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2 Nowy RZGÓWczerwiec 2016

Cennik na www.nowyrzgow.pl!

Reklamuj się skutecznie
w „Nowym Rzgowie”

Docieramy do sklepów
i każdego gospodarstwa

Przodujemy w Internecie

Nakład jednorazowy: 4 tys. egz.

REKLAMA U NAS = SUKCES

W pierwszych słowach

Owoc na czerwiec

Truskawka

Halo, „Nowy Rzgów”!

Drodzy Czytelnicy,

Profesjonalne zajęcia piłki nożnej KASY 
FISKALNE 

AMADEO

Pabianice 
ul. Łaska 3/5 lok. 2 
tel. 602 222 770
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  facebook.com/mateusz.kaminski.rzgow
     www.mateuszkaminski.pl

Mateusz Kamiński
Kandydat na BurMistrza rzgowa

szanowni Państwo,
drodzy Mieszkańcy gminy rzgów!

Już 19 czerwca w przedterminowych wyborach wybierzemy nowego burmistrza. 
Kandyduję na to stanowisko i bardzo Państwa proszę o poparcie.

Ubiegam się o tę funkcję, ponieważ chcę dokończyć przerwaną przez nieuleczalną 
chorobę kadencję mojego dotychczasowego szefa. Pragnę zrealizować wspólne 
zamierzenia i plany, które przez ostatni rok dopiero zostały zarysowane, a z powo-
dzeniem mogą zmienić naszą małą ojczyznę na lepsze. 

Serdecznie Państwa zapraszam do zapoznania się z moim programem. 

Pozostaję z nadzieją na Państwa poparcie, a w dalszej przyszłości owocną 
współpracę dla powodzenia Gminy Rzgów. 

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam!
 
Mateusz Kamiński 
Bezpartyjny kandydat na burmistrza Rzgowa

szanuję przeszłość 
– tworzę przyszłość
wŚrÓd Ludzi – dLa Ludzi
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Startuje Pan w  wyborach
na  burmistrza po raz drugi.
Dlaczego?

Mieszka Pan w  Starowej
Górze. Czy to oznacza, że przy
dzieleniu budżetu będzie Pan
faworyzował swoje miejsce za-
mieszkania?

Jak Pan ocenia ponad 16 mie-
sięcy zarządzania gminą przez
Konrada Kobusa i  Mateusza
Kamińskiego?

Jakie zatem będą Pańskie
priorytety?

Jeśli wygra Pan wybory, jak
będzie wyglądała polityka ka-
drowa w  Urzędzie Miejskim
w Rzgowie?

A jacy są rzgowscy urzędnicy?

Redaktor „Gazety Rzgowskiej”
napisał, że Pana firma pod-
upada i  kuleje, więc nie może
być Pan dobrym gospodarzem
gminy. Proszę o ustosunkowa-
nie się do tego spostrzeżenia.

Co słowa profesora Władysła-
wa Bartoszewskiego „Warto
być przyzwoitym” dla Pana zna-
czą?  I  co mogą w konsekwencji
oznaczać dla gminy Rzgów?

Marek Martynowski: Chcę sprawiedliwie zarządzać całą gminą
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Wywiad/WYBORY 2016

Marek
MARTYNOWSKI
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Gałkiewicz uhonorowana, Skibiński wyszedł z gali

Wyautowani

Radni z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach” stracili przewodniczącego i redaktora naczelnego.

Ponad 1.000 podpisów, czyli 873

Chwiałkowski kontuzjowany

Fakty
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Opłaciło mu się

Rzgów okazał się dla Skibińskiego ziemią obiecaną.

Nie będzie kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce?

Fakty

Figa zamiast boiska

Choroba burmistrza rozłożyła prawników

Wiceburmistrz podpisał dokument bez wymaganej zgody Rady Miejskiej.

Zawody i partie w komitetach

Jest adwokat, lekarz, strażacy, a  komitet wyborczy Ski-
bińskiego zdominował PiS.

