
1 Nowy RZGÓWgrudzień 2017

G
az

et
a

be
zp
ła

tn
a

D L A M Y Ś L Ą C Y C H

www.nowyrzgow.pl

grudzień 2017
rok III/12(28)

Dom Kultury
jednomyślnie
uchwalony,

a burmistrz nadal
niezadowolony

str. 4

Bizancjum
w Rzgowie?

Kredyt na prawie
20 milionów?

str. 6

Cenzorskie
zapędy

przewodniczącego
Rady Miejskiej

str. 7

Komu rózgę,
komu

czekoladowego
Mikołaja?

str. 15

Burmistrz:

Wy
nie kochacie
gminy!
Mieszkańcy w szoku str. 5



2 Nowy RZGÓWgrudzień 2017W pierwszych słowach

Halo, „Nowy Rzgów”!

Krótko

Mikołajki w GOSTiR

ŚŚwwiiąątt ssppęęddzzoonnyycchh jjaakk nnaajjppiięękknniieejj..
WW zzddrroowwiiuu,, ssppookkoojjuu,, wwśśrróódd nnaajjbblliiżżsszzyycchh
oorraazz zzee śśwwiięętteecczznnyymm nnuummeerreemm
„„NNoowweeggoo RRzzggoowwaa””
OObbyy kkaarrpp ssmmaakkoowwaałł ii nniicc nniiee zzaasszzkkooddzziiłłoo..

WW 22001188 rrookkuu nniieecchh ssppeełłnniiąą ssiięę
wwsszzyyssttkkiiee WWaasszzee mmaarrzzeenniiaa

Ważne telefony
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Niezatapialny doradca
• Nowe przepisy zakazują zatrudniania doradców

w urzędach takich jak rzgowski.
• U  nas doradcą był Miron Ossowski, związany z  PSL.

Pracy jednak nie stracił – pozostanie w  ratuszu
na innym stanowisku.

R
E

K
L

A
M

A

Gryfy, atlas i bieżnia
• Siłownia w  GOSTiR przeszła grun-

towną modernizację.
• Zdemontowano część starego sprzę-

tu i pojawiły się nowe urządzenia.
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Dom Kultury jednomyślnie uchwalony, ale…
• Wszyscy radni poparli budowę Domu Kultury i dołożyli blisko 1,5 miliona zł.
• Burmistrz wykorzystał sesję do  ataku  na  radnych i  silnego eksponowania swoich zasług

dla tej inwestycji.
• Tylko dzięki spokojnym reakcjom radnych nie doszło do awantury.
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„Państwo tej gminy nie kochacie!
Państwo tej gminie szkodzicie!”

• Mieszkańcy w szoku po wystąpieniu burmistrza na sesji Rady Miejskiej.
Porównał rzgowiankę do komunistycznego dyktatora.

• Czy mieszkańcy proszący urząd o informacje mają coś wspólnego z tajemniczymi,
„pseudowyborczymi” materiałami?

• Burmistrz popiera ograniczenie czynnego udział mieszkańców w sesjach.
• Czy radny, który oddaje swój czas na wypowiedź mieszkance zasługuje na połajankę?

Burmistrz porównał miesz-
kankę Rzgowa do  komuni-
stycznego dyktatora

Burmistrz popiera ogranicze-
nia dla  mieszkańców zabiera-
jących głos

Pytania do  burmistrza niemi-
le widziane

Okazywanie kultury również
niemile widziane

Archiwalne numery miesięcznika na nowyrzgow.pl
Zajrzyj koniecznie. Zapraszamy!
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List do redakcji

Panie Burmistrzu, za kogo Pan nas uważa?

Jak burmistrz radzi sobie
z wykonywaniem inwestycji?

Jak działa „kiełbasa wyborcza” Przedstawiamy propozycję
uczciwą wobec mieszkańców

Fakty

Bizancjum czy kiełbasa wyborcza? Burmistrz proponuje
zaciągnięcie kredytu na ponad 20 mln zł!
• Do Rady Miejskiej wpłynął projekt budżetu na 2018 autorstwa burmistrza.

Zakłada on deficyt na poziomie 21,2 mln zł.
• Burmistrz proponuje zwiększenie wydatków budżetowych o 21%.

Czy poradzi sobie z takim wyzwaniem?
• Mamy realny budżet czy tylko kiełbasę wyborczą?
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Cenzorskie zapędy Jana Michalaka
• Przewodniczący Rady Miejskiej nie chciał odczytania skargi mieszkanki.
• Czy to kolejna próba cenzury prac RM?

