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Informacja burmistrza o działalności międzysesyjnej
Opracował Mariusz Rutecki z Urządu Miejskiego w Rzgowie str. 8

Co radni robili w styczniu. Sprawozdanie z pracy radnych
Sprawozdanie Tomasza Łuczyńskiego str. 2.

Komunikacyjne postulaty rzgowian

Wyścigi wraków w Babichach
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy wyścigi w Babichach, 
ale warunki są super, tor został do brze przygotowany. 
To dzięki Panu Piotrowi Cholasiowi mogliśmy się tu 
ścigać. Jest fanem naszych wyścigów i wspiera nas 
w działaniach – powiedział nam jeden z uczestników 
Str. 12

W SKRÓCIE:
• Wspólne kolędowanie z chórem Camerata. Str. 7
• Najpierw praca potem zaufanie. Str. 6
• Zapraszam do merytorycznej a nie siłowej rozmowy - wywiad z zastępcą 

burmistrza Rzgowa Mateuszem Kamińskim. Str. 10

Koncert kolęd i pastorałek
W niedzielę 10 stycznia w Kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika odbył się koncert kolęd 
i pastorałek. Str. 7

Czyżemińskie jasełka
Str. 12

Strefa zamieszkania – lekcja 

lokalnej demokracji
Str. 9 

Wizyta Pani Bożeny Klass
Str. 14

Nowy rekord wolontariuszy WOŚP
Prekursorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w gminie Rzgów był Włodzimierz Kaczmarek, 
prezes rodzimej Orkiestry Dętej. To on w latach 
2003-2010 organizował wolontariuszy ze sztabu 
w Łodzi. Str. 11 

Rada Miejska przyjęła budżet gminy 
Rzgów na 2016 rok. Jest to budżet gospodarny, 
zrównoważony i perspektywiczny, wychodzący 
naprzeciw wyzwaniom, których dotąd nikt 
w gminie Rzgów nie chciał podjąć, szczególnie 
w zakresie infrastruktury.

Sesja budżetowa trwała dwa dni i miała burzliwy 
przebieg. Jestem więc Państwu winien wyjaśnienia. 
Na to jak wyglądała sesja złożyło się kilka czynników. 

Po pierwsze, projekt budżetu przygotował Burmistrz 
Konrad Kobus, który od dłuższego czasu przebywa na 
zwolnieniu lekarskim. Wszelkie zmiany negocjował 
więc z radnymi zastępca Burmistrza Mateusz 
Kamiński. Być może ta sytuacja była przyczyną 
niezwykle twardego i nieprzejednanego stanowiska, 
które przyjął p. Mateusz Kamiński wobec propozycji 
zgłaszanych przez radnych. 

Po drugie, z większościowego klubu radnych Lepsza 
Przyszłość w Twoich Rękach, odszedł w trakcie prac 
nad budżetem radny Radosław Pełka. Nie byłby to 
problem, gdyby radny Pełka dalej wspierał powzięte 
wcześniej ustalenia – tak jednak nie było. Panu Pełce 

wtórował radny Leszek Chwiałkowski, który mimo, 
że formalnie pozostawał jeszcze członkiem klubu, 
robił wszystko by poprawki zgłaszane przez klub nie 
zostały przyjęte. Nie sposób nie wspomnieć, że 2 
dni po sesji budżetowej radny Leszek Chwiałkowski 
został wykluczony z klubu radnych Lepsza Przyszłość 
w Twoich Rękach. Radny Leszek Chwiałkowski 
swoim zachowaniem, także podczas głosowań, 
sprzeniewierzył się woli mieszkańców, którzy poparli 
komitet wyborczy LPwTR. W dodatku wygłaszał 
oświadczenia, w których obrażał członków klubu.

Jednak wszystko dobre, co się dobrze kończy 
– budżet, znacząco poprawiony i skorygowany 
przez radnych, został przyjęty. Zapraszamy do 
zapoznania się z wynikami głosowania i założeniami 
uchwały budżetowej na kolejny rok.

Jednocześnie chciałbym życzyć Burmistrzowi 
Konradowi Kobusowi szybkiego powrotu do 
zdrowia i równie szybkiego powrotu do pracy. 
Gmina bardzo wiele traci na jego nieobecności.. 
Str. 3-4.

Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej

Budżet dużych wyzwań

We wtorek, 2 lutego w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie odbyła się 
debata publiczna na temat „Modelu 
Zrównoważonego Transportu 
Zbiorowego w Łodzi 2020+”. Jej 
organizatorem był Urząd Miasta 
Łodzi, który zaprosił do udziału 
mieszkańców gmin Rzgów i Tuszyn. 
Obecni byli również mieszkańcy 
osiedla Wiskitno w Łodzi. Było 
to spotkanie o charakterze 
informacyjnym, a dzięki obecności 
ekspertów zadawano pytań na 
temat komunikacji publicznej 
w najbliższych latach, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dojazdów i przesiadek na trasach 
Tuszyn – Rzgów – Łódź oraz na 
terenie Łodzi. 

Ze strony Urzędu Miasta Łodzi 
obecni byli:

• Tomasz Jakubiec - Dyr. 
Departamentu Architektury 
i Rozwoju UMŁ

• Adam Ciszewski - Kierownik 
w Zarządzie Dróg i Transportu 
w Łodzi

• Marcin Odrowski - Kierownik 
Działu Przewozów MPK

• Marcin Ryś - Biuro Strategii 
Miasta UMŁ

• Łukasz Goss - Biuro Rzecznika 
Prasowego UMŁ 
 dokończenie na str. 9.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie
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Co radni robili w styczniu 2016 r.:

Obrady i posiedzenia
• 23.12. - XVII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie:

• Wysłuchanie sprawozdań z działalności mię-
dzysesyjnej Rady Miejskiej, Burmistrza, Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej.

• Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie 
gminy Rzgów.

• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

• Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Rzgów na rok 2015.

• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 
V/15/2015 w sprawie udzielania pomocy rze-
czowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 
modernizację dróg powiatowych w 2015 roku.

• Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rzgów 
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Starej Gadce.

• Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 
regulaminu Stadionu im. Henryka Śmiecho-
wicza w Rzgowie znajdującego się przy ul. 
Tuszyńskiej 56.

• Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy w Bronisinie Dworskim.

• Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy 
ulicy w obrębie Guzew-Babichy i Prawda.

• Interpelacje radnych;
• Wnioski i zapytania.
• Komunikaty, sprawy różne.

• 19.01 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, 
do najważniejszych punktów obrad należało:
• Omówienie projektu uchwały w sprawie nada-

nia nazw ulicy w miejscowości Prawda, droga 
wewnętrzna nr ewidencyjny działki ½ – pro-
pozycja nazwy ulicy.

• Opiniowanie projektu Regulaminu Stadionu 
im. H. Śmiechowicza w Rzgowie.

• Opiniowanie projektu Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Rzgów na 2016 r. Oraz 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Rzgów na rok 2016.

• 20.01 Wspólne posiedzenie Komisji, do naj-
ważniejszych punktów obrad należało:
• Przedstawienie harmonogramu pracy Rady 

Miejskiej na rok 2016.
• Omówienie materiałów na XVIII sesję budże-

tową Rady Miejskiej.
• Sprawy różne.

• 22.01 Posiedzenie Komisji Gospodarki, bu-
dżetu i Finansów, najważniejsze punkty obrad 
dotyczyły:
• Wypracowania opinii na temat projektu budżetu 

gminy Rzgów na rok 2016 oraz projektu Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

• Wypracowanie stanowiska komisji i zaopinio-
wanie projektów uchwał związanych z budżetem 
na XVIII sesję Rady Miejskiej w Rzgowie.

• 27.01 XVIII budżetowa Sesja Rady Miejskiej 

w Rzgowie, najważniejsze punkty obrad:
• Przyjęcie protokołu z XVII Sesji RM.
• Przyjęcie głosowania imiennego nad uchwałami 

Rady podczas XVIII Sesji.
• Wysłuchanie sprawozdań z działalności mię-

dzysesyjnej: Burmistrza, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej.

• Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie 
gminy Rzgów.

• Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów 
na lata 2016-2019.

• Przedstawienie uchwały nr I/202/2015 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały 
o wieloletniej prognozie finansowej oraz moż-
liwości sfinansowania planowanego deficytu 
budżetu Gminy Rzgów.

• Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, 
Budżetu i Finansów.

• Dyskusja, głosowanie nad projektem uchwały.
• Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Rzgów na rok 2016.
• Przedstawienie uchwały I/203/2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu 
budżetu Gminy Rzgów na rok 2016.

• Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki, 
Budżetu i Finansów.

• Dyskusja, głosowanie nad projektem uchwały.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Łódzkiego.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
na modernizację dróg powiatowych w 2016 r.

• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek 
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samo-
rządowego zakładu budżetowego na rok 2016.

• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy 
rzeczowej od Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w postaci surowca drzewnego pozyskanego 
z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach 
drogowych dróg powiatowych w 2015 r.

• Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 
rok 2016 oraz Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2016.

• Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 
regulaminu Stadionu im. Henryka Śmiecho-
wicza w Rzgowie znajdującego się przy ul. 
Tuszyńskiej 56.

• Interpelacje radnych, komunikaty.
• Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Spotkania z mieszkańcami
• 05.01 - Dyżur radnych w Urzędzie Miejskim: 

Jarosław Świerczyński, Leszek Chwiałkowski, 
Jan Michalak.

• 12.01 - Dyżur radnych w Urzędzie Miejskim: 
Jarosław Świerczyński, Grażyna Gałkiewicz, 
Radosław Pełka.

• 12.01 - Spotkanie z mieszkańcami w sprawie 
strefy zamieszkania, radni: Jarosław Świerczyń-
ski, Ewa Fryczka, Grażyna Gałkiewicz, Marek 
Marchewczyński, Radosław Pełka, Stanisław 
Zaborowski, Kazimierz Łęgocki.

• 19.01 - Dyżur radnych w Urzędzie Miejskim: 
Jarosław Świerczyński, Ewa Fryczka, Jan Spałka.

Radni dyżurują w każdy wtorek od godz. 14:00 
- 17:00 w Urzędzie Miejskim w pok. 24.

Obowiązki reprezentacyjne

• 03.01 - Reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
spotkania opłatkowego Koła Gospodyń Wiejskich 
Starowa Góra, radni: Stanisław Zaborowski, 
Leszek Chwiałkowski.

• 10.01 - Reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
przedstawienia wystawianego w Hali Sportowej 
w Rzgowie. Przedstawienie pt. „Komnata czasu”, 
radni: Jarosław Świerczyński.

• 10.01 - Reprezentowanie Rady Miejskiej pod-
czas obchodów 109 rocznicy Orkiestry Dętej 
w Rzgowie, radni: Jarosław Świerczyński Rafał 
Kluczyński, Marek Marchewczyński.

• 10.01 - Reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
koncertu kolęd w wykonaniu zespołów Sepmre 
Cantare i Rzgowianie , radni: Jarosław Świer-
czyński, Ewa Fryczka, Rafał Kluczyński, Leszek 
Chwiałkowski, Radosław Pełka.

• 16.01 - Reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
spotkania Świąteczno-Noworocznego Koła Gospo-
dyń Wiejskich z terenu Gminy Rzgów w Kalinie, 
radni: Jarosław Świerczyński, Jan Michalak.

• 17.01 - Reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
koncertu Kolęd i Pastorałek, którego gospodarzem 
był chór Camerata . Koncert odbył się w Kościele 
Parafialnym w Rzgowie, zaprezentowało się 
sześć chórów, radni: Jarosław Świerczyński, Ewa 
Fryczka, Rafał Kluczyński, Leszek Chwiałkowski.

• 22.01 - Reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
otwarcia wystawy pt. „Zima w malarstwie dzie-
ci”. Wystawa w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, 
większość radnych.

• 24.01 - Reprezentowanie Rady Miejskiej podczas 
koncertu kolęd i utworów świątecznych Caritas, 
koncert w wykonaniu Szkoły Muzycznej z Pabianic, 
radni: Jarosław Świerczyński, Rafał Kluczyński, 
Leszek Chwiałkowski.

Tomasz Łuczyński
Redaktor Naczelny

Sprawozdanie z pracy radnych w styczniu 2016
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RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA

dokończenie ze strony 1

Głosowanie
Budżet poparło 10 radnych: Zbigniew Cisowski, 

Ewa Fryczka, Grażyna Gałkiewicz, Rafał Kluczyński, 
Marek Marchewczyński, Jan Michalak, Jan Spałka, 
Jarosław Świerczyński, Anna Tumińska-Kubasa.

Budżetu nie poparło 5 radnych: Marek 
Bartoszewski, Radosław Pełka, Leszek 
Chwiałkowski, Wiesław Gąsiorek, Stanisław 
Zaborowski.

Wyzwania
Pomimo wyraźnej niechęci zastępcy Burmistrza 

Mateusza Kamińskiego, Rada Miejska przegłosowała 
poprawki do budżetu, których celem jest przygotowanie 
oraz rozpoczęcie trudnych, lecz bardzo potrzebnych 
inwestycji drogowych. Inwestycji tych przez lata 
jak ognia unikali rządzący gminą. Tymczasem im 
szybciej weźmiemy się do pracy, tym szybciej uda 
się te skomplikowane sprawy zakończyć. Plan na rok 
2016 to wykup gruntów, przygotowanie projektów 
i pozwoleń, tak aby była podstawa do wystąpienia 
do Starostwa Powiatowego o wsparcie inwestycji 
(ul. Tuszyńska jest drogą Powiatową).
• Projekt i budowa odwodnienia ul. Tuszyńskiej 

w dwóch kierunkach - do rzeki Strugi i do 
ul. Rzemieślniczej. To nie do pomyślenia, żeby 
przez kolejne lata jedna z głównych ulic Rzgowa 
po większym deszczu zamieniała się w rzekę.

• Projekt i budowa ronda na ul. Tuszyńskiej przy 
skrzyżowaniu z ul. Rzemieślniczą. Inwestycja 
ta spowoduje że ruch w sąsiedztwie centrów 
handlowych będzie przebiegać w sposób płynny, 
rozładuje korki w godzinach szczytu, przez co 
zwiększy się bezpieczeństwo.

• Przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. 
Literackiej wraz z odwodnieniem ul. Tuszyńskiej, 
Rzemieślniczej i Literacka do rzeki Strugi. 
Inwestycja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo poprzez 
przekierowanie ruchu z centrów handlowych poza 
centrum Rzgowa oraz uruchomić nowe tereny 
inwestycyjne.

• Budowa chodnika na ul. Tuszyńskiej – 30 
metrowy odcinek od ul. Łąkowej do DK-1. 
Inwestycja ta będzie wymagała zgody Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

• Projekt i budowa chodnika na ul. Glinianej 
w Rzgowie wraz z odwodnieniem. Mieszkańcy 
ul. Glinianej od lat czekają, aż Urząd Miejski 
zmierzy się z trapiącym ich problemem.

• Realizacja strefy zamieszkania na ul. Plac 
500-lecia w Rzgowie. W 2016 roku musi skończyć 
się udręka mieszkańców i przedsiębiorców z Placu 
500-lecia bezlitośnie karanych mandatami.

