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zowała śmierć. Niektórzy uważali 
ją wręcz za demona.
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Na początku marca znad gra-
nicy ukraińskiej powrócił auto-
kar OSP Bronisin Dworski. Za-
wiózł cenne zaopatrzenie dla 
partnerskiego rejonu storoży-
nieckiego i czerniowieckiego. 
Wartość darów wyniosła po-
nad 170 tys. zł. To efekt wpłat 
od przedsiębiorców w Rzgowie 
i Łodzi, przekazywania darów 
przez firmy oraz mieszkańców 
naszej zaprzyjaźnionych gmin. 
Najbardziej hojnym darczyńcą 
okazała się firma Mawos.

– Zabraliśmy sprzęt wskazany przez naszych 
ukraińskich partnerów jako niezbędny: półtorej 
palety masek tlenowych, tlen medyczny oraz 
przewody tlenowe do wykorzystania w szpita-
lach. Dużą pulę pomocy obejmowały materiały 
opatrunkowe, środki do dezynfekcji ran, żele 
do zasklepiania ran i przyspieszające ich go-
jenie, środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, 
a także strzykawki oraz igły – mówi Jarosław 
Mirzejewski, koordynator akcji, przedsiębior-
ca ze Rzgowa, którzy uczestniczy od 2014 r. 
w wymianie miedzy samorządami w Rzgowie 
i Storożyńcu.

Zakupiono także 6 agregatów prądotwór-
czych. W transporcie znalazło się prawie 50 
i 160 powerbanków oraz kurtki męskie, ze-
brane podczas akcji w GOSTiR. OSP Łask do-
starczyła 70 kompletów kołder z poduszkami. 
Masz autokar musiał pomieścić dużą partię 
ofiarowanych nowiutkich skarpet oraz spe-

cjalnie zakupionych czapek. Wiemy, że nasza 
pomoc została rozdzielona nie tylko na Storo-
żyniec z Czerniowcami, gdzie mieszka sporo 
Polaków z pochodzenia, ale trafiła znacznie 
również do Kijowa, Chersonia, Charkowa, 
Mikołajowa i na Zaporoże.

O godz. 3 nad ranem autokar OSP Bronisin 
pojechał do punktu recepcyjnego w Przemyślu. 
Wzruszające było spotkanie z misją humani-
tarną OSP Starowa Góra. Wolontariusz piloto-
wał rzgowską misję do miejsca, gdzie wsiadło 
45 uchodźców –kobiet z dziećmi. Rzgowianie 
przygotowali dla nich prowiant na podróż, 
soczki i musy dla najmłodszych, a wodę dla 
dorosłych. O godz. 9 misja wysadziła pasa-
żerów w umówionych miejscach przy stadio-
nie Widzewa, na Kaliskim i na Fabrycznym. 
Tu uchodźców odbierali członkowie rodzin 
i znajomi. Dwie studentki pedagogiki znala-
zły spokojną przystań w akademiku UŁ, a trzy 
ostatnie rodziny w hotelu Włókniarza w Pa-
bianicach, gdzie na przyjazd autokaru czeka-

li senator RP Maciej Łuczak oraz prezydent 
Grzegorz Mackiewicz.

Jarosław Mirzejewski, koordynator misji 
przyjął z żoną pięć rodzin uchodźców – łącz-
nie 14 osób. Ostatnich Ukraińców przyjęli już 
w czasie załadunku darów pierwszej misji. 
Nie jesteśmy w stanie napisać o wszystkich 

ludziach dobrej woli i setkach darczyńców. 
Wkrótce opublikujemy specjalne, zbiorowe 
podziękowanie dla nich od przyjaciół w rejonie 
Storozyńca i Czerniowiec, a szykowane są ko-
lejne misje pomocowe. O drugim transporcie 
napiszemy w kolejnym wydaniu.

Włodzimierz Kupisz, fot. organizatorzy

DARY DLA NASZYCH PRZYJACIÓŁ

Jak poinformował kierownik Jarosław Net-
tik, Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie 
przyjęła już kilku pacjentów spośród uchodźców 
z Ukrainy. U kilkorga małych dzieci pediatra 
zdiagnozowała sezonowe infekcje. Mamy szuka-
ły u dentystów pomocy dla dzieci w stanach na-
głych. Rzgowska przychodnia jest gotowa szcze-
pić uciekinierów z Ukrainy przeciw COVID-19, 
a także w ramach obowiązkowych szczepień 
przeciw polio i odrze. Ukraińcy są przyjmowani 
przez lekarzy bezpłatnie. WK

Ruszyły zajęcia dla dzieci z Ukrainy prze-
bywających na terenie gminy Rzgów. 

Wspieramy młodzież poprzez organizacje za-
jęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 
Dzięki wspólnym staraniom gminy Rzgów oraz 
sponsorów możemy zapewnić dzieciom posił-
ki. Podczas 7-godzinnego pobytu na zajęciach 
– mają one zapewnione śniadanie, ciepły obiad 
i coś słodkiego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
za wsparcie gmina Vanderlande, Ovovita, Pi-
gwa Lunch&Banquet. Jeśli chcesz nas wesprzeć 
w działaniach – skontaktuj się z nami pod nu-
merem telefonu 42 213 30 08.

Nadal trwa zbiórka potrzebnych rzeczy dla 
uchodźców z Ukrainy. W tym trudnym dla nas 

wszystkich czasie zapraszamy do przekazywa-
nia najpotrzebniejszych rzeczy, które systema-
tycznie docierają do osób na granicy. Zbiórka 
koordynowana jest przez Gminę Rzgów. Głów-
ny magazyn w GOSTiR Rzgów czynny w go-
dzinach otwarcia hali.

Chcesz wspierać uchodźców na terenie 
gminy Rzgów? Skontaktuj się z pracownikiem 
UMR pod numerem tel. 42 214 11 30.

Masz dodatkowe pytania odnośnie zbiór-
ki i jakie produkty są najbardziej potrzebne? 
Skontaktuj się z pracownikiem hali sportowej 
GOSTiR w Rzgowie, tel. 42 213 30 08.

Osoby gotowe przyjąć do swoich domów 
mieszkańców Ukrainy uciekających przed 
działaniami wojennymi, mogą zgłaszać infor-
macje na adres e-mail: dlaukrainy@rzgow.pl 
lub pod numerem tel. 42 214 11 30.

Zajęcia 
dla dzieci 
i zbiórka 
darów

Pomoc medyczna w GPZPomoc medyczna w GPZ

W HALI GOSTIR
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Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Rzgowie, 2 marca 
2022 roku, omawiano wnio-
ski gminy o dofinansowanie 
czterech dużych inwestycji 
z rządowego funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Stra-
tegicznych.

*
Pierwsza z inwestycji to budowa ronda na dro-
dze krajowej DK91 na skrzyżowaniu z ulica-
mi Rzemieślniczą/Dąbrowskiego/Kusociń-
skiego w Rzgowie. Łączy się z przebudową 
wskazanych ulic na odcinkach związanych 
z budową ronda.  Samorząd porozumiał się 
wcześniej w sprawie przeniesienia przez gminę 
jako wykonawcę inwestycji – wszystkich praw 

własności, zarówno wytworzonej dokumen-
tacji, jak i infrastruktury po jej wybudowaniu 
na własność GDDKiA. Gmina posiada również 
stosowne pozwolenie wodno-prawne.

W planach rondo posiada średnicę ze-
wnętrzną ok. 69 m, wewnętrzną ok. 45 m, sze-
rokość pasa ruchu ok. 5 m. Konieczne będzie 
wykonanie tymczasowej drogi objazdowej 
i jej rozbiórka po zakończeniu inwestycji, która 
ma fundamentalne znaczenie do rozwoju całej 

gminy, pozwala na wygodne połączenie obu czę-
ści gminy, ułatwi dojazd do hal targowych. Prze-
widywany okres realizacji to powyżej 12 mie-
sięcy, do końca 2025 r. Wartość przedsięwzięcia 
to 12 mln zł przy udziale własnym – 600 tys. zł.

* *
Druga inwestycja to budowa zaplecza socjal-
nego przy boisku Zawiszy w Rzgowie przy 

ul. Tuszyńskiej o powierzchni około 650 m2. 
Miałby to być budynek dwukondygnacyjny 
wraz z konieczną infrastrukturą techniczną 
i parkingiem, który mieściłby m.in. 6 szatni 
dla trenujących na trzech boiskach Zawiszy 
oraz toalety.  Inwestycja polepszy i poszerzy 
możliwości wykorzystania zaplecza sporto-
wego, przede wszystkim, uprawiania sportu 
przez dzieci, młodzież i dorosłych, umożliwi 
prowadzenie odnowy biologicznej, kąpieli dla 
uczestników, masaży, czy odpraw technicz-
nych. Burmistrz komentując potrzebę tej inwe-
stycji, mimo szczupłego budżetu, zwracał uwa-
gę, że chodzi o zaplecze dla 150 zawodników, 
w tym około setki dzieci. Budowa budynku za-
plecza poprawi jakość uprawiania sportu i pod-
niesie poziom przygotowania uczestników za-
wodów. Wraz ze stadionem Zawiszy, zaplecze 
ma stanowić kompleks sportowy położony 
w centrum gminy, dostępny dla wszystkich 
mieszkańców, jak i osób przyjezdnych. Istnieją 
możliwości dofinansowania zaplecza również 
z innych źródeł. Przewidywany okres realiza-
cji inwestycji: powyżej 12 miesięcy – do końca 
2024 r. Wartość inwestycji to 5,8 mln zł. Wkład 
samorządu to 580 tys. zł.

* * *
Kolejny nasz wniosek dotyczy przebudowy 
kompleksu dróg w Gospodarzu przy ul. Ka-
czeńcowej, Kwiatowej, Liliowej oraz Różanej. 
Ulice położone są na terenie byłego PGR. In-
westycja objęłaby nie tylko przebudowę ulic, 
ale również budowę 220-metrowego odcinka 
wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz zazielenie-
nia. Planowana jest nawierzchnia z kostki bru-
kowej na długości ok. 700 m, o szerokości 5 m. 

Nie zachodzi potrzeba wykupu terenów pod 
inwestycję. Powstanie wodociągu pozwoliło-
by dostarczyć wodę także nowym odbiorcom, 
których podłączenie nie było możliwe, w tym 
także do działek aktualnie niezabudowanych, 
na których możliwe będzie nowe osadnictwo. 
Przewidywany okres realizacji inwestycji: dłu-
żej niż rok – docelowo do końca 2023 r. Prze-
widywana wartość budowy: 2,5 mln zł, w tym 
udział gminy 50 tys. zł.

* * * *
Ostatni, czwarty wniosek dotyczy przebudowy 
ul. Usługowej i połączonej z nią ul. Śniadec-
kiego na odcinku od ul. Usługowej do ul. Za-
kładowej w sołectwie Gadka Stara i Starowa 
Góra o nawierzchni bitumicznej na długości 
ok. 1,1 km, odwodnienie, remonty cząstkowe 
skrzyżowań (ul. Zakładowa, ul. Zdrojowa, 
ul.  Śniadeckiego), regulacje infrastruktury 
podziemnej, przebudowa istniejących kolizji, 
przebudowy zjazdów indywidualnych. Gmina 
Rzgów posiada prawo do dysponowania tere-
nami, na których będzie realizowana inwesty-
cja. Przedsięwzięcie ma bardzo istotne znacze-
nie dla rozwoju obszaru, położonego w pobliżu 
kompleksu leśnego Rudzka Góra/Popioły oraz 
pomiędzy drogą powiatową umożliwiającą 
dojazd od południa do Łodzi a drogą krajową 
DK91. Na obszarze tym koncentruje się aktu-
alnie intensywne osadnictwo. Przewidywany 
okres realizacji inwestycji: dłużej niż 12 miesię-
cy – docelowo do końca 2024 r. Przewidywana 
wartość inwestycji: 4,6 mln zł. Deklarowana 
kwota udziału własnego: 230 tys. zł.

oprac. WK

Cztery wnioski Cztery wnioski 
na rzgowskie na rzgowskie 
inwestycjeinwestycje

POLSKI ŁAD

We wtorek, 22 marca na ul. Rzgowskiej w Ło-
dzi, na wysokości kościoła pw. św. Wojciecha, 
odbyła się konferencja prasowa wicepremiera 
Piotra Glińskiego, wiceministra funduszy i po-
lityki regionalnej Waldemara Budy z udziałem 
Mateusza Kamińskiego, burmistrza Rzgowa.

