miejskiej
Rzgowa został powołany na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Łodzi.
Obowiązki zastępcy komendanta miejskiego PSP w Łodzi powierzył mu 8 lipca st. bryg.
Grzegorz Janowski, łódzki komendant wojewódzki PSP. W spotkaniu, na którym st. bryg.
Radosław Pełka otrzymał awans wzięli udział
st. bryg. Zbigniew Wójcik komendant miejski
PSP w Łodzi oraz bryg. Andrzej Marczak, naczelnik wydziału kadr KW PSP w Łodzi.
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BURMISTRZ ZDRADZA SEKRETY SUKCESU

Jak to się robi
w Rzgowie…
Gmina Rzgów znalazła się
w ścisłej czołówce Rankingu
Finansowego Jednostek
Samorządu Terytorialnego.
Burmistrz Mateusz Kamiński
udzielił wywiadu na temat dróg
prowadzących do sukcesu.

W jaki sposób gmina, którą Pan
zarządza, przyciąga inwestorów?
Mamy szczęście do dobrej lokalizacji w centrum
Polski, jesteśmy dobrze skomunikowani, bo gmina położona jest w sąsiedztwie autostrady i trasy S8, ale przede wszystkim jesteśmy otwarci,
uczynni i gościnni. Staramy się nie tylko przyciągać, ale przede wszystkim pomagać inwestorom.
Równie mocno troszczymy się zarówno o nowe
firmy, które dopiero zdecydowały się u nas
ulokować, jak i o tych przedsiębiorców, którzy
są z nami od lat i chcą się u nas rozwijać. Szanujemy jednych i drugich. Przede wszystkim na tyle,
na ile to możliwie w świetle obowiązującego prawa, staramy się dokonywać potrzebnych zmian
w planach zagospodarowania przestrzennego.
Inwestorzy mogą liczyć na duże zaangażowanie
naszych pracowników na etapie wydawania decyzji środowiskowych. Na bieżąco konsultujemy
też z inwestorami projekty w zakresie rozbudowy infrastruktury potrzebnej do funkcjonowania
nowych obiektów. W dobie pandemii koronawirusa zastosowaliśmy też bardzo znaczące zwolnienie w podatku od nieruchomości.

Jednym ze wskaźników oceny
w rankingu jest udział środków
europejskich w wydatkach

dochody z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzisiaj rośnie
znaczenie innych dochodów niż wpływy z podatku od nieruchomości. Można zaryzykować,
że w ostatnich latach najważniejsza dla rozwoju
gminy była dobra opinia o gminie, jako miejscu do prowadzenia działalności, pracy, zamieszkania i dobrego życia. Dla poprawy tych
warunków stale rozbudowywaliśmy infrastrukturę, np. drogi, oczyszczalnię ścieków, kanalizację, wodociągi, ale także budowaliśmy dom
kultury, przedszkole i pierwszy samorządowy
żłobek.

Czy wysoka lokata w takim rankingu
buduje prestiż w środowisku
samorządowym i czy pomaga
w przyciąganiu przedsiębiorców?
Wysoka lokata w rankingu na pewno sprzyja przyciąganiu inwestorów. Niemała część
mieszkańców jest też dumna z tego, że mieszka
w gminie, która odnosi sukcesy. Jeśli zaś chodzi o prestiż w środowisku samorządowym,
to rzeczywiście na spotkaniach, szczególnie
z kolegami z województwa łódzkiego, odbieram sygnały świadczące o tym, iż nasz sukces
spotyka się z uznaniem innych. Ale czasem
wysoka lokata w rankingu finansowym gmin
buduje też przeświadczenie, że jesteśmy bardzo bogaci, na wszystko nas stać i dlatego nie
mamy żadnych problemów – a to zupełnie nie
tak. Dość duży budżet, spore wydatki na inwestycje i ambitne projekty generują też wiele
problemów, różnych trudności, dokumentów, które trzeba przygotować. My po prostu
w związku z tym mamy więcej pracy, więcej
niezbędnych uzgodnień, mniej czasu, więcej
powodów do zmartwień i po prostu większe
pole do popełnienia błędu.

Jakie to uczucie znaleźć
się w czołówce Rankingu
Finansowego JST? W czym tkwi
sekret efektywnego zarządzania
finansami?
Oczywiście miłe, bo każdy sukces zawodowy
przynosi zadowolenie. Miłe, także dlatego,
że zarządzanie samorządowymi finansami
jest procesem złożonym, trudnym i wieloetapowym. Wymaga współpracy wielu osób
i racjonalizmu. A dodatkowo obecnie odbywa
się w bardzo niestabilnych warunkach. Budżet
gminy jest przecież uzależniony od zmian prawa, różnych zaleceń i wskaźników ekonomicznych, a często też zależy od nacisków różnych
grup zainteresowań. Znaleźć równowagę finansową, która niesie ze sobą dobry rozwój lokalnej wspólnoty, naprawdę nie jest łatwo.
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samorządowych. Jakie inwestycje
udało się samorządowi zrealizować
ze środków unijnych w ostatnich
latach?

Jakie branże – proszę wymienić kilka
największych firm – rozwinęły swoją
działalność w zarządzanym przez
Pana regionie?

Jeżeli chodzi o pozyskiwanie unijnych pieniędzy,
to skupiamy się na naszych celach strategicznych.
Wychodzimy z założenia, że wszelkie inwestycje
mają przede wszystkim poprawiać jakość życia
mieszkańców. Dlatego naszymi największymi
zrealizowanymi w ostatnich latach inwestycjami są: budowa domu kultury, zmodernizowanie
i powiększenie o połowę oczyszczalni ścieków
oraz budowa kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce. Na drugie i trzecie z wymienionych
przedsięwzięć gmina otrzymała znaczne dofinansowanie unijne, sięgające prawie 18 mln
złotych! W 2020 roku otworzyliśmy pierwszy
żłobek w gminie Rzgów, którego budowę zrealizowaliśmy przy wsparciu z rządowego programu „Maluch+”, a już na jego funkcjonowanie
pozyskaliśmy środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Niektóre inwestycje są realizowane
z częściowo umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz dzięki członkostwu
gminy w Stowarzyszeniach, tj. Łódzki Obszar
Metropolitalny czy Lokalna Grupa Działania
„BUD-UJ RAZEM”. Generalnie staramy się
pozyskiwać środki z różnych źródeł, tak aby
jak najefektywniej gospodarować finansami
i realizować główne założenia strategii rozwoju gminy. I tu warto wspomnieć, że przede
wszystkim chcemy być gminą dobrego życia,
zgodnie z ideą propagowaną przez Międzynarodową Sieć Miast Dobrego Życia Cittaslow.

W gminie Rzgów swoją działalność gospodarczą prowadzą przedsiębiorcy z bardzo różnych
branż. To prawie 2000 firm. Wiele podmiotów
hurtowo sprzedaje odzież i surowce do produkcji tekstylnej. Są też producenci odzieży i salony sprzedaży pojazdów. Mamy duże zakłady
mięsne, fabrykę kosmetyków i znanego producenta farmaceutyków. Są składy i producenci
różnych materiałów budowlanych. Na naszym
terenie obecnie budowana jest duża hurtownia
komponentów elektronicznych i powstaje tematyczny park rozrywki Mandoria.

Które z inwestycji
przeprowadzonych w ostatnich
latach miały kluczowy wpływ
na kondycję finansową gminy?
Trudno byłoby wskazać jedną inwestycję, która w ostatnich latach zdecydowała o szczególnie korzystnej zmianie w naszej wspólnocie.
W latach 90. ubiegłego wieku i na początku
obecnego z pewnością dobrą kondycję finansową przyniosły gminie i mieszkańcom rozwijające się centra hurtowego handlu odzieżą.
Jednak obecnie nasza gmina jest klasycznym
przykładem gminy zrównoważonego rozwoju. Dbamy o przedsiębiorców, a oni wybierają nas, jako miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej. Coraz więcej osób decyduje
się jednak także u nas zamieszkać. W związku z tym, w roku 2019 istotnie wzrosły nam

Jak Pana zdaniem obecnie trwająca
pandemia wpływa na finanse waszej
gminy?
Trudno oszacować, w jakim stopniu ostatecznie
pandemia uderzy w nasze finanse. Na pewno,
podobnie jak w innych samorządach w całej
Polsce, to się stanie. Na razie wiemy, że w marcu udział w podatku dochodowym zmniejszył się o 13 procent. Zobaczymy, jak będzie
w kolejnych miesiącach. Obserwujemy jednak,
że tylko około 1 procenta przedsiębiorców zakończyła działalność. Powoli też nasi przedsiębiorcy z centrów handlu odzieżą wracają
do pracy. Oczywiście są branże, jak np. handel
biżuterią, w których bardzo spadły obroty, ale
myślę, że z czasem sytuacja i tam się poprawi.

