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Trwają nasadzenia drzew w róż-
nych miejscowościach gminy. 
Na ten cel samorząd zaplanował 
w tym roku 10 tysięcy złotych.

Podczas kameralnej uroczystości 
w koluszkowskiej komendzie 
policji stanowisko komendanta 
powiatowego powiatu łódzkie-
go wschodniego objął mł. insp. 
Marek Wojtczak. Muzyczne, poetyckie i wirtualne 

podróże z GOK str. 8–9
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   okazji Świąt    okazji Świąt 

WielkanocnychWielkanocnych  

w ten czas radosny składamy w ten czas radosny składamy 

wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom 

życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny, życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny, 

niech wszystkie troski zostaną skazane niech wszystkie troski zostaną skazane 

na zapomnienie, a dobro niechaj popłynie na zapomnienie, a dobro niechaj popłynie 

szeroką, wartkim nurtem.szeroką, wartkim nurtem.

Ogarnięci tajemnicą Wielkiejnocy Ogarnięci tajemnicą Wielkiejnocy 

życzymy Wam wiele radości, beztroski, życzymy Wam wiele radości, beztroski, 

satysfakcji z Rodziny i wszelkiego dobra.satysfakcji z Rodziny i wszelkiego dobra.

Choć w tym trudnym czasie nie Choć w tym trudnym czasie nie 

możemy spotkać się w szerszym gronie możemy spotkać się w szerszym gronie 

nie zapominajmy o nikim z Rodziny, nie zapominajmy o nikim z Rodziny, 

porzućmy swary nie tylko w te dni porzućmy swary nie tylko w te dni 

świąteczne, wybaczmy sobie nawzajem świąteczne, wybaczmy sobie nawzajem 

nieporozumienia.nieporozumienia.

Niech Ten, który powstał z grobu, Niech Ten, który powstał z grobu, 

wzmocni wiarę, rozpali miłość, niech wzmocni wiarę, rozpali miłość, niech 

stanie się dla Nas źródłem pokoju, stanie się dla Nas źródłem pokoju, 

zrozumienia i szacunku.zrozumienia i szacunku.

Czego Wam życzą:Czego Wam życzą:

Mateusz Kamiński, burmistrz RzgowaMateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa

Małgorzata Rózga, zastępca burmistrzaMałgorzata Rózga, zastępca burmistrza

Radosław Pełka, przewodniczący Rady MiejskiejRadosław Pełka, przewodniczący Rady Miejskiej
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Jak poinformował Adam Stawiany, p.o. kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie, trzeci dzień trwają nasadzenia drzew w różnych miejscowościach gminy. Na ten 
cel samorząd zaplanował w tym roku 10 tysięcy złotych – tyle, ile ubiegłym roku. Do nasadzeń 

skierowano czterech pracowników komunalnych, dysponujących furgonetką.

Plan nasadzeń przedstawia się następująco:
Czyżeminek, ul. Główna – 25 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna,
Starowa Góra, ul. Wójtowska (plac zabaw) – 4 głogi
Starowa Góra, ul. Centralna (boisko) – 6 lip drob-

nolistnych,
Rzgów, ul. Ogrodowa (Zgromadzenie Sióstr Feli-

cjanek) – 6 szt. jarząb pospolity,
Guzew, ul. Edukacyjna (przedszkole) – 3 graby,
Rzgów, przy ul. Stawowej) – 23 lipy drobnolistne,
Park Miejski im. Adama Mickiewicza – 1 wiąz,
Prawda (plac zabaw) – 2 jarząb pospolity i 2 świerki 

pospolite

Gdy noce staną się cieplejsze, pracownicy ko-
munalni będą sadzić pozostałe rośliny ozdobne 
w parku i na skwerach. Na ten cel przeznaczony 
jest osobny budżet.

WK, fot. Mateusz Szczepaniak 
i Tomasz Wojtas

Gdzie jarząb,
gdzie głogi i graby…

Wiosenne 
nasadzednia
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Podczas kameralnej 
uroczystości w koluszkowskiej 
komendzie policji stanowisko 
komendanta powiatowego 
powiatu łódzkiego 
wschodniego objął mł. 
insp. Marek Wojtczak.

Jednocześnie koluszkowską ko-
mendę uroczyście pożegnał insp. 

Krzysztof Dąbrowski. W ceremonii 
uczestniczył komendant wojewódz-
ki policji w Łodzi nadinsp. Sławomir 
Litwin.

Uroczysta ceremonia rozpoczęła 
się od złożenia meldunku komen-
dantowi wojewódzkiemu policji 
i wprowadzenia sztandaru. Został 
odczytany rozkaz wyznaczający 
na stanowisko komendanta powia-

towego policji powiatu łódzkiego wschodniego 
mł. insp. Marka Wojtczaka. Złożył on meldu-
nek o objęciu stanowiska. Podczas ceremonii 
rozkazem został odwołany z zajmowanego 
stanowiska dotychczasowy komendant insp. 

Krzysztof Dąbrowski, który obecnie objął sta-
nowisko komendanta w Komendzie Miejskiej 
Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Młodszy inspektor Marek Wojtczak służbę 
w policji rozpoczął w 1991 roku jako dowód-
ca Drużyny Pogotowia Policji i Patrolowa-
nia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 
Ukończył studia w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie. W 1999 roku objął stanowisko 
kierownika referatu kryminalnego Komisariatu 
Kolejowego Łódź Fabryczna, a następnie ofi-
cera dyżurnego w III KP KMP w Łodzi. W la-
tach 2002–2007 pełnił służbę jako wykładowca 
w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu.

W 2007 roku został zastępcą komendanta 
powiatowego policji w Pabianicach. W roku 

2017 objął stanowisko I zastępcy 
komendanta powiatowego policji 
powiatu łódzkiego wschodniego. 
16 stycznia 2021 roku komendant 
wojewódzki powierzył obowiązki 
mł. insp. Markowi Wojtczakowi 
na stanowisku komendanta policji 
powiatu łódzkiego wschodniego.

* * *

Komendant Wojewódzki Policji 
w Łodzi nadinspektor Sławo-

mir Litwin powierzył pełnienie 
obowiązków zastępcy komendan-
ta powiatowego policji w łódzkim 

wschodnim podinspektorowi Sebastianowi 
Augustyniakowi.

Nowy zastępca komendanta powiatowego, 
służbę w policji rozpoczął w 1995 roku. Ukoń-
czył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczyt-
nie. Początkowo służył w Oddziale Prewencji 

Policji w Łodzi. Od 1999 roku związany był 
z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach, 
gdzie pełnił służbę w pionie kryminalnym. 
Od 2004 roku pracował w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Łodzi, gdzie w 2019 roku 
objął stanowisko kierownicze. Od samego po-
czątku związany jest z pionem kryminalnym. 
Od 10 marca 2021 roku pełni obowiązki za-
stępcy komendanta powiatowego.

Źródło: policja

Zamieszkały w Bronisinie 
Dworskim Arkadiusz 
Adamczyk, został nominowany 
przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę na profesora 
belwederskiego. Urodził 
się 29 sierpnia 1969 r. 
W 1994 r. ukończył historię 
w Uniwersytecie Łódzkiem. 
W 2015 r. znalazł się w gronie 
kandydatów PiS na urząd 
wojewody łódzkiego.

Przez wiele lat związany jako wykładowca 
z piotrkowską filią Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach, gdzie pełni funkcję 
wicedyrektora Instytutu Historii i Stosunków 

Międzynarodowych oraz pełnomocnika rekto-
ra ds. europejskich. Jeśli chodzi o sukcesy dy-
daktyczne, to wypromował czterech doktorów. 
Jest autorem kilkuset prac naukowych, w tym 
wielu w języku angielskim. Jego droga nauko-
wa zaczęła się od badań nad historią myśli 
politycznej i ekonomicznej. Później skupił się 
na Europie Środkowej, a w końcu na idei Trój-
morza i geopolityki, którą się obecnie zajmuje.

Od niedawna jest dyrektorem Instytutu 
Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Związane 
z tym zainteresowania badawcze sprowadziły 
go do gminy Rzgów. W ubiegłym roku, 13 paź-
dziernika pojawił się w Szkole Podstawowej 
w Kalinie. Przeprowadzono tu naukowe, bez-
płatne badanie stóp 80 uczniów z klas 0–VII. 
Aparaturę elektroniczną i personel zapewniła 
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Przemysłu 
Skórzanego. Badania prowadzone są na próbie 

15 tysięcy dzieci w wieku 3–13 lat w całej Pol-
sce. Profesor Arkadiusz Adamczyk w wywia-
dzie dla portalu rzgow.pl powiedział wtedy:

– Rodzice mają z badania taką korzyść, 
że dowiedzą się o ewentualnych nieprawidło-
wościach w zakresie budowy i rozwoju stóp 
swoich pociech. Przewidujemy zorganizowanie 
pogadanki na ten temat. Możliwe będą konsul-
tacje, jeśli stan stóp dziecko wymaga rozpoczęcia 
profilaktyki albo leczenia.

Wyniki badania są wykorzystywane do pro-
jektowania obuwia, które nie powoduje defor-
macji stóp. Ideą projektu jest stworzenie gene-
racji obuwia „rosnącego” wraz z dzieckiem. Jak 
przekonuje prof. Arkadiusz Adamczyk, brzmi 
to fantastycznie, ale nabierze realnych kształ-
tów, gdy do produkcji butów zostaną wyko-
rzystane odpowiednio elastyczne materiały. 
Pozwolą one stworzyć but, który będzie wciąż 

pasował, gdy stopa urośnie o jeden centymetr! 
But nowej generacji będzie dostosowywał się 
automatycznie do większego rozmiaru. Rodzi-
ce nie będą musieli się martwić o zakup nowej 
pary w następnym sezonie.

Profesor pełni poza tym wiele innych funk-
cji: przewodniczy Radzie Naukowej Fundacji 
Wyszehradzkiej i jest zastępcą przewodniczą-
cego Rady Instytutu Współpracy Polsko-Wę-
gierskiej im. prof. Wacława Felczaka. W latach 
2010–2017 był redaktorem naczelnym roczni-
ków naukowych „Niepodległość” oraz „Polity-
ka i Bezpieczeństwo”; od 2015 roku jest redak-
torem tematycznym „Przeglądu Sejmowego”.

Panu profesorowi Arkadiuszowi Adamczy-
kowi gratulujemy prestiżowej nominacji.

