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Będzie Makro

BUDOWA nowej hali Makro Cash and Carry
rozpoczęła się w tym tygodniu przy ul. Rudzkiej w Rzgowie. Obiekt ma być gotowy do
TEKST I FOT. (TM)
końca listopada.

Stary urząd jak nowy

Czysta energia z naturalnych źródeł

Ogrzej mnie...
ekologicznie!
Wygórowane, a mimo to wciąż rosnące ceny węgla,
oleju opałowego i gazu ziemnego każą zastanowić
się nawet teraz, w pełni lata, nad możliwością
wykorzystania na domowy użytek, do ogrzewania
wody i pomieszczeń, alternatywnych źródeł energii.
rzyszłościowe technologie,
u nas dopiero raczkujące,
ale na zachodzie Europy
w pełni już rozwinięte i mocno
rozpowszechnione, pozwalają
w efektywny sposób czerpać ją na
przykład ze słońca i z głębi ziemi. Rozmawiamy o tym z Robertem Majem i Jarosławem Zakrzewskim, którzy przez kilkanaście lat prowadzili w Tuszynie tradycyjną firmę instalatorską, a w tym roku zdobyli odpowiednie certyfikaty i zajęli się
również ekologiczną techniką
grzewczą.
– Jak można zaoszczędzić na
ogrzewaniu wody, nie rezygnując z ciepłej kąpieli czy natrysku?
– Najprostszy sposób to skorzystanie z tzw. baterii słonecznych, inaczej solarów. Można je
umieścić na płaskim lub spadzistym dachu, a z braku miejsca
także na ziemi. Nawet zimą pozwalają w naszym klimacie ograniczyć spalanie węgla, gazu czy
oleju do ogrzewania wody o 20
procent – podkreśla Robert Maj.

P

GOTOWA jest już nowa elewacja starej części
rzgowskiego urzędu miejskiego. Teraz do
przeprowadzenia pozostał jeszcze tylko remont pomieszczeń na parterze. W nadchodzącym tygodniu rozpocznie go łódzka firma. Będzie kosztował blisko 400 tys. zł i potrwa do końca roku.
TEKST I FOT. (TM)

TUSZYN

Buduje z partnerką
TUSZYŃSKI BOCIAN,
o którym pisaliśmy
przed dwoma tygodniami, nie jest już
sam na budowie
gniazda na przyszły
rok przy ul. Piaskowej. W tym tygodniu przyłączyła się
do niego partnerka.
I od razu lepiej idzie
robota! (TM)
FOT. MAREK BUSIAKIEWICZ

Kanny przy Reymoncie
PRZY REYMONTOWSKIM obelisku w centrum
Tuszyna efektownie zakwitły kanny o czerwonych kwiatach i ciemnych liściach, użyczone miastu przez Marka Busiakiewicza.
– Są to odmiany Red King Humbert i Russian Red – informuje pan Marek, tuszyński
hodowca tych przepięknych roślin.
TEKST I FOT. (TM)

– Latem słońce za pośrednictwem baterii ogrzeje ją nam stuprocentowo, bo dzięki rezerwuarowi przeczekanie 3 dni całkowicie niepogodnych nie jest problemem. Użytkowanie systemu

Na dachach
tuszyńskich domów przyby
wa
baterii słonecznych.

dzinnym trzeba wydać 6 do 15
tys. złotych.
Zdecydowanie droższa jest tzw.
pompa ciepła, która wraz z całą
instalacją może kosztować nawet 100 tys. zł. Ona jednak ogrzewa naturalną energią, pochodzącą z głębi ziemi, nie tylko wodę,
ale również całe wnętrze domu.
– Ta technologia wykorzystuje fakt, że już na półtorametrowej głębokości ziemia przez cały rok ma stałą dodatnią temperaturę 8 do 12 stopni Celsjusza

Robert Maj i Jarosław Zakrzewski stali się w tym roku fachowcami
od ekologicznego ogrzewania.
solarnego kosztuje niewiele, ponieważ napędzająca go pompa
zużywa mniej energii elektrycznej niż przeciętna lodówka. A na
jego założenie w domku jednoro-