Jaka jest Pana prognoza dotycząca
sytuacji społeczno-gospodarczej
na najbliższy rok w gminie i kraju?
Wydaje się, że nasza lokalna sytuacja gospodarcza zaczyna się powoli normalizować. Jednak
planowanie długoterminowe w szybko zmieniających się realiach zarówno krajowych, jak
i międzynarodowych wydaje się wręcz niemożliwe. Musimy się przystosować do zmieniających się przepisów i zaleceń oraz podejmować
mądre i rozważne decyzje mając na uwadze
również budżet gminy.
Dziękujemy za rozmowę.
forumekonomiczne.pl, fot. UMR
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INWESTYCJE

GRODZISKO

Dokończą
przebudowę
drogi
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biorca z Pabianic. Przypomnijmy – do zaciętej
rywalizacji stanęło 7 oferentów. Celem inwestycji jest m.in. rozebranie starej jezdni szerokości
5,5 metra i wybudowanie jej od nowa. Ma być
obustronnie okrawężnikowana z chodnikiem
szerokości 1,5 metra z kostki betonowej szarej
i czerwonej grubości 8 centymetrów.
Zakres inwestycji przewiduje wybudowanie
zjazdów indywidualnych z posesji, co ma być
połączone z wymianą przepustów rurowych.
Łączna powierzchnia chodników to 720 m2.
Pobocza z destruktu asfaltowego są od nowa

RZGÓW

Remont na Kusocińskiego

T
P

rzebudowywana jest druga część ulicy
w Grodzisku od zmodernizowanego
odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku granicy administracyjnej
Rzgowa. Największy postęp prac widoczny jest
na chodnikach, zjazdach, a także gotowe są niektóre odcinki rowu odpływowego wyłożone
prefabrykowanymi elementami betonowymi.
To będzie najdroższa do tej pory w tym roku
inwestycja drogowa w gminie Rzgów za 1 milion
517 tysięcy złotych. Przetarg wygrał przedsię-

STAROWA GÓRA

Na ul. Tunelowej
praca wre

profilowane i zagęszczane, a ich szerokość nie
przekroczy 0,8 metra.
Przewidziane jest obustronne wyłożenie
ścian rowów odpływowych elementami betonowymi. Wykonawca zobowiązał się do zasiania trawy na powierzchni 1200 m2. Należy
też zainstalować 100 m.b. poręczy ochronnych
podwójnych o rozstawie co 2 metry. Umowa
zobowiązuje wykonawcę do ukończenia przebudowy ulicy do końca lipca bieżącego roku.


kraczającej 15 centymetrów, który ma również
za zadanie zbierać deszczówkę. Zastosowanie
drenażu francuskiego jest korzystnym rozwiązaniem w stosunku do drogiej kanalizacji
deszczowej. Zresztą, ze względów technicznych
niemożliwe było też zastosowanie klasycznego
rowu odpływowego.

J

uż za niespełna dwa miesiące mieszkańcy ul.
Tunelowej w Starowej Górze powinni poruszać się swobodnie samochodami po swojej
wyremontowanej ulicy. Jest tu prowadzona
jedna z największych, tegorocznych inwestycji
drogowych w gminie Rzgów. Jej wartość wyniesie prawie 850 tysięcy złotych. Ale przebudowa 596,4-metrowej ul. Tunelowej jest warta
odnotowania przede wszystkim dlatego, że jest
tu stosowany drenaż francuski.
To metoda odprowadzania deszczówki
z drogi zabudowanej na poboczach płytami
ażurowymi, a pośrodku wyłożonej kostką
brukową. Na ul. Tunelowej kopią w linii pobocza koryta o głębokości 70 centymetrów
i wysypują żółtym piaskiem. Ta warstwa ma
odbierać wodę deszczową. Na tę warstwę jest
rozkładana geowłóknina, która ma separować
piasek od żwiru warstwy wierzchniej. Koryto
jest przykrywane docelowo ażurowymi płytami
betonowymi.
Wzdłuż tego umocnionego pobocza wykonywany jest rowek o głębokości nieprze-

rwa II etap przebudowy ul. Kusocińskiego w Rzgowie, która jest zamknięta
dla ruchu kołowego. To jedna z większych tegorocznych inwestycji drogowych
w gminie Rzgów. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Kusocińskiego na odcinku od ul.
Pabianickiej (drogi wojewódzkiej) do ulicy
Letniskowej wraz z wykonaniem odwodnienia
i oznakowania ruchu.
Remont prowadzi firma z gminy Andrespol. Otrzyma za to wynagrodzenie w wysokości 1 miliona 58 tysięcy złotych. Długość projektowanego odcinka do remontu to 488,1 m.
Realizacja zadania została podzielona na dwa
etapy: I dotyczy odcinka od ulicy Reja do ulicy Letniskowej, gdzie odsłonięto podbudowę jezdni przez rozłożeniem asfaltu, gotowe
są chodniki. Natomiast II etap obejmuje odcinek od ulicy Pabianickiej do ulicy Reja, na którym pracuje ciężki sprzęt budowlany. Zakres
robót obejmuje budowę nowej konstrukcji
drogi, wyrównanie istniejącej jezdni poprzez
ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej i warstwy ścieralnej.

RZGÓW

Większy parking
dla przychodni
Z

Przepuszczające wodę umocnione pobocze
na wysokości wjazdów do posesji jest brukowane kostką. Zachowana zostanie dotychczasowa
szerokość drogi od 3,60 do 5 metrów. Pojawiają
się krawężniki. Zaprojektowano 302 m2 zieleni. W przetargu na przebudowę ul. Tunelowej
rywalizowało aż 20 przedsiębiorców. Wygrała
firma z Brzezin.

akończyły się roboty przy brukowaniu
dziedzińca i wjazdu na tyły Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie.
Pracownicy Referatu Komunalnego UMR
lada dzień zamontują oznakowanie nowej organizacji ruchu. Celem inwestycji wartości ponad 181 tys. zł był powiększenie liczby miejsc
postojowych dla samochodów pracowników
przychodni oraz pacjentów. Przetarg na utwardzenie terenu wygrała firma z Gorzkowic, pokonując 21 rywali!
Wykonawca usunął stare utwardzenie z płyt
betonowych, wykonał podbudowę tłuczniową
pod kostkę betonową grubości 6 i 8 cm typu
behaton na powierzchni 1252 m2. Dziedziniec
zyskał odwodnienie. Inwestycja obejmowała
również uporządkowanie starego żywopłotu.


Inwestycja zakłada budowę poboczy, chodników dla pieszych, zjazdów indywidualnych
do posesji. Wykonawca wybuduje kanalizację
deszczową, łączącą istniejący kanał deszczowy
w ul. Kusocińskiego z odbiornikiem, tj. istniejącym kanałem w ul Pabianickiej. Zlecenie
obejmuje również wykonanie studzienek ściekowych z przyłączami, które włączono do projektowanych oraz istniejących kanałów deszczowych w ulicy Kusocińskiego.
Do przebudowy zakwalifikowano istniejący odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie
skrzyżowania z ul. Reja. Częściowo do likwidacji przeznaczono odcinek kanalizacji od ul.
Pabianickiej do ul. Wąwozowej po wschodniej
stronie ulicy.
Zadanie obejmuje odmłodzenie żywopłotów poprzez podcięcie gałęzi. Rów odpływowy na odcinku 172,7 m będzie obudowany
korytkami betonowymi prefabrykowanymi.
Powierzchnia zieleńców wyniesie 655,6 m2.
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Kanalizacja
czeka! Już
nie można
zwlekać…

M

ieszkańcy 23 ulic w Starowej Górze
i Starej Gadce powinni niezwłocznie
przyłączać się do nowej kanalizacji,
a więc zarazem do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Na razie uczyniło to zaledwie
965 osób (stan na 9 lipca), a docelowo powinno
ich być 1700 do końca października tego roku!
Wielotygodniową przerwę w wykonywaniu przydomowych przyłączy kanalizacyjnych
spowodowała epidemia koronawirusa – drobni wykonawcy w obawie przed zarażeniem nie
podejmowali się zleceń, a właściciele posesji
początkowo obawiali się wpuszczać obcych
ludzi z tych samych powodów.
Kanalizacja w Starowej Górze i Starej
Gadce oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków
to największe w tym dziesięcioleciu inwestycje
w gminie Rzgów. Obie inwestycje powstały –
mniej więcej w połowie za pieniądze unijne.
Jeśli pozostali nie przyłączą się do rury, trzeba będzie zwrócić pieniądze z dofinansowania
unijnego i to z odsetkami! Takie są bezlitosne
wymogi zrealizowanych umów. Tych 1700
podłączonych w komplecie mieszkańców to cel
obu strategicznych inwestycji.