Włodzimierz Kupisz
fot. autor, Dariusz Śmigielski

Nowi komendanci 
powiatowi policji

Profesor belwederski Profesor belwederski 
z Bronisina z Bronisina 
DworskiegoDworskiego

Prof. Arkadiusz Adamczyk i burmistrz Rzgowa 
podczas badań w szkole w Kalinie
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W tym roku, wśród placówek 
oświatowych naszej 
gminy, Szkoła Podstawowa 
w Kalinie jako pierwsza zyska 
instalację fotowoltaiczną. 
Jej energia zostanie 
wykorzystana do zasilania 
pompy do podgrzewania 
wody użytkowej. Wartość 
tej inwestycji w budżecie 
gminnym oszacowano 
wstępnie na 275 tys. zł.

– Energia z paneli fotowoltaicznych z pewno-
ścią wpłynie na lepsze powietrze, a także ogra-
niczy wydatki szkoły na prąd, ale nie pokryje 
nigdy pełnego zapotrzebowania na energię 
– mówi Marek Derski z Referatu Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie. – Chodzi o to, 
że w Polsce wytwórca może wykorzystać jedynie 
70 procent energii pierwotnie przesłanej do sieci. 
Do zmierzenia przepływów kilowatów posłużą 
specjalne liczniki, które zostaną zainstalowa-
ne w szkole. Do kosztów energii odnawialnej 
trzeba zawsze doliczyć wydatki eksploatacyjne, 
na przykład za okresowe przeglądy, czyszczenie 

paneli z kurzu, pyłów naniesionych przez smog, 
czy wymiany inwerterów.

Warunki do wykorzystania fotowoltaiki 
na budynku szkolnym w Kalinie są doskonałe: 
brak wysokich drzew, jak również skośny dach 
o odpowiedniej nośności. Planowane jest zain-
stalowanie paneli fotowoltaicznych na dwóch 
połaciach dachowych od południowej strony. 
Inwestycja nie oznacza wcale pokrycia panelami 
całej powierzchni, a jedynie jej czwartej części.

– Inwestycja mogłaby już się rozpocząć, ale 
trwają jeszcze konsultacje z udziałem Wojewódz-
kiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi na temat efektu ekologicznego inwestycji 
w Kalinie – podkreśla Marek Derski. – Spodzie-
wam się, że w najbliższych dniach gmina złoży 
wniosek, w wakacje zacznie się montaż, a prace 
zakończą się najpóźniej do końca października. 
Jednym z warunków przetargu jest wymóg za-

trudnienia przez wykonawcę certyfikowanych 
specjalistów z zakresu technologii fotowoltaicz-
nych, posiadających uprawnienia energetyczne 
oraz świadectwo audytora energetycznego, wy-
stawione przez uprawnione ministerstwo.

Chociaż przymierzano się w tym roku 
do zainstalowania paneli fotowoltaicznych 
również na szkołach w Rzgowie i w Guze-
wie to okazało się, że te plany trzeba przeło-
żyć na przyszły rok albo może na kilka lat. 
W szkole w Guzewie zaplanowano bowiem 
remont kapitalny, który z konieczności musi 
poprzedzić montaż fotowoltaiki. Z kolei w SP 
im. Jana Długosza w Rzgowie inwestycji nie 
można rozpocząć bez pełnej inwentaryzacji ist-
niejącej instalacji elektrycznej. Dopiero na jej 
bazie można sporządzić projekt podłączenia jej 
do paneli fotowoltaicznych.



KALINO

Rzgowski samorząd zakupił witrynę chłod-
niczą na potrzeby akcji, polegającej 

na dzieleniu się jedzeniem z potrzebującymi. 
Lodówka społeczna, czyli tzw. jadłodzielnia 
od 8 marca stoi w podcieniach Urzędu Miej-
skiego od strony parkingu (naprzeciw parku 
im. Adama Mickiewicza).

– Cały czas trwają rozmowy z potencjalny-
mi ofiarodawcami żywności – mówi Małgorza-
ta Rózga, wiceburmistrz Rzgowa. – Jedzeniem 
może podzielić się z potrzebującymi każdy, kto 
posiada na zbyciu jedzenie w hermetycznie 

zakręconych słoikach, butelkach, puszkowane, 
zafoliowane z aktualną datą ważności. W przy-
padku domowych przetworów, należy opisać 
zawartość opakowania oraz określić datę przy-
gotowania/przydatności do spożycia.

W każdej chwili, anonimowo można przy-
nieść żywność, której Państwo albo znajomi, 
rodzina oraz mieszkańcy gminy nie wykorzy-
stają, a inni mogą po prostu wziąć te produkty 
ze społecznej lodówki. Do jadłodzielni można 
przynosić każdy rodzaj żywności z wyjątkiem 
alkoholu, surowego mięsa i jajek. Zachęcamy 
do włączenia się w akcję tego typu pomocy dla 
osób potrzebujących!



Na budowie przedszkola ze żłobkiem 
w Tadzinie od poniedziałku, 8 marca 

2021 roku trwa rozłożony na dwa dni montaż 
stropu. Wykonawca korzysta z bardzo ekono-
micznej technologii kanałowych płyt strunobe-
tonowych – poinformował Bogdan Błaziński, 
inspektor budowy z Referatu Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie.

– Ich elementy powstają ze stali i betonu 
najwyższej jakości – nadmienia inspektor 
Bogdan Błaziński. – Odznaczają się niebywa-
łą wytrzymałością dzięki kanałom o przekroju 
koła. Kanały są zaślepione, żeby podczas prac 
nie dostał się do środka beton. Pusta przestrzeń 
w płytach zmniejsza wagę stropu. Mimo tego po-
jedyncze elementy prefabrykowane ważą 4 tony 
200 kilogramów. Dlatego na budowie pojawił 
się dźwig, który opróżnia TIR-a z materiałów 
budowlanych. Strop wykonany z kanałowych 
płyt strunobetonowych odznacza się odporno-
ścią na warunki atmosferyczne. Jest ogniotrwały.

– Stropy strunobetonowe są alternatywą dla 
tradycyjnych rozwiązań. Ich głównym wyróżni-
kiem jest szybki montaż, do czego potrzebny jest 
wspomniany dźwig. Mimo, że montaż odbywa 
się przy jego udziale, to ostateczne koszty ro-

bocizny są niewygórowa-
ne. W tej technologii nie 
stosuje się stemplowania, 
w efekcie konstrukcja jest ta-
nia w porównaniu z uzyskanymi 
parametrami technicznymi.

Cena stropu strunobetonowego jest bar-
dziej atrakcyjna od stropu gęstożebrowego oraz 
monolitycznego. Płyty strunobetonowe, nazy-
wane również płytami stropowymi sprężonymi 
odznaczają się dużą rozpiętością, co oczywiście 
skraca czas budowy, bo jest mniej prefabryka-
tów do ułożenia. Z kolei, dzięki zastosowaniu 
lepszej klasy betonu do prefabrykatów uzyskuje 
się wysoki współczynnik możliwego obciążenia.

Trzyoodziałowe przedszkole wraz ze żłob-
kiem powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi. 
Pod względem funkcjonalności – rozkładu po-
mieszczeń i zastosowanej pompy cieplnej bę-

dzie bliźniakiem przedszkola-żłobka w Guze-
wie. Kolorystyka elewacji będzie jednak inna, 
bo kremowa, a dach antracytowy. Powstał 
nowy projekt placówki, spełniający inne wy-
magania niż obiekt w Guzewie.

W tym roku na budowie zobaczymy naj-
większy postęp prac, a dzieci pojawią się w sa-

lach w 2022 roku. Inwestycja ma kosztować 
łącznie ponad 2 mln zł, ale udało się 

uzyskać duże dofinansowanie 
w wysokości 1 mln 740 tys. zł 
z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Przedszkole 
ze żłobkiem w Guzewie rów-

nież powstało w części za pie-
niądze spoza budżetu gminy.
Tak więc w Tadzinie powstaje 

budynek jednokondygnacyjny, niepodpiw-
niczony z poddaszem nieużytkowym pod 
dachem wielospadowym. Obiekt będzie miał 
wymiary: 28,75 x 16,65 m i wysokość 8,42 m. 
Powierzchnia zabudowy wyniesie 520,8 m2, 
a powierzchnia użytkowa – 432 m2. Kubatu-
ra wyniesie 3031 m3. Warunki przetargu ob-
jęły m.in. budowę kanalizacji ze zbiornikiem 
szczelnym, instalacji wodociągowej, energe-
tycznej, grzewczej, a także montaż wyposaże-
nia kuchni i zmywalni.

Gmina Gmina 
udostępniła udostępniła 
lodówkę lodówkę 
społecznąspołeczną

RZGÓW

TADZIN

Kolumnę opracował (teksty i foto): Włodzimierz Kupisz

Fotowoltaika Fotowoltaika 
dla szkołydla szkoły

Fotografia ilustracyjna, jakbudowac.pl

Stropy już na murachStropy już na murach
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Dla laika wiercenie studni głębinowej 
w Czyżeminku przypomina scenerię, 
w jakiej płucze się złoto albo bursz-

tyn. Obok wiertni na podwoziu ciężarowym 
powstały dwa głębokie wykopy, przez które 
przepływa woda z odwiertu. Na razie mętna 
woda krąży w obiegu zamkniętym i odzyskuje 
się z niej piasek z otworu.

– To jedna z najważniejszych tegorocznych 
inwestycji hydrologicznych w gminie Rzgów – 
zapewnia Bogdan Błaziński, inspektor nad-
zoru z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego. 
– Nie czekamy aż budownictwo jednorodzinne 
w Czyżeminku rozwinie się do tego stopnia, 
że trzeba będzie posiłkować się wodą z innych 
ujęć głębinowych.

W odległości 12 m 
od istniejącego ujęcia wiej-
skiego 40-metrowej głę-
bokości zaczęto wiercić 
otwór pod nowe ujęcie 
o głębokości 140 m. Dzię-
ki nowemu otworowi 
mieszkańcy zyskają dostęp 
do krystalicznie czystej 
wody z górnokredowego 
poziomu wodonośnego. 
Wiertło najpierw przebije 
glebę do głębokości 8 m. 
Pracownicy zainstalują ta-

kiej długości rurę, w której ma pracować wier-
tło. Na tej głębokości okaże się, czy prace wiert-
nicze mogą być kontynuowane w tym miejscu. 
Według schematu geologicznego powinien 
być tylko żwir. Jeśli nie będzie niespodzianek, 
wykonawca zamierza nawiercić zwierciadło 
wody na głębokości około 55 m i dojść docelo-
wo do 140 m. Maszyna skończy pracę za około 
miesiąc.