– informuje Jarosław Zakrzewski. – System, który pozwala praktycznie wykorzystać to ciepło,
jest w eksploatacji tańszy niż
ogrzewanie węglem nawet o po-

łowę. Działającą na zasadzie „odwrotnej lodówki” pompa może
być zasilana przez ok. 250-metrową wężownicę wkopaną
w grunt na głębokości 1,20 – 1,50
m, ewentualnie przez dwie 70metrowe studnie. Dzięki zastosowaniu sprężarki niewielkie,
wydawałoby się, ciepło ziemi jest
kumulowane i osiąga poziom pozwalający na utrzymanie w domu przyjaznej temperatury przez
całą zimę.
– Najlepiej za pośrednictwem
ogrzewania podłogowego, bowiem do jego zasilania wystarcza plus 30 stopni Celsjusza – zaznacza Robert Maj.
– Czy mieszkańcy Tuszyna
i okolic są zainteresowani ekologicznym ogrzewaniem domów
i wody?
– Owszem, chociaż niektórych
odstraszają koszty – mówi Jarosław Zakrzewski. – Na razie zainstalowaliśmy w tym roku sześć
solarów i jedną pompę ciepła.
Z pewnością byłoby ich więcej,
gdyby w Polsce, tak jak we Francji czy w Niemczech, inwestujący w ekologię na domowy użytek mogli korzystać z ulg podatkowych bądź z refundacji z funduszy ochrony środowiska. Chyba warto w ten konkretny sposób promować technologie, dzięki którym znikają dymiące kominy?
TEKST I FOT. (TM)

Księgozbiór w komputerze Brukarze już kończą
tegoroczne wakacje rozpoczęło
się komputeryzowanie tuszyńskiej biblioteki miejskiej.
– Pierwszy etap to
komputerowe katalogowanie księgozbioru i naklejanie na książki kodów kreskowych. Na razie ma je tysiąc woluminów, w kolejce czeka jeszcze 20 tysięcy, prace potrwają więc do końca ro-

W

ku – mówi Alicja Kulesza
(na zdjęciu) , kierownik
placówki. – W styczniu
nowe elektroniczne karty powinni otrzymać czytelnicy, którzy z czasem
będą mieli również dostęp do komputerowego
katalogu książek.
Komputeryzacja ułatwi pracę bibliotekarzom,
a czytelnikom zapewni
lepszą orientację w księgozbiorze.

GOTOWY jest nowy odcinek chodnika z kostki
betonowej na ul. Łódzkiej w Rzgowie.
– Tylko dojście do ul.
Bema zostanie wykonane trochę później, po ułożeniu kabla energetycznego zasilającego plac budowy „Makro” – wyjaśnia

Zbigniew Snelewski, kierownik magistrackiego
referatu inwestycji.
Jeszcze w lipcu inna
firma brukarska zakończy wykładanie kostką
rzgowskiego ryneczku
u zbiegu ulic: Tuszyńskiej i Długiej.
TEKST I FOT. (TM)
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Nieco droższe handlowanie
TUSZYŃSKA RADA miejska podjęła uchwałę
o podniesieniu opłaty targowej, obowiązującej na
bazarach w Tuszynie
i Głuchowie, do 11 zł od
stanowiska handlowego
dziennie. Dotychczas, od
2001 r., opłata wynosiła
10,60 zł. Na ryneczkach
przy ul. Zwierzyńskiego

w Tuszynie i przy OSP
w Tuszynie Lesie oraz na
giełdzie rolnej przy ul. ks.
Ściegiennego w Tuszynie
opłaty nie zmieniły się
i wynoszą dziennie: 4,70
zł za handel ze stanowiska, 1,10 zł za handel z koszyka, 3,20 zł za handel
z pojazdu (do 3 ton).
Radni określili również

godziny funkcjonowania
Targowiska Gminnego
w Tuszynie, co do tej pory nie było unormowane.
Od 1 sierpnia będzie ono
pracowało w poniedziałki w godz. 0 – 9, od wtorku do piątku w godz. 3 –
9, w soboty w godz. 6 – 13,
a w niedziele w godz.
8 – 12.
(TM)

Do końca miesiąca rzgowski ryneczek będzie miał
nową nawierzchnię.