INWESTYCJE
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Po podpisaniu umowy na indywidualne
przyłącze z Gminnym Zakładem Wodociągów
i Kanalizacji, można przystąpić do jego wykonania. Jest to jedyny wydatek mieszkańców,
ponieważ kanalizację i podwojenie możliwości
oczyszczalni do 3 tysięcy metrów sześciennych
na dobę – finansowo wzięły na siebie gmina
i Unia Europejska. Wykonanie indywidualnego przyłącza to koszt od 600 złotych do kilku
tysięcy, ponieważ warunki budowy mogą być
różne. Na przykład, gdy dom jest położony
daleko w głębi posesji, to i koszt może sięgnąć
incydentalnie do 12 tysięcy złotych.

Najszybciej do rury przyłączają się właściciele nowych domów. Potencjalnie, ociągają
się niektórzy właściciele szamb. Tymczasem
inwestycja miała właśnie za cel zasadniczy doprowadzić do likwidacji szamb w 23 ulicach,
których opróżnianie wiąże się ze smrodem,
czasem z zapychaniem wąskich ulic przez zaparkowane wozy asenizacyjne w akcji.

STAROWA GÓRA

Stropowa coraz bardziej
zaawansowana

W

Starowej Górze nabiera rozpędu remont ulicy Stropowej 590-metrowej długości. Pracuje tu już dużo
ciężkiego sprzętu. Niedawno obserwowaliśmy
manewry wielkiej ciężarówki z betonem, której
kierowca – ze względu na wąskość ulicy i wystające studzienki – zademonstrował wyższą
szkołę jazdy wjeżdżając tyłem na remontowany odcinek.
Inwestycja ma kosztować 592,4 tysiąca złotych. Jej zakończenie – według umowy z łódzkim wykonawcą – wypada pod koniec sierpnia
bieżącego roku. Gmina zleciła wykonanie nawierzchni ulicy Stropowej z szarej i grafitowej
kostki brukowej typu behaton 8-centymetrowej
grubości. Ulica ma charakter nieprzelotowy,
a więc występuje tu tylko ruch lokalny. Nie będzie wydzielonego chodnika ani zjazdów z indywidualnych posesji.
Cały wspólny ciąg pieszo-jezdny łącznej
szerokości 5,5 metra będzie wybrukowany

Od 19 września
przyłącza UWAGA!
wod.-kan.
inaczej
I

w granicach własności gminy, czyli do linii
ogrodzeń. Umowa z wykonawca przewiduje rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych
i podbudowy ulicy z kruszywa. Wykonawca
na koniec ustawi 48 znaków drogowych. przypomnijmy, że przetarg na przebudowę ul. Stropowej miał niecodzienny przebieg. O zlecenie
konkurowało aż 19 przedsiębiorców!

Kolumny opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

nformujemy, że w najbliższym czasie zmieniają się następujące ustawy regulujące zasady przyłączania się do sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych. Jest to zmiana ustaw: Prawo
geodezyjne i kartograficzne, Prawo Budowlane
oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Od 19 września 2020 r. zmieni się sam
wniosek oraz załączniki, które będą składać
osoby ubiegające się o wybudowanie przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych. Do tej pory
wnioskodawca ubiegając się o wydanie warunków do wniosku, dołączał mapkę z widoczną
siecią wodociągową.
W nowym stanie prawnym załącznikiem
do wniosku będzie plan zabudowy lub szkic
sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza

w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej
lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci
uzbrojenia terenu. Zmieni się także sam wzór
wniosku. Nie będą to już warunki techniczne
wykonania przyłączy, lecz warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, co zasadniczo wpływa na charakter tego dokumentu.
Niezbędne będzie geodezyjne wyznaczenie przyłącza (tyczenie). Znika etap uzgodnień projektów. To inwestor odpowiada za to,
by plan sytuacyjny zgodny był z wydanymi
przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji warunkami przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Po otrzymaniu warunków przyłączenia, klient przystępuje do budowy. Na etapie
odbioru, jeśli GZWiK stwierdzi, że wykonanie
niezgodne jest z warunkami przyłączenia
do sieci – to odmówi odbioru.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
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Gminny Ośrodek Kultury:

inspiracje artystyczne
w sierpniu
W
sierpniu Gminny Ośrodek Kultury
w Rzgowie zaprasza na akcję letnią
„WAKACYJNE INSPIRACJE ARTYSTYCZNE”. Od poniedziałku do piątku
odbywać się będą zintegrowane zajęcia artystyczne, czyli dla każdego coś miłego. Będą
spotkania z piosenką, nauka tańca z elementami zumby, latino-solo czy tańca nowoczesnego.
Nie zabraknie również spotkań o charakterze ludowym oraz ciekawych wycieczek.
Nowością będą warsztaty teatralne połączone
z prezentacją lalek i powstawaniem kukiełkowego spektaklu. W poniedziałki, czwartki
i piątki wakacyjne spotkania rozpoczynać się
będą porankiem bajkowym. Ogłoszone też
zostaną dwa wakacyjne konkursy: wokalny

„Piosenki z wakacji” oraz plastyczny „Witaj
lato”, których rozstrzygnięcie planujemy pod
koniec wakacji.
Zapraszamy do zapisywania się na akcję
wakacyjną: tel. 42 214 13 12, kontakt@gok.rzgow.pl, sekretariat czynny w godz. od 11 do 15.
Uwagi: szczegóły, co do liczby osób oraz
zasady bezpieczeństwa będą przekazywane
przez osoby prowadzące zajęcia. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmian wynikających
z aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Dokumenty do wypełnienia i dostarczenia
do sekretariatu GOK osobiście lub drogą e-mail można pobrać na stronie GOK. Dokumenty
wypełniamy po uprzednim, telefonicznym zapisaniu się na zajęcia.

Jeszcze lepszy kontakt
z urzędnikami
D

o Rejestru Danych Kontaktowych Ministerstwa Cyfryzacji dołączyło ponad 3,5 miliona Polaków. Przekazanie danych jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto,
w każdej chwili można je zmienić lub usunąć. Głównym celem usług udostępnionych
w ramach Rejestru Danych Kontaktowych
jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami.
Dzięki Rejestrowi Danych Kontaktowych Ministerstwa Cyfryzacji urzędy
mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie waż-

ności paszportu lub dowodu osobistego
albo o rozpatrzeniu złożonych wniosków
o świadczenia (np. 500+).
Film promocyjny (rdk_obywatel.mp4)
oraz pozostałe materiały dostępne są (po zalogowaniu) na platformie e-learningowej:
https://szkolenia.obywatel.gov.pl w zakładce
Do pobrania > MateriałyPromocyjne > RDK.
Anetta Chlebicka
zastępca dyr. Wydziału Zdrowia,
Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego

Spotkania filmowe w GOK
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na darmowe spotkania filmowe. W każdy wtorek i czwartek
o godz. 17.00 w sali widowiskowej GOK przygotowaliśmy dla Państwa projekcje filmów. 28 lipca
rozpoczynamy spotkania serią filmowych biografii muzycznych.
GOK

Wirtualny spacer po Domu Kultury
Od teraz każdy może odwiedzić GOK w Rzgowie bez wychodzenia z domu. Wirtualny spacer
to propozycja dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcieliby poznać wszystkie zakątki

ośrodka, jak i dla firm zamierzających przygotować imprezę lub spotkanie w naszej placówce.
Zapraszamy na
http://grafinf.pl/spacer.html
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AKTUALNOŚCI

CAMERATA

jęty gorącymi brawami zakończył się sukcesem
i poparty został nawet „Listem z podziękowaniami” samego proboszcza tamtejszej parafii.
Na piosenki czekał także sam właściciel-senior ośrodka wypoczynkowego, który specjalnie dla „Cameraty” przygotował urodzinowy
tort! Dodatkowymi atrakcjami dla uczestników
wyjazdu były wycieczki krajoznawcze. Chórzyści odwiedzili bowiem ruiny XIV-wiecznego
kościoła w Trzęsaczu, położone na wysokim,
malowniczym klifie (jedyną tego typu atrakcję turystyczną w Europie) czy latarnię morską w Niechorzu. Podziwiając piękny widok
okolicy odkryli „Motylarnię” pełną przepięknych, egotycznych, fruwających wokół żywych
okazów. To wyjątkowe, estetyczne przeżycie,
bliskie nierzeczywistej, a nawet bajkowej atmosferze, okazało się niecodzienną atrakcją!
Już tylko dodatkiem do niej była przejażdżka
Kolejką Retro!
Nie do końca stabilna pogoda nie odstraszyła fanów plażowania, kąpieli słonecznych,
czy spacerów, czego najlepszym dowodem
są opalone twarze chórzystów! A uśmiechnięte
buzie świadczą, iż letnie wyjazdowe warsztaty
wokalne są doskonałym sposobem na intensyfikację działań merytorycznych, integrację
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środowiska chóralnego, kulturalno-edukacyjny rozwój uczestników wyjazdu, a przede
wszystkim promocję gminy Rzgów w odległych
zakątkach naszego kraju. Radzie Miejskiej, burmistrzowi Rzgowa i dyrektor GOK dziękujemy
za wsparcie w realizacji tegorocznych letnich
wyjazdowych warsztatów wokalnych.
Chórzyści Rzgowskiego Chóru „Camerata”
Chórmistrz Izabela Kijanka