Gazeta inna niż wszystkie

Dla myślących

R
E

K
L

A
M

A
W

Y
D

A
W

C
Y



7Nowy RZGÓW czerwiec 2016 Fakty

Bajka dla inteligenta, czyli „Finansowy eksperyment myślowy”

Niesmaczna kiełbasa wyborcza

Strażacy zawiedli się na Chwiałkowskim
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Szanowni Państwo,

moim priorytetem jako Burmistrza Rzgowa będzie budowa kanalizacji w  Starej
Gadce, Starowej Górze i  Gospodarzu, a  następnie w  pozostałych sołectwach oraz
wprowadzenie dopłat do domowych oczyszczalni ścieków. Doprowadzę także do bu-
dowy żłobka i Domu Kultury w Rzgowie (po konsultacjach społecznych) oraz przed-
szkoli w  Kalinie i  Guzewie. W  pozostałych sołectwach położę nacisk  na  poprawę
stanu dróg, budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz siłowni  na  świeżym po-
wietrzu. Rozszerzę także program bezpłatnej opieki stomatologicznej  na  wszystkie
dzieci. Wszystkim przedsiębiorcom, zarówno tym działającym już w  gminie, jak
i  nowym inwestorom, których do  gminy sprowadzę, proponuję obniżkę podatków.
Na moją pomoc jako Burmistrza mogą liczyć też strażacy. Wprowadzę tzw. wyjazdo-
we oraz wspólnie z prawnikami uporządkuję kwestie własności gruntów pod strażni-
cami. Wszystkie ważne dla  gminy decyzje będę podejmować po konsultacjach spo-
łecznych.

Jednocześnie chciałabym zadeklarować, że tak jak to czynię z  moją dietą radnej,
którą regularnie przesyłam do Caritas w Rzgowie, tak samo będę przekazywać poło-
wę pensji Burmistrza  na  cele charytatywne w  naszej gminie. Zapraszam Państwa
do  pisania  na  adres grazyna.galkiewicz@tomax.com.pl z  propozycjami,  na  jaki cel
konkretnie powinnam przekazywać te pieniądze.

Grażyna Gałkiewicz
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Debiutant

W marcu rozpoczął pracę u Ptaka, w czerwcu został przewodniczącym Rady Miejskiej.
Szkicujemy portret Jana Michalaka.

Przewodniczący Rady Miejskiej został wybrany nielegalnieWłodek rysuje

Fotopamiątka

Ochrzczeni od 1050 lat
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Powrót starej gwardii

Jarosław Świerczyński: „Aktualny przewrót w Radzie, w mojej ocenie jest wynikiem cynicz-
nej gry starych politycznych wyjadaczy z poprzedniego układu”

Magdalena Hodak: Radni od-
wołali Pana z funkcji przewod-
niczącego RM. Zaskoczony?

Co ma Pan  na  myśli mówiąc
o „rządach starego układu”?

Ma Pan – jako lider komitetu
wyborczego „Lepsza Przy-
szłość w Twoich Rękach” – po-
czucie porażki? W  końcu
udało się Wam „rozbetono-
wać” Radę Miejską.

Radny Marek Bartoszewski
pod koniec sesji podkreślił,
ze  odczuwa satysfakcję, gdyż
szefował radzie 24 lata i nie zo-

stał odwołany, a  Pan stracił
stanowisko już po 18 miesią-
cach.

Co się w ciągu tych 18 miesięcy
udało, a  co nie wyszło albo
mogło wyjść lepiej?

Jak zamierza Pan budować re-
lacje z  nowym przewodniczą-
cym?

Jakie priorytety stawia Pan
przed sobą jako szeregowy
już radny?
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Magdalena Hodak: Mam przed
sobą ostatni numer „Gazety
Rzgowskiej”. Zarzut się pojawił
taki, że (rym nieunikniony)
pani Grażyna jest z Tuszyna…

Piszą tu, że pani Grażyna przy-
kleiła się do Gałkiewiczów.

No to terenów inwestycyj-
nych do  sprzedaży przy
ul. Nasiennej chyba też?

Ale ma powstać chodnik przy
Nasiennej. A  tam macie Pań-
stwo działki.

