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100. rocznica Operacji Łódzkiej w Rzgowie

Niedomówienia
Rzgowskiej Prawdy

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Rzgów.
Od kilku miesięcy przyglądamy się działalności „pabianickiej ga-

zetki” pt. Rzgowska Prawda.
Gazetka ta, wchodząc na rynek rzgowski pod szyldem niezależnej 

prasy w roku 2013, miała informować mieszkańców o nieprawidłowo-
ściach w działalności władz samorządowych Rzgowa, ujawniać „ta-
jemnice” i „matactwa” władzy. W opinii naszej dotychczas poruszane 
w niej zagadnienia i forma przekazu, pozwalają na postawienie tezy, 
że prawdziwa działalność jest ukierunkowana na tanią, arogancką pu-
blicystykę, złośliwą – poza granicami dobrego smaku „satyrę”. Można 
z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że gazeta mogłaby swoją dzia-
łalnością wpisywać się w cały nurt mediów populistycznych, charak-
teryzujący się wrogością i kwestionowaniem dotychczasowej władzy 
samorządowej, jednak nie odwołuje się ona do zdroworozsądkowych 
zasad współżycia, o etyce i moralności w swoim działaniu nie ma po-
jęcia. W związku z powyższym postaramy się przedstawić Mieszkań-
com Rzgowa w następnym numerze „minięcia z prawdą, niedomówie-
nia” zawarte w artykułach Rzgowskiej Prawdy.

Mamy nadzieję, że rozsądni mieszkańcy Miasta i Gminy Rzgów 
sami ocenią, w jakim kierunku zmierza działalność tej gazety.

Obserwator

7 sierpnia tego roku w Rzgowie 
odbyły się uroczystości związane z 
100. rocznicą Operacji Łódzkiej. Ich 
głównymi organizatorami byli: Urząd 
Marszałkowski w Łodzi, Chorągiew 
Łódzka ZHP oraz Gmina Rzgów.

Na cmentarz wojenny do Sta-
rej Gadki zaproszono kilkaset osób. 
Wśród wielu przybyłych byli m.in. Jo-
lanta Chełmińska – Wojewoda Łódz-
ki, Hanna Zdanowska – Prezydent 
Łodzi, Jego Ekscelencja Marek Ję-
draszewski – Arcybiskup Metropolita 

Łódzki oraz władze Rzgowa na czele z 
Burmistrzem – Janem Mielczarkiem, 
Wiceburmistrz – Jadwigą Pietrusińską 
i Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Rzgowie – Markiem Bartoszewskim.

Obok oficjalnie zaproszonych go-
ści na cmentarz do Starej Gadki przy-
było także wielu mieszkańców Gminy 
Rzgów. W uroczystościach brała tak-
że udział grupa rekonstrukcyjna oraz 
rzgowscy harcerze i skauci z 9 kra-
jów europejskich (Austrii, Białorusi, 
Litwy, Gruzji, Rosji, Niemiec, Serbii, 

Ukrainy i Polski), których przesła-
niem było zdanie: „Staraj się zostawić 
ten świat choć trochę lepszy niż go 
zastałeś”.

Przebieg uroczystości miał bardzo 
oficjalny charakter. O godz. 17.30 – 
wystawienie warty honorowej Wojska 
Polskiego i uroczysta zmiana warty 
honorowej, 18.00 – odegranie hasła 
Wojska Polskiego, przemówienia oko-
licznościowe, modlitwa ekumeniczna, 
apel pamięci i złożenie wieńców na 
grobach żołnierzy poległych podczas 
pamiętnej bitwy I Wojny Światowej.

Po zakończeniu części oficjal-
nej na cmentarzu, około godz. 19.00 
zaproszeni goście, harcerze i skauci 
przybyli do centrum Rzgowa, gdzie 
odbyła się projekcja filmu o wydarze-
niach sprzed 100 lat i koncert pieśni 
kozackich. Podsumowaniem całej 
imprezy było harcerskie ognisko, 
które rozpalono w ogrodach rzgow-
skiej parafii. Wszystkim uczestnikom 
przyświecała jedna myśl, zwłaszcza w 

odniesieniu do ostatnich wydarzeń na 
Ukrainie – nigdy więcej wojny!

Warto przypomnieć, iż w listopa-
dzie 1914 r. na Ziemi Łódzkiej odby-
ła się największa bitwa manewrowa I 
wojny światowej. Najkrwawsze walki 

trwały właśnie w Starej Gadce. W ca-
łej operacji łódzkiej poległo ok. 200 
tys. żołnierzy.

Wojciech Skibiński

Fotoreportaż – str. 2

Komunikat GPZ w Rzgowie
Na wniosek radnych Rady Miejskiej od 1 września br. 

poczekalnia przychodni zdrowia na ul. Ogrodowej w Rzgowie 
będzie otwierana o godz. 7.30 w dni pracujące.
Godziny przyjęć lekarzy pozostają bez zmian.
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100. rocznica Operacji
Łódzkiej w Rzgowie

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RZGÓW
Przypominamy Mieszkańcom, że do 30 września 2014 r. jest możliwość składania wniosków do zmiany STUDIUM 
dla całej Gminy Rzgów.
Rada Miejska w Rzgowie podjęła uchwałę nr XLV/413/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
,,zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów”.
Wnioski należy składać na piśmie, do Burmistrza Rzgowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, propozycją docelowego przeznaczenia terenu.
Na tablicy ogłoszeń w każdym sołectwie jest zamieszczone obwieszczenie o przystąpieniu do STUDIUM.
Jednocześnie informuję, iż pierwsze STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rzgów zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Rzgów z 26 czerwca 2000 r. za nr XVIII/137/2000, zmiana jego 
została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie 27 grudnia 2007 r. nr XVII/102/2007.

Honorowi Obywatele Gminy Rzgów
Rada Miejska w Rzgowie nadała 

dwa tytułu „Honorowego Obywate-
la Gminy Rzgów” osobom godnym i 
zasłużonym dla społeczności naszej 
wspólnoty gminnej, którzy w swoim 
zaangażowaniu pozostawiają nieza-
tarte ślady swojej działalności, nie 
oczekując na aplauzy i nobilitacje. Są 
to: Sz. Pan Andrzej Sabela z Tadzina 
oraz Sz. P. Marek Bagiński ze Rzgo-
wa.

A oto charakterystyki tych osób.

Andrzej Sabela, syn Władysława 
i Janiny, urodził się 3 kwietnia 1951 r. 
w Łodzi. Wychowywał się w wielo-
dzietnej rodzinie w Wiskitnie i tam też 
ukończył szkołę podstawową. Dalej 
kontynuował naukę w szkole samo-
chodowej dokształcając się pedago-
gicznie, co pozwoliło mu na nauczanie 
młodzieży praktycznej nauki zawodu 
w Zespole Szkół Zawodowych w Ło-
dzi na ul. Siemieradzkiego.

W 1973 r. pojął za żonę Danutę, 
której nazwisko rodowe to też Sabe-
la, choć w ogóle obie rodziny nie są 
spokrewnione. Danusia – tak ją nazy-
wa mąż Andrzej i wszyscy znajomi – 
jest jego podporą we wszystkich jego 
działaniach. Andrzej osiadł u żony w 
Tadzinie i tutaj dochowali się syna 
Krzysztofa i córki Aleksandry oraz 
pięciorga wnucząt.

Jest on nad wyraz spokojnym, 
uczciwym i uczynnym ojcem, co ma 
wpływ na to, że mieszkają w jednym 
podwórku w symbiozie w trzy rodziny 
wielodzietne, co w dzisiejszych cza-
sach jest rzadkością. Uprawiają nie-
wielkie gospodarstwo rolne jak to na 
wsi, ale Andrzej był zawsze innowa-
cyjny i większość upraw przeznaczył 
pod uprawę aronii – jak mało kto w tej 
okolicy.

Mając zdolności i smykałkę do 
mechaniki naprawiał wszelkie sprzęty 
i pojazdy mechaniczne sobie, rodzinie, 
sąsiadom i innym okolicznym miesz-
kańcom. Ta jego pasja przerodziła się 
w zakład usługowy napraw wszelkich 
pojazdów nie tylko samochodowych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
elektromechaniki. Dziś jako renci-
sta pomaga prowadzić synowi firmę 
usługową naprawczą. Pomimo tylu 
zajęć znajduje czas na działalność 
społeczną. Od 1990 r. bezustannie wy-
bierany jest sołtysem sołectwa Huta 

Wiskicka-Tadzin do chwili obecnej i 
skutecznie zatarł animozje pomiędzy 
tymi wioskami. Andrzej Sabela był 
radnym Rady Gminy w Rzgowie w la-
tach 1990-1998. Przez dwie kadencje 
zasiadał w Zarządzie Gminy poznając 
jej mechanizmy działania i przyczy-
niając się do rozwoju gospodarczego 
wszystkich miejscowości naszej gmi-
ny, wykorzystując swoje doświadcze-
nie i rozsądek.

Największe osiągnięcia nasze-
go bohatera – to przekształcenia we 
własnym lokalnym środowisku. To 
on był inicjatorem rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Kalinie, która w rze-
czywistości leży na gruntach Tadzina. 
Aktywnie uczestniczył w rozbudowie 
poszczególnych skrzydeł szkoły oraz 
sali gimnastycznej, w ich uporządko-
waniu i urządzaniu. Własnymi rękoma 
zmieniał zewnętrznej oblicze szkoły 
wycinając drzewa i zarośla przygo-
towując teren pod utwardzenie i za-
gospodarowanie. Do dziś – przyznaje 
Dyrekcja Szkoły – jest dobrym jej du-
chem i z każdą niemal sprawą zwra-
cają się do niego o pomoc lub poradę. 
Był inicjatorem asfaltowania drogi w 
Tadzinie i budowy oświetlenia ulicz-
nego w Hucie Wiskickiej i ostatnio w 
Tadzinie. W połowie lat 90-tych prze-
jął w swoje ręce niszczejący po trosze 
budynek świetlicy, wybudowany w 
latach siedemdziesiątych przez ówcze-
snych aktywistów z Huty Wiskickiej.

I tutaj trzeba przyznać, że dzięki 
jego osobistemu zaangażowaniu oraz 
skromnym środkom z gminy ten pod-
upadający budynek, który nadawał się 
raczej do rozbiórki – dziś świeci jak 
złocisty cukiereczek i spełnia niezbęd-
ne funkcje lokalowe dla mieszkańców 
obu wiosek i sołectwa. Pan Andrzej 
zagospodarował z wielkimi trudami 
teren przynależny świetlicy, który 
przed laty podarował na jej budowę 
Pan Białkowski. Dziś ze zdumieniem 
przecieramy oczy, jak to się stało, że 
zza krzaczeń wyłonił się tak wielki 
plac z zasianą trawą i po części ogro-
dzony i utwardzony kostką.

Teraz to obiekt ten czeka na im-
prezę dożynkową w 2014 r., na której 
i dzięki mrówczej pracy nasz bohater 
Andrzej Sabela powinien otrzymać 
godność Honorowego Obywatela 
Gminy Rzgów.

Marek Bolesław Bagiński. Data 
i miejsce urodzenia: 9.10.1948 r. 
Rzgów.

Krótka charakterystyka kandydata:
Marek Bagiński jest rodowitym 

mieszkańcem Rzgowa. Pochodzi z za-
służonej dla lokalnej społeczności ro-
dziny. Jego ojciec, Bolesław Grzegorz 
Bagiński, był długoletnim działaczem 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, a matka Janina Siutowicz 
– w latach przedwojennych kierowała 
na terenie Rzgowa organizacją „Strze-
lec Polski”. Oboje rodzice przez wiele 
lat byli aktywnymi członkami Chóru 
Kościelnego im. Św. Cecylii w rzgow-
skim kościele.

Marek Bagiński ukończył w 1973 
r. Politechnikę Łódzką i jako magi-
ster inżynier mechanik przepracował 
ponad 40 lat w łódzkich zakładach 
przemysłowych. Od roku 1975 aż do 
przejścia na emeryturę (w 2013) był 
pracownikiem Łódzkiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji, w którym 
ponad 25 lat pełnił odpowiedzialne 
stanowisko Głównego Mechanika.

Wraz z żoną Janiną i córką miesz-
ka w Rzgowie.

Uzasadnienie wniosku:
Pan Marek Bagiński jest wielo-

letnim, zasłużonym działaczem spo-
łecznym na terenie gminy Rzgów. 
Pracę społeczną rozpoczął w 1985 r. 
jako członek Rady Rodzicielskiej przy 
Szkole Podstawowej w Rzgowie i za-
łożyciel Ogniska Muzycznego.