– Świder drąży ziemię, a raczej kolejne 
warstwy geologiczne mechanicznie, metodą 
obrotową – mówi Bogdan Błaziński. – Cho-
ciaż spodziewamy się krystalicznie czystej wody 
z czyżemińskiego ujęcia, to musi ona przejść 
wiele badań laboratoryjnych. Ukończenie od-
wiertu oznacza podjęcie prac nad projektem mo-
dernizacji stacji uzdatniania wody do standardu 
np. hydroforni przy ul. Krzywej. Uzdatnianie 
wody ma polegać m.in. na jej odżelazianiu. Za-
kończenia wiercenia spodziewamy się do końca 
maja bieżącego roku.

Inwestycja ma kosztować 213,5 tys. zł. Wy-
konawca zapewni 5 lat gwarancji. W przetargu 
wzięło udział 5 wykonawców. Zwyciężył Za-
kład Wiertniczo-Geologiczny z Zagórzan.

W. Kupisz

Ośmiu przedsiębiorców rywalizuje w prze-
targu na budowę żłobka publicznego 

w wymagających adaptacji pomieszczeniach 
w budynku komunalnym przy ul. Letnisko-
wej 6 w Rzgowie. Będzie miał 14 miejsc dla 
maluchów. To już drugi żłobek publiczny 
w gminie Rzgów. Pierwszy działa od niedawna 
w budynku przedszkolnym w Guzewie.

– W wydatkach inwestycyjnych na ten rok 
przewidziano na niego 600 tys. zł, ale samorząd 
pozyskał dofinansowanie zewnętrzne z dwóch 
źródeł – mówi Małgorzata Rózga, zastęp-
ca burmistrza Rzgowa. – Już 21 października 
2020 r. przystąpiliśmy do negocjacji o jego dofi-
nansowanie 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 projekto-
wanego placu zabaw. Gmina otrzyma również 
420 tys. zł dofinansowania żłobka w ramach 
Programu Rządowego Maluch Plus na rok 2021. 
Z kolei pieniądze z tego źródła można wydać 
na prace budowlane oraz wyposażeniowe. Po-
zostałe wydatki obciążą gminę Rzgów.

Rzgowski żłobek zajmie prawie cały par-
ter budynku przy ul. Letniskowej z wyłącze-
niem pomieszczenia, w którym działa Spółka 
Wodna. Powierzchnia projektowanej placówki 
wyniesie około stu metrów kwadratowych. 
Wykonawca zaadaptuje parter i wyposaży 
na potrzeby maluchów, jak również wykona 
plac zabaw. Prace budowlane rozpoczną się 
zapewne wiosną. Czekamy już tylko na wyło-
nienie w przetargu wykonawcy i podpisanie 
z nim umowy.

WK

Już od 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię 
w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać 

się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza 
nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bez-
zwrotnej pomocy na „Restrukturyzację małych 
gospodarstw”. Oba nabory potrwają do 29 maja 
br. i są finansowane z budżetu Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Premie dla młodych rolników
Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy 
chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli 
starać się o dofinansowanie. Kwota jest nieba-
gatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyj-
mowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące 
– do 29 maja. W ubiegłym roku młodzi rolnicy 
złożyli ich ponad 5 tysięcy.

To już 7. nabór wniosków w ramach ope-
racji typu „Premie dla młodych rolników”. 
W pierwszym roku (2015) do ARiMR wpły-
nęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, 

w 2018 r. – 5 411, w 2019 r. 
było ich już ponad 7 tys. Na-
tomiast w 2020 r., mimo pan-
demii, zdecydowało się ubie-
gać o wsparcie ponad 5  tys. 
rolników w wieku do 40 lat. Premia musi 
w całości zostać przeznaczona na prowadzenie 
gospodarstwa lub przygotowanie do sprzeda-
ży wytwarzanych w nim produktów rolnych. 
Minimum 70% premii należy zainwestować 
w środki trwałe. Wnioski będą przyjmowały 
oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie 
składać drogą elektroniczną, osobiście lub 
przesłać pocztą.

Restrukturyzacja 
małych gospodarstw
Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można skła-
dać wnioski o wsparcie na „Restrukturyzację 
małych gospodarstw”. Pomoc finansowana jest 
z budżetu PROW 2014–2020, a tegoroczny na-
bór jest dziewiątym z kolei.

O wsparcie finansowe 
może starać się rolnik posiada-
jący gospodarstwo obejmujące 
co najmniej 1 hektar użytków 
rolnych lub nieruchomość słu-
żącą do prowadzenia produkcji 
w zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej. Wielkość 
ekonomiczna takiego gospo-

darstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. 
Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego 
małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 
60 tys. zł bezzwrotnej premii. Wsparcie można 
przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą 
lub przygotowanie do sprzedaży produktów 
rolnych wytworzonych w gospodarstwie. 
Co najmniej 80% otrzymanej premii należy 
wydać na inwestycje w środki trwałe.

Wnioski należy składać do oddziału regio-
nalnego ARiMR właściwego ze względu na miej-
sce położenia gospodarstwa. Można to zrobić 
osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w pla-
cówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za po-
średnictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wiktor Komorowski
specjalista, samodzielne stanowisko 

ds. informacji i promocji ARiMR

Przetarg Przetarg 
na żłobek na żłobek 
w Rzgowiew Rzgowie

Rolniku, pieniądze czekają!Rolniku, pieniądze czekają!

CZYŻEMINEK

Woda cenna Woda cenna 
jak złoto…jak złoto…
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W niedzielę, 21 marca 
2021 w godz. 9–13 Klub 
Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi w Rzgowie 
im. kpr. Wojtka oraz Gminny 
Ośrodek Sportu, Turystyki 
i Rekreacji w Rzgowie 
zorganizowali akcję 
oddawania najcenniejszego 
leku na świecie.

Wiosenna akcja krwiodaw-
stwa przyniosła prawie 22 

litry życiodajnego leku. W hali 
zjawiło się 59 ofiarodawców – 
krew mogło oddać 49 z nich.

W kolejce do udziału w akcji 
spotkaliśmy m.in. Annę Malinow-
ską, dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej. Organizacją przedsięwzięcia 
zajęli się: Marcin Bartoszek oraz Paulina 
Nowak z zarządu Stowarzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi w Rzgowie im. kpr. Wojtka.

Burmistrz Mateusz Kamiński 
oraz Radosław Pełka, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie wręczyli odznakę 
Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi osobom, które oddały 
od 6 do ponad 18 litrów leku 

ratującego życie. Pośród nich 
znaleźli się: Marcina Gabara 

(odznaki II i III stopnia), Kamil 
Filip i Peweł Samiec (odznaki III, II 

i I stopnia), Rafał Skuła i Przemysław Niewia-
domy (odznaki III stopnia).

Klub Stowarzyszenia Honorowych Daw-
ców Krwi w Rzgowie im. kpr. Wojtka zawiązał 
się zaledwie parę miesięcy temu i współpracu-
jąc z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Łodzi, zorganizował już 
kilka akcji, w których wzięło udział kilkuset 
dawców, również spoza gminy Rzgów.

Dla udekorowanych i uczestników akcji or-
ganizatorzy przygotowali pakiety z pamiątka-
mi, ufundowanymi przez gminę Rzgów. Zakład 
Święcicki Zdrój sponsorował wodę, a kancela-
ria prawna torby promocyjne.

WK, fot. autor i organizatorzy

W niedzielę, 14 marca o godz.10.05 zastęp 
strażaków ze Starowej Góry został skie-

rowany do zabezpieczenia zerwanej linii ener-
getycznej na ul. Kuchennej. Z powodu silnego 
wiatru, z pobliskiej budowy podmuch porwał 
folię, która owinęła się wokół linii energetycz-
nych i doprowadziła do ich zerwania. Interwe-
niowało Pogotowie Energetyczne w składzie 
dwóch pojazdów.

WK, fot. OSP Starowa Góra

Niebezpieczna 
folia na drutach

ZEBRANO 22 LITRY BEZCENNEGO LEKU

Krwiodawcy Krwiodawcy 
nie zawiedli!nie zawiedli!

W piątek, 12 marca około godz. 7.50 do-
szło do groźnego wypadku z udziałem 

trzech ciężarówek, auta dostawczego i osobo-
wego. Była jedna ofiara śmiertelna i dwóch 
rannych w szpitalu.

Jak nam powiedziała Aneta Kotynia, st. 
sierż. sztab. z Komendy Powiatowej Policji 
w Koluszkach, funkcjonariusze ustalili wstęp-

nie, że 36-letni kierowca ciężarówki DAF ja-
dący ze Rzgowa w stronę Pabianic został ude-
rzony przez ciężarowego MAN-a, podążającego 
w kierunku Katowic. Kierował nim 72-letni 
mężczyzna.

W rezultacie zderzenia kierowca MAN-a stra-
cił panowanie nad kierownicą i uderzył w sy-
gnalizator świetlny oraz w pojazdy stojące na ul. 
Pabianickiej marki Iveco i Volkswagen. 72-letni 
kierowca MAN-a doznał śmiertelnych obrażeń. 
Sygnalizator świetlny upadł na inną ciężarówkę, 
stojącą na ul. Pabianickiej. Ranni kierowcy Vol-
kswagena i Iveco trafili do szpitala. Uczestnicy 
karambolu byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia 
badają policjanci z Komisariatu Policji w Rzgowie 
pod nadzorem prokuratury. Z wpisów na porta-
lach społecznościowych wynikało, że sygnalizacja 
w Rzgowie na skrzyżowaniu Pabianickiej z drogą 
krajową wieczorem była nieczynna, co się tutaj 
zdarza, gdy wzrasta wilgotność powietrza.

WK, fot. OSP Rzgów 
i KPP w Koluszkach

Groźny wypadek w Rzgowie
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Tego placu budowy nie widać od ulicy. Z tyłu 
strażnicy OSP Romanów rozpoczęła się roz-
budowa, w ramach której powstaną cztery po-
mieszczenia magazynowe w zabudowie parte-
rowej na planie prostokąta.

– Projektuje się zaopatrzenie budynku w in-
stalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną, 
wodociągową oraz kanalizację sanitarną – po-
informował Bogdan Błaziński, inspektor nad-
zoru z Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie. – W projekcie wydzielono 10 miejsc 
parkingowych w odległości minimum 6 metrów 
od granic z sąsiednią działką. Wody opadowe 
odprowadzane będą na nieutwardzony teren 
stanowiący własność gminy. Dojazd do projek-
towanego budynku odbywać się będzie poprzez 
istniejący zjazd.