Wodociągi i kanalizacja
Od początku kadencji Rada Miejska priorytetowo 

traktuje kwestie budowy wodociągów i kanalizacji 
na terenie gminy. W tym roku remontu doczeka 
się hydrofornia przy ul. Krzywej w Rzgowie, która 
zabezpiecza dostawy wody dla zachodniej części 

gminy. W zeszłym roku wykonano remont hydroforni 
zabezpieczającej dostawy wody dla wschodniej części 
gminy. Oprócz niżej wymienionych inwestycji cały 
czas liczymy na uruchomienie dotacji na budowę 
kanalizacji w Starowej Górze. Dotacja powinna 
opiewać na kwotę około 15 mln zł.
• Projektowanie i budowa wodociągów w Rzgowie 

(ul. Cegielniana od ul. Pabianickiej, ul. Leśna, 
ul. Słowicza, ul. Bema), Starowej Górze (ul. 
Brzoskwiniowa, ul. Akacjowa, ul. Wójtowska, 
ul. Warzywna oraz połączenie Starowej Góry 
z Konstantyną), Starej Gadce (ul. Kombajnowa), 
Grodzisku (ul. Ul. Stefana) oraz Konstantynie 
(ul. Malownicza i Krajobrazowa).

• Przebudowa hydroforni przy ul. Krzywej w Rzgowie.
• Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul. 

Nasiennej w Rzgowie.
• Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja 

w Rzgowie.
• W projekcie przewidziana jest kwota 1 miliona 

zł. na budowę kanalizacji i przyłączy na terenie 
gminy Rzgów.

Chodniki
Budowa i remonty chodników to ważna inwestycja 

w bezpieczeństwo mieszkańców. Cały czas niestety 
pokutuje fragmentaryczne podejście do tego tematu 
w poprzednich kadencjach. Jestem jednak pewien, że 
dzięki sukcesywnej i przemyślanej pracy w przeciągu 
kilku lat uda się stworzyć w gminie Rzgów spójną 
i kompletną sieć chodników.
• Projekt i budowa chodnika z zatoką przystankową 

ul. Rudzka do ul. Zachodniej w Rzgowie.
• Budowa asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego od 

Rzgowa (ul. Ogrodowa) do kapliczki w Kalinku.
• Wykonanie projektu chodnika na ul. Ogrodowej 

od ul. Polnej do ul. Południowej w Rzgowie.
• Projekt i budowa chodnika na ul. Zielonej 

w Rzgowie.
• Projekt i budowa chodnika w ul. Nadrzecznej 

przy ul. Łódzkiej w Rzgowie.
• Budowa chodnika na ul. Wąwozowej w Rzgowie.
• Budowa chodnika na ul. Nasiennej w Rzgowie.
• Budowa chodnika na ul. Kamiennej i Literackiej 

w Rzgowie.
• Projekt i budowa chodnika na ul. Dachowej 

w Starowej Górze.
• Projekt i wykonanie chodnika w Romanowie – 

III etap.
• Zakup wiat przystankowych.

Drogi
Budowa i remonty dróg to kolejny ważny dla 

bezpieczeństwa mieszkańców obszar aktywności 
gminy.
• Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Staszica 

od ul. Krasickiego w Rzgowie.
• Przebudowa ul. Polnej w Rzgowie.
• Przebudowa nawierzchni na ul. Reja w Rzgowie.
• Przebudowa ul. Żołnierzy Września w Rzgowie.
• Projekty kanalizacji burzowej i modernizacji ul. 

Nadrzecznej w Rzgowie od nr 1 do 12.
• Wykonanie projektu wraz z przebudową rowu od 

ul. Dachowej do ul. Centralnej w Starowej Górze.
• Dokończenie budowy drogi na ul. Topolowej i ul. 

Granicznej od ul. Topolowej do ul. Piaskowej 
w Starowej Górze.

• Projekt drogi z chodnikiem w Kalinku od 
skrzyżowania z drogą do wodociągów do 
skrzyżowania z drogą Kalinko-Morgi.

• Przebudowa drogi powiatowej w Kalinku na odcinku 
od skrzyżowania z drogą krajową (autostrada) do 
skrzyżowania z drogą na Modlicę.

• Przebudowa drogi powiatowej w Kalinie.
• Utwardzenie terenu pętli autobusowej w Czyżeminku.
• Zakup samochodu do 3,5 tony dla potrzeb Referatu 

Gospodarki Komunalnej.
• Zakup ciągnika wraz z kosiarką bijakową na 

wysięgniku.

Szkoły i przedszkola
Gmina Rzgów nie skąpi środków na doposażenie 

szkół i ich remonty. Zwłaszcza, gdy tak jak będzie 
to miało miejsce w 2016 roku, będą one prowadzić 
do powstania oszczędności. Kosztowne ogrzewanie 
olejowe w rzgowskiej szkole zastąpione zostanie 
bowiem tańszym, gazowym.
• Modernizacja systemu centralnego ogrzewania 

i kotłowni Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza 
w Rzgowie, z którego korzystają także gimnazjum 
i przedszkole.

• Zakup sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem na doposażenie pracowni 
komputerowej w Szkole Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Guzewie.

• Ogrodzenie i utwardzenie terenu oczyszczalni 
ścieków w Szkole Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Guzewie.

• Wykonanie projektu budowy oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Guzewie.

• Wykonanie projektu budowy oddziału 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. 
Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.

Sport, rekreacja, miejsca spotkań
Chcemy, aby gmina Rzgów była miejscem 

przyjaznym mieszkańcom. Dlatego Rada Miejska 
chętnie wspiera inwestycje w obiekty sportowe 
i rekreacyjne, place zabaw oraz miejsca spotkań 
mieszkańców. Wierzę, że działania te sprzyjają 
integracji mieszkańców i tworzeniu się na terenie 
gminy społeczeństwa obywatelskiego.
• Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu 

w Rzgowie.
• Wykonanie wiaty z wyposażeniem oraz 

zagospodarowanie terenu nad ciekiem Struga 
za orlikiem w Rzgowie.

• Wykonanie projektu i budowa boiska przy ul. 
Żwirowej w Starowej Górze.

• Doposażenie i modernizacja placów zabaw 
i zagospodarowanie terenów na placach i wokół 
placów zabaw w Starowej Górze.

• Wykonanie projektu i odwodnienie budynku 
świetlicy w Starowej Górze.

• Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy 
w Gospodarzu.

• Ułożenie kostki brukowej przed placem zabaw 
i doposażenie placu zabaw w Kalinku.

dokończenie na stronie 4

Budżet dużych wyzwań
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dokończenie ze strony 3
• Projekt i wykonanie oświetlenia placu zabaw 

w Romanowie.
• Częściowe ogrodzenie działki pod plac zabaw 

w Prawdzie.
• Wyposażenie placu zabaw w Prawdzie.
• Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy z uwzględnieniem placu zabaw 
w Czyżeminku.

• Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego 
w Kalinie.

• Wykonanie ogrodzenia i doposażenie świetlicy 
w Hucie Wiskickiej.

• Zagospodarowanie i częściowe ogrodzenie działki 
przy ul. Czartoryskiego w Starej Gadce (była 
pętla tramwajowa).

Oświetlenie
Przez brak właściwego oświetlenia dochodzi 

czasem do wypadków. Rada Miejska chciałaby, aby 
mieszkańcy czuli się jak najbezpieczniej, dlatego też 
w budżecie na 2016 rok znalazły się liczne inwestycje 
w zakresie poprawy oświetlenia.
• Wymiana opraw świetlnych w oświetleniu ulicznym 

na ul. Tuszyńskiej w Rzgowie.
• Wykonanie projektów oświetlenia ul. Pogodnej 

i ul. Granitowej od ul. Strażackiej do skrzyżowania 
z ul. Dworską w Bronisinie Dworskim.

• Modernizacja linii oświetleniowej na ul. 
Żeromskiego w Rzgowie.

• Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaśminowej 
w Starowej Górze.

• Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Cegielnianej 
w Gospodarzu – I etap.

• Projekt i wykonanie oświetlenia – Kalinko 5A.
• Wykonanie projektu i budowa oświetlenia 

w Czyżeminku przy drodze powiatowej na 
odcinku od wiaduktu do granicy gminy.

• Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Nad 
Nerem w Bronisinie Dworskim.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Gmina Rzgów, zgodnie z przedwyborczymi 

zapowiedziami części radnych, jest solidnym partnerem 
dla OSP, szczególnie tam, gdzie budynki OSP pełnią 
dodatkową funkcję – miejsca integracji mieszkańców.
• Modernizacja i termomodernizacja budynku OSP 

w Rzgowie wraz z przebudowa klatki schodowej.

• Dofinansowanie budowy garaży budynku OSP 
Gospodarz.

• Montaż bram garażowych w strażnicy OSP 
Romanów.

• Modernizacja sali OSP w Prawdzie.
• Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego do 3,5 tony dla OSP.

Inwestycje w podniesienie komfortu pracy 
urzędników Urzędu Miejskiego

Na usilne prośby Burmistrza Mateusza Kamińskiego 
i pracowników Urzędu Miejskiego, Rada Miejska 
przychyliła się do umieszczenia w budżecie 145 
tys. zł na poprawę komfortu pracy urzędników 
Urzędu Miejskiego. Liczę, że inwestycja ta zwróci 
się w postaci poprawy jakości obsługi mieszkańców.
• Rozbudowa klimatyzacji budynku Urzędu 

Miejskiego.
• Zakup i montaż regałów w archiwum zakładowym.

Z całym budżetem gminy Rzgów możecie 
Państwo zapoznać się na stronie bip.rzgow.pl 
w zakładce Prawo miejscowe -> Budżet Gminy 
Rzgów -> Budżet 2016 -> Budżet 2016 – informacje.

Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej

Szanowni Państwo
Niniejszym informujemy, że p. Leszek 

Chwiałkowski został usunięty z klubu radnych Lepsza 
Przyszłość w Twoich Rękach w dniu 30.01.2016 r.

W praktyce p. Leszek Chwiałkowski nie uczestniczy 
w życiu klubu od przeszło miesiąca - nie bierze 
udziału w spotkaniach ani nie wspiera wcześniej 
powziętych wspólnie ustaleń m.in. w kwestii uchwały 
budżetowej na 2016 rok.

Znaczna część aktywności p. Leszka 
Chwiałkowskiego na wspólnym posiedzeniu komisji 
stałych Rady Miejskiej w dniu 20.01.2016 oraz na 
sesji budżetowej Rady Miejskiej w dniach 27.01.2016 
i 29.01.2016 sprowadza się do niezrozumiałych 
ataków na członków klubu - w szczególności 
przewodniczącego Komisji Budżetowej Rafała 
Kluczyńskiego oraz przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jarosława Świerczyńskiego. Podczas obrad 
Rady Miejskiej i posiedzeń komisji wszyscy radni 
powinni być skupieni na merytorycznej, spokojnej 
pracy na rzecz mieszkańców.

Trudno nie zauważyć także gwałtownej i znaczącej 
zmiany poglądów p. Leszka Chwiałkowskiego, 
który z jednego z głównych krytyków działań p. 
wiceburmistrza Kamińskiego stał się jego najbardziej 
gorącym orędownikiem. Trudno zgadnąć, co stało 
za tak gwałtowną i niespodziewaną przemianą. 
Tymczasem istotą pracy radnego nie jest ani ślepe 

wspieranie ani atakowanie Burmistrza, lecz wspólna 
praca na rzecz uchwalania jak najlepszego prawa, 
czemu na pewno nie służy popadanie ze skrajności 
w skrajność.

P. Leszek Chwiałkowski ma oczywiście prawo 
dowolnie zmieniać poglądy i krytykować każdego 
za wszystko wedle własnego uznania. Jednakże 
członkostwo w klubie radnych Lepsza Przyszłość 
w Twoich Rękach zobowiązuje do spełniania 
wysokich standardów oraz sumiennej pracy na 
rzecz mieszkańców. Tymczasem ostatnie działania 
p. Leszka Chwiałkowskiego mają bardzo niewiele 
wspólnego zarówno z wysokimi standardami, jak 
i ze służbą mieszkańcom.

Uprzejmie prosimy o to, by od dnia dzisiejszego 
nie identyfikować żadnych działań podejmowanych 
przez p. Leszka Chwiałkowskiego z klubem Lepsza 
Przyszłość w Twoich Rękach. Serdecznie prosimy 
również o możliwie szerokie upowszechnianie treści 
tego oświadczenia.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Klubu

Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach
Anna Tumińska-Kubasa

Rzgów, 2.02.2016

Oświadczenie 
ws. aktywności 

p. radnego Leszka 
Chwiałkowskiego
W związku z ostatnią aktywnością 

radnego Leszka Chwiałkowskiego, który 
publicznie atakuje przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jarosława Świerczyńskiego, 
radnych z klubu Lepsza Przyszłość 
w Twoich Rękach oraz zgłaszane przez nich 
pomysły i wnioski, uprzejmie proszę o to, 
by w żaden sposób nie łączyć postępowania 
p. Chwiałkowskiego z moją osobą. Ja 
działań radnego Leszka Chwiałkowskiego 
nie popieram.

Jednocześnie chciałabym wyrazić 
ubolewanie, że radny Leszek Chwiałkowski 
utrudniał czy wręcz bojkotował 
wprowadzenie do budżetu zgłaszanych 
inwestycji, na które przecież czekają 
liczni mieszkańcy Rzgowa. Postawa 
radnego Leszka Chwiałkowskiego była 
dla mnie wielkim zaskoczeniem, gdyż 
wcześniej wielokrotnie zapewniał, że 
popiera te inwestycje. 

Z poważaniem, 
Grażyna Gałkiewicz

Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Budżet dużych wyzwań

Rzgów 30.01.2016

Oświadczenie klubu radnych Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach 
ws. usunięcia z klubu p. Leszka Chwiałkowskiego
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W budżecie gminy Rzgów na 2016 znalazły się bardzo ważne dla 
mieszkańców Rzgowa inwestycje w chodniki, drogi, odwodnienie oraz 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest mi niezmiernie miło, że 
miałam przyjemność być ich wnioskodawcą lub współwnioskodawcą.

W większości są to inwestycje trudne, odkładane przez lata, których 
realizacja będzie wymagała od Urzędu Miejskiego dużego zaangażowania. 
Wierzę jednak, że zastępujący Burmistrza Kobusa Mateusz Kamiński stanie 
na wysokości zadania i dołoży wszelkich starań, by w zgodzie z Radą Miejską 
doprowadzić te inwestycje do szczęśliwego końca.

Odwodnienie ul. Tuszyńskiej, budowa ronda ul. Tuszyńska/
Rzemieślnicza przedłużenie ul. Rzemieślniczej - Projekt

W budżecie na 2016 rok znalazł się wniosek o wykonanie projektu tak ważnej 
dla całego Rzgowa inwestycji drogowej, na którą składają się 3 ważne elementy:
1. Odwodnienie ul. Tuszyńskiej w dwóch kierunkach – do rzeki Strugi 

i ul. Literackiej. Celem tej części inwestycji jest rozwiązanie wielkiego 
problemu totalnego zalewania ul. Tuszyńskiej podczas intensywnych 
opadów deszczu, kiedy to stojąca woda dochodzi do wysokości 1 metra.

2. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej. Celem 
tej części inwestycji jest spowolnienie ruchu i co za tym idzie zwiększenie 
bezpieczeństwa na ul. Tuszyńskiej. Kolejnym celem tej części inwestycji 
jest rozwiązanie problemu korków powstających na ul. Rzemieślniczej, 
z której samochody nie mogą skręcić w ul. Tuszyńską.

3. Przedłużenie ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej wraz z odwodnieniem 
ul. Tuszyńskiej i Rzemieślniczej do ul. Literackiej i rzeki Strugi. 
Szerokość przedłużenia ma nie przekroczyć 12 metrów.Celem tej części 
inwestycji jest wyprowadzenie ruchu z Ptak Fashion City z pominięciem 
centrum Rzgowa, co znacząco podniesie bezpieczeństwo mieszkańców. 
Kolejnym celem tej części inwestycji jest uruchomienie terenów, dzięki 
którym gmina może zyskać nowych inwestorów i zwiększyć wpływy do 
budżetu. Znajdują się one pomiędzy m.in. pomiędzy Rzgowem a Kalinkiem.