Rząd deklaruje prawie ćwierć miliarda 
złotych na modernizację linii tramwajowej 
do Trasy Górna, przy której powstanie pętla 
i przystanek przesiadkowy dla pasażerów au-
tobusu do Rzgowa. Ponieważ linia tramwajo-

wa będzie przebiegać obecnym pasem zieleni 
rozdzielającym jezdnie ul. Rzgowskiej, dlatego 
konferencję zwołano właśnie w tym miejscu.

– Kilka miesięcy temu uczestniczyliśmy 
w konferencji prasowej na ten temat przed Cen-
trum Zdrowia Matki Polki, ale dziś usłyszeliśmy 

zobowiązanie, że budżet dofinansuje tę inwesty-
cję w kwocie znacznie wyższej, bo deklaruje 100 
mln zł na zakup tramwajów – mówi burmistrz 
Mateusz Kamiński.

– Planowana pętla tramwajowa od strony 
Rzgowa dzięki przystankowi przesiadkowemu 
będzie łącznikiem z miastem wojewódzkim – 
podkreślił wiceminister Waldemar Buda.

– Program Fundusze Europejskie na Infra-
strukturę, Klimat, Środowisko przewiduje 1,75 
miliarda euro wsparcia dla ekologicznego trans-
portu miejskiego – poinformował wicepremier 
Piotr Gliński. – Inwestycja obejmie linię tram-
wajową od pętli Chojny do CZMP (ok. 2 km 
torów), modernizację istniejącej linii na ul. Rz-
gowskiej wraz z rozbudową pętli Kurczaki.

– Deklarowana kwota 230 mln zł może jesz-
cze ulec powiększeniu z powodu ewentualnego 
wzrostu cen – powiedział wiceminister Buda.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Tramwaj Tramwaj 
bliżej Rzgowabliżej Rzgowa

RZGÓW
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W Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 
24 lutego 2022 roku zostały otwar-
te oferty przetargowe, związane 

z budową nowej kanalizacji w Starowej Górze. 
Inwestycja dotyczy ulic: Ogrodowej, Hetmań-
skiej, Kanałowej z odc. Granicznej.

Pośród trzech oferentów, najniższą cenę 
ok. 2,5 mln zł zaproponowała sprawdzona 
wielokrotnie na budowach w gminie Rzgów 
– firma Binstal Bożeny Tchórz z Tomaszowa 
Mazowieckiego. Pozostałe propozycje były 
droższe: 2,94 mln zł i 3,573 mln zł.

– Otrzymaliśmy już wstępną promesę na do-
finansowanie dużej części tej inwestycji z rządo-
wego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. To kwota 2,280 mln zł – poinfor-
mował Marek Derski, specjalista ds. pozyski-
wania funduszy zewnętrznych w UMR. Resztę 
kosztów inwestycji pokryje gmina. W tej chwili 
trwają przygotowania do podpisania umowy.

– Binstal ma rok na realizację budowy, ale 
wydaje się, że kanalizacja będzie gotowa już 
w październiku tego roku. Ponieważ dofinan-
sowanie zapewni strona rządowa, mieszkańcy 
wykonają na koniec indywidualne przyłącza bez 
obawy, że muszą to zrobić w ściśle określonym 
terminie, tak jak to było z budową kanalizacji 
przy udziale środków unijnych.

Jak poinformował Bogdan Błaziński, in-
spektor nadzoru w Urzędzie Miejskim w Rz-
gowie, zadanie obejmuje ułożenie rurociągu 
podciśnieniowego głównego długości 2169 
metrów i odgałęzienia z montażem 36 studni 
zaworowych. Zakres umowy obejmuje również 
wykonanie odgałęzienia kanalizacji grawitacyj-
nej na odcinku 246 mb.

STAROWA GÓRA

Będzie nowa 
kanalizacja

Minęły dwa miesiące od otwar-
cia Żłobka Publicznego przy 
ul. Letniskowej w Rzgowie, 
z którego korzysta 14 dzie-
ci – najmłodsza dziewczynka 
ma 10 miesięcy, a najstarsza 
w grudniu skończy 3 lata. Fre-
kwencja wynosi średnio 8–10 
maluszków, bo o tej porze roku 
dokuczają różne przeziębienia.

– To jeszcze jest czas kiedy maluchy dopiero 
oswajają się z nowym otoczeniem i rytmem za-
jęć – mówi Monika Walaszczyk, dyrektorka 
placówki. – Nie było kłopotów z zaakceptowa-
niem posiłków, przywożonych przez sprawdzo-
ną firmę cateringową, z które korzystają żłobek, 
przedszkole i podstawówka w Guzewie. Dzieci 
mają zagwarantowane urozmaicone cztery po-
siłki dziennie: podwójne śniadanie, dwudaniowy 

obiad oraz podwieczorek. Diety są zróżnicowane 
w zależności od wieku i indywidualnych potrzeb, 
zaproponowanych przez rodziców. Catering do-

wozi, a opiekunki Justyna, Paulina i Renata 
porcjują, nakładają na talerze, no i oczywiście 
karmią.

Im dzieci starsze to lepiej się socjalizu-
ją, szukając innych do wspólnej zabawy. Gdy 
wchodzi ktoś obcy, natychmiast kierują się 

w stronę zawsze tej samej „cioci”. Współpracy 
z innymi maluchami uczą się w ramach zajęć 
tańca, muzyki, rytmiki. Opiekunki wciąż uzu-
pełniają swoją wiedzę teoretyczną na różnych 
kursach. Żłobek współpracuje z ekspertami 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Koluszkach. Założenie jest takie, żeby space-
rować bez względu na temperaturę powietrza. 
Jak tylko pogoda dopisze, zostanie otwarty plac 
zabaw. Zaczną się też krótkie wycieczki 6-oso-
bowym wózkiem.

Udany start w żłobku
RZGÓW

Od Zbigniewa Snelewskiego, kierownika Re-
feratu Inwestycji UMR dowiedzieliśmy się, 
że jest to uzależnione od przykrycia rowu od-
wadniającego między szkołą a przedszkolem, 
co uporządkuje stosunki wodne na tym często 
podmakającym terenie.

W tej chwili w rzgowskim ratuszu otwarto 
oferty na wykonanie tej inwestycji, która będzie 
kosztować ok. 300 tys. zł. Zgłosiło się dwóch 
wykonawców. Jeżeli uda się zaoszczędzić tro-
chę pieniędzy na przykrycie rowu odwadnia-
jącego z budżetu gminy, po wkopaniu rury 
– na powierzchni grunt zostanie utwardzony 
i przykryty kostka betonową albo betonowymi 
płytami ażurowymi. W ten sposób powstaną 
nowe miejsca parkingowe.

– Inwestycja obejmuje położenie 60 m karbo-
wanej rury stalowej o przekroju jaja (1,15 x 0,82 m) 
pomiędzy rowem melioracyjnym na zapleczu pla-
cówek oświatowych, a betonową komorą przy jezd-
ni – informuje Zbigniew Snelewski. – To nowa 
komora zbudowana z myślą o ścieżce rowerowej 
w kierunku Gospodarza. Powstała z myślą o tzw. 
podczyszczaniu deszczówki wymieszanej ze ście-
kami z jezdni.

– Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej 
ze Rzgowa prowadzili w marcu przycinkę gałęzi, 
które zagrażały m.in. nowym wiatom na boisku 
przy ul. Centralnej w Starowej Górze – poinfor-
mował p.o. kierownik Adam Stawiany. Z ko-
lei w Kalinie i Kalinku przy okazji prac przy 
konserwacji drzew za pomocą podnośnika, 
wycięto konary, które utrudniałyby bocianom 
bezpieczne lądowanie w gnieździe. Przy okazji 
prac, oczyszczono dwa bocianie gniazda.

fot. Adam Stawiany

Jest szansa na parking

Kolumnę opracował (teksty i foto): 
Włodzimierz Kupisz

GMINA RZGÓW

Chirurdzy Chirurdzy 
drzew w akcjidrzew w akcji

GUZEW
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Po przerwie zimowej zostały podjęte 
roboty w rejonie guzewskiego stawu. 
Celem tej inwestycji była rekultywacja 

urokliwego zbiornika, a więc przede wszyst-
kim pogłębienie niecki, ukształtowanie i umoc-
nienie skarp, budowa urządzenia spustowego 
ze studnią zbiorczą, przyłącza dla rowu, no-
wego wylotu ze stawu do rowu odpływowego 
pod jezdnią, przebudowa i częściowa rozbiórka 
urządzeń wodnych.

Powierzchnia niecki stawu wynosi 2150 m2, 
a głębokość zbiornika wynosi maksymalnie 
półtora metra. Fragment niecki stawowej jest 
głębszy o 60 cm. Na dziś rekultywacja stawu 
w Guzewie znajduje się na ostatnim etapie. Jak 
zapewnia wykonawca Cezary Jeżak, równolegle 
trwa porządkowanie terenu inwestycji, które nie 
przeciągnie się dłużej niż do początku kwietnia.

Jednym z powodów ubiegłorocznych opóź-
nień była dbałość o ochronę środowiska natu-
ralnego, gdyż w pobliżu znajduje się gniazdo 

bocianów. W poprzednich latach radny Wiesław 
Gąsiorek starał się o przeniesienie stawowych bob-
rów w inne miejsce, gdyż niszczyły drzewostan.

Staw w Guzewie ma szansę stać się miej-
scem wypoczynku mieszkańców i ozdobą wsi. 
Jak poinformował sołtys Henryk Zaborowski, 
jest już gotowy plac pod wiatę rekreacyjną. Soł-
tys wraz z druhami strażakami OSP przyjechał 
własnym z ciągnikiem z przyczepą, aby spo-
łecznie przygotować utwardzony plac między 
stawem a przystankiem autobusowym. Może 
jeszcze w tym roku uda się stworzyć tutaj 
plac zabaw i siłownię na świeżym powietrzu. 
– Mieszkańcy Guzewa zawsze marzyli o repre-
zentacyjnym centrum wsi – podkreśla sołtys. 
– Tu znajduje się przecież pomnik poświęco-
ny ofiarom ostatniej wojny, a także kapliczka, 
o którą od lat dbają mieszkańcy. Gdy wszędzie 
zazieleni się wysiana trawa, do dyspozycji będzie 
malowniczy staw, otoczony dookoła utwardzoną 
alejką na ogrodzonym terenie.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

GUZEW

Ostatni etap 
remontu 
stawu

Trzeba ostrożnie jeździć na od-
cinku Guzew – Gospodarz, po-
nieważ trwa budowa alei dla 
pieszych i jednośladów wzdłuż 
drogi powiatowej 2916E.

To wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne gmi-
ny Rzgów oraz powiatu łódzkiego wschodnie-
go, a oba samorządy podzielą się kosztami 
po połowie. Na powstający fragment ścieżki 
w budżecie gminy zarezerwowano 1,695 mln zł. 
Alejka stanowi przedłużenie szlaku pieszo-
-rowerowego od strony Prawdy, ma długość 
2,38 km i szerokość 2,5 m. Na podbudowie 

z kruszywa kamiennego i piasku z cementem 
zostanie ułożona wierzchnia warstwa betonu 
asfaltowego. Oprócz nawierzchni zostaną wy-
budowane wpusty do odprowadzania desz-
czówki. Trzeba było wykarczować 19 drzew, 
a posadzi się dziesięć nowych.