W latach 1985-1990 był człon-
kiem Komisji Kultury Gminnej Rady 
Narodowej w Rzgowie.

Od przełomu w roku 1989 czynnie 
włączył się w budowę samorządności 
lokalnej. Od roku 1994 przez cztery 
kolejne kadencje był aktywnym rad-
nym Rady Gminy, a następnie Rady 
Miejskiej w Rzgowie, w której pełnił 
m.in. funkcję przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej.

Pan Marek Bagiński ma szczegól-
ne zasługi jako jeden z założycieli, a 
następnie przewodniczący Społeczne-
go Komitetu Budowy Wodociągów i 
Kanalizacji, który w latach 1990-2000 
wspierał Władze Gminy przy projek-
towaniu i budowie sieci wodno-ka-
nalizacyjnej w Rzgowie i Gminnej 
Oczyszczalni Ścieków. Rzgowska 
Oczyszczalnia Ścieków była pierw-
szą w regionie łódzkim oczyszczalnią 
biologiczną, a jej otwarcie w dniu 13 
października 1992 szeroko opisywała 
łódzka prasa. Uruchomienie Gminnej 
Oczyszczalni i hydroforni w Rzgowie 
znacząco poprawiło warunki życia 
mieszkańców i stanowiło niezbędny 
element dalszego rozwoju Gminy.

Pan Marek Bagiński był współ-
założycielem i w okresie 1995-2006 
członkiem zespołu redakcyjnego 
pierwszej gminnej gazety „Rzgów 
– Nasza Gmina”. Od roku 2001 jest 
członkiem Komisji Rewizyjnej GLKS 
„Zawisza”. Za zasługi na rzecz spo-
łeczności lokalnej Prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej odznaczył go w 2002 
r. Srebrnym Krzyżem Zasługi.
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Znikająca 
„Hala”

Od 20 lat kością niezgody w Rzgo-
wie była stara Hala „Polros-Cholaś”, 
wybudowana – jak pamiętamy – pra-
wie na gazociągu średniego ciśnienia 
oraz jako samowola budowlana. Sta-
nowiła ona do chwili wybudowania 
nowego „Polrosu” jakąś tam konku-
rencję dla CH „Ptak”. Od dłuższego 
czasu nie przystawała (można powie-
dzieć straszyła) do nowoczesnych bu-
dowli Antoniego Ptaka.

I dobrze się stało, że wpierw P.P. 
Gałkiewiczowie, a ostatnio P. Cho-
laś sprzedali swe części Ptakowi. Na-
tychmiastowa decyzja o zburzeniu tej 
hali została zrealizowana przez firmę 
P. Mariusza Maślanki, który widząc 
perspektywy rozwoju dla swej dzia-
łalności przenosi siedzibę z Tuszyna 
do Babich w gminie Rzgów. Zapewne 
tempo rozbiórki było determinowane 
przez wielką imprezę Ptak Fashion 
City – 29.08.2014 r.

Dziś nie ma śladu po tym relikcie z 
przeszłości, a cały problem rozbijał się 
o... pieniądze.

Marek Bartoszewski

Rzgowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

MITY I FAKTY
Gorący czas letni i równie gorący czas polityczny sprawia, że nad banalną z 

pozoru kwestią powołania do życia zewnętrznej agendy Urzędu Miasta – spółki 
komunalnej zbudowano iście spiskową teorię dziejów. Aby problem sprowadzić 
na ziemię, zacznijmy od początku.

Z uwagi na planowany i (realizowany) przez CT „PTAK” dalszy dynamiczny 
rozwój działalności na ok. 200 ha powierzchni nawet dla laika stało się jasne, że 
bez istotnej poprawy infrastruktury drogowej w tym rejonie rozwój działalności 
będzie mocno spowolniony.

Burmistrz Rzgowa zdecydował na początku 2013 r. o powołaniu spółki ko-
munalnej, która głównie w oparciu o środki zewnętrzne wzięłaby na siebie ciężar 
poprawy istniejącego układu drogowego w tym rejonie. Do powołania tego pod-
miotu zatrudniono kancelarię prawniczą specjalizującą się w tej dziedzinie.

Koncepcji sfinansowania tego przedsięwzięcia było kilka, ale z uwagi na fakt, 
że ciężar tej inwestycji znacznie przekraczał możliwości gminy, Rada Gminy po 
długich dyskusjach uznała to przedsięwzięcie jako zbyt kosztowne i ryzykowne 
dla budżetu gminy. Plany odłożono na „lepsze czasy”. Należy zaznaczyć, że w 
tamtym czasie po raz pierwszy przedstawiono radnym projekt umowy spółki, któ-
ry praktycznie w niezmienionym kształcie został podpisany w maju br.

Tymczasem kolejnym priorytetem dla Gminy stały się przepisy znowelizowa-
nej ustawy o odpadach, w której to przepis art. 136 mówi wprost o konieczności 
zaprzestania przez Gminę zarządzania gminnym składowiskiem odpadów. Opty-
malnym sposobem dostosowania się do obowiązującego przepisu było powołanie 
spółki prawa handlowego.

Zakres działania spółki uzupełniono zgodnie z pierwotnym zamysłem zada-
niami wydziału komunalnego Urzędu Miejskiego w Rzgowie, czyli zgodnie z 
uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XLII/389/2014 są to obowiązki wynika-
jące z zadań własnych gminy, w zakresie obowiązków obejmujących utrzymanie 
dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Rzgów, utrzymania zieleni, po-
rządku i czystości oraz prowadzenia gminnego składowiska odpadów.

W dniu 8 stycznia br. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej przed-
stawiono projekty uchwał powołujących spółkę, a także projekt umowy spółki 
znany tak naprawdę od pół roku. Na marginesie należy dodać, że podejmowanie 
uchwał to zadanie statutowe Rady. Prezentowanie umowy to czynność wyłącznie 
informacyjna.

Niepokój redakcji jednej z pozarzgowskich gazet budzą zapisy mówiące o 
możliwości podwyższenia kapitału spółki w czasie. Jest to standardowy sposób 
budowania tego typu umów. Ościenna spółka w Tuszynie zapisała w swoim statu-
cie 200-krotne podwyższenie swojego kapitału w czasie.

Prawdą jest również fakt, że kapitał w spółce podwyższa Zgromadzenie 
Wspólników (reprezentuje je Burmistrz Rzgowa), ale aby się tak stało, środki na 
ten cel musi wyasygnować jedyny wspólnik, czyli Miasto. Rada Miejska musi 
podjąć odpowiednią uchwałę. Nie może zrobić tego Burmistrz jednoosobowo. 
Bez publicznej powszechnej akceptacji takich działań czynność taka jest prak-
tycznie nie do zrealizowania.

Podsumowując prasowe wątki i dywagacje w tym zakresie, trudno oprzeć się 
wrażeniu, że po zakończonych wyborach samorządowych zainteresowanie losa-
mi spółki gwałtownie zmaleje... Takie życie...

Redakcja NG

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie w dniu 30 lipca 2014 r.
Na wstępie sesji przedstawiciele 

Centrum Handlowego „Ptak” – Pre-
zes spółki Albert Ptak i członek Rady 
Nadzorczej Tomasz Szypuła dokonali 
prezentacji multimedialnej I Między-
narodowych Targów Mody – Ptak Fa-
shion City, które odbędą się w dniach 
29-31 sierpnia 2014 r. w strefie przed-
siębiorczości w kompleksie „Outletu” 

i nowo wybudowanej hali „Expo”. 
Honorowy patronat nad uroczystościa-
mi przyjął Prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Gościem honorowym 
„Targów” będzie legenda „Solidar-
ności” były Prezydent Lech Wałęsa. 
Towarzyszyć mu będzie cała plejada 
polityków, kreatorów mody, artystów 
z najwyższej półki światowej. Podkre-

ślono, że impreza tak ogromna odby-
wa się nie gdzie indziej, tylko w Rzgo-
wie, co bardzo nobilituje nasze miasto. 
Goście zaprosili wszystkich samorzą-
dowców na tę imprezę. Zaproszenie 
zostało przyjęte, a Przewodniczący 
Rady zwrócił uwagę, że jego wywiad 
sprzed ćwierćwiecza pt. „Łódź koło 
Rzgowa” jest realizowany przez takie 
właśnie przedsięwzięcia.

Zdjęto z obrad uchwalenie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla kilkunastu działek 
w Czyżeminku w celu lepszego zapo-
znania się z uwarunkowaniami tego 
planu.

Zmiany w budżecie
Otrzymaną dotację z funduszy 

celowych w wysokości 19.745,46 zł 
przeznaczono na budowę podjazdów 
dla osób niepełnosprawnych przy bu-
dynku terapii Gminnej Przychodni 
Zdrowia w Rzgowie – wykorzystując 
trwający tam remont.

Z zaoszczędzonych funduszy 
gminnych dofinansowano do przed-
sięwzięć już w realizacji następujące 
kwoty:
– Przebudowa ul. Brójeckiej w Broni-
sinie Dworskim – 32.000 zł
– Budowa instalacji oświetleniowej na 
ternie gminy – 12.000 zł
– Zakup samochodu ratowniczego dla 
OSP Starowa Góra – 35.000 zł
– Doposażenie placu zabaw w Grodzi-
sku – 1.000 zł
– Przebudowa klatki schodowej w bu-
dynku Poczty – 10.000 zł

Zakup działek pod drogę
Wyrażono zgodę na zakup dwóch 

działek z naniesieniami o nr 262/7 i 
256/7 w Starowej Górze, które zgod-
nie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego są na połączenie ulicy Ściennej z 
ul. Okienną.

Łączna powierzchnia tych działek 
to 214 m2 za kwotę 29.600 zł, z tym że 
są one już zagospodarowane, na któ-
rych znajdują się ogrodzenia, rośliny i 
inne, które w tej kwocie będą usunięte 
przez byłych właścicieli.

Zgoda na zakup działki 
na odwodnienie

Po długiej dyskusji wyrażono zgo-
dę na zakup działki nr 133/2 o pow. 
274 m2 za kwotę 16.440 zł na odwod-
nienie drogi powiatowej przez wieś 
Kalino.

Zgoda na sprzedaż 
działki

Ogłoszony zostanie przetarg na 
sprzedaż działki nr 191/10 o pow. 249 
m2, która przewidywana była na dro-
gę do skomunikowania siedmiu dzia-
łek tzw. rzemieślniczych, które gmina 
sprzedała kilkanaście lat temu pod 
działalność handlową. Ponieważ przez 
te lata nic się na tych działkach nie 
działo (urosły tylko wielkie chwasty), 
a obecnie właścicielem tych działek 
stała się jedna osoba – rezerwowanie 
tej działki na drogę stało się bezprzed-
miotowe.

Nowe nazwy ulic
Nadano nazwę „Tęczowa” ulicy 

w Czyżeminku części drogi gminnej 
Nr 106439E Ne geod. 78 biegnącej 
od ul. Głównej w kierunku Pabianic o 
długości 395 mb.

Nadano nazwę „Mikołaja Reja” 
przedłużeniu tejże ulicy w Rzgowie o 
długości 16 mb. stanowiących działkę 
geodezyjną nr 280/3.

Wyniki kontroli Komisji 
Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Wiesław 
Gąsiorek przedstawił protokół komi-
sji dotyczący zamówień publicznych 
budowy sieci wod-kan realizowa-
nych przez Referat Inwestycji Urzę-
du Miejskiego i naprawę sieci wod-
-kan podległych ZWiK w Rzgowie ze 
szczególnym uwzględnieniem firmy 
„RINSTAL” Roberta Bartoszew-
skiego. Ponieważ kontrola dotyczyła 
syna Przewodniczącego Rady, Wie-
sław Gąsiorek wystąpił o powołanie 
biegłego w tej dziedzinie. Został nim 
Pan Krzysztof Grabarczyk z Łodzi. 

Kontrola dotyczyła czterech lat 2010-
2013. Protokół ten prezentujemy w 
całości wraz z upoważnieniem do kon-
troli w tym numerze „Naszej Gminy”.

Wynika z niego jednoznacznie, że 
sensacje Rzgowskiej Prawdy są wy-
ssane z palca po to, żeby zdyskredy-
tować Przewodniczącego Rady. Firma 
Rinstal nigdy nie otrzymywała żad-
nych pieniędzy za tzw. gotowość do 
usuwania awarii. Wszystkie przetargi 
i zamówienia publiczne były jawne, 
dostępne dla wszystkich zainteresowa-
nych, a firma Rinstal miała w okresie 
tych 4 lat tylko 16% udział w rynku 
budowy i naprawy sieci wod-kan w 
gminie Rzgów.

