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Mateusz Kamiński w ogniu krytyki rzgowian
na zebraniu sołeckim.

Za co mu się oberwało? str. 9

„SKRÓCIĆ KADENCJĘ BURMISTRZA!”

Propozycja mieszkańców Grodziska

dla radnego Bartoszewskiego

Chlewnia
koło sypialni
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„SKRÓCIĆ KADENCJĘ BURMISTRZA!”
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Halo, „Nowy Rzgów”!

Znajdź
i polub nas

na Facebooku!

Krótko

Wypowiedź miesiąca

„Powinniśmy podziękować
czynnikowi społecznemu”
Marek Bartoszewski na sesji o tym, komu powinno się podziękować za zaangażowanie w organizację dożynek.

Drodzy Czytelnicy,
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Parking przy ośrodku zdrowia potrzebny od zaraz
Czy doczekamy się załatwienia tej sprawy?

Skarga mieszkańców Romanowa odrzucona
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zarekomendowała radnym odrzucenie skargi na działal-
ność burmistrza Rzgowa.

Obdarował i robi tajemnicę Ekonsultacje społeczne
o łódzkiej siatce połączeń.
Wypowiedz się na forum
Łódź uruchomiła portal, który posłuży dyskusji o siatce połą-
czeń komunikacyjnych.
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Czy będą zmiany w komunikacji miejskiej?
Niekorzystne zmiany w komunikacji miejskiej łączącej Rzgów z Łodzią wciąż denerwują miesz-
kańców. Pod koniec września sprawę kolejny raz poruszyli radni. Dzień później mieszkań-
cy na zebraniu sołeckim w Rzgowie głośno wyrażali swoje pretensje pod adresem burmistrza.

Czy czeka nas katastrofa
inwestycyjna?
Połowa roku za  nami, a  ukończono jedynie 16% in-
westycji. Niepokój widać nawet wśród radnych
z  klubu „Rzgów Naszą Gminą”, którzy z  reguły pa-
trzą na działania burmistrza przez różowe okulary.

PTAKu otwórz bramy!
Wiesław Gąsiorek apeluje, by Cen-
trum Handlowe PTAK otwierało
bramy zgodnie z  obietnicą o  6 rano,
a nie dopiero koło 7. Zdaniem radne-
go opóźnienie w otwieraniu bram po-
woduje potężne korki na Tuszyńskiej.
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Burmistrz nie może, a Świerczyński pomoże
„Proszę się nie domagać cudu!” - usłyszeli od burmistrza Mateusza Kamińskiego po dwóch mie-
siącach oczekiwania mieszkańcy, którzy poprosili gminę o wydanie 10 tys. zł na pomiary hałasu.
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List do redakcji

Mateusz Kamiński – burmistrz czy celebryta?

Konstytucyjna zasada poszanowania autonomii
kościoła… nie u nas!
Jan Michalak bez cienia żenady przyznaje: – Wspólnie z burmistrzem postanowiliśmy, kto ma
czytać w kościele.
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Cztery pytania do posła Waldemara Budy
„Nowy Rzgów”: Jaki był Pana
udział w  pozyskaniu dota-
cji  na  remont rzgowskiego
kościoła?

Skąd pomysł, by zaangażować
się w sprawę dotacji?

Czy burmistrz Rzgowa kon-
taktował się z Panem w spra-
wie dotacji przed jej uzyska-
niem lub po jej uzyskaniu?

Jak Pan ocenia działania rzą-
dzącej gminą Rzgów koalicji
PO-PSL-SLD?

Czy Gmina Rzgów powinna tak traktować przyjaciół?
Poseł Waldemar Buda, który przyczynił się do przyznania 300 tys. zł na remont naszego ko-
ścioła, nie usłyszał nawet „dziękuję” ani nie dostał zaproszenia na dożynki – informuje peł-
nomocnik PiS w gminach Rzgów i Brójce Zbigniew Jacek Waprzko.
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Nie jesteśmy nędzarzami, ale „opieka“ ma co robić
17 października to Światowy Dzień Walki z  Ubóstwem. Czy w  gminie Rzgów można mówić
o tym zjawisku? Ile rodzin z naszego terenu pobiera zasiłki?

Czy jesteśmy ubodzy?