śpiewała w Rewalu
W

dniach 2–12 lipca 2020 roku Rzgowski Chór „Camerata” przebywał na letnich wyjazdowych
warsztatach wokalnych w Rewalu. Chórzyści
wzorem zeszłego roku trenowali swą formę w tym pięknym zakątku nad Bałtykiem

Są pieniądze
na działalność kół
gospodyń wiejskich

W

skali kraju na ten rok jest przeznaczonych 40 milionów złotych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich.
Od 5 czerwca Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków,
który po trwa do 30 września bądź do wyczerpania środków. Szczegóły oraz niezbędne dokumenty: https://bit.ly/3gVSNNm
Wniosek o przyznanie pomocy może być
złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy
jest uzależniona od liczby członków ustalonej
na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:
– 3000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy
nie więcej niż 30 członków,

i ośrodku położonym przy słynnej Alei Róż.
Wreszcie, po długich miesiącach izolacji
spowodowanej pandemią, przeprowadzanych
ostatnio próbach sekcyjnych, karkołomnych
przygotowaniach i spełnieniu wszelkich wymogów sanitarnych – możliwe było śpiewanie
wszystkich głosów RAZEM! Chórzyści stęsknieni za wspólnymi spotkaniami, próbami
i ćwiczeniami, chętnie uczestniczyli we wszystkich inicjatywach merytorycznych. Z pewną dozą niepewności uczestniczyli aktywnie
w niedzielnej Eucharystii, jednak występ przy-

– 4000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy
od 31 do 75 członków,
– 5000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy
ponad 75 członków.
Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich
mogą przeznaczyć przyznaną pomoc
finansową:
– d ziałalność społeczno-wychowawcza
i oświatowo-kulturalna w środowiskach
wiejskich;
– działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
– rozwój przedsiębiorczości kobiet;
– inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
– upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych
metod prowadzenia gospodarstw domowych;
– reprezentacja interesów środowiska kobiet
wiejskich wobec organów administracji publicznej;
– rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
oprac. WK

Klimatycznie
w Gminnej
Przychodni Zdrowia

P

rawie w tym samym czasie, gdy zakończono budowę parkingu przy Gminnej Przychodni Zdrowia odbył się odbiór techniczny 23
nowych klimatyzatorów, zarówno w obiekcie
głównym, jak i w budynku rehabilitacji. Przychodnia w czasie prac instalacyjnych działała
bez przestojów, ale oczywiście w zaostrzonym
reżimie sanitarnym.
– Zakres prac obejmował dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie
niezbędnej instalacji elektrycznej w listwach
natynkowych oraz uruchomienie i rozruch
urządzeń – poinformował Bogdan Błaziński, inspektor nadzoru z Referatu Inwestycji
UMR. – Pracujące już urządzenia posiadają
płynną regulację mocy chłodniczej. Ustaliliśmy z wykonawcą 5-letni okres gwarancyjny oraz bezpłatne przeglądy w najbliższych

trzech latach. Odbiór techniczny klimatyzacji
odbył się w każdym pomieszczeniu w obecności dr Agnieszki Bratkowskiej, wicedyrektor
Gminnej Przychodni Zdrowia.
Do przetargu na wykonanie klimatyzacji
stanęło 5 firm. Zwycięzca zaproponował cenę
78,27 tys. zł, niemal o połowę niższą od oferty
najdroższego oferenta.
Tekst i fot. W. Kupisz
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WAKACYJNE ATRAKCJE
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Koziego sera
im nie brakowało
C

o dobre szybko się kończy. Minęły
trzy tygodnie zajęć, które organizowane były przez
GOSTiR i GkdsRPA. Podczas tegorocznych zajęć
dzieci mogły wybrać
się do gospodarstwa
Groser w Grodzisku,
w którym poznawały pyszne kozie
sery oraz obserw ow a ł y k o z y,
koty i króliki.
Jadły oraz robiły
sery jak również
mogły spróbować
pysznego kakao
z koziego mleka.
W drugim tygodniu powstał pierw-

szy w Rzgowie hotel dla owadów, który możemy podziwiać obok Orlika. Kolejna
wycieczka to przyjemnie spędzony czas w Osadzie Rybackiej
Sereczyn.
Choć pogoda nie
rozpieszczała i tak
było gorąco od wrażeń, dużo pięknych
zwierząt, zieleni
i wody. Możliwość
pobiegania z piłką
a potem pyszny
obiad z r ybką
w roli głównej.
Dzieci miały
również okazje
zwiedzić jednostkę straży pożarnej
w Rzgowie.Tego dnia

słońce dopisywało, więc dodatkowo strażacka
fontanna urozmaiciła naszą wizytę.
W trzecim tygodniu goście zawitali do hali
sportowej. Miło spędzony czas zawdzięczamy
grupie BALONIK. Były gry, zabawy, wyścigi,
tańce i hulańce, a na koniec wielkie bańki my-

dlane. Nasze Panie Zasupłane poprowadziły
ekowarsztaty artystyczne – czyli coś z niczego.
Powstały ekotorby ręcznie malowane, świeczniki ze słoików, zakładki do książek oraz bransoletki metodą makramy. Zapoznaliśmy się
wstępnie z metodą decoupage oraz dowiedzieliśmy się co to jest recykling.
Ostatniego dnia zajęć wakacyjnych odbyło się ognisko i piekliśmy smaczne kiełbaski.
Każdego dnia nie mogło zabraknąć sportowych
emocji i konkursów z nagrodami. Dziękujemy
dzieciom za aktywne uczestnictwo. Dziękujemy gminie Rzgów za pomoc w organizacji
zajęć oraz za fantastyczne gadżety, dzięki nim
dzieci zabrały pamiątkowe prezenty do domu.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w umilanie czasu dodatkowymi
atrakcjami.
Izabella Stępień
Paulina Nowak, GOSTiR
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INICJATYWY

Zajęcia turystyczno-sportowe
w wakacyjnej odsłonie
W

ramach zajęć prowadzonych przy
Urzędzie Miejskim w Rzgowie,
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Długosza wyruszyli na pierwszą, wakacyjną wyprawę. Zajęcia turystyczno – sportowe
tym razem zostały zorganizowane w Rudzie
Pabianickiej. Uczniowie wędrowali pod opieką Agnieszki Ruty i Marcina Łukaszewskiego,
poznając historię i tajemnice Rudy – miasta
w mieście.
Wędrówka zaczęła się szlakiem pofabrykanckich willi, których nie brakuje w rudzkim
krajobrazie. Uczestnicy zajęć poznali historię
posiadłości łódzkiego fabrykanta Franciszka
Kindermanna i jego wilii Klary. Podziwiali
również domy, które stały się plenerami kilku znanych, polskich filmów mi.in. Vabank II
i Seksmisja, przy okazji pokonując roje komarów, które towarzyszyły nam w spacerze.