Ważne jest też to, że w czasie trwa-
nia umów na usuwanie awarii nie zda-
rzyło się nigdy, żeby PHU RINSTAL 
nie przystąpiła do tych prac, choćby 
dotyczyło to dni wolnych od pracy, 
niedziel czy świąt, niejednokrotnie 
pracując nocami, aby zminimalizować 
przykre skutki braku wody lub odpły-
wu ścieków dla mieszkańców naszej 
gminy.

Interpelacje radnych
Radny Marek Bartoszewski zło-

żył na ręce Burmistrza Jana Mielczar-
ka interpelację dotyczącą uregulowań 
geodezyjnych drogi ul. Glinianej w 
Rzgowie do Kalinka Morgi.

A oto jej treść:
Wnoszę o uregulowanie stanu 

prawnego własności działek w utwar-
dzonej asfaltem ulicy Glinianej, bie-
gnącej od granic Rzgowa pomiędzy 
gruntami Grodziska od północy i 
gruntami Kalinka-Morgów i częścio-
wo Rzgowa od strony Południowej.

Ulica ta została zaasfaltowana 
przez gminę wg projektu techniczne-
go, który nie uwzględniał regulacji 
geodezyjnej działek. Sytuacja ta trwa 
już od sześciu lat. Drogą tą jeździ się 
doskonale, ale żądania właścicieli ure-
gulowania stanu prawnego już dłużej 
nie mogą czekać.

Radny Rady Miejskiej w Rzgowie
Marek Bartoszewski

Hala w trakcie rozbiórki

Nowa przestrzeń – nowe możliwości

Tomasz Szypuła podczas prezentacji
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Festyn
Rodzinny

w Grodzisku
Rada Sołecka i OSP Grodzisko 

we współpracy z GOK, pilotowanym 
przez Dyrektora Wojciecha Skibiń-
skiego, urządzili imprezę na boisku 
sportowym w Grodzisku w niedzielę 
10 sierpnia.

Bezpłatne korzystanie przez dzie-
ci i młodzież ze zjeżdżalni, basenu 
wodnego, bungee oraz przejażdżki qu-
adami to główne atrakcje dla milusiń-
skich. Konkursy, w których prym wo-
dziła Pani Jadwiga Ściegienka z Rady 
Sołeckiej, oraz gry sportowe i zabawy 
z nagrodami, biegi w workach sfina-
lizowane przeciąganiem liny przez 
dorosłych to tylko część atrakcji. Kon-
kursy śpiewu karaoke, dyskoteka, grill 
oraz zimne lody i napoje, które można 
było skonsumować w nowo wybudo-
wanej obszernej wiacie, wzniesionej 
przez gminę w ramach środków so-
łeckich. Na świetnie wykoszonym i 
przygotowanym boisku przez członka 
Rady Sołeckiej Pawła Podedwornego 
można było korzystać również z odno-
wionych urządzeń na placu zabaw.

Główną atrakcją OSP był pokaz 
gaszenia miejscowego pożaru z wozu 
bojowego z udziałem ochotników z 
publiczności. Podczas tych treningów 
należąca do KSRG jednostka zosta-
ła zaalarmowana i wezwana do akcji 
systemem radiowym przez PSP w Ko-
luszkach do akcji w Kalinku. W ciągu 
kilkudziesięciu sekund Mercedes i Lu-
blin opuściły festyn i udały się alarmo-
wo do gaszenia pożaru koparki.

Przed wyjazdem do pożaru dru-
howie z Grodziska ustawili kurtynę 
wodną, z której frajdę mieli najmłodsi, 
gdyż tego dnia pogoda dopisywała i 
tylko rodzice mieli problem, jak sku-
tecznie wysuszyć swoje pociechy. Na 
koniec zapłonęło ognisko, które pod-
trzymywane było przez co niektórych 
do późnych godzin nocnych.

Nie byłoby możliwe zorganizo-
wanie takiej imprezy bez uprzejmości 
sąsiadów tego boiska P.P. Agnieszki 
i Krzysztofa Kępka, którzy użyczy-
li energii elektrycznej z własnej nie-
przymuszonej woli i za darmo. Nad 
całością imprezy czuwali druhowie z 
OSP, którzy ogarnęli i posprzątali po 
udanym festynie.

Dziękujemy!
W imieniu mieszkańców

Radny z Grodziska

Numer okręgu 1
Rzgów I – ulice: Przejazd, plac 500-le-
cia, Rawska, Wąska, Polna, Południowa, 
Tylna, Tuszyńska do ul. Ogrodowej (nr 
parzyste od 2 do 20 włącznie), Długa 
(od nr 12 do 44 włącznie i od 11 do 43 
włącznie), Grodziska do ul. Południowej 
(nr od 2 do 57 włącznie), Łódzka (nume-
ry parzyste) od rzeki Ner do ul. Pabia-
nickiej.

Numer okręgu 2
Rzgów I – ulice: Łódzka (nr parzyste) od 
granic Starowej Góry do rzeki Ner, Gra-
niczna (numery nieparzyste), Ustronna, 
Mikołaja Kopernika na wschód od ul. 
Łódzkiej, Józefa Bema, Słoneczna, Gór-
na, Wschodnia, prof. Łowmiańskiego, 
Kazimierza Jagiellończyka, Żołnierzy 
Września, Księdza Załuski, Dolna, gen. 
Sikorskiego, Władysława Broniewskie-
go, Nowa, mjr Sucharskiego, Włady-
sława Reymonta, Wysoka, Nadrzeczna, 
Zielona od ul. Nadrzecznej do rzeki Ner.

Numer okręgu 3
Rzgów I – ulice: Grodziska (od nr 58 do 
końca), Wiosenna, Smugowa, Tuszyńska 
od ul. Ogrodowej na południe (nr parzy-
ste od nr 22 do końca), Borowikowa, 
Krótka, Łąkowa, Rydzowa, Kamienna, 
Literacka, Szkolna, Gliniana, Ogrodowa, 
Zielona od rzeki Ner do ul. Grodziskiej.

Numer okręgu 4
Rzgów II – ulice: Guzewska, Tuszyń-
ska (nr nieparzyste), Krzywa, Henryka 
Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, 

Stanisława Staszica, Katowicka na połu-
dnie od rzeki Ner, Janusza Kusocińskie-
go, Buczka, Stefana Żeromskiego, Rze-
mieślnicza, Stadionowa, Letniskowa, 
Wąwozowa, Długa do ul. Tuszyńskiej (nr 
od 2 do 12 włącznie i od 1 do 9a włącz-
nie), Zaratajka, Mickiewicza, Źródlana, 
Przyrzeczna, Pabianicka, Mikołaja Reja, 
Pasterniki, Łódzka (numery nieparzyste) 
od rzeki Ner do ul. Pabianickiej.

Numer okręgu 5
Rzgów II – ulice: Nasienna, Stawowa, 
Cmentarna, Słowicza, Sporna, Jana Kie-
pury, Brzozowa, Zachodnia, Rudzka, 
Mała, Leśna, Stroma, Łódzka (nr niepa-
rzyste) od granic Starowej Góry do rzeki 
Ner, Katowicka od granic Starowej Góry 
do rzeki Ner.

Numer okręgu 6
Stara Gadka.

Numer okręgu 7
Starowa Góra – ulice: Kazimierza 
Wielkiego, Łokietka, Wiekowa, Jana 
III Sobieskiego, Mieszka I, Mieszka II, 
Mieszka III, Zygmunta Wazy, Włady-
sława Jagiełły, Stefana Batorego, Podło-
gowa, Piętrowa, Parterowa, Zakładowa, 
Południowa, Rolnicza, Śniadeckiego, 
Szeroka, Królowej Jadwigi, Ogrodowa, 
Szczytowa, Bolesława Chrobrego, Het-
mańska, Stropowa, Centralna (od nr 2 do 
40 włącznie i od nr 1 do 31 włącznie).

Numer okręgu 8
Starowa Góra – ulice: Jaśminowa, Brzo-

zowa, Frontowa, Żwirowa, Modrzewio-
wa, Sosnowa, Klonowa, Kasztanowa, 
Akacjowa, Zamkowa, Kuchenna, Nowa, 
Gontowa, Progowa, Inspektowa, Szklar-
niowa, Tunelowa, Futrynowa, Dachowa, 
Szklana, Okienna, Kaflowa, Ścienna, 
Słomiana, Działkowa, Zagłoby.

Numer okręgu 9
Starowa Góra – ulice: Brzoskwiniowa, 
Centralna (od nr 44 i 35 do ostatniego 
numeru), Graniczna (numery parzyste), 
Gruntowa, Piaskowa, Gerbery, Pieco-
wa, Topolowa, Jana Pawła II, Kanałowa, 
Ziołowa, Warzywna, Kwiatowa, Kon-
waliowa, Irysowa, Sołecka, Wójtowska, 
Perłowa, Sałatowa.

Numer okręgu 10
Grodzisko-Konstantyna.

Numer okręgu 11
Bronisin Dworski, Huta Wiskicka-Ta-
dzin, Kalino.

Numer okręgu 12
Romanów, Kalinko.

Numer okręgu 13
Guzew-Babichy.

Numer okręgu 14
Czyżeminek, Prawda.

Numer okręgu 15
Gospodarz.

W każdym z okręgów wybieramy po jed-
nym radnym. Łącznie jest do wybrania 
15 radnych.

Granice okręgów wyborczychXLIX Sesja Rady Miejskiej
w Rzgowie

Sesję Rady Miejskiej zwołano na dzień 20 sierpnia 2014 r.
Podczas obrad podjęto dwie uchwały:

1. w sprawie podziału Gminy Rzgów na okręgi wyborcze,
2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2014.

Ustalono okręgi wyborcze według niżej podanego schematu.
Zmiany w budżecie polegały na nadaniu tytułów inwestycjom już wcześniej 

ujętym w budżecie, zgodnych z wnioskami o przyznanie funduszy pozabudżeto-
wych.

Burmistrz Rzgowa przekazał odpowiedź na interpelację Przewodniczącego 
Rady, Radnego Marka Bartoszewskiego, której treść załączamy poniżej.

Przewodnicząca Obrad
Regina Bagińska

Rzgów dn. 18.08.2014 r.

Sz. P. Marek Bartoszewski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Odpowiedź na interpelację
Odpowiadając na interpelację Radnego p. Marka Bartoszewskiego w spra-

wie regulacji prawnej drogi między Grodziskiem a Kalinkiem-Morgi, informuję, 
że obecnie na ukończeniu jest gromadzenie niezbędnych dokumentów do Woje-
wody Łódzkiego celem wydania decyzji stwierdzającej, że Gmina Rzgów z mocy 
prawa nabyła własność w trybie art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
(Dz.U. Nr 133, poz. 827 z późn. zm.).

Wnioskiem będzie objęty cały „Trakt Napoleoński”.
Kiedy Gmina będzie posiadała tytuł prawny do drogi, będzie możliwość za-

miany dla części nieruchomości, które znalazły się pod asfaltem.
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UPOWAŻNIENIE NR 1/2014
z dnia 16 czerwca 2014 r.

do przeprowadzenia kontroli
Na podstawie §94 ust. 4 Statutu Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. W. Łódz. Nr 

42, poz. 376 z dn. 14.02.2006 r.) upoważniam Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rzgowie w 
składzie:
1. Pana Wiesława Gąsiorka - przewodniczący komisji rewizyjnej
2. Pana Zenona Wawrzyniaka - członek komisji rewizyjnej
3. Panią Krystynę Niewiadomską - członek komisji rewizyjnej
4. Pana Jana Owczarka - członek komisji rewizyjnej
5. Pana Kazimierza Łęgockiego - członek komisji rewizyjnej
do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Rzgowie4 i Gminnym Zakładzie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Rzgowie w zakresie:
- ilość i wartość zamówień publicznych przeprowadzonych w oparciu o Ustawę Prawo zamówień pu-
blicznych na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz naprawę na sieciach wodociągowo-
-kanalizacyjnych w latach 2010-2013,
- wyszczególnienie ilości i wartości zamówień publicznych, zrealizowanych na rzecz kontrolowanych 
podmiotów przez firmę P.H.U. RINSTAL, 95-030 Rzgów, Grodzisko 441 w latach 2010-2013,
- ustalenie procentowego udziału w rynku P.H.U. RINSTAL,
- ustalenie czy przetargi organizowane przez kontrolowane podmioty zostały ogłoszone zgodnie z usta-
wą Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie § 96 Statutu Gminy Rzgów kontrolujący są upoważnieni do żądania dokumentów i 
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli od kierownika kontrolowanego podmiotu, wstę-
pu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. Na żądanie kontrolujących kierownik kon-
trolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
/-/ Marek Bartoszewski

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ
Rady Miejskiej w Rzgowie

dotyczący przeprowadzonej kontroli zamówień publicznych w oparciu o Ustawę Prawo zamówień 
publicznych budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz naprawę na sieciach wodociągowo-ka-
nalizacyjnych realizowanych przez Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie i Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie w latach 2010-2013, wraz z poniesionymi wydatkami na w/w 
zadania z wyszczególnieniem firmy P.H.U RINSTAL.