W naszej gminie od kilku lat rozrasta się 
sieć szlaków rowerowo-pieszych. Mieszkań-

cy bezpiecznie i komfortowo jeżdżą i chodzą 
między Kalinkiem a Rzgowem (prawie 2 km) 
oraz Rzgowem, Starą Gadką i Rudą Pabianicką 
(ok. 4 km). Na odcinku w Starej Gadce cykliści 
mają możliwość skorzystania ze stacji obsługi 
rowerów, gdzie można napompować koła, wyre-
gulować wysokość siodełka czy dokręcić śrubki.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Powstaje 
ścieżka 
rowerowa

GUZEW – GOSPODARZ

Rozpoczęła się modernizacja nawierzchni 
ul. Centralnej i ul. Granicznej w Starowej 

Górze. Jak poinformował Zbigniew Snelewski, 
kierownik Referatu Inwestycji UMR, w przy-
padku ul. Centralnej kosztami podzielą się: 
gmina (wkład 85,7 tys. zł) oraz Starostwo Po-
wiatowe. W przypadku gminnej ul. Granicznej 
koszty w wysokości 33,4 tys. zł poniesie rzgow-
ski samorząd.

Modernizacja ul. Centralnej zakłada wy-
mianę nawierzchni, a remont ma przebiegać 
na odcinku od granicy pasa drogowego DK91 
na odcinku ok. 235 m w kierunku wschodnim. 
Roboty rozpoczną się od sfrezowania istnie-
jącej nawierzchni na powierzchni 1510  m2. 
Naprawa zakończy się rozłożeniem warstwy 
ścieralnej z asfaltobetonu na całej szerokość 

jezdni (6,10–6,20 m). Destrukt asfaltowy zo-
stanie wykorzystany do remontów innych dróg 
bądź poboczy. Na wyremontowanym odcinku 
drogi wykonawca zajmie się regulacją istnieją-
cych wpustów deszczowych i studni kanaliza-
cyjnych oraz obudów armatury wodociągowej 
i gazowej. Remont obejmuje wymianę uszko-

dzonych krawężników, a wykonawca naprawi 
także istniejące zjazdy z posesji.

Modernizacja gminnej ul. Granicznej obej-
mie odcinek od 50 do 55 m od pasa DK91 w kie-
runku wschodnim. Szerokość jezdni wynosi tutaj 
5 m. Zaplanowano sfrezowanie starej nawierzch-
ni bitumicznej na głębokość do 6 cm. Ze względu 
na zły stan techniczny krawężników, przewiduje 
się ich ponowny montaż na ławie betonowej.

Przewidziano również wykonanie regulacji 
pionowej krat ściekowych i obudów armatury 
zaworowej. Ze względu na zły stan techniczny 
zjazdu do salonu samochodowego, przewiduje 
się jego rozbiórkę na szerokości 2 m i wymianę 
wszystkich uszkodzonych krawężników. Wyko-
nawca musi odtworzyć nawierzchnię z kostki 
pochodzącej z odzysku na odpowiednich pod-
sypkach. Po zakończeniu napraw, nowa warstwa 
ścieralna zostanie rozłożona na całej szerokości 
jezdni. Remont na obu ulicach spowoduje ko-
nieczność zawężenia ruchu na wymienionych 
odcinkach. tekst i fot. WK

Od 15 marca 2022 roku w Urzędzie Miejskim 
w Rzgowie istnieje możliwość konsultacji 
wniosków do Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. Przy-
pominamy, że wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich oraz płat-
ności obszarowych PROW składa się 
w formie elektronicznej za pośrednic-
twem Platformy Usług Elektronicz-
nych (PUE) dostępnej poprzez stronę 
ARiMR: www.arimr.gov.pl.

W tegorocznym naborze, tak jak 
w ubiegłym roku, wnioski o płatności 
bezpośrednie i obszarowe z PROW 
składa się wyłącznie elektronicznie, 

lecz wprowadzona został pewna techniczna 
zmiana. W ub. roku można było zalogować się 

bezpośrednio do aplikacji eWniosekPlus, wy-
pełnić formularz i wysłać go do ARiMR, na-
tomiast teraz dostać się do tej aplikacji będzie 
można jedynie za pośrednictwem Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE), która została 
udostępniona na portalu ARiMR. Wszystkie 
dane dostępu – login i hasło – z których do-
tychczas korzystał rolnik ubiegający się o płat-

ności bezpośrednie oraz płatności ob-
szarowe PROW, pozostają bez zmian.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom rolników z terenu gminy Rz-
gów, w UMR został utworzony punkt 
konsultacyjny, w którym mieszkańcy 
mogą wypełnić swój wniosek w wersji 
elektronicznej.
•  Miejsce konsultacji: Urząd Miejski 

w Rzgowie, pok. nr 33
•  Dyżur: we wtorki w godz. 10–17 

i w czwartki w godz. 8–15.


Remontują uliceRemontują ulice

Wnioski o dopłaty w UMR!Wnioski o dopłaty w UMR!

STAROWA GÓRA

GMINA RZGÓW

https://www.gov.pl/web/arimr
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Jeszcze w końcu lutego br. komisja wspól-
na Rady Miejskiej w Rzgowie zapoznała 
się m.in. z Aktualizacją Planu Gospodar-

ki Niskoemisyjnej dla gminy Rzgów na lata 
2021–2027 z perspektywą do 2030 r. Samorząd 
zamówił ten dokument w poznańskiej Agencji 
Wspierania Ochrony Środowiska. Autorem 
opracowania jest analityk: Dominik Dadaniak 
przy współpracy z Zespołem Miejskim w skła-
dzie: Mateusz Kamiński, Małgorzata Rózga, Ka-
tarzyna Berczak-Lato, Miron Ossowski, Justyna 
Pierzyńska, Magdalena Górska i Marek Derski.

Celem niniejszego opracowania jest m.in.: 
zaplanowanie działań służących poprawie ja-

kości powietrza w gminie Rzgów. Inwentary-
zacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwiają 
wskazanie zadań proponowanych do osiągnię-
cia założonych celów, ułatwienie np. decyzji 
o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usłu-
gowych i mieszkaniowych, pozwoleń zintegro-
wanych czy warunków zabudowy, mających 
wpływ na jakość powietrza i klimat. Zakłada 
się racjonalizację użytkowania ciepła, energii 
elektrycznej i paliw gazowych, a także podję-
cie działań termomodernizacyjnych i wymianę 
nieefektywnych źródeł energii.

– Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej jest wymiana oświetlenia 

ulicznego – trzeba zastępować lampy sodowe le-
dowymi – mówi specjalista w zakresie energe-
tyki Włodzimierz Kaczmarek z UMR. – Mamy 
umowę z PGE na wymianę 45 energochłonnych 
lamp wzdłuż ul. Grodziskiej. Zrealizowano w ub. 
roku pierwszy etap. Oświetlenie ledowe pojawia-
ją się przy okazji nowych inwestycji np. nad no-

wym boiskiem w Starowej Górze. Niewątpliwy 
wpływ na ograniczanie zużycia energii cieplnej 
ma termomodernizacja budynków, wymiana 
stolarki okiennej a także rozwój sieci gazowej 
oraz inwestycje w fotowoltaikę.

W.Kupisz

Dyskusja 
o ochronie 
środowiska

RZGÓW

Rada Miejska w Rzgowie n se-
sji 2 marca przyjęła program 
ochrony środowiska z perspek-
tywą do 2030 roku. Jednym 
z jego elementów jest proble-
matyka przywrócenia czystego 
powietrza nad gminą Rzgów.

– Kontrole dokonywane przy pomocy dronów, 
wznowione w lutym tego roku nie są antidotum 
na oczyszczenie powietrza – powiedział bur-
mistrz Mateusz Kamiński. – Jednak, dzięki nim 
mamy znacznie lepsze rozeznanie zagrożeń oraz 
konkretnych potrzeb. Bez zakrojonej na szerszą 
skalę wymiany starych pieców węglowych na nowe 
nie oczekujmy poprawy jakości powietrza. Kiedy 

pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania 
z WFOŚiGW, na początek zostało wymienionych 
76 starych kotłowni domowych w gminie Rzgów.

– Pomiary przy pomocy dronów będą pro-
wadzone w obecnym sezonie grzewczym i zo-
staną wznowione na jesień tego roku – poinfor-
mowała nas Magdalena Górska, kierowniczka 
Referatu Ochrony Środowiska UMR. – Podej-
mowane działania będą zarówno prewencyjne, 
jak i kontrolne. Wyniki uzyskane z drona oraz 
jego loty mają pełnić także funkcję edukacyj-
ną i zwiększać świadomość proekologiczną, 
np. by wyeliminować palenie śmieci i korzystanie 
z certyfikowanego opału.

Podczas ostatnich kontroli zaobserwowano, 
że część mieszkańców zastosowała się do na-
szych próśb i wezwała kominiarza. Kontrolu-
jąc posesje, w których wcześniej wydobywał się 
uciążliwy dym, tym widać, że sytuacja się zmie-
niła. Dawniej największymi emitentami zanie-
czyszczeń były zakłady przemysłowe, ogrod-
nictwo, natomiast nie odczuwano tak wpływu 
tzw. niskiej emisji, do której należy także dodać 
rosnące natężenie ruchu samochodowego.

Przypominamy, że od ponad roku w Urzę-
dzie Miejskim w Rzgowie, działa punkt konsul-
tacyjno-informacyjny akcji „Czyste powietrze”, 
w którym pracownicy pomagają pozyskać fun-
dusze na wymianę pieców, termomodernizację 
budynków oraz wymianę drzwi i okien.

oprac. WK

Drony 
kontrolują, 
a wyniki 
uczą…

Złóż wniosek do właściwego WFOŚIGW lub skorzystaj 
z bezpłatnej pomocy w twojej gminie.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22

Referat Ochrony Środowiska, pok. 7, tel. 42 214 11 32

•  Weź dotację na wymianę 
kopciucha i ocieplenie domu

•  Zadbaj o domowy budżet 
i oszczędzaj na rachunkach za energię

• Zadbaj o zdrowie
• Zadbaj o środowisko

OCIEPLENIE DOMU,
NOWE OGRZEWANIE

TO SIĘ OPŁACA!
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Przychodnię w nowej odsłonie zobaczyli 
w czwartek, 24 marca 2022 roku: bur-
mistrz Mateusz Kamiński z zastępcą 

Moniką Pawlik i Stanisław Zaborowski – 
przewodniczący Komisji Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej w Rzgowie. Informacje na te-
mat przychodni przekazali: dyrektor GPZ Ja-
rosław Nettik z zastępczynią ds. medycznych 
Agnieszką Bratkowską. Placówka przyjmuje 
dziennie około 300 pacjentów, a łączna liczba 
zarejestrowanych zbliża się do 6 tysięcy (trochę 
ponad połowa mieszkańców gminy Rzgów).

– Najbardziej rzucającym się w oczy efek-
tem modernizacji w rejestracji jest nowe okienko 
do obsługi interesantów. Było to możliwe dzięki 
wybiciu dziury w ścianie – poinformował dy-
rektor GPZ Jarosław Nettik.

– Na parterze instalacja centralnego ogrze-
wania i elektryczna zostały zmodernizowane. 
Pojawiło się oświetlenie energooszczędne ledowe. 
Przed malowaniem wygładzono ściany i sufity. 
Wymieniono ławki dla pacjentów. Uzupełniono 
ubytki w płytkach pochodzących z ubiegłego 
stulecia.

W rejestracji wymieniono grzejniki sprzed 
półwiecza, a więc z okresu kiedy datowany jest 
budynek przychodni. Pojawiła się nowa wylew-
ka pod podłogę. Nowa podłoga posiada teraz 
pokrycie ze zgrzewanego tworzywa – jest to ty-
powe dla obecnych pomieszczeń służby zdrowia.

Powstała łazienka dla niepełnosprawnych. 
Po wyburzeniu ściany działowej powiększono 
pomieszczenie socjalne dla pracowników, któ-
rych przybyło. Na remont czekają: poczekalnia 
oraz gabinety lekarskie na piętrze. Klatka schodo-
wa będzie odnawiana już w przyszłym tygodniu.

