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Rada Miejska uchwaliła budżet 
dla gminy Rzgów na 2015 rok

W dniu 29.01.2015, podczas V sesji, Rada Miejska przyjęła zdecydowaną większością 
budżet dla gminy Rzgów na rok 2015. Jest to zrównoważony, gospodarski budżet 
zapewniający realizację wielu potrzebnych mieszkańcom inwestycji. 

W budżecie na 2015 zaplanowaliśmy budowę wielu chodników, modernizację licznych 
dróg, remonty szkół, świetlic i budynków OSP, doposażenia placów zabaw i poprawę 
stanu boisk. W budżecie nie brakuje też środków na zaspokojenie potrzeb kulturalnych, 
rozrywkowych i rekreacyjnych mieszkańców. Rada zajęła się także strategicznymi 
potrzebami gminy, takimi jak bezpieczeństwo dostaw wody, zarówno dla wschodniej 
części gminy (remont hydroforni), jak i zachodniej (budowa przyłączą do łódzkiej sieci).
Radni poczynili również w budżecie kolejne kroki w kierunku zwiększenia przejrzystości 
działania władz gminy Rzgów. Cieszę się, że w kilku kwestiach Radzie udało się osiągnąć 
konsensus w rozmowach z burmistrzem Konradem Kobusem, między innymi odnośnie 
potrzeby stworzenia strony internetowej urzędu i poprawy funkcjonowania Biuletynu 
Informacji Publicznej. 

Dziękuję radnym, którzy pierwszy raz stanęli przed tak ważnym zadaniem i dla których 
był to okres wytężonej pracy. Wierzę, że burmistrzowi Konradowi Kobusowi uda się 
zrealizować ambitny budżet, który uchwaliliśmy. Zapraszam Państwa do zapoznania się 
z jego głównymi elementami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
Jarosław Świerczyński
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Przypomina się wszystkim 
przedsiębiorcom z terenu miasta 
i gminy Rzgów, że z dniem 31 
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Od redakcji
Drodzy Czytelnicy,

Nazywam się Tomasz Łuczyński, zostałem nowym 
Redaktorem Naczelnym gazety Rzgów Nasza Gmina. Moje 
zainteresowanie dziennikarstwem i naszą gminą mogliście 
Państwo zobaczyć w ostatnim czasie. Chciałbym 
relacjonować dla Państwa wszystkie ważne 
wydarzenia w gminie. Planuje na stałe wprowadzić 
kilka rubryk. Na przykład: Radny wyjaśnia, 
porady specjalistyczne, rozmowy z naszymi 
Radnymi o ich pracy i zaangażowaniu w realizację 
wytyczonych celów. Myślę, że warto również 
prezentować ciekawe porady urzędnicze. Gdzie 
można załatwić sprawę, jak najszybciej złożyć 
wniosek czy o jakich terminach trzeba pamiętać. 
Mam nadzieję, że pismo to w zupełnie innej 
formie i odsłonie, niż dotychczas spodoba się 
czytelnikom.

Chciałem również Państwa zapewnić, że gazeta Rzgów Nasza Gmina nie 
będzie konkurować z żadną inną gazetą wydawaną w regionie. Będziemy 
pisać o naszych sprawach, tych drobnych i ważnych z punktu widzenia 
mieszkańca. Chciałbym, aby głos naszych czytelników również znalazł 
się w każdym numerze. Pragnę podkreślić, że w przygotowanie tego 
i następnych numerów zaangażowane jest nie tylko kolegium redakcyjne 
ale również pracownicy oświaty, kultury czy sportu. Wkład merytoryczny 
przekazany przez reprezentantów w/w środowisk jest nieoceniony. Zapraszam 
do współpracy wszystkich mieszkańców i czytelników. 

Adres do redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22 p. 37, 95-030 Rzgów lub 
mail: naszagmina@rzgow.pl tel.: 883 622 722

Z poważaniem,
Redaktor Naczelny
Tomasz Łuczyński

Rada Miejska uchwaliła 
budżet dla gminy Rzgów na 
2015 rok
Głosowanie

Za budżetem głosowało 13 radnych: Marek Marchewczyński, Rafał 
Kluczyński, Grażyna Gałkiewicz, Radosław Pełka, Jarosław Świerczyński, 
Kazimierz Łęgocki, Stanisław Zaborowski, Zbigniew Cisowski, Leszek 
Chwiałkowski, Jan Michalak, Ewa Fryczka, Wiesław Gąsiorek, Anna 
Tumińska-Kubasa. Od głosu wstrzymał się Marek Bartoszewski. Na głosowaniu 
nieobecny był Jan Spałka.

Oszczędności

Uchwalony przez Radę Miejską w Rzgowie budżet zakłada bardzo duże 
oszczędności w porównaniu do projektu przedstawionego Radzie przez 
poprzedniego burmistrza, Jana Mielczarka.

Oszczędności w stosunku 
do projektu burmistrza Jana 
Mielczarka wynoszą blisko: 5,2 mln zł

Oszczędności są gminie bardzo potrzebne. W najbliższych latach realizowane 
będą bowiem dwa duże i ważne dla mieszkańców projekty: budowa Domu 
Kultury w Rzgowie i kanalizacji w Starowej Górze. Na każdy z nich gmina 
starał się pozyskać dofinansowanie, a do tego potrzebne jest zabezpieczenie 
środków na wkład własny.

Realizacja potrzebnych inwestycji

W budżecie na rok 2015 znalazło się wiele potrzebnych mieszkańcom 
inwestycji.
Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci

Dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie 
gminy Rzgów zostaną objęte programem bezpłatnych badań stomatologicznych. 
Doposażony zostanie również gabinet dentystyczny w Rzgowie.
Modernizacja i budowa dróg oraz chodników
W budżecie na rok 2015 zabezpieczone są środki na realizację 
następujących inwestycji infrastrukturalnych:
•	 Budowa drogi w Starowej Górze tj. dokończenie ul. Topolowej 

i ul. Granicznej od ul. Topolowej do Piaskowej – dokończenie 
inwestycji pozwoli usprawnić połączenie Starowej Góry ze Rzgowem 
z pominięciem DK-1. 

•	 Remonty dróg w Starowej Górze.
•	 Budowa drogi z nakładką asfaltową ul. Literackiej od ul. Krótkiej 

w Rzgowie w kierunku południowym i połączenia z istniejącą drogą 
w celu przekierowania ruchu samochodów ciężarowych w tamtym 
kierunku.

•	 Dokończenie budowy chodnika na ul. Łódzkiej w Rzgowie – Rada nie 
zgodziła się na kolejne dzielenie tej inwestycji. W 2015 zostanie ona 
całkowicie zrealizowana i zakończona.

•	 Modernizacja ul. Reja w Rzgowie wraz z modernizacją oświetlenia.
•	 Modernizacja ul. Polnej w Rzgowie.
•	 Modernizacja ul. Południowej w Rzgowie.
•	 Modernizacja ul. Żołnierzy Września w Rzgowie.
•	 Modernizacja ul. Ks. Załuski w Rzgowie od ul. Nadrzecznej do ul. 

Żołnierzy Września. 
•	 Budowa chodnika w Romanowie.
•	 Modernizacja oświetlenia Kalinko-Morgi.
•	 Modernizacja ul. Czartoryskiego w Starej Gadce.

Włącz się w akcję zbiórki krwi!

Po raz kolejny odbędzie się honorowa akcja krwiodawstwa w Rzgowie. 
Wszyscy chętni będą mogli oddać ten cenny lek 8 lutego (niedziela) 2015 r.  
od 10:00 do 13:30 w Ambulansie Honorowego Krwiodawstwa, który będzie 
się znajdował na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie. 

Oddać krew może każdy w wieku od 18 do 65 lat, kto waży nie mniej niż 
50 kg. Żeby móc wziąć udział w akcji należy mieć przy sobie dokument 

tożsamości ze zdjęciem, który niezbędny jest do rejestracji. 
Osoba oddająca krew musi być zdrowa, wypoczęta, rano 

przed oddaniem krwi powinna zjeść lekkie śniadanie 
oraz wypić dużo płynów. Każdy krwiodawca otrzyma 
posiłek energetyczny. 

Pamiętajmy, że oddanie krwi to dar, którego nie 
można niczym innym zastąpić. 

Klaudia Zaborowska

„RZGÓW – NASZA GMINA”. 
Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie.
Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, p. 37. Tel. 883 622 722. 

Redaktor Naczelny: Tomasz Łuczyński 
Pozostali członkowie Kolegium Redakcyjnego: Leszek Chwiałkowski, Ewa 
Fryczka, Karolina Jardzioch, Jan Michalak, Anna Tumińska-Kubasa

Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Drukarnia w Łodzi, ul. Skorupki 17/19. 
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmian tytułów
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•	 Modernizacja rowów odwadniających na terenie gminy Rzgów.
•	 Budowa oświetlenia na terenie gminy Rzgów.
•	 Zakup ławek, koszy i TOI-TOI na trenie Rzgowa. 
•	 Poprawa oznakowania i nazewnictwa ulic.
Projektowane inwestycje infrastrukturalne

W budżecie zaplanowaliśmy również inwestycje, których realizacje trzeba 
poprzedzić wykonaniem dokumentacji, uzyskaniem pozwoleń i uregulowaniem 
kwestii własnościowych. Wśród takich inwestycji znajdują się m.in.:
•	 Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Wąwozowej w Rzgowie.
•	 Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Żołnierzy Września 

w Rzgowie.
•	 Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie.
•	 Wykonanie projektu i budowa chodnika oraz drogi w Kalinku (pierwszy 

etap inwestycji).
•	 Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Dębowej w Gospodarzu.
•	 Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Cegielnianej od ul. 

Kwiatowej (Gospodarz) do ul. Lucernianej (Stara Gadka). 
W roku 2015 zaplanowaliśmy także wykonanie dokumentacji inwestycji 

planowanych na lata następne takich jak;
•	 Wykonanie projektu budowy chodnika i odwodnienia na ul. Kamiennej 

od ul. Tuszyńskiej 
do ul. Literackiej oraz ul. Literackiej od ul. Kamiennej do ul. Ogrodowej 
w Rzgowie.

•	 Wykonanie projektu odwodnienia ul. Tuszyńskiej w Rzgowie.
•	 Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego ze Rzgowa (ul. 

Ogrodowa) do Kalinka
•	 Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Guzewskiej 

i Pabianickiej w celu poprawy bezpieczeństwa. 

Pozostałe zaplanowane inwestycje:

Oświata
•	 Malowanie budynku szkoły podstawowej w Rzgowie oraz sali 

gimnastycznej i sal dydaktycznych.
•	 Termomodernizacja szkoły podstawowej w Guzewie.
•	 Modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Kalinie i dostosowanie 

przeciwpożarowe w oddziale przyszkolnym.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

•	 Modernizacja budynku OSP Rzgów m.in. modernizacja kotłowni 
i kuchni.

•	 Wspomożenie budowy budynku OSP Gospodarz.
•	 Modernizacja budynku strażnicy OSP Prawda.
•	 Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bronisin.

Gospodarka komunalna

•	 Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla zachodniej części gminy 
Rzgów(Gospodarz, Czyżeminek, część Rzgowa po zachodniej stronie 
DK-1) – budowa przyłącza do łódzkiego systemu wodociągów.

•	 Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla wschodniej części gminy 
Rzgów (Kalino, Huta Wiskicka, Tadzin, Bronisin, Romanów, Grodzisko, 
Konstantyna)– remont hydroforni w Grodzisku.

•	 Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie.
Na rok 2015 zaplanowano także remont budynku apteki w Rzgowie.

Rzgów dla mieszkańców

W budżecie na rok 2015 dużo środków przeznaczono na modernizację 
infrastruktury służącej mieszkańcom – świetlic, boisk i placów zabaw. 
Zwiększono także fundusze dla instytucji i organizacji tworzących ofertę 
kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną dla mieszkańców.

W roku 2015 zaplanowano wykonanie następujące prace:

•	 doposażenie placu zabaw w Starowej Górze,
•	 wykonanie placu zabaw przy boisku na ul. Centralnej przy ul. Piętrowej 

w Starowej Górze,
•	 modernizacja budynku świetlicy w Gospodarzu,
•	 modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kalinku,
•	 modernizacja i doposażenie placu zabaw w Romanowie,
•	 zakup sprzętu na plac zabaw w Guzewie,

•	 modernizacja boiska i placu zabaw w Grodzisku,
•	 modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Czyżeminku
•	 wykup gruntów pod plac zabaw w Prawdzie.

Więcej pieniędzy 
na zajęcia w Hali 

Sportowej

Więcej pieniędzy na 
zajęcia w klubach 

sportowych

Więcej pieniędzy na  
Gminny Ośrodek 

Kultury

Wzrost o 9% Wzrost o 9% Wzrost o 23%

Większa przejrzystość władzy

Rada Miejska przyjęła już zasadę imiennego głosowania nad uchwałami. 
Każdy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić, jak w konkretnych sprawach 
głosował jego radny. Osoby, które biorą udział w sesjach Rady Miejskiej mają też 
możliwość nieskrępowanej wypowiedzi. Dążenie nowej Rady do zwiększania 
przejrzystości władzy znalazło także swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy 
na rok 2015. Zapisano w nim środki na:

•	 powstanie strony internetowej Urzędu Miejskiego i poprawę 
funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,

•	 zakup sprzętu i stworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia 
transmisji obrad Rady Miejskiej w Internecie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej o budżecie

„Uchwalony budżet jest bardzo ambitnym planem rozwoju 
gminy w roku 2015.Mam nadzieję, że po długich analizach 

merytorycznych uda się go zrealizować w dużej części. 
Życzę Panu Burmistrzowi sukcesów w jego realizacji.”