W dniu 16.06.2014 r. Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Wiesław Gąsiorek – przewodniczący,
2. Zenon Wawrzyniak – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej,
3. Jan Owczarek - członek,
4. Kazimierz Łęgocki – członek
na podstawie upoważnienia Nr 1/2014 z dnia 16.06.2014 r. wydanego przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Rzgowie Komisja Rewizyjna dokonała kontroli zamówień publicznych przeprowadzo-
nych w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyj-
nych oraz naprawę na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych przez Referat Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie i Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie w latach 2010-
2013, wraz z poniesionymi wydatkami na w/w zadania z wyszczególnieniem firmy P.H.U RINSTAL.

Podczas przeprowadzanych kontroli obecny był Pan Krzysztof Grabarczyk - konsultant Komisji 
Rewizyjnej powołany przez Burmistrza Rzgowa.

W pierwszej kolejności dokonano kontroli postępowań oraz wydatków w Referacie Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie przy pl. 500-lecia 22.

W latach 2010-2013 Referat Inwestycji Urzędu Miasta Rzgowa ogłosił 9 postępowań przetargo-
wych na prace związane z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, na które udzielono zamówień 
na ogólną kwotę 4.892.719,38 zł.

Wszystkie postępowania ogłoszone zostały zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Prze-
prowadzone postępowania przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp Rok Nazwa zadania Ilość 
ofert

Wybrana oferta Cena brutto 
w zł

1 2010 Budowa kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej wraz z przyłączami 
w miejscowościach Starowa Góra i 
Stara G – etap 2010

2 ZRI Frakop
Kamilówka 21

1701222,91

2 Przebudowa wodociągu w ramach 
przebudowy drogi powiatowej nr 
2922E w miejscowości Kalino na 
odc. 476 m

1 HYDROMEL Sieradz,
ul. Zakładników 17/19

247125,53

3 Przebudowa wodociągu PE 160 
mm wraz z adaptacją przyłączy 
wodociągowych część I od W1 do 
Z5 we wsi Kalinko, gmina Rzgów

3 Usługi Ogólnobudowlane 
Instalatorstwo Sanitarne 
Tadeusz Kostrzewa, ul. 
Żelazna 22, Koluszki, 
„BUD-ZIEM”

293047,59

4 Budowa wodociągu PE 225 mm 
wraz z przełączeniem istniejących 
przyłączy wodociągowych, na 
działkach gruntu nr 1087, 1088, 
977/4 ul. Graniczna w Starowej 
Górze i Górna w Rzgowie

8 Instalatorstwo Sanitarne i 
CO Budowa Sieci Wod.-Kan 
Sławomir Poński, Brzeziny

756848,75

5 2011 Przebudowa wodociągu Pe 160 
mm wraz z adaptacją przyłączy 
wodociągowych część II, od 
trójnika T 27 do zasuwy Z 10 we 
wsi Kalinko, Gmina Rzgów

4 Zakład Wodociagowy 
Jadwiga Kafar, ul. Targowa 
17, 97-320 Wolbórz

189962,68

6 Wymiana sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami do granicy pasa 
drogowego w Kalinie w Gminie 
Rzgów

4 Instalatorstwo Sanitarne i 
CO Budowa Sieci Wod.-Kan 
Sławomir Poński, Brzeziny

154626,83

7 2012 Przebudowa istniejącej sieci 
wodociągowej w Kalinie

5 Zakład Usługowy
„BUD-ZIEM” Łukasz 
Kostrzew, Słotwiny, ul. 
Długa 15A, 95-040 Koluszki

489892,00

8 Budowa wodociągu w Konstantynie 11 Zakład Wodociągowy 
Jadwiga Kafar, ul. Targowa 
17, 97-320 Wolbórz

112893,09

9 Budowa kanalizacji podciśnieniowej 
wraz z odtworzeniem nawierzchni 
w ul. Granicznej i Topolowej w 
Starowej Górze

3 Zakład Instalacyjno-
Budowlany „ZINSBUD” 
Stanisław Zimoch, ul. 
Gruntowa 22, 95-200 
Pabianice

947100,00

Razem 41 4892719,38

Spośród 9 postępowań przetargowych firma P.H.U. „RINSTAL” wzięła udział w jednym przetargu, 
którego nie wygrała. Było to postępowanie przetargowe na „Budowę wodociągu w Konstantynie” w 
2012 r.

W niniejszym postępowaniu złożyło oferty 11 wykonawców. Cena za budowę wodociągu w Kon-
stantynie złożona przez firmę P.H.U. „RINSTAL” wynosiła: 144.080,90 zł brutto. Z powyższą ceną 
oferta uplasowała się na 6 miejscu otrzymując 78,35 pkt. Było to jedyne postępowanie przetargowe w 
latach objętych kontrolą, w którym firma P.H.U. „RINSTAL” złożyła ofertę.

W pozostałych przetargach ogłoszonych w latach 2010-2013 firma P.H.U. „RINSTAL” nie brała 
udziału.

Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego przeprowadzał również postępowania wyłączone spod ry-
goru stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie treści art. 4 pkt 8 ww. 
ustawy.

Wartość środków wydatkowanych w okresie objętym kontrolą na realizację postępowań i konkur-
sów przeprowadzonych poza ustawą Pzp opiewa na łączną kwotę 1.969.832,31 zł brutto.

Na podstawie tych postępowań zlecono firmie P.H.U. „RINSTAL” zamówienia o następujących 
wartościach:

Rok Wartość netto wykonanych prac Wartość brutto wykonanych prac
2010 209.082,93 zł 255.081,18 zł
2011 103.169,04 zł 126.897,92 zl
2012 156.790,62 zł 192.852,46 zł
2013 84.186,33 zł 103.549,19 zł

Wydruk Ksiąg Głównych (obroty Kont) Urzędu Miejskiego w Rzgowie z wydatkami na remonty, 
budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej realizowanych przez firmę P.H.U. „RINSTAL” w 
latach 2010-2013 stanowi załącznik do protokołu.

Po przeprowadzeniu kontroli w Referacie Inwestycji Komisja Rewizyjna udała się do Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie mieszczącego się przy ul. Stawowej 11. Postępowa-
nia przetargowe, jakie przeprowadzał Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, dotyczyły usuwania 
awarii sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów.

Art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek prze-
chowywania dokumentacji przetargowej przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia. Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przedstawił do wglądu ze-
społowi kontrolnemu postępowania z 2006, 2009 i 2012 r.

W 2006 r. w postępowaniu na usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy Rzgów oferty złożyły dwie firmy:
1. „RINSTAL”, 95-030 Rzgów, Grodzisko 44 za kwotę 265.837, 50 zł netto
2. ZRI FRAKOP, 26-332 Sławno, Kamilówka 21 za kwotę 351.846,90 zł netto

Powyższe postępowanie dotyczyło usuwania awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kana-
lizacji sanitarnej na okres 3 lat lub do wyczerpania środków, objęło to lata 2006-2009. Postępowanie 
zostało ogłoszone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na wykonawcę wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „RINSTAL”.
W 2009 r. przeprowadzono postępowanie na usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i sie-

ciach kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzgów na okres 3 lat lub do wyczerpania środków, objęło 
to lata 2009-2012.

Wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę P.H.U. „RINSTAL” opiewająca na kwotę 314.181,74 zł 
netto z następującymi czynnikami cenotwórczymi:
Robocizna z narzutami - 17,00 zł
Stawka pracy sprzętu z narzutami:
Koparka – 116,88 zł
Samochód ciężarowy – 95,63 zł
Koszty pośrednie – 70%
Koszty zaopatrzenia – 10%

Postępowania zostało ogłoszone zgodnie z art. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 
16.02.2009 r. Numer ogłoszenia 29762-2009.

Kolejne postępowanie przetargowe zostało ogłoszone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji w Rzgowie w 2012 r. Było to postępowanie na „Usuwanie Awarii Sieci Wodociągowej i Sieci 
Kanalizacji Sanitarnej Na Terenie GMINY Rzgów”. Niniejsze postępowanie dotyczyło usuwania awarii 
na trzy lata lub do wyczerpania środków, obejmuje to okres w latach 2012-2015.

Przetarg został ogłoszony zgodnie z art. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Numer ogłosze-
nia 278170-2012, data zamieszczenia 31.07.2012.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę P.H.U. RINSTAL.
Oferta opiewała na kwotę 368.559,35 zł netto z następującymi czynnikami cenotwórczymi:

Roboczogodzina z narzutami 26,13 zł (bez narzutów 10 zł)
Stawka pracy sprzętu z narzutami:
Koparka 169,89 zł (bez narzutów 65 zł)
Samochód ciężarowy 143,75 zł (bez narzutów 55 zł)
Zaproponowane wysokości narzutów:
Koszty pośrednie 70%
Koszty zaopatrzenia 10%
Zysk 25%
Podatek Vat 23%

DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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Zestawienie tabelaryczne złożonych ofert w ramach ogłoszonych przetargów przez GZWiK w 2006, 
2009 i 2012 r.

Rok 
zorganizowania 

przetargu

Liczba ofert Wartość złożonych ofert netto 
w zł

Oferta złożona przez firmę

2006 2 265.837,50 zł „RINSTAL”
351.846,90 zł ZRI FRAKOP

2009 1 314.181,74 zł „RINSTAL”
2012 1 368.559,35 zł „RINSTAL”

Komisja Rewizyjna skontrolowała następujące dokumenty z postępowania przetargowego z 2012 r.:
1. Zarządzenie Nr 05/2012 Dyrektora GZWiK w Rzgowie w sprawie powołania komisji przetargowej. 
Komisji przetargowa składała się z czterech osób.
2. Oświadczenia członków komisji określone w art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo za-
mówień publicznych.
3. Umowa o dzieło na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
5. Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicz-
nych.
6. Ogłoszenie o zamówieniu usługi w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.
7. Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej o zamówieniu usługi.
8. Oferta wyłonionego wykonawcy.
9. Zestawienie ofert.

Komisja przeanalizowała warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia 
tych warunków:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wa-
runek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: spełnienie warunku wymienionego zosta-
nie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (w zakresie niezbędnym do wykazania speł-
niania tego warunku wiedzy i doświadczenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wykaże się realizacją m.in. jednego zadania związanego z usuwaniem awarii na sieci wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej o zakresie rzeczowym porównywalnym z przedmiotem niniejszego 
zamówienia.
3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku: warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane oświadczenie 
zgodnie z art. 44 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy.
4. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Opis sposobu dokonywania oceny speł-
niania tego warunku: warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży podpisane oświadczenie 
zgodnie z art. 44 ustawy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje posiadanie ubez-
pieczenia OC, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum 
na 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zamawiający wymagał, aby wykonawca posiadał dyspozycyjność pozwalającą na przystąpienie 
do prac związanych z usuwaniem awarii w dniu zgłoszenia, czas dojazdu do miejsca awarii 2 godziny 
(przystąpienie do usuwania awarii po uzgodnieniu z zamawiającym).

GZWiK w Rzgowie nie ograniczył wykonawcy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświad-
czeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finan-
sowych innych podmiotów.

GZWiK w Rzgowie nie ograniczył możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Komisja Rewizyjna skontrolowała wydatki poniesione na naprawę na sieciach wodociągowych i 
sieciach kanalizacji sanitarnej w oparciu o dokumentację księgową Zakładu, na którą składają się fak-
tury wystawione przez firmę P.H.U. „RINSTAL”.