A
RZGÓW POMAG

Trwa zbiórka
na lek dla Mai
M

aja to zaledwie czteromiesięczna
dziewczynka, mieszkanka Woli Rakowej, chora na SMA 1 – rdzeniowy zanik mięśni. Tylko bardzo kosztowny lek
wart ponad 9 mln zł jest w stanie zatrzymać
jej chorobę. Lek podawany jest tylko raz w życiu, ale koszt przerasta możliwości finansowe
rodziców, którzy dla swojego dziecka zrobią
wszystko, aby je uratować. Strażacy z gminy
Rzgów postanowili, że również wesprą Maję
i w niedzielę 12 lipca podczas mszy świętych
w kościele pw. św. Stanisław Biskupa i Męczennika w Rzgowie zbierali pieniądze na ten najdroższy lek.
– Mieszkańcy gminy nie zawiedli i tym razem wspierali”małą pszczółkę” z Woli Rakowej

– poinformował Janusz Pacześniak, naczelnik
OSP w Starowej Górze. – Przy okazji druhowie
i druhny Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie,
Grodzisku, Bronisinie Dworskim i w Starowej
Górze składają mieszkańcom serdeczne podziękowanie za poparcie szlachetnej akcji.
– Niedzielna kwesta zorganizowana przez
strażaków przyniosła 9815 złotych – mówi
Agnieszka Woźna z rodziny Mai Kwiatkow-
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Leśnymi ścieżkami powędrowali nad Stawy Stefańskiego, gdzie ćwiczyli w plenerowej
siłowni, a później wysłuchali historii Ludwika
Geyera, który zanim stał się łódzkim królem
bawełny, zbudował w Rudzie cukrownię. Kolejnym punktem wycieczki był Zegar i związana
z nim historia tramwajów podmiejskich, które
jeździły, nie tak dawno, przez Rudę do Rzgowa.
Historia Rudy zaprowadziła uczestników wycieczki do kościoła sióstr Bernardynek, który
niegdyś był świątynią ewangelicką. Tam, dzięki
uprzejmości sióstr, uczniowie obejrzeli empory
– charakterystyczne dla kościołów protestanckich boczne balkony, weszli na chór i wysłuchali
opowieści, jednej z sióstr, o życiu w klasztorze.
Siostry każdemu uczniowi podarowały album
opowiadający historię kościoła i klasztoru.
Ostatnią częścią wyprawy były sportowe
atrakcje. Pierwszą z nich to stadion i hala sportowa
Rudzkiego Klubu Sportowego, a drugą wspinaczka na najwyższe wzniesienie w Łodzi – Rudzką
Górę, z której podziwiać można panoramę Łodzi,
Pabianic i Rzgowa. Uczestnicy wycieczki wędrowali historycznie i sportowo, ale nie obyło się bez
romantycznych oraz filmowych historii, a także
zagadek, pytań i quizów związanych z Rudą Pabianicką, wyjątkowym miejscem nad Nerem.
Tekst. i fot. Agnieszka Ruta
i Marcin Łukaszewski

skiej, współprowadząca kwestę. – Tydzień temu
prowadziliśmy zbiórkę w Polrosie, a jej efekt
to 2005 złotych. Dwa tygodnie wcześnie w sobotę
i w niedzielę mieszkańcy i przyjezdni wrzucili 20
100 złotych do puszek na terenie hal Ptaka oraz
po niedzielnym nabożeństwie. W czasie roztańczonego happeningu z udziałem Zespołu Pieśni
Tańca „Rzgowianie” przed siedzibą Gminnego
Ośrodka Kultury w Rzgowie – do puszki trafiło
1229 złotych.
Akcja zatacza w gminie Rzgów coraz szersze kręgi. OSP w Kalinie licytuje na fb piłkę
meczową i koszulkę klubową z autografami
byłych piłkarzy RTS Widzew. Licytacja ma potrwać do 22 lipca.
Maję można również wspierać wpłacając
datki pod adresem: www.siepomaga.pl/maja.
Zachęcamy również do dołączenia do grupy na facebooku: Wyrywamy Pszczółkę Maję
ze szponów SMA1 – grupa wsparcia, gdzie
zamieszczane są informacje o aktualnie odbywających się zbiórkach i akcjach na rzecz Mai.
Według stanu na 14 lipca dzięki akcji udało
się zebrać dla Mai prawie 1,5 mln zł.
Włodzimierz Kupisz,
fot. organizatorzy zbiórki
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Z książką za pan brat

Letnie, wakacyjne czytanie…
Anna
Malinowska

B

rzmi idealnie. Zapraszamy do przejrzenia letnich propozycji książek, zakupionych w czerwcu 2020 r. z myślą
o relaksie urlopowo-wakacyjnym. Oto zestaw
przydatny do odreagowania trudnego, nietypowego wiosennego czasu. Na górskim szlaku, przydomowej działce, balkonie – wszędzie
tam, gdzie zechcecie Państwo spędzić letnie
wieczory, zapraszamy do lektury.
Książki wracające do biblioteki znad
morza rozpoznajemy natychmiast – piasek
między stronami oznacza rzetelne, uczciwe
przeczytanie pożyczonej literatury. Może
w tym sezonie muszelki albo małe bursztynki
zagoszczą w książkach?!
Co proponujemy? Bieszczadzki zbiór
opowiadań „Lato w Pensjonacie pod Bukami” otwiera wzruszający, nieco metaforyczny
tekst Marzeny Rogalskiej o uczuciu, na które
zawsze jest szansa. Poznajemy Różę, właścicielkę pensjonatu i jej gości, bohaterów pozostałych opowiadań. Ich autorki, znane pisarki
– m.in. Magdalena Witkiewicz, Dorota Milli,
Magdalena Majcher, Joanna Szarańska lokują
swoich bohaterów w azylu pośród lasów, pokazują piękno górskiej przyrody, ciszę natury,
które utrudzonym ludziom dają czas na wytchnienie i oderwanie się od problemów.

„Jeszcze będzie przepięknie”
Agnieszki Olejnik
jest kontynuacją
„Dworku w Miłosnej” i „Szczypty
nadziei”, których
bohaterowie zapraszają czytelników
do swojego życia.
Kronika rodzinna,
w której splatają się
losy ludzi, odkrywane są tajemnice,
spełniane marzenia, realizowane
plany życiowe.
Tej samej autorki „Cała w fioł-

kach”, pełna humoru, zabawna, optymistyczna powieść
o szukaniu szczęścia. Czy psycholog terapeuta wesprze zdezorientowaną bohaterkę?
Dla miłośników odrobiny mroku polecamy thrillery.
Splątane relacje małżeńskie,
dramat, który jest efektem tajemnic, a w finale zaskakujący
obrót wydarzeń – Wojciech
Chmielarz nie zawodzi czytelników ostatnią powieścią
„Wyrwa”. Wnika w głąb umysłu bohatera, budując portret
psychologiczny człowieka
uwikłanego w tragiczną sytuację. Interesująca fabuła zmierza do zaskakującego zakończenia. Thriller idealny! Niemożliwy do rozwikłania dylemat pojawia się
przed detektywem D.D. Warren i Florą Dane,
bohaterami powieści kryminalnej „Szukaj
mnie”, którą Lisa Gardner proponuje swoim
odbiorcom, gwarantując odpowiedni, wysoki
poziom emocji.
Dionizja Remańska, była policjantka, bohaterka dylogii Hanny Greń „Wioska kłamców” i „Więzy krwi” podejmuje się śledztwa,
prowadzącego do wstrząsających rezultatów.
Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów tych
lub innych książek, zapraszamy do Gminnej
Biblioteki Publicznej w niezmienionych godzinach pracy: poniedziałek 12–18, wtorek
10–16, środa 12–17, piątek 10–16.


Na tropach historii

Pamięci wsi pomocnej
i bohaterskiej

D

zień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony świętem
państwowym 29 września 2017
roku. Pierwsze obchody odbyły się w 2018 roku. Święto jest obchodzone
12 lipca w rocznicę pacyfikacji Michniowa
w 1943 r. w odwet za pomaganie partyzantom.
Polskich wsi spacyfikowanych przez Niemców
było 900 – w ten sposób stosowano odpowiedzialność zbiorową za żywienie i nocowanie
partyzantów, za leczenie i ukrywanie chorych
i rannych żołnierzy podziemia, za dostarczanie
rekruta do partyzantki. Święto upamiętnia rzeź
i samoobronę polskich mieszkańców Wołynia
w 1943 r.