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów 
Rady Miejskiej

Rafał Kluczyński

„Cieszę się, że w budżecie gminy Rzgów na 2015 znalazły 
się ważne dla mieszkańców inwestycje, których realizację 

proponowałam w moim programie wyborczym. Dotyczą one 
zarówno całej gminy, jak i okręgu wyborczego, z którego 
zostałam wybrana do Rady Miejskiej (Rzgów III).”

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Grażyna Gałkiewicz

„Budżet kompromisu wypracowany w czasie wielogodzinnych 
burzliwych rozmów. Szczególnie cieszą zaplanowane 

inwestycje w Starowej Górze traktowanej po macoszemu 
przez poprzednie władze. Wzrost wydatków na kulturę i sport 
to pozytywny punkt w budżecie co da możliwości na więcej 
cyklicznych imprez dla mieszkańców gminy.”

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej 
Leszek Chwiałkowski
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Skład rady miejskiej w Rzgowie:

 Radni Rady Miejskiej w Rzgowie: liczba 
głosów

1. MARCHEWCZYŃSKI Marek 
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach

144

2. KLUCZYŃSKI Rafał 
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach  

94

3. GAŁKIEWICZ Grażyna Wanda 
Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Gałkiewicz

119

4. PEŁKA Radosław 
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach  182

5. ŚWIERCZYŃSKI Jarosław Sławomir 
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach  121

6. ŁĘGOCKI Kazimierz Bronisław 
Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Rzgów  

166

7. ZABOROWSKI Stanisław 
Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Rzgów

72

8. CISOWSKI Zbigniew Jan 
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach

124

9. CHWIAŁKOWSKI Leszek Wojciech 
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach  116

10. BARTOSZEWSKI Marek Kazimierz 
Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Rzgów

163

11. MICHALAK Jan Hilary 
Komitet Wyborczy Wyborców Jana Michalaka

136

12. FRYCZKA Ewa Maria 
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach  134

13. GĄSIOREK Wiesław Stanisław 
Komitet Wyborczy Wyborców Razem Dla Gminy Rzgów

150

14. SPAŁKA Jan Marian 
Komitet Wyborczy Wyborców Prawda - Czyżeminek

116

15. TUMIŃSKA-KUBASA Anna 
Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach

122

 Radni powiatu łódzkiego-wschodniego z okręgu 2 liczba 
głosów

1. ZABOROWSKA Klaudia Czesława zam. Guzew
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

394

2. GŁADYSZ Ewa Małgorzata zam. Brójce
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 

1149

3. WAPRZKO Edyta Beata zam. Kalino 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

387

4. SÓJKA Mirosław Sławomir zam .Brójce
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

440

Nowo powołane komisje i ich skład 

KOMISJA REWIZYJNA - komisja wynikająca z art. 18a ustawy z dnia 8 
marca 1990 r . o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.)
1) Grażyna Gałkiewicz - Przewodnicząca Komisji, 
2) Leszek Chwiałkowski - Z-ca przewodniczącej komisji ,
3) Rafał Kluczyński- członek komisji ,
4) Jan Spałka- członek komisji,
5) Wiesław Gąsiorek- członek komisji.

KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW - komisja stała 
zgodnie z §15 pkt 4 Statutu Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 
1) Rafał Kluczyński - Przewodniczący Komisji, 
2) Zbigniew Cisowski - Z-ca przewodniczącego Komisji,
3) Radosław Pełka - członek Komisji,
4) Jarosław Świerczyński - członek Komisji,
5) Jan Michalak - członek Komisji,
6) Stanisław Zaborowski - członek Komisji. 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH - komisja stała zgodnie z §15 pkt 4 
Statutu Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2005 r. 
1) Leszek Chwiałkowski - Przewodniczący Komisji, 
2) Anna Tumińska-Kubasa - Z-ca przewodniczącego komisji 
3) Marek Marchewczyński,
4) Ewa Fryczka,
5) Kazimierz Łęgocki,
6) Marek Bartoszewski;

 Na kogo głosowaliśmy...

Samorząd gminy Rzgów działa przez swoje organy. Należą do nich rada 
miejska oraz burmistrz. Organy te mają swoje zadania i kompetencje. 
Jesteśmy świeżo po wyborach samorządowych, wybraliśmy w wyborach 
bezpośrednich nowe władze gminy Rzgów. Obywatele, mieszkańcy 
głosowali na swoich przedstawicieli w radzie miejskiej oraz na kandydatów 
na burmistrza. Walka była zacięta . Rada jest organem prawodawczym 
i kontrolnym , natomiast burmistrz jest organem wykonawczym gminy. 

Rada wybierana jest w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich 
a głosowanie jest tajne. Rada Miejska w Rzgowie liczy 15 Radnych, ze 
swojego grona wybiera przewodniczącego bezwzględna większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu 
tajnym. Przewodniczący organizuje prace rady oraz prowadzi obrady. Rada 
wybiera również wiceprzewodniczących. Zadaniem wiceprzewodniczących jest 
pomoc przewodniczącemu oraz zastępowanie go podczas nieobecności. Rada 
zbiera się na sesjach. Sesje zwołuje przewodniczący rady w razie potrzeby ale 
nie rzadziej niż raz na kwartał. Pierwszą sesje nowo wybranej rady zwołuje 
komisarz wyborczy. W ramach rady działają komisje , obligatoryjnie musi 
być powołana komisja rewizyjna. Komisja ta zajmuję się kontrolą organu 
wykonawczego czyli burmistrza. W ramach rady mogą działać kluby radnych. 

Radny: jest to osoba wybrana do rady gminy przez mieszkańców. Sprawując 
swój mandat radny musi kierować się dobrem wspólnoty, utrzymywać więź 
z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi na terenie gminy. Przed 
rozpoczęciem kadencji radny składa ślubowanie : „Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”, „ślubuję” lub zwrot „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”. Radny 
jest zobowiązany brać udział w pracach gminy, uczestniczyć w sesjach rady, 
komisjach a także w innych instytucjach samorządowych do których został 
wybrany lub desygnowany. Funkcji radnego nie można łączyć z mandatem posła, 
senatora czy wykonywaniem funkcji wojewody lub członkostwem w organie 
innej jednostki samorządu terytorialnego. 

Burmistrz: jest organem wykonawczym w gminie. To on wykonuje 
uchwały rady i prowadzi politykę gospodarcza gminy. Burmistrz powołany 
jest w wyborach bezpośrednich , natomiast odwołany może być przez radę jak 
i przez mieszkańców w drodze referendum. Burmistrz jest również kierownikiem 
urzędu miasta. Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, 
lecz może w swoje miejsce mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co też 
z reguły jest praktykowane. Burmistrz odpowiedzialny jest za politykę kadrową. 
Rada Miejska nie ma uprawnień w sprawie zatrudniania bądź odwoływania 
pracowników urzędu. Nie można mylić burmistrza z radnym, burmistrz nie 
może być radnym. Osoby te wykonują inne zadania.

Tomasz Łuczyński
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Ślubowali
Pierwsza po wyborach sesja nowej Rady Miejskiej 

w Rzgowie odbyła się 1 grudnia 2014 r w Sali Obrad Rady 
Miejskiej w Rzgowie o godzinie 13:00. Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Mariusz Rutecki 
zanim wręczył zaświadczenia nowo wybranym 
radnym wygłosił kilkuminutowe wprowadzenie.

Pan Rutecki stwierdził, że te wybory są 
punktem zwrotnym w pojmowaniu samorządności. 
Jednomandatowe okręgi wyborcze przyniosły w efekcie 
zaskakujące dla wielu rozstrzygnięcia. Przewodniczący 
Miejskiej Komisji podziękował wszystkim wyborcom, 
którzy wzięli udział w wypełnieniu obywatelskiego 
obowiązku, a także swoje słowa skierował do tych 
obywateli, którzy pozostali w domach, żeby nie zrażali 
się na przyszłość – „psy szczekają, a karawana idzie 
dalej” jak mówi znane powiedzenie. Przewodniczący 

Miejskiej Komisji wspomniał o II turze głosowania 
na Burmistrza Rzgowa, w której zwyciężył 1523 
głosami Pan Konrad Kobus z drugim kandydatem 
Panem Markiem Martynowskim, który uzyskał 1521 
głosów od wyborców. 

Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji 
Pan Mariusz Rutecki wręczył zaświadczenia nowo 
wybranym radnym, według listy. Następnie odczytano 
rotę ślubowania i nowi radni ślubowali. 
Ślubowanie nowego burmistrza i powo-
łanie komisji 

II Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie odbyła się 
w dniu 9 grudnia 2014 r o godz. 13:00. 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Rzgowie Pan Mariusz Rutecki wręczył zaświadczenie 
o wyborze nowemu burmistrzowi Panu Konradowi 
Kobusowi. Odbyło się ślubowanie nowego Burmistrza. 
Powołano również komisje .

III Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie odbyła się 
w dniu 18.12.014 o godz.14:00 dotyczyła wyna-

grodzenia Burmistrza Konrada Kobusa. Radni 
zagłosowali za wynagrodzeniem 8670 zł 

IV Sesja Rady Miejskiej W Rzgowie odbyła się 
w dn. 12.01.2015 o godz. 13. 

Uchwalono statut gazety Rzgów Nasza Gmina, 
powołano kolegium Redakcyjne w składzie:
• Redaktor Naczelny: Tomasz Łuczyński
• Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej: p. Ewa Fryczka 
• Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych: 

p. Radny Leszek Chwiałkowski
• Członek Komisji Spraw Społecznych: p. Radna 

Anna Tumińska- Kubasa
• Członek Komisji Gospodarki, Budżetu i finansów: 

p. Radny Jan Michalak
• Członek delegowany przez Burmistrza Rzgowa:
• p. Karolina Jardzioch

Następnie poruszono temat spółki i zarządzania 
składowiskiem odpadów. 

Tomasz Łuczyński

Co było...
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Za nami pierwsze dwa miesiące działalności nowej 
Rady Miejskiej. Był to czas bardzo intensywnej pracy. 

Przede wszystkim udało nam się uchwalić 
prorozwojowy, zrównoważony budżet, zakładający 
realizację wielu potrzebnych i wyczekiwanych latami 
przez mieszańców inwestycji, przy zachowaniu 
rozsądnego deficytu. Budżet gminy to dokument 
bardzo złożony i skomplikowany. Nowo wybranym 
radnym zadania nie ułatwił ustępujący burmistrz Jan 
Mielczarek, który zaproponował budżet z ogromnym, 
ponad 13 milionowym deficytem, przy braku realizacji 

wielu potrzebnych inwestycji. Tym bardziej jestem 
dumny, że udało nam się z sukcesem zmierzyć z tym 
niezwykle trudnym tematem. Dziękuję radnym, 
którzy poświęcili w tym celu mnóstwo swojego 
czasu, często poważnie zaniedbując własne firmy 
i inne obowiązki, także rodzinne. 

Rada Miejska podjęła również ważne dla życia gminy 
decyzje dotyczące spółki „Rzgowskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.” Nie zgodziliśmy 
się na przekazanie spółce zarządzania składowiskiem 
odpadów i wezwaliśmy burmistrza do jej likwidacji 
oraz przywrócenia pracowników na stanowiska 
zajmowane przed jej powstaniem w brygadzie 
komunalnej Urzędu. W ten sposób zapobiegliśmy 
potencjalnemu marnotrawieniu publicznych pieniędzy 
i łamaniu zasad uczciwej konkurencji . W świetle 
nowych wytycznych Ministerstwa Gospodarki, 
składowiska odpadów takie jak Rzgowskie 

w perspektywie kilku lat nie będą miały prawa 
funkcjonować, zasadnym jest więc przystąpienie 
do jego rekultywacji, zwłaszcza gdy można jeszcze 
pozyskać na ten cel 50% dofinansowania. W ten 
sposób przestał istnieć główny powód, dla którego 
powołano RPGK Sp. Z o.o.

Rada Miejska zleciła także Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzenie trzech kontroli, w tym jednej 
o szczególnym znaczeniu – dotyczącej zasad 
naliczania i pobierania podatku od nieruchomości 
wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, 

ze szczególnym uwzględnieniem 
ewentualnych ulg lub zwolnień. 
Mieszkańcy Rzgowa i ludzie 
prowadzący w naszej gminie firmy 
muszą mieć pewność, że wszystkie 
podmioty traktowane są równo.

Prace, oprócz Komisji Rewizyjnej, 
rozpoczęły również Komisja Spraw 
Społecznych oraz Gospodarki, Budżetu 
i Finansów. Powołano także Komisję 
ds. Planowania Przestrzennego. 
Kwestie gospodarki przestrzennej, 
w świetle zbliżającego się połączenia 
dróg A1 i S8, są kluczowe z punktu 
widzenia rozwoju naszej gminy. 
Stoimy także przed wyzwaniem 
uchwalenia Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego  
dla Gminy Rzgów. Powinno 
ono satysfakcjonować jak 
największą liczbę mieszkańców, 
stwarzać przyjazne warunki 
do inwestowania w Naszej 
Gminie, co w dłuższej 
perspektywi zaowocuje 
większymi wpływami do 
kasy Miejskiej z tytułu 
podatków oraz zwiększeniem 
ilości miejsc pracy. Prace 
nad Studium powinny być 
jednocześnie transparentne 
i zrozu-miałe dla obywateli.