Liczba usuniętych awarii oraz wartość wykonanych przez firmę P.H.U. „RINSTAL” prac w latach 
2010-2013 kształtowała się następująco:

Rok Liczba usuniętych 
awarii

Liczba wystawionych 
faktur

Wartość netto 
wykonanych prac

Wartość brutto 
wykonanych prac

2010 30 33 106.041,36 zł 129.370,46 zł
2011 33 34 64.155,86 zł 78.911,66 zł
2012 42 53 149.732,45 zł 184.170,94 zl
2013 41 45 101.640,94 zł 125.018,37 zl

Dodatkowo w 2010 r. GZWiK zlecił firmie RINSTAL transport żwiru na kwotę netto 246,50 zł, 
brutto 300,73 zł. Komisja Rewizyjna wysłuchała wyjaśnień pracowników GZWiK o sposobie realizacji 
zgłoszeń o awariach, ustalono, iż w GZWiK stosowane są następujące procedury:
1. Przyjęcie zgłoszenia przez pracowników GZWiK (biuro, obsługa, konserwatorzy)
2. Oględziny awarii na miejscu przez pracowników GZWiK
3. Usunięcie awarii we własnym zakresie - jeśli to możliwe
4. Zgłoszenie konserwatorów o konieczności usunięcia awarii przez firmę zewnętrzną
5. Wstępna decyzja Dyrektora o udzieleniu/nieudzieleniu zlecenia
6. Powiadomienie telefoniczne firmy zewnętrznej o wystąpieniu awarii
7. Oględziny awarii w terenie, ustalenie sposobu, zakresu i terminu usunięcia awarii przez firmę ze-
wnętrzną
8. Wystawienie zlecenia przez pracowników biura
9. Ostateczna akceptacja lub wstrzymanie zlecenia przez Dyrektora
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1.07.2014 r., w której uczestniczyli:
Wiesław Gąsiorek – przewodniczący komisji rewizyjnej
Zenon Wawrzyniak – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
Krystyna Niewiadomska – członek komisji rewizyjnej
Kazimierz Łęgocki – członek komisji rewizyjnej
Jan Owczarek – członek komisji rewizyjnej
oraz zaproszone osoby:
Krzysztof Grabarczyk – konsultant zespołu kontrolnego
Zbigniew Snelewski – Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie
Konrad Kobus – Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
omówiono przeprowadzoną kontrolę i komisja ustaliła następujące wnioski:

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone przez 
Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego, jak i Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji były jaw-
ne, zamawiający nie ograniczali dostępu do informacji związanych z postępowaniem. Postępowa-
nia o udzielenie zamówienia prowadzone były w formie pisemnej.

Ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach były umieszczane w Biuletynie Zamówień Pu-
blicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach zamawiających. Przed-
miot zamówień opisywany był w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, wg Komisji nie było zapi-
sów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła zapisów 
warunków ograniczających możliwość przystąpienia wykonawców do ogłoszonych przetargów.

W latach 2010-2013 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie udzielono 9 zamówień na budowę sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych na kwotę 4.892.719,38 zł. 
Do 9 przetargów złożono 41 ofert. Z terenu Gminy Rzgów jedynym przedsiębiorcą, który złożył ofertę 
na jeden przetarg na budowę wodociągu w Konstantynie, była firma RINSTAL, która tego przetargu 
nie wygrała.

Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego przeprowadzał również postępowania wyłączone spod ry-
goru stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie treści art. 4 pkt 8 w/w 
ustawy.

Na podstawie tych postępowań zlecono firmie P.H.U. „RINSTAL” przez 4 lata realizację zamówień 
na kwotę 553.228,92 zł netto.

W latach 2010-2013 w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie udzielono jed-
nego zamówienia w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego. Było to postępowanie 
przeprowadzone w 2012 r., w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 368.559,35 zł netto. Za-
mówienie to dotyczy usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Rzgów w latach 2012-2015 lub do wyczerpania środków. Do ogłoszonego przetargu wpłynęła 
jedna oferta.

Poprzednie zamówienie obejmowało okres 2009-2012 r. Zamówienie realizowane było przez okres 
3 lub do wyczerpania środków. Postępowanie zostało ogłoszone zgodnie z art. 11 Ustawy Prawo za-
mówień publicznych na kwotę 314.181,74 zł netto. Do ogłoszonego przetargu wpłynęła jedna oferta.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na fakt, iż do 9 postępowań przetargowych, przeprowadza-
nych na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, złożono 41 ofert, a na zadanie na usuwanie awa-
rii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych wpłynęła tylko jedna oferta.

Komisja Rewizyjna kontrolując faktury wystawione dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji w Rzgowie w latach 2010-2013 przez firmę P.H.U. „RINSTAL” stwierdziła, iż do faktur załączo-
ne są zdjęcia dokumentujące awarie.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie nie wypłacał wynagrodzenia firmie 
P.H.U. „RINSTAL” za tzw. gotowość do usuwania awarii.

Z analizy powyższych informacji wynika, iż w latach 2010-2013 firma „RINSTAL” wykonała na 
podstawie ogłoszonych postępowań przetargowych dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Rzgowie usługi za łączną kwotę 421.570,61 zł netto.

Średniorocznie – 105.392,65 zł netto, co stanowi przychód firmy RINSTAL.
W latach 2010-2013 na obszarze działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wy-

stąpiły 952 awarie i usterki, z czego firma RINSTAL wykonała 146 napraw na sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej.

Naprawy wykonywane na zlecenie GZWiK przez firmę RINSTAL na sieciach wodociągowo-kana-
lizacyjnych wynikały zarówno z awarii, jak i w ramach przeglądu sieci.

Wartość wystawionych faktur obejmuje m.in.: koszty materiałów, sprzętu, wynagrodzeń, podatków 
itd.

Komisja stwierdza, iż w latach 2010-2013 Urząd Miejski w Rzgowie i Gminny Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji w Rzgowie ponieśli wydatki na zadania inwestycyjne budowy sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnych oraz usuwania awarii na tych sieciach na kwotę:
– brutto 7.380.325,85 zł (Urząd Miejski – 6.862.553,69 zł; GZWiK - 517.772,16 zł)
– netto 6.023.289,00 zł (Urząd Miejski – 5.601.471,89 zł; GZWiK - 421.817,11 zł)
W rozbiciu na 4 lata kwota brutto wystawionych faktur przez P.H.U. RINSTAL kształtowała się nastę-
pująco:

Rok Kwoty brutto Razem
Urząd Miejski GZWiK

2010 255.081,18 zł 129.671,19 zł 384.752,37 zł
2011 126.897,92 zł 78.911,66 zł 205.809,58 zł
2012 192.852,46 zł 184.170,94 zł 377.023,40 zł
2013 103.549,19 zł 125.018,37 zł 228.567,56 zł

W rozbiciu na 4 lata kwota netto wystawionych faktur przez P.H.U. RINSTAL kształtowała się nastę-
pująco:

Rok Kwoty netto Razem
Urząd Miejski GZWiK

2010 209.082,93 zł 106.287,86 zł 315.370,79 zł
2011 103.169,04 zł 64.155,86 zł 167.324,90 zł
2012 156.790,62 zł 149.732,45 zł 306.523,07 zł
2013 84.186,33 zł 101.640,94 zł 185.827,27 zł

Wykonane usługi przez P.H.U. RINSTAL dla Urzędu Miejskiego i GZWiK w Rzgowie w la-
tach 2010-2013 stanowią 16% udziału w rynku na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych 
oraz naprawę na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzgów.

Zestawienie faktur wystawionych za usunięte przez firmę P.H.U. „RINSTAL” awarie na sieciach 
wodociągowo-kanalizacyjnych w latach 2010-2013 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Załączniki do protokołu:
1. Upoważnienie Nr 1/2014 do przeprowadzenia kontroli z dnia 16.06.2014 r.
2. Zestawienie faktur wystawionych za usunięte awarie na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych 
w latach 2010-2013 przez firmę P.H.U. „RINSTAL”
3. Wydruk Ksiąg Głównych (obroty Kont) Urzędu Miejskiego w Rzgowie z wydatkami na budowę 
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w latach 2010-2013
Podpisy Komisji Rewizyjnej
/-/ Wiesław Gąsiorek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Zenon Wawrzyniak - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Krystyna Niewiadomska - Członek Komisji Rewizyjnej
/-/ Jan Owczarek - Członek Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Łęgocki - Członek Komisji Rewizyjnej
Podpis konsultanta Komisji Rewizyjnej
/-/ Krzysztof Grabarczyk
Podpisy przedstawicieli jednostek kontrolowanych
/-/ Zbigniew Snelewski – Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego
/-/ Konrad Kobus – Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 5
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Rada Miejska przeznaczyła na zadanie „Stworzenie wizytówki Rzgowa” blisko 400 tys. 
zł, z czego 150 tys. zł daje Unia Europejska.

Zdjęcie zagadka – co wyłoni się zza tej zasłony pod koniec października...

Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców
Miasta i Gminy Rzgów

Do Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Rzgowie

Plac 500-lecia 22

Dotyczy:
http://m.biznes.pl/uskrzydlony-miliarder-antoni-ptak,5645362,1,2,news.html
Stowarzyszenie informuje, iż na powyżej podanej stronie ukazał się artykuł 

zatytułowany „Uskrzydlony miliarder Antoni Ptak”, który wzbudził oburzenie 
czytających go mieszkańców Rzgowa. Materiał jest nierzetelny i częściowo nie-
zgodny z prawdą.

Dlatego wnoszę zajęcie stanowiska i wystosowanie wezwania do sprostowa-
nia i zamieszczenia przeprosin od autora artykułu i wszystkich współpracujących 
z nim redakcji, gdzie w/w artykuł został opublikowany. Autorka Ewa Wesołowska 
jest dziennikarką ekonomiczną i publikującą m.in. w tygodnikach: Newsweek, 
Wprost, a także Dzienniku Gazecie Prawnej.

Następnie jest dwustronicowe uzasadnienie i podpis przedstawiciela tego sto-
warzyszenia P. Jarosława Świerczyńskiego.

W piśmie do stowarzyszenia odpisałem krótko, że dziękuję za zwrócenie uwa-
gi na publikację i że rozesłałem radnym te materiały i je upubliczniłem. Wkrótce 
do redakcji gazety gminnej dotarł tekst od mieszkanki gminy, w którym odmien-
nie niż P. Hodak interpretuje ona wyniki badań P. prof. Iwony Jażdżewskiej 
dotyczące „Jakości życia w Rzgowie w opinii mieszkańców”. Postanowiliśmy 
opublikować ten list otwarty w tym numerze gazety.

Nieporozumieniem natomiast jest wezwanie Przewodniczącego Rady do 
wystosowania sprostowania i zamieszczenia przeprosin od autorki artykułu Ewy 
Wesołowskiej i wszystkich redakcji, gdzie został ten artykuł umieszczony. Nie 
przypominam sobie, aby taki artykuł był publikowany w gazecie samorządowej 
„Rzgów – Nasza Gmina”, aby ingerować w treści gazet (nie wiemy jeszcze któ-
rych?) o zasięgu krajowym – nie mam takich kompetencji, tym bardziej że dys-
kusja na ten temat na sesji była bardzo krótka, bo nie wzbudził ten artykuł, cyt. 
„oburzenia wszystkich mieszkańców Rzgowa”. Tym bardziej że autor wspomina, 
iż jest on tylko „częściowo niezgodny z prawdą”, a że jest nierzetelny, to doświad-
czyliśmy tego wszyscy w ostatnim czasie na łamach gazety z Pabianic, która pisze 
koniunkturalnie i tylko tak, aby zdyskredytować obecny samorząd rzgowski.

Jednocześnie poinformowałem Stowarzyszenie Obrony („przed kim lub 
przed czym?”) Mieszkańców Rzgowa, że może występować w tej sprawie sa-
modzielnie.

Prawda jest taka: Co by na ten temat nie mówić, to gdyby Ptak nie uwił sobie 
gniazda w Rzgowie, to te rzekomo zagrożone 250 (?) podmiotów gospodarczych 
wokół ulicy Pabianickiej od Rzgowa w stronę Pabianic nie miałoby racji bytu 
tutaj, a na pewno nie hurtowania przedstawiciela tego stowarzyszenia. Rok temu 
miał on tłumaczone „łopatologicznie”, dlaczego ma być wiadukt, na który nie 
stać rzgowskiego samorządu, i to, że skrzyżowanie nigdy nie zostanie zamknięte, 
to i tak nie chce przyjąć tego do wiadomości. Chyba że nie zrozumiał, że wzywać 
do sprostowania treści artykułu może tylko podmiot, który to wykolportował, a 
nie Przewodniczącego i Radę Miejską.

Miał słuszność Burmistrz na któreś sesji wysyłając takie osoby do szkoły!
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Marek Bartoszewski

List do Redakcji
Szanowna Redakcjo miesięcznika Nasza Gmina.
Proszę o zamieszczenie w najbliższym numerze załączonego do listu pisma.
Jego treść powstała po przeczytaniu artykułu wstępnego Redaktor Hodak w Rzgowskiej Prawdzie nr 7 z lipca/sierpnia 2014 r. 

oraz zamieszczonego tam Oświadczenia Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów, podpisanego przez przed-
stawiciela Stowarzyszenia Pana Jarosława Świerczyńskiego, skierowanego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie.

