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Halo, „Nowy Rzgów”!

Niemiły burmistrzowi
urzędowy bank ofert
pracy
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„Tu powstaje moloch”
Radny Jan Spałka uważa, że plano-
wany Dom Kultury jest zbyt duży.

Dzieci się cieszą
Nowa zjeżdżalnia stanęła na placu zabaw w parku
im. Adama Mickiewicza.
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Tylna i Wąska jednokierunkowe?!
Radny Radosław Pełka wnioskuje, by ulice Tylna
i Wąska były jednokierunkowe. Co na to mieszkańcy?

Chińczycy w 6 dni budują wieżowiec, burmistrz Rzgowa
852 dni robi projekt odwodnienia ulicy!
W  Internecie można obejrzeć nagranie,  na  którym widać, jak Chińczycy budują wieżowiec
w 6 dni. W Japonii natomiast w 2 dni naprawiono 5-pasmową ulicę, w której po trzęsieniu
ziemi pojawił się lej szeroki  na  30 metrów i  głęboki  na  8 metrów. Tymczasem w  gminie
Rzgów mieszkańcy od ponad dwóch lat czekają, aż Urząd Miejski wykona ostateczny projekt
odwodnienia jednej z głównych ulic Rzgowa – ul. Tuszyńskiej.

Wojewoda ma zastrzeżenia do uchwał
W  związku ze  sprawowaniem nadzoru nad działalnością uchwałodawczą gmin,
wojewoda łódzki wnosi zastrzeżenia do  uchwał przyjmowanych przez Radę
Miejską pod przewodnictwem Jana Michalaka.
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Których inwestycji nie zrobiono w 2016, chociaż były
na nie pieniądze?
Naszych Czytelników poruszyła wiadomość o tym, że w 2016 roku nie zrealizowano inwesty-
cji za kwotę 5 mln złotych – chociaż w gminnej kasie były pieniądze, a inwestycje były zapi-
sane w budżecie. Pytacie, które inwestycje „wyleciały” z planu, więc postanowiliśmy zagłę-
bić się w temat. Na wstępie przypomnijmy, że wszystkie zmiany w budżecie w trakcie roku
odbywają się na wniosek burmistrza.

Jakie inwestycje wykreślono w 2016? Mieszkańcy Rzgowa są chyba najbardziej po-
krzywdzeni. Burmistrz zrezygnował z wykonania następujących działań:

Poniechano także prac projektowych zawartych w budżecie:

Z jakich inwestycji zrezygnowano w innych częściach gminy?

Zrezygnowano także z wykonania projektów:
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Jan Michalak gorszy nawet od Marka Bartoszewskiego?
[RANKING PRZEWODNICZĄCYCH]

1 czerwca minął rok sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej przez Jana Michalaka. Postanowiliśmy sprawdzić, jak
wypada na tle swoich poprzedników – Jarosława Świerczyńskiego i Marka Bartoszewskiego. W poszczególnych kategoriach przyzna-
waliśmy punkty – Panowie otrzymywali +1 punkt za pozytywne dokonania lub -1 punkt za negatywne działania.

Jarosław Świerczyński

Przewodniczący RM 
od 1.12.2014 
do 1.06.2016

Marek Bartoszewski

Przewodniczący RM 
do wyborów w 2014

Jan Michalak

Przewodniczący RM 
od 1.06.2016

Niezależność 
finansowa od 
Urzędu Miejskiego 
i największych 
inwestorów w gminie

Niezależny przedsiębiorca:
1. Nie wykonywał usług dla Urzędu Miejskiego.
2. Nie wykonywał usług dla największych 

inwestorów w gminie.

Swego czasu przedsiębiorca wykonujący 
na terenie gminy kanalizację, także na zlecenie 
Urzędu Miejskiego. Kilka lat temu firmę przejął 
syn. 

Uzależniony finansowo od największego inwestora 
w gminie. Jest pracownikiem firmy PTAK Warsaw 
Expo od kwietnia 2016.
W polu „wynagrodzenie za pracę” oświadczenia 
majątkowego Michalaka za 2016 widnieje kwota 
101.913,06 zł. Daje to ponad 11 tys. zł miesięcznie 
podczas 3 kwartałów pracy w PTAK Warsaw Expo!

2 pkt. 0 pkt. -1 pkt.
Przynależność 
partyjna

Nigdy nie należał do żadnej partii. 
Współzałożyciel Stowarzyszenia Obrony 
Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów.

PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe). Jest 
prezesem Zarządu Gminnego PSL w Rzgowie.

Należał do PZPR (Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza).

1 pkt. 0 pkt. - 1 pkt.
Stosunek do 
mieszkańców 
na sesjach

Zapewnił mieszkańcom możliwość zabierania 
głosu podczas obrad.

Nasłał policję na mieszkańców, którzy chcieli 
zabrać głos w trakcie obrad.

Utrudnia mieszkańcom zabieranie głosu podczas 
obrad.

1 pkt. - 2 pkt. - 1 pkt.
Czas dla mieszkańców 1. Obecny dyżurach radnych. 

2. Uczestniczy w zebraniach sołeckich.
1.Obecny na dyżurach radnych
2. Uczestniczył w spotkaniach sołeckich.

1. Obecny na dyżurach radnych.

2 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
Działania na rzecz 
przejrzystości prac 
Rady Miejskiej

1. Wprowadził transmisję obrad RM przez 
Internet.

2. Wprowadził głosowania imienne.
3. Wprowadził publikowanie projektów uchwał 

na BIP przed sesją.

Brak. Skasował głosowania imienne, 
mieszkańcy nie mogą sprawdzić jak głosował ich 
radny nad konkretną uchwałą. 