Realizacja tej inwestycji na pewno nie skończy się w ciągu jednego roku. 
Istnieje bowiem kilka problemów na drodze do jej realizacji, m.in.:
• plan zagospodarowania przestrzennego który zakłada, że przedłużenie ulicy 

Rzemieślniczej miałoby mieć aż 25 m szerokości, co jest absurdem, który 
pozostał po odrzuconej i oprotestowanej przez mieszkańców koncepcji 

obwodnicy. Przedłużenie ul. Rzemieślniczej powinno mieć maksymalnie 12 
metrów szerokości i taka jest od początku intencja wnioskodawców projektu.

• na inwestycję trzeba pozyskać zewnętrzne dofinansowanie, by w możliwie 
małym stopniu obciążyła ona budżet gminy.
Inwestycja pomimo tych problemów została jednak wprowadzona do budżetu, 

aby Urząd Miejski, gdy tylko uda się je rozwiązać, mógł niezwłocznie przystąpić 
do jej realizacji. Inwestycję tę można, a nawet powinno się realizować etapami. 
Odwodnienie, a także rondo można przecież budować niezależnie od kwestii 
przedłużenia ul. Rzemieślniczej.
Strefa zamieszkania na ul. Pl. 500-lecia

W budżecie na 2016 rok zabezpieczone zostały środki na stworzenie 
„strefy zamieszkania” na ul. Plac 500-lecia. Oczywiście powinien tam zostać 
zachowany ruch dwukierunkowy, beż żadnych zakazów skrętu. Radni cały czas 
czekają na przedstawienie przez Urząd Miejski odpowiedniej koncepcji, bo te 
zaprezentowane podczas niesławnej debaty były ponurą karykaturą propozycji 
mieszkańców i radnych.
Dokończenie chodnika na ul. Tuszyńskiej

Oprócz tego w budżecie na 2016 znalazło się także dokończenie chodnika na 
ul. Tuszyńskiej od ul. Łąkowej do skrzyżowania z DK-1. To także problem, który 
boli mieszkańców od lat. Wierzę, że Urzędowi Miejskiemu uda się porozumieć 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, by ta wreszcie pozwoliła 
na dokończenie tego 30 metrowego odcinka chodnika.
Chodniki na ul. Ogrodowej i Glinianej

W 2016 ma zostać także zaprojektowana brakująca część chodnika na ul. 
Ogrodowej od ul. Polnej do ul. Południowej. Na następne lata przeciągnie się 
pewnie budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Glinianej. Wierzę, że 
Urzędowi Miejskiemu uda się w 2016 opracować mądry projekt realizacji tej 
inwestycji, bo mieszkańcy czekają na nią od lat.
Siłownia na świeżym powietrzu

Bardzo cieszę się także, że w 2016 powstanie siłownia na świeżym powietrzu, 
która zlokalizowana będzie przy skate-parku. Jestem przekonana, że gdy 
mieszkańcy w praktyce poznają walory tego typu instalacji, pojawią się kolejne 
wnioski o budowę siłowni na świeżym powietrzu w innych miejscowościach.

Grażyna Gałkiewicz 
Radna Rady Miejskiej w Rzgowie

Rzgów odważnie zmierzy się z wyzwaniami komunikacyjnymi

Ostatnią dwudniową burzliwą sesję budżetowa 
dzięki transmisji on-line oglądało około tysiąca 
mieszkańców. Brak porozumienia w samej radzie, 
widoczny brak współpracy rady z burmistrzem 
i w efekcie o wyniku głosowania zadecydowała nie 
siła argumentów, liczby, czy faktyczne potrzeby 
wszystkich mieszkańców gminy. Ślepe posłuszeństwo 
w głosowaniach na zasadach partyjnej dyscypliny, to 
sprzeniewierzenie się woli mieszkańców. Wstrzymanie 
się od głosu nie jest wyrazem sprzeciwu lecz 
wątpliwości co do proponowanych rozwiązań. 
Ideą jednomandatowych okręgów wyborczych 
jest wybór konkretnego kandydata i nawet jeżeli 
występuje w barwach jakiegoś ugrupowania radny 
ma reprezentować wolę mieszkańców którzy go 
wybrali a nie bezkrytycznie realizować zadania 
„partyjnego” lidera.

„Mądrzy ciągle się uczą, głupi wiedzą wszystko” 
to motto przyświeca mi nie tylko w pracy zawodowej 
ale również społecznej. Wielokrotnie w swoich 
wystąpieniach na sesjach rady prezentowałem odmienne 
zdanie i krytykowałem poczynania burmistrza 
i występuję z taką samą krytyką w stosunku do 
koleżanek i kolegów radnych. Zawsze było to poparte 

merytorycznymi argumentami i moimi wątpliwościami. 
Panie Burmistrzu, koleżanki i koledzy Radni! 
„Prawdziwa cnota krytyk się nie boi”.

Ze skruchą przyznaję, że nie wszystkie moje 
decyzje i poczynania były trafne. Rok czasu to jednak 
wystarczająco długo by wzajemne niechęci, urazy 
i brak zaufania odłożyć na bok i wziąć się do ciężkiej 
pracy na rzecz mieszkańców. Nie osiągnie się tego 
stosując retorykę wyborczą lecz dokonując oceny 
potrzeb i priorytetów wszystkich mieszkańców 
gminy. W przeciwieństwie do niektórych radnych, ze 

zobowiązań które składam prywatnie czy publicznie 
zawsze się wywiązuje. Ponieważ nikt nie ma patentu 
na wiedzę, czas pokaże czy szukanie porozumienia 
to dobra metoda dzięki której można najwięcej zrobić 
dla dobra mieszkańców gminy?

W dniu 1 lutego biuro RM przekazało mi informację, 
że zostałem usunięty z grona członków klubu LPwTR. 
Szanuję suwerenną decyzję klubu, bo dla nikogo nie 
było tajemnicą duża różnica poglądów pomiędzy 
moimi opiniami a stanowiskiem pozostałych członków 
klubu. „Wysokie standardy” zaprezentował klub na 
tajnym spotkaniu w dniu 30-01-2016 r odbywając 
swoisty „sąd kapturowy” nad moją osoba. Szkoda 
tylko, że członkom klubu zabrakło odwagi by 
osobiście lub chociażby telefonicznie powiadomić 
mnie o podjętej decyzji.

Decyzja klubu radnych Lepsza Przyszłość w Twoich 
Rekach o usunięciu mnie z grona członków klubu jest 
dla mnie jednoznaczna z cofnięciem rekomendacji 
do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Rzgowa i Przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych. Rezygnację z funkcji 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej złożyłem 
w dniu 04-02-2016 roku, rezygnację z pełnienia 
funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych 
złożę w najbliższym czasie po złożeniu sprawozdania 
rocznego z pracy komisji.

Leszek Chwiałkowski
Radny niezależny

„Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem…”

RADNY INFORMUJE, RADNY WYJAŚNIA
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Na zaufanie mieszkańców trzeba sobie 
zapracować. A robi się to szukając rozwiązań 
dla ich bolączek, a nie stwarzając problemy na 
drodze do realizacji wniosków mieszkańców.

Styczeń upłynął w Rzgowie pod znakiem dyskusji 
o budżecie. Można powiedzieć, że uchwalenie 
budżetu ma podwójne znaczenie. Z jednej strony 
Rada Miejska wyznacza Burmistrzowi i Urzędowi 
Miejskiemu zadania na cały kolejny rok. Z drugiej 
zaś dyskusja nad tym dokumentem wiele mówi 
o tym, jaki jest stan relacji pomiędzy Radą Miejską 
a Burmistrzem. Tak też było i w tym roku.

Temu jak wygląda budżet na 2016 i jakie inwestycje 
się w nim znajdują poświęciłem osobny tekst. 
Dlatego w tym pozwolę sobie skupić się na tym 
drugim aspekcie – relacji pomiędzy Radą Miejską 
a zastępcą Burmistrza M. Kamińskim. Jak Państwo 
zapewne wiecie przejmuje on zdecydowanie stery 
w Urzędzie podczas przedłużającego się zwolnienia 
lekarskiego Burmistrza Kobusa.

Niestety dzieje się to z niekorzyścią dla współpracy 
Urzędu z Radą Miejską. Burmistrz Kobus, chociaż 
potrafił powiedzieć radnym czasem kilka 
cierpkich słów, jest osobą skłonną do kompromisu 
i przyjmującą racjonalne argumenty. Zastępca 
Burmistrza Mateusz Kamiński podchodzi do 
propozycji radnych z zasady w sposób sceptyczny, 
a jego postawa jest nieprzejednana. Doskonale było 
widać to podczas debaty nad budżetem. Zastępca 
Burmistrza M. Kamiński krytykował praktycznie 
wszystkie poprawki zgłaszane na wniosek mieszkańców 
przez radnych. Można było odnieść wrażenie, że 
zastępca Burmistrza Mateusz Kamiński kwestionuje 
wręcz kompetencje Rady Miejskiej do zgłaszania 
poprawek do budżetu. Tymczasem z punktu widzenia 
prawa ta kwestia jest oczywista - Rada Miejska 
uchwala budżet i ma prawo wprowadzić do niego 
poprawki. Nie może tylko przekroczyć zakładanego 
w projekcie Burmistrza deficytu.

Powiem więcej. W tym roku Rada Miejska miała 
nie tylko prawo, ale i obowiązek wprowadzić do 
projektu budżetu zmiany. Do Rady Miejskiej trafił 
bowiem projekt budżetu zachowawczego, obliczonego 
na wykonywanie jedynie prostych zadań. Rozumiem, 
że łatwiej jest realizować zakup sztucznej choinki 
za 50 tys. zł, która z niezrozumiałych przyczyn 
stała się „oczkiem w głowie” zastępcy Burmistrza, 
czy rozbudowę klimatyzacji w Urzędzie Miejskim 
za 100 tys. Wszyscy zgodzimy się jednak, że nie 
są to inwestycje pierwszej potrzeby. Co na takie 
„inwestycje” powiedzą mieszkańcy ulic tonących 
w wodzie i błocie?

W tym miejscu muszę przypomnieć, że mieszkańcy 

nie wybrali radnych ani Burmistrza do tego, by było 
jak poprzednio. Mieszkańcy wyraźnie opowiedzieli 
się za zmianami. Wiedzą to radni, wiedział też 
Burmistrz Kobus, który np. na wniosek radnych 
zlikwidował miejską spółkę komunalną, generującą 
niepotrzebne koszty. Zdaje się, że nie wie tego 
jednak jego zastępca. Być może jest to wynik tego, 
że nie został wybrany w otwartych wyborach przez 
mieszkańców, lecz zatrudniony na etacie urzędnika.

Zastępca Burmistrza M. Kamiński konsekwentnie 
robi radnym na sesjach wykłady na temat zaufania. 
Teraz ja pozwolę sobie uczynić kilka uwag na temat 
pracy. Otóż wszyscy, radni i Burmistrz, jesteśmy 
dla mieszkańców i mamy dla nich pracować. Aby 
to robić, należy szukać rozwiązań, nie problemów. 
Tymczasem ze strony zastępcy Burmistrza M. 
Kamińskiego słyszymy tylko o problemach.
• Chodnik na ul. Glinianej, Problem ! Za wąsko,….

nie da się !
• Odwodnienie ul. Tuszyńskiej? – Problem ! Ziemia 

droga, zresztą przez rok Urzędowi Miejskiemu 
nie udało się zrobić nawet projektu. Nie da rady !

• Toaleta przy cmentarzu, czy skateparku ? – 
Problem… nie da się !

• Budowa ronda? – Problem ! Jeszcze nie mamy 
koncepcji ani projektu, ale już słyszymy, że się 
nie da !

• Strefa zamieszkania na ul. Plac 500-lecia? – Problem 
! Albo woonerf za milion zł, albo jednokierunkowa 
ulica. Nie da się !

• To może chociaż udostępnimy mieszkańcom 
w Internecie nagrania sesji? – Problem ! Ochrona 
wizerunku. Nie da się !

• TOI-TOI na rzgowskim ryneczku? – Problem, ale 
jednak jakoś się udało. Zajęło to jedynie pół roku !

• Dentysta dla dzieci? - Problem z NFZ…nie da się ! 
• Dokończenie 30 mb chodnika na ul. Tuszyńskiej? 

- Problem z GDDKiA… nie da się !
Proszę Państwa, proszę mnie źle nie zrozumieć. 

Ja nie oczekuję od Burmistrza inwestycyjnego 
hurraoptymizmu czy pospiesznych działań. 
Oczekuję jedynie, że w reakcji na wnioski i postulaty 
mieszkańców, pierwszą odpowiedzią będzie: 
„znajdziemy rozwiązania” albo ”postaramy się”. 
Na razie niestety pierwszym słowem, jakie można 
usłyszeć jest „problem, problem, problem”.

Reasumując - bardzo chciałbym, aby radni 
co najmniej tak często jak o zaufaniu, słyszeli 
o rozwiązaniach, które mają poprawić życie 
mieszkańców i będą realizować ich wnioski. 
Zapewniam jednocześnie, że w szukaniu dobrych 
rozwiązań Burmistrz i Urząd Miejski będą mieli zawsze 
w Radzie Miejskiej partnera. Pragnę także uspokoić 
zastępcę Burmistrza Mateusza Kamińskiego, który 
najwyraźniej obawia się o swoje nowe stanowisko. 
Rada Miejska uchwaliła ambitne poprawki do budżetu 
nie po to, żeby odmówić Burmistrzowi absolutorium 
i wszcząć procedurę jego odwołania. Radnym chodzi 
o to, żeby zastępca Burmistrza Mateusz Kamiński 
miał podstawę prawną do wzięcia się do solidnej 
pracy przy rozwiązywaniu problemów mieszkańców. 
A intensywną i skuteczną pracę mieszkańcy i radni 
nagrodzić mogą m.in. zaufaniem, które dla zastępcy 
Burmistrza M. Kamińskiego jest przecież takie ważne.

Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Rzgów, 27.01.2016

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej  
ws. zmian organizacji ruchu na terenie Ptak Fashion City

W związku z medialnymi doniesieniami uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Rzgowie nie 
wnioskowała o zmianę organizacji ruchu na terenie Ptak Fashion City. Zmiany takie nie były nawet 
przedmiotem debaty na sesji, czy posiedzeniach komisji.

Z informacji jakie uzyskałem od zastępcy Burmistrza Mateusza Kamińskiego wynika, że pismo 
skierowane do CH Ptak o zmianę organizacji ruchu, o której pisze „Dziennik Łódzki”, było następstwem 
inicjatywy radnego Wiesława Gąsiorka. Była to inicjatywa samodzielna. Ani radny Gąsiorek, ani 
zastępca Burmistrza Mateusz Kamiński nie prosili o konsultacje w tej sprawie Rady Miejskiej

Mam nadzieję, że zastępca burmistrza Mateusz Kamiński niezwłocznie rozwiąże ten trapiący 
wielu mieszkańców i przedsiębiorców problem.

Z poważaniem,
Jarosław Świerczyński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

„RZGÓW – NASZA GMINA”. 
Miesięcznik Rady Miejskiej w Rzgowie.

Adres Redakcji: Rzgów, pl. 500-lecia 22, p. 37. Tel. 507 320 120. 
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tytułów

Na zaufanie trzeba zapracować
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W niedzielę 10 stycznia w Kościele 
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
odbył się koncert kolęd i pastorałek. 
Organizatorem wydarzenia był Gminny 
Ośrodek Kultury w Rzgowie. Wystąpiły 
dwa zespoły: Zespół Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie” oraz grupa wokalna 

Sempre Cantare. Profesjonalnie 
przygotowany koncert okazał się 
spektakularnym wydarzeniem. Wokaliści 
stanęli na wysokości zadania, co sprawiło, 
że licznie zgromadzona publiczność nie 
kryła wzruszenia słuchając swoich 
ulubionych melodii świątecznych. 

Godne zauważenia jest to, że cała 
oprawa koncertu (stroje wykonawców, 
oświetlenie, kapela oraz świąteczny 
wystrój kościoła) pozostawiała 
słuchacza w magicznej atmosferze świąt. 
Publiczność wychodząca z kościoła była 
bardzo zadowolona, a piękne kolędy 
rozbrzmiewały jeszcze przez chwilę 
w centrum Rzgowa. Jak powiedziała 

nam prowadząca zespołu ludowego, 
nie było to pierwsze kolędowanie 
„Rzgowian” dla Rzgowian. Niektórzy, 
dziś 25-letni wokaliści, mieli podczas 
pierwszego koncertu po kilka lat.

Chętnie powrócili do tradycji i miejmy 
nadzieję, że będą ją kontynuować.

Tekst i foto Tomasz Łuczyński

Koncert kolęd i pastorałek

Trasa koncertowa „Cameraty” 
rozpoczęła się w tym roku 3 stycznia 
w Starowej Górze. Gościem Koła 
Gospodyń Wiejskich był m.in. ksiądz 
Mariusz Szcześniak, nowy proboszcz 
parafii św. Wojciecha w Łodzi, 
rzgowscy radni oraz przedstawiciele 
lokalnej społeczności. Z uznaniem 
i radością odnieśli się do muzycznej 
atrakcji.

Już w sobotę, 9 stycznia chór przyjął 
zaproszenie dyrekcji Miejskiego Ośrodka 
Kultury im. Zbigniewa Herberta 
w Pabianicach do udziału w koncercie 
kolęd i pastorałek pt: ”Pastorałki 
słuchajmy – pastorałkę śpiewajmy” 
zbierając gorące brawa , mnóstwo 
pochwał i gratulacji. 10 stycznia chór 
wspierał 24. finał WOŚP w Rzgowie, 
o czym piszemy w innym miejscu.

17 stycznia to niedziela wyjątkowa, 
gdyż zorganizowaliśmy VI Koncert 
Kolęd i Pastorałek Chórów w Rzgowie. 
Kościół wypełniony był publicznością, 
gorąca atmosfera kolęd, pastorałek 
i latynoamerykańskich świątecznych 
piosenek prezentowanych wielogłosowo 
– rozgrzewała nie tylko wykonawców 
(o tym wydarzeniu – osobna notatka).

„Camerata” 24 stycznia wystąpiła 
w koncercie kolęd w Ośrodka 
Salezjańskim w Zgierzu Chełmach 
– był wzorowany na zeszłorocznym, 
niezapomnianym koncercie, gdzie 
odbiór przez tamtejszą publiczność 
i wiernych kaplicy św. Dominika Savio 
był gorący i nagrodzony miłym, słodkim 
poczęstunkiem.

Ostatnim, szóstym w styczniu 
występem „Cameraty” był udział 

w XXIX Koncercie Kolęd i Pastorałek 
w Aleksandrowie Łódzkim, na który 
tradycyjnie jesteśmy zapraszani przez 
aleksandrowskie grupy. Podsumowując 
wspólne kolędowanie, stwierdzam mocno 

krzepiący fakt, że chóry zrzeszają coraz 
więcej młodych śpiewaków, a udział 
w takiej grupie staje się modny, jest po 
prostu zachowaniem „w dobrym tonie”.

Izabela Kijanka

Prawie miesiąc temu rozpoczęły 
się zajęcia grupy najmłodszych 

cheerleaderek w Hali Sportowej 
w Rzgowie. Bezpłatne zajęcia odbywają 

się w każdy poniedziałek o godz. 16.30 
dla grupy wiekowej 4-6 lat i o godz. 
17.30 dla dziewczynek w wieku 7-10 lat.

- W Rzgowie brakowało grupy 
tanecznej dla najmłodszych 
dziewczynek - mówi Wojciech Skibiński, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, 
Turystyki i Rekreacji. – W naszej gminie 
bardzo popularna jest siatkówka. Być 
może nasze cheerleaderki w przyszłości 
zademonstrują swoje umiejętności 
taneczne i rytmiczne w przerwach 
rozgrywek halowych. Dzieci tańczą 
w we własnych strojach do rekreacji. 
Jedynym elementem przyszłego 
olśniewającego kostiumu są… pompony.

 Jak przyznaje dyrektor W. Skibiński, 
nie chodzi tyle o uatrakcyjnienie 

przyszłych rozgrywek sportowych, 
ile o stworzenie alternatywy dla 
spędzania wolnego czasu na grach 
komputerowych, czyli dla choroby 
technologicznej. Instruktorka ma 
zachęcić uczestniczki nie tylko do 
ruchu na zajęciach, ale również wpoić 
zasady aktywnego trybu życia. Zajęcia 
są więc bardzo dynamiczne, wypełnia 
je dużo gimnastyki, rytmiki i ćwiczeń 
ogólnorozwojowych. Na razie ćwiczy 
15-osobowa grupa. Większość pochodzi 
ze Rzgowa.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Fot. GOSTiR

Tańczą u nas najmłodsze cheerleaderki na świecie

Wspólne kolędowanie z Chórem Camerata
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1) 31 grudnia 2015r.: Wręczenie upominków rodzicom tysięcznego dziecka 
urodzonego w naszej gminie.

2) 22 grudnia 2015 r. burmistrz Rzgowa ogłosił dwa konkursy na 
realizację zadań publicznych: 
* otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 
roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
* otwarty konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych 
w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób.

3) W okresie 23 grudnia 2015 – 27 stycznia 2016 wykonano naprawę ul. 
Gruntowej w Starowej Górze 
Naprawiono odcinek drogi dojazdowej do posesji Kalino 94 na odcinku 
od miejscowości Przypusta do granic nieruchomości. 
Zamontowano tablice z nazwami ulic, dochodzących do ulicy Zagłoby 
w Starowej Górrze. 
Uzupełniono oznakowanie na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego 
Wyremontowane zostały trzy wiaty przystankowe, które zostaną 
zamontowane w miejscach najbardziej zniszczonych i zdewastowanych 
wiat na terenie gminy Rzgów 
Rozpoczęto prace związane z utwardzeniem dróg w Konstantynie 
– prace zostały przerwane ze względu na panujące warunki 
atmosferyczne

4) W okresie od 6 stycznia 2016 do 27 stycznia 2016 zimowe utrzymanie 
dróg - służby drogowe wyjeżdżały 10 razy. W okresie tym zużyto około 
840 ton mieszanki soli z paskiem.

5) 10 stycznia 2015 udział w obchodach 109. rocznicy Orkiestry Dętej Rzgów 
w kościele parafialnym pw. św. Stanisława w Rzgowie.

6) 10 stycznia 2015 WOŚP - koncert kolęd i pastorałek Zespołu Pieśni i Tańca 
Rzgowianie i Grupy Wokalnej “Sempre Cantare” w kościele parafialnym.

7) 12 stycznia 2016 debata społeczna na temat organizacji ruchu na placu 
500-lecia

8) 14 stycznia 2016 udział w szkoleniu pt.: Problematyka prawna zagospodarowania 
wspólnot gruntowych

9) 16 stycznia 2016 - Spotkanie Noworoczne Kół Gospodyń Wiejskich z gminy 
Rzgów w sali OSP w Kalinie.

10) 17 stycznia 2016 - VI Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele parafialnym.
11) 19 stycznia 2016 - posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu 

opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na 
zlecenie realizacji zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej

12) 19 stycznia 2016 - postępowanie przetargowe: na wyłapywanie 
oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
z terenu gminy Rzgów w okresie od 1.02.2016 – 31.12.2016 
Wyłoniono dotychczasowego operatora – Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sanikom z Bełchatowa. Wartość przedmiotu zamówienia to 164.761,58 
zł brutto.

13) 20 stycznia 2016 - posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu 
opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na 
zlecenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku z zakresu pomocy 
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

14) 21 stycznia 2016 – postępowanie przetargowe: Przebudowa SUW na ulicy 
Krzywej w Rzgowie. Wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma: HYDRO-MARKO” sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina, Ul. Wojska Polskiego 
139. Oferta opiewa na kwotę 1 109 460 zł . Umowa został podpisana. Plac 
budowy został przekazany 21 stycznia 2016 roku

15) 24 stycznia 2016 - “Hawaje XII, czyli wyścig wraków powraca” - impreza 
motoryzacyjna pod patronatem burmistrza Rzgowa w Babichach.

16) 24 stycznia 2016 na zaproszenie Parafialnego Zespołu Caritas przy kościele 
parafialnym: Koncert Kolęd i Utworów Świątecznych w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Smyczkowej pod dyrekcją Rafała Rydygera 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach oraz zespołu Modern 
Duo w składzie: Rafał Rydyger i Jacek Matuszewski.

17) 25 stycznia 2016 - spotkanie noworoczne zorganizowane przez burmistrza 
Koluszek.

18) 25 stycznia 2016 - postępowanie przetargowe: na zaprojektowanie 
i budowę boiska w Starowej Górze na ulicy Żwirowej. W dniu 25 
styczna 2016 roku wpłynęło 19 ofert, najtańsza na kwotę 391 000 zł, 
a najdroższa na kwotę 580 000 zł. Oferty są obecnie kontrolowane. 
Gmina w budżecie miała zaplanowaną kwotę ca 350 000 zł. 
Na sesji budżetowej został złożony wniosek o powiększenie tej kwoty o 70 
000 zł. Pozwoli to podpisać umowę z firmą, która złożyła najkorzystniejszą, 
ważną ofertę.

19) Prowadzone są prace związane z wykonaniem nawierzchni ulicy Reja 
w Rzgowie. 
Wykonywane są prace związane z przebudową ulic: Graniczna 
i Topolowa w Starowej Górze. 
W lutym nastąpi przekazanie placu budowy pod przebudowę drogi 
powiatowej nr 2909E w Kalinku. Zlecono w wykonanie projektu 
na drugi odcinek ca 800m drogi w Kalinku na odcinku do drogi do 
Modlicy. Dokończono inwestycje roku 2015 m.in. budowę wodociągu 
w Kalinku, wykonano stan surowy otwarty budynku gospodarczego dla 
GZWiK w Rzgowie.

20) Radny Marek Bartoszewski zwrócił uwagę na potrzebę przywrócenia 
przystanku na drodze wojewódzkiej nr 714. - w tej sprawie zostało wysłane 
pismo do Urzędu Marszałkowskiego o uwzględnienie tego przystanku 
w stałej organizacji ruchu

21) Na wniosek radnej Ewy Fryczki zbadano frekwencję na linii Rzgów – 
Bronisin Dworski - Rzgów. W założeniu linia ta miała dowozić młodzież 
szkolną, zarówno gimnazjalną jak również ponadgimnazjalną. Najbardziej 
efektywnym kursami tej linii są kursy ściśle powiązane z dojazdami 
młodzieży szkolnej do szkoły w Rzgowie. Być może jest to efekt jeszcze 
zbyt krótkiego funkcjonowania linii.

22) Część wniosków radnych dotyczyła spraw związanych z bieżącym 
utrzymaniem dróg, między innymi napraw nawierzchni gruntowych oraz 
ubytków w asfalcie oraz spraw związanych z odmulaniem rowów. Wnioski 
te nie zostały zrealizowane ze względu na warunki atmosferyczne.

23) Wypłacono odszkodowania w zw. z inwestycją - przebudowa ulicy 
Granicznej w Rzgowie i ulicy Topolowej w Starowej Górze: 
1) za działkę nr 1074/4 o pow. 295 m kw. - kwota: 24 925,00 zł 
2) za działkę nr 1068/1 o pow. 239 m kw. - kwota: 29 313,90 zł 
3) za działkę nr 1073/4 o pow. 354 m kw. - kwota: 38 434,20 zł 
4) za działkę nr 1081/1 o pow. 266 m kw. - kwota: 20 244,00 zł

Łączna kwota odszkodowań wypłaconych w okresie międzysesyjnym: 112 
917,10 zł.

Opr. Mariusz Rutecki
Urząd Miejski w Rzgowie

Informacja burmistrza o działalności międzysesyjnej
BURMISTRZ INFORMUJE
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BURMISTRZ INFORMUJE

dokończenie ze strony 1
Gospodarze debaty podzielili 

mieszkańców, radnych oraz lokalnych 
urzędników na stolikowe podgrupy, 
zgłaszające konkretne postulaty 
poprawiające jakość transportu 
publicznego.

Najwięcej uwag dotyczyło linii „50”, 
której autobusy kursują stanowczo 
za rzadko i niekoniecznie zgodnie 
z rozkładem jazdy, ponieważ mają 
problemy z wyjazdem z outletu Ptak. Nie 
brakowało głosów na temat zwiększenia 
częstotliwości autobusów „50” co 

20 minut w godzinach szczytu 
popołudniowego, przypadającego 
w godz. 14-17. Uczestnicy debaty 
domagali się ostatnich kursów w soboty 
i niedziele około godz. 23, aby umożliwić 
powrót z dyskotek, klubów, kina, 
teatru itp. „50” powinna zajeżdżać na 
pl. Niepodległości albo stąd w ogóle 
wyruszać na trasę.

„50A” dojeżdża tylko w rejon 
cmentarza w Gadce, a linia powinna być 
wydłużona do pl. 500-lecia w Rzgowie. 
Wiele osób korzysta z „50A” nie mogąc 
doczekać się „50”. W tej sytuacji pieszo 

chodzą z Gadki do Rzgowa, co trwa 
30-45 minut w zależności od adresu 
i... kondycji fizycznej po 8 godzinach 
pracy!

Uruchomiona niedawno linia 
PKS Rzgów – Bronisin Dworski – 
Rzgów wymaga zmiany godziny 
niektórych odjazdów, ale przede 
wszystkim powinna być wydłużona 
przez ul. Centralną w Starowej Górze 
i skomunikować tę dużą miejscowość 
z Łodzią. Pomysłów na wydłużenie 
istniejących linii było co niemiara 
np. „70” miałaby jeździć do szpitala 
w Tuszynku i kończyć trasę np. koło 
pływalni w Tuszynie.

Nie brakło marzycieli, którzy mówili 
o częściowym odtworzeniu podmiejskiej 
linii tramwajowej, aby służyła 

mieszkańcom Starowej Góry. Tramwaj 
– oprócz przystanku na Kurczakach, 
miałby także przystanek m.in. przed 
Centrum Zdrowia Matki Polki.

Najbardziej realnym i zasługującym 
na uwagę był projekt podnoszony 
na sesjach Rady Miejskiej Rzgowa, 
a dotyczący odtworzenia wiaty dla 
autobusów podmiejskich w Łodzi 
na ul. Broniewskiego po drugiej 
stronie „białego kościoła”. Najlepiej, 
gdyby była zlokalizowana około 
25 metrów od ronda w kierunku ul. 
Rzgowskiej. Można by tu otworzyć dla 
wygody pasażerów kiosk z napojami, 
słodyczami i biletami autobusowymi.

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Komunikacyjne postulaty rzgowian

We wtorkowy wieczór, 12 stycznia, 
w sali konferencyjnej rzgowskiego 
magistratu odbyła się debata publiczna na 
temat ewentualnego wprowadzenia tzw. 
strefy zamieszkania na placu 500-lecia. 
Grupa radnych, zbulwersowana 
ukaraniem mandatami pieszych 
wzdłuż południowej części placu, 28 
października zeszłego roku zgłosiła 
burmistrzowi Konradowi Kobusowi 
wnioski, dotyczące stworzenia tzw. 
strefy zamieszkania wzdłuż zabudowanej 
części placu pomiędzy ulicami Tuszyńską 
a Przejazd.