W piśmie pragnę potwierdzić słowa Pani Hodak, że „mieszkańcy Rzgowa swój honor mają”, więcej - potrafią czytać ze zro-
zumieniem. W związku z powyższym wszelkie formy mataczenia, półprawdy, jakie Rzgowska Prawda stara się przemycić w „nie-
zależnym piśmie”, w naszym rzgowskim środowisku są niemile widziane.                                                                  Z poważaniem

Mieszkanka Rzgowa

Manipulacja, a nie... prawda
W Rzgowie potrafią czytać ze zrozumieniem

W „Rzgowskiej Prawdzie” nr 
7, lipiec/sierpień 2014, ukazało się 
oświadczenie Stowarzyszenia Obrony 
Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów, 
podpisane przez przedstawiciela Sto-
warzyszenia Pana Jarosława Świer-
czyńskiego, skierowane do Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Rzgowie, 
informujące, iż na stronie http://m.
biznes.pl/uskrzydlony-miliarder-anto-
ni-ptak,5645362,1,2,news.html uka-
zał się artykuł, którego treść wg Pana 
Świerczyńskiego, wzbudziła oburzenie 
czytających go mieszkańców Rzgowa. 
Wzywa on Przewodniczącego Rady do 
zajęcia stanowiska w sprawie tej publi-
kacji, wystosowania wezwania do spro-
stowania i zamieszczenia przeprosin od 
autorki artykułu we wszystkich współ-
pracujących z nią redakcjach, gdzie w/w 
artykuł był publikowany.

O wspomnianym oświadczeniu 
wspomina w swoim w artykule wstęp-
nym Pani Magdalena Hodak, która w 
charakterystyczny dla siebie, uszczypli-
wy sposób komentuje problem, snując 
czasami (zbyt) daleko idące wnioski. 
Pani Hodak przywołuje w swoim wy-
stąpieniu opublikowane w roku 2011 w 
Acta Universitatis Lodziensis wyniki ba-
dań Pani prof. Iwony Jażdżewskiej doty-
czące „Jakości życia w Rzgowie w opinii 
mieszkańców”.

Oświadczenie Stowarzyszenia wy-
punktowuje cztery akapity z artykułu, 
które zdaniem Pana Świerczyńskiego 
uwłaczają godności mieszkańców Rzgo-
wa. Zamieszczający komentarze do cy-
tatów twierdzą, że nie mają one na celu 
obrażania kogokolwiek, że nie wynikają 
z innych pobudek niż wyświetlenie fak-
tów.

Jednakże fakty są następujące:
1. „W okresie transformacji ustrojowej, 
która przyniosła głęboki kryzys gospo-
darczy kraju, upadł przemysł włókien-
niczy tak ważny dla całej aglomeracji 
łódzkiej. W tym czasie szereg ludzi po-
zostawało bez pracy, a wśród nich także 
mieszkańcy Rzgowa, którzy musieli szu-
kać innych źródeł dochodów. Korzystna 
lokalizacja miejscowości przy drodze 
krajowej nr 1 oraz wybudowanie w 1993 
r. Centrum Handlowego „Ptak” spra-
wiły, że w pierwszych latach gospodar-
ki rynkowej działalność gospodarcza 
w Rzgowie rozkwitała (Jażdżewska 
1999)” - Jażdżewska I. „Jakość życia w 
Rzgowie w opinii mieszkańców”, Acta 
Universitatis Lodziensis - 2011, 137.

Trudno odnieść się do określanego 
jako „haniebne i obrażające mieszkań-
ców” stwierdzenie „peryferyjna dziura 
pod Łodzią”. Takie traktowanie przed-
stawionego stwierdzenia świadczy o 
nieznajomości języka polskiego, gdyż to 
oznacza:
- pot.: dziura (miejscowość prowincjo-
nalna pozbawiona życia i ruchu), pod-
miejska dziura. Mieszkać w zapadłej 
dziurze - Słownik języka polskiego wyd. 
II, t. I, PWN, Warszawa 1978.
- mowa potoczna, język potoczny, 
zwrot, wyrażenie, styl itp. potoczne 
„mowa, język, którym porozumiewamy 
się w życiu codziennym, w swobodnej 
rozmowie: język mówiony, nieliteracki, 
nieksiążkowy: zwrot, wyrażenie, styl itp. 
używane w swobodnej nieksiążkowej, 
żywej mowie” - Słownik języka polskie-
go wyd. II, t. II, PWN, Warszawa 1978.

Uwagi dotyczące zyskania czy od-
zyskania praw miejskich przez Rzgów w 
2006 r. należałoby pominąć milczeniem, 
gdyż autorce trudno z tego powodu przy-
pisać złą wolę, brak wiedzy, być może 
było to niedopatrzenie korektora.
2. Wszyscy mieszkańcy Rzgowa wiedzą, 
że Burmistrz Rzgowa urodził się w Ju-
troszewie, w gminie Tuszyn, mieszka w 
Tuszynie i jest tam zameldowany. Od 35 
lat związany pracą ze Rzgowem, razem 
z mieszkańcami świętował uroczystość 
odzyskania praw miejskich. Wielokrot-
nie, dzięki jego zaangażowaniu i umie-
jętnościom w kierowaniu pracą admini-
stracji gminnej, właściwą współpracą z 
Zarządem, a później Radą Gminy i Mia-
sta, miasto i gmina Rzgów były wielo-
krotnie nagradzane.

Wieloletnia praca Burmistrza na 
rzecz Rzgowa została pozytywnie oce-
niona przez mieszkańców w badaniach 
prof. Jażdżewskiej - Jażdżewska I. „Ja-
kość życia w Rzgowie w opinii miesz-
kańców”, Acta Universitatis Lodziensis 
- 2011, 142-143.

W związku z powyższym wydaje 
się, iż nie jest błędem, że poświęcając 
większość swojego zawodowego życia 
na rzecz mieszkańców, jest z nimi utoż-
samiany.
3. „Nic by nie było w Rzgowie, gdyby 
nie Ptak”.

Życie nie znosi próżni, na pewno 
by coś było. Ale..., - nie wiadomo kie-
dy, nie wiadomo gdzie. Istotne było tu i 
teraz. W tamtym czasie były targowiska 
w Tuszynie i Głuchowie, które tworzyły 
tzw. „inkubator” przedsiębiorczości, a w 
Rzgowie był Ptak. Aby poznać sytuację 
ekonomiczną i demograficzną regionu, 
warto uważnie zapoznać się z badaniami 
prof. Jażdżewskiej.

Należy z uznaniem podejść do 
wrażliwości i czujności, jaką wykazało 
Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców 
Miasta i Gminy Rzgów, w trosce o wi-
zerunek miejscowości. Zdziwienie jed-

nak budzi fakt, że treść oświadczenia, 
z którym musiała się zapoznać Redak-
tor Naczelna Rzgowskiej Prawdy Pani 
Magdalena Hodak, nie spowodowała u 
niej refleksji związanej z wartością me-
rytoryczną stawianych zarzutów autorce 
artykułu. Dla podniesienia powagi swo-
jego słowa wstępnego Pani Redaktor 
przywołała publikowane w roku 2011 
w Acta Universitatis Lodziensis wyniki 
badań prof. Jażdżewskiej. Rzetelność 
przywołania publikacji pozostawia jed-
nak bardzo dużo do życzenia, a powinna 
być ona podstawą pracy dziennikarskiej. 
Jeżeli takimi metodami będzie realizo-
wana misja gazety, to parafrazując myśl 
śp. ks. prof. Tischnera, można będzie 
stwierdzić, że mamy nie trzy, ale czte-
ry rodzaje prawdy: „świento prawda, 
tys prawda i gówno prawda” (z książki 
„Historia filozofii po góralsku”) oraz 
Rzgowska Prawda. Ponadto uważam, 
że w artykule wstępnym Redaktora Na-
czelnego nie ma konieczności używania 
wulgarnych zwrotów, za jakie uważane 
jest słowo „zadupie”. Myślę, że właśnie 
w tym konkretnym przypadku reakcja 
Stowarzyszenia będzie równie szybka, 
merytorycznie uzasadniona i skuteczna.

Szanowna Pani Hodak, po co dla do-
dania dramatyzmu ukrywać fakty. Wszak 
we wskazanej przez Panią publikacji wy-
raźnie zaznaczono, jakie czynniki miały 
wpływ na SUKCES RZGOWA. Są to:
1. położenie w strefie podmiejskiej Ło-
dzi;
2. dobre połączenie komunikacyjne;
3. dobra praca urzędów (w tym wójta, 
Zarządu, a później burmistrza Rzgowa, 
Rady Gminy i Miejskiej);
4. dziedziczenie kapitału;
5. przedsiębiorczość mieszkańców;
6. aktywność społeczna.
źródło: Jażdżewska I. „Jakość życia w 
Rzgowie w opinii mieszkańców”, Acta 
Universitatis Lodziensis - 2011, 146.

Z kolejności zestawienia czynników, 
które przyczyniły się do sukcesu Rzgo-
wa, widać, że mieszkańcy doceniają rolę 
samorządu gminnego (wybieranego w 
demokratycznych wyborach bez pod-
tekstów politycznych). Dziwi jedynie 
fakt, że powstałe i działające na terenie 
gminy stowarzyszenia, „wspierane” 
przez uchodzące za niezależne media ze-
wnętrzne, wszelkimi sposobami starają 
się udowodnić, że obecne władze dzia-
łają na szkodę mieszkańców, próbując je 
ośmieszyć.

Drodzy współobywatele, zbliża się 
termin wyborów samorządowych, w któ-
rych będziecie mogli się wypowiedzieć, 
których reprezentantów lokalnych śro-
dowisk widzielibyście we władzach sa-
morządowych. Decyzja wasza powinna 
być autonomiczna, pozbawiona wpływu 
środowisk zewnętrznych, bo jeśli dzisiaj 
wypomina się Janowi Mielczarkowi po-
zarzgowskie pochodzenie i przez to brak 
zaangażowania w sprawy gminy, brak 
troski o mieszkańców, to jaką troskę 
wykażą doradcy związani ze Rzgowem 
jedynie poprzez szukanie sensacji, pod-
puszczanie i wprowadzane na teren gmi-
ny podmiotów gospodarczych z innych 
miejscowości, intensywnie je reklamu-
jąc. A ponadto ta „troska” niewiele ma 
wspólnego z rzetelnością i wiarygodno-
ścią.

A swoją drogą, zgodnie z naszym 
prawem Stowarzyszenie powinno do-
magać się sprostowania od autorki i 
wydawcy artykułu, a nie od samorządu. 
Działanie Stowarzyszenia nosi, niestety, 
znamiona walki politycznej.

Z poważaniem
Mieszkanka Rzgowa
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„Camerata” w Darłówku
Lipcowy tydzień 2014 r., od 5 do 12 - spędzili członkowie chóru „Camerata” 

w tym właśnie miejscu, przebywając na zgrupowaniu szkoleniowo-rekreacyjnym. 
Jak co roku, łączyli skutecznie ćwiczenia wokalne z rekreacją i zwiedzaniem za-
kątków naszego pięknego kraju.

Przynależność do chóru już sama w sobie jest cenna, integruje i nastraja 
optymistycznie. Jednak wymarzona pogoda w połączeniu z wycieczkami i ak-
tywnością fizyczną oraz wieloma nadmorskimi letnimi atrakcjami (Dni Darłowa, 
mobilne studia radiowe i telewizyjne) spowodowały dodatkowo, iż do Rzgowa 
wracaliśmy pełni wrażeń i w dobrych nastrojach.

W najbliższym czasie czekają nas koncerty w ramach Święta Rzgowa oraz 
Dożynek Gminnych, na które serdecznie zapraszamy.
PS. Chórzyści dziękują Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Rzgowa za udzielane 
wsparcie.                                                                    Chórmistrz Izabela Kijanka

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Program „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” w Rzgowie obsługuje 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rawska 8. Informacje 
udzielane są pod numerem telefonu 42-214-10-11.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką 
dzieci.
Informacje o programie (https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina).

Skrzynka pocztowa powinna znaj-
dować się na każdej posesji. W Euro-
pie Zachodniej trudno znaleźć dziś go-
spodarstwo domowe niewyposażone 
w skrzynkę na listy i prasę.