Z kwestii przejrzystości 
działań władzy czynię 

priorytet mojej aktywności jako Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Przez pierwsze dwa miesiące jej działalności 
udało się już uczynić istotne kroki w tym kierunku. 
Wprowadziliśmy zasadę głosowania imiennego nad 
uchwałami, każdy mieszkaniec może więc sprawdzić, 
jak głosuje reprezentujący Go radny. W budżecie 
na rok 2015 zabezpieczyliśmy środki na techniczne 
przygotowanie transmisji obrad Rady Miejskiej 
w Internecie . Ważnym elementem zwiększania 
przejrzystości działań władz Rzgowa jest także 
aktywność Komisji Rewizyjnej, która realizując zlecone 
przez Radę Miejską kontrole i przedstawiając stosowne 
raporty, będzie naświetlać mieszkańcom kluczowe 
dla życia gminy kwestie. Zwiększeniu przejrzystości 
działań władz gminy służą też zmiany w gazecie 
wydawanej przez Urząd Gminy, która stać się ma 
pismem serwującym czytelnikom rzetelną informację. 
W tym celu został opracowany i uchwalony Statut,  
który jasno i wyraźnie określa zasady działania 
Gazety „Rzgów-Nasza Gmina”

Jak Państwo widzicie pierwsze dwa miesiące 
urzędowania nowej Rady Miejskiej upłynęły na 
bardzo intensywnych działaniach. Wierzę, że do 
pracy na rzecz dobra gminy będą przyłączać się 
także radni kojarzeni raczej z poprzednią władzą . 
Pracy do wykonania jest bardzo dużo, dla każdego 
znajdzie się więc coś do zrobienia.   

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Intensywna praca i ważne decyzje Rady Miejskiej



Rozmowa 
miesiąca 

Burmistrz Rzgowa prywatnie o sobie 

i swoich zainteresowaniach. 

Konrad Kobus od 09 grudnia 2014 
r. sprawuje urząd burmistrza w rzgowskim 
ratuszu. Mieszkańcy zdążyli go już poznać 
podczas pracy w urzędzie, w czasie kampanii 
wyborczej, jako radnego Rady Powiatu jak 
również jako dyrektora Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie. Wiemy o jego 
wykształceniu i samorządowych dokonaniach. 
Teraz spróbujemy poznać go trochę z innej strony. 
To przecież mieszkaniec Rzgowa, nasz sąsiad, 
a może nawet kolega. 

W ostatnim czasie dużo się działo: wybory, 
ostra walka polityczna. Ja postanowiłem 
zostawić politykę za drzwiami. To będzie 
rozmowa o zainteresowaniach, życiu prywatnym 
i pasjach. Sądzę, że mieszkańcy powinni poznać 
Pana nie tylko jako wieloletniego samorządowca 
i burmistrza, ale również sąsiada, który tak jak 
inni ma na przykład wolny czas. Zaraz o tym 
wszystkim porozmawiamy. Na początek proszę  
powiedzieć, jak czuje się Pan w roli Burmistrza 
Rzgowa?

To nowa rola, nowe obowiązki, nowe wyzwania, ale 
problemy całkiem znane. Może nie wszyscy czytelnicy 
to pamiętają, ale przez kilka lat pracowałem w Referacie 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. 
Zajmowałem się szeroko pojętą gospodarką komunalną, 
co pozwoliło mi poznać zarówno samorządowe 
procedury, jak i potrzeby różnych obszarów naszej 
Gminy, a także potrzeby samych mieszkańców i ich 
problemy. A ponieważ pracuję z urzędnikami, z którymi 
miałem okazję już wcześniej współpracować, nie ma 
kłopotów z komunikacją. Nie błądzę po urzędzie, wiem 
kto i czym się zajmuje. Przyzwyczaiłem się już i do 
tego, że praca burmistrza nie trwa pięć, lecz siedem 
dni w tygodniu i nie kończy się o 15.00, tylko nieraz 
wiele godzin później. Rekordowo spędziłem w budynku 
urzędu 14 godzin najpierw realizując swoje codzienne 
obowiązki, potem uczestnicząc w obradach komisji 
radnych, a na koniec biorąc udział w merytorycznym 
spotkaniu jednego z gminnych podmiotów. To dość 
wyczerpujące, dlatego czasem między kolejnymi 
punktami zapisanymi w kalendarzu, trochę dla 
zdrowia, a trochę z powodu niechlubnego nałogu, 
wychodzę na spacer po rzgowskim parku... Spotykam 
znajomych i zawieram nowe znajomości, rozmawiamy 
o różnych sprawach i często dochodzę do wniosku, 
że „pod chmurką” też pracuję...Czasami chodzę tak 
zamyślony, że mogę nie odpowiedzieć na „dzień 
dobry”. Jeśli kogoś to spotka, to proszę nie mieć 
mi tego za złe, bo nie wynika to z mojej złej woli.

Panie Burmistrzu, jest Pan mieszkańcem 
Rzgowa, ma Pan tu rodzinę, wszystko to mogliśmy 
przeczytać przed wyborami. Mieszkańcy chcieliby 
wiedzieć, czy jest Pan zwyczajnym człowiekiem, 
a może ma Pan jakieś niezwykłe zainteresowania. 
Proszę powiedzieć jak wygląda Pana czas wolny? 
Wiem, że tego czasu zapewne bardzo brakuje? Co 
lubi Pan najbardziej robić w wolnych chwilach?

Pyta Pan o typowe zainteresowania ja jestem 
zwykłym normalnym człowiekiem - koszę trawę, 
grabię liście, czasem rozpalam grilla, a czasem biorę 
do ręki pędzel i maluję płot. Lubię też coś ugotować, to 
jednak przyjemność, którą muszę nieco ograniczać... 
Gdy jestem zmęczony najszybciej odpoczywam na 
spacerach po pięknych polskich lasach - o każdej 
porze roku, wystarczy jeden dzień a czuję się 
inaczej. Oczywiście kontakty rodzinne są bardzo 
ważne, kiedyś jednak nasze spotkania i rozmowy, 
były bardziej beztroskie, rozmawialiśmy o błahych 
sprawach, komentowaliśmy różne wydarzenia. Dziś 
rozmawiamy głównie o problemach naszej Gminy, 
zazwyczaj szukamy pomysłów na ich rozwiązanie, 
nierzadko nawet się spieramy. To taki uboczny efekt 
pełnienia funkcji gospodarza Gminy Rzgów. Kiedy 
tylko mam taką możliwość wyjeżdżam do rodziców, 
którzy są bardzo zadowoleni jak do nich wpadnę. 
Zazwyczaj upominają mnie, że tak mało czasu im 
poświęcam, ale staram się być z nimi w stałym 
kontakcie telefonicznym.

Mimo iż ma Pan tak wiele obowiązków, znajduje 
Pan czas na miłe chwile z przyjaciółmi czy rodziną. 
To bardzo pozytywne, teraz proszę opowiedzieć 
o innych zainteresowaniach. Jakie książki lubi 
Pan czytać, a może interesuje się Pan sportem 
czy filmem?

Jak już mówiłem moje zajęcia są całkiem zwyczajne, 
mam też bardzo mało czasu na realizację swoich 
zainteresowań. Dodam jednak jeszcze, o czym 
zapomniałem wcześniej, że można mnie spotkać na 
stadionie, gdy kibicuję zawodnikom Zawiszy Rzgów. 
Chętnie uczestniczę w spotkaniach organizowanych 
przez mieszkańców Gminy oraz różnego rodzaju 
lokalnych imprezach kulturalno-społecznych. 
Poświęcam również czas na działalność w organizacjach, 
których jestem członkiem, co niejednokrotnie 
procentuje pozyskaniem informacji o środkach, 
które Gmina Rzgów może wykorzystać w najbliższej 
przyszłości. Lubię filmy historyczne, geograficzne, 
przyrodnicze ale i nie pogardzę sensacją. Uwielbiam 
polskie filmy Lalka, Sami Swoi, Chłopi itd. Jeżeli 
chodzi o książki kiedyś czytałem dużo a teraz głównie 
ustawy i interpretacje prawne haha.

Czy Pana zainteresowania zmieniły się przez 
lata? Czy jako młody człowiek interesował się Pan 
jakimś nietypowym sportem czy muzyką? A może 
miał Pan długie włosy i słuchał Heavy Metalu? 

Jako młody chłopak uprawiałem sport, nawet dość 
intensywnie i z sukcesami, podnoszenie ciężarów, 
zapasy i jednocześnie koszykówkę. Teraz już nie trenuję, 
staram się w chwilach wolnych wyskoczyć na basen. 
Kibicuję każdej reprezentacji Polski, również sportom 
indywidualnym i jak odnoszą sukcesy Polacy to i łza 
się w oku zakręci, bo wiem ile należy włożyć pracy 
aby być na szczycie, a nie zawsze osiągnie się sukces. 
Aktualnie śledzę zmagania naszych szczypiornistów 
w Katarze, twardy prawdziwy sport. Długie włosy 
kiedyś miałem, natomiast Heavy Metal to nie moje 
klimaty .Lubię szanty, reggae, jazz, rocka, muzykę 
poważną, muzykę lat 70 tych, różnych gatunków 
muzyki słucham w zależności od nastroju. Interesuje 
mnie gospodarka, kultura, turystyka, no i oczywiście 
motoryzacja moja trzecia miłość.

Trzecia? A jaka jest pierwsza?
Oczywiście moja żona, a o drugą niech Pan nie 

pyta hahaha.
A kim Pan chciał zostać jak był Pan 

małym dzieckiem. Dzieci często marzą by zostać 
pilotem, astronauta, czy policjantem. Myślał Pan 
kiedyś, że będzie Burmistrzem ?

Życie to poszukiwanie. Słusznie Pan zauważa, 
że marzenia dziecka często nie idą w parze 
z rzeczywistością. Ja będąc małym chłopcem 
marzyłem o tym, żeby być strażakiem, policjantem, 
lekarzem jak dobrze szło naszym piłkarzom to 
chciałem być piłkarzem. Życie jednak weryfikuje 
często nasze plany i tak jak innym stawia nowe 
wyzwania. Nigdy wcześniej nie przewidywałem że 
zostanę burmistrzem.

Panie Burmistrzu już tak na koniec, czy jest 
jakieś miejsce w naszej gminie, gdzie czasami 
mieszkańcy mogą Pana spotkać na spacerze, 
rowerze, a może na rybach? 

Ryby łowiłem chyba raz, jest to hobby czasochłonne, 
ale wypoczywa się przy nim doskonale. Na terenie 
naszej Gminy można mnie spotkać wszędzie zarówno 
w czasie pełnienia obowiązków służbowych jak 
i w czasie wolnym gdy odwiedzam znajomych 
i przyjaciół. 

Serdecznie dziękuję za udzielenie bardzo 
interesującego wywiadu. Życzę sukcesów w pracy 
i realizacji swoich pasji i zainteresowań. 

Z burmistrzem Rzgowa Konradem Kobusem 
rozmawiał Tomasz Łuczyński 

Burmistrz na stadionie Wembley, na zdjęciu pierwszy od prawej
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Wieści z Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Koluszkach

Przełom roku jest okazją do podsumowania roku 
poprzedniego oraz kreślenia planów na rozpoczynający 
się. Chciałbym czytelnikom „Naszej Gminy” 
przedstawić zakres prac wykonywanych przez 
pracowników biura powiatowego ARiMR w roku 
2014 oraz zasygnalizować, jakie zmiany czekają 
rolników w roku 2015. W roku 2014 rolnicy naszej 
gminy po raz jedenasty składali wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, na 
których prowadzą działalność rolniczą oraz po 
raz ósmy wnioski dotyczące dopłat związanych 
z prowadzeniem działalności rolniczej na terenach 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania, tzw. 
terenach ONW. W ubiegłym roku biuro w Koluszkach 
rozpatrywało prawie 2900 wniosków dotyczących 
płatności bezpośrednich oraz 2200 wniosków 
dotyczących ONW. Poza wymienionymi płatnościami 
do uprawianych gruntów rolnych, do ARiMR rolnicy 
złożyli w 2014 roku 108 wniosków związanych 
z prowadzoną działalnością rolnośrodowiskową 
oraz 23 wnioski dotyczące pomocy de minimis 
do hodowli wiśni, czarnej porzeczki, jabłek oraz 
uprawy kapusty i cebuli. W sumie dla wszystkich 
wymienionych wcześniej działań zostało wydanych 
ponad 5200 decyzji a ogólna kwota wypłat osiągnęła 
sumę 20 856 892,99 zł. Poza wypłatami dotyczącymi 
wniosków składanych w roku 2014, co miesiąc 
wypłacaliśmy 173 rolnikom świadczenia w ramach 
rent strukturalnych. Ogólna suma wypłat z tego 
tytułu wyniosła 3 7225 154,98 zł. Łatwo policzyć, że 
w ubiegłym roku rolnicy naszego powiatu otrzymali 
w postaci różnych wypłat prawie 25 milionów złotych. 

Rok 2015 będzie pierwszym rokiem rozpatrywania 
wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej 
na lata 2014-2020. W lutym rolnicy otrzymają wzorem 
lat ubiegłych wnioski spersonalizowane na rok 2015 
a pracownicy ARiMR do 15 marca przeprowadzą 
we wszystkich gminach cykl szkoleń dotyczący 
wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. 
W prawdzie największe zmiany w tym roku i latach 
następnych dotyczą rolników wnioskujących o płatności 
do gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha., 
ale zachęcam wszystkich składających wnioski 
do udziału w tych szkoleniach. Poza szkoleniem 
dotyczącym wypełniania wniosków postaramy się 
poinformować o nowych działaniach realizowanych 
w najbliższych latach.

Jan Michalak,
Kierownik Biura Powiatowego 

ARiMR w Koluszkach, Radny Rady Miejskiej 
w Rzgowie

Pani Radna Grażyna Gałkiewicz złożyła 
dwie interpelacje na I Sesji Rady Miejskiej 
w dniu 01.12.2014r .

Pierwsza interpelacja dotyczyła specyfikacji 
kredytów długo i krótkoterminowych oraz pożyczek 
nie spłaconych do dnia 1.12.14 r. oraz warunków 
udzielenia i zabezpieczenia kredytów oraz pożyczek 
i jakich zabezpieczeń banki żądały.

Otrzymała odpowiedz od Pani Skarbnik A. 
Czarnockiej, z której wynika że z kredytu zacią-
gniętego w Banku w 2011 r. do spłaty pozostała 

kwota 1.105.441,00 zł oraz do spłaty 3 pożyczek 
zaciągniętych w WFOSiGW w Łodzi związanych 
z modernizacją sieci wodociągowej pozostało 
250.000,00 zł w tym do umorzenia 225.000,00 zł 
i 148.920,00 zł.

 Druga interpelacja dotyczyła rozpatrzenia przez 
Burmistrza możliwości utworzenia parkingu na 
działce vis a vis Urzędu Miejskiego, gdyż parking 
wokół urzędu jest często całkowicie zajęty i nie ma 
już miejsca dla petentów naszego urzędu.

Pan Burmistrz poparł ten pomysł i stwierdził, że 
na działce tej powinno się pobudować dodatkowo 
archiwum dla wszystkich jednostek budżetowych 
w naszej gminie, ponieważ obecnie zajmuje ono 
dość dużą część urzędu na parterze.

 Radna Gałkiewicz złożyła również wnioski 
o zainstalowanie i włączenie lamp dla poprawy 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Rudzkiej 
i Nasiennej, oraz na skrzyżowaniu ul. Katowickiej 
i Tuszyńskiej. 

Ponadto wnosiła o ponowne postawienie tablicy 
ogłoszeniowej przy ul. Ogrodowej i Szkolnej oraz 
o wyminę takowej vis a vis sklepu Pani Brzozowskiej. 

Grażyna Gałkiewicz 
Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Starowa Góra
Po dłuższych ciemnościach na skrzyżowaniu ulicy 

Centralnej z drogą krajową nr. 1 w Starowej Górze nie 
musimy potykać się i przechodzić w pośpiechu przez 
przejście dla pieszych. Przejście zostało oświetlone. 
Był to postulat mieszkańców Starowej Góry, który 
został zrealizowany dzięki moim kilkutygodniowym 
działaniom. Dziękujemy za pomoc w realizacji tego 
działania Wydziałowi Gospodarki Komunalnej 
w Rzgowie. Kolejnym celem moich działań będzie 
zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów 
przejeżdżających przez Starową Górę.

Stanisław Zaborowski 
Radny Rady Miejskiej w Rzgowie

Komunikat
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych dotyczące:

• obchody 30-lecia zespołu Rzgowianie
• Dni Rzgowa – termin, czas trwania, program 

odbędzie się w dniu 24 II 2015 r wtorek, 
godz.13.00

Aby spełnić oczekiwania mieszkańców zapraszam 
wszystkich do przedstawiania swoich propozycji, 
uwag i ewentualnych wniosków co do charakteru 
imprezy, organizacji, zapraszanych artystów. Zebrane 
odpowiednio wcześniej uwagi pozwolą przygotować 
atrakcyjny i różnorodny program obchodów nie tylko 
na Dni Rzgowa . Proszę o przedstawianie propozycji 
imprez o charakterze kulturalnym, sportowym lub 
rekraacyjnym które chcielibyście Państwo widzieć 
w naszej gminie.

Analiza zebranego materiału pozwoli mam 
na lepsze przygotowanie do planowanych imprez 
i realizacji nowych pomysłów. Wszystkie uwagi 
można składać osobiście w czasie posiedzenia 
komisji, do czego zachęcam lub kierować na adres 
mailowy leszowski@poczta.onet.pl albo składać 
pisemnie w biurze Rady Miejskiej. 

Leszek Chwiałkowski 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

Radny informuje, Radny wyjaśnia    Ważne telefony

Biuro Rady Miejskiej tel. 42 214 13 06
Rzgów, pl. 500-lecia 22 fax 42 214 12 07
e-mail: radamiejska@rzgow.pl
Przewodniczący Rady lub jego zastępcy, a także 
poszczególni radni pełnią dyżury w każdy wtorek 
w godzinach: od 14.00 do 17.00 w pok. 24
Urząd Miejski w Rzgowie tel. 42 214-12-10
pl. 500-lecia 22 fax 42 214-12-07
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wod.-kan. 994
Posterunek Policji tel. 42 214-10-07
Rzgów, pl. 500-lecia 6
- dzielnicowy (Rzgów) tel. 42 214-10-07
- dzielnicowy tel. 42 214-10-07
(Starowa Góra od nr. 40, Tadzin, Konstantyna, Kalino, 
Kalinko, Romanów, Huta Wiskicka, Grodzisko, Bronisin Dw.)
- dzielnicowy tel. 42 214-10-07
(Babichy, Prawda, Gospodarz, Stara Gadka, Guzew, 
Czyżeminek I, II, III, Starowa Góra do nr. 40)

Ochotnicza Straż Pożarna tel. 42 214-10-08
Rzgów, ul. Nadrzeczna 11
Biblioteka Publiczna tel. 42 214-10-12
Rzgów, ul. Szkolna 3 tel. 42 214-11-12
Gminny Ośrodek Kultury tel. 42 214-13-12
Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej tel. 42 214-21-12

Rzgów, ul. Rawska 8
Gminny Ośrodek Zdrowia tel. 42 214-11-72
Rzgów, ul. Ogrodowa 11 tel. 42 214-11-73
Ośrodek Dziennego Pobytu tel. 42 214-12-93
Rzgów, ul. Ogrodowa 11
Parafia rzymskokatolicka tel. 42 214-10-04
Rzgów, pl. 500-lecia 7
Przedszkole Publiczne tel. 42 214-14-39
Rzgów, ul. Szkolna 1 tel. 42 214-14-49
Szkoła Podstawowa, Guzew tel. 42 214-10-86
Szkoła Podstawowa, Kalino tel. 42 214-10-77
Szkoła Podstawowa tel. 42 214-10-39
Rzgów, ul. Szkolna 3
Gimnazjum tel. 42 214-13-39
Rzgów, ul. Szkolna 3 fax 42 214-10-39
USC, Rzgów, pl. 500-lecia 22 tel. 42 214-11-30
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji tel. 42 214-11-91

ul. Stawowa 11
Zakład Energetyczny SA tel. 42 675-1000
Pabianice ul. Piłsudskiego 19
Zakład Gazowniczy tel. 42 213-06-81
Pabianice, ul. Partyzancka 110 tel. 42 213-06-82
Redakcja Rzgów Nasza Gmina tel. 883 622 722
email: naszagmina@rzgow.pl

 



Przypomina się wszystkim przedsiębiorcom z terenu miasta i gminy Rzgów, 
że z dniem 31 stycznia 2015 roku upływa termin składania deklaracji na podatek 
od nieruchomości.

Wzory deklaracji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Rzgowie - bip.rzgow.pl (podatki i opłaty lokalne) uchwała określająca wzór 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz 
deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego: nr XXXIX/355/2013 
Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 października 2013r.

- uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie określająca stawki podatku od 
nieruchomości na rok 2015 - LIII/466/2014 z dnia 29 października 2014r.

- uchwała Rady Miejskiej w Rzgowie nr LIV/470/2014 z dnia 14 listopada 
2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzgów w 2015r.

- stawka podatku rolnego na rok 2015 za 1 ha przeliczeniowy wynosi - 100,00zł.
- stawka podatku rolnego na rok 2015 za 1 ha fizyczny wynosi - 200,00zł.
- stawka podatku leśnego wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 

2014r. (Mon.Pol.z 2014r.poz.955) podatek leśny od 1 ha ( równoważnik 0,220m3 
drewna - 41,55zł w roku 2015

Jednocześnie pragnę poinformować wszystkich podatników gminy Rzgów, 
że termin 31 stycznia składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy 
tylko Jednostek Prawnych a więc sp. z.o.o., spółki komandytowo-akcyjne, 
spółki jawne, natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

nie są zobowiązane do corocznego składania informacji, jeżeli powierzchnie 
pod działalność gospodarczą nie ulegają zmianie.

Wypełnione deklaracje na podatek można złożyć w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Rzgowie lub w pokoju nr 35, gdzie zostaną sprawdzone.

Przypominam, że w/w termin do 31 stycznia dotyczy również szkół, 
przedszkola, strażnic OSP.

z poważaniem
Maria Polakowska

Podatek od nieruchomości

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul Ogrodowej 115 w Rzgowie 
(poniedziałek-piątek, godzina 7-15) można bezpłatnie 
oddać następujące selektywnie zebrane odpady 
komunalne:

- opakowania z papieru i tektury; 
- opakowania z tworzyw sztucznych; 
- opakowania z drewna; 
- opakowania z metalu; 
- opakowania ze szkła; 
- odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne 
gałęzie); 
- zużyte opony; 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
- tworzywa sztuczne, papier i metale; 
- żarówki / świetlówki
- zużyte baterie i akumulatory; 
- farby, kleje, środki ochrony roślin; 
- odpady wielkogabarytowe; meble
- odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy 
i ceglany)**

** - do PSZOK możesz oddać niewielkie ilości 
odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady 
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz 
odpadowych materiałów ceramicznych.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady 
komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie 
przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowa-
dzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują 
przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują 
miejsce, gdzie należy je donieść i w którym 
pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, 
załadunek jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Gdzie wyrzucamy sprzęt RTV i AGD?

- Zużyty sprzęt RTV i AGD możesz oddać przy 
zakupie nowego sprzętu.

- Zużyty sprzęt RTV i AGD możesz dostarczyć 
samodzielnie do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Ogrodowa 
115, Rzgów.
- Zbiórka dwa razy do roku sprzed posesji

Gdzie wyrzucamy meble?

- Stare meble możesz dostarczyć samodzielnie 
do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, ul. Ogrodowa 115, Rzgów.
- Zbiórka dwa razy do roku sprzed posesji

Gdzie wyrzucamy gruz z remontu?

Niewielkie ilości odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, które pochodzą z Twojego gospo-
darstwa domowego można przekazać do Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
bądź zamówić w firmie świadczącej usługę odbioru 
odpadów na terenie Gminy Rzgów(obecnie firma 
JUKO) dwa pojemniki 240l w ciągu roku.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady 
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz 
odpadowych materiałów ceramicznych.

Pozostawienie tam odpadów jest bezpłatne. 
Jeśli:
- posiadasz większą ilość gruzu, odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych 
 - posiadasz gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe 
pochodzące z prowadzonej przez Ciebie działalności 
gospodarczej, czyli niewytworzone w Twoim gos-
podarstwie domowym, musisz zamówić kontener 
lub worek typu „big bag” od firmy specjalizującej 
się w tego typu usługach. 

Leki

Zbędne bądź przeterminowane leki można nie-
odpłatnie wrzucać do specjalnie oznakowanych 
pojemników ustawionych w następujących aptekach: 

- Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Ogrodowa 11a, 
Rzgów
- Apteka „Maria”, Plac 500-lecia 2, Rzgów

Przypominamy, że do pojemników:

MOŻNA wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, 
ampułek, maści, proszków, syropów oraz krople 
i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach. 

NIE WOLNO natomiast wrzucać używanych 
igieł i strzykawek oraz termometrów, ponieważ 
nie zabezpieczone mogą być zagrożeniem dla osób 
zajmujących się transportem odpadów oraz ich 
utylizacją oraz dla środowiska naturalnego. 

 Pojemniki na bieżąco będą opróżniane przez 
wyspecjalizowaną firmę.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców 
naszej Gminy do włączenia się do naszej akcji 
i wspólnej troski o stan otaczającego nas środowiska. 

Gdzie wyrzucamy baterie?

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie 
oznakowanych pojemników :

– w sklepach, w których kupujemy nowe baterie
- w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych- ul. Ogrodowa 115, Rzgów)
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 

22, na parterze przy wejściu

Gdzie wyrzucamy żarówki?

Zużyte żarówki należy wyrzucać do specjalnie 
oznakowanych pojemników:

- w sklepach, w których kupujemy nowe żarówki
- w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych- ul. Ogrodowa 115, Rzgów)
- w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, Plac 500-lecia 
22, na parterze przy wejściu

Co można oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
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Harmonogram odbiorów odpadów komunalnych w 2015 roku
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Gospodarz,Stara Gadka, Rzgów3
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Czyżeminek,Prawda,Guzew,Babichy, Gospodarz, Rzgów 4

- Rzgów 1: Brzozowa, Cmentarna, gen. Sikorskiego, Dolna, Górna, Graniczna, Grodziska, Kiepury, Bema, K. Jagiellończyka, Księdza 
Załuski, Łódzka, Kopernika, Sucharskiego, Nadrzeczna, Nowa, Rudzka, Prof. Łowmiańskiego, Słoneczna, Ustronna, Broniewskiego, 
Reymonta, Wysoka, Wschodnia, Zachodnia, Zielona, Żołnierzy Września, Pabianicka od nr 2 do nr 98
- Rzgów 2: Długa, Borowikowa, Gliniana, Kusocińskiego, Kamienna, Krótka, Letniskowa, Literacka, Łąkowa, Mickiewicza, Reja, 
Ogrodowa, Plac 500-lecia, Polna, Południowa, Przejazd, Przyrzeczna, Rawska, Rydzowa, Smugowa, Stadionowa, Szkolna, Tuszyńska, 
Tylna, Wąska, Wąwozowa, Wiosenna, Źródlana - Stara Gadka (oprócz ul. Śniadeckiego-odbiór jak Starowa Góra III), Gospodarz 
i Rzgów 3: Leśna, Nasienna, Stroma
- Czyżeminek, Prawda, Guzew, Babichy, Rzgów 4: Krzywa, Guzewska, Krasickiego, Staszica, Pabianicka od nr 98, Gospodarz: 
Dębowa, Guzewska, Klonowa, Lipowa

- Kalinko, Starowa Góra I: Centralna strona nieparzysta od nr 35 , Gerbery, Brzoskwiniowa, Graniczna, Gruntowa, Irysowa, Jana 
Pawła II, Kanałowa, Sołecka, Wójtowska, Piaskowa, Piecowa, Kwiatowa, Topolowa, Warzywna, Sałatowa.
- Starowa Góra II: Brzozowa, Centralna strona parzysta od nr 46, Dachowa, Działkowa, Frontowa, Futrynowa, Gontowa, Inspektowa, 
Jaśminowa, Kaflowa, Kasztanowa, Klonowa, Kuchenna, Modrzewiowa, Nowa, Okienna, Progowa, Sosnowa, Szklarniowa, Słomiana, 
Ścienna, Tunelowa, Zagłoby, Zamkowa, Żwirowa, Szklana
- Starowa Góra III: Centralna od nr 1 do nr 37, Chrobrego, Hetmańska, Sobieskiego, Mieszka I II III, Ogrodowa, Parterowa, Podłogowa, 
Południowa, Rolnicza, Batorego, Stropowa, Szeroka, Szczytowa, Śniadeckiego, Wiekowa, Jagiełły, Wazy, Królowej Jadwigi, Grodzisko, 
Konstantyna, Stara Gadka ul. Śniadeckiego

Sheet1

Page 1

Starowa Góra I ,Kalinko

Odpady komunalne i BIO Odpady segregowane

5.01.2015 5.01.2015

2015-01-20

2015-02-03 2015-02-03

2015-02-17

2015-03-03 2015-03-03

2015-03-17

2015-03-31 2015-03-31

2015-04-14

2015-04-28 2015-04-28

2015-05-12

2015-05-26 2015-05-26

2015-06-09

2015-06-23 2015-06-23

2015-07-07

2015-07-21 2015-07-21

2015-08-04

2015-08-18 2015-08-18

2015-09-01

2015-09-15 2015-09-15

2015-09-29

2015-10-13 2015-10-13

2015-10-27

2015-11-10 2015-11-10

2015-11-24

2015-12-08 8.12.2015

2015-12-22

Sheet1

Page 1

Bronisin Dworski,Kalino,Romanów,Tadzin,Huta Wiskicka

Odpady komunalne i BIO Odpady segregowane

2015-01-02

2015-01-16 2015-01-16

2015-01-30

2015-02-13 2015-02-13

2015-02-27

2015-03-13 2015-03-13

2015-03-27

2015-04-10 2015-04-10

2015-04-24

2015-05-08 2015-05-08

2015-05-22

2015-06-05 2015-06-05

2015-06-19

2015-07-03 2015-07-03

2015-07-17

2015-07-31 2015-07-31

2015-08-14

2015-08-28 2015-08-28

2015-09-11

2015-09-25 2015-09-25

2015-10-09

2015-10-23 2015-10-23

2015-11-06

2015-11-20 2015-11-20

2015-12-04

2015-12-18 2015-12-18

Sheet1

Page 1

Starowa Góra II

Odpady komunalne i BIO Odpady segregowane

2015-01-08 2015-01-08

2015-01-22

2015-02-05 2015-02-05

2015-02-19

2015-03-05 2015-03-05

2015-03-19

2015-04-02 2015-04-02

2015-04-16

2015-04-30 2015-04-30

2015-05-14

2015-05-28 2015-05-28

2015-06-11

2015-06-25 2015-06-25

2015-07-09

2015-07-23 2015-07-23

2015-08-06

2015-08-20 2015-08-20

2015-09-03

2015-09-17 2015-09-17

2015-10-01

2015-10-15 2015-10-15

2015-10-29

2015-11-12 2015-11-12

2015-11-26

2015-12-10 2015-12-10

2015-12-24

Sheet1

Page 1

Starowa Góra III ,Grodzisko,Konstantyna

Odpady komunalne i BIO Odpady segregowane

2015-01-09 2015-01-09

2015-01-23

2015-02-06 2015-02-06

2015-02-20

2015-03-06 2015-03-06

2015-03-20

2015-04-03 2015-04-03

2015-04-17

2015-05-01 2015-05-01

2015-05-15

2015-05-29 2015-05-29

2015-06-12

2015-06-26 2015-06-26

2015-07-10

2015-07-24 2015-07-24

2015-08-07

2015-08-21 2015-08-21

2015-09-04

2015-09-18 2015-09-18

2015-10-02

2015-10-16 2015-10-16

2015-10-30

2015-11-13 2015-11-13

2015-11-27

2015-12-11 2015-12-11

2015-12-25
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Wielki Post (refleksja)

Już za kilkanaście dni usłyszymy słowa: „Z prochu powstałeś w proch się 
obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Te słowa wypowiadane 
przez kapłana podczas posypywania głów w Środę Popielcową zapraszają 
nas do wejścia w dynamikę Wielkiego Postu. Chrystus w tym czasie wyjdzie 
na pustynię, aby przygotować się do wzięcia ciężaru całego świata jakim 
jest nieposłuszeństwo. W tym „Bożym teatrze” nie bądźmy tylko biernymi 
gapiami, ale świadkami i bohaterami tych wszystkich wydarzeń do których 
zaprasza nas Chrystus. 

Wprowadzenie: W dniach 29 grudnia 2014 do 2 stycznia 2015 roku w Czeskiej 
Pradze odbyło się Europejskie spotkanie młodych, w którym uczestniczyła 
młodzież z naszej gminy.

Świadectwa: dwóch dziewczyn 

Taize jest to zarówno francuska miejscowość w Burgundii jak i nazwa 
europejskiego spotkania młodych, na którym ludzie z całej Europy gromadzą 
się i śpiewem, oraz modlitwami wielbią Boga. W dzień zwiedzaliśmy zakątki 
Pragi, a wieczorem gromadziliśmy się w halach na adoracji Krzyża. Na Taize 
byłam pierwszy raz. Było to niezwykłe doświadczenie wzrastania w wierze. Jan 
Paweł II będąc w miejscowości Taize powiedział: Papież, tak jak wy, pielgrzymi 
i przyjaciele Wspólnoty, przybył tu na chwilę, ale do Taizé przybywa się jak do 
źródła. Wędrowiec zatrzymuje się, zaspokaja pragnienie i rusza w dalszą drogę. 
My byliśmy takimi wędrowcami, nie wiedząc, co nas czeka, zawierzając się Bogu 
wyruszyliśmy w drogę, w drogę, która zmierzała do źródła. Kiedy byliśmy na 
Taize, dało się czuć Ducha wspólnoty, śpiewaliśmy Laudate Dominum Omnes 
gentes, alleluia!, czyli Wychwalajcie Pana wszystkie narody ! I dokładnie tak 
było. Wszystkie narody śpiewały na cześć Pana. 

Julia Wapszko 

Myślę, ze Europejskie Spotkanie Młodych to bez wątpienia świetna 
inicjatywa jednoczenia młodzieży. Tym bardziej, ze nie jest ona przeznaczona 
tylko i wyłącznie dla chrześcijan. Dzięki temu mogłam spotkać się z ludźmi 
innej narodowości i religii. Miałam również okazje przyjrzeć się bliżej obcym 
wyznaniom i kulturom. Szczególną duchowa wartość miały dla mnie modlitwy 
podczas, których czułam moc naszej wspólnoty jaka tworzyliśmy. To wspaniale, 
ze przez te kilka dni mogliśmy skupić się na najważniejszym: razem śpiewać 
i adorować naszego jedynego Boga.

Sandra Rechcińska

Z życia parafii

W dniu 28.12.2014r. w miejscowości Rzgów ul. 
Żeromskiego 8 funkcjonariusze Policji przy wsparciu 
pracowników Działu Zabezpieczenia Obiektu CH 
PTAK oraz Pracowników Ochrony Ekotrade dokonali 
zatrzymania kobiety oraz mężczyzny – mieszkańców 
Łodzi w związku z podejrzeniem popełnienia 
przestępstwa polegającego na kradzieży odzieży 
z terenu boksów handlowych mieszczących się 
w CH Outlet. W wyniku podjętych czynności przez 
policjantów przy zatrzymanych osobach ujawniono 
torbę podróżną, która wyłożona była folią aluminiowa 
oraz zabezpieczyli odzież jaka została skradziona 
z wymienionych boksów handlowych. 

W sprawie dokonanych kradzieży na terenie 
CH Outlet Ptak w Rzgowie w Komisariacie 
Policji w Rzgowie wszczęte zostało postępowanie 
przygotowawcze w toku, którego ustalono, iż 
zatrzymane osoby dokonały szeregu kradzieży na 
terenie CH Outlet oraz Ptak jak i innych galeriach 
handlowych na terenie Łodzi. 

Czynności procesowe wykonane w przedmiotowej 
sprawie pozwoliły na przedstawienie w dniu 
02.01.2015r zatrzymanym osobom zarzutów z art. 
278§1 kk w związku z art 12 kpk. a w rezultacie do 
zastosowania przez Sąd Rejonowy w Pabianicach 
wobec zatrzymanej kobiety środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego aresztowania a wobec 
mężczyzny dozoru policyjnego.

Dzięki zaangażowaniu i zdecydowanym działaniom 
jakie przeprowadzili wymienieni wyżej pracownicy 
ochrony jak i ich własnej inicjatywie i znajomości 
problematyki dokonywanych przestępstw na terenie 
jaki dozorują oraz doświadczeniu zawodowemu 

i zaangażowaniu podczas prowadzonych czynności, 
w profesjonalny sposób dokonali zabezpieczenia 
miejsca do czasu przybycia funkcjonariuszy policji.

*      *       *

W dniu 18.01.2015r. Policjanci Komisariatu Policji 
w Rzgowie dokonali zatrzymania dwóch mężczyzn 
– mieszkańców Rzgowa którzy w dniu 17.01.2015r. 
Dokonali wspólnie i w porozumieniu rozboju na 
jednym z mieszkańców miejscowości Kalinko. 
Mężczyźni w czasie wspólnego spożywania alkoholu 
w mieszkaniu pokrzywdzonego bez podania przyczyny 
zaczęli bić mężczyznę i zażądali od niego pieniędzy 
w kwocie 1000zł. Gdy mężczyzna nie chciał wydać 
żądanej kwoty kopali go i bili po całym ciele, po czym 
po splądrowaniu mieszkania skradli wymieniona 
kwotę. Ponadto w wyniku prowadzonych przez 
policjantów Ogniwa ds. Kryminalnych Komisariatu 
Policji w Rzgowie ustalono iż wymienieni mężczyźni 
dokonali innych przestępstw na terenie Rzgowa 
i gminy Podejrzanym przedstawiono zarzut z art. 
280KK a Sąd Rejonowy w Pabianicach wobec 
mężczyzn zastosował środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

*      *       *

W dniu 20.01.2015r. Komisariat policji w Rzgowie 
został powiadomiony przez jednego z mieszkańców 
gminy Rzgów iż na jego osobie jeden z mieszkańców 
gm. Tuszyn w przedziale czasu 17-18.01.2015r. 
dokonywał wymuszeń rozbójniczych polegających na 
wymuszaniu pieniędzy oraz grożeniu mu pozbawieniem 
życia. Dzięki podjętym wspólnym działaniom 
policjantów z Komisariatu Policji w Rzgowie oraz 

policjantów z Komisariatu Policji w Tuszynie 
ustalono sprawce czynu i dokonano jego zatrzymania 
gdzie w toku prowadzonych czynności ustalono, że 
mężczyzna ten również na terenie gminy Tuszyn 
dokonał przestępstw o podobnym charakterze. 
Wobec zatrzymanego Sąd Rejonowy w Piotrkowie 
Trybunalskim zastosował środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresztowania na okres 
trzech miesięcy.