Święto przypomina o patriotycznej postawie mieszkańcom polskich wsi w czasie II
wojny światowej. Pielęgnuje wiedzę o pomocy
udzielanej uciekinierom polskim i żydowskim,
osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, ma przypominać walkę
chłopów w oddziałach partyzanckich.
Ustanowienie tego święta to symboliczne zadośćuczynienie za żywienie mieszkańców miast
i żołnierzy podziemnego państwa polskiego. To okazanie szacunku dla ogromu ofiar poniesionych przez
mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych
z domostw, pozbawionych dobytku, wywożonych
do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

5 września 2019 r. został odsłonięty pomnik
w Guzewie, upamiętniający ofiary II wojny światowej pochodzące z sołectwa Guzew-Babichy.
To m.in. symboliczny pomnik podporucznika
Teofila Jurka, strzelca z Guzewa, który zginął
w kampanii wrześniowej 1939 r. broniąc linii
Warty. Na tablicy na obelisku zostali wymienieni
również: Stefan Jurek, Hilary Marek, Leon Ostojski
i Stanisław Siotor. Symbolicznie, guzewski obelisk
upamiętnia wszystkich z Guzewa i Babich, którzy zginęli lub zostali zamordowani bezimiennie
w czasie II wojny światowej w latach 1939–1945.
Wśród ofiar hitlerowców znalazł sie również
mieszkaniec Grodziska Antoni Bartoszewski
(ojciec Marka, obecnego wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Rzgowie). Antoni był inicjatorem
i naczelnikiem OSP Grodzisko. Niemcy po zajęciu
gminy Rzgów wysiedlili najbogatszych gospodarzy
do Generalnej Guberni. W Kalinie i Kalinku polskie gospodarstwa były łączone w większe, a następnie przekazywane niemieckim kolonizatorom,
a Polacy pracowali w nich wyłącznie jako parobcy.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Piknik międzypokoleniowy
dla Romanowa
Zastępca burmistrza
Rzgowa Małgorzata Rózga
odebrała w środę, 8 lipca
promesę na 10 tysięcy
złotych dofinansowania
dla sołectwa Romanów.
Pieniądze pochodzą
ze środków samorządu
województwa łódzkiego.
W uroczystości wręczenia
promes samorządowcom
uczestniczył m.in.
wicemarszałek województwa
Piotr Adamczyk. Spotkanie
odbyło się w Woli Kazubowej
(gm. Tuszyn).

OSP wraz z terenem przyległym do budynku
oraz przygotowanie pikniku integracyjnego.
Wspólna praca będzie polegała także na przygotowaniu poczęstunku pod „okiem” miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich.
– Na pikniku zostaną zapewnione atrakcje
dla dzieci, a miejscowe OSP zaprezentuje sprzęt
strażacki, który z pewności wzbudzi zainteresowanie najmłodszych. Zakup wyposażenia
w postaci m.in. pieca piekarniczego, patelni
elektrycznej oraz grilla poprawi możliwości organizacyjne sołectwa i z pewnością umożliwi
realizację podobnych inicjatyw w przyszłości.
Na terenie sołectwa działają organizacje
społeczne, tj. Ochotnicza Straż Pożarna oraz
Koło Gospodyń Wiejskich, które zaangażują
się w realizację powyższego projektu. Osobami
odpowiedzialnymi za koordynacje działań i ca-

łościowe zorganizowanie imprezy będzie Rada
Sołecka Romanowa.
Doposażenie remizy strażackiej w Romanowie to inicjatywa oddolna mieszkańców.
Pomieszczenia remizy oraz otoczenie budynku
to świetne miejsce do organizacji spotkań integracyjnych. Zakupiony sprzęt kuchenny umożliwi lepsze wykorzystanie tego miejsca w przyszło-

ści na potrzeby uroczystości organizowanych
przez KGW, OSP czy spotkań sołeckich.
– Wśród społeczności gminy Rzgów, ale
i całego województwa łódzkiego dostrzega się
potrzebę uczestnictwa w spotkaniach, imprezach
integracyjnych połączonych z promocją regionu,
degustacją regionalnych potraw, co umacnia
tradycję – podkreśla Miron Ossowski. – Takie

Gmina Rzgów wystąpiła o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych
gminy w zakresie realizacji małych projektów
lokalnych na terenach wiejskich. Poza pieniędzmi z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
kwotę 10 200 złotych dołoży do projektu samorząd rzgowski. Projekt nosi nazwę: „Wszystkie
dzieci nasze są – integracja mieszkańców Romanowa”.
– Za te pieniądze doposażymy remizę strażacką w Romanowie w niezbędny sprzęt gastronomiczny, który poprawi funkcjonalność tej placówki, jak również zorganizujemy we wrześniu
festyn wielopokoleniowy po zrealizowaniu projektu – poinformował Miron Ossowski, specjalista ds. promocji i rozwoju gminy Rzgów.
– Planujemy zaangażować wszystkich mieszkańców sołectwa. W ramach wspólnych działań
odbędzie się porządkowanie remizy strażackiej

Pożegnaliśmy
społecznika
Jana Sobczaka
M

ieszkańcy Gospodarza i Rzgowa pamiętają go przede wszystkim z dożynek
gminnych i powiatowych, bo przez kilkanaście lat podstawiał bezpłatnie zaprzęg i powóz
dla uatrakcyjnienia uroczystości. 27 czerwca
2020 r. pożegnaliśmy Jana Sobczaka na mszy
pogrzebowej w kościele parafialnym w Woli
Zaradzyńskiej.

– Śp. Druh Jan Sobczak był członkiem
wspierającym Ochotniczej Straży Pożarnej
– wspomina Jan Wawrzko, prezes zarządu
OSP w Woli Zaradzyńskiej. – Żył problemami
straży, wspierał ja radą i finansowo, chwalił,
ale również potrafił zganić, gdy zaszła taka
obiektywna konieczność. Kochał naszą Małą
Ojczyznę, włożył ogrom pracy i zaangażowania
w budowę strażnicy, szkoły i kościoła. Wspierał
organizację majówek, festynów i pielgrzymek.
W pamięci Rodziny, Sąsiadów oraz Samorządowców i Znajomych z gminy Rzgów zapisał się jako człowiek ogromnej dobroci o wielkim sercu dla ludzi. Był wspaniałym mężem,
kochającym ojcem i dziadkiem, Kochał życie
i swoją największą życiową pasję: konie oraz
powożenie.
W.Kupisz, fot. archiwum rodzinne

spotkania to świetna okazja na spędzenie rodzinnego dnia. Poprawa funkcjonalności remizy
strażackiej w Romanowie pozwoli także na organizację imprez kulturalnych „na świeżym powietrzu” integrujących lokalną społeczność. Taki
rodzaj inwestycji pomoże w stworzeniu nowej
grupy odbiorców a remiza strażacka w Romanowie stanie się ważnym ośrodkiem kulturalnym
w gminie Rzgów.
Zaplanowany na zakończenie projektu piknik pt. „Wszystkie dzieci nasze są – integracja
mieszkańców Romanowa” będzie miał charakter niekomercyjny, skierowany do wszystkich
mieszkańców sołectwa i gminy, a także przyjezdnych. Całość projektu pozwoli organizować spotkania integrujące społeczność lokalną również w przyszłości, ale przede wszystkim
będzie miało pozytywny wpływ na relacje dobrosąsiedzkie.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Policyjny pościg
w Konstantynie

Rzgowscy policjanci
na tropie!

P

R

olicjanci koluszkowskiej drogówki zauważyli citroena, którego przekroczył
dozwoloną prędkość. Kiedy nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać,
policjanci natychmiast ruszyli za nim. Policyjny
pościg w gminie Rzgów zakończył się zatrzymaniem 45–letniego łodzianina. Usłyszał on już
zarzut, a przed sądem odpowie również za spo-

Bezpłatne
teleopaski
ratujące życie
S

eniorzy w wieku powyżej 60. roku życia
zamieszkali na terenie Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego (powiaty: łódzki wschodni,
zgierski, pabianicki, brzeziński) mogą otrzymać
bezpłatną teleopaskę, która posiada funkcje:
przycisk SOS – możliwość szybkiego wezwania
pomocy, monitorowanie tętna i temperatury,
detektor upadku, możliwość lokalizacji. Warunki otrzymania teleopaski: niesamodzielność
w jednej czynności dnia codziennego oraz niekorzystanie z teleopaski w innych projektach.
Teleopaska w ramach projektu „Przepisu
na Opiekę” posiada następujące funkcje:
1. Przycisk SOS za pomocą, którego w każdej
chwili można wezwać pomoc poprzez naciśnięcie oraz przytrzymanie go przez 5 sekund. Automatycznie następuje połączenie
z numerem 112 oraz z centrum teleopieki
(czynne 24/7). Pracownik oddzwania na opaskę (przez opaskę można rozmawiać) pyta czy
pomóc, co się stało, czy powiadomić opiekuna, który został wskazany we wniosku. Jeśli
senior nie odbiera, pracownik dzwoni na jego
numer telefonu, jeśli nadal kontakt jest niemożliwy, to wykonuje połączenie do opiekuna wskazanego we wniosku. Przekazuje informację o otrzymanym sygnale SOS z danej
opaski oraz o braku kontaktu z seniorem.
2. O paska, kiedy jest włączona i założona na rękę seniora monitoruje i przesyła

