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Mieli współpracować,
a grają na siebie, czyli
„Rzgów (tylko) Naszą
Gminą”
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Nasza hala za Bubasa
Rozmawiamy z nowym
dyrektorem GOSTiR

str. 7

Co będzie w logo gminy:
PTAK? KOŚCIÓŁ? MOST?

str. 8

Chwała sołtysom!
Co robią społecznicy
z pierwszej linii
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Panie przewodniczący, tak nie wypada!
To nieetyczne, że przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michalak, który jest pracownikiem
firmy Ptak, angażuje się w prace nad studium, gdzie kilkaset hektarów gruntów należy
do jego pracodawcy. Zdaniem etyka to naturalne, że dba o interes pracodawcy, czyli o swój,
a zaprzeczanie jest dziecinadą.

str. 6

Burmistrz Mateusz Kamiński zapowiedział
stworzenie rejestru umów z urzędem.
To spory krok w kierunku przejrzystości.

str. 3

Krok ku przejrzystości urzędu
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W marcu,
jak w garncu

Sporo pytań do władz
Nasi urzędnicy mają dużo pracy przy odpowiedziach na wnioski mieszkańców.

Otwórzcie wyjazd z Brzozowej!
Z inicjatywy klubu radnych „Lepsza Przyszłość w Twoich
Rękach” przyjęto apel do Generalnej oraz Wojewódzkiej
Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad. W  ten sposób
radni pomagają mieszkańcom w  staraniach o  odbloko-
wanie zamkniętego przez wyjazdu z ul. Brzozowej.

Rewizyjne
sprawozdanie
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Gałkiewicz przedstawiła
sprawozdanie z działalności w ubie-
głym roku.

Nasi nowi lektorzy



3Nowy RZGÓW marzec 2017

R
E

K
L

A
M

A
W

Y
D

A
W

C
Y

Fakty

Halo, „Nowy Rzgów”! / Z sieci

Urząd będzie rejestrował umowy. Wreszcie.
Dobrze, że burmistrz chce, by gmina była bardziej przejrzysta.
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To warto wiedzieć
PO CO UCHWALA SIĘ STUDIUM?

DLACZEGO STARE STUDIUM JEST ZŁE?

JAKIE KORZYŚCI Z UCHWALENIA NOWEGO STUDIUM
ODNIOSĄ MIESZKAŃCY?

KRÓTKO
Odmaszerował 

Bezpłatne badania

Brawo, Kuba!
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Niezrozumiałe pomysły

Burmistrz, urbaniści i  opozy-
cja przeciwko

Zawieszenie broni

Dlaczego zablokowano nowe studium?
Nowe studium dla  gminy Rzgów miało zostać przyjęte  na  marcowej sesji Rady Miejskiej.
Niestety, bez uprzedzenia, radni z  klubu „Rzgów Naszą Gminą”: Leszek Chwiałkowski, Jan
Michalak, Radosław Pełka, Marek Bartoszewski, Jan Spałka, Stanisław Zaborowski, Wiesław
Gąsiorek, Kazimierz Łęgocki oraz niezrzeszony Zbigniew Cisowski wprowadzili do porządku
obrad uchwałę, która blokowała przyjęcie nowego studium.

Fakty

Oto fragmenty dyskusji z sesji na temat zaskakującego projektu zgłoszonego przez radnych
klubu „Rzgów Naszą Gminą”
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Szef komisji ma biegać
po imprezach czy pracować?
Klub radnych „Rzgów Naszą Gminą” przejął kolejne
stanowisko w Radzie Miejskiej. Nowym przewodniczą-
cym Komisji Spraw Społecznych został Stanisław Za-
borowski, który zastąpił  na  tej funkcji Marka Mar-
chewczyńskiego.

Fakty

Panie przewodniczący,
to nie wypada!
To nieetyczne, że Jan Michalak,
który jest pracownikiem firmy
Ptak, pilotuje prace nad studium,
gdzie kilkaset hektarów gruntów
należy do jego pracodawcy.

Rzgów (tylko) Naszą Gminą?
Czy radni z klubu Marka Bartoszewskiego zajmują się głównie obsadzaniem ważnych stano-
wisk? Do redakcji trafił list od zbulwersowanego mieszkańca.

Archiwalne numery
miesięcznika na nowyrzgow.pl
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Jestem dość pracowitym człowiekiem
Rozmawiamy z  Radosławem Bubasem, nowym dyrektorem Gminnego
Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji.

„Nowy Rzgów”: Jakie zadania
wyznaczył Panu burmistrz,
powołując Pana  na  szefa GO-
STiR?

Jakiego typu wcześniejsze do-
świadczenia zawodowe przy-
dadzą się Panu przy wykony-
waniu nowej funkcji?

To stanowisko nie polega
tylko  na  dbaniu o  rozgłos im-
prez GOSTiR…

Czy są nowe pomysły na funk-
cjonowanie Ośrodka?

Wkrótce pierwszy poważny
sprawdzian…

Które elementy funkcjonowa-
nia hali będzie Pan chciał
szybko poprawić?

Czego nauczył się Pan od swo-
jego poprzedniego szefa Woj-
ciecha Skibińskiego?
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Znajdź i polub nas
na Facebooku!

Co będzie w logo Rzgowa – ptak, kościół czy most?
Rzgów ma logo! Jego autorką jest Anna Bobrowska, która w konkursie
ogłoszonym przez Urząd Miejski pokonała 29 konkurentów. Laureatka
zdobyła nagrodę w wysokości 2 tys. zł.

Wyjątkowi samorządowcy

Nasi
sołtysi

Sołtys jest najbliżej ludzi. I nie tylko przez 8 godzin dziennie w dni powszednie – czas pracy
sołtysa jest niemalże nieograniczony. To do nich mieszkańcy zgłaszają awarie i prośby. Są po
prostu opiekunami wsi, dlatego muszą się znać na przeróżnych dziedzinach życia.