Rondo z przedłużeniem ul. Tu-
szyńskiej też wam do  chrzanu
tarcia?

Lepsza komunikacja jest chyba
zaletą?

Dla niektórych nie ma żadnej świętości
O atakach na rodzinę, utrudnianiu realizacji przedsięwzięć biznesowych, wyssanych z palca, szkalujących opowieściach o kandydatce na fotel bur-
mistrza rozmawiamy ze Zbigniewem Gałkiewiczem, mężem Grażyny.
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A  propos. Rzeczywiście jest
szansa  na  ściągnięcie inwe-
storów?

Jakie były konsekwencje tego
odwrotu?

Przecież odrolnienie opłaciło-
by się.

Ale to wy podobno kupujecie
grunty?

Dlaczego Gospodarz jest w opła-
kanym stanie?

Wróćmy jeszcze  na  chwilę
do planów budowania tam hali.

Długą historię mają inne hale.

Swojego czasu zasłynęliście
z  niekonwencjonalnych kon-
taktów z politykami.

W  sądzie rozpocznie się spra-
wa o  wyłudzenie przez pana
od  brata akcji „Polrosu” war-
tych 17 milionów.

Nie przysłużył się Państwu
spór z bratem.

Ale trzeba się pozbierać…
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Kto się boi Grażyny Gałkiewicz?

Czytelnik pyta

Dlaczego ograniczono odbiór bioodpadów tylko do trzech worków? I to tuż przed sezo-
nem wykaszania traw.

Odpowiada Włodzimierz
Kupisz z Urzędu Miejskiego
w Rzgowie:
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List do redakcji

Kim jest redaktor „Gazety Rzgowskiej” Ryszard Poradowski?

1. Ryszard Poradowski dzien-
nikarz

2. Ryszard Poradowski polityk
3. Ryszard Poradowski prze-
grywa w  sądach z  Grażyną
Gałkiewicz

Nieprawda w „Rzgowskiej Prawdzie” Bułka przez bibułkę

Archiwalne numery miesięcznika na www.nowyrzgow.pl
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Szkoła przyjazna repatriantom

Małżonkowie przeprowadzili się z Romanowa do Kalina.

Media
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Cisza wyborcza będzie
obowiązywała od 17 czerwca

(piątek) od 24.00!

Ludzie, jak wygląda Gminny Ośrodek Kultury?!

Misz-masz

Nasza galeria z kandydatami

Kogo spotkamy w lokalach wyborczych

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 1 w Rzgowie

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 2 w Rzgowie

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 3 w Starej Gadce

Obwodowa Komisja Wyborcza
nr 4 w Starowej Górze

Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 5 w Guzewie

Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 6 w Kalinie

Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 7 w Grodzisku
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Nasza sonda

Za pięcioma górami, za pięcioma rzekami

O to jak zamierzają spędzić tegoroczne wakacje zapytaliśmy kandydatów na burmistrza Rzgowa.

Podsumowanie kampanii w fotoskrócie

Relaks
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„Leśna polityka”, czyli dramat w nie wiadomo ilu aktach (5)

Leśne rewolucje

W świecie fikcji
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Ważne telefony

Ogłoszenia filigranowe
– ozdobne

Ogłoszenia drobne

Motoryzacyjne/Sprzedam
Usługi/Dom

Znajdź
i polub nas

na
Facebooku!

Wyjątkowy koncert

Pocztówka z naszych stron

PPoozzddrraawwiiaammyy zzee RRzzggoowwaa!!

Udany połów Olka
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W kuluarach

Płaskostopka

redakcyjna

Niech nam żyje
Mao Ptakao!

Gdyby kózka
nie skakała...

No to
zjeżdżaj...

No to jedziemy! I jeszcze jeden
ode mnie... Haha!

No cóż, zmuszony jestem
opuścić stół prezydialny.

W takim razie ja
też sobie idę! To było

do przewidzenia.

Sesja ekspresja

Panie Waprzko,
Pana nikt o zdanie

nie pytał.

Strefa strofa

Gdzie są Ryśka okulary