Nie liczą godzin i lat
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodziliśmy 1 października, ale święto to obcho-
dzone jest także 20 października jako Europejski Dzień Seniora.

Redakcja „Nowego Rzgowa”
życzy Seniorom pod wodzą Pani Haliny

jak najwięcej zdrowia i mnóstwa
pozytywnej energii.
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Czy mieszkańcy sołectwa
Rzgów I  zostali wyprowadzeni
w pole ws. dotacji dla kościoła?

Fakty

Burmistrz w ogniu krytyki rzgowian
„Skrócić kadencję burmistrza!”, „To świadczy o pańskiej nieudolności” – mówili do Mateusza
Kamińskiego mieszkańcy podczas zebrania sołeckiego. Za co mu się oberwało?
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Nasze książkowe
propozycje

Karolina Wilczyńska „Właśnie dziś,
właśnie teraz” (Wydawnictwo
Czwarta Strona)

Agnieszka Olejnik „Apetyt  na  wię-
cej” (Wydawnictwo Czwarta Strona)

Natalia Kołaczek „I  cóż, że o  Szwe-
cji” (Wydawnictwo Poznańskie)

Relaks

Pijcie na zdrowie,
ale nie przesadzajcie!
Energetyczna kawa u wielu rozwiewa jesienną chandrę,
poprawia koncentrację i  zapobiega znużeniu. A  wybór
czarnego, aromatycznego napoju jest ogromny.

Wybór

Sprzęt

Zdrowie

Kawa musi być gorąca
jak piekło, czarna jak
diabeł, czysta jak anioł,
słodka jak miłość.

Charles-Maurice
de Talleyrand

Kawa zimna warta grosz
albo patyk złamany.

Władysław Reymont
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Grand Prix Rzgowa
– w piłce siatkowej kobiet
GOSTiR po raz pierwszy zorganizował turniej siatków-
ki dla kobiet.

Paweł i Krzysiek najlepsi

Fakty

Archiwalne numery miesięcznika na nowyrzgow.pl
Zajrzyj koniecznie. Zapraszamy!

Nasze zdolniachy

Gmina Rzgów w ramach kampanii
„Postaw na Rodzinę” ogłasza konkurs plastyczny
dla dzieci w wieku 4-18 lat

Wakacje z Rodziną
Edycja 2017

Termin składania prac 8.11.2017, do godz. 15.00

Regulamin dostępny
na www.rzgow.pl
lub
w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie
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Odkrywamy zapomniane cmentarze
Palimy znicze głównie na dwóch cmentarzach. Niewielu z nas pamięta o nieczynnych nekropoliach.

Historia



13Nowy RZGÓW październik 2017

Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie
Wszystkich Świętych i  Zaduszki to dni, podczas których intensywniej przypominamy sobie
tych, co odeszli. W tym roku listopadowe święta wypadają w środę i czwartek.

Znani, którzy odeszli
w tym roku
Z okazji listopadowych świąt wspo-
minamy wybitnych rzgowian.

Jak było i będzie

Nowe cmentarze
czy spopielanie ciał?
Brak nowych terenów pod cmentarze może wymusić
u nas kremacje.

PAMIĘTAMY!
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List do redakcji

Zamiecione pod dywan?

Opinie

Rzgowskie klimaty
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Kolejna nagroda dla Orkiestry.
„Rzgowianie” też uhonorowani
Rzgowscy artyści mają ostatnio dobrą passę.

Opinie

List do redakcji

Dla kogo ta nagroda?

List do redakcji

Sami swoi z Grodziska
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Płaskostopka
redakcyjna

Jaja po rzgowsku

W kuluarach

To ja idę na
papierosa!

Tyro bydzie
głosowanie
za dotacją

dla kościoła?

Nie martw się,
będziesz czytał
na „pasterce”!

Mówię: zbudujemy to,
to i tamto – ale nie mówię tak,

ale jak mówię to mówię!

Gdybym to ja
zawsze czytał, msza

trwałaby połowę
krócej. I nagłośnienie
nie byłoby potrzebne.

Trudno jednak
ludziom w oczy

spojrzeć.

Co mnie to
wszystko obchodzi!

Późno już, a do domu
mam 100 km