Inwestycja ma na celu również przebudo-
wę istniejących pomieszczeń tak, aby wydzielić 
toalety dla niepełnosprawnych, pomieszczenie 
socjalne z toaletą dla personelu, wydzielenie 
z części kuchni pomieszczenia zmywalni i ko-
rytarza do wydawania posiłków. Murowana 
dobudówka zostanie pokryta dachem o kon-
strukcji drewnianej. Będzie on przykryty bla-
chodachówką w kolorze istniejącej części da-
chu strażnicy OSP.

Przewiduje się wewnątrz budynku rozbudo-
wę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kana-
lizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Po-
wierzchnia użytkowa po rozbudowie wyniesie 
517,34 m2, w tym nowa powierzchnia użytkowa 
to 50,56 m2. Włodzimierz Kupisz

To ogólnopolska akcja strażaków. 24 marca 
druhowie z OSP w Starowej Górze rozpo-
częli kolportaż ulotek informacyjnych doty-
czących profilaktyki i szczepień ochronnych 
przeciwko COVID-19 wspierając tym samym 
Narodowy Program Szczepień.

Nasza miejscowość w ostatnich latach 
bardzo się rozrosła. Tym samym rozniesienie 
1100 ulotek zajmie nam kilka dni, ale dotrzemy 
do każdego. Mieszkańcy ulotki informacyjne 
mogą znaleźć w swoich skrzynkach na listy.

Na ulotce wydrukowane są informacje dla 
seniorów jak i gdzie zarejestrować się na szcze-
pienie – a dla grup kolejnych – jak zgłosić chęć 
szczepienia. Jest tam umieszczony również te-
lefon kontaktowy do punktu szczepień w naszej 
gminie. Można również zgłaszać prośby o po-
moc w organizacji transportu na szczepienie.

Janusz Pacześniak, 
prezes OSP w Starowej Górze

Ruszyła Ruszyła 
rozbudowa rozbudowa 
strażnicy OSP strażnicy OSP 
RomanówRomanów

Druhowie OSP informują Druhowie OSP informują 
w sprawie szczepieńw sprawie szczepień

STAROWA GÓRA – ULOTKI TRAFIŁY DO MIESZKAŃCÓW
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W niedzielę, 7 marca 2021 r. w rzgow-
skim pałacu kultury przy ul. Szkol-
nej odbył się koncert najpiękniej-

szych arii z oper i operetek. Jak zauważył 
burmistrz Mateusz Kamiński, dokładnie rok 
temu na scenie przygotowano spektakl kome-
diowy dla uczczenia Dnia Kobiet, potem nasta-
ła pandemia i po roku piękna siedziba nowego 
GOK została ponownie otwarta dla publicz-
ności. Jeszcze wszyscy mieli maski, a co drugi 
fotel musiał pozostać pusty.

Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rzgowie wystąpiły wielkie sławy Teatru 
Wielkiego w Łodzi: Patrycja Krzeszowska-
-Kubit – sopran, Krzysztof Marciniak – te-
nor, Rafał Pikała – bas oraz Marcin Werner 
– pianista. W programie zaprezentowane zo-

stały najwspanialsze utwory muzyki operet-
kowej – aria Barinka’ya „Wielka sława to żart”, 
„Usta milczą, dusza śpiewa” z operetki „Wesoła 
Wdówka” czy „O sole mio”. Koncertowi przy-
słuchiwała się m.in. Małgorzata Rózga, zastęp-
ca burmistrza Rzgowa oraz Anna Malinowska, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

Muzyczną podróż do krainy walca i czar-
dasza poprowadził Krzysztof Marciniak. Sy-
pał anegdotami z życia Jana Kiepury i Bernarda 
Ładysza. Zachęcał publiczność do wspólnego 

śpiewania. Natomiast, bur-
mistrz Mateusz Kamiński 
oraz dyrektor GOK Joanna 
Papuga-Rakowska popró-
bowali swych talentów wo-
kalnych na scenie i zatańczyli 
z artystami. Koncert zakoń-
czył się owacją na stojąco 
i bisem, a po finale mężczyź-
ni wręczyli paniom kwiaty 
z okazji ich święta. W.Kupisz

Muzyczna podróż Muzyczna podróż 
na Dzień Kobietna Dzień Kobiet
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21 marca obchodzony 
jest Światowy Dzień 
Poezji. Z tej właśnie 
okazji Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie 
zaprosili miłośników poezji 
i nastrojowej muzyki 
na wieczór muzyczno-
poetycki o tematyce zimowej, 
który można było obejrzeć 
w Internecie.

Światowy Dzień Poezji to święto, które usta-
nowiło UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest 
zachęcanie do czytania poezji, a nawet pisania 
własnych wierszy. Główne obchody Międzyna-
rodowego Dnia Poezji odbywają się w Paryżu.

Przedstawiamy fotorelację z przygotowań 
do nagrania tego interesującego programu. 
Na scenie gościnnie wystąpili m.in. Mateusz 

Kamiński, burmistrz Rzgowa, Mał-
gorzata Rózga, zastępca burmistrza 
i Radosław Pełka, przewodniczący 
Rady Miejskiej. Poezje interpretowały 
również: Joanna Papuga-Rakowska 
– dyrektor Domu Kultury w Rzgowie 
oraz Anna Malinowska – dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej.

– Poza recytacjami program obej-
muje również duży ładunek muzyki 
– mówi Izabela Kijanka, chórmistrz 
Rzgowskiego Chóru „Camerata”, która 
pożegnała zimę wykonaniem cz. 2 Largo kon-
certu skrzypcowego „Zima” z cyklu „Cztery 
pory roku” Antonio Vivaldiego.

fot. GOK i Ryszard Poradowski

Poetycko Poetycko 
i wirtualnie…i wirtualnie…

POŻEGNANIE ZIMY

Z okazji Świąt Wielkanocnych Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie organizuje 

konkurs plastyczny. Tematem jest przestrzen-
na ozdoba wielkanocna wykonana dowolną 
techniką plastyczną. Prace można dostarczać 
w dniach od 12 kwietnia do 16 kwietnia w go-
dzinach 10.00–16.00 do siedziby GOK przy ul. 
Szkolnej 7 w Rzgowie. Konkurs jest skierowany 
do mieszkańców powiatu łódzkiego wschod-
niego bez ograniczeń wiekowych. Podsumowa-
nie zostanie zorganizowane w formie wystawy 
prac, która odbędzie się w GOK w Rzgowie, 
i którą (mamy nadzieję!) będzie można podzi-
wiać w dniach od 26 kwietnia do 7 maja br. 
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa 
dostępne są na stronie www.rzgowkultura.pl

Zapraszamy serdecznie do udziału 
i życzymy kreatywnych pomysłów! GOK

Konkurs Konkurs 
z jajem!z jajem!
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

W Konstantynie, w ostatni piątek lutego, 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”, przypadający 1 marca. Od 14 lat w Kon-
stantynie znajduje się obelisk upamiętniający 
żołnierzy II Konspiracji. To partyzanci różnych 
ugrupowań, którzy pomimo rozwiązania AK 
podejmowali walkę z Armią Czerwoną, NKWD, 
polską bezpieką, działaczami komunistycznymi, 
stojącymi za nową okupacją ziem polskich.

Ich walka zbrojna miała charakter symbo-
liczny i beznadziejny, lokalnie przyjmowała po-
stać wojny domowej. Władze w Polsce ludowej 

do 1956 r. zamykały w obozach i więzieniach, 
prześladowały, torturowały i mordowały żoł-
nierzy Polskiego Państwa Podziemnego, które 
walczyło z niemieckimi okupantami i sowiec-
kimi partyzantami na Kresach. Wielu z nich 
bowiem odpowiadało za przemoc wobec miej-
scowej polskiej ludności, za rozbrajanie AK 
i wysyłanie oficerów AK – w najlepszym wy-
padku na zesłanie.

Obecny na uroczystości wojewoda łódzki 
Tobiasz Bocheński powiedział o wzruszającym 
spotkaniu sprzed kilku dni z 90-letnimi kom-
batantami, którzy są wdzięczni za odsłonięcie 

w gminie Rzgów jednego z pierwszych obeli-
sków ku czci żołnierzy wyklętych i więźniów 
politycznych.

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński 
przypomniał o opiece, jaką roztoczono nad tym 
miejscem pamięci narodowej w Konstantynie. 
Choroby, inwalidztwo i podeszły wiek nie po-
zwalają dbać o obelisk samym kombatantom. 
Jednak, staraniem rzgowskiego samorządu, 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz za-
rządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
udało się wynieść nad poziom terenu miejsce 
pod obeliskiem, ogrodzić je, wybudować alej-
kę i na nowo zazielenić otoczenie kamiennego 
głazu z tablicą informacyjną.

Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wy-
klętych zgromadzeni pomodlili się z udzia-

łem księdza kanonika Krzysztofa Florczaka. 
To była modlitwa za tych, bez których Polacy 
nie odzyskaliby suwerenności w 1989 r. Wią-
zanki kwiatów złożyli i zapalili znicze przed 
obeliskiem m.in. burmistrz Mateusz Ka-
miński, Włodzimierz Kaczmarek z Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie, sołtys Konstantyny 
– Zdzisław Wróblewski, Zbigniew Cisowski 
– wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rz-
gowie, radni Zbigniew Waprzko i Rafał Klu-
czyński, wojewoda Tobiasz Bocheński, Piotr 
Cieplucha – doradca wojewody, przedstawi-
ciel Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
– Sebastian Bulak, Bartosz Bijak – naczelnik 
Oddziału Upamiętnienia Walk i Męczeństwa 
Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

W.Kupisz

Wyklęci, ale niezapomniani

Stan pandemii skutkował ograniczeniami 
w funkcjonowaniu placówek kultural-
nych, w tym bibliotek, które swoje zbio-

ry od kilku miesięcy udostępniają w sposób 
zalecany przez stacje sanitarno-epidemiolo-
giczne. Także rzgowska Gminna Biblioteka 
Publiczna wypożycza przy zachowaniu rygo-
rów sanitarnych.

Częsta dezynfekcja, obowiązkowa 
14-dniowa kwarantanna oddawanych ksią-
żek, zamknięta czytelnia to codzienność pra-
cy bibliotekarzy. Dlatego odwiedziny uczniów 
zerówki Szkoły Podstawowej im. św. Królowej 
Jadwigi w Kalinie pod opieką Renaty Madej 
i Sylwii Kuty to nieśmiały krok do pełniej-
szego otwarcia.

Zapoznanie z biblioteką publiczną oraz 
zasadami wypożyczania książek, obejrze-
nie najpiękniejszych wydawnictw dla dzieci 
i opracowanie „życzeń książki” wypełniły 

czas pobytu w placówce. Dzięki życzliwości 
dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury nastąpił ciąg dalszy atrakcji, bowiem 
dzieci zostały zaproszone do obejrzenia sali 
widowiskowej. Pokaz świateł i dymów za-
chwycił najmłodszych, którzy z pewnością już 
wkrótce staną się świadomymi odbiorcami, 
a może także twórcami kultury.