wodowanie zagrożenia w ruchu drogowym
i przekroczenie prędkości. Za takie przestępstwo
grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
25 czerwca 2020 roku około godz. 16.30
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z koluszkowskiej komendy w Konstantynie, gmina
Rzgów zauważyli szybko jadącego citroena.
W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie
prędkości do 50 km/godz,. samochód pędził
93 km/godz.. Policjanci wskazali kierującemu
miejsce do zatrzymania się, ten natomiast ominął funkcjonariuszy i zaczął dalej uciekać.
Funkcjonariusze natychmiast ruszyli
w pościg za citroenem, kierowca nie reagował
na wydawane sygnały i pędził ulicami Rzgowa
w kierunku Starowej Góry. Policjanci zatrzymali nieodpowiedzialnego kierowcę jeszcze
w gminie Rzgów. Uciekinier tłumaczył się,
że nie chciał stracić prawa jazdy. Mężczyzna
został zatrzymany, a noc spędził w policyjnym areszcie. W przeszłości miał już konflikty
z prawem. Usłyszał już zarzut niezatrzymania
się do kontroli drogowej.
Źródło: KPP w Koluszkach

do centrum parametry: tętno, temperaturę.
Pracownicy centrum dzwonią do seniora,
kiedy pojawia się komunikat, że np. tętno
czy temperatura jest za wysokie lub za niskie.
3. Opaska jest wyposażona w detektor upadku
oraz aparat. Jeśli opaska wykryje upadek jest
wykonywane zdjęcie (aparat jest uruchamiany tylko i wyłącznie przy wykryciu upadku)
i przesyłane do centrum teleopieki.
4. Włączona opaska na ręku seniora pokazuje
także jego lokalizację.
Jakie warunki należy spełnić,
aby otrzymać opaskę:
A. ukończony 60 rok życia,
B. zamieszkała/-y na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (powiat: łódzki wschodzi, zgierski, pabianicki, brzeziński),
C. wykazać niesamodzielność w jednej czynności dnia codziennego (skala Barthela),
D. nie można równolegle korzystać z tego typu
wsparcia w innym projekcie,
E. należy wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne,
F. po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu,
zapraszamy na przeszkolenie z obsługi opaski oraz podpisanie umowy i jej odbiór,
Projekt realizowany jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej – http://hrp.com.
pl/projekty/przepis-na-opieke
Terrmin zakończenia projektu
upływa pod koniec 2020 r.
Serwis techniczny pod nr 502 080 661 (w razie
kłopotów z obsługą opaski), czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 15.
W Urzędzie Miejskim w Rzgowie upoważniony jest do informowania o teleopaskach
Miron Ossowski, pok. 34 na piętrze.

zgowscy policjanci uniemożliwili sprzedaż dużej ilości podrabianej biżuterii.
Właściciele marek mogli stracić potencjalnie ponad 366 tys. zł. Zatrzymano osobę,
która oferowała podróbki klientom. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rzgowie prowadzą dochodzenie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pabianicach.
16 lipca 2020 r. tuż po godz. 9:00 funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rzgowie skon-

trolowali stoisko handlowe w jednym z centrów
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.
Z informacji uzyskanych przez mundurowych
wynikało, iż w sklepie prowadzona jest sprzedaż podrabianych wyrobów. Podczas przeszukania, policjanci zabezpieczyli łącznie 1070 zegarków oraz 450 koralików. Obecny na miejscu
specjalista oszacował wstępne straty właścicieli
poszczególnych firm. Handlująca podrabianym
towarem została przesłuchana. Za handel wyrobami z podrobionymi znakami towarowymi
grozi wysoka grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.
KPP w Koluszkach
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GARŚĆ WSPOMNIEŃ PIERWSZEGO NACZELNEGO NASZEJ GAZETY

Zaczynaliśmy jako

społecznicy…
Byłem redaktorem
naczelnym od samego
początku „Rzgowa Naszej
Gminy” przez pierwszych
dziesięć lat. Któregoś dnia
dostałem od wójta Jana
Mielczarka zaproszenie
na spotkanie na temat gazety
samorządowej. Na spotkanie
przyszła grupa radnych: Marek
Bartoszewski z Grodziska –
przewodniczący Rady Gminy,
Aleksandra Kubicka, Piotr
Salski (społeczny zastępca
wójta), Marek Ładyński,
Dorota Biskupska-Neidowska
ze Starowej Góry.
Zadecydowaliśmy, że gazeta ma powstać. Potem nastąpił wybór naczelnego. Nie pamiętam,
kto wysunął moją kandydaturę. Zgodziłem się,
choć do dziś zastanawiam się, co we mnie doceniono. Bo tak, nie miałem doświadczenia
w pisaniu – dziennikarstwo fascynowało mnie,
owszem, ale tylko teoretycznie. Nie miałem talentu menedżerskiego, jedynie organizacyjny,
bo stworzyłem od podstaw przychodnię weterynaryjną i utrzymałem się na wolnym rynku.
Może zaważył mój wiek? Miałem 40 lat, a więc
i pewne doświadczenie życiowe. Podejrzewam,
że zaważyło jednak to, że udzielałem się wtedy
w samorządzie – byłem radnym gminnym i powiatowym I kadencji.

Na zebraniu założycielskim
zadecydowaliśmy, że nowy tytuł
przybierze formę biuletynu informacyjnego, określiliśmy zawartość pisma, szatę graficzną.
Projekt graficzny strony tytułowej
był dziełem pani Przytulskiej ze Rzgowa. W takim, gronie,
w jakim się spotkaliśmy – stworzyliśmy redakcję.
Zespół autorów
był poszerzony
o panią sekretarz gminy lub
urzędników –
w zależności
od potrzeby
chwili. Ja nie
zajmowałem
się nigdy rządzeniem, byłem zawsze
przede wszystkim koordynatorem, określałem terminy powstawania
tekstów. Kolegium
redakcyjne obradowało co tydzień.
Przed zamknięciem
numeru spotkania
trwały po kilka godzin.
Idea biuletynu
była prosta: przybliżyć mieszkańcom

istotne wydarzenia
w gminie i ludzi, którzy
tu tworzą, decydują,
przedstawić ciekawe
osobowości, pasjonatów przeszłości
gminy i miejscowoś ci. Istotne
było podnoszenie świadomości
samorządowej,
przybliżanie pracy
samorządowców,
próba wciągnięcia
społeczności w promocję obywatelskich
postaw. Nie wszyscy
jeszcze wiedzieli, jakie
to dobro nam się przytrafiło – jak wiele w Małej
Ojczyźnie zależy od nas.
Siedzibą redakcji „Rzgowa Naszej Gminy” był
pokój Rady Gminy.
Ta pierwsza dekada biuletynu i zarazem
pierwsza dekada samorządności to był samograj dla autorów. Wresz-

cie lokalnie decydowano, gdzie najpierw
powstanie chodnik, wodociąg, w jakim
zakresie powiększyć szkołę. Z mojego
punktu widzenia powstało wiele wspaniałych tekstów. Niektóre tematy były bardzo
kontrowersyjne, ale kolegium musiało
jednogłośnie zadecydować – drukować
czy nie. Pojawiały się teksty polemiczne.
Przyjęliśmy zasadę, że drukujemy polemikę i odpowiedź na nią, ale nie ciągniemy dyskusji w nieskończoność. Tematy
niewygodne dla władzy pojawiały się
w cyklu pt. „Mieszkańcy piszą”. W listach pisali o tym, czego nie udało się
załatwić u urzędnika, a to o chodniku
zachwaszczonym, a to o przystanku autobusowym w Gospodarzu, który był
zachwaszczony nawet od wewnątrz.
Autorzy tekstów nie obawiali się
zabiegów cenzorskich. Pamiętam informację o Niemcach, którzy przyjechali porządkować cmentarz wojenny w Starej Gadce. Publikacja nosiła tytuł:
„Niemcy wrócili”. Tytuł nie wywołał żadnych
reperkusji. Jako redaktor naczelny nie słyszałem nigdy wypowiedzi w rodzaju: „Lepiej było
o tym nie pisać”.
Biuletyn był drukowany w oficynie drukarskiej Kosmalskiego w Pabianicach i nigdy
nie było z nią problemów. Pracowaliśmy społecznie. Po pewnym czasie został zatrudniony
przez wójta redaktor techniczny Jacek Walczak,
zawodowy dziennikarz. Dojeżdżał do Rzgowa,
żeby pomóc nam w rozmieszczeniu tekstów,
doborze zdjęć. Nie wnikał w zawartość artykułów, rozmieszczenie akcentów. Poza tym
nikt nas nie szkolił w pisaniu, ani w robieniu
fotografii. Gmina zakupiła fotoaparat, z którego każdy autor mógł skorzystać. Zdjęcia
wychodziły czasem słabej jakości technicznej.
Nikt nam nie podpowiadał, jak kadrować,
co jest ważne w danym ujęciu, czy fotografować ze światłem „w plecy” czy pod słońce. Tak
się złożyło, że nie było wśród nas żadnego pasjonata fotografowania.
Tworzyliśmy zgraną redakcję, którą wspominam z sentymentem. W pamięci utkwiły
mi szczególnie tradycyjne, doroczne spotkania
świąteczne, integrujące piszących…
Wspominał:
dr Adam Krajewski, lekarz weterynarii
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• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych
• ubrań