W ostatnich latach przychodnia jest syste-
matycznie modernizowana. Wyremontowano 
elewacje. Placówka zyskała klimatyzację. Po-
większono i zmodernizowano miejsca posto-
jowe dla samochodów pacjentów i personelu 
od strony ośrodka dziennego pobytu dla nie-
pełnosprawnych. Nasi druhowie strażacy usu-
nęli duży świerk zniszczony podczas wichury 
przed miesiącem. Przycięto drzewo przy apte-
ce, a także na środku placu do parkowania.

Na spotkaniu mówiono przyszłości GPZ. 
Burmistrz Mateusz Kamiński podkreślał, 
że mieszkańcy tak przyzwyczaili się do ko-
rzystania z GPZ w centrum miasta, że pomysł 
budowy nowej siedziby na peryferiach jest 
nierealny, również ze względu na rosnące 
koszty budowlane. Trzeba skupić się na wyko-
rzystaniu możliwości obecnej nieruchomości, 
na przykład przeniesieniu specjalistyki do po-
mieszczeń aptecznych z zapleczem (ok. 90 m2). 
Teoretycznie mówi się o alternatywie w postaci 
nadbudowy głównego budynku – przybyłoby 
piętro. Ale jest to pieśń przyszłości.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Przychodnia Przychodnia 
po remonciepo remoncie

Dobiega końca pierwszy w tym roku remont w Gminnej Przychodni 
Zdrowia w Rzgowie. Objął on dotychczas parter, a w przyszłym tygo-
dniu jeszcze klatkę schodową. Jego koszt to ok. 100 tysięcy złotych. 

W 2022 roku 38,34% z podatku docho-
dowego odprowadzanego do Urzędu 

Skarbowego przez osoby fizyczne deklarujące 
gminę Rzgów jako miejsce zamieszkania w roz-
liczeniach rocznych PIT, zasili budżet naszego 
samorządu. Dla porównania w 2017 roku była 
to kwota 14 milionów 861 tysięcy 965 złotych, 
w 2018 roku kwota 17 655 986 zł, w 2019 roku 
była to kwota 20 236 421 zł, a w 2021 roku była 
to kwota 20 037 272 zł.

Odpowiednia polityka informacyjna i za-
stosowanie przyjaznych mieszkańcom rozwią-
zań pozwala samorządom pozyskać dodatko-
we, znaczące przychody budżetowe – zależnie 
od wielkości jednostki – sięgające nawet kilku-
dziesięciu milionów złotych.

Z budżetem gminy jest bowiem jak z bu-
dżetem domowym. Jest w nim tylko tyle pie-
niędzy, ile zarobimy. W domu to nasze wypłaty, 
w samorządzie ważną pozycją są podatki, które 
każdy z nas płaci. Co miesiąc od naszych pensji 
pobierany jest podatek dochodowy.

Warto pamiętać, ze część z naszych podat-
ków przekazywanych jest później do Gminy 

jako ustawowy udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, czyli właśnie z PIT. To dla-
tego tak ważne jest, żebyśmy byli zameldowani 
i płacili podatki w tym miejscu, w którym rze-
czywiście mieszkamy. To m.in. z tych pieniędzy 
możliwa jest później budowa dróg, utrzymywa-
nie szkół i przedszkoli.

Na terenie gminy Rzgów jest zameldowa-
nych ponad 10 tys. mieszkańców, jednak liczba 
osób zamieszkujących jest zdecydowanie więk-
sza. Jeśli mieszkasz na terenie gminy Rzgów, 
ale jesteś zameldowany w innym miejscu i nie 
wskazałeś w zeznaniu podatkowym, że chcesz 
by Twój podatek trafiał do budżetu gminy Rz-
gów to wspiera on rozwój innej miejscowości! 
Wskazanie miejsca zamieszkania jest możliwe 
bez konieczności zmiany zameldowania, wy-
miany dokumentów i nie wymaga żadnych 
opłat. Wystarczy uaktualnić adres zamieszkania 
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Wypeł-
nienie tych formalności wystarczy, żeby 38,34% 
naszego podatku wróciło do budżetu gminy.

We wtorek, 22 marca 2022 roku w rzgow-
skim ratuszu odbyła się konferencja 

pt. „Lokalne partnerstwo do Spraw Wody”. 
Spotkanie zgromadziło władze samorządów 
z powiatu łódzkiego wschodniego, a także 
przedstawicieli Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Izby 
Rolnej i Spółki Wodnej. W spotkaniu wzięli 
udział Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa 
oraz Monika Pawlik, zastępca burmistrza.

W konferencji uczestniczyli osobiście bądź 
zdalnie eksperci z Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, PhenoHorizon i Europejskie-
go Regionalnego Centrum Ekohydrologii UŁ. 
Obrady były poświęcone wykorzystaniu Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na gospodarkę wodną.

Ministerstwo Rolnictwa wraz z regionalnymi 
WODR już w 2020 roku stworzyło pierwszych 

18 lokalnych grup partnerstwa na rzecz wody, 
a w 2019 r. tych partnerstw było już sto. Ideą jest 
utworzenie grup w każdym powiecie. Grupy 
to dobrowolne zrzeszenia, zaangażowane w go-
spodarkę wodną. Tworzą je na ogół rolnicy, spół-
ki wodne, przedstawiciele samorządów i spółek 
wodnych oraz związków wędkarskich. Zadaniem 
grup jest diagnozowanie i opiniowanie zagad-
nień gospodarki wodami. Finansowanie będzie 
realizowane z Krajowego Planu Odbudowy.

Grupy lokalnego partnerstwa do spraw 
wody mają na celu przeciwdziałanie skutkom 
zjawisk ekstremalnych, jak również szacowanie 
strat po suszach. Od 2020 r. dostępna jest apli-
kacja suszowa, ułatwiająca zgłaszanie i szaco-
wanie szkód. We współpracy z ośrodkami na-
ukowym powstał poradnik jak chronić wodę 
przed suszą. Wsparcie unijne zostało przedłu-
żone do końca 2022 roku w ramach tzw. okre-
su przejściowego. Spółki wodne bądź związki 
tych spółek mogą składać wnioski o wsparcie 
unijne na przebudowę urządzeń melioracyj-
nych takich jak na przykład zastawki, a także 
przepusty.

Istnieje możliwość dofinansowania ze środ-
ków unijnych na inwentaryzację zasobów 
i urządzeń technicznych, na plany inwestycyjne 
i ekspertyzy, a także na przedsięwzięcia związa-
ne z modernizacją.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

Rozlicz PIT Rozlicz PIT 
w gminie Rzgóww gminie Rzgów

Wodne 
partnerstwo 
w rzgowskim 
ratuszu
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Na powitanie wiosny w Rzgo-
wie dzieci najpierw w Gmin-
nym Ośrodku Kultury śpiewały 
ludowe piosenki wokół kukły 
Marzanny. Tradycyjna kukła 
została wykonana ze słomy 
i białego płótna, przyozdo-
biona kolorowymi wstążkami 
i koralami. Pracowały nad nią 
w czwartek dzieci z koła pla-
stycznego pod kierunkiem 
Ewy Majdzińskiej. Późnym 
popołudniem 21 marca została 
ceremonialnie spalona w Stru-
dze jako symbol odchodzącej 
zimy.

Topienie Marzanny należy do starosłowiań-
skich, pogańskich obrzędów, kultywowa-
nych w Polsce na różny sposób, w zależności 
od regionu. Marzanna to według ludowych 
podań słowiańska bogini, która symbolizowała 
śmierć. Niektórzy uważali ją wręcz za demona. 
Gdy po jesieni obumierała natura, wierzono, 
że to przez Marzannę – stąd utożsamianie jej 
z zimą. Śmierć Marzanny zgodnie z ludowymi 
wierzeniami oznaczała budzenie się przyrody 
do życia, a więc początek wiosny.

Jak czytamy na portalu „M jak mama”, zgod-
nie z wierzeniami, aby nastała wiosna, należa-
ło uśmiercić Marzannę. Symbolem Marzanny 
była kukła, którą starosłowiańskim zwyczajem 
palono lub topiono. Wierzono, że obrzęd ten 
to pewnego rodzaju ofiara mająca zapewnić 
przyszły urodzaj. Najpierw dzieci obnosiły ku-
kłę po wszystkich domach na wsi. Dzieci do-
datkowo trzymały w rękach gałązki jałowca. 
W trakcie tego obrzędu marzanna była wkła-
dana do każdego mijanego zbiornika z wodą, 
co miało symbolizować jej podtapianie.

W poniedziałek w Rzgowie ten ceremoniał 
zmodyfikowano. Najpierw Zespół Pieśni i Tań-
ca „Rzgowianie”, kierowany przez Renatę Fur-
gę, w oprawie muzycznej Jarosława Rychlew-
skiego – wystąpił na scenie Gminnego Ośrodka 

Kultury. Gałązkę jałowca zastąpiły kolorowe 
kwiaty na tyczce. W starej tradycji, pod koniec 
dnia kukłę zabierali starsi mieszkańcy wioski 
i wyprowadzali poza granicę wsi. U nas „Rz-
gowianie” wykonując obrzędowe przyśpiewki – 

kolorowym korowodem 
wyszli na ul. Literacką 
nad brzegi Strugi. Mło-
dziutkim artystom towa-
rzyszyła cała drogę liczna 
rzesza rodziców, rodzeń-
stwa i zaciekawionych 
mieszkańców na trasie. 
Następnie Jerzy Muras 
z GOK podpalił ku-
kłę, a po jej spopieleniu 
wrzucił do wody. W nie-
których regionach kraju 
Marzannę się topi, w in-

nych najpierw pali. W każdym razie w Strudze 
kukła spłonęła nad wyraz widowiskowo. Cały 
obrzęd zorganizował GOK pod dyrekcją Joan-
ny Papugi-Rakowskiej.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

W niedzielę, 20 marca na scenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Rzgowie wysta-
wiony został spektakl teatralny pt. „Babski 
przekręt”. Opowiadał on o niesamowitej 
historii czterech nietuzinkowych kobiet, 
które otrzymały zlecenie, by ukraść synny 
obraz Mona Lisy. Pełna humoru historia 
obfitowała w interesujące dialogi i na-
wiązujące do nich piosenki. W spektaklu 
wystąpiły: Małgosia Lewińska, Ewa Ku-
klińska, Laura Samojłowicz oraz Joanna 
Chułek. GOK

Pożegnanie zimy, powitanie wiosnyPożegnanie zimy, powitanie wiosny

Spalenie 
i topienie 
Marzanny

Damski przekręt w Rzgowie
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W sobotę, 19 marca na scenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Rzgowie 
wystąpił zespół rockowy „Pewex”, 

który powstał w 1983 r. Muzykę oraz teksty 
do utworów piszą Marek Kemp, Andrzej Rusi-
nek i Sławomir Krawczyk, natomiast aranżacje 
zespół tworzy wspólnie. Dobór świateł, dymy 
rozsnuwające się na scenie symbolizowały tra-
gizm wojny. Dotychczas zespół koncertował 
w całym kraju, brał też udział w przeglądach 

i konkursach, gdzie otrzymał wiele nagród 
i wyróżnień. Występ w Rzgowie był szczególny 
nie tylko ze względu na to, że był dedykowany 
ofiarom wojny. Zespół miał bowiem dwuletnią 
przerwę w występach z powodu pandemii. Arty-
ści wykonali 12 utworów na każdy miesiąc roku 
razem ze sztandarowym „Aniołem Stróżem”.