3 pkt. 0 pkt. - 1 pkt.
Organizacja prac 
Rady Miejskiej

1. Wprowadził zwyczaj starannego analizowania 
uchwał przed ich podjęciem. 

2. Zdemokratyzował prace Rady poprzez 
zwiększenie roli Przewodniczących Komisji 
RM.

1. Wprowadził niepisaną zasadę, w myśl której 
sesja Rady Miejskiej odbywa się w ostatnią 
środę miesiąca.

2. Wprowadził omawianie projektów uchwał 
na wspólnych posiedzeniach Komisji tydzień 
przed sesją.

1. Rozregulował kalendarz prac Rady Miejskiej.
2. Wtrąca się w prace większości komisji m.in. 

Planowania Przestrzennego, Budżetowej 
i Rewizyjnej.

3. Utrudnia radnym korzystanie z obsługi prawnej.
4. Obrady prowadzi w pośpiechu.

2 pkt. 2 pkt. - 4 pkt.
Prowadzenie sesji 1. Zawsze dobrze przygotowany do sesji, 

wypowiada się klarownie. 
2. Dokładnie tłumaczy mieszkańcom czym 

zajmuje się Rada. Może czasem zbyt 
dokładnie, co zabiera sporo czasu.

1. Dobrze przygotowany do sesji.
2. Brak mu cierpliwości, co skutkowało mało 

kulturalnymi wypowiedziami.

1. Nieprzygotowany do sesji. Popełnia błędy 
formalne, nawet na etapie zwoływania sesji.

2. Trudno wyłowić sens z jego wypowiedzi.

2 pkt. 1 pkt. - 2 pkt.
 Doświadczenie 
w Przewodniczeniu 
RM

Brak Wieloletnie Brak

0 pkt. 2 pkt. 0 pkt.
Podsumowanie 13 pkt. 5 pkt. - 9 pkt.
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Tu jest niebezpiecznie

Po Europie

„Zagroda dla Polaków”

Egzotyka

LLaattoo wwsszzęęddzziiee…… jjeeddzziieemmyy  nnaa  wwaakkaaccjjee!!

GGddzziiee jjeesstt ttaanniioo,, ggddzziiee nniieebbeezzppiieecczznniiee,, aa   ggddzziiee zzoobbaacczzyymmyy nnaajjwwiięęcceejj aattrraakkccjjii??
PPrreezzeennttuujjeemmyy WWaamm wwaakkaaccyyjjnnee ttrreennddyy   nnaa   22001177 rrookk.. PPooddrrzzuuccaammyy ttaakkżżee kkiillkkaa
ppoommyyssłłóóww ww  ooffeerrcciiee llaasstt mmiinnuuttee  nnaa  ssppęęddzzeenniiee lleettnniieeggoo wwyyppoocczzyynnkkuu..

Archiwalne numery miesięcznika na nowyrzgow.pl
Zajrzyj koniecznie. Zapraszamy!
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Grajcie nam dalej!
Rzgowska Orkiestra Dęta skończyła 110 lat.

Relaks

Całkiem niedaleko, nie za dziesiątą rzeką
Aby dobrze odpocząć, nie trzeba wcale oddalać się
ze  Rzgowa tysiące kilometrów. Atrakcje mamy  na  wy-
ciągnięcie dłoni. Jeśli nie masz szans  na  urlop, to i  tak
możesz sobie zafundować krótki, ale efektywny wypad.

Trochę historii

Safari i literatura

Ochotnicy sprawni i gotowi
do działania
11 czerwca  na  płycie boiska Zawiszy odbyły
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Rywalizację oglądała kilkusetosobowa pu-
bliczność.
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Nasza radna najpopularniejszym samorządowcem
Grażyna Gałkiewicz już po raz trzeci odniosła sukces w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego”.

O PRIORTYTETOWCH
INEWSTYCJACH

O PLANACH
NA RESZTĘ KADENCJI



Gehenna komunikacyjna
O  tym, że mieszkańcy Rzgowa są załamani zmianami w  komunikacji napisał w  czerwcu
dziennik „Fakt”. O niedogodnościach trąbimy od dawna.



Fałszywi policjanci?
Czy kradzieże w Rzgowie i sąsiednim powiecie mają ze sobą związek?
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O co chodzi?

Dla kurażu i zdrowotności

Dla relaksu i piękności

KKoonnooppiiee  nnaa  wwsszzeellkkiiee ddoolleegglliiwwoośśccii

Nie odurzają i nie uzależniają. Są przyjaźniejsze dla organizmu niż tabletki i produkty syn-
tetyczne, bo nie wywołują skutków ubocznych. Mowa o konopiach siewnych.
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Radosne celebrowanie wiary
Boże Ciało to jedno z najradośniejszych świąt w Kościele katolickim. Jaka jest jego geneza,
kiedy pojawiło się w  Polsce i  dlaczego tak ważny jest cud eucharystyczny? Przeczytajcie
o burzliwych dziejach tego Święta.

Burzliwa historia

Krople cudownej krwi

Boże Ciało u nas
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Znajdź
i polub nas 

na Facebooku!
Tańce, magia i kino
Na terenie GOSTiR w Rzgowie odbył się Rodzinny Dzień Dziecka.

Nasze zdolniachy
W tym miejscu prezentujemy sukcesy naszej młodzie-
ży: uczniów, artystów i  sportowców. Zapraszamy na-
uczycieli, rodziców i  opiekunów grup do  przesyłania
informacji i zdjęć na adres: kontakt@nowyrzgow.pl

R
E

K
L

A
M

A
W

Y
D

A
W

C
Y Sobótki na Orliku



12 Nowy RZGÓWczerwiec 2017

Płaskostopka redakcyjna

Jaja po rzgowsku

Wysyłamy samorządowców 
na wakacje