Owa strefa to rejon, gdzie kierowcy 
mogą poruszać się z prędkością do 20 
km/godz., a piesi mają bezwzględne 
pierwszeństwo. We wniosku wskazano 
na konieczność wydzielenia pasa 
postojowego wzdłuż kamienic ze 
sklepami.

Obecnie, miejsca parkingowe są 
wyznaczone od strony parku. Tworzy 
to trudności związane z parkowaniem 
samochodów z zaopatrzeniem. Poza tym 
klienci - po zaparkowaniu - przechodzą 
jezdnię na ogół ignorując obecność 
„zebry”. Policjanci z drogówki karzą 
pieszych, którym nie chce się dojść 
do jednego z dwóch przejść od strony 
skrzyżowania z ul. Przejazd i od strony 
ul. Tuszyńskiej.

Andrzej Rosiak, komendant policji 
w Rzgowie poinformował, że miejscowi 
funkcjonariusze w okresie od 1 
października do końca grudnia ubiegłego 
roku wystawili 50 mandatów związanych 
z wykroczeniami drogowymi, ale ani 
jednego dla pieszego za nieprawidłowe 
przekraczanie jezdni. Jego mundurowi 
ograniczali się do pouczenia winnych. 
Przyznał jednak, że policjanci z Łodzi 
ukarali około 15 pieszych rzgowian. 
Na początku debaty wyraził swój 
brak przekonania do przeprowadzania 
jakichkolwiek zmian. Po 2,5-gdzinnej 
dyskusji skłonny był poprzeć zmianę 

w organizacji ruchu na placu 500-lecia 
pod warunkiem, że przyczyniłaby się 
ona do wzrostu bezpieczeństwa pieszych.

Po przedstawieniu zagadnień 
prawnych i technicznych, mieszkańcy 
mieli okazję przedstawić swoje opinie. 
Wypełnili też ankiety, w których mogli 
zająć stanowisko wobec przedstawionych 
koncepcji i ewentualnie zgłosić jeszcze 
inne możliwe rozwiązanie.

Ilona Pawełczyk zauważyła, że dla 
niej i sąsiadów najważniejsze byłoby 
ograniczenie parkowania wzdłuż 
zabudowanej części placu pomiędzy 
ulicami Grodziską a Przejazd. Kierowcy 
zatrzymują się przed domami, a ich 
samochody zanieczyszczają powietrze 
tuż przed oknami. Prawo do parkowania 
powinni mieć jedynie mieszkańcy 
domów tylko na tym konkretnym 
odcinku placu. Gdyby powstał pas 
postojowy po południowej stronie pl. 
500-lecia, być może rozładowałby trochę 
problem z miejscami do parkowania.

Emocje budziło także rozwiązanie 
polegające na wprowadzeniu woonerfu 
- wzorem ul. 6 Sierpnia w Łodzi. 
Ten „wynalazek” oznacza połączenie 
w jednym funkcji ulicy, deptaka, 
parkingu i miejsca spotkań mieszkańców 
np. w ogródkach gastronomicznych. 
Jednak pomysł taki niesie wiele 
wątpliwości - trudno wyobrazić sobie 
przejazd autobusów wzdłuż ogródków 
gastronomicznych, zwłaszcza że jezdnia 
ma w tym miejscu 7 metrów szerokości. 
Przygotowanie infrastruktury pod 
woonerf jest kosztowne, łączy się 
z gruntowną przebudową nawierzchni 
placu, zainstalowaniem nowych latarni, 
zakupem gazonów na zieleń itp.

W dyskusji wiele osób wydawało 
się zwolennikami tańszych rozwiązań: 
trzeba stworzyć pas postojowy kosztem 
zawężenia chodnika o pół metra poprzez 
jego obniżenie i wymalowanie na 
płytach białej, ciągłej linii. Kierowcy 

ustawialiby wówczas pojazdy częściowo 
na chodniku, częściowo na jezdni. 
Pół metra można byłoby zyskać 
także kosztem trawnika od strony 
parku. Te pół metra jest nieodzowne 
do zachowania dwukierunkowego 
ruchu samochodowego. Wiceburmistrz 
Mateusz Kamiński przez 2,5 godziny 
nie ingerował w przebieg debaty 
i uważnie przysłuchiwał się wszystkim 
prezentowanym poglądom. Dziękując 
wszystkim za przybycie, stwierdził 
na koniec, że to pierwsze spotkanie 
pozwoliło wysondować oczekiwania 
i potrzeby rzgowian.

Większość istotnych decyzji podejmuje 
się bowiem po zaopiniowaniu przez 
przedstawicieli lokalnej społeczności: 
radnych, sołtysów, członków organizacji 
społecznych. Debata mieszkańców była 
wartością dodaną, powinna towarzyszyć 
również dyskusji na temat innych 
problemów istotnych dla lokalnej 
społeczności. W tym przejawia się 
demokracja bezpośrednia. Wtorkowa 
dyskusja to dopiero początek, a nie 
koniec konsultacji dotyczących strefy 
zamieszkania. Na nic nie jest jeszcze za 
późno, np. radni i wszyscy chętni mogą 
zaproponować kolejne rozwiązania, 

a urzędnicy także będą szukać nowych 
możliwości. Także osoby, które nie 
uczestniczyły w debacie, mogą wciąż 
zajmować stanowisko w tej sprawie. 
Rzgowski urząd będzie nadal zbierał 
opinie mieszkańców.

Komentarz wiceburmistrza Rzgowa 
- Mateusza Kamińskiego:

“Na debatę przyszło wielu 
mieszkańców. To dobrze. To znak, że 
interesują się sprawą. Na tym spotkaniu 
nie była podejmowana decyzja, ale 
chodziło o wysondowanie poglądów 
mieszkańców. Prosimy o dalsze opinie 
i pomysły, które będą analizowane.

Ja muszę podkreślić, że na debacie 
przedstawiliśmy różne warianty, 
w tym projekt przygotowany przez 
specjalistyczne biuro. Jego realizacja 
zrodziłaby w praktyce komplikacje. 
Zwróciłem się więc do mieszkańców 
o opinie. Mieszkańcy wspólnie z radnymi 
zgłosili też nowe pomysły. Między 
innymi został zgłoszony projekt, 
zakładający zwężenie chodnika i jego 
przebudowę. Będzie on analizowany 
w toku prac przygotowawczych.”

Propozycje zmian można zgłaszać 
np. drogą mailową na adres: mrutecki@
rzgow.pl

Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Strefa zamieszkania – lekcja lokalnej demokracji

fot. T. Łuczyński
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Wywiad z zastępcą burmistrza Rzgowa Mateuszem 
Kamińskim

- Ostatni raz udzielił Pan wywiadu rok temu. 
Wiele się od tego czasu wydarzyło...

Czas od początku kadencji był zarówno dla 
burmistrza Konrada Kobusa, jak i dla mnie bardzo 
trudny. Cieszę się, że w tym okresie udało się wiele 
zrobić. Wykonaliśmy około 90 inwestycji za około 7 
milionów złotych. Były to zarówno inwestycje drogowe 
np. remont drogi do Guzewa – jak i bardzo istotne, 
dla zaspokajania potrzeb inwestycje w infrastrukturę 
wodociągową – jak stacja uzdatniania wody Grodzisku. 
Wyjaśnię, bo nie wszyscy to wiedzą, że jest ona 
zlokalizowana w tej miejscowości, ale służy także 
zasilaniu w wodę Tadzina, Huty Wiskickiej, Bronisina 
Dworskiego i Konstantyny. Inną inwestycją, która 
z powodzeniem służy mieszkańcom kilku miejscowości 
jest odnowienie kompleksu szkolno-przedszkolnego 
i rozbudowa przedszkola w Rzgowie. Poza takimi 
dużymi inwestycjami, wykonaliśmy szereg mniejszych 
prac inwestycyjnych takich jak modernizacja budynku, 
w którym działa gabinet rehabilitacji i apteka. 
Zakończony został także chodnik przy ul. Łódzkiej 
w Rzgowie. Z inicjatywy burmistrza Konrada Kobusa 
został wprowadzony nowy system oznaczania ulic 
czy system powiadamiania sms. Oba te systemy 
będziemy rozbudowywać, bo spotkały się z bardzo 
dobrym przyjęciem. 

- A jeśli chodzi o dziedziny, które znajdowały 
się bezpośrednio pod Pańskim nadzorem?

Ja rok temu powiedziałem, że najbardziej zależy 
mi na poprawie jakości życia mieszkańców naszej 
gminy. Dlatego bardzo cieszy mnie to, że udało się 
nam znacząco wzbogacić ofertę zajęć dodatkowych 
dla dzieci, zarówno w hali, jak i w klubie sportowym. 
Zaczęła u nas działać prywatna szkoła muzyczna. 
Wreszcie organizujemy też zajęcia dodatkowe poza 
Rzgowem – w Starowej Górze. Bardzo dużo, bo aż 
ponad setkę ciekawych wydarzeń – wystaw, koncertów, 
przedstawień, konkursów itp. - przygotował Gminny 
Ośrodek Kultury. Miały one miejsce w różnych 
miejscach naszej gminy, co było możliwe dzięki 
dobrej współpracy na przykład z kołami gospodyń. 
Stworzenie klimatu do rozwoju tego typu działalności 
kosztowało trochę wysiłku i wciąż jeszcze jest dużo 
do zrobienia, ale jestem zadowolony z kierunku, 
w którym rozwinęła się gminna aktywność w tej 
dziedzinie.

W ciągu ostatniego roku wiele projektów zostało 
zrealizowanych po raz pierwszy, a liczna rzesza 
mieszkańców zechciała wziąć w nich udział. I to jest 
niezwykle cenne, bo to dobry fundament, który można 
i pięknie, i ciekawie nadbudowywać. W zeszłym roku 
odbyła się na naszym terenie pierwsza impreza dla 
fanów motoryzacji – zawody motocyklowe i quadowe 
w „cross country”. Klubowi „Zawisza” udało się też 
zorganizować na naszym stadionie z powodzeniem 
dwa trudne do zabezpieczenia mecze z ŁKS-em 
i Widzewem. Osobiście pomagałem organizatorom 
tych imprez w koordynacji współpracy z policją 
i ochotniczą strażą pożarną. 

Wprowadziłem i rozwijam program dla rodzin 
wielodzietnych. Mocno starałem się zadbać 
i modernizować nasze placówki oświatowe i myślę 
sobie, że teraz szkoły odczuwają moją opiekę nad nimi. 
W Kalinie i Guzewie zaplanowałem rozbudowę szkół 
o oddziały przedszkolne, bo tam mamy bardzo dużo 
małych dzieci, których nie pomieścimy w obecnie 
funkcjonującym przedszkolu w Rzgowie. Bardzo 
chciałbym również rozbudować bazę sportową przy 

szkole w Kalinie. Oczywiście, pozostaje kwestia 
rozbudowy przychodni zdrowia i budowy ośrodka 
kultury – mam tu pewien plan i mam nadzieję, że 
go urzeczywistnię. Potrzebuję tylko trochę czasu 
i zaufania radnych...

- Powiedział Pan, że ten rok był trudny. Dlaczego?
Myślę, że Ci z Czytelników, którzy oglądali 

w Internecie transmisję z sesji budżetowej częściowo 
się tego domyślają, ale jeśli pojawia się takie pytanie, 
to odpowiem. Od początku kadencji burmistrz Kobus 
chciał być burmistrzem wszystkich mieszkańców naszej 
gminy. Także tych, którzy głosowali na przedstawicieli 
komitetu wyborczego Lepsza Przyszłość w Twoich 
Rękach i radną Grażynę Gałkiewicz. Dlatego właśnie 
w ubiegłym roku zgodził się realizować również 
ich postulaty programowe. Zlikwidował np. spółkę 
komunalną. Tego zresztą radni nie mogliby sami 
zrobić, bo kompetencja ta leżała w gestii burmistrza, 
a nie rady. Powiem więcej, staraliśmy się nawet pomóc 
radnym w realizacji tych z ich pomysłów, które nie 
były dopracowane, jak np. bardzo kosztowna budowa 
gabinetów stomatologicznych w szkołach. Zamiast 
tego zaproponowałem przygotowanie programu 
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. 

Pozwoliliśmy niemal samodzielnie wydawać 
gminną gazetę. O tym co się w niej ukazywało, 
w praktyce decydowali radni i były kandydat na radnego 
z komitetu Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach, 
a obecnie redaktor naczelny gazety. Absolutnie nie 
ograniczaliśmy też swobody redaktora naczelnego 
„Naszej Gminy”, choć tak gospodarował środkami 
na wydawanie czasopisma, że kwota, która przez 
wiele lat wystarczała na rok gazecie, tym razem 
po raz pierwszy została przekroczona. Gdyby nie 
burmistrz Kobus, to gazeta nie mogłaby się od 
sierpnia ukazywać. Te działania były przejawem 
naszej woli współpracy z radą. Zresztą wszystkie 
przedsięwzięcia, realizowane faktycznie przez 
burmistrza i urzędników, a finansowane przez 
podatników, radni osobiście pochwalili się na łamach 
„Naszej Gminy” w poprzednim numerze. 

Niestety, nasze wysiłki i praca urzędników, choć 
były zgodne z oczekiwaniami radnych klubu Lepsza 
Przyszłość w Twoich Rękach i radnej Gałkiewicz, nie 
sprzyjały istotnej poprawie atmosfery współpracy. 
Na przykład radni ci, mimo iż powinni się byli 
liczyć, że to uderzy w burmistrza Kobusa, a nie 
jego poprzednika, doprowadzili do nieudzielenia 
burmistrzowi absolutorium. Teksty i wypowiedzi 
przewodniczącego Jarosława Świerczyńskiego 
w mediach były nieprzyjazne wobec burmistrza i mnie, 
i moim zdaniem również budujące nasz fałszywy 
obraz. Za szczególną złośliwość uznaję sprzeciw 
wobec możliwości pozyskania specjalistycznego 
samochodu dla strażaków. A tych przykładów 
mógłbym podać więcej... 

- Nie mówiliście Panowie o tym...
Dla dobra gminy nie nagłaśnialiśmy tych problemów 

i wierzyliśmy, że sytuacja się ustabilizuje. Wiedzieliśmy, 
że ich ujawnienie nie będzie służyło dobru naszej 
wspólnoty samorządowej w relacjach z innymi 
gminami. Samorządowcy z sąsiednich gmin i powiatów, 
niezależnie od opcji politycznej, współczują nam 
zresztą takiej sytuacji. Zdają sobie bowiem sprawę 
z tego, jak ciężko się współpracuje z radą, w której 
jest aż 80 procent nowych członków. Jeżeli jeszcze 
dodatkowo radni chcą wchodzić w kompetencje 
burmistrza, a tak jest właśnie w Rzgowie, to współpraca 
jest bardzo trudna. 

- Czy może Pan podać przykład?
Przykładem takiego niepotrzebnego ingerowania 

w sferę działań burmistrza jest wprowadzanie poprawek 
do skonsultowanego i uzgodnionego wcześniej projektu 
budżetu. Chodzi o zastąpienie ogólnie sformułowanego 
zadania inwestycyjnego: „Projektowanie i budowa 
wodociągów w gminie Rzgów” i zastąpienie go - 
ograniczającą burmistrza - listą lokalizacji, zresztą 
prowadzącą np. do niezamieszkanych budynków. 
Efektem takiej ingerencji może być to, że jeżeli 
w ciągu roku pojawią się realni mieszkańcy, którzy 
wystąpią z uzasadnionym wnioskiem o budowę 
wodociągu, to żeby cokolwiek zrobić, będzie trzeba 
nowelizować budżet. 