SKŁAD ZESPOŁU:
Wojtek Strzelecki – vocal
Marek Kemp – guitar
Marek Koszada – guitar
Sławomir Krawczyk – bass guitar
Andrzej Rusinek – drums
Marek Binkowski – keys

W finale koncertu wystąpiła pani  Helena, 
uchodźczyni z ćwierćmilionowego miasta 
na północno-wschodniej Ukrainie, położone-
go zaledwie 40 kilometrów od granicy z Rosją. 
Sumy padły ofiarą barbarzyńskiej inwazji, były 
bombardowane, a do centrum wjechały rosyj-
skie czołgi. Pani Helena była nauczycielką woka-
listyki w średniej szkole sztuki teatralnej. Wcze-
śniej śpiewała na deskach sceny narodowej. Jej 
mąż pozostał w Ukrainie, żeby bronić ojczyzny. 
Teraz artystka mieszka w Rzgowie w otoczeniu 
bliskich. Hymn Ukrainy wybrzmiał z pożegnal-
nym, patriotycznym hasłem „Sława Ukrainu”.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

PEWEX ZAGRAŁ PEWEX ZAGRAŁ 
DLA UKRAINYDLA UKRAINY

6 marca 2022 r., godz. 12.00
Spoko Loko

W niedzielę, 6 marca zabawowe szaleństwo 
zapanowano w samo południe w GOK-u. 
Na scenie, w radosnym widowisku muzycz-
nym, wystąpiła grupa Spoko Loko. Rozrado-

wane dzieciaki tańczyły przed sceną. Razem 
z zespołem śpiewały dobrze im znane piosen-
ki. Artyści doskonale zajęli uwagę najmłod-
szej publiczności, która chętnie uczestniczyła 
w proponowanych animacjach. Dziękujemy 
za świetną zabawę.

tekst i fot. GOK

20 kwietnia 2022 r., godz. 16.00
Baśniowy Ambaras

Grupa teatralna „Miś Filiś” z Gminnego 
Ośrodka Kultury zaprasza na spektakl dla 
dzieci „Baśniowy Ambaras”. Fabuła przed-
stawienia krąży wokół wielu znanych postaci 
z baśni, wśród których zobaczyć będzie można 
Jasia i Małgosię, krasnale, królewnę, Babę Jagę 
czy wróżkę, jednak w zaskakujących rolach 
i sytuacjach.

Jak potoczą się losy postaci bajkowych? Zo-
baczcie sami w niedzielę, 10 kwietnia o godz. 16.00.

Występują: grupa teatralna Miś Filiś, wokalist-
ki i wokalista sekcji wokalnej GOK.
Reżyseria: Bożena Krawczyńska.
Opracowanie muzyczne: Marek Binkowski.
Scenografia: Ewa Majdzińska.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia na 
kupbilecik.pl lub w kasie GOK

Koncert charytatywny zespołu rockowego „Pewex” zakończył się 
niespodziewanym, wspólnym występem ukraińskiej śpiewaczki 
pani Heleny i wykonaniem ukraińskiego hymnu. Biletem wstępu 
były cegiełki, które zespół sprzedawał przed koncertem. Cena była 
dowolna. Zebrane środki zostanie przekazana na pomoc ofiarom 
wojny w Ukrainie poprzez Fundację Siepomaga.

Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych 
GOK zaprasza do udziału w konkursie pla-
stycznym „Przestrzenna ozdoba wielkanocna”. 
Polegać on będzie na wykonaniu tego typu pra-
cy dowolną techniką, ale nie mogą zostać uży-
te żadne produkty spożywcze (jajka, rzeżucha, 
owoce itp). Prace należy dostarczać od 28 marca 
do 8 kwietnia od godz. 10.00 do 18.00 do siedzi-
by GOK w Rzgowie. Konkurs jest adresowany 
do mieszkańców powiatu łódzkiego wschodnie-
go bez ograniczeń wiekowych. Regulamin oraz 
karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie GOK.

Wielkanocna Wielkanocna 
ozdobaozdoba

Konkurs
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Z książką za pan brat

Na tropach historii

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”, 1 marca złożono 
kwiaty i zapalono znicze na płycie po-

mnika Żołnierzy Wyklętych w Konstantynie. 
Kwiaty złożyła m.in. delegacja mieszkańców 
sołectwa Konstantyna. Obecny na uroczysto-
ści burmistrz Mateusz Kamiński powiedział, 
że to spotkanie to dowód na to, iż wszyscy 
staramy się żyć normalnie pomimo strasznej 
wojny blisko naszych granic.

Ksiądz kanonik Krzysztof Florczak, pro-
boszcz naszej parafii zauważył, że żołnierze tzw. 
II Konspiracji przelewali swoją krew w obronie 
chrześcijańskiej, niepodległej Polski, abyśmy 
mogli korzystać z dobrodziejstw demokracji 
i wolności słowa. Obecni pomodlili się za Żoł-
nierzy Wyklętych, których upamiętnia obelisk. 
Radny Zbigniew Waprzko przypomniał, że to już 
ćwierć wieku mija od odsłonięcia pomnika.

W ostatnich latach udało się zrobić wiele 
w sprawie obelisku ku czci żołnierzy II Konspira-

cji w Konstantynie. Specjalna Strefa Ekonomicz-
na w Łodzi przekazała 10 tysięcy złotych na pod-
niesienie obelisku, który znajdował się w niecce 
terenu. Powstał nowy postument, nowa alejka, 
otoczenie pomnika zostało wysadzone nowymi 
krzewami. Płyta granitowa została oczyszczona. 
Właściciel działki zgodził się przekazać jej część 
gminie za symboliczną złotówkę. Podział geode-
zyjny tego terenu wzięła na siebie gmina.

– Obelisk powstał w 1997 r. za aprobatą 
ówczesnego wójta Jana Mielczarka, bo władze 
Łodzi nie wskazały lokalizacji w mieście – mówi 
Włodzimierz Kaczmarek z Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie. – Pomnik powstał więc na granicy 
Łodzi i Konstantyny. Jego pomysłodawcą był 
Związek Więźniów Politycznych Okresu Sta-
linowskiego, oddział w Łodzi. Jego śp. łódzki 
wiceprezes Kazimierz Skibicki zawsze wyrażał 

się ze wzruszeniem o tym, że delegacje z naszej 
gminy dbają o obelisk i zawsze przynoszą kwia-
ty, zapalają znicze w Dniu Żołnierzy Wyklętych-
-Niezłomnych, 15 sierpnia na święto Wojska Pol-
skiego i 1 listopada.

Członków związku i wdów po żołnier-
zach II Konspiracji ubywa w dramatycznym 
tempie, a ci, którzy żyją, najczęściej nie mają 
już siły ani zdrowia, aby składać kwiaty przed 
symbolicznym monumentem w Konstantynie. 
Są wdzięczni, że obecnie to miejsce jest lepiej 
widoczne nawet z daleka.

W.Kupisz

Zachwycająca poezja miłosna polskich 
autorów w interpretacji zaproszonych 
gości wybrzmiała w czwartek, 24 mar-

ca podczas wieczorku literacko-artystyczne-
go, zorganizowanego we współpracy Gminnej 
Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rzgowie z okazji Światowego Dnia 
Poezji. Sala widowiskowa GOK przeobrażo-
na w kawiarenkę stała się znakomitym tłem 
do posłuchania o miłości, o relacjach między-
ludzkich, o pięknie, naturze, zachwycie nad 
światem, ale też o okrucieństwie, bólu i roz-
paczy. Wiersze pisane przez wieki są wszak 
refleksją na tematy ważne i bliskie nie tylko 
autorom. Poezja zupełnie niesłusznie uważa-
na jest za trudną i niezrozumiałą. Skierowana 
jest przecież do każdego odbiorcy.

Aby zachęcić do czytania, pisania, publi-
kowania i nauczania twórczości poetyckiej 
pierwszy dzień wiosny został ustanowiony 

Światowym Dniem Poezji w 1999 r. przez 
UNESCO, które deklarowało „nadanie nowe-
go impulsu, aby docenić poezję oraz poprzeć 
krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy 
poetyckie”. Wspaniałą ilustrację dla utworów 
poetyckich stanowiła nastrojowa muzyka, 
uzupełniająca recytacje. Gości powitał chór 
CAMERATA prezentując „Kołysankę” Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego z muzyką 
Jana Maklakiewicza. Przygotowaniem wy-
stępu zajęła się kierująca rzgowskim chórem 

Izabela Kijanka, która jeszcze dwukrotnie 
wystąpiła z minirecitalem skrzypcowym 
w zjawiskowych interpretacjach popularnych 
utworów „Woman in love” Barbry Streisand 
oraz „Power of love” Jennifer Rush.

Z wierszami wybitnych polskich poetów 
zmierzyli się zaproszeni do czytania goście. 
Na scenie zadebiutowała wiceburmistrz 
Monika Pawlik, prezentując „Kłopoty zako-
chanych” Jana Twardowskiego. Wydarzenie 
wsparł burmistrz Mateusz Kamiński, recytu-
jąc wiersz Juliana Tuwima „Ty”. Udziału nie 
odmówił przewodniczący Rady Miejskiej Ra-
dosław Pełka, który wystąpił w duecie z Syl-
wią Kutą deklamując z uczuciem „Miłość” 
Krzysztofa Kamila Baczyńskego.

Utalentowani członkowie grupy te-
atralno-kabaretowej działającej przy GOK 
w Rzgowie pod kierunkiem Bożeny Kraw-
czyńskiej, która także wystąpiła w wieczor-
ku z wierszem „Miłość szczęśliwa” Wisławy 

Szymborskiej, aktywnie włączyli się w two-
rzenie wyjątkowej atmosfery. „Miłość” Jana 
Twardowskiego aktorsko zadeklamował 
Jerzy Muras, „Wyroki” Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego – Konrad Miśkiewicz, słodkie 
„Ździebełko-Ciepełko” Jonasza Kofty – Do-
rota Cisłowska, „Błękitną chwilę” Kazimiery 
Iłłakowiczówny – Ewa Bednarska, a „Jedyną 
światłość” Kazimierza Wierzyńskiego – Wik-
toria Prądzyńska.

Z wierszem Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego „Już cię kocham tyle lat” mistrzow-
sko zmierzyła się Joanna Papuga-Rakowska. 
Uczucia w „Miłości” Marii Pawlikowskiej-
-Jasnorzewskiej pięknie pokazała Teresa Go-
gulska. Nie zabrakło Adama Mickiewicza. 
„Rezygnację” wieszcza przedstawiła Waleria 
Kowalska. „Jestem za blisko, żeby mu się śnić” 
Wisławy Szymborskiej kunsztownie zinter-
pretowała Magdalena Mordaka. Najmłodszy 
uczestnik wydarzenia, uczeń szkoły podsta-
wowej w Kalinie Paweł Dąbrowski popisowo 
zadeklamował „Wiersz powściągliwy” Juliana 
Tuwima. Jolanta Wujek, jako ostatnia dekla-
mująca wyczarowała wiele emocji z wiersza 
„Jakże ci powiem o miłości” tegoż autora.

Ilustracji muzycznej podjęli się zdolni ama-
torzy z grupy wokalnej Marka Binkowskiego. 
Widzowie usłyszeli „Taki cud i miód” w wyko-
naniu Julii Malinowskiej, „Z tobą chcę oglądać 
świat” – duet Zuzanny Wujek i Marka Binkow-
skiego, „Brzydcy” – Malwiny Szarf, „Podatek 
od miłości” – Agaty Brzozowskiej i Marka 
Binkowskiego oraz „Nice” – Damiana Barto-
sika. Wieczór ze swadą poprowadził Marek 
Binkowski. Opowieści miłosne i nastrojowa 
muzyka przeniosły nas do natchnionego świa-
ta. Wszystkim, którzy uczestniczyli i pomagali 
w organizacji wieczoru serdecznie dziękuję.

Anna 
Malinowska

Strofy Strofy 
miłościmiłości

Upamiętniliśmy Żołnierzy WyklętychUpamiętniliśmy Żołnierzy Wyklętych
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We wtorek, 1 marca 2022 roku 
obradowała Komisja Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej 
w Rzgowie pod przewodnic-
twem Stanisława Zaborow-
skiego. W posiedzeniu wzięli 
udział burmistrz Mateusz Ka-
miński oraz szefowie placówek 
kultury i kultury fizycznej: Jo-
anna Papuga-Rakowska, Anna 
Malinowska i Radosław Bubas. 
Przedstawiono sprawozdania 
i plany pracy do końca roku.