Biblioteka także zyskała kilku nowych 
czytelników, który wraz z rodzicami ponow-
nie odwiedzili placówkę, aby zapisać się i wy-
pożyczyć książki. A czytelnicy? Są wspaniali, 

bo nie odstraszają ich pandemiczne zasady 
dostępności zbiorów i ciągle zaglądają, spra-
gnieni nowych książek, które sukcesywnie 
zakupujemy, opracowujemy i udostępniamy.

Piątek, 26 lutego okazał się dniem wy-
jątkowym, ponieważ Henryka Gorzkiewicz 
z Grodziska (na zdj.) od „zawsze” czytająca 
wiele książek, zapisała się do biblioteki jako 
pięćsetna czytelniczka w 2021 r. Nie obyło się 
bez pamiątkowego zdjęcia Od początku roku 
odwiedzin odnotowano oczywiście znacznie 
więcej, bo większość zapisanych osób zajrza-

ła przynajmniej kilka razy. Codziennie wraca 
do biblioteki kilkadziesiąt książek, a w rekor-
dowym dniu ostatniego tygodnia naliczyli-
śmy 110 oddanych tytułów.

Liczymy na otwarcie czytelni i umożliwie-
nie organizacji spotkań autorskich, chociaż 
przy zachowaniu reżimu sanitarnego liczba 
uczestników musi być znacznie ograniczona. 
Pierwsza jaskółka w marcu – on-linowe spo-
tkanie z Anią Stryjewską z okazji ukazania 
się kontynuacji „Zośki”. Zapraszamy!



Do zaczytania jeden krok!Do zaczytania jeden krok!
Anna 
Malinowska
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Odszedł od nas Marek Bagiński. Uro-
dził się 9 października 1948 r. Jego 
najbliższa rodzina jest związana 

ze Rzgowem. Ojciec Bolesław Grzegorz był 
wieloletnim działaczem Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska”. Matka Janina 
Siutowicz przed wojną kierowała w Rzgowie 
oddziałem Strzelca Polskiego. Oboje rodzice 
śpiewali w chórze.

Marek Bagiński w 1973 roku ukończył 
Politechnikę Łódzką z tytułem magistra inży-
niera mechanika. Przepracował łącznie ponad 
40 lat. Karierę zawodową rozpoczął w zakładzie 
przemysłu lekkiego. Najdłużej, bo od 1975 r. 
do 2013 r. pracował w Łódzkim Zakładzie Wo-
dociągów i Kanalizacji – przez ćwierć wieku był 
tu głównym mechanikiem.

– Jako nastolatkowie mieliśmy wielkie zami-
łowanie do muzykowania – Marek grał na pia-

ninie, a nawet później na organach kościelnych, 
a ja gram na skrzypcach – wspomina brat zmar-
łego Andrzej Bagiński. – Co ciekawe, to nie było 
poparte żadnym wykształceniem muzycznym. 
Z inspiracji rodziców przygotowywaliśmy na chó-
rze msze muzyczne. Kiedyś, nieoczekiwanie za-
graliśmy parze, która akurat brała ślub. Było 
wielkie, radosne zaskoczenie, bo przecież młodzi 
tego nie zamówili. Razem w gronie innych dzieci 
spotykaliśmy się, aby grać i śpiewać w Szkole Pod-
stawowej w Rzgowie. To było takie spontaniczne 
ognisko muzyczne, o którego istnieniu nie wspo-
minają kroniki. Pamiętam, jak w dorosłym życiu 
Marek zdał egzamin na politechnice, a dla roz-
ładowania stresu grał kilka godzin na pianinie.

Praca zawodowa nie przeszkadzała Mar-
kowi Bagińskiemu w aktywności społecznej. 
W 1985 roku założył w Rzgowie Ognisko Mu-
zyczne. Od 1994 r. przez cztery kadencje był 
radnym Rady Gminy, a później Rady Miejskiej 
w Rzgowie. Pełnił m.in. funkcję przewodniczą-
cego komisji rewizyjnej.

– Przez 11 lat wchodził 
w skład kolegium redakcyj-
nego miesięcznika „Rzgów 
Nasza Gmina”, którego był 
inicjatorem – wspomina 
dalej pan Andrzej. – On 
był autorem krzyżówek pod-
pisywanych pseudonimem 
Barek. Był autorem po-
pularnych krzyżówek za-
mieszczanych w tej gazecie. 
Z wielkim zapałem szukał 
sponsorów nagród dla czy-
telników, którzy prawidło-
wo je rozwiązali. Nie opuścił 
żadnego z zebrań kolegium 
redakcyjnego, na którym 
szczegółowo rozmawiano 
o każdym ważniejszym ar-
tykule.

Doświadczenie zawodowe wykorzystał 
na rzecz rozwoju Rzgowa i poprawy jakości ży-
cia jego mieszkańców. Był jednym z założycieli, 
a potem przewodniczącym Społecznego Komi-
tetu Budowy Wodociągów i Kanalizacji. W skład 
komitetu wchodziło kilku specjalistów z tej 
branży i branż pokrewnych. Można powiedzieć, 
że w tym gremium żyłka do działalności non 
profit była skojarzona z profesjonalizmem. Tak 
więc w latach 1990–2000 Marek Bagiński wspie-
rał wysiłek samorządowców przy projektowaniu 
i budowie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz Rz-
gowskiej Oczyszczalni Ścieków. To była pierwsza 
biologiczna oczyszczalnia w regionie łódzkim, 
którą otwarto 13 października 1992 r. Miał także 
swój udział w doprowadzeniu do uruchomienia 
nowoczesnej hydroforni w Rzgowie.

W 2002 roku za całokształt działalności 
społecznej otrzymał od Prezydenta RP – Srebr-
ny Krzyż Zasługi. Marek Bagiński był człowie-
kiem tak skromnym, że nie powiedział o tym 
nawet bratu. Ta jego skromność przejawiała się 
również w tym, że praktycznie nie pozostawił 
po sobie żadnych zdjęć. W gminie go docenia-
no, czego wyrazem było przyznanie tytułu Ho-
norowego Obywatela Gminy Rzgów w 2014 r. 
Jego życie było ściśle związane z życiem lokal-
nej społeczności. Starał się uczestniczyć w każ-
dym wydarzeniu. Choć sam nie łowił, chętnie 
przypatrywał się na przykład dziecięcym zawo-
dom wędkarskim w Rzgowie.

Zmarł po ciężkiej chorobie, pozostawiając 
pogrążonych w bólu: żonę Janinę i córkę Ka-
tarzynę oraz brata Andrzeja. Pogrzeb Marka 
Bagińskiego odbył się 27 lutego na cmentarzu 
w Rzgowie. Włodzimierz Kupisz

fot. archiwum rodzinne i W.Kaczmarek

WSPOMNIENIE O MARKU BAGIŃSKIM

„Bohaterowie Polski Walczącej” – tak brzmiał 
temat konkursu wiedzy historycznej zorganizo-
wany przez Instytut Pamięci Narodowej, który 
odbył się z okazji przypadającej 14 lutego 2021 
roku 79. rocznicy powstania Armii Krajowej.

– Pytania były podchwytliwe i należało do-
brze zastanowić się nad odpowiedzią – mówi 
Jakub Mielcarz, uczeń VIII klasy Szkoły Pod-

stawowej w Kalinie, który znalazł się wśród 
finalistów i został wyróżniony nagrodą od IPN.

Nasz uczeń szczególnie interesuje się histo-
rią II wojny światowej oraz losami żołnierzy 
AK. Pełni funkcje chorążego pocztu sztanda-
rowego szkoły i zawsze z oddaniem uczestniczy 
w świętach państwowych.

Magdalena Mordaka

Kuba z Kalina finalistą 
konkursu historycznego IPN

Inżynier Inżynier 
z muzyczną z muzyczną 
duszą…duszą…

Jak co roku, w marcu wspominamy by-
łego burmistrza Rzgowa Konrada Ko-

busa, który po krótkiej i ciężkiej chorobie 
zmarł 27 marca 2016 r. w wieku 49 lat. Fla-
gi gminne opuszczono wówczas do połowy 
masztów i przybrano kirem. Na znak żałoby 
o północy z niedzieli na poniedziałek wiel-
kanocny zawyły syreny strażackie.

Konrad Kobus urodził się 9 październi-
ka 1967 roku w Rawie Mazowieckiej. Funk-
cję burmistrza pełnił od 9 grudnia 2014 r. 
W II turze wyborów samorządowych zdobył 
1523 głosy. W programie wyborczym ak-
centował, że pragnie rozbudowy oczyszczal-
ni ścieków w Rzgowie, budowy kanalizacji 
w Starowej Górze i Starej Gadce, poprawy 
jakości dróg i budowy nowej siedziby GOK.

Legitymował się wyższym wykształce-
niem uniwersyteckim ekonomiczno-socjo-
logicznym. Pracował najpierw w rzgowskim 
magistracie, a potem od 1 X 2007 r. jako dy-
rektor GZWiK w Rzgowie. Doświadczenia 
samorządowe zdobył w latach 2006–2010 
jako radny Powiatu Łódzkiego Wschodnie-
go. Związany był z PSL.

Był człowiekiem skromnym. Oddzielał 
pracę w samorządzie od życia rodzinnego. 
W młodości uprawiał różne sporty: zapasy, 
podnoszenie ciężarów, koszykówkę. Odno-
sił sukcesy sportowe. Jego imię nosi rzgow-
ska Hala GOSTiR w Rzgowie, a większość 
planów burmistrza K. Kobusa już została 
zrealizowana. W.Kupisz

5. ROCZNICA 
ŚMIERCI

KONRADA 
KOBUSA
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Przypominamy, że zgodnie 
z aktualnymi przepisami, 
obowiązkiem właściciela 
nieruchomości jest 
wyposażenie nieruchomości 
w pojemnik na odpady 
zmieszane, przeznaczony 
do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymanie 
ich w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym.