Tak jak powiedziałem, dla dobra gminy nie 
nagłaśnialiśmy problemu złej współpracy. Zajmowaliśmy 
się pracą. Liczyliśmy na to z burmistrzem, że 
klub Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach i radna 
Gałkiewicz zmienią swoją postawę. Niestety, do 
tego nie doszło. Widać to było podczas dyskusji 
nad uchwałą budżetową. Uważni obserwatorzy 
tych obrad mogli się zorientować, że wśród blisko 
trzydziestu tzw. „poprawek” do budżetu znalazły się 
takie, o których już dziś wiadomo, że są niemożliwe 
do wykonania w założonym przez wnioskodawców 
czasie. Są wśród nich projekt i budowa ronda na 
skrzyżowaniu ul. Tuszyńskiej z ul. Rzemieślniczą 
wraz z odcinkiem drogi od ul. Tuszyńskiej do ul. 
Literackiej oraz budowa chodnika przy ul. Glinianej. 

Oba te zadania nie mogą być wykonane bez 
uprzedniego wykupu nieruchomości pod te inwestycje. 
Przy czym szacowany koszt wykupu działek pod 
rondo i drogę to od 1,2 do 1,5 mln złotych. Natomiast, 
ułożenie chodnika przy ul. Glinianej w Rzgowie 
wymagałoby wykupów gruntu za ok. 800 tys. zł. 
Wykonanie tam chodnika powinno być zresztą 
poprzedzone wykonaniem odwodnienia. Wie o tym 
burmistrz Kobus, który był nieobecny, ale gdy tylko 
dowiedział się o tym pomyśle radnych klubu Lepsza 
Przyszłość w Twoich Rękach i radnej Gałkiewicz 
- prosił mnie o uświadomienie wnioskodawcom 
nietrafności całego tego pomysłu. Niestety, to 
się nie udało. Zdecydowała siła głosów, a nie siła 
argumentów. Takie pomysły uczyniły dobry projekt 
budżetu burmistrza - budżetem nierealistycznym. 
Radni z klubu Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach 
i radna Gałkiewicz sprawili, że już teraz wiadomo, 
że ten budżet będzie trzeba nowelizować.

- W głosowaniu nad uchwałą budżetową część 
radnych wstrzymała się od głosu. Znaleźli się 
wśród nich radny Radosław Pełka, który niedawno 
odszedł z klubu Lepsza Przyszłość w Twoich 
Rękach oraz radny Leszek Chwiałkowski, który 
z tego klubu został wykluczony. Jak traktuje Pan 
te głosy?

Rozumiem wszystkich radnych, którzy wstrzymali 
się od głosowania nad tzw. poprawkami, które popsuły 
budżet. Głosy radnych Pełki i Chwiałkowskiego 
odbieram jako wyraz zaufania dla burmistrza. 
Myślę, że ci radni przekonali się już, że burmistrz 
Konrad Kobus i ja zamierzamy pracować na rzecz 
naszej wspólnoty samorządowej. Myślę, że widzą, 
iż jesteśmy uczciwi i można się z nami porozumieć. 
Chciałbym, aby więcej radnych klubu Lepsza 
Przyszłość w Twoich Rękach też zaczęła tak działać. 
Jeżeli tylko chcą działać na rzecz gminy i pragną 
realizować rzeczywiste potrzeby mieszkańców, to 
na pewno znajdziemy porozumienie. Zapraszam do 
merytorycznej a nie siłowej rozmowy. 

Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Zapraszam do merytorycznej, a nie siłowej rozmowy
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Tomasz Łuczyński: Po wyborach samorządowych 
w 2014 r. mieszkańcy gminy Rzgów mieli nadzieje, 
że nadejdzie nowe, że zmieni się na lepsze i że 
mieszkańcy będą mogli wpływać na pewne decyzje. 
Swoje nadzieje na zmiany wyrazili w głosowaniu. 
Jak to wygląda dzisiaj w praktyce?

Radny Marek Marchewczyński: Trudno realizować 
wnioski mieszkańców gminy, jeśli nie ma dobrego 
zarządcy. Aż trudno uwierzyć, że wiceburmistrz 
Mateusz Kamiński, który kiedyś startował w wyborach 
i tłumaczył mieszkańcom, że w gminie trzeba zmian, 
tak szybko sam zmienił zdanie i poza czubkiem 
własnego nosa nie widzi nic. Dzieje się tak dlatego, 
że swoją posadę zawdzięcza nie głosom mieszkańców, 
a zwyczajnie nominacji. Czasami, słuchając wypowiedzi 
naszego wiceburmistrza, można odnieść wrażenie, że 
nie zależy mu na mieszkańcach, na ich dobru. Może 
dlatego, że stanowisko przyszło w łatwy sposób, nie 
trzeba było o nie szczególnie zabiegać. Szanowny 
wiceburmistrz Mateusz Kamiński, z góry zakłada, 
że wszystkie propozycje radnych są złe i należy je 
odrzucić. Należy pamiętać, że gmina jest miejscem, 
w którym powinny być realizowane przede wszystkim 
potrzeby wszystkich mieszkańców. 

TŁ: To jak Pana zdaniem powinien działać 
wiceburmistrz Kamiński?

MM: Burmistrz, czy wiceburmistrz powinien 
występować w roli menadżera, szefa dobrze działającej 
firmy. Powinien koordynować wszystkie działania 
i fachowo dążyć do poprawy sytuacji. Uczestnicząc 
w sesji odnosimy wrażenie, że nie ma znaczenia sens i cel 
propozycji, jeśli tylko pada ona ze strony radnych z klubu 
Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach, to odpowiedź 
zawsze brzmi „nie” lub „będzie problem bo…”. Takie 
postepowanie wiceburmistrza Kamińskiego może 
wynikać z tego, że Szanowny Pan nigdy nie prowadził 
firmy, nigdy nie był menadżerem przedsiębiorstwa. 
Nie wie zatem, że należy ciągle wprowadzać nowości 
i udoskonalać swoje produkty, żeby utrzymać pozycję 
na rynku. Gmina niczego nie produkuje, ale sposób 
jej zarządzania czy tworzenie strategii przypomina 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wiceburmistrz 
przyjął strategię pokazową, świadczy o tym organizacja 
imprez kulturalnych, czy zakup dekoracji do parku. 
Gdyby wiceburmistrz rozmawiał i dzielił się swoimi 
spostrzeżeniami, wszystkie działania i rozwiązywane 
problemy gminne traktowane byłyby jako wspólne. 
Niestety tak się nie dzieje, przez co powstaje chaos. 

TŁ: To mocne słowa, czy może podać Pan jakiś 
konkretny przykład?

MM: Widać to było na przykładzie debaty w sprawie 
strefy zamieszkania. O debacie było głośno, zaproszenia 
i informacje można było usłyszeć nawet w kościele po 
mszy. Szkoda jednak, że nikt nie pomyślał o tym, aby 
warianty zamieścić w Internecie, żeby przygotować 
chociaż krótką kartkę z opisanymi wariantami i odbić 
ją na ksero. Oczywiście chodziło o to, aby pokazać 
mieszkańcom, że pomysł strefy jest pomysłem głupim 
i nie ma sensu się nad nim rozwodzić. W proponowanych 
przez wiceburmistrza Kamińskiego wariantach zabrakło 
tego od radnych. Gdyby debata była dobrze przygotowana, 
wszystkie warianty zostałyby rzetelnie pokazane i nikt 
nie byłby zdziwiony. Część osób przyszła porozmawiać 
o problemie, część znając wariant radnych przyszła 
dopytać o szczegóły. Jasno można stwierdzić tylko 
to, że wiceburmistrz Mateusz Kamiński nie chciał 
nic robić w tym temacie i tak też postąpił. Zapewne 
do tej sprawy niechętnie będzie wracał. 

TŁ: Rozumiem Pana oburzenie, ale może to była 
pojedyncza sytuacja?

MM: Ta sama sytuacja dotyczy gabinetów 
stomatologicznych. Sprawa została odwrócona do 
góry nogami. W obieg została puszczona informacja, 
„że się nie da, bo przepisy prawne itp.”. Wszyscy 
rodzice chętnie podpisaliby zgodę i dzieci miałyby 
regularnie, co trzy miesiące, sprawdzane uzębienie. 
Problem jest realny: duży procent dzieci nigdy nie 
było u stomatologa, a możliwe, że niektóre nawet nie 
korzystają regularnie z pasty i szczoteczki. Program 
opieki stomatologicznej obejmuje również edukację 
o higienie jamy ustnej i prawidłowej diecie. Akcje 
przeprowadzane byłyby w szkołach po lekcjach – na 
przerwach. Teraz, żeby iść z dzieckiem do dentysty, 
trzeba się zapisać, poczekać w poczekalni pełnej chorych, 

kaszlących ludzi. Jaki z tego morał? Rozwiązanie 
z opieką stomatologiczną w szkołach było dobre. Zęby 
nie musiałyby być od razu leczone czy wyrywane. 
Wystarczyłoby, aby rodzice regularnie otrzymywali 
informację o stanie uzębienia. Rodzic, po otrzymaniu 
kilku powiadomień, zadbałby wreszcie o uzębienie 
swojego dziecka. Pomysł jest zasadny tym bardziej, 
że w szkołach dzieci badane są pod kątem czystości, 
np. skóra głowy, uszy. Na takie sprawdzenie również 
jest potrzebna zgoda rodziców – wszyscy podpisują 
i zgadzają się na regularne sprawdzanie czystości. 
Wszystko zależy od tego, jak informacja zostanie 
przekazana. 

TŁ: Czy to koniec spraw, które Pana oburzają?
MM: Kolejną bulwersującą sprawą jest linia 

autobusowa, którą urząd i wiceburmistrz Mateusz 
Kamiński chwalili się na stronie urzędu. Wspaniale, że 
udało się uruchomić dodatkowy autobus, szkoda tylko, 
że jeśli jest potrzeba, aby zmienić nieco trasę, znów jest 
problem. Nie chodzi przecież o zmianę piętnastu czy 
dwudziestu kilometrów. Chodzi o drobną modyfikację 
kursu, aby młodzież z miejscowości Kalinko- Morgi 
mogła swobodnie dojeżdżać do szkoły. Mogliśmy 
usłyszeć od pana Matusza Kamińskiego, na sesji, 
że taniej jest poprosić sąsiada o podwózkę. Kpina 
z ludzi! Skoro jest autobus i jeździ tam, to dlaczego 
nie mógłby skręcić w lewo czy w prawo, by zabrać 
grupkę dodatkowych dziesięciu osób? Tym bardziej, że 
nie rujnowałoby to kursu i nie powodowało wielkich 
zakłóceń – to wciąż byłaby ta sama trasa.

TŁ: Krótko mówiąc współpraca z wiceburmistrzem 
Kamińskim w Pana ocenie nie układa się Radzie 
Miejskiej najlepiej?

MM: Podsumowując, dodam że problemy są wciąż 
namnażane przez wiceburmistrza Mateusza Kamińskiego, 
i trudno nie oprzeć się wrażeniu że przemawia przez 
niego niechęć do pracy. Sprawy i problemy mieszkańców 
nie są segregowane wg priorytetów i rangi ważności. 
Zgodnie z zamysłem wiceburmistrza Kamińskiego 
można problem zalanej ulicy po roztopach zastąpić 
choinką. Generalnie jest problem… 

Rozmawiał: Tomasz Łuczyński

Będzie problem…

W gminie Rzgów w zbiórkę 
pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zaangażowało się 
60 wolontariuszy z Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie, 
Szkoły Podstawowej z Guzewa, zuchy 
i harcerze oraz Zespół Pieśni Tańca 
“Rzgowianie”. Zebrana kwota to 39 
tysięcy 725 złotych 94 grosze oraz 5 
dolarów amerykańskich.

Prekursorem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w gminie Rzgów 
był Włodzimierz Kaczmarek, prezes 
rodzimej Orkiestry Dętej. To on w latach 
2003-2010 organizował wolontariuszy ze 
sztabu w Łodzi. Na rzecz tegorocznej 
rzgowskiej WOŚP pracowali przede 
wszystkim: Izabela Pyszka-Walczak 
wraz z zuchami z Gromady Zuchowej 
“Odkrywcy Nieznanych Lądów” 
i harcerzami z 1. Rzgowskiej Drużyny 
Harcerskiej “Tajfun”, Urszula Sabela 
z podopiecznymi ze Szkoły Podstawowej 
z Guzewa, Renata Furga z wychowankami 
z ZPiT ”Rzgowianie” oraz uczniowie 
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Rzgowie.

Pewnie nie byłoby nowego rekordu 
zbiórki pieniędzy na orkiestrę w. 
Owsiaka, gdyby nie olśniewający koncert 
w kościele pw. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika, który wyciągnął z domów 
wielu dodatkowych, potencjalnych 
darczyńców! W niedzielę 10 stycznia 
o godz. 19 Gminny Ośrodek Kultury 
zaprosił mieszkańców oraz sympatyków 
naszych utalentowanych, młodych artystów 
na koncert kolęd. Wystąpili wspólnie 
wykonawcy z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Rzgowianie” Renaty Furgi i Grupy 
Wokalnej “Sempre Cantare” Wojciecha 
Skibińskiego. Publiczność tego występu 
była pod wrażeniem wspaniałych głosów. 
Ludzie wychodzili ze świątyni bardzo 
wzruszeni klimatyczną atmosferą.

Obok Zespołu Pieśni i Tańca 
Rzgowianie i Chóru „Camerata”, 
Orkiestra Dęta Rzgów jest najbardziej 
rozpoznawalnym dużym zespołem 
Gminnego Ośrodka Kultury. Orkiestra gra 
już od 1907 r. Dyryguje Krzysztof Goss. 
Z jej udziałem odbywają się wszystkie 
największe imprezy miejskie jak np. Dni 
Rzgowa czy dożynki oraz uroczystości 

rocznicowe dla upamiętnienia Konstytucji 
3 Maja czy Święta Niepodległości 11 
listopada. W niedzielę, 10 stycznia w 109. 
rocznicę urodzin, orkiestra zagrała 
w kościele parafialnym i miała duży 
wkład w społeczną kwestę na Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Orkiestra koncertowała m.in. we 
Włoszech, Francji i w Czerniowcach na 

Ukrainie, gdzie współpracuje z Domem 
Polskim. W Rzgowie prowadzi działalność 
nie tylko artystyczną, ale również 
charytatywną: zbiera pieniądze dla 
dzieci z rodzin w złej sytuacji materialnej, 
organizuje kuligi.

Opr. Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

Fot. GOK

Nowy rekord wolontariuszy WOŚP: prawie 39,8 tys. zł
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Parszywa Wrak Race: Hawaje 
XII, to kolejna edycja wyścigów 
wraków, która odbyła się 24 stycznia 
na prywatnych polach w Babichach. 
W wyścigu wystartowało dziewiętnaście 

załóg, które ścigały się na specjalnie 
przygotowanym torze.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
wyścigi w Babichach, ale warunki są 
super, tor został do brze przygotowany. 

To dzięki Panu Piotrowi Cholasiowi 
mogliśmy się tu ścigać. Jest fanem 
naszych wyścigów i wspiera nas 
w działaniach – powiedział nam jeden 
z uczestników.