To dziś w Polsce prawny obo-
wiązek, ale skrzynka to też, po pro-
stu, element krajobrazu naszych wsi, 
miasteczek i miast, który powinien 
być standardem - jak numer domu czy 
dzwonek do drzwi.

Każdy z nas - mieszkańców gminy 
otrzymuje przecież na adres domowy 
listy, gazety lub zawiadomienia o moż-
liwości odbioru przesyłek. Oczywiście 
z różną częstotliwością - jedni niemal 
codziennie, inni rzadziej, np. kilka 
razy w roku. Wszystkim nam jednak 
zdarza się narzekać, że listy lub gaze-
ty są zamoczone, zniszczone albo że 
nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, 
awiza czy choćby najnowszego nume-
ru gazety „Nasza Gmina”.

Dlaczego warto?
Po pierwsze - sami niewielkim 

kosztem możemy skutecznie zapobiec 
takim sytuacjom. Po drugie - uchroni 
to przesyłki nie tylko przed działaniem 
warunków atmosferycznych, ale tak-
że, co ważne, przed dostępem do nich 

innych osób. Zadbamy przy tym o to, 
aby „Nasza Gmina” już zawsze docie-
rała do nas niezniszczona, a nasze co-
raz bardziej okazałe, bardzo zadbane 
posesje także w tym aspekcie dorów-
nywały tym z bogatszej części Europy.

W zgodzie z przepisami
Nie bez znaczenia jest również to, 

że umieszczając oddawczą skrzynkę 
pocztową w miejscu dostępnym dla 
operatorów pocztowych dowodzimy, 
że jesteśmy społecznością odpowie-
dzialną - respektującą obowiązujące 
przepisy prawa. O obowiązku (od 1 
stycznia 2013 r.) umieszczenia skrzyn-
ki pocztowej mówią przepisy Ustawy 
Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie 
Ministra Administracji i Cyfryzacji w 
sprawie oddawczych skrzynek pocz-
towych.

Postarajmy się być pierwszą Gmi-
ną w kraju, w której na każdej posesji 
będzie skrzynka pocztowa na kore-
spondencję.

Gdzie kupić?
W tym pomocny może być Urząd 

Pocztowy w Rzgowie, gdzie można 
zakupić skrzynki w różnych kolorach, 
odpowiedniej wielkości, w których 
zmieści się oprócz listów również 
prasa. Dowiedzieliśmy się, że zaopa-
trzenie się w taką skrzynkę może być 
jeszcze prostsze. Uwaga - wystarczy 
zapytać swojego listonosza, a on do-
starczy ją bezpośrednio do Państwa 
domu.

Naczelnik Urzędu Pocztowego
w Rzgowie

Urszula Świątkowska

Skrzynka pocztowa na każdej posesji
w naszej gminie

Koncerty we Francji
Przynależność Zespołu „Rzgo-

wianie” do Międzynarodowej 
Rady Stowarzyszeń Folklorystycz-
nych, Festiwali i Sztuki Ludowej – 
CIOFF zaowocował zaproszeniem 
do prezentowania polskiego folk-
loru na scenach we Francji.

14 sierpnia 2014 r. Zespół Pie-
śni i Tańca „Rzgowianie” wyru-
szył na tournee po Europie.

Swoją przygodę młodzież roz-
poczęła od relaksu w „Tropical 
Island” koło Berlina, a stamtąd 
pojechaliśmy do miejscowości 
Marburg-Bauerbach na spotka-
nie z kulturą Niemiec. Naszymi 
opiekunami i gospodarzami byli 
Monika i Walter Matt, którzy od 
30 lat wspierają Polskę i Polaków. 
Prezentacje tańców dla tamtej-
szych mieszkańców spotkały się 
z ogromnym zainteresowaniem, 
a krótka wizyta w tym uroczym 
zakątku zaowocowała nowymi 
znajomościami i zaproszeniem 
na przyszłość. Podczas pobytu w 
Niemczech wystarczyło też czasu 
na zwiedzanie. Duże wrażenie zro-
biło na nas zabytkowe i urokliwe 
miasto Marburg.

Na trasie naszego przejazdu był 
Paryż. I wtedy zaczął się spełniać 
sen, a dotychczasowe wyobrażenia 
o tym mieście zakochanych stały 
się rzeczywistością. Dwa dni w 
stolicy Francji to zdecydowanie za 
mało na obejrzenie wszystkiego, 
ale z pewnością wystarczy, by się 
zakochać i wrócić jak najszybciej 
i na dłużej! Z każdym kolejnym 
dniem zbliżaliśmy się do celu na-
szej podróży, ale po drodze jesz-

cze skorzystaliśmy z zaproszenia 
Marie-Agnes Jaque, którzy re-
prezentowali Stowarzyszenie „As-
sociation Nationale Cultures et 
Traditions” w regionie Gannat 
– Francja.

Towarzyszyło nam poczucie 
wyjątkowości, ponieważ byliśmy 
gośćmi specjalnymi. Koncert dla 
500-osobowej publiczności od-
był się w Commentry. Spotka-
nie z francuską i polską publicz-
nością dawało powód do dumy 
i wzruszenia. Na końcu naszej 
12-dniowej trasy czekała nas miła 
niespodzianka. Mieszkańcy miej-
scowości Thorigny powitali nas 
u siebie transparentami, polskimi 
flagami i piosenką. Wspólne bie-
siadowanie i kosztowanie fran-
cuskich przysmaków dopełniło 
zacieśniania międzynarodowych 
kontaktów z łezką w oku. Tym ra-

zem tańczyliśmy dla 2000 osób, w 
kilku blokach tanecznych. Impreza 
zakończyła się niesamowitym po-
kazem sztucznych ogni, podczas 
którego z głośników słychać było 
polskie piosenki, nie zabrakło też 
Mazurka Dąbrowskiego.

Trudno powiedzieć, co zosta-
nie w pamięci z tej podróży: Jedni 
zapamiętają osobliwości w Pary-
żu, inni zwrócą uwagę na troskę 
gospodarzy i zaangażowanie w 
organizację tej imprezy, drudzy 
docenią jeszcze bardziej kulturę 
ludową, a jeszcze inni postawią na 
atmosferę towarzyszącą podczas 
całego przedsięwzięcia. Jedno 
jest pewne: Oprócz doświadczeń 
i znajomości kolekcjonujemy tak-
że wrażenia, które zapisane są nie 
tylko na twardym dysku, ale też w 
naszej świadomości.

Renata Furga, GOK Rzgów
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Nowy sezon rozpoczęty
Od dwóch trudnych wyjazdowych zwycięstw rozpoczęła rozgrywki drużyna 

Zawiszy. Pokonując Orła Nieborów i Pilicę Parzęczew, nasz zespół usadowił się 
w czołówce tabeli IV ligi. Następne dwa mecze również Zawisza wygrał i już 
samodzielnie lideruje w tych rozgrywkach.

Zarząd jest bardzo zadowolony z młodej drużyny, w której juniorzy ogrywają 
się i nabierają doświadczenia przy takich rutyniarzach, jak Rafał Kubiak czy 
Michał Osiński. Na chwilę obecną w IV lidze występuje 15 zawodników do 24 
lat, w tym 8 młodzieżowców do lat 19. Najważniejsze, że atmosfera w szatni jest 
znakomita, każdy wie co ma robić na boisku oraz po treningach i meczach, a dużą 
zasługą trenera Piotra Kupki jest właśnie taki stan rzeczy i nie ma podziału na 
starych i młodych. Co prawda zmieniły się czasy, do których poniektórzy starsi 
kibice, a w przeszłości piłkarze chcieliby wrócić, bo tęskno im do noszenia piłek, 
przestawiania bramek i usługiwania starszym kolegom z boiska, bo tak się kiedyś 
zaczynało granie w dorosłej piłce.

Cztery mecze, 12 pkt, w bramkach 12 do 3 – to dorobek naszej drużyny w 
IV lidze. Zobaczymy, co przyniesie następny mecz z wiceliderem, który będzie 
rozgrywany w dniu Święta Rzgowa, na którym spodziewamy się dużej liczby 
naszych kibiców nie tylko z naszej Gminy.

W tym sezonie z zespołu Zawiszy odeszło 10 zawodników, a przybyło do dnia 
dzisiejszego 7 piłkarzy, są to jeszcze zawodnicy bardzo młodzi, rocznik 1996. 
Zarząd pragnie zaznaczyć, że w naszym zespole na stałe grają nasi trzej wycho-
wankowie: Piotr Czernik, Jakub Mielczarek i Adrian Górski.

Czekamy na następnych, szczególnie z drużyny juniorów młodszych. Nasz 
drugi zespół złożony w większości z mieszkańców naszej Gminy wygrał dwa 
pierwsze mecze i zajmuje trzecie miejsce w tabeli i oby tak dalej grały nasze se-
niorskie zespoły. Drużyny młodzieżowe zaczęły rozgrywki pod koniec sierpnia, a 
meczów do rozegrania jest sporo, szczególnie nasi najmłodsi piłkarze mają dużo 
spotkań i będą grali do połowy listopada.

Do rozgrywek w nowym sezonie Zawisza zgłosi ponad 100 zawodników wy-
stępujących w pięciu zespołach. Zarząd klubu jest zbudowany tym, że do repre-
zentowania naszego klubu zgłaszają się coraz młodsi nasi mieszkańcy.

Liczymy na dobre występy naszych zawodników w nowym sezonie i godne 
reprezentowanie Gminy na trenie województwa łódzkiego. Do rozegrania na na-
szym stadionie tylko w rundzie jesiennej sezonu 2014/2015 jest 35 meczów, na 
które w imieniu Zarządu klubu serdecznie zapraszamy.

Jan Nykiel

Zawisza liderem po zwycięstwie nad KS Paradyż

IV liga łódzka
 1. Zawisza Rzgów  5 15 15-5
 2. Ner Poddębice   5 10 11-4
 3. Mechanik Radomsko  5 10 11-7
 4. Zawisza Pajęczno  5 10  7-7
 5. Warta Działoszyn  5  9  7-2
 6. Zjednoczeni Stryków  5  9 14-11
 7. KS Paradyż   5  9  9-7
 8. LKS Rosanów   5  9  7-10
 9. Astoria Szczerców  5  7  8-7
10. Polonia Piotrków  5  7  7-6
11. Pilica Przedbórz  5  7  8-8
12. Włókniarz Moszczenica  5  7  6-7
13. GKS II Bełchatów  5  6  5-6
14. Piast Błaszki   4  4  6-7
15. Włókniarz Zelów  5  4  7-10
16. Orzeł Nieborów  5  3  3-11
17. MKP-Boruta Zgierz  4  1  3-6
18. Widok Skierniewice  5  0  2-15

Zbiórka Publiczna z Zabawą Fantową w Grodzisku
W dniu 19 lipca, jak co roku, od-

była się zabawa fantowa przed budyn-
kiem strażnicy ze zbiórką publiczną 
– zorganizowaną przez druhów z OSP 
w Grodzisku.

Odbyła się zbiórka we wsiach Gro-
dzisko, Konstantyna, Huta Wiskicka 
dóbr rzeczowych i pieniężnych. Kil-
kadziesiąt losów (wszystkie wygrane) 
rozeszło się w dwie godziny, a najlep-
sze fanty powędrowały na strzelnicę 
do gwiazdy ze średniowiecznej kuszy, 
której ostatnią klepkę strącono przy 
świetle z agregatu prądotwórczego.

Główną nagrodą na strzelnicy była 
na ostatnią klepkę walizka podróżna 
z zawartością w szklanej butelce i bile-
tem na wysypy Bahama tylko w jedną 
stronę.

Jedną z atrakcji tej imprezy był 
pokaz druhów z Grodziska, którzy w 
pełni profesjonalnie desantowali po-
szkodowanego na noszach za pomocą 
lin z II piętra do oczekujących na dole 
ratowników medycznych, gdyż zady-
mienie w budynku było bardzo duże i 
nie można było wykorzystać do tego 
celu klatki schodowej. Cała symulacja 
odbyła się na ścianie szczytowej bu-
dynku OSP Grodzisko.

Sobotni wieczór był ciepły i po-
godny i sprzyjał dyskotece do późnych 
godzin nocnych umilonych konsump-
cją schłodzonych napojów.

Zapraszamy w przyszłym roku.
Prezes Zarządu OSP w Grodzisku

Marek Bartoszewski

* * *
Ochotnicza Straż Pożarna w Gro-

dzisku z siedzibą Grodzisko 47a wy-
stąpiła z wnioskiem w dniu 23.06.2014 
r. do Burmistrza Rzgowa na przepro-
wadzenie zbiórki publicznej na terenie 
sołectw Grodzko-Konstantyna i Huta 
Wiskicka w dniach od 18 do 22 lipca 
2014 r.

Burmistrz Rzgowa w 
dniu 27.06.2014 r. decyzją Nr 
OC.5311.2.2014 zezwolił na przepro-
wadzenie tej zbiórki w formie pie-
niężnej i rzeczowej z przeznaczeniem 
zebranych środków na: wspomaganie 
rozwoju społeczności lokalnych na 

terenie działania OSP w Grodzisku w 
dniach 18-22 lipca 2013 r.

Zbiórka pieniężna i rzeczowa od-
bywała się w trzech grupach po trzech 
druhów umundurowanych do skarbon 
i klatek.

Zebrano gotówki – 1064 zł.
Zebrano 68 fantów w postaci form 

rzeczowych, jak i drobnego żywego 
inwentarza. Dokupiono 41 szt. przed-
miotów na fanty, co dało razem 109 
fantów.
94 fanty przeznaczono na losy po 8 zł 
każdy i uzyskano kwotę – 752 zł.
15 fantów przeznaczono na strzelni-
cę ze średniowiecznej kuszy, z której 

uzyskano – 630 zł.
Zysk ze sprzedaży cegiełek na wspar-
cie działalności statutowej OSP Gro-
dzisko wyniósł: 961 zł.
Razem dochód to – 3407,00 zł.
Koszty zbiórki publicznej i zabawy 
fantowej wyniosły:
- paliwo – 329,40 zł
- zakup przedmiotów na fanty – 529,77 
zł
- taśmy ostrzegawcze, materiały biu-
rowe, farby i materiały pomocnicze 
– 648,38 zł
Razem koszty to – 1507,55 zł.
Zysk ze zbiórki publicznej wraz z za-
bawą fantową wyniósł 1899,45 zł.

W dniu 12 sierpnia 2014 r. zmarł wielce zasłużony dla na-
szego Klubu

ŚP. Tadeusz Salski
Współbudowniczy Stadionu, długoletni Członek Zarządu i 
zawodnik LZS Rzgów, założyciel i twórca sukcesów Sekcji 
Tenisa Stołowego, wierny kibic „Zawiszy” Rzgów.
Rada Główna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe odzna-
czyła Go Medalem 50-lecia LZS.
Cześć Jego Pamięci!

Zarząd i Przyjaciele GLKS „Zawisza” Rzgów Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. Tadeusza Salskiego
Honorowego Obywatela Gminy Rzgów

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego współczucia

składają
Rada Miejska w Rzgowie i Burmistrz Rzgowa

z pracownikami Urzędu

W dniu 12 sierpnia 2014 r. odszedł nasz Przyjaciel
z harcerstwa

ŚP. dh Tadeusz Salski
Tadeuszu, żegnamy Cię z żalem.

Koleżanki i Koledzy z Harcerstwa Rzgowskiego

Żegnamy dzisiaj śp. Tadeusza 
Salskiego – Honorowego Obywatela 
Gminy Rzgów, zasłużonego rzgowia-
nina, który przez całe życie działał dla 
dobra i rozwoju naszego miasta.

Był czynnie zaangażowany w 
działalność Ludowego Zespołu Spor-
towego w Rzgowie. Jako współtwórca 
i zawodnik sekcji piłki nożnej i tenisa 
stołowego, a później jako kierownik 
tych sekcji doprowadził do osiągnięcia 
przez nie znaczących sukcesów.

Pełnił odpowiedzialne funkcje w 
Organizacji Harcerskiej. Był współza-
łożycielem Rzgowskiego Koła Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej, przewod-
nicząc tej organizacji w pierwszym 
okresie działalności.

Swoim doświadczeniem i wiedzą 
wspierał szereg akcji inicjowanych 
na rzecz Rzgowa. Był członkiem Ko-
mitetu Budowy Stadionu w Rzgowie. 
Swoją postawą i zaangażowaniem 
dawał przykład, zachęcając do pracy 

społecznej przy tej budowie. Wchodził 
także w skład Komitetu Obchodów 
500-lecia Rzgowa.

Mieszkańcy Rzgowa zawdzięczają 
mu sprawne i szybkie przeprowadze-
nie gazyfikacji. To on wspierał Spo-
łeczny Komitet Budowy Gazociągu w 
Rzgowie, pomagając w pozyskiwaniu 
środków finansowych, jak i rozwią-
zywaniem problemów organizacyjno-
-prawnych tej inwestycji.

Pomimo że wraz z rodziną od wie-
lu lat zamieszkiwał w Łodzi, to Rzgów 
był dla niego najważniejszym i naj-
ukochańszym miejscem na ziemi.

Jeszcze w czerwcu tego roku z 
ogromnym zadowoleniem uczestni-
czył w uroczystości odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej 70. rocznicę powsta-
nia Rzgowskiej Organizacji Harcer-
skiej, ciesząc się z jej odrodzenia.

Uczestnicząc dziś w tej smutnej 
ceremonii, żegnamy rzgowianina o 
wielkim sercu, otwartego na bezintere-
sowną pomoc potrzebującym, a zara-
zem człowieka bardzo skromnego.

Żegnają Ciebie pozostawiając w 
życzliwej pamięci mieszkańcy Rzgo-
wa.

Ostatnie pożegnanie
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Ptak Fashion City w Rzgowie
Jedyne w Polsce Miasto Mody 

zostało otwarte w nowoczesnej Hali 
Expo Anno Domini – 29 sierpnia 2014 
r. Honorowy patronat nad imprezą ob-
jął Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski.

Przecięcia wstęgi dokonali były 
Prezydent RP Lech Wałęsa, politycy 
oraz gospodarz Antoni Ptak, który z 
rąk ministra z Kancelarii Prezydenta 
RP Olgierda Dziekońskiego odzna-
czony został Srebrnym Krzyżem Za-
sługi przyznanym przez Prezydenta 
za działalność na rzecz społeczności 
lokalnej.

Następnie odbyły się trzy panele 
Forum Gospodarczego z udziałem 
biznesmenów, polityków i ekonomi-
stów. Pierwszemu panelowi Forum 
Gospodarczego przewodniczył Lech 
Wałęsa, a główną postacią był Ry-
szard Petru – znany ekonomista z 
Warszawy.

W uroczystościach głównymi po-
staciami byli kreatorzy mody z całe-
go świata – japoński Kenzo Takada, 
przedstawicielki mody europejskiej 
Patrizia Gucci, Anna Fendi, kreato-
rzy z Ameryki, Kanady i praktycznie 
z całego świata oraz politycy, aktorzy, 
sportowcy i znani celebryci z całej 
Polski oraz lokalni samorządowcy – 
przeszło 3 tys. osób.

Na Gali Wieczorowej oficjalne 
uroczystości uświetniły pokazy mody 
polskiego kreatora Macieja Zienia, 
które to przez trzy dni były prezen-
towane na Hali „PTAK EXPO”. Tak 
wielkiej uroczystości jeszcze w Rzgo-
wie nie było, dlatego też Zarząd Gmin-
ny OSP poprosił wszystkie jednostki 
niebędące w systemie krajowym o po-
moc dla Policji w kierowaniu ruchem 
na skrzyżowaniach prowadzących do 
PTAK EXPO. W samym centrum uro-
czystości wartę prowadziły dwa wozy 
bojowe ze Rzgowa i Bronisina będące 
w gotowości, ponieważ nieskoszone 
zboże jednego z rolników ze Rzgowa, 
posiadającego swój kombajn, stanowi-
ło silne zagrożenie dla życia i mienia, 
gdyż ta działka wcina się klinem w 
działki Ptaka obok EXPO, co widać 
na zdjęciach. Taki absurd nie powi-
nien mieć miejsca – jednak w Rzgo-
wie jest to możliwe. Mamy nadzieję, 
że Burmistrz szybko zrealizuje budo-
wę drogi koniecznej w tym miejscu i 
dokona wykupu gruntów po realnej 
cenie wg wyceny rzeczoznawcy, do 
czego upoważniła go Rada Miejska. 
Jedyną jednostką OSP, która odmó-
wiła współpracy w zakresie dojazdu 
na tę uroczystość, była jednostka OSP 
Gospodarz. Zarząd Gminny OSP po-
dejmie odpowiednie kroki w związku 
z tą niesubordynacją.

Jedną z atrakcji tej uroczysto-
ści był pokaz ogni sztucznych wcale 
niedaleko od nieskoszonego zboża. 
Jednak wszystko się skończyło szczę-
śliwie, a podejmowanie „przez Ptaka” 
tak znamienitych gości, którzy roz-
sławią to miejsce w Rzgowie na cały 
świat, trwało prawdopodobnie do rana.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Marek Bartoszewski

Oto przykład nieumiejętności współżycia międzyludzkiegoEksperci w trakcie dyskusji

Imponujący obraz inwestycji

Powitanie honorowych gości

Wystąpienie Lecha WałęsySamorządowcy lokalni na otwarciu

Strażacy w gotowości bojowej

Zarząd CH Ptak wita Lecha Wałęsę
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Święto Rzgowa 2014
W ostatnią sobotę sierpnia – 

30 dnia miesiąca, w Parku im. 
A. Mickiewicza, na scenie przy 
Urzędzie Miejskim - odbyło się 
coroczne Święto Rzgowa. Towa-
rzyszyły mu już dzień wcześniej 
imprezy sportowe (w miejskiej 
Hali Sportowej i na boisku Orlik), 
do których należały: Turniej piłki 
siatkowej drużyn amatorskich o 
puchar Burmistrza Rzgowa, który 
zdobyła drużyna o nazwie „Ra-
biata”, Turniej piłki nożnej drużyn 
amatorskich o puchar Burmistrza 
Rzgowa, w którym triumfowały 
„Pytony z Grodziska”.

W niedzielny poranek odbyły 
się zawody wędkarskie dla dzieci 
i młodzieży na zbiorniku przy ul. 
Zielonej w Rzgowie. Jednak naj-
większą rzeszę publiczności zgro-
madziły występy przy scenie.

Już od 13.30 koncertowały 
dwie rzgowskie Orkiestry Dęte - 
dwie, gdyż gościliśmy muzyków 
i delegację władz z bliźniaczego 
Rzgowa, koło Konina.

Po oficjalnym otwarciu impre-
zy wystąpił Teatr Króla w przed-
stawieniu dla dzieci pt. „Nygusek”. 
Po nim nastąpiło rozdanie nagród 
dla dzieci i młodzieży - laureatów 
konkursów Kampanii Postaw na 
Rodzinę oraz IV Pleneru Malar-
skiego. Kolejne były występy 
dziecięcych zespołów tanecznych 
– Ambra (ze SP w Rzgowie), Kra-
snali i Rzgowian (GOK).

Po nich koncertował Rzgow-
ski Chór „Camerata” w repertu-
arze piosenek popularnych i obo-
wiązkowo - jak na święto miasta 
przystało - piosenką „Rzgów, na-
sze miasto”. Gwoździem progra-
mu był występ Kabaretu Marcina 
Dańca.

Następnie w swym repertuarze 
zaprezentował się kolorowy ZPiT 
Rzgowianie. Wieczorną część 
koncertu zapełnił występ „Lisy” i 
Gwiazd Cygańskich. Kalejdoskop 
piosenek przedstawiła rzgow-
skiej publiczności Grupa Wokalna 
„Sempre Cantare”.

Atrakcją muzyczno-wizualną 
był oczekiwany przez wszystkich 
pokaz sztucznych ogni. Po nich 
wystąpił Bogdan Borowski – za-
łożyciel zespołu Milano, w swych 
największych hitach, zaś ostatnim 
punktem sobotniego programu 
była zabawa taneczna dla zgroma-
dzonych.

Liczne atrakcje dostępne dla 
publiczności spowodowały, iż ten 
przyjemny czas minął szybko – bo 
wszystko, co miłe, szybko się koń-
czy.

Pozostają wspomnienia, foto-
grafie i nadzieja na kolejne spotka-
ne podczas Święta Rzgowa za rok.

Izabela Kijanka
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Uwaga!
Trasa 

przejazdu 
korowodu 

dożynkowego 
będzie 

następująca:
Od kościoła
w Rzgowie 

ulicą 
Grodziską, 
w ul. Polną, 
Ogrodową
w Glinianą

do Grodziska. 
Przez 

Grodzisko do 
skrzyżowania 

przy OSP 
i drogą 

wojewódzką 
do Huty 

Wiskickiej
w lewo

do świetlicy.
Prosimy 
o godne 

powitanie 
orszaku 

dożynkowego 
przez 

mieszkańców 
przy trasie 
przejazdu.