Komendant Komisariatu Policji w Rzgowie 
st. asp. Andrzej Rosiak

Kronika kryminalna

Kronika OSP
W 2014 roku wyjechali do akcji:

LP Jednostki 
OSP

Liczba wyjazdów
do akcji

1 Rzgów 106
2 Bronisin 60
3 Grodzisko 58
4 Starowa Góra 48
5 Kalino 25
6 Gadka Stara 21
7 Prawda 15
8 Guzew 10
9 Kalinko 4
10 Romanów 4
11 Gospodarz 0

Informacje przekazał dh. Adam Górecki
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WIELKIE SPALANIE 
KALORII

Maraton Aerobowy w GOSTiR

04.02.15 Środa
Start godz.18.00

3 instruktorów 
Dance Aerobic
Power Cardio

Zumba

Serdecznie Zapraszamy 
Wstęp wolny 

hala gostir  95-030 Rzgów ul. Szkolna 5 
tel. 42 213 30 08    www.gostir-rzgow.pl 

Motywujemy!!! Zacznij rok 
w dobrej formie.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku wielu z nas 
wypisuje listę postanowień i życzeń. Część tych 
postanowień dotyczy dobrej formy fizycznej czy 
zbędnych kilogramów. Jest jeszcze czas aby zadbać 
o dobra kondycje i poprawić swój wygląd na wiosnę 
czy lato. Zapraszamy na bezpłatne zajęcia aerobowe 
do hali sportowej w Rzgowie ( Gminny Ośrodek 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie) .

Zajęcia odbywają się w następujące dn. 
Aerobic 50+ - wtorek godz. 16.30 
Aerobic - wtorek godz. 18.00 
Dance Aerobic - środa godz. 19.00 

Pamiętajcie regularny trening, odpowiednia dieta 
sprawią że będzie się czuć i wyglądać świetnie. 

W hali sportowej prowadzone są również inne 
zajęcia: tenis. Zapraszamy do zapoznania się 
z programem zajęć.

Zapraszamy również na Wielkie spalanie kalorii.
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na zdjęciu nasze wspaniałe Gospodynie

W dniu 17 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie 
Świąteczno – Noworoczne, perfekcyjnie przygotowane 
przez KGW. Na uroczystość zapraszały Panie z KGW 
w Romanowie do pięknie udekorowanej i zadbanej 
sali OSP. Panie przygotowały obfity i smaczny 
poczęstunek, zadbały również o dodatkowe atrakcje 
zapraszając chór żeński ze Stefanowa, który na 
początku odśpiewał kolędę i pastorałki, a później 
sukcesywnie bawił pieśniami biesiadnymi. Brawo 
dla Gospodyń z Romanowa ! Panie były serdeczne, 
niezwykle gościnne i doskonale zorganizowane. 

Relacja : Ewa Fryczka,
wiceprzewodnicząca w Radzie Miejskiej w Rzgowie

W dzisiejszym numerze zaprezentujemy 
Państwu jednego z naszym 
mieszkańców którego hobby może 
być uznane za nietypowe choć godne 
podziwu. Dla wielu z nas królik czy zając 
to zwierzęta podobne do siebie i najczęściej 
kupowane z czekolady przed świętami 
Wielkanocy. Mięso królika jest w smaku 
podobne do kurczaka jednak bardziej 
delikatne. Dzięki swoim licznym walorom 
mięso królika umieszczane jest na 
pierwszym miejscu jeśli chodzi o żywienie 
dzieci. Przedstawiam Państwu jednego 
z hodowców królików w Rzgowie - Pana 
Piotra Pietraszczyka lat 36.

Pan Piotr interesuje się tymi zwierzętami 
i posiada w swojej kolekcji króliki wystawowe, 
pokazowe i olimpijskie. Jak widać zwierzęta 
te można hodować nie tylko na mięso ale 
również z zamiłowania i pasji 
Pan Piotr Pietraszczyk, wiceprezes Łódzkiego 
Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych 
i Drobnego Inwentarza hoduje króliki 
od zawsze. Jego tata zajmował się tym 
fachem, dziadek i pradziadek również. 
Pasja ta i zamiłowanie do tych zwierząt były 
w rodzinie Pana Piotra przekazywane od 
pokoleń. Można zatem śmiało stwierdzić że 
króliki choć nie maja imion są częścią rodziny 
Pana Piotra. Piękne okazy prezentowane są 
na pokazach i wystawach. Hodowla liczy 150 
sztuk i jest to wielkość raczej stała. Hobby 
i zamiłowanie do tych zwierząt jest bardzo 
kosztowne. Niestety, nie da się na tym zarobić. 
Zwierzęta potrzebują odpowiedniego pożywienia, 
witamin, szczepień i innych zabiegów by godnie 
reprezentować Rzgów na wystawach. Najbliższa 
wystawa odbędzie się w Konstantynowie Łódzkiem: 
Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych 16-17 
października 2015 w Centrum Sportu i Rekreacji przy 

ul Kilińskiego 75 a . Na tej wystawie będzie koło 
70 wystawców tj. około 800 królików. Życzeniem 
Pana Piotra jest by takie wystawy mogły być 
organizowane w naszej gminie oraz by hodowla 
rosła w siłę i zdobywała nagrody. 

Strona stowarzyszenia:  
http://www.hodowcy-lodz.com.pl

z mieszkańcem rozmawiał Tomasz Łuczyński

Zapraszam Państwa do przysyłania lub 
zgłaszania się. Chętnie przedstawimy ciekawe 
osoby z gminy i ich zainteresowania, pasje czy 
hobby. Adres e-mail: naszagmina@rzgow.pl lub 
tel. do Redakcji 883 622 722

Rozmowy z czytelnikami
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Bo jak tu się nie cieszyć, gdy wreszcie po długim 
czasie oczekiwania, wielu przygotowaniach, godzinach 
spędzonych na sprzątaniu i gotowaniu - zasiadamy 
w uroczystym nastroju przy wigilijnym stole i dzieląc 
się opłatkiem – śpiewamy ulubione pieśni o Narodzeniu 
Dzieciątka.

Bo któż nie kocha Świąt Bożego Narodzenia, tej 
radosnej, leniwej atmosfery, rodzinnych spotkań 
przy stole, a wreszcie - niepodzianek?

I dlatego spotkania opłatkowe i koncerty kolęd 
mnożą się w styczniu na potęgę!

Również rzgowska „Camerata”rozpoczęła coroczne 
spotkania opłatkowo – kolędowe.

Już 4 stycznia byliśmy w Starowej Górze, gdzie na 
zaproszenie KGW wykonaliśmy koncert pieśni 
bożonarodzeniowych. Ten bardzo udany występ 
zgromadzone gospodynie oraz strażacy z jednostki 
OSP nagrodzili Cameratę gorącymi brawami, zaś 
obecny także na spotkaniu proboszcz parafii św. 
Wojciecha w Łodzi wzruszony atmosferą, wygłosił 
krótką świąteczną naukę.

Po dzieleniu opłatkiem i złożeniu życzeń wszyscy 
zasiedli do stołu, na którym dominowały potrawy 
wigilijne przyrządzone przez gospodynie ze Starowej 
Góry. 

Wspólne kolędowanie, poczęstunek i integracja 
przerodziły się w zabawę, na którą prawdę mówiąc 
wszyscy długo czekali, bo już od dawna szczególną 
sympatią darzą się wzajemnie gospodynie ze „Starówki” 
z chórzystami „Cameraty”. 

Kolejnym kolędowym akcentem był udział chóru 
w XXIII finale WOŚP podczas mszy o godz.10.00 
w rzgowskiej parafii p.w. św. Stanisława B.M. 

Tego samego dnia po południu Rzgowski 
Chór „Camerata” wystąpił na zaproszenie 
Konstantynowskiego Stowarzyszenia Śpiewaczo-
Muzycznego im. F.Chopina podczas XVI Koncertu 
Kolęd i Pastorałek w Konstantynowie Łódzkim.

Wykonując kolędy „Bracia Patrzcie jeno”, „Ach 
ubogi żłobie”, i „Przybieżeli do Betlejem” chór 
zebrał naprawdę gromkie brawa i otrzymał mnóstwo 
komplementów. Z dumą chwaliliśmy się przed 
konstantynowską publicznością i proboszczem 
tamtejszej parafii p.w. Narodzenia NMP:

 „Jesteśmy ze Rzgowa!!!”
Udany, choć pracowity, pełen satysfakcji dzień 

zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem, wspólnym 
kolędowaniem i spotkaniem towarzyskim, którego 
tak naprawdę wszyscy byli spragnieni. Bo integracja 
i wspieranie środowiska chóralnego stanowi ważny 
element kulturotwórczy. Pielęgnowanie i rozwijanie 
wypracowanych dotychczas osiągnięć i relacji leży 
nam wszystkim na sercu. 

Tego zatem, jak również ciekawych artystycznych 
doznań a także szczęścia i pomyślności w rozpoczętym 
już Nowym 2015 Roku życzę wszystkim sympatykom 
Rzgowskiego Chóru „Camerata”.

Chórmistrz
Izabela Kijanka

Wreszcie kolędy!

Jak co roku w swoje imieniny 6. grudnia do 
przedszkola zawitał Święty Mikołaj. Dzieci przywitały 
gościa bardzo serdecznie. Mikołaj został przyjęty 
serdecznymi życzeniami oraz wierszykami i piosenkami 
przygotowanymi szczególnie na ten dzień. Wszystkie 
dzieci otrzymały słodki poczęstunek oraz drobne 
upominki w tym szczególnym dniu.

 Tegoroczna uroczystość gwiazdkowa w przedszkolu 
odbyła się 16 grudnia 2014 r. Imprezę poprowadziła 
nasza nauczycielka pani Ewa Górska. Wszystkie 
przedszkolaki świetnie bawiły się podczas tańców 
i konkursów proponowanych przez panią Ewę. 
Atrakcje te umiliły dzieciom oczekiwanie na przybycie 

najważniejszego gościa- Świętego Mikołaja. Jak co 
roku Święty Mikołaj nie zawiódł oczekiwań dzieci, 
przybywając z wielkim workiem pełnym prezentów 
oraz łakoci. Gwiazdkowa impreza zakończona została 
pamiątkowymi zdjęciami z Mikołajem. 

Po udanej uroczystości gwiazdkowej nadszedł czas 
oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. W tym 
okresie nauczycielki z grupy III i IV przygotowały 
i przeprowadziły zajęcia otwarte dla rodziców, na 
których wspólnie z dziećmi zostały wykonane ozdoby 
świąteczne sprzedawane na kiermaszu. Pozostałe 
nauczycielki z grup I, II, V, VI i VII przygotowały 
Jasełka i Spotkania Wigilijne, w których uczestniczyli 
rodzice dzieci. 

Serdeczne podziękowania składamy Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury oraz Mikołajowi, który zaszczycił 
nas swoją wizytą

W imieniu Rady Pedagogicznej
Ewa Chmielewska

Mikołaj w przedszkolu



Historia WOŚP w Rzgowie
Prekursorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Rzgów był 

Pan Włodzimierz Kaczmarek, prezes rodzimej Orkiestry Dętej. To on w latach 
2003-2010 organizował wolontariuszy ze sztabu w Łodzi. Na placu kościelnym 
w dniu akcji koncertowała wtedy „Rzgowska Orkiestra Dęta”, a podczas mszy 
św. śpiewał Chór „Camerata”. Dwukrotnie, na zaproszenie Pana Kaczmarka, 
w Rzgowie koncertował chór Akademii Medycznej z Łodzi pod dyrekcją prof. 
Anny Domańskiej. W 2010r. kiedy to rozpocząłem moją przygodę ze rzgowską 
kulturą jako nowy dyrektor GOK wiedziałem, że to w dużej mierze ode mnie 
będzie zależało w jakim kierunku rozwiniemy organizację WOŚP. Do wspólnych 
działań bardzo szybko włączyli się ludzie dobrej woli - wolontariusze - bez 
których nic nie byłoby przecież możliwe. Osobą, która bardzo pomogła mi 
rozwijać imprezę w Rzgowie w latach 2010-2014 była Pani Edyta Waprzko. 
Dzięki niej udało się między innymi zaangażować po raz pierwszy w akcję 
rzgowskich wolontariuszy - przede wszystkim młodzież szkolną. 

WOŚP 2015: Zapewne wszyscy jesteśmy świadkami wielkich imprez 
organizowanych z okazji WOŚP w setkach polskich miast - choćby z relacji 
telewizyjnych. Wiele z nich to piękne widowiska, które z uwagi na rozmach, 
generują potężne koszty. Dlatego w Rzgowie postawiliśmy na odmienny 
sposób działania – wykorzystując zaangażowanie grup skupionych wokół 
GOK organizujemy wspólny koncert i przedstawienie. Od 2013r.organizujemy 
je w Hali Sportowej, która do momentu powstania nowego budynku Ośrodka 
Kultury coraz częściej pełni rolę sceny naszego miasta. Dzięki takiej organizacji 
jedynym naszym kosztem jest transport wolontariuszy w celu rozliczenia się 
w sztabie WOŚP w Tuszynie. W ciągu tych kilku lat wspólnej organizacji 
WOŚP do akcji włączały się kolejne grupy wolontariuszy. W tym roku było to 
aż 80 osób! I tak nasi rzgowscy wolontariusze to: zuchy z Gromady Zuchowej 
“Odkrywcy Nieznanych Lądów” i harcerze z 1 Rzgowskiej Drużyny Harcerskiej 
“TAJFUN” (obie jednostki działają przy SP w Rzgowie), uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Guzewie, młodzież Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie 
oraz tancerze ZPiT „Rzgowianie”. Wszyscy zebrali podczas tegorocznego 
Finału rekordową sumę ponad 30 tysięcy zł. Obok wolontariuszy i wszystkich 
darczyńców na szczególne podziękowania zasługują opiekunowie grup: Pani 
Izabela Pyszka Walczak, Pani Justyna Daniel, Pani Urszula Sabela, Pani 
Agnieszka Franczak oraz rodzice i opiekunowie wolontariuszy. 