Jedną z największych imprez zapowiadanych 
przez GOK w dniu 24 września będzie Prze-
gląd Zespołów Ludowych w ramach Cittaslow. 
Na 27 sierpnia zapowiadane są Dni Rzgowa 
na stadionie, a następnego dnia festyn w parku. 

4 września odbędą się Dożynki Gminne. Nato-
miast 10 września będziemy bawić się podczas 
Dnia Pieczonego Ziemniaka w Starowej Górze, 
a 24 września podczas święta Dzień Ziemniaka 
w Kalinie.

Gminna Biblioteka Publiczna przeznaczy 
na zakupy książek i prenumeratę czasopism 
39 tys. zł. Przybędzie tysiąc nowości. Spodzie-
wana liczba czytelników tym roku to 950 osób. 
Książnica obecnie obsługuje poza swoją siedzi-
bą cztery osoby, które z różnych powodów nie 
mogą opuścić mieszkania i nie mają bliskich. 
Poza pieniędzmi z budżetu gminy, biblioteka 
planuje wzbogacenie zbiorów dzięki kolejnej do-
tacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Będzie to kwota rzędu 10 tys. zł w zależ-
ności od liczby wniosków z całego kraju. Akcję 
Narodowe Czytanie zaplanowano na 9 września.

Dyr. Radosław Bubas poinformował, 
że Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Re-
kreacji przygotował ferie zimowe aż dla blisko 

80 dzieci. Przedsięwzięcie było współfinanso-
wane z gminnego funduszu przeciwalkoholo-
wego. Mandoria zastosowała duży upust i przy-
gotowała dodatkowo posiłek dla uczestników 
ferii. Największą imprezą będzie komercyjna 
Gala Sportów Walki – Zawody w MMA, za-

powiadana 12 marca. Sprzedano 700 biletów. 
GOSTiR, choć jest tylko współorganizatorem 
– spodziewa się zysków. Obsługę wydarzenia 
zapewni 120–150 osób. Z uwagi na specyfikę 
imprezy zapowiadana jest liczna ochrona oraz 
obecność policji. 26 marca świętujemy 10-le-
cie hali. Wystąpią cheerleaderki. Zaplanowano 
pokazy sztuk walki w wykonaniu dzieci. Nie 
zabraknie dmuchańców, jak również konkur-
sów z nagrodami oraz poczęstunku.

Powstała także lista kandydatów do nagrody 
sportowej. Zgłoszono Marka Rakowskiego za za-
jęcie I miejsca i za zdobycie tytułu mistrza Pol-
ski modeli latających na uwięzi. Kolejny na liście 
to Rafał Modranka, laureat wielu zwodów desko-
rolkowych w imprezach krajowych. Listę zamyka 
zapaśnik Hubert Szczech. To mistrz Polski Mło-
dzików w zapasach, który zajął I miejsce na za-
wodach w Swarzędzu. Zajął również III miejsce 
w kat. powyżej 70 kg w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików Sumo. W.Kupisz

Rzgowski Chór Camerata pod kierunkiem 
dyrygentki Izabeli Kijanki – zgodnie z tra-
dycją ostatkową – odwiedził różne miejsca 
w Rzgowie m.in. przebierańcy zawitali również 
do Urzędu Miejskiego.

Kulturalne planyKulturalne plany

Tradycji stało 
się zadość!

Z okazji Dnia Kobiet w GOSTiR zorganizo-
wano maraton fitness. Pięciu instruktorów 
prowadziło zajęcia przez 2,5 godziny. Były 
konkursy z nagrodami oraz dla każdej z Pań 
kwiaty i upominek. Tego dnia również Pa-
niom zmęczonym ćwiczeniami – Kwiat Pu-
styni zaproponował bezpłatny relaks podczas 
manicure. Izabella Stępień

Maraton fitness trwał Maraton fitness trwał 
2,5 godziny2,5 godziny
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1. Zmiana stawek
od stycznia 2022 roku

Przypominamy, że od stycznia 2022 r. stawka 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych wynosi 36 zł od osoby miesięcznie.

Dla osób kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym opłata 
od osoby miesięcznie wynosić 27 zł/os., czyli 
tak jak dotychczas.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie od-
padami komunalnymi wnosi się do 10 dnia 
każdego następnego miesiąca za miesiąc po-
przedni (np. za marzec opłatę wnosimy do 10 
kwietnia). Wpłat dokonujemy na numer kon-
ta bankowego:

13 1240 3435 1111 0010 5073 5708
(w tytule przelewu należy wskazać 

numer deklaracji)

Wpłat dokonywać można także w kasie urzędu 
(bez dodatkowych opłat), w placówkach pocz-
towych, w placówkach banku lub za pośrednic-
twem usług bankowości elektronicznej.

2. Wyposażenie
nieruchomości w pojemnik

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
DzU z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) obowiąz-
kiem właściciela nieruchomości jest wyposaże-
nie nieruchomości w pojemnik na zmieszane 
(niesegregowane) odpady komunalne we wła-
snym zakresie, a także utrzymanie tych po-
jemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, a także miejsc 
gromadzenia odpadów chyba że na mocy 
uchwały rady gminy, o której mowa w art. 
6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części 
przejmie gmina jako część usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną 
przez właściciela opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

3. Segregujmy odpady!

Jak wykazały kolejne kontrole w terenie, prze-
prowadzone w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, 
największym problemem nadal jest właściwe 
segregowanie odpadów w gospodarstwach do-
mowych. W przypadku stwierdzenia niewła-
ściwej segregacji odpadów stawka od osoby 
wyniesie czterokrotność stawki podstawowej 
i wynosić będzie 144 zł od osoby miesięcznie 
w miesiącu w którym segregacja była niepra-
widłowa.

Korzyści z segregacji odpadów, to m.in. 
ograniczenie masy odpadów, tańszy system 
zbiórki odpadów, pozyskanie surowców wtór-
nych, oszczędzanie energii i surowców, ograni-
czenie zagrożenia dla środowiska i ludzi.

Właściwe stosowanie przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wiąże się z niższymi opłatami dla mieszkańców 
gmin.

Podczas kontroli w ostatnich miesiącach 
w pojemnikach na odpady zmieszane spoty-
kane były odpady, które można było posegre-
gować: tektura, butelki PET, ziemia, betonowe 
płyty, złom i metale, czy folia rolnicza, utylizo-
wana powinna być w wyznaczonych punktach 
(wykaz w BIP UMR).

4. Jakie odpady wrzucamy
do pojemnika na odpady

zmieszane?
Generalnie, do pojemnika z odpadami zmie-
szanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie 
można odzyskać w procesie recyklingu, z wy-
łączeniem odpadów niebezpiecznych. Nie wy-
rzucamy: odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, bate-
rie, akumulatory, lekarstwa, odpady medyczne, 
świetlówki, opakowania po środkach ochrony 
roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

5. Kontrole danych
zawartych w deklaracjach

Mieszkańcy gminy Rzgów, którzy w dotychczas 
złożonych deklaracjach nie dokonali aktualiza-
cji danych dotyczących liczby osób zamieszku-
jących daną nieruchomość, muszą zgłosić się 
do pokoju nr 11 w celu złożenia rzetelnej de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

W przypadku nieskorygowania deklaracji 
w zakresie faktycznej liczby osób zamieszku-
jących daną nieruchomość wszczęte będzie 
postępowanie podatkowe.

Postępowanie podatkowe zakończone 
będzie decyzją administracyjną o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Opłata może być naliczona za okres 
wsteczny, w zależności od okoliczności nawet 
za okres 5 lat.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 
2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
DzU z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) w przy-
padku zmiany danych np. zmiany ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość (uro-
dzenie dziecka, wprowadzenie się nowych 
osób, powrót z zagranicy, zgon mieszkańca lub 
zmiana innych danych zawartych w deklara-

cji), właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana.

Informujemy również, że policja jest 
uprawniona do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego do wysokości 500 zł (art. 10 
ust. 2b Ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) m.in. 
za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub podanie w deklaracji nieprawdziwej liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość.

6. Ograniczmy masę odpadów
ulegających biodegradacji

W przypadku braku ograniczenia masy odpa-
dów ulegających biodegradacji, wzrośnie koszt 
odbioru odpadów, który będzie skutkować 
zwiększeniem stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi!

Kompostowanie w kompostowniku przy-
domowym jest jednym z sposobów na zapo-
biegniecie wzrostowi stawek opłat za odpady!

Właściciele nieruchomości, którzy chcą 
skorzystać z prawa do zwolnienia muszą zmie-
nić deklarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

Dla osób kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym opłata 
od osoby miesięcznie wynosić będzie od stycz-
nia 2022 r. 27 zł/os., czyli tak jak dotychczas.

Posiadanie kompostownika oznacza, 
że wszystkie odpady ulegające biodegradacji 
są w nim zagospodarowywane i nie są wysta-
wiane są przed posesję worki brązowe.

7. Firma JUKO zwraca się
z prośbą o wystawianie tylko

pełnych worków z szkłem.

8. Zagospodarowanie
odpadów powstałych

z działalności gospodarczej.
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów ko-
munalnych z gospodarstwa domowego z odpa-
dami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Każdy podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą zobowiązany jest podpisać indy-
widualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym 
do rejestru działalności regulowanej na odbiór 
odpadów powstałych w wyniku prowadzonej 
działalności gospodarczej.

Jednocześnie przypominamy, że przedsię-
biorcom nieposiadającym umowy na odbiera-
nie odpadów komunalnych grozi kara grzywny 
(art. 10 ust. 2 ww. ustawy)!

Wykaz podmiotów z którymi można za-
wrzeć umowę jest dostępny w Biuletynie In-
formacji Publicznej UMR (www.bip.rzgow.pl) 
w zakładce: Odpady komunalne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (tj. DzU z 2021 r., 
poz. 888 ze zm.) Burmistrz Rzgowa informuje, 
że od ub. roku prowadzone są kontrole przed-
siębiorców w zakresie posiadania aktualnych 
umów na odbiór odpadów komunalnych, które 
gmina zobowiązana jest wprowadzić do ewi-
dencji.



Gospodarka odpadami. 
Zasady nowe i stare
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Firma Piemontes z Bronisina 
obchodziła jubileusz 30-lecia 
powstania. Nazwa wywodzi się 
od włoskiego określenia rasy 
superumięśnionego byka, a za-
kład specjalizuje się w uboju 
bydła i rozbiorze. Miesięcznie 
opuszcza go ok. 400 ton woło-
winy (99% to eksport) i 3–4 tony 
podrobów. Obecnie Piemontes 
zatrudnia prawie 40 pracowni-
ków, najwięcej w dziejach firmy.

W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz 
Mateusz Kamiński, Jan Podkówka – starszy Ce-
chu Rzeźników i Wędliniarzy w Łodzi oraz Kon-
rad Podkówka, członek zarządu cechu. Z okazji 
30-lecia Zakładu Mięsnego Piemontes, burmistrz 
Kamiński przekazał gratulacje oraz wręczył pre-
zesowi Leszkowi Gamoniowi pamiątkową ta-
bliczkę. Ten zaś z synami Adrianem i Dawidem 
uhonorowali upominkami wszystkich pracowni-
ków. Podziękowali za gotowość do pracy również 
w trudnych chwilach, za lojalność, sumienność 
i najwyższą jakość. Niektórzy z zatrudnionych 
mają za sobą wieloletni staż pracy.