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2019 r., poz. 2010 z późn.
zm.) oraz zgodnie z §2 uchwały nr XVI/160/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie z 27 listopada 2019 r w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości
i porządku na terenie gminy Rzgów (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2019 r., poz.
7004) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym
porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
W związku powyższym informujemy, że do 30 kwietnia 2021 roku
właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki na (niesegregowane)
zmieszane odpady komunalne we własnym zakresie.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
• 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 elektroniczny i AGD, butle gazowe, amunicja, plastikowe pojemniki, w których przechowywano tłuste produkty, plastikowe
zabawki, opakowania 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 – odedrzeć papier i wyrzucić go do pojemnika na papier;
• aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników;
• 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 materiałach budowlanych
• tapet

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 odpady 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 napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
• Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane 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 silnikowych, 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 impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, 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, bandaże, 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 medyczne, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

RZGÓW NASZA GMINA – lipiec 2020

SPORT I REKREACJA

15

Plażowe mecze,

czyli siatkówka w Justynowie
R

zgowianie, a także drużyny z gmin:
Andrespol, Brójce oraz Koluszki wzięli
udział w Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Ogółem wystartowało
6 drużyn żeńskich i 9 męskich.
Przy pięknej, słonecznej pogodzie na obiektach sportowych LZS w Justynowie 18 lipca
2020 r. rozegrane zostały mistrzostwa, zorganizowane przez Starostwo Powiatu Łódzkiego
Wschodniego oraz Stowarzyszenie Ludowy
Zespół Sportowy w Justynowie. Organizatorzy
ocenili poziom mistrzostw i przygotowania zawodników na bardzo wysokim poziomie.
Nagrody dla zwycięzców ufundowało starostwo, a wręczył je radny powiatu łódzkiego
wschodniego Mirosław Sójka. Celem imprezy
jest popularyzacja kultury fizycznej, aktywnego
wypoczynku oraz piłki siatkowej wśród mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz
integracja środowiska lokalnego poprzez sport
i rekreację. Impreza zorganizowana została
przy zachowaniu aktualnych zasad i środków
sanitarnych.
Źródło: Starostwo Powiatowe

Gry, zabawy
i coś z grilla

Rowerzyści już
mkną po ścieżce

M

W

ieszkańcy Starowej Góry doposażyli teren rekreacyjno-sportowy, znajdujący
się przy ulicy Centralnej 11. Jak co roku umyli
urządzenia na placu zabaw i posprzątali cały
teren. W tym roku te działania były opóźnione
z powodu epidemii.
– Dokonaliśmy ostatnio kilka zakupów
z funduszu sołeckiego – mówi Stanisław Zaborowski koordynujący działania społeczników.

poniedziałek, 20 lipca późnym popołudniem trudno było przejechać w Starej
Gadce ulicą Czartoryskiego w kierunku Rudy
Pabianickiej. Trwały tu bowiem prace przy asfaltowaniu paska jezdni przy krawędzi nowej
alei pieszo-rowerowej. Pas dla rowerzystów został zaasfaltowany już kilka dni temu i cykliści
mkną w obu kierunkach, choć inwestycja jest
jeszcze przed odbiorem technicznym.
W Starej Gadce zbliża się do końca budowa
alei pieszo-rowerowej. Pozostały jeszcze prace wykończeniowe, których największym i najbardziej
oczekiwanym elementem jest budowa stacji naprawy rowerów w rejonie nowej świetlicy wiejskiej.
Na stacji będzie można napompować koła, wyregulować wysokość siodełka czy dokręcić śrubki.
Urządzenia i narzędzia będą zamocowane na łańcuchach i linkach, aby nie zostały skradzione.
Aleja pieszo-rowerowa to obecnie jedna
z największych inwestycji w gminie Rzgów.

Jest to wspólna inwestycja powiatu łódzkiego
wschodniego oraz gminy Rzgów. Koszt całego przedsięwzięcia to 1 mln 46 tys. zł. Ścieżka i chodnik mają długość jednego kilometra
i szerokość czterech metrów, ciągną się wzdłuż
ul. Czartoryskiego. Z jednej strony łączą się
ze ścieżką rowerową od strony Łodzi, a z drugiej – ze szlakiem rowerowym w stronę Rzgowa
na wysokości ul. Zdrojowej w Starej Gadce.
Niedługo rozpocznie się ostatni etap sprzątania placu budowy. Nowy odcinek drogi dla
jednośladów pozwoli rowerzystom bezpiecznie
przemieszczać się na trasie Rzgów – Łódź.
Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
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Kropla

KREW RATUJE ŻYCIE

do kropli…
Rozmawiamy z Marcinem Bartoszkiem z Grodziska, prezesem
Stowarzyszenia Klubu Honorowych Krwiodawców „Rzgów”

W sobotę, 21 czerwca
2020 r. w gminie Rzgów został
ustanowiony nowy rekord
honorowego krwiodawstwa:
zarejestrowano 59 osób,
a rygorystyczne wymogi
zdrowotne spełniło 41
dawców. Pobrano 18 litrów
450 mililitrów krwi, której tak
bardzo potrzeba szczególnie
w okresie wakacyjnym m.in.
do operowania rannych
w wypadkach drogowych.
Ile oddał Pan krwi w swoim życiu?
11 litrów w ciągu ośmiu lat. W akcjach uczestniczę od ukończenia 19. roku życia, a więc od kiedy przystępowałem do matury.
Wasz klub należy do najmłodszych w regionie…
Tak, działamy od 5 kwietnia tego roku. Mamy
w tej chwili 29 członków z gmin: Rzgów, Tuszyn,
Brójce, z Piotrkowa Trybunalskiego i ze Zgierza.
Jestem zawodowym strażakiem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Łodzi przy ul. Czołgistów.
Namówiłem nawet tam dwóch strażaków do zapisania się do naszego klubu. Pracuję w ogóle w środowisku dawców, na przykład mój czterdziestoletni
kolega ze zmiany oddał już w życiu 40 litrów krwi.
Po co właściwie powstało stowarzyszenie?
Przecież, gdy człowiek jest wystarczająco

młody, zdrowy, ma odpowiednio wysoki poziom hemoglobiny i żelaza – to i bez przystawania do waszego stowarzyszenia odda
honorowo krew.
Mamy czas zagrożenia epidemicznego, co wielu
potencjalnych dawców zniechęciło do uczestniczenia w życiodajnych akcjach. Stowarzyszenie prowadzi więc działalność informacyjną, uświadamiającą, zachęca do uczestnictwa. Zbiórka krwi
to wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Na ustanowienie ostatniego rekordu miała wpływa orga-

nizacja całych grup, na przykład dziewczyn z Fiero Zawiszy Rzgów czy OSP Rzgów. Aby pomóc
pielęgniarkom w pracy papierkowej, poprosiliśmy
o pomoc wolontariuszy ze Stowarzyszenia KHD
im. św. Brata Alberta z Łodzi. Od nich pożyczyliśmy namiot, stoliki, krzesła. Urząd Miejski w Rzgowie – tak jak na każdą akcję krwiodawstwa,
ufundował upominki dla uczestników. Koło Rękodzieła Artystycznego „Zasupłane” dostarczyło
wydziergane, czerwone gadżety: kropelki z grupą krwi, a Koło Gospodyń Wiejskich z Kalina
upiekło ciasta. Restauracja „Eden” przygotowała
posiłek dla białego personelu oraz wolontariuszy.
Jako zarejestrowane stowarzyszenie, możemy
występować o granty, na przykład na zakup tak
niezbędnego namiotu i innych sprzętów.

Gdzie można zgłaszać się do klubu, aby zapisać się do organizacji albo dowiedzieć się
czegoś o warunkach krwiodawstwa?
Niedawno burmistrz Mateusz Kamiński zgodził
się na to, żebyśmy mogli dyżurować w pomieszczeniu GOSTiR. Pierwsze dyżury będą w ciągu
najbliższych tygodni. Mamy również zgodę dyrektora GOSiR Radosława Bubasa na wykorzystanie hali 30 sierpnia na przeprowadzenie
kolejnej zbiórki krwi. Chodzi o to, żeby dawcy
pod dachem, a więc w bardziej komfortowych
warunkach mogli poczekać na wynik badania
kwalifikacyjnego i na oddanie krwi, co przecież
łącznie trwa kilka godzin.
Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz, fot. WK
i archiwum Stowarzyszenia HDK „Rzgów”