Wyścig polegał na jeździe na czas 
po kilometrowej pętli z zakrętami. 
Taka impreza w zimowych warunkach 
była organizowana po raz pierwszy 
przez Klub. Zasady były proste: im 
bardziej zdezelowane auto, tym większa 
zabawa. Im więcej zniszczonych 
samochodów konkurencji, tym większe 
uznanie wśród startujących. Każdy 
uczestnik otrzymywał określoną 
liczbę punktów zależną od tego, ile 
przejechał okrążeń. Wyścig, którego 
celem jest propagowa nie oraz szerzenie 
kultury i odpowiedzialności na drogach, 
spotkał się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców gminy. Pomimo mrozu 
kibice i fani wyścigów dopisali. Publicz-
ność gorąco dopingowała swoich 
faworytów. 

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary 
z łańcuchami rozrządu stylizowanymi 

na cyfry arabskie.
WYNIKI WYŚCIGU:
I miejsce: 16 okrążeń – załoga nr 76 
“KAMIKADZE” 
Kierowca: Paweł Matuszewski, pilot: 
Artur Walczuk
II miejsce: 15 okrążeń – załoga nr 43 
“ORZEPIŃSKI GARAGE 2”
Kierowca: Jakub Orzepiński, pilot: 
Anna Golich
III miejsce: 14 okrążeń – załoga nr 51 
“AUTRO.PL RACING TEAM”
Kierowca: Krzysztof Kamiński, pilot: 
Kacper Kamiński
“Najlepsza Stylizacja”: załoga nr 
77 “FARMER TEAM” (Pięknie 
wymalowany bolid w hawajskim 
klimacie!)
“Najbardziej Widowiskowa Jazda”: 
załoga nr 76 “KAMIKADZE”
“Największy Pechowiec”: załoga nr 
90 “Alpinserw Team” (Auto odmówiło 
współpracy tuż przed startem!)

Tekst i foto Tomasz Łuczyński

Rozmowa z Haliną Depcik, 
przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w Czyżeminku

- Ostatnie tegoroczne jasełka 
w gminie Rzgów zorganizowała 
pani 31 stycznia w Czyżeminku. 
Podobno ich tradycja jest liczona 
w dziesięcioleciach?

Tak, pierwsze zorganizowałam 
w stanie wojennym w 1982 r. w Prawdzie 
w mieszkaniu Heleny Ciesielskiej. 
Do kościoła w Rzgowie mieliśmy 
daleko, nie było jeszcze obecnej parafii 
w Woli Zaradzyńskiej. Siostra Ksawera 
Ciesielska z zakonu urszulanek namówiła 
mnie do organizacji domowych jasełek. 
Byłyśmy już dobrze zorganizowane – 
spotykałyśmy się na kółku różańcowym, 
również w mieszkaniu. Od urszulanek 
przyniosłam teksty jasełek. Zrodziła 
się tradycja domowych spektakli, na 
których śpiewało się również kolędy. 
Wtedy garnęła się do nas dzieciarnia, 
nie tylko z Prawdy, Czyżeminka, ale 
nawet Babich i Guzewa. W próbach 
uczestniczyło ponad dwadzieścioro 
dzieci! Dopiero 8 lat temu jasełka 
przeprowadziły się do pięknej świetlicy 
w Czyżeminku.

- Dzisiaj, w dobie komputerów, 
telewizji 3D, smartfonów, ściany 
wspinaczkowej i tenisa w Hali 
Sportowej w Rzgowie są jeszcze 
chętni do udziału w jasełkach?

 Już w listopadzie dopytują, kiedy 
wreszcie zaczną się próby. Oczywiście, 
następuje zmiana pokoleniowa. Starsze 
dzieci rezygnują z występowania, ale 
nigdy nie brakowało chętnych wśród 
młodszych. W czasie prób i przed nimi 
tworzą się bliskie więzy. Weterani jasełek 
wołają na mnie „pani nauczycielko”, ale 
co ze mnie za nauczycielka. Jednak robią 
to z szacunku dla moich wysiłków. Niech 
pan nie myśli, że jasełka to spotkanie 
aniołeczków. Na spotkaniach lubią 
pobrykać, podokazywać, pohałasować, 
zachowują się po prostu naturalnie. 

- Daje pani radę zupełnie sama?
No, wie pan 69 lat na karku, to już 

nie jest tak łatwo. Pomaga mi Elżbieta 
Pertyńska, emerytowana pracownica 
naukowa jednej z uczelni. Piękne 
kostiumy wychodzą spod ręki dwóch 
krawcowych: mojej córki Gabrieli 
i koleżanki Doroty. Oprawę muzyczną 
na skrzypcach zapewniają bardzo 
utalentowani synowie Wojciecha 

Skibińskiego, dyrektora GOSTiR. 
Święty Mikołaj przyniósł dzieciom 
60 paczek z łakociami. Koleżanki 
zawsze napieką ciast. W tym roku 
w roli Józefa obsadziłam Roberta 
Oberle, a Marię zagrała wyśmienicie 
Patrycja Depcik. Uwagę zwracały 
piękne kostiumy Trzech Króli. A proszę, 
pana jaka tu publiczność zjeżdża… 
Był zastępca burmistrza Mateusz 

Kamiński, nasza Jadzia Pietrusińska, 
pojawił się Jarosław Świerczyński, 
przewodniczący Rady Miejskiej na czele 
grupy radnych. Ledwie pomieściliśmy 
delegację z Woli Zaradzyńskiej. Każdego 
roku zapraszamy przyjaciół z innych 
miejscowości, bo wszyscy chętni by 
się nie pomieścili.

Rozmawiał: Włodzimierz Kupisz
Urząd Miejski w Rzgowie

W dniu 16.01.2016r. odbyło się spotkanie 
świąteczno-noworoczne w Kalinie.

Jak co roku wspólnie z koleżankami z kół 
gospodyń z naszej gminy przygotowałyśmy potrawy 
wigilijne. Przybyli do nas goście z Urzędu Miejskiego 
pan wice burmistrz Mateusz Kamiński oraz pan 
przewodniczący rady Jarosław Świerczyński. Był 
z nami obecny pan dyrektor GOSTiRU Wojciech 

Skibiński wraz ze współpracownikami.
Przybył do nas prezes ZKiOR w Łodzi pan 

Krzysztof Banasiak z panią Zofią Wąsicką oraz 
przewodnicząca KGW gm. Rzgów pani Danuta 
Szymczak i pan Zbigniew Gabara. Po krótkich 
słowach powitania przybyłych gości oraz Księdza 
proboszcza Krzysztofa Florczaka wszyscy połamali 
się opłatkiem złożyli sobie życzenia na nowy rok 

a następnie zasiedliśmy do wspólnej kolacji. Po 
części oficjalnej ruszyliśmy do wspólnej zabawy 
ponieważ był to czas karnawału. Smaczne potrawy 
nie wigilijne przygotowały gospodynie tego spotkania. 
Słowa podziękowania należą się moim koleżankom 
z KGW za trud który włożyły - dziękuję.

Dziękuję Strażakom OSP Kalino za pomoc oraz 
sołtysowi Stanisławowi Hoja.

Anna Pachulska
Przewodnicząca KGW Kalino

Wyścigi wraków w Babichach

Czyżemińskie jasełka

Spotkanie noworoczne w Kalinie

Na zdjęciu przewodnicząca KGW - Halina Depcik
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 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 2
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
Urząd Pocztowy w Rzgowie tel. 42-214-12-20
ul. Łódzka 2a
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. 507 320 120
email: naszagmina@rzgow.pl
www.naszagmina.rzgow.pl

 

Z niepokojem obserwuję pogorszenie jakości wydawania miesięcznika „Rzgów – Nasza Gmina” oraz 
wykorzystywania go do partykularnych interesów Pana przewodniczącego Świerczyńskiego, redaktora naczelnego 
Tomasza Łuczyńskiego oraz „wybranych” radnych Rady Miejskiej w Rzgowie. Niezrozumiałym jest także to, że 
rosną koszty wydawania miesięcznika (ok. 64.100 zł/ rocznie, a pogarsza się jakość techniczna i merytoryczna 
miesięcznika.

Pogorszenie jakości technicznej polega na zastosowaniu gorszej jakości papieru, zła jest jakość czcionki oraz 
nieczytelne zdjęcia.

Pogorszenie jakości merytorycznej – miesięcznik stał się tubą propagandową Jarosława Świerczyńskiego i ludzi 
z nim związanych, zawierający wiele błędów merytorycznych. Np. w nr 245 miesięcznika Włodzimierz Kaczmarek 
napisał, a Tomasz Łuczyński dopuścił do druku tekst z błędami: „Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 
zamontowano również kamerę stałą przy ul. Szkolnej 5. „Patrzy” ona na tył Orlika i nadbrzeże rzeki NER”. Każdy 
wie, że w pobliżu Orlika przepływa rzeka STRUGA. Natomiast w nr 243 miesięcznika na 1 stronie zamieszczono 
tekst jednego z radnych, który dotyczył karania mandatami na Pl. 500-Lecia. Autor napisał: „samochody parkują 
wzdłuż całej północnej części Placu 500 lecia”. Każdy wie, że od strony północnej Placu 500-lecia przebiega droga 
wojewódzka 714, zwana w Rzgowie ulicą Grodziską. Wprowadzenie tam „Strefy zamieszkania” jest niemożliwe.

Kwestie dotyczące działalności wydawniczej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego regulują 
ustawy: Prawo prasowe, Ustawa o samorządzie gminnym i Ustawa o gospodarce komunalnej. Działalność wydawnicza, 
jeżeli dotyczy upowszechniania idei samorządowej oraz promocji gminy, pozostaje w zakresie realizacji zadań 
własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym. Kontrolę nad powyższymi sprawami 
sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa. 

W myśl obowiązujących przepisów gazeta samorządowa wydawana jest przez Gminę.
Miesięcznik samorządowy „Rzgów-Nasza Gmina” jest tubą propagandową ludzi związanych z Jarosławem 

Świerczyńskim, przewodniczącym Rady Miejskiej w Rzgowie. Zgłaszałem wnioski w tej sprawie. Dnia 12.03.2015 r. 
napisałem „List do redakcji” z prośbą o opublikowanie. Listu nie wydrukowano, gdyż jak napisał Tomasz Łuczyński 
-redaktor naczelny; „Kolegium Redakcyjne nie jest zobowiązane do drukowania wszystkich tekstów”. Nadmieniam, 
że w lutym 2015 r. w miesięczniku zostały zamieszczone dwa listy Państwa Salskich. W nr 245 miesięcznika 
„Rzgów-Nasza Gmina”zamieszczony został „List otwarty Pana Marka Skalskiego do przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jarosława Świerczyńskiego”. I bardzo dobrze. Na łamach tej gazety powinny być prezentowane także 
opinie mieszkańców. Tylko mojego listu nie opublikowano. Oznacza to, że w gminie są lepsi i gorsi. A obiecano 
nam „Lepszą Przyszłość w Twoich Rękach”. Czyje to ręce? Zdaniem Leszka Chwiałkowskiego, Radnego Rady 
Miejskiej w Rzgowie „jedynym kryterium decydującym, czy tekst ujrzy światło dzienne jest jego poprawność 
stylistyczna, wierność prawdzie i podpisanie twórczości imieniem i nazwiskiem”. 

Zgodnie z opinią Kolegium RIO, niedopuszczalnym jest propaganda w gazecie samorządowej. Gazeta samorządowa 
powinna być Biuletynem Informacyjnym gminy. Poniżej treści, które nie są istotne dla mieszkańców danej 
społeczności i które nie spełniają warunku zadania własnego gminy tzn. nie mogą być finansowane przez gminę:

„Nie spełniają tego warunku publikacje o charakterze politycznym, tym bardziej jednostronne. Wspólnota 
samorządowa z natury swej jest różnorodna. Mieszkańcy różnią się między sobą poglądami. Ukazywanie opozycji 
w negatywnym świetle zaspokaja potrzeby wyłącznie ich przeciwników politycznych. Co więcej, dokonywane jest 
za pieniądze, które – jako publiczne – są pieniędzmi także tej opozycji. Takie publikacje powodują, że wydawanie 
gazety przestaje się mieścić w zadaniach własnych gminy”. Oznacza to, że nie może być przez gminę finansowane.

Krystian Pamuła,
mieszkaniec Kalina

Od Redakcji
Szanowni czytelnicy,
dziękujemy za listy i przekazywane w nich uwagi. 

Zarówno ja, jak i Kolegium Redakcyjne jesteśmy otwarci 
na wszelkie wskazówki, czego najlepszym dowodem 
niech będzie publikacja również listów krytycznych. 
Przypominam, że redakcja nie ma obowiązku, ani 
technicznej możliwości zamieszczania w gazecie całej 
korespondencji przychodzącej.

Chcielibyśmy podkreślić, że miesięcznik “Rzgów 
Nasza Gmina” jest pismem pluralistycznym. Pojawiają 
się w nim artykuły wszystkich radnych, którzy mają 
życzenie do gazety pisać. W gazecie publikowane, są 
również teksty autorstwa Panów Burmistrzów Kobusa 
i Kamińskiego, a także pracowników Urzędu Miejskiego 
oraz artykuły i listy mieszkańców. 

Zapewniam Państwa, że dokładamy wszelkich starań, 
aby poziom merytoryczny pisma rósł z miesiąca na 
miesiąc. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w gazecie 
w części poświęconej samorządowi zdecydowanie 
dominują liczne sprawozdania. W ostatnim czasie 
ukazały się bądź regularnie ukazują m.in.:

• comiesięczne sprawozdanie z działalności radnych,
• comiesięczne sprawozdanie z realizacji wniosków 

radnych przez Burmistrza,
• comiesięczne sprawozdanie z prac Rady Miejskiej,

• sprawozdanie z pracy radnej Grażyny Gałkiewicz,
• sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.

Dzięki publikacji sprawozdań mieszkańcy mogą na 
bieżąco śledzić i kontrolować prace radnych. Co więcej, 
każdy artykuł w gazecie podpisany jest imieniem 
i nazwiskiem autora.

W porównaniu z pismem wydawanym w poprzedniej 
kadencji Rady Miejskiej wzrosła zdecydowanie 
transparentność i liczba informacji  przekazywanych 
mieszkańcom na temat działań samorządu. Pomimo 
krytycznych uwag przyznać można, że gazeta wykonała 
olbrzymi krok do przodu.

Oczywiście zarówno ja, jak i Kolegium Redakcyjne, 
przepraszamy wszystkich czytelników za błędy, które 
pojawiają się w miesięczniku „Rzgów Nasza Gmina”. 
Zapewniam Państwa, że dokładamy wszelkich starań, 
by wszystkie wyeliminować. Pragnę jednak zauważyć, 
że całe Kolegium jak i moja skromna osoba gazetę 
redagujemy społecznie, a jest przy tym bardzo dużo 
pracy, dlatego prosimy wszystkich Szanownych 
Czytelników o wyrozumiałość.

Mam nadzieję, że czytelnicy zauważyli, że gazeta 
“Rzgów Nasza Gmina” w ciągu ostatniego roku 
zmieniła się na lepsze.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Łuczyński
Redaktor Naczelny

LIST OTWARTY
do Jarosława Świerczyńskiego przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie
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Zyzio Kujon

Dodatek 
szkół 

z gminy 
Rzgów

22 stycznia Przedszkole 
Publiczne w Rzgowie było 
miejscem uroczystego spotkania 
najmłodszych z najstarszymi, czyli 
wnucząt z Babciami i Dziadkami. 
Okazją ku temu stały się obchody 
Dnia Babci i Dziadka. To jedna 
z najważniejszych imprez 
w kalendarzu przedszkola. 
Dzięki uprzejmości kierownika 
GOSTiR dzieci i ich licznie 
przybyli goście spotkali się na 
hali sportowej. Nie zabrakło 
serdecznych życzeń wyśpiewanych 
i wyrecytowanych przez wnuki, 
wspólnych tańców oraz prezentów 
samodzielnie przygotowanych 
przez przedszkolaki. Występom 
towarzyszyły gorące brawa 
zgromadzonych gości, a w niejednym 
oku babci i dziadka zakręciła się 
łza wzruszenia. Imprezę prowadził 

wodzirej, zachęcając wszystkich 
gorąco do udziału we wspólnych 
tańcach, konkursach i korowodach, 
do których zapraszały dodatkowo 
wesołe rytmy. Imprezę osłodziły 

stoły z łakociami, szczególnie 
chętnie oblegane przez małych 
gospodarzy.