Rodzinna przedsiębiorczość
U schyłku PRL indywidualna przedsiębiorczość 

wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. – Moja 
mama Salomea pieszo nosiła na handel cielęcinę 
i baraninę z uboju „na własne potrzeby” z gospo-
darstwa z okolic Woli Rakowej do Szpitala Woje-
wódzkiego im. Mikołaja Kopernika – wspomina 

Leszek Gamoń (lat 50). – Sprzedawało się bara-
ninę muzułmańskim studentom z Libanu i Syrii 
na Łódzkim osiedlu akademickim Lumumbo-
wo. – Kiedy miałem 12 i 13 lat, jeździłem z oj-
cem Kazimierzem Gamoniem w góry, w rejon 

Nowego Targu z baranimi skórami na handel. 
To brzmi jak żart, ale było jak wożenie drzewa 
do lasu. Pod koniec lat 80. tam było zatrzęsienie 
świetnie prosperujących garbarni. Samochód 
osobowy wołga mieścił 5 osób. Każda mogła 
przewieźć legalnie 6–7 skór na „własny kożuch”. 
Fotele były wymontowane. Siedziało się na hał-
dzie skór. W razie kontroli drogowej, milicjanci 
konfiskowali nadwyżki i karali mandatem.

To był tylko jeden z wielu przejawów ak-
tywności gospodarczej w rodzinie. Ojciec 
Leszka – Kazimierz współpracował z Edwar-
dem Śpiewakiem, Stanisławem Śpiewakiem 
i Sławomirem Świątkiem (tylko ten ostatni był 
spokrewniony z rodziną). Zajmowali się sku-
pem bydła. O godzinie 1 w nocy wsiadało się 
do stara i jechało wybrać zwierzęta. Po udanej 
transakcji trzeba było wypić „ogonkowe”, a je-
dyny niepijący w ekipie przejmował kierowni-
cę. Po uboju mięso trafiało do żuka i na targ. 
Żuka pożyczało się od zaprzyjaźnionego 
wspólnika Marka Zdyba. Na rynku „Pod dysz-
lem” w Pabianicach sprzedawało się mięso ze… 
stolnicy. Pomagała mama Salomea.

Marzenia się spełniają
W łódzkiej Szkole Przemysłu Spożywczego 
przy ul. Praussa – Leszek Gamoń uczył się 
zawodu aparatowego przetwórstwa mięsnego, 
czyli rzeźnika. Był operatywny. W wolnych 
chwilach handlował na Górniaku i udało się 
zgromadzić pewien kapitał rodzinny. Mimo 
tego, że tata odradzał założenie większego biz-
nesu, Leszek poszedł na całość. Sposobem go-
spodarczym powstawały pierwsze zabudowania 
firmy, prezes nosił cegły, bo był pomocnikiem 
murarza i mieszał zaprawę. Taka powstawała 
rzeźnia. Dziś towar wozi 6 naczep chłodni, 7 
ciągników siodłowych, 2 naczepy transportowe 
oraz 5 innych samochodów specjalistycznych. 
Tylko dwa pojazdy są jeszcze spłacane w ra-
mach leasingu. Przez 30 lat jest realizowana 
święta zasada prezesa: Nie zaciągaj pożyczek!

Włodzimierz Kupisz

Ostatnio była tu wycieczka szkolna. 
To miejsce niesamowite, egzotyczne, 
dające wytchnienie po ciężkim dniu 

pracy. Szklarnie i tunele foliowe 48-letniego 
Marcina Łuczaka z Kalina z łanami storczyków 
w najprzeróżniejszych odmianach barwnych, 
robią niesamowite wrażenie. Uprawy pod sa-
mym tylko szkłem zajmują 5 tys. m2.

Trwa uprzątanie krajobrazu po żniwach, 
czyli po Dniu Kobiet. Na podłodze widać duże 
doniczki z roślinami matecznymi, odbywające 
drogę na kompost, który po trzech lach biode-

gradacji trafia na pola 
rolników w gminie 
Rzgów. To najstarsze 
pokolenie storczyków 
pamiętające rok 2000 – wtedy właściciel zdecy-
dował się na odejście od roślin doniczkowych 
na rzecz egzotycznych kwiatów, które po ścię-
ciu wytrzymują w wazonie od 4 do 6 tygodni 
w pełnej krasie. Takie wyspecjalizowane go-
spodarstwa storczykowe są w Polsce tylko trzy 
i wszystkie w rejonie Łodzi. Reszta to import, 
głównie z Holandii.

– Jestem ogrodnikiem z wyboru, a nie z wy-
kształcenia – opowiada Marcin Łuczak. – Po ma-
turze w ogólniaku próbowałem sił na prawie, ale 
zrezygnowałem ze studiów. Uznałem, że rośliny 
gwarantują bardziej namacalne efekty pracy. Kie-
dy nabyłem pierwsze sadzonki w Holandii to było 
kupowanie trochę kota w worku. Pierwsze kwia-
ty uzyskuje się przecież dopiero po trzech latach 
i można się przekonać się, czy warto było.

W Polsce rozmnaża się storczyki w labo-
ratoriach po pobraniu tkanki i stożka wzrostu 

i hoduje na uprawach agarowych (żelatyna). 
Ogrodnik z Kalina pozostaje jednak wierny ho-
lenderskiemu dostawcy, który pracuje nad krzy-
żowaniem międzygatunkowym. Dzięki temu 
wciąż można zaskakiwać klientów tą różnorod-
nością. Właściciel twierdzi, że doprowadził ro-
dzinne gospodarstwo do takich rozmiarów, iż nie 
ma potrzeby powiększania powierzchni uprawy. 
Dwie osoby wystarczają, żeby w dzień doglądać 
szklarni i bezawaryjnej pracy automatyki. Elek-
troniczne sterowniki czuwają nad temperaturą, 
regulowaniem oświetlenia, wilgotnością, nawad-
nianiem kropelkowym roślin rosnących całe ży-
cie w doniczkach i dozowaniem używek.

Odwiedzamy w szklarnie w szczególnym 
momencie, bo już niebawem z podwórka 
ma zniknąć hałda miału węglowego. Do ogrza-
nia obiektu potrzeba 300 ton na sezon. Ekolo-
gia i ekonomia zmuszają do zakupu instalacji 

wykorzystującej słomę 
w balotach. Tempera-
turę, jaką uzyskuje się 
gwałtownie przez spa-
lanie słomy gromadzi 
się ją w akumulato-
rach ciepła z ogrzana 
wodą i wykorzystuje 
stopniowo w miarę 
zapotrzebowania. Sło-

miana kotłownia będzie potrzebowała 450 ton 
opału na sezon, ale problemem jest pozyskanie 
jej w najbliższej okolicy.

Szklarnie storczykowe w Kalinie już dziś 
są ekologiczne. Właściciel gromadzi wodę 
deszczową spływającą z dachów do zbiorni-
ka, przypominającego większe oczko wodne. 
Odzyskuje się wodę z filtrów, czyszczących 
deszczówkę do podlewania. Wszystkie odpady 
zielone trafiają do kompostownika z wyjątkiem 
liści z chorych roślin, które są spalane.

Sezon na storczyki trwa od listopada, a naj-
większe zbiory są na Dzień Babci i Dziadka, 
na Wielkanoc i na Dzień Matki. Niewielka ilość 
kwiatów jest sprzedawana jeszcze w czerwcu. 
Przerwy w pracy gospodarstwa jednak nie ma, 
bo potem pan Marcin zbiera borówki z trzy-
hektarowej plantacji gruntowej.

tekst i fot. W.Kupisz

Zagłębie orchideiZagłębie orchidei
KALINO

Droga 
do dużego 
biznesu
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Każdego roku na przeło-
mie zimy i wiosny dochodzi 
do pożarów spowodowanych 
wypalaniem traw i nieużyt-
ków rolnych. Bardzo szkodzi 
to środowisku i stanowi za-
grożenie dla ludzi i zwierząt. 
Jak bardzo wypalane traw jest 
niebezpieczne, można było się 
przekonać, gdy ogień zniszczył 
wiele hektarów Biebrzańskie-
go Parku Narodowego, a akcja 
gaśnicza trwała wiele dni.

Jedną z instytucji, która od wielu lat przestrzega 
przed zgubnymi skutkami tego procederu, jest 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Może ona także nakładać kary finan-
sowe na rolników. Z kontroli prowadzonych 
przez ARiMR wynika jednak, że ich udział 
w takich zdarzeniach jest marginalny.

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw 
o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wy-
kroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu 
lub grzywny, której wysokość może wynieść 
5–20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpa-
lenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi za-
grożenie na wiele osób albo zniszczenia mienia 
dużych rozmiarów, sprawca podlega karze po-
zbawienia wolności nawet do 10 lat.

Prawo do nakładania kar ma również AR-
MiR. Aby ubiegać się o płatności bezpośred-
nie oraz płatności obszarowe PROW, rolnicy 
są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów 
rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi 
nałożeniem kary finansowej zmniejszającej 
wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. 
wzwyż – w zależności od stopnia winy rolnika. 

Wyższe kary przewidziane są dla tych, którzy 
świadomie wypalają grunty rolne. Muszą oni 
liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 
proc. Agencja może również pozbawić benefi-
cjenta całej kwoty płatności bezpośrednich za 
dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe 
nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw.



Koluszkowscy policjanci odnaleźli 
w Łodzi lawetę, która została skra-

dziona kilka miesięcy wcześniej w Rzgo-
wie. Odzyskano mienie wartości około 
19 tys. złotych.

8 marca 2022 roku, około godziny 
11.30 kryminalni z Komendy Powiatowej 
Policji w Koluszkach dzięki ustaleniom 
śledczym dotarli na teren łódzkiej dziel-
nicy Polesie, gdzie odnaleźli skradzioną 
kilka miesięcy wcześniej lawetę. Pojazd 
skradziony został w Rzgowie. Laweta 
miała zamontowane skradzione tablice 
rejestracyjne. Na miejsce znaleziska we-
zwano grupę dochodzeniowo-śledczą, 
która wykonała oględziny. Postępowanie 
w sprawie kradzieży prowadzą rzgowscy 
policjanci.

sierż. sztab. Aneta Kotynia

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe 
środki finansowe będą mogli ubiegać się hodow-
cy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje 
takie wsparcie. O to dofinansowanie, podob-
nie jak w ubiegłym roku, będą się mogli starać 
pszczelarze prowadzący działalność nadzorowa-
ną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych 
do rejestru prowadzonego przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer 
ewidencji producentów nadany przez ARiMR. 
Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, 
a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wy-
stąpić o nadanie numeru ewidencyjnego naj-
później w dniu składania wniosku o wsparcie, 
które wynosi 20 zł do każdej przezimowanej 
rodziny pszczelej. W kraju ta pomoc ma war-
tość 35,5  mln zł. Wnioski będą przyjmować 
biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów 
zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu 
rozpoczęcia naboru czyli 1 kwietnia 2022 r.

Kasa Urzędu Miejskiego w Rzgowie dysponuje 
już terminalem, więc możemy zapłacić kartą. 
Oczywiście nadal honorowana jest gotówka.

Postępowanie w sprawie dużej partii pod-
róbek markowych towarów prowadzą 
policjanci z Komisariatu Policji w Rz-

gowie pod nadzorem prokuratury. Policjanci 
zabezpieczyli blisko 150 sztuk odzieży, torebek 
i butów z podrobionymi znakami towarowymi 
znanych światowych marek. Nielegalny proce-
der prowadziła mieszkanka Pabianic. Za han-
del nielegalnym towarem grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 7 marca 2022 roku, krymi-
nalni z Komendy Powiatowej Policji w Kolusz-
kach, na co dzień zajmujący się zwalczaniem 

przestępczości gospodarczej dotarli na terenie 
Rzgowa do jednego z punktów handlowych. 
Funkcjonariusze otrzymali informację, iż pro-
wadzona jest tam sprzedaż odzieży z podro-

bionymi znakami to-
warowymi. Podczas 
przeszukania wska-
zanego miejsca, po-
licjanci zabezpieczyli 
blisko 150 podrobio-
nych wyrobów. Były 
to głównie ubrania 
i buty. Wartość strat 
jaką oszacował bie-
gły z zakresu znaków 
towarowych to 200 
tys. zł.

sierż. sztab. 
Aneta Kotynia

Wypalanie traw 
jest groźne!