Do 30 kwietnia 2021 roku, czyli do końca 
trwania obecnej umowy z firmą zajmującą się 
odbiorem i zagospodarowanie odpadów z te-
renu nieruchomości zamieszkałych w gminie 
Rzgów właściciele nieruchomości są zobowią-
zani do wyposażenia nieruchomości w po-
jemniki na niesegregowane zmieszane odpady 

komunalne we własnym zakresie. 
Pozwoli to usprawnić funk-
cjonowanie systemu go-
spodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie 
gminy Rzgów w przy-
padku zmiany firmy 
odpowiedzialnej za od-
biór odpadów, zwięk-
szenie konkurencyjności, 
jak również umożliwi orga-
nizację przetargów na znacz-

nie krótsze okresy oraz ograniczy 
ogólne koszty usługi. Obec-

nie brak jest możliwości 
prawnych zakupienia po-
jemników przez gminę 
na rzecz mieszkańców. 
Ten zakup w dłuższej 
perspektywie przyniesie 
jednak wszystkim pewne 

oszczędności.

Jaki pojemnik zakupić?
Zgodnie z uchwałą nr XVI/160/2019 Rady 

Miejskiej w Rzgowie z 27 listopada 2019 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy, do gromadzenia 
zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 
komunalnych, uwzględniając liczbę osób za-
mieszkujących daną nieruchomość, przewiduje 
się pojemniki o następujących pojemnościach:

1)  do 4 osób zamieszkujących daną nierucho-
mość – pojemnik lub worek o pojemności 
do 120 litrów,

2)  powyżej 4 osób zamieszkujących daną nie-
ruchomość – pojemnik lub worek o pojem-
ności do 240 litrów,

Ponadto pojemnik:
a)  musi być wykonany z wytrzymałego tworzy-

wa sztucznego,
b)  posiadać praktyczną pokrywę, która sku-

tecznie uniemożliwia wydobywanie się za-
pachów,

c)  posiadać tylne kółka, umieszczone po bocz-
nych stronach pojemnika,

d)  być przystosowany do mechanicznego 
opróżniania przez śmieciarki z uchwytem 
grzebieniowym,

e)  być odporny na chemikalia i promieniowa-
nie słoneczne.



Konieczny własny pojemnik 
na odpady zmieszane

UWAGA!
Od 1 maja 2021 roku należy 
wyposażyć nieruchomość 
w pojemnik na zmieszane 

(niesegregowane) 
odpady komunalne

Przypominamy!

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

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

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

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

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

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

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

Nowe stawki za odbiór odpadów
OD 1 MAJA – 28 ZŁ OD OSOBY MIESIĘCZNIE ZA ODPADY SEGREGOWANE ORAZ 112 ZŁ ZA ODPADY NIESEGREGOWANE

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.
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Z dniem 3 marca 2021 r. burmistrz Rzgowa 
powołał Gminną Komisję ds. Ochrony Śro-

dowiska. Ma to być organ doradczy w sprawach 
ochrony środowiska. Radni zajmą się przede 
wszystkim realizacją ustawy antysmogowej.

Komisję złożoną z radnych powołano się 
w składzie: Rafał Kluczyński – przewodniczą-
cy, Anna Tumińska-Kubasa – zastępca prze-
wodniczącego komisji. Członkowie: Kamila 
Kuźnicka, Kordian Skalski, Paweł Redzynia 
oraz Magdalena Górska z UMR.

W pierwszej kolejności komisja zajmie 
się rozwiązywaniem problemów, związanych 
z likwidacją „kopciuchów” i zastąpieniem ich 
piecami niskiej emisji. W kompetencji komisji 
znalazły się m.in. takie sprawy jak: nielegalne 
spalanie odpadów, dofinansowanie utyliza-

cji azbestu, termomodernizacja, odnawialne 
źródła energii, czy przydomowe oczyszczalnie 
ścieków.

W posiedzeniach komisji mogą uczestni-
czyć pracownicy Urzędu Miejskiego w Rzgo-
wie, merytorycznie odpowiedzialni za dany 
temat, autorzy opracowań, dokumentów, 
przedstawiciele innych urzędów i jednostek 
organizacyjnych, przedstawiciele służb mun-
durowych i inne osoby związane ściśle z tema-
tyką omawianego problemu.

Kadencja komisji trwa od dnia jej powo-
łania do końca VIII kadencji Rady Miejskiej 
w Rzgowie w 2023 r. Burmistrz może dokonać 
zmian w składzie komisji przed upływem jej 
kadencji.

W.Kupisz

Do końca marca można składać w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie wnioski związane 

z bezpłatnym demontażem z dachów lub usu-
waniem luzem zalegających na posesjach płyt 
azbestowo-cementowych. Druków na ich usu-
nięcie pobrano bardzo dużo – wypełnionych 
wniosków wróciło na razie niewiele.

– Pozbywanie się niebezpiecznych pokryć 
dachowych jest finansowane w 90% ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, a w pozostałej części 
przez gminę – mówi Magdalena Górska, głów-
ny specjalista ze rzgowskiego ratusza. – Całe 
przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski, 
a jego zakończenie przewidziano w 2032 r.

Według inwentaryzacji przeprowadzonej 
w gminie Rzgów w 2017 r. – groźny azbest 
znajdował się na powierzchni 143 tys. m2, 
a jego waga została oszacowana na 2146 ton.

W ubiegłym roku eternitowe dachy zniknę-
ły z 50 posesji, w 2019 r. z 70, a w 2018 r. z pra-
wie 100. Umowę z gminą mieszkańcy podpi-
sują na bezpłatny demontaż, przygotowanie 
do transportu, wywiezienie i unieszkodliwienie 
płyt azbestowo-cementowych. W najlepszym 
roku z gminy usunięto około 200 ton szkodli-
wego materiału. WK

Specjalna komisja gminna 
zajmie się trucicielami

Można pozbyć się azbestu…

Na podstawie wykonanej 
w 2019 r przez Urząd Miejski 
w Rzgowie inwentaryzacji 
źródeł niskiej emisji wynika, 
że dwie trzecie domów 
jednorodzinnych w gminie 
posiada piece poniżej 3 klasy, 
które należałoby wymienić 
do 1 stycznia 2023 roku, klasę 
3–4 posiada 23,5% i te piece 
należy wymienić do 1 stycznia 
2027 r.

Co zrobiono dotychczas
Dzięki pomocy samorządu w 2019 r. wymie-
nionych zostało 76 kopciuchów na następujące 
źródła ciepła: kotły na gaz ziemny – 57 sztuk, 
pompa ciepła – 1, paliwa stałe – 18 szt. Koszt 
przedsięwzięcia wyniósł ok. 766 tys. zł.

Pod koniec 2020 r. burmistrz Rzgowa pod-
pisał z WFOŚiGW w Łodzi porozumienie w ra-
mach programu „Czyste powietrze”. Od stycz-
nia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w pok. 
nr 7 można z pomocą pracownika wypełnić 
wniosek o dofinansowanie lub go rozliczyć.

Powszechny spis pieców
– Jeszcze w tym roku czeka nas ogólnopolski spis 
pieców zgodnie z nowelizacją Ustawy o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków 
– mówi Magdalena Górska, kierownik Re-
feratu Ochrony Środowiska. – Trzeba zebrać 

deklaracje, dotyczące źródeł ogrzewania w bu-
dynkach mieszkalnych. Od momentu wejścia 
w życie tej ewidencji, a jej termin przewidywany 
jest na kwiecień 2021 r., samorząd będzie miał 
rok, by zebrać kompletne dane. W przypadku 
niezłożenia deklaracji, urzędnicy będą wzywać 
mieszkańców lub chodzić na kontrole.

Potrzebny nadzór i kontrola
Niestety nadal wiele osób pali w piecach nie-
dozwolonym opałem. Pracownicy magistratu 
nie mogą wystawić mandatów za tego typu 
wykroczenie. Urzędnik może występować 
tylko w charakterze oskarżyciela publicznego 
w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom 
o ochronie środowiska.

Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochro-
ny środowiska, burmistrz może upoważnić 
do wykonywania kontroli funkcjonariuszy stra-
ży gminnych. Rzgów nie posiada takiej formacji, 
a koszty jej utworzenia są zbyt duże. Burmistrz 
rozważał już „wypożyczanie” strażników z in-
nej gminy, ale okazało się to niezgodne z prze-
pisami. Innym rozwiązaniem prawnym byłoby 
utworzenie wspólnej straży gminnej siłami kilku 
samorządów. Z ustawy wynika, że kontrolujący 
jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznaw-
cami oraz niezbędnym sprzętem przez całą dobę 
na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, 
na których prowadzona jest działalność gospo-
darcza, a w godzinach od 6 do 22 na pozostały 
teren. W praktyce to jednak nie jest takie proste, 
bo rzeczoznawcę trzeba ściągnąć np. z Państwo-
wego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ło-
dzi. Natomiast niezbędny sprzęt to np. dron 
z aparatem fotograficznym lub kamerą i apa-

raturą pomiarową do zmierzenia szkodliwości 
dymu z komina. Gdyby udało się stworzyć straż 
gminną kilku samorządów, to wtedy koszty mo-
głyby się proporcjonalnie rozłożyć.

Udokumentować 
wykroczenie i karać
Dron rejestrujący skalę i rodzaj szkody dla śro-
dowiska jest użyteczny, podobnie jak fachowa 
ocena szkodliwej zawartości paleniska pieco-
wego, przeprowadzona w certyfikowanym la-
boratorium. Jeśli gmina zgromadzi odpowiedni 
materiał dowodowy, wówczas burmistrz wy-
stąpi do wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska o podjęcie odpowiednich działań, 
które mogą być bardzo dotkliwe dla trucicieli. 
Z drugiej strony powyższe działania zmuszą 
ich do zastanowienia, czy opłaca się wrzucać 
do pieca plastik, gumę, podkłady kolejowe, po-
lakierowane elementy mebli czy inne śmieci.

– Osobną kwestią jest palenie niedozwolo-
nych rzeczy przez przedsiębiorców, gdyż sprawy 
te można przekazać do Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska, który przyjmuje 
całodobowo zgłoszenia i ma możliwość wstępu 
na daną nieruchomość, a w konsekwencji na-
łożyć mandat – mówi Magdalena Górska. – 
Aby usprawnić naszą pracę i móc się wsłuchać 

w głosy mieszkańców, burmistrz Mateusz Ka-
miński powołał Gminną Komisję ds. Ochrony 
Środowiska, której członkami zostali radni oraz 
pracownik urzędu. Pierwszym tematem, nad 
którym pochyli się komisja będzie na pewno te-
mat palenia odpadów w paleniskach domowych.

Trzeba uświadamiać i edukować
– Finalnie zostanie opracowana procedura kon-
troli, tylko musimy zastanowić się wspólnie, czy 
będzie ona się odbywała przy pomocy policji, 
straży gminnej czy w inny sposób – podkreśla 
Magdalena Górska. – Opracowany został gmin-
ny program niskoemisyjny, który ma wyznaczyć 
działania, jakie podejmie samorząd w najbliż-
szych latach – uchwała zostanie przedstawiona 
na marcowej sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.