W imieniu Rady 
Pedagogicznej

Violetta Klonowska

Czas podsumowań w Gimnazjum im. 
Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie

W dniu 2 lutego, w Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka odbył się apel podsumowujący 
pierwszy semestr roku szkolnego 2015/16, podczas 
którego zostali wyróżnieni uczniowie z najwyższą 
średnią w szkole oraz w poszczególnych klasach, 
jak również Ci którzy nie opuścili ani jednego 
dnia w pierwszym semestrze i uzyskali 100 % 
frekwencję na zajęciach lekcyjnych. Należą do 
nich: Szymon Muras z klasy 1a,Patrycja Napieraj 
1a,Natalia Nawrocka 1a,Weronika Sądkiewicz 
1a, Patrycja Karska 3b,Grzegorz Wilk 1c, Sandra 
Sądkiewicz 2a, Martyna Michalska 2b, Sergey 
Litvinov 2b , Remigiusz Żajkowski oraz Marcel 
Bednarczyk z klasy 3c. 

Najwyższą średnią w szkole uzyskał uczeń 
klasy 2c Jakub Waprzko uzyskując średnią ocen 
5,53.W gronie najlepszych nie zabrakło również 
przedstawiciela dziewcząt, którą jest Wiktoria 
Moczkowska z klasy 3c, skończyła Ona pierwszy 
semestr ze średnią 5,14. Trzecie miejsce należy do 
Marcela Bednarczyka z klasy 3c, który uzyskał 
średnią 5,07. Podczas apelu zostali wyróżnieni 
uczniowie ze średnią 4,75, bądź wyższą. Do osób 
tych należą: Weronika Sądkiewicz kl. Ia- 4,86; 
Anna Walczak kl. IIb-5,00; Jakub Waprzko kl. 
IIc- 5,53; Martyna Pawłowska kl. II c- 5,00; 
Martyna Kabza kl. IIc- 4,93; Natalia Kubas kl. 
IIc- 4,87; Marta Kluczyńska kl. IIc- 4,80; Karolina 
Zdyb kl. III a-4,93; Dominika Żytkiewicz kl. 
IIIa- 4,93; Agata Broniarczyk kl. IIIa- 4,80; 
Adrian Owczarek kl. IIIb- 4,93; Aleksandra 
Baranowska kl. IIIb- 4,87; Wiktoria Moczkowska 
kl. IIIc- 5,14; Marcel Bednarczyk kl. IIIc- 5,07; 
Mateusz Olban kl. IIIc- 4,93. Stu procentową 
frekwencją może pochwalić się jedenaścioro 
uczniów naszego gimnazjum. Analizując średnie 
poszczególnych klas, wyróżniono trzy najlepsze. 
Pierwsze miejsce zajęły klasy 2b i 3b które 
uzyskały średnią 3,81. Drugie miejsce należy do 
klasy 2c - 3,78. Trzecie miejsce zdobyli uczniowie 
klasy 2a ze średnią 3,53. W naszym gimnazjum 
odbył się konkurs na najsympatyczniejszą 
klasę. Pracownicy szkoły wybrali 
3 najlepsze. Na podium stanęły 2b otrzymując 
tytuł najsympatyczniejszej klasy w szkole, 2c 
oraz 3a. Wszystkie nagrody dla uczniów zostały 
ufundowane przez Samorząd Uczniowski, natomiast 
dla najlepszych klas przez Radę Rodziców. 
Gratulujemy wyróżnionym uczniom i życzymy 
udanego drugiego semestru.

Patrycja Samiec kl. II b

5 stycznia br. w Szkole 
Podstawowej w Kalinie miała 
miejsce niecodzienna wizyta. 
Na zaproszenie Dyrekcji szkoły 
p. Teresy Głąb, odwiedziła naszą 
placówkę p. Bożenna Klass z domu 
Jardzioch. Opowiedziała o Węgrach, 
których jest sympatykiem i historię, 
jaka ją z tym krajem związała. Pani 
Klass przedstawiła, tym samym, 
swoje losy podczas wojny. Trudne dla 
całego narodu polskiego. Okupacja, 
aresztowania, głód i śmierć 
były obrazem najtrudniejszego 
etapu w dziejach historii Polski. 
Niegdysiejsza opowieść bardzo 
zainteresowała uczniów. Zwłaszcza, 
że była opowiedziana przez osobę, 

która doświadczyła tamtejszych 
wydarzeń. 

Na zakończenie, wszyscy 
uczestnicy spotkania otrzymali, 
od p. Bożenny Klass pamiątkowy 

kalendarzyk i książkę. Nie była 
to jednak zwykła książka. Każdy 
z podarunków niósł ze sobą 
pewną historię tak, jak czarujące 
wspomnienia naszego gościa.

Magdalena Mordaka

Wizyta Pani Bożenny Klass

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY RZGÓW NA ROK 2016 REALIZOWANYCH 
W GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W RZGOWIE

ZAPROSZENIA
Chcesz wiedzieć i umieć więcej na temat odżywiania?
Dołącz do zespołu profilaktyczno – zdrowotnego i świadomej konsumpcji, działającego w Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie. 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla gimnazjalistek i gimnazjalistów odbywają się od stycznia do 
końca maja 2016r. w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 7.15. – 8.15. w sali nr 20.

„Jak dobrze wstać skoro Świt”
Przyjdź na zajęcia z zakresu papieroplastyki – scrapbookingu. Będziesz miała/ miał możliwość tworzenia 
kart świątecznych, urodzinowych, imieninowych, albumów rodzinnych, notatników, zaproszeń.
Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godz. 7.15 – 8.15 w sali nr 20. (liczba uczestników ograniczona) 

Serdecznie zapraszam 
Emilia Nowacka

nauczycielka chemii
i wychowania do życia w rodzinie
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Styczeń upłynął naszym zawodnikom pod znakiem 
ciężkiej pracy przed nadchodzącą rundą rewanżową. 
Wszystkie zespoły trenowały na hali, dodatkowo 
juniorzy i seniorzy mieli treningi biegowe w terenie, 
a pierwsza drużyna korzystała również z zajęć 
na siłowni, prowadzonych przez profesjonalnych 
instruktorów. A wszystko po to, aby wyniki uzyskane 
wiosną były satysfakcjonujące zarówno dla samych 
zawodników, jak i kibiców Zawiszy.

Podopieczni Jacka Włodarczewskiego kontynuują 
przygotowania do rundy wiosennej. Trzeba przyznać, że 
przebiegają one w bardzo urozmaiconej formie. Oprócz 
spotkań sparingowych, czy zajęć w terenie, zawodnicy 
mają także możliwość przeprowadzenia zajęć na 
najnowszym oraz w pełni profesjonalnym sprzęcie, 
jakim dysponuje centrum fitness Fabryka Formy 
(zwycięzca rankingu na Profesjonalny Klub Fitness 
w Polsce – tytuł przyznany przez Body LIFE oraz fit.
pl). Jest to nowoczesne centrum fitness dostosowane  
do indywidualnych potrzeb osób nastawionych na 
aktywny styl życia. W ofercie znaleźć można treningi 
funkcjonalne (pozwalające zadbać o sylwetkę, 
kondycję oraz rozwój cech motorycznych), zajęcia typu 
spinning (polegające na intensywnej jeździe rowerem 
stacjonarnym w rytm muzyki) oraz szeroko pojęty 
fitness zróżnicowany pod względem intensywności 
i dynamiki. Fabryka Formy w Porcie Łódź to aż 7 
zróżnicowanych stref treningowych: funkcjonalna, 
indoor walking, cardio, siłowa oraz wolnych ciężarów, 
a także sala spinningowa oraz aerobic. Powierzchnia 
wszystkich stref to około 1700 m2 i z tych wszystkich 
możliwości mogą korzystać nasi seniorzy. Miejmy 
nadzieję, że dzięki tak rozbudowanym przygotowaniom 
osiągną jeszcze lepsze wyniki w rundzie rewanżowej. 
Do tej pory rozegraliśmy trzy mecze sparingowe. 
Zaczęliśmy od wysokiej porażki z wiceliderem III ligi 
łódzko-mazowieckiej, Lechią Tomaszów Mazowiecki. 
Później jednak przyszło równie wysokie zwycięstwo 
(7:3) z LKS-em Rosanów. Łupem bramkowym w tym 
spotkaniu podzielili się Jakub Perek (trzy trafienia), 
Piotr Grzejdziak (dwa) oraz Łukasz Wiśniewski  
i Artur Kulik. W ostatnią sobotę stycznia przegraliśmy 
z Jutrzenką Warta 0:3. Przed naszymi zawodnikami 
kolejne cztery mecze w lutym, kiedy to będziemy 
mierzyć się m.in. z liderem III ligi łodzko-
mazowieckiej Sokołem Aleksandrów Łódzki oraz 
Wartą Sieradz, innym przedstawicielem tego poziomu 
rozgrywek. Inauguracja rundy wiosennej 19 marca,  
w Rzgowie będziemy podejmować Mechanik 

Radomsko.
Rezerwy rozpoczęły serię meczów kontrolnych 

30 stycznia starciem z A-klasowym GKS-em 
Ksawerów. Pierwsze spotkanie przyniosło nam 
zwycięstwo 2:0 po trafieniach Adama Wróblewskiego 
i Radosława Szola. W lutym podopieczni Jerzego 
Rutkowskiego będą grali z rywalami ze swojej ligi, 
a najciekawiej zapowiada się pojedynek z drugim 
zespołem Sokoła Aleksandrów. Start wiosennych 
rozgrywek w świąteczny weekend 26/27 marca,  
a naszym rywalem będą właśnie aleksandrowianie. 
Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim w Rzgowie.

Drużyny młodzieżowe również sumiennie 
przygotowują się do wznowienia rozgrywek. 
Juniorzy Młodsi mają za sobą pierwszy sparing 
z Łodzianką Łódź, który wygraliśmy 3:1 po 
bramkach Sylwestra Paczesia, Łukasza Modranki 
i Damiana Stępniewskiego. Najmłodsze zespoły 
szlifują formę na hali. Obie drużyny brały udział  
w styczniu w turniejach. Starsza grupa (rocznik 
2004/05) broniła zdobytego rok wcześniej tytułu 
podczas rozgrywek Rawa Cup 2016. Tym razem 
nie udało się zająć miejsca na podium, jednak piąte 
miejsce w silnie obsadzonym turnieju jest równie 
dobrym wynikiem. Strzelcy bramek: Piotr Nowak 

i Krzysztof Kapuścik - obaj po 3 oraz Bartosz Lewko 
i Jakub Ciećwierz - obaj po 2. Nasz najmłodszy zespół 
(rocznik 2006 i młodsi) brał udział w zawodach  
w Dobryszycach i Godzianowie. Pierwsze 
rozgrywki miały charakter towarzyski, bez 
końcowej klasyfikacji, a dzięki dużej liczbie 
zawodników po raz kolejny wystawiliśmy  
do boju dwie drużyny. Ogółem zanotowaliśmy trzy 
zwycięstwa, dwa remisy oraz pięć porażek, a bramki 
zdobywali: Wiktor Chachuła (pięć), Miłosz Kamiński 
(trzy), Szczepan Kuzik i Jan Wójcik - obaj po dwa 
trafienia. W Godzianowie nasze dwa zespoły notują 
ogółem jedno zwycięstwo, cztery remisy i pięć 
porażek, a bramki zdobywali Wiktor Chachuła 
(cztery), Miłosz Kamiński i Jakub Derczyński (obaj 
po dwie) oraz Marek Jakobsze.

Na koniec składamy prośbę do wszystkich 
sympatyków o wsparcie w postaci przekazania 
1% podatku na rzecz Zawiszy. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na rozwój Klubu. Pomóc można poprzez 
wpisanie w odpowiednim formularzu PIT nr KRS: 
0000401965, zaznaczenie krzyżykiem wyrażenia 
zgody na przekazanie kwoty oraz wpisanie celu: dla 
GLKS Zawisza Rzgów. Z góry bardzo dziękujemy 
za każdą przekazaną złotówkę

z upoważnienia GLKS Zawisza  
Kamil Poros

Pracowity styczeń za nami

W sobotę, 9 stycznia koło regionalne 
ze Szkoły Podstawowej w Rzgowie 
zostało zaproszone na zabawę 
mikołajkową, zorganizowaną przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Rzgowie 
i Ochotniczą Straż Pożarną. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni paniom 
z Koła Gospodyń za propozycję udziału 
w tej imprezie. Uczniowie pod opieką 
polonistki Anny Kret i nauczycielki 
Anny Kozłowskiej, uczestniczyli 
w zabawach przygotowanych dla dzieci, 
było sporo śmiechu i przepyszne pączki.

Po części rozrywkowej czekała 
na nas niemała niespodzianka! Druh 
Adam Górecki, naczelnik OSP Rzgów 
- szczycący się tytułem Strażaka 
Roku’ 2015 - osobiście oprowadził nas 
po strażnicy. Pokazał wyposażenie 
wozów ratowniczo-gaśniczych. 
Opowiedział bardzo ciekawie o tym, 
w jaki sposób ochotnicy czuwają nad 
naszym bezpieczeństwem i o codziennej 
służbie. Dziękujemy.

Anna Kret

Strażackie mikołajki
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SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA ROK 2016
Zarząd GLKS Zawisza Rzgów informuję wszystkich członków 

Klubu o konieczności wpłacenia składki członkowskiej za rok 2016 
do dnia 29.02.2016 r. Wysokość składki na ten rok to 30 zł. Prosimy 
o wpłaty osobiste w siedzibie Klubu, po wcześniejszym ustaleniu 
terminu drogą telefoniczną: 665-090-083 lub poprzez e-mail: zawisza.
rzgow@wp.pl. Istnieje również możliwość wpłaty na konto: PEKAO 
S.A. oddział w Rzgowie, 85 1240 3435 1111 0010 4181 1770; GLKS 
Zawisza, Rzgów ul. Tuszyńska 56, podając w tytule przelewu imię  
i nazwisko członka, za którego dokonywana jest wpłata. Osoby, 
które chcą dołączyć do grona członków Zawiszy Rzgów, proszone są 
o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail w celu wypełnienia deklaracji 
oraz otrzymania legitymacji członkowskiej. Zebranie sprawozdawcze 
planowane jest na pierwszą połowę marca 2016 r.

NABÓR DO GLKS ZAWISZA RZGÓW
Serdecznie zapraszamy zawodników urodzonych w latach 1999-2003, 

2004-2005 oraz 2006 i młodszych na treningi drużyn występujących 
w ligach, odpowiednio, B1 Junior Młodszy (trener Marcin Rutkowski), 
D2 Młodzik oraz E2 Orlik (trener obu grup: Michał Osiński). 
Przypominamy, że Klub za uczestnictwo w treningach nie pobiera 
żadnych opłat miesięcznych, ani wpisowych.

Więcej informacji udzieli prezes Robert Świerczyński, nr tel.  
505-128-168. Możliwy również kontakt poprzez e-mail: 
zawisza.rzgow@wp.pl