Policja 
odzyskała 
lawetę

Pomoc dla 
pszczelarzy

Można już 
zapłacić kartą!

Klienci już nie kupią 
podróbek
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Przerwa zimowa w rozgryw-
kach na szczeblu okręgowym 
obejmuje bardzo długi okres 
czasu. Od zakończenia rundy 
jesiennej minęły w zasadzie 
pełne 4 miesiące, ale ten okres 
już za nami i od nowa możemy 
cieszyć się lub wylewać smut-
ki, oglądając zawodniczki i za-
wodników Zawiszy. Marcowa 
aura pozwoliła także, aby roz-
grywki wznowić na stadionie 
w Rzgowie.

Tradycyjnie najszybciej na boiska wybiegli za-
wodnicy pierwszego zespołu, którzy swoje roz-
grywki rozpoczęli w niedzielę 20 marca. Zanim 
jednak doszło do wznowienia rundy z ligi wy-
cofał się zespół Górnika Łęczyca, a wszystkie 
wyniki z tą drużyną zostały anulowane. Tym 
samym stan konta naszego zespołu zmalał 
o 3 punkty. Natomiast sam początek sezonu 
przyniósł od razu dwa pojedynki z kandydata-
mi do awansu, czyli z zespołem z Różycy oraz 
AKS SMS Łódź.

Seniorzy z poślizgiem
Gdyby spotkania te zakończyły się po pierw-
szych 45 minutach na koncie Zawiszy dopi-
salibyśmy 4 punkty. Niestety drugie połowy 
okazały się dużo słabsze w naszym wykonaniu 
i zamiast kilku punktów w tabeli nasz dorobek 
pozostał niezmieniony. W pierwszym me-
czu nasza gra układała się do 60 minuty, przy 
prowadzeniu 1:0, a zespół gospodarzy nie był 
w stanie poważniej zagrozić naszej bramce. Do-
piero kolejne minuty i zasługa sprowadzonego 
do Różycy Rafała Grzelaka (to dwukrotny re-
prezentant Polski) przechyliły szalę na korzyść 
przeciwników i ostatecznie mecz zakończył się 
wynikiem 1:4.

Drugie, domowe spotkanie z AKS SMS 
ponownie rozpoczęło się wyśmienicie, bo już 

od 2 minuty prowadziliśmy 1:0. Przez dłu-
gi czas zespół z Łodzi przeważał, ale też nie 
potrafił wypracować sobie dogodnej sytuacji 
do wyrównania. Przyszło ono jednak w naj-
gorszym z możliwych momentów, czyli tuż 
przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę. 
Bramka do szatni zupełnie odwróciła losy me-
czu, a goście w drugiej połowie pokazali sku-
teczność godną pozazdroszczenia. W zasadzie 
każdy strzał skierowany w stronę naszej bramki 
zamieniany był na gola, a licznik zatrzymał się 
aż na 6 stratach. Zawisza potrafił odpowiedzieć 
tylko jednym trafieniem z rzutu karnego i ko-
lejna porażka stała się faktem.

Panie z werwą
W dużo lepszych nastrojach po rozpoczęciu 
ligowej wiosny znajdują się piłkarki Zawiszy, 
które w wyjazdowym spotkaniu pokonały 5:0 
UMKS Zgierz. Rywalki w swoich spotkaniach 
albo wygrywają, albo przegrywają, żadne ich 
spotkanie nie zakończyło się do tej pory re-
misem. Nasze zawodniczki natomiast po anu-
lowaniu jednego z wyników mogły się po-
chwalić rewelacyjnym bilansem 14 zwycięstw 
w 14 spotkaniach. W swojej pomeczowej rela-
cji porównały się do obudzonych niedźwiedzi, 
które dopiero co opuściły swoje gawry. Jednak 
długi zimowy sen zupełnie im nie przeszko-
dził, a przebudzenie nastąpiło bardzo szybko. 
Co prawda celowniki na początku meczu wy-
magały jeszcze wyregulowania, ale jak zostały 
już ustawione to bramki padały obficie.

Juniorzy w kratkę
Młodzieżowe rozgrywki ruszyły w ostatni 
weekend marca, a swoje mecze rozegrały 3 ze-
społy Zawiszy. Każda z drużyn zanotowała 
zupełnie inny wynik. Zwycięstwo, choć wy-
męczone, odnieśli zawodnicy z rocznika 2010. 
Pokonali oni w Łodzi SP Widzew 3:2. Juniorzy 
z rocznika 2006/07 tylko zremisowali ze Zjed-
noczonymi Stryków 2:2. I choć rozgrywali ten 
mecz na własnym boisku to ich skuteczność po-
zostawiła wiele do życzenia. Małym usprawie-

dliwieniem jest fakt, iż kilku zawodników nie 
mogło w tym meczu z różnych przyczyn wy-
stąpić. Szkoda, bo po dobrym meczu w ich wy-
konaniu powinni zejść z boiska jako zwycięzcy.

Ostatnim zespołem, jaki zaprezentował się 
w końcu marca była drużyna z rocznika 2008. 
Niestety o tym spotkaniu nasi zawodnicy 
muszą jak najszybciej zapomnieć bo drużyna 
Łódzkiej Akademii Futbolu sprawiła im tęgie 
lanie. Załamywać się jednak nie ma potrzeby, 
bo po kilku roszadach w zespole brakuje jesz-
cze zgrania, a szans na poprawienie wyników 
będzie jeszcze bardzo wiele. W pierwszy week-
end kwietnia do gry powrócą rezerwy pierw-
szego zespołu oraz pozostałe drużyny młodzie-
żowe zgłoszone do rozgrywek ligowych.

Walne Zebranie Sprawozdawcze
24 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze 
za rok 2021. Obecny Zarząd Zawiszy kolejny 
już raz otrzymał absolutorium za wykonaną 
w poprzednim roku pracę. Jak można było 
się dowiedzieć z przedstawionego sprawoz-
dania, wydatki na funkcjonowanie klubu rok 
do roku wzrastają, co przede wszystkim wiąże 
się z uruchamianiem nowych drużyn (obec-
nie najmłodszym zespołem jest ta z rocznika 
2016), utrzymaniem kadry szkoleniowej oraz 

organizacją dodatkowych zajęć motorycznych, 
ogólnorozwojowych i bramkarskich. Omawia-
na była także m.in. kwestia budowy nowego 
obiektu wraz z budynkiem klubowym oraz 
organizacja obchodów 75-lecia istnienia Za-
wiszy. Władze klubu zaznaczyły także, że rok 
2022 będzie ostatnim, w którym reprezentować 
będą Zawiszę w obecnym składzie.

Dołącz do Zawiszy!
Ponownie zapraszamy wszystkich chętnych 
do rozpoczęcia lub kontynuowania sporto-
wej przygody w Zawiszy. W ramach każdej 
z grup prowadzone są nabory uzupełnia-
jące, a szczegółowych informacji udzielają 
trenerzy oraz klubowi działacze. Zapewnia-
my zarówno trening piłkarski, ogólnoroz-
wojowy, a także motoryczny, prowadzony 
przez wykwalifikowaną kadrę. Zapraszamy 
do kontaktu mailowego, telefonicznego 
lub poprzez prowadzony na bieżąco profil 
na Facebooku. Dołącz do Zawiszy! Zapra-
szamy!

Krzysztof Fintzel, fot. Zawisza

PIŁKA W GRZE!PIŁKA W GRZE!
Rozgrywki rozpoczęteRozgrywki rozpoczęte
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W sobotę, 26 marca 2022 roku 
Hala Sportowa GOSTiR im. 
Konrada Kobusa w Rzgowie 
obchodziła X jubileusz. Gospo-
darzem uroczystości był dyrek-
tor hali Radosław Bubas, który 
przyjął gratulacje od samorzą-
dowców. Wspominano historię 
zakupu działki pod dzisiejszym 
obiektem GOSTiR i Domem 
Kultury. Kosztowała wówczas 
– wydawałoby się fortunę, 
bo pół miliona złotych. Jak się 
okazuje po kilkunastu latach: 
to się opłaciło.

Piękna idea budowy hali miała swych przeciw-
ników i niedowiarków. A rozpoczęcie budowy 
nie oznaczało końca problemów, bo niedobór 
środków finansowych groził wstrzymaniem 
budowy. Teraz kompleks oświatowy i sporto-
wo-kulturalny tworzą logiczną, konsekwentną 

i funkcjonalną całość, a niedługo ul. Szkolna 
doczeka modernizacji i budowy nowego, bar-
dziej przestronnego parkingu.

Hala Sportowa przed otwarciem nowej 
siedziby Gminnego Ośrodka Kultury użyczała 
miejsca na wydarzenia kulturalne od koncer-
tów po występy kabaretowe. Dziś organizuje się 
w niej akcje honorowego krwiodawstwa. Nie 
przesłania to oczywiście jej rutynowej działal-
ności – organizacji mistrzostwa Polski kobiet 
w siatkonodze, turniejów szachowych, rozgry-

wek piłkarskich halowych i bokserskich, imprez 
sportowych dla przedszkolaków i młodzieży 
niepełnosprawnej. Dziesiąte urodziny hali 
były okazją do zademonstrowania w działaniu 
wszystkich sekcji sportowych i rekreacyjnych.

Pokazy z udziałem uzdolnionych dzieci 
i młodzieży oglądali: Mateusz Kamiński – bur-
mistrz Rzgowa z zastępczynią Moniką Pawlik, 

przewodniczący Rady Miejskiej – Radosław 
Pełka, Stanisław Zaborowski – przewodniczą-
cy Komisji Spraw Społecznych RM i inni radni, 
a także członkini Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Klaudia Zaborowska-Gorzkie-
wicz oraz Danuta Szymczak – przewodnicząca 
kół gospodyń wiejskich w gminie Rzgów.

tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

10. urodziny 10. urodziny 
hali GOSTiRhali GOSTiR

Druhowie z OSP Kalino zdobyli drugie miej-
sce w IV Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego Strażaków OSP w Halowej Piłce 
Nożnej, zorganizowanych przez Komendę Po-
wiatową PSP Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w Hali Sportowej OSiR w Koluszkach. Pucha-
ry, upominki i medale wręczali m.in. burmistrz 
Rzgowa Mateusz Kamiński oraz dh Dariusz 
Krzewiński, komendant powiatowy OSP.

W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, 
w tym z Kalina, Gospodarza, Guzewa, Starowej 
Góry i Rzgowa. W finałowym meczu OSP Ka-

lino przegrało z OSP Giemzów wynikiem 2:5. 
Za najlepszego bramkarza mistrzostw uznano 
Adriana Kauca z OSP Kalino. WK

W sobotę, 5 marca w hali GOSTiR w Rzgowie 
kobiece zespoły z całej Polski walczyły o miano 
najlepszej drużyny siatkonogi (futnetu) w kraju. 
Tytułu broniło Fiero Zawisza Rzgów. Drużyna 
ta zdobyła tym razem tytuł wicemistrza Polski. 
Natomiast mistrzostwo wywalczyła drużyna Blo-
kers Łódź, trzecie miejsce Astorianki ze Zgierza.

Gospodynie turnieju posiadały w swoim 
składzie dwie uczestniczki ostatnich futneto-
wych mistrzostw świata w Burrianie. Ola Kur-
czewska i Agnieszka Jarczak reprezentowały 
Polskę w grze deblowej i w trójkach, a biało-
-czerwone zajęły w Hiszpanii 4. miejsca. Oprócz 
nich rzgowskiej drużynie zagrały: Joanna Sa-

dowska i Mariola Kopytowska. Wydarzenie od-
było się pod Honorowym Patronatem Burmistrz 
Rzgowa. Puchary i upominki wręczali m.in.: wi-
ceburmistrz Rzgowa Monika Pawlik oraz Rado-
sław Bubas, dyrektor GOSTiR. WK

Wicemistrzowie 
z Kalina

Fiero Zawisza Rzgów znów na podium