Dziękujemy także Firmom, które zezwoliły na kwestowanie na ich terenie: 
Ptak Outlet, Centrum Handlu Hurtowego „ Ptak” , Centrum Handlowemu 
„Polros” oraz „MAKRO Cash and Carry Polska S.A.”. Kolejny finał już za rok...

PS: Uczciwość fundacji WOŚP poddawana jest coraz częściej pod wątpliwość 
i wielu zastanawia się czy Fundacja Jurka Owsiaka działa uczciwie i zgodnie 
z prawem. Nie jesteśmy w stanie tego rozsądzić. Naocznie jednak możemy 
zauważyć sprzęt zakupiony przez fundację, który przekazywany jest do szpitali 
– poznać go można po serduszkach, którymi jest oznaczony. 

Wojciech Skibiński
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W tym dniu radosnym, 
oczekiwanym…

W tym dniu radosnym, oczekiwanym gdzie gasną 
spory, goją się rany;

życzmy Wam zdrowia , miłości ,niech pokój 
w Waszych sercach zagości.

Szczerości duszy, zapachu ciasta, przyjaźni, która 
jak miłość wzrasta.

Kochanej twarzy, co rano budzi i wokół pełno 
życzliwych ludzi.

Źródło: Internet

Te słowa zabrzmiały w Szkole Podstawowej im. 
Jana Długosza w Rzgowie 16 grudnia 2014r. o godzinie 
17.30. W tym momencie Pani Dyrektor Iwona 
Skalska dokonała otwarcia wystawy konkursowej 
pt. „Ekologiczna choinka” i „Szopka rodzinna”. 
Pomysłowość dzieci i rodziców nie znała granic. 
Choinki wykonano z szarego papieru, folii, tutek 
z papieru toaletowego, liści, siana, klusek, gazet, tektury 
i wielu innych materiałów. A szopki? Drewniane, 
słomiane, tekturowe i cudownie pachnące piernikowe 
cuda. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a laureaci 
akcesoria plastyczne. 

Wreszcie nastąpił oczekiwany przez wszystkich 
moment, na pięknie ozdobionych klasowych stoiskach 
już czekali sprzedawcy. Otwarto II kiermasz świąteczny. 
Czego tam nie było: gwiazdki, makaronowe choinki, 
stroiki, bombki, pierniczki, karty i torby świąteczne 
i wiele, wiele innych. A wszystkie te cuda wykonane 
ręcznie. Goście i Rodzice kupowali, sprzedający 
oferowali rabaty – wszystko po to sprzedać jak 
najwięcej w szlachetnym celu. To właśnie uczniowie 
wraz z Rodzicami i wychowawcą decydowali na 
jaki cel zostaną przeznaczone zarobione pieniądze.

Z ukazaniem się pierwszej gwiazdki (niestety 
umownej) dzieci wraz z siostrą Asumptą zaprosili 

gości na Jasełka. Prawie 40 uczniów w przepięknych, 
a czasami strasznych strojach przedstawiło historię 
Narodzin Jezusa. Aktorom, grającym w prawdziwie 
filmowej scenografii, towarzyszył chór skrzydlatych 
aniołków wyśpiewujących kolędy. Czasami łza się 
w oku zakręciła; bywało, że widownia wybuchała 
śmiechem, a oklaskom nie było końca. W tym 
radosnym nastroju wszyscy podążyli do swych 
domów oczekując Świąt Bożego Narodzenia. 

Agnieszka Kosińska

Zyzio Kujon
Dodatek 

szkół 
z gminy 
Rzgów

Koncert charytatywny w Gimnazjum 
im. K. Jagiellończyka w Rzgowie

W dniu 14 grudnia 2014 r. w Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie odbył się koncert charytatywny, którego celem było zebranie 
pieniędzy na wsparcie rodzin z naszego terenu. Młodzież z sekcji profilaktycznej 
SU przygotowywała się do tego wydarzenia już od września, wykonując kartki 
świąteczne, czy ozdoby, jak również planując działania które były podejmowane 
w związku z przygotowaniem koncertu. Niezbędne było przygotowanie „cegiełek”, 
które były pomocne w dystrybucji kartek i ozdób świątecznych, wykonanie 
plakatów informujących o przedsięwzięciu, czy też zaproszeń dla gości oraz 
prac plastycznych do aranżacji sali koncertowej. Zorganizowane były warsztaty 
podczas których gimnazjaliści nabywali umiejętności wykonywania artykułów 
na kiermasz. Pani Emilia Nowacka, uczyła techniki scrapbookingu- wykonała 
Ona ze swoimi podopiecznymi niezliczone ilości kartek świątecznych oraz 
zaproszeń. W dniu 18 grudnia Pani Monika Starzomska- przedstawicielka 
„Zasupłanych” z GOK-u zapoznała uczniów z techniką decoupage, zaś pedagog 
szkolny wykonywał z uczniami prace metodą qwillingu, a także decoupage. 
Wszystkie działania były rejestrowane przez uczniów kółka fotograficznego 
prowadzonego przez Panią Beatę Ways oraz Redakcję Młodej Generacji, 
kierowaną przez Panią Agnieszkę Rutę. Uczennice klasy IIIa- Sandra Rechcińska 
i Weronika Pierzchałka przeprowadziły konkurs plastyczny „Najciekawsza 
kartka i ozdoba świąteczna”, w którym to pierwsze miejsce zajęła Weronika 
Jurga z kl. II b i Julia Waprzko z kl. III c, drugie miejsce- Aleksandra Chlipała 
z Ia i Sara Pikala z kl. IIIc, zaś trzecie miejsce zajęła Paulina Kowalewska z kl. 
Ia. Wszystkie prace wykonane przez nasze dzieciaki trafiły na kiermasz. Podczas 
akcji odbyła się również prezentacja prac plastycznych wykonanych przez 
uczestników Pracowni Plastycznej GOK-u, przygotowywanych pod kierunkiem 
Pani Irminy Kuzik. Dostarczyli oni także śliczne ozdoby piernikowe oraz aniołki, 
które ozdobiły pewnie niejedną choinkę. Z ogromną radością przyjęliśmy 
wiadomość, że w nasze działania włączą się młodzi ludzie ze rzgowskiego 
Stowarzyszenia „Otwarte Serca”. Ich prace również pojawiły się na naszym 
kiermaszu i cieszyły się dużym zainteresowaniem kupujących. Opiekunka 
młodzieży Pani Paulina Gnieciak wraz ze swoimi podopiecznymi, w niedzielne 
popołudnie zaangażowała się bardzo w pomoc i przygotowanie kiermaszu- 
dziękujemy! Koncert uświetniły występy: grupy gitarowej, prowadzonej przez 
Panią Weronikę Bednarczyk, dzieci z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej 
w Porszewicach przygotowanych przez Panią Martynę Fornalczyk oraz 
występ grupy wokalnej „Sempre Cantare”, kierowanej przez Pana Wojciecha 
Skibińskiego. Nasi gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno- muzyczny 
pt. „ Niebo się dziś otwiera”, za który odpowiedzialne były Pani Elżbieta Wira 

i Edyta Waprzko. Wszystkim działaniom towarzyszyła słodka degustacja ciast 
i ciasteczek upieczonych przez naszych uczniów i ich kochanych rodziców, na 
których możemy liczyć w każdej sytuacji! Uczennice klasy Ic Martyna Kabza 
i Zuzia Zawiejska zaplanowały atrakcje dla najmłodszych- gry i zabawy oraz 
malowanie twarzy, były w tym wspierane przez swoje niezłomne rówieśniczki 
Martę Kluczyńską i Martynę Pawłowską. Przedsięwzięcie było jednym z wielu 
działań podejmowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „ Postaw na 
Rodzinę”. 

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy oraz uczniowie Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy wspierają szkołę w organizowaniu akcji charytatywnych. 
W szczególności dziękujemy Państwu Danucie i Bolesławowi Brzozowskim , 
Panu Józefowi Grot oraz Firmie „ Grot”, Sylwii i Tomaszowi Kabza, Monice 
i Piotowi Cholaś, Teresie i Magdzie Ogłaza, Wandzie i Janowi Salskim, Firmie 
„ Macro Cash and Carry”, Państwu Dorocie i Krzysztofowi Wolskim. Dzięki 
Waszej ofiarności dla wielu rodzin te święta Bożego Narodzenia były świętami 
radosnymi!

Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: „Zawsze ilekroć uśmiechasz się do 
swojego brata i wyciągasz do niego rękę jest Boże Narodzenie”, niech te słowa 
będą naszym życiowym drogowskazem.

Pedagog szkolny Edyta Waprzko

RAP PEDAGOGIA w Gimnazjum w Rzgowie 
W dniu 15 stycznia 2015 r. w ramach realizacji szkolnego Programu 

Profilaktyki, zorganizowane zostało spotkanie naszej młodzieży ze znanym 
pabianickim pedagogiem Dobromirem Makowskim, który rozmawiał 
z gimnazjalistami nt. współczesnych zagrożeń. Działaniami tymi objęci 
byli również uczniowie klas szóstych wszystkich szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy. 

Projekt RAP PEDAGOGIA oparty jest na muzyce Hip Hop, elementach 
profilaktyki oraz inspirowany przeszłym życiem autora i wykonawcy. Jest on 
realizowany od roku 2010 i dotarł do kilkuset szkół na terenie całej Polski. 
Autor projektu RAP PEDAGOGIA jest założycielem fundacji „Młodzi dla 
Młodych”, która swoją siedzibę ma w Pabianicach. Jest także pedagogiem 
oraz animatorem projektów pedagogicznych, które m.in. realizują pracę 
z młodzieżą na ulicach. Przed laty, będąc wychowankiem Domu Dziecka, 
sam mierzył się z wieloma problemami. Jako młody człowiek przedawkował 
narkotyki i omal nie umarł. Obecnie jeżdżąc po Polsce dociera do wielu 
szkół, domów dziecka, domów poprawczych i zakładów karnych, dając 
świadectwo wyjścia z nałogu i przekonując młodzież, iż można żyć inaczej.

dokończenie na str. 15 
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Dyplomy za szopki Bożonarodzeniowe rozdane!
Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie już po raz trzeci zorganizował konkurs 

na przestrzenną RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Celem 
konkursu było, żeby w czasach szeroko posuniętej cyfryzacji, przy okazji 
wspólnej pracy wzmocnić więzy rodzinne oraz pobudzić kreatywne myślenie 
i choć na chwilę oderwać dzieci młodzież od komputerów, smartphon’ów 
i tabletów. Szopki były dziełem całych rodzin: dzieci, rodziców i dziadków. 

Jury w 3-osobowym składzie doceniło starania uczestników i przyznało 
następujące nagrody:

I miejsce - Rodzina Julii i Wiktorii Pietrzak, II miejsce - Rodzina Sary 
Bednarskiej, III miejsce - Rodzina Joasi Tylczyńskiej.

 29 stycznia, tuż przed Sesją Rady Miejskiej, Burmistrz Rzgowa Konrad 
Kobus, Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Świerczyński, V-ce Burmistrz 
Mateusz Kamiński oraz Dyrektor GOK Wojciech Skibiński wręczyli laureatom 
dyplomy, nagrody oraz pierwsze egzemplarze przewodnika „Kolorowy Rzgów”. 
Wszystkim nagrodzonym gratuluję pomysłów i wspaniałych realizacji oraz 
zachęcam wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie w przyszłym roku.

Irmina Kuzik

RAP PEDAGOGIA - dokończenie ze str. 14
Myśl przewodnia programu to: „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Spotkanie 

takie to ciekawa alternatywa wobec tradycyjnych wykładów i prelekcji 
profilaktycznych realizowanych z uczniami w ławkach szkolnych. Młodzież 
bardzo pozytywnie wypowiedziała się nt. zorganizowanego spotkania 
i osoby prowadzącej. Przekaz dostosowany był do ich wieku i stylu życia.

Pedagog szkolny Edyta Waprzko

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała 
również w Szkole Podstawowej w Guzewie, 
wolontariusze zebrali tam rekordowo dużo 
pieniędzy! Gratulujemy!

Wolontariusze z Guzewa zebrali rekordową sumę pieniędzy-9131zł 16gr.
Nadmieniam ,iż nasi uczniowie brali po raz piaty udział w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. W roku ubiegłym zebraliśmy 2700 zł. Tegoroczny wynik 
przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Naszych dzielnych 20 wolontariuszy 
wspierali koledzy oraz niezastąpieni i jak zawsze niezawodni rodzice. Serdeczne 
podziękowania za pomoc, wsparcie i ogromne serce dla pani: Rząsy ,Florczak, 
Jałochy, Rózgi, Juraszek oraz panów :Kośki ,Rudnickiego, Kalety i Hajduka.