Fakty

Chce, aby NIK skontrolował GDDKiA
• Burmistrz skierował doniesienie do NIK. Wnioskuje o przeprowadzenie kontroli w GDDKiA.
• Czy gminę Rzgów mogą spotkać przykre konsekwencje?
• Inspektor Nadzoru zaczął kontrolę legalności reklam ustawionych przy drogach

zarządzanych przez GDDKiA. Czy to przypadkowa zbieżność wydarzeń?
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7 pytań o teren w Gospodarzu do Macieja Gałkiewicza
„Nowy Rzgów”: W  Internecie
publikowane są zdjęcia pała-
cu z  docinkami pod adresem
Pana rodziny. Jak Pan to sko-
mentuje?

Czy budynki w Gospodarzu są
zabytkiem?

To dlatego są one w tak kiep-
skim stanie…

Stan prawny w  końcu się wy-
jaśnił?

Czy teren z  zabudowaniami
odzyska dawny blask?

W  Internecie pojawiły się
zdjęcia ludzi penetrujących
prywatny, ogrodzony teren
jak swój własny. Co Pan na to?

Mieszkańcy nie mająco liczyćna
nowy parking przy ośrodku zdrowia?
• Burmistrz Mateusz Kamiński mówi:
„Co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy”.

• Urząd dał plamę ws. zakupu działki na rogu
ul. Ogrodowej i Szkolnej.

Nasze zdolniachy
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„Nowy Rzgów”: Czy ukradł
Pan akcje firmy Polros swoje-
mu bratu, Andrzejowi Gałkie-
wiczowi?

Dlaczego więc odnośnie tych
akcji toczą się sprawy w  są-
dzie?

„Gazeta Rzgowska” i  „Rzgow-
ska Prawda” piszą jednak, że
Pan zawłaszczył akcje brata.

Wywiad

Zbigniew Gałkiewicz: Ja te akcje od Andrzeja zwyczajnie
kupiłem i to na jego prośbę!

Z tego co się dowiedzieliśmy,
to Pana brat sam ma
problemy z prawem. Czy to
prawda?

Pan też założył bratu sprawę
o te akcje?

Jest jeszcze jedna kwestia.
Sąd nakazał spółce Polros
wydać akcje Andrzejowi Gał-
kiewiczowi.

„
Co to za dziennikarze, którzy

opierają się tylko na informacjach

jednej strony sporu?”
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NNiieecchh mmaaggiicczznnaa mmoocc WWiiggiilliijjnneejj NNooccyy
pprrzzyynniieessiiee PPaańńssttwwuu ssppookkóójj ii  rraaddoośśćć..
NNiieecchh kkaażżddaa cchhwwiillaa ŚŚwwiiąątt BBoożżeeggoo NNaarrooddzzeenniiaa
bbęęddzziiee sszzcczzęęśślliiwwaa,, kkoojjąąccaa ii  pprrzzeeżżyyttaa ww  zzggooddzziiee
zzee  śśwwiiaatteemm ii  zz  ssaammyymm ssoobbąą..
  
ŻŻyycczzęę PPaańńssttwwuu wwiiaarryy –– kkttóórraa ggóórryy pprrzzeennoossii,,
nnaaddzziieeii –– kkttóórraa nniiee ggaaśśnniiee oorraazz mmiiłłoośśccii
oodd  BBoożżeejj DDzziieecciinnyy..
  
ŻŻyycczzęę ttaakkżżee nniieessaammoowwiitteeggoo,, nniieezzaappoommnniiaanneeggoo
ii  nniieeppoowwttaarrzzaallnneeggoo SSyyllwweessttrraa oorraazz wwsszzeellkkiieejj
ppoommyyśśllnnoośśccii ww  NNoowwyymm RRookkuu 22001188!!

GGrraażżyynnaa GGaałłkkiieewwiicczz
rraaddnnaa nniieezzrrzzeesszzoonnaa



10 Nowy RZGÓWgrudzień 2017Fakty

Jak mu nie wstyd?!
• Radny Jan Spałka krytykuje policjantów, którzy poprosili o 35 tys. wsparcia na zakup

radiowozu.
• Wcześniej wziął z budżetu 200 tys. zł na auto dla OSP, gdzie sam jest członkiem.
• Policjanci radiowozem jeżdżą codziennie. Strażacy z Prawdy do akcji jadą kilka razy w roku.

Masz pytanie do burmistrza? Chcesz napisać skargę?

Orientuj się,
przygotuj się
• Burmistrz ubolewa nad brakiem

orientacji osób zadających mu
pytania w sprawach samorządowych.

• Gdzie są granice arogancji władzy?

W ostatniej chwili burmistrz
wycofał się z konfliktu sądowego
z wojewodą
• Wojewoda Łódzki uznał za niezgodną z prawem

uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania rejonu
ul. Górnej w Rzgowie.