– Przed nami jeszcze w tym roku przeprowa-
dzenie aktualizacji programu ochrony środowi-
ska, planu gospodarki niskoemisyjnej oraz planu 
założeń zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa 
gazowe dla gminy Rzgów – zapowiada kierow-
niczka Referatu Ochrony Środowiska. – Będzie-
my również prowadzić w dalszym ciągu edukację 
ekologiczną, na razie w formie ulotek i publikacji 
prasowych, ale mam nadzieję, że jak tylko skończy 
się pandemia, uda nam się wyjść do mieszkańców.

Włodzimierz Kupisz

Jak walczyć Jak walczyć 
ze smogiem?ze smogiem?
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Działa Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Projekt finan-
suje Samorząd Województwa Łódzkiego – Regionalne Centrum Polityki Społecznej 

w Łodzi. Pod numerem 726 611 611 oraz w mediach społecznościowych – na Messengerze 
i Snapchacie, przez siedem dni w tygodniu dzieci i młodzież mogą uzyskać wsparcie specja-
listów – terapeutów, psychologów, pedagogów, interwentów kryzysowych.

Służą oni pomocą i radą młodym ludziom, którzy nie radzą sobie w sytuacjach kryzy-
sowych. Jedną z takich sytuacji może być czas, w jakim się wszyscy znaleźliśmy, dotyczący 
ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa. Telefon działać będzie najprawdopodobniej 
do końca 2021 roku.

InfoInfolinia: 726 611 611linia: 726 611 611
działa codziennie w gdziała codziennie w godzinach 15.00–18.00odzinach 15.00–18.00

W kontakcie na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj) codziennie od 18.00 do 21.00

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagro-
żenie pożarowe związane z wypalaniem 

traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest 
niezgodny z prawem i grożą za niego surowe 
sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłaca-
nych przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Jak groźny jest pożar łąk, 
można było przekonać się wiosną ubiegłego 
roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała 
kilkanaście dni.

Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna 
i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem 
traw, co roku znajdują się osoby, które lekcewa-
żąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośred-
niego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz 
zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki 
wypalania traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powo-
duje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia 

też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stop-
niu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru 
gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku 
lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego 
ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko war-
stwa życiodajnej próchnicy, giną również zwie-
rzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną 
pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, 
w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna, 
a nawet gorzej…
Zakaz wypalania traw określony został w Usta-
wie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o la-
sach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę 
nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość 
może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co wię-
cej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie 
do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty 
zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia 
mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – 
zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega 
karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw grozi pożarem, 
ale to też ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu 
grożą również dotkliwe kary, które nakładać 
może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych 
jest jednym z warunków, których rolnicy zo-
bligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się 
o płatności bezpośrednie oraz płatności obsza-
rowe w ramach PROW 2014–2020. W przypad-
ku jego złamania ARiMR może nałożyć na rol-
nika karę finansową zmniejszającą wszystkie 
otrzymywane przez niego płatności o 3%. 
W zależności od stopnia winy, może zostać ona 
obniżona do 1% bądź zwiększona do 5%.

Jeszcze wyższe sankcje przewidziane 
są dla tych, którzy świadomie wypalają 
grunty rolne – muszą oni liczyć się z ob-
niżeniem płatności nawet o 25%. Agencja 
może również pozbawić rolnika całej kwoty 
płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli 
stwierdzone zostanie uporczywe wypala-
nie przez niego traw.



Wypalanie 
traw grozi 
pożarem

TELEFON ZAUFANIA TELEFON ZAUFANIA 
dla Dzieci i Młodzieżydla Dzieci i Młodzieży

OGRANICZENIA W ORGANIZACJI PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE 

W ZWIĄZKU Z TRWANIEM STANU EPIDEMII 
NA TERENIE RP

  W Urzędzie Miejskim w Rzgowie wstrzymana jest bezpośrednia obsługa in-
teresanta z wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki, które załatwiane będą 
po uprzednim telefonicznym dokonaniu ustaleń z właściwym pracownikiem 
merytorycznym w wyznaczonym przez niego terminie.

W związku z koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego Urząd Miejski 
w Rzgowie od 22 marca 2021 r. do odwołania wprowadza przerwę w godzinach 
pracy 10.45–11.15 (we wtorki w godz. 12.45–13.15)

  Na terenie Urzędu wyznaczeni pracownicy kierują przemieszczaniem się inte-
resantów tak, aby w Urzędzie przebywał jeden interesant na jedno stanowisko 
obsługi (z wyłączeniem dzieci do 13. roku życia przebywających z rodzicami oraz 
osób, których obecność konieczna jest do załatwienia sprawy).

  Zaleca się korzystanie z usług elektronicznych i drogi korespondencyjnej w celu 
załatwienia spraw możliwych do realizacji bez bezpośredniej obsługi stacjonar-
nej.

  Zawiesza się przyjęcia interesantów przez Burmistrza Rzgowa.
  Zawiesza się pracę kasy Urzędu Miejskiego w Rzgowie i przyjmowanie wpłat 

gotówkowych.

DANE KONTAKTOWE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ/KORESPONDENCYJNĄ:

Urząd Miejski w Rzgowie, plac 500-lecia 22, 95–030 Rzgów
e-mail: sekretariat@rzgow.pl, tel. sekretariatu 42 214 12 10

faks sekretariatu 42 214 12 07, platforma ePUAP:/UMRzgow/skrytka

BEZPOŚREDNIE DANE KONTAKTOWE DO POSZCZEGÓLNYCH 
REFERATÓW W CELU UMÓWIENIA WIZYTY W URZĘDZIE:

– 42 214 11 11 – Sekretarz Gminy
– 42 214 11 30 – Urząd Stanu Cywilnego
– 510 630 719 lub 42 214 11 30 – Dowody Osobiste
– 42 214 11 30 – Ewidencja Ludności
– 42 214 12 09 – Geodezja, Rolnictwo
– 42 214 11 42 – Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami
– 42 214 11 09 – Inwestycje
– 42 214 12 33 – Gospodarka Komunalna
– 42 214 13 53 – Księgowość Podatkowa
– 42 214 14 45 – Księgowość Budżetowa
– 42 214 12 10 w. 5 – Wymiar podatku
– 42 214 11 30 – Oświata
– 42 214 13 06 – Biuro Rady Miejskiej
– 42 214 12 10 w. 8 – Działalność Gospodarcza
– 42 214 14 84 – Starostwo Powiatowe w Łodzi – Komunikacja
– 42 211 61 80 –  Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydz. Geodezji i Kartografii, 

Wydz. Architektury i Budownictwa.

UWAGA!
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Z niecierpliwością czekaliśmy 
na rozpoczęcie rozgrywek 
klasy okręgowej. Wszystko 
wydawało się dopięte 
na ostatni guzik. Jednocześnie 
sądziliśmy, że przeszkodzić 
może nam jedynie nawrót 
zimowej aury. Mecz Zawiszy 
z rezerwami zespołu z Kutna 
zaplanowano na sobotę 
20 marca, a najgorsza 
z możliwych wiadomości 
o zawieszeniu rozgrywek 
dotarła do nas w czwartek 
18 marca.

Najtrudniejszy przeciwnik

Niestety kolejny raz wszystkie plany pokrzyżo-
wał koronawirus i obostrzenia, na jakie zde-
cydowali się rządzący naszym krajem. Ama-
torskie rozgrywki seniorów od szczebla V ligi 
zostały wstrzymane na okres trzech najbliż-
szych tygodni, czyli do 9 kwietnia. Co wyda-
rzy się później? Bardzo ciężko w obecnej chwili 
na to pytanie odpowiedzieć. Miejmy nadzieję, 
że liga zostanie wznowiona, bo kolejny lock-
down może spowodować brak możliwości ich 
pełnego rozegrania.

Już teraz w terminarzu znalazły się trzy pił-
karskie środy, a do nich zapewne dojdą kolejne 

trzy wynikające z obecnej przerwy. Dla w więk-
szości pracujących zawodników taki harmono-
gram może okazać bardzo trudny do połączenia 
ze względu na pozasportowe obowiązki. Zawi-
sza próbował przenieść swoje spotkanie na pią-
tek, jednak na przeszkodzie stanęło skomple-
towanie kadry przez zespół gości. I tak zamiast 
rozpoczęcia ligowej wiosny przyszło nam ro-
zegrać kolejne spotkanie sparingowe z wyma-
gającym rywalem z Różycy. Pojawił się nawet 
pomysł, aby uznano to spotkanie za mecz ligo-
wy, ale na takie rozwiązanie nie przystał Łódzki 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

Po bezbramkowej pierwszej połowie, w dru-
giej zobaczyliśmy aż cztery gole, po dwa dla 
każdej ze stron. Dla Zawiszy trafił Sebastian 
Awerianow i Damian Bedynek, a dla ligowe-
go rywala między innymi znany z występów 
w Ekstraklasie Michał Łabędzki. Trener Osiń-
ski do gry desygnował w zasadzie dwie różne 
i – jak się okazało – równe jedenastki, bo z gry 
w pierwszej i drugiej połowie można być prawie 
tak samo zadowolonym. Dodatkowo Zawisza 
w drugiej części gry nie wykorzystał jednej stu-
procentowej sytuacji, a kolejne uderzenie 
wylądowało tylko na poprzeczce 
bramki przeciwników.

Oficjalnie do naszego 
zespołu w przerwie zimo-
wej dołączyło 3 zawod-
ników – doświadczony 
32-letni Bartosz Sen-
dal i dwóch 19-letnich 
młodzieżowców – Ma-

ciej Królikiewicz i Szymon Kunat. Treningi 
z drużyną wznowili także Michał Łągiewczyk 
i Lukas Tadeu, a kadra liczy obecnie 28 zawod-
ników. Część młodzieżowców łączyć będzie 
treningi seniorskie z treningami i meczami 
w lidze juniorów, którzy zachowali swój byt 
w I lidze wojewódzkiej.

Panie w pewnej niepewności…
W prawie takim samym położeniu jak zespół 
z klasy okręgowej znalazła się nasza żeńska 
drużyna. Dlaczego prawie? Z uwagi na to, 
że ogłoszony lockdown ma się zakończyć tuż 
przed startem ich zmagań. A także i dlatego, 
że w pierwszej kolejce nasze dziewczyny pau-
zują po wycofaniu się Sokoła Aleksandrów. 
W poprzednim numerze pisaliśmy już o fatal-
nej sytuacji czwartej ligi kobiet, a to niestety 
nie koniec złych wiadomości.

Z rozgrywek najprawdopodobniej wycofa 
się kolejna drużyna – Górnik Łęczyca, co spo-
woduje pozostanie w lidze tylko 5 zespołów. 
Do rozegrania będą zatem 4 kolejki, a koniec 

rozgrywek zaplanowano aż na 6 czerwca. 
Wychodzi więc na to, że w danym 

miesiącu odbędą się po dwa 
spotkania. Ta sytuacja nie-

wątpliwie musi skłonić 
władze wojewódzkiego 
związku piłkarskiego 
do ponownego pochy-
lenia się nad podziałem 
żeńskiego „grania”, gdyż 
już teraz można śmiało 
orzec, że większego 
sensu to nie ma.

Młodzież 
wystartowała!
Po pierwszej części 
artykułu można było 
zapewne przypuszczać, 
że także i młodzieżowe 
rozgrywki nie wystar-
tują zgodnie z ogło-
szonym terminarzem. 
Jak się jednak okazało, 
wprowadzono restryk-
cje oraz decyzją ŁZPN 

ruszyły one zgodnie z planem. Zawisza ma już 
za sobą pierwsze ligowe spotkanie, w którym 
zespół młodzików z rocznika 2009 zremisował 
na wyjeździe z Iskrą Dobroń 2:2. Bramki w tym 
spotkaniu strzelili Marcel Paluch i Jakub Ko-
walczyk. Pozostałe drużyny do rozgrywek za-
czną przystępować od weekendu 27–28 marca. 
Na stadionie w Rzgowie będziemy mogli wte-
dy obejrzeć dwa mecze – w sobotę trampkarzy 
(rocznik 2006/07) ze Zjednoczonymi Stryków 
oraz w niedzielę juniorów Zawiszy ze Skalni-
kiem Sulejów. W ostatnich spotkaniach przy-
gotowujących te zespoły do ligi trampkarze 
pokonali Włókniarza Pabianice 2:1, a juniorzy 
ograli 7:1 Skalnika Sulejów, czyli pierwszego li-
gowego rywala. W ten sam weekend rozgrywki 
rozpoczną zawodnicy z rocznika 2008, którzy 
udadzą się do Różycy. Ich ostatnia gra kontro-
lna także zakończyła się zwycięstwem, tym ra-
zem 5:3 nad SP Widzew.

Triumf rocznika 2012
Bardzo udanie w turnieju organizowanym 
w Częstochowie wypadła jedna z najmłod-
szych drużyn Zawiszy. Ich świetna gra pozwo-
liła ostatecznie na zwycięstwo w całych zawo-
dach. W meczu finałowym nie pozostawili oni 
złudzeń drużynie Szczakowianki Jaworzno, 
wygrywając 4:0. To nie koniec wyróżnień gdyż 
najlepszym strzelcem został Aleksander Ba-
dziak. Takie sukcesy, już nie tylko na lokalnej 
arenie, pokazują że piłka młodzieżowa w Zawi-
szy zmierza w dobrym kierunku, a i dla naszej 
gminy to dobra promocja nie tylko walorów 
gospodarczych, ale także tych społecznych 
i sportowych. Jesteśmy też bardzo ciekawi, jak 
ta drużyna poradzi sobie w rozgrywkach ligo-
wych, w których zmierzy się z zawodnikami 
o rok od siebie starszymi. Jak nieprzewidywal-
na może okazać się piłka w tym wieku, ten sam 
zespół przekonał się już chwilę później, w me-
czu kontrolnym, w którym po raz pierwszy tej 
wiosny na zielonym boisku zmierzyli się z ze-
społem Stali Niewiadów. Choć grano w sumie 
aż 120 minut to lekcja okazała się sroga, ale 
bardzo często z poniesionej porażki można wy-
ciągnąć wiele pożytecznych wniosków, które je-
steśmy tego pewni, zaprocentują w przyszłości.

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

Przygotowania Przygotowania 
zakończone, zakończone, 
ale rozgrywki ale rozgrywki 
wstrzymane…wstrzymane…
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Poziomo: 4. dorsz bałtycki, 11. zysk, dochód, 12. twórca Włoszki w Algierze, 13. komedia Józefa Bliziń-
skiego, 14. symboliczne obmycie ciała, 15. np. Szymon Kananejczyk, 16. stolica Lombardii, 17. wyrób 
tkanin, 21. tkanina z rozciągliwego włókna, 25. roślina o drewniejących łodygach, 27. pasuje doń wtycz-
ka, 28. syberyjska karetka, 29. długi poemat epicki, 30. człowiek uczynny, dobroduszny, 31. wymiar, 
rozmiar, 35. noszona w sercu, 37. bezbarwny likier z dzikiej wiśni, 42. solenizantka z 11 września, 
43. białka, 44. miauczący samiec, 45. palone w „Rzymie”, 46. wykonuje dodatkową pracę bez zbytnie-
go wysilania się, 49. jeden ze stanów USA przez który przepływa rzeka Snake, 50. ptak z rozbujanego 
gniazda, 51. z łopatką w piaskownicy, 52. cayenne lub jalapeno, 53. maszyna rolnicza, 58. półwysep 
w azjatyckiej części Rosji, 61. obiór, 65. powieść Maksa Frischa, 66. składana podczas tarła, 67. drugie 
co do wielkości miasto Suazi, 68. nonsens, niedorzeczność, 69. amerykański kuzyn chomika, 71. roz-
puszczalna kawa lub mleko, 75. dawny piec hutniczy, 79. gdy tyfus się rozprzestrzenia, 80. chorobliwie 
jasnoskóry, 81. na ciągniku siodłowym, 82. pomieszczenie z mikrofonem, 83. pokrewieństwo w linii 
męskiej, 84. ostrosłup jako pomnik, 85. okres, który charakteryzował się rozwojem nauki i sztuki.

Pionowo: 1. olbrzym z mitologii greckiej, 2. imię Jędrzejczak, 3. miasto z zamkiem Lubomirskich i Po-
tockich, 4. trawiasto-krzewiasta formacja z Andów, 5. maści, smarowidła, 6. powieść Eugene’a Dabita, 
7. europejska rakieta do wynoszenia satelitów, 8. ludzka lub nieziemska, 9. składnik skał magmowych, 
10. ładnie pachnie w doniczce, 18. ozdobny stolik, 19. mózgownica, 20. wioślarz lub żeglarz, 22. …
Złotkowska, panczenistka, 23. broń kłująca Kozaków, 24. warszawskie wydawnictwo, 25. hajstra to …
czarny, 26. dmuchawiec, 31. roztargnienie, nieuwaga, 32. buduje gniazda na łodygach, 33. zbiór prze-
pisów do stosowania, 34. gra w dramatach, 36. przepływa przez Tarbes we Francji, 37. sam na sam 
z pompą, 38. miejsce bitwy w czasie insurekcji kościuszkowskiej, 39. zagrożony zawałem, 40. badanie, 
wypytywanie 41. szef benedyktynów, 47. pomagała krajom poszkodowanym w II wojnie światowej, 
48. żelastwo, 54. inna nazwa radzieckich sond księżycowych, 55. wiejski obrzęd weselny, 56. bia-
łowąsa lub białoskrzydła, 57. ketmia, 59. imię Gierymskiego, 60. blagier, 62. miasto z KGHM 
Polska Miedź, 63. serdak, żakiet, 64. miasto chińskie nad Huang He, 70. miasto portowe w An-
daluzji, 71. drugie znaczące miasto Nigerii, 72. belgijskie linie lotnicze, 73. miasto we Francji, 
w którym został otwarty pierwszy supermarket Carrefoura, 74. czterosoczewkowy obiektyw 
Carla Zeissa, 75. w mitologii greckiej ojciec Danaid, 76. Maleńczuk lub Orłoś, 77. koński 
śmiech, 78. z jaszmakiem na twarzy.

Poziomo: 4. naucza na wyższej uczelni, 9. wywołują uczulenie, 10. przemysłowy wyrób i wypiek pie-
czywa, 11. instrument z wentylami, 12. język Żydów, 13. wzniesienie na Hawajach, 16. opad w płatkach, 
17. kolega harmonisty, 18. wybitne osiągnięcie, 19. miasto nad Jeziorakiem, 21. kostium plażowy nie 
zakrywający piersi, 22. bakterie piekarza, 26. jedna z dziewiętnastu F. Liszta, 28. ciastko z kremem, 
29. osłona lampy, 30. odbiorczyni listu, 31. nakrycie na stół, 32. równa tłuszczy, 33. zobaczenie 
czegoś na własne oczy, 36. mocznica, 39. wzmocnione nieco, 40. władca imperium Mogołów 
w latach 1556–1605, 42. długa i nudna mowa, 43. dziennikarstwo, 44. więzienny pseudonim, 
45. podniesieni do wyższej godności, 48. nenufar, 51. miłość Tristana, 52. przypomina szkło, 
53. w rzymskim domu pomieszczenie wychodzące na ogród, 54. jednosylabowy wyraz.

Pionowo: 1. kuzynka Izabeli Łęckiej z Lalki B. Prusa, 2. miasto nad Huczwą, 3. pałac 
sułtana, 4. suma wektorów, 5. piaskowy zegar, 6. mały Mickiewicz, 7. drzewo z brzo-
zowatych, 8. niewojskowy, 13. organista w kościele protestanckim, 14. udzielane przy 
braku zastrzeżeń do gospodarki finansowej, 15. język arabski, 17. Anna u Arabów, 
20. festiwal muzyczny z końca lat 60., 22. kura polskiej rasy, 23. zajmuje sie mierzeniem 
ilości ciepła, 24. tapiseria, 25. ryba lub cukierek, 27. największy port Grecji, 29. rządził Wę-
grami w latach 1956–1988, 34. namiot Mongołów, 35. flirt, miłostka, 37. zamieszkiwali w starożytności 
północną Italię, 38. podejrzany osobnik, 40. państwo-kontynent, 41. kontroluje i wistuje, 46. stolica 
Litwy, 47. miasto nad Notecią, 49. sosna z Tatr, 50. centrum Londynu
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Poziomo: 8. okłady z rozgrzanej parafiny, 9. sprawowanie urzędu 
ambasadora, 10. film z udziałem Audrey Hepburn, który nie 

był jej sukcesem.

Pionowo: 1. ptasi barek, 2. miasto nad Morzem Ligu-
ryjskim, 3. jezioro nad którym leży Giżycko, 4. układy 
pośrednie między zawiesinami a roztworami, 5. majtki 
damskie, 6. stolica Mordowii, 7. przełęcz między Beski-
dem a Skrajną Turnią.

Dla wytrwałych
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