W Guzewie kwestowanie na rzecz WOŚP rozpoczęto już w piątek(9 stycznia 
2015r).Cała społeczność szkolna brała udział w akcji licytacyjnej „Pluszaków 
i maskotek” na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .Licytację 
zorganizował Samorząd Szkolny pod przewodnictwem p .Doroty Tomaszewskiej 
i pozostałych nauczycieli.

Nasi wolontariusze:
Klasa IV - Zosia Kośka, Sara Kisiel, Patrycja Mirowska, Pola Korpas, 

Kacper Rózga, Filip Rudnicki, Łukasz Florczak, Mikołaj Sikora.
Klasa V - Klaudia Jałocha, Asia Oleksik.
Klasa VI - Julia Rząsa, Bartosz Rząsa, Weronika Redzynia, Anita Oberle, 

Martyna Walaszczyk, Laura Garstka, Dominik Zdyp, Mateusz Hajduk, 
Andrzej Kaleta, Łukasz Florczak.

Urszula Sabela

ZAWISZA TRENUJE
 Wszystkie drużyny Zawiszy rozpoczęły przy-

gotowania do rundy wiosennej sezonu 2014/2015.
Seniorzy naszego klubu ciężko pracują na siłowni 

i w terenie, korzystają również z naszej hali.
Przed naszymi drużynami mecze sparingowe 

z ciekawymi i silnymi przeciwnikami. Na wyjazdach 
gramy już 24 stycznia w Tomaszowie Mazowieckim 
a później w Aleksandrowie ,Sieradzu , Kleszczowie 
oraz na stadionie przy Unii Lubelskiej w Łodzi. 
Jak widać silne zespoły występujące w III lidze 
chętnie chcą z nami rozgrywać mecze, czyżby 
traktowali Zawiszę jako już pewnego III ligowca, 
który chwilowo przez reorganizację spadł do klasy 
niższej. Do drużyny zgłosili się młodzi zawodnicy, 
którzy chcą reprezentować barwy naszego klubu. 
Ostateczną decyzję podejmie trener po rozegraniu 
meczy sparingowych. Z zespołem trenuje 3-ch 
juniorów, wychowanków klubu, a w I drużynie 
jest ich w sumie dopiero sześciu. Ale czekamy na 
następnych ,którzy mają ambicję, żeby grać w III 
lidze i w swoim klubie i w swoim mieście. Poprzednie 
Zarządy i Obecny zawsze starały się aby jak najwięcej 

wychowanków grało w pierwszym zespole. Nie 
zawsze to się udawało bo niektórzy młodzi ludzie 
byli bardzo niecierpliwi i nieodpowiedzialni. Trzeba 
pamiętać,że talent to nie wszystko należy jeszcze 
wylać hektolitry potu aby dojść do celu. Ponieważ 
mamy zdolną młodzież i bardzo dużo młodych 
ludzi chętnych do gry w Zawiszy o przyszłość 
klubu możemy być spokojni. Nasze waleczne 
rezerwy po powtórzonym sukcesie w rozgrywkach 
Pucharu Polski gdzie odpadły w półfinale po rzutach 
karnych trenują już od początku stycznia . Przed 
zespołem mecze sparingowe i walka o pierwszą trójkę 
na koniec sezonu. Do zespołu włączeni zostaną nasi 
juniorzy ,którzy w 2015r. mają kalendarzowo po 17 
lat i już mogą grać w seniorach. Drużyny seniorów 
rozpoczynają ligowe rozgrywki w dniach 21 i 28 
marca, a zakończenie sezonu nastąpi 21 czerwca 
2015 r. Nasze trzy młodzieżowe drużyny już również 
trenują w naszej hali i na Orliku, a że pogoda 
wiosenna tej zimy pomaga to klubowi w opracowaniu 
grafiku treningów. Nie są jeszcze opracowane przez 
prowadzącego rozgrywki Łódzki Związek Piłki 
Nożnej terminarze rozgrywek ale jak co roku nasza 

młodzież rozpocznie chyba rundę rewanżową na 
początku kwietnia. Zgłaszają się do tych drużyn nowi 
zawodnicy, którzy chcą grać w Zawiszy. Cieszy, 
że nasz klub nie jest już anonimowy i ma dobrą 
wyrobioną markę na trenie województwa łódzkiego 
i dużego mazowieckiego szczególnie w Warszawie 
i Radomiu ,gdzie wygrywaliśmy mecze z potentatami.

Przed rozpoczęciem wiosennych rozgrywek w klubie 
zapadną ważne decyzje ponieważ w marcu kończy 
się kadencja obecnego Zarządu Klubu i odbędą się 
wybory nowych członków władz ,którzy wybiorą 
Prezesa i będą przez następne cztery lata zarządzać 
klubem. O dokładnej dacie i miejscu wyborów 
wszyscy nasi mieszkańcy zostaną powiadomieni.

Obecny Zarząd życzy aby nowe Władze klubu 
jeździły na mecze rozgrywane przez Zawiszę na 
nowoczesnych stadionach Warszawy czy Radomia 
i innych ładnych obiektach. A ogromne napisy na 
telebimie w centrum Warszawy informowały, że 
dzisiaj o godz... jest mecz o mistrzostwo III ligi Hutnik 
Warszawa-Zawisza Rzgów. Tak było i wyglądało 
to pięknie.

 Jan Nykiel
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Szanowni Państwo,
radni wybrani z ramienia KWW Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach stanowczo 

sprzeciwiają się dalszemu finansowaniu przez gminę Rzgów działalności spółki 
Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Istnienie Spółki jest przede wszystkim nieuzasadnione pod względem 
ekonomicznym. 

W projekcie budżetu na 2015 autorstwa burmistrza Jana Mielczarka, 
zaplanowano zakup usług od spółki komunalnej za kwotę blisko 1 800 000 
zł. Analiza wykonania budżetu za rok 2014 wskazuje, że te same zadania 
realizowane przez komunalne brygady remontowe zamykały się w kwocie 
ok. 1 400 000 zł. Prowadzenie tych prac przez spółkę będzie oznaczało więc 
wzrost kosztów dla gminy o około 30%! Nie może być tak, że gminy nie stać 
na budowę kanalizacji czy niezbędne remonty dróg, a stać na płacenie 400 
tys. zł więcej za te same usługi komunalne. 

Dodatkowo, jakby tego była mało, spółka wystąpiła do Rady Miejskiej 
o dokapitalizowanie kwotą 960 tys. zł (80 tyś zł miesięcznie przez 
rok), oraz o przekazanie z budżetu gminy 98 tys. zł na wpłatę tytułem 
zabezpieczenia roszczeń oraz kwotę 100 tyś zł. za zarządzanie składowiskiem 
odpadów. 

Istnienie spółki może tworzyć ponadto duże pole do potencjalnych 
nadużyć.

Możliwym jest bowiem aby Gmina zlecała Spółce bezprzetargowo wykonywanie 
usług. Spółka natomiast ma możliwość korzystania z usług dowolnych 
podwykonawców, takich których nie musi wybierać w trybie przetargu. Nie 
jest więc wykluczone, że w ten sposób gminne pieniądze mogłyby trafiać do 
różnych, czasem przypadkowych, podmiotów gospodarczych z naruszeniem 
zasady uczciwej konkurencji. Spółka, w ten sposób może stać się dla Gminy 
kosztowym i niepotrzebnym pośrednikiem, który będzie narzucać swoją marżę 
(obciążającą w efekcie Gminę) na usługi wykonywane przez podwykonawców. 

Nie można zapominać, że istnieje także poważne ryzyko, że spółka zaciągać 
będzie zobowiązania (kredyty), które nie są wliczane do bilansu finansowego 
Gminy i zaciemniać będą obraz jej realnej kondycji finansowej. Dodatkowo, 
w razie problemów ze spłatą kredytów, do odpowiedzialności finansowej może 
być zobowiązana gmina Rzgów, jako jedyny udziałowiec Spółki.

Istnienie Spółki sprawia, że Gmina traci realną kontrolę nad ważnymi 
dla życia mieszkańców sprawami. 

Spółka działając na podstawie prawa handlowego, nie musi udostępniać 
ani Radzie Miejskiej, ani pracownikom Urzędu Miejskiego jej dokumentów 
księgowych. Gmina sprawuje kontrolę nad działaniami Spółki jedynie poprzez 

członków jej Rady Nadzorczej. Czy to wystarczające zabezpieczenie dla 
milionów złotych, które przez lata gmina Rzgów miałaby przekazywać Spółce?  

Tymczasem zadania, które Gmina powierzałaby Spółce, z powodzeniem może 
wykonywać brygada komunalna Gminy, tak jak robiła to do czasu powołania 
Spółki. Zlecanie większych zadań Gminy w zakresie utrzymania infrastruktury 
powinno odbywać się poprzez ogłaszanie przetargów i konkursów ofert, co 
wprowadzi konkurencyjność i pozwoli Gminie na wybieranie najkorzystniejszych 
ofert, a co za tym idzie oszczędności.

Istnienie spółki komunalnej błędnie uzasadniane jest potrzebą zarządzania 
składowiskiem odpadów przy ul. Ogrodowej zgodnie z wymogami ustawy 
o odpadach.

Po pierwsze, powszechną praktyką jest, że samorządy oddają zarządzanie 
składowiskami odpadów firmom wyłonionym w drodze przetargów, co daje 
możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty. Po drugie, z dniem 1.01.2016 
wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki, zabraniające składowania na 
składowiskach takich jak rzgowskie, odpadów o kaloryczności przekraczającej 
6MJ/kg suchej masy. W praktyce oznacza to, że od stycznia 2016 składowisko przy 
ul. Ogrodowej w Rzgowie będzie mogło przyjmować bardzo niewiele rodzajów 
odpadów, co podważa w ogóle sens jego istnienia. Zasadnym wydaje się więc 
przystąpienie do rekultywacji składowiska już w roku 2015 i doprowadzenie 
do jego zamknięcia. Z naszych informacji wynika, iż koszty rekultywacji 
składowiska przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, wyniosą tylko około 
połowy kosztów utrzymywania spółki komunalnej w 2015r. Ponadto, co bardzo 
istotne, Gmina może na rekultywację składowiska otrzymać pożyczkę z WFOŚ 
lub NFOŚ umarzaną w 50% po osiągnięciu celu ekologicznego. Rachunek 
ekonomiczny wydaje się być prosty.

Reasumując, istnienie spółki Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. naraża gminę Rzgów na znaczący wzrost kosztów 
usług komunalnych, przy jednoczesnym ryzku otwarcia furtki do 
niegospodarności i nadużyć. Ponadto istnienie RPGK sp. z o.o. nie jest 
niezbędne do zarządzania istniejącym składowiskiem odpadów. W związku 
z tym zwracamy się do Pana Burmistrza, aby opracował harmonogram 
przywracania do pracy w Urzędzie Miejskim pracowników Spółki, na 
stanowiska zajmowane przed powstaniem Spółki. Jednocześnie należy 
pamiętać o zapewnieniu ciągłości świadczenia usług niezbędnych do 
utrzymania infrastruktury Gminnej w należytym stanie.

Z poważaniem:
Radni z ramienia KWW Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach

Stanowisko radnych wybranych z ramienia KWW Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach 
ws. działalności spółki Rzgowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
OJCA

ZBIGNIEWOWI CISOWKIEMU
oraz

RODZINIE
Składają:

Burmistrz, Radni Rady Miejskiej w Rzgowie oraz Pracownicy 
Urzędu Miejskiego

Drodzy Czytelnicy, zdążyliście już 
poznać moje zamiłowanie do gotowania. 
Kontynuując temat chciałbym tym razem 
polecić Państwa uwadze bardzo ciekawy 
przepis pana Leszka Chwiałkowskiego 
naszego Radnego , przepis odpowiedni 
na kończący się karnawał.

Polecam Tomasz Łuczyński

„Andaluzyjski kochanek”

Zimowe chłodne wieczory, 
karnawał, jest więc okazja by 
mile spędzić czas z bliską sercu 
osobą .Nic tak nie rozgrzeje 
atmosfery i serc jak drink mojego 
autorstwa „Andaluzyjski kochanek”- 
rozgrzewa serca, roz-jaśnia umysł.
Składniki:

• sok malinowy
• tonic
• cytryna
• wódka czysta
• kostki lodu

Nawet najlepszy trunek podany 

w nieodpowiednim naczyniu 
może zepsuć efekt końcowy, więc 
odpowiednie przygotowanie szklanek 
wzmocni efekt końcowy.
Krawędzie wysokiej szklanki ma-
czamy w białku jajka i następnie 
okrężnym ruchem zanurzamy 
w niewielkiej ilości cukru. Szklanki 
odstawiamy i po 2-3 minutach 
mamy gotowe naczynia z pięknie 
cukrowanymi krawędziami.
Do tak przygotowanych szklanek 
wlewamy kolejno:

• 25-30 ml soku malinowego
• 25-50 ml alkoholu 
• tonik do wysokości 3/4 

szklanki
• 3 kostki lodu
• wciskamy ćwiartkę cytryny
• Wkładamy słomkę, mieszamy 

i GOTOWE.
Smacznego a może właściwie 
należałoby powiedzieć pitnego.

Leszek Chwiałkowski

Przepis miesiąca
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