• Burmistrz chciał zaskarżyć do sądu tę decyzję, jednak
w ostatniej chwili wycofał się z tego pomysłu.
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„Modernizował” rolnictwo
• Jan Michalak był zatrudniony w ARiMR.
• Wobec jego fatalnych notowań w gminie Rzgów, sprawdzamy jak spisywał się

w poprzednim miejscu pracy.
• Został zwolniony, bo utracono do niego zaufanie. Trudno przyswajał zmieniające się przepisy.

Fakty

Zmiany w samorządowej gazecie. Będzie drożej
• Burmistrz będzie płacił redaktorowi naczelnemu gminnej gazety. Ile? Nie wiadomo.
• Od początku istnienia gazeta „Rzgów – Nasza Gmina” redagowana była społecznie.
• Burmistrz wprowadził do kolegium redakcyjnego swojego kolegę z MPK.
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Raj utracony

A można by przylecieć helikop-
terem

Blask fajerwerków odbity
w kryształach

Odyseja do balu

Złoty Dąb jak złoty pociąg Zorganizuj to sam

Fakty

Wykwintne mamy sale… ale nie na sylwestra
• Chociaż wyposażenia sal mogłoby nam pozazdrościć niejedno miasto wojewódzkie,

poszukujący możliwości zabawy w gminie odchodzą z kwitkiem. 
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To proste. I nie boli!

Co można, czego nie?

Wyjątkowy prezent… Twoja krew!
• Na krew czekają chorzy i poszkodowani w wypadkach.
• Jest wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi.
• Mimo, że krwiodawców przybywa, w szpitalach i bankach wciąż brakuje

tego drogocennego płynu.

Ratują życie

Szanowni Państwo,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy:
nadziei – by nie opuszczała,
radości – by rozweselała,
miłości – by obrodziła,
dobroci – by zawsze była!

Na nowy 2018 rok
składamy Państwu

życzenia
samych sukcesów
oraz wytrwałości

w realizacji
postanowień!

Radni Rady Miejskiej w Rzgowie
z klubu Lepsza Przyszłość

w Twoich Rękach
Ewa Fryczka,

Rafał Kluczyński,
Marek Marchewczyński,
Anna Tumińska-Kubasa,

Jarosław Świerczyński
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Życie bez śmieci? To jest możliwe!
• Odpady, które codziennie produkujemy, rozkładają się setki lat.
• Coraz więcej ludzi myśli o przyszłości naszej planety i jej ochronie.
• Na popularności zyskuje filozofia „zero waste”.

Wiekowy, ale stylowy
• Dla jednych coś jest niepotrzebnym starociem, dla drugich potencjalną perełką.
• Moda na vintage to nie tylko tworzenie oryginalnych dodatków, ale też odnawianie całych mebli.
• Ich renowacja nie musi oznaczać wynajęcia fachowca i wydania góry pieniędzy
– można to zrobić samemu.
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DLA NICH RÓZGA ZA KARĘ

NAJWIĘKSZY LANSER
– JAN SPAŁKA

NAJWIĘKSZY WAŻNIAK
– JAN MICHALAK

NAJWIĘKSZY MĄDRALA
– LESZEK CHWIAŁKOWSKI

NAJWIĘKSZY CHWALIPIĘTA
I NUDZIARZ
– BURMISTRZ

MATEUSZ KAMIŃSKI

DLA NICH MIKOŁAJ
Z CZEKOLADY NA ZACHĘTĘ

NAJBARDZIEJ MERYTORCZNE
PYTANIA

– JAROSŁAW ŚWIERCZYŃSKI

NAJWIĘKSZY FIGHTER
– MAREK MARCHEWCZYŃSKI

NAJBARDZIEJ KULTURALNA
– EWA FRYCZKA

NAJBARDZIEJ UKŁADNY
– WIESŁAW GĄSIOREK

Mikołaj rozlicza

Sprawiedliwy Mikołaj. Komu rózgę za karę,
komu Mikołaja z czekolady za dobrą pracę
na sesjach?
• Mikołaj jak co roku zawitał do gminy Rzgów. Naszych samorządowców

rozliczył z tego, czy na sesjach pracują dla mieszkańców, czy raczej
uprawiają politykę, awantury i lansowanie swojej osoby.
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Listy do św. Mikołaja
Zdobyliśmy tajną korespondencję – to listy do
św. Mikołaja napisane przez naszych samorzą-
dowców. Przechwyciliśmy część z nich i publiku-
jemy poniżej. Co chcieliby dostać pod choinkę?

List przewodniczącego Rady Miejskiej
Jana Michalaka:

List radnego Leszka Chwiałkowskiego:

List Burmistrza Mateusza Kamińskiego:

List radnego Marka Bartoszewskiego,
byłego przewodniczącego RM:


