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ANTONI
PTAK

RYSZARD
PORADOWSKI GRAŻYNA

GAŁKIEWICZ

Działki dla firmy PTAK bez przetargu ! str. 5

Nasz ranking str. 8 Inwestorzy
omijają

naszą gminę
str. 7
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Halo, „Nowy Rzgów”!

Znajdź
i polub nas

na Facebooku!

Nasi śpiewali dla „Białoczerwonej”

Drodzy Czytelnicy,
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Podwójnie pokrzywdzeni
• Wkrótce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
• Urząd Miejski chwali się, że pomaga niepełnosprawnym.
• Niepełnosprawna mieszkanka Rzgowa pokazuje rażące zaniedbania urzędu.

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

Zatarasował chodnik
przed szpitalem
• Nie chciał skorzystać z płatnego parkingu.

Interweniowała Straż Miejska.

Krótko
ZUS przeszkoli

Zacne jubileusze

Moc artystów

Sprzyja im św. Cecylia
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Burmistrz zadowolony z wykonania inwestycji,
mieszkańcy niezadowoleni z opóźnień
• Burmistrz mówi o 59% zakończonych rzeczowo inwestycjach i 38% w trakcie realizacji.
• Urząd Miejski ciągle nie ma wykonawcy Domu Kultury.
• Wolniej idą prace nad budową przedszkola w Guzewie, świetlicy w Gadce i wodociągu w Grodzisku.
• Czy budowa kanalizacji na 20 ulicach jednocześnie nie sparaliżuje Starowej Góry?

Czy czeka nas paraliż Staro-
wej Góry?

Opóźnienia

Jaki podatek od nieruchomości w 2018?
• Podatek od nieruchomości w przyszłym roku będzie na takim

samym poziomie, jaki przyjęła Rada Miejska jeszcze w 2015.
• Stabilną politykę podatkową mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą

zawdzięczać wynikowi wyborów samorządowych w 2014 roku.

1. Podatek od gruntów:
- wykorzystywanych na działalność gospodarczą 0,84 zł/m²
- pod wodami 4,33 zł/ha
- pozostałych 0,15 zł/m²
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 2,98 zł/m²
2. Podatek od budynków lub ich części:
- mieszkalnych 0,65 zł/m²
- na prowadzenie działalności gosp. 20,50 zł/m²
- na prowadzenie działalności gosp. związanej 
z obrotem materiałem siewnym

10,24 zł/m²

- pozostałych  3,00 zł/m²
- letniskowych 7,36 zł/m²
3. Podatek rolny 90 zł/ha
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Działki dla PTAKa bez przetargu!
• Większość radnych na wniosek burmistrza podjęła uchwałę zezwalającą 

na bezprzetargowe wydzierżawienie gminnych działek firmie PTAK.
• Za uchwałą głosowali także radni pośrednio lub bezpośrednio związani

finansowo z firmą Ptak, tj. Michalak, Pełka i Bartoszewski.
• Radni opozycji proponowali na jednej z nich pobudować dodatkowy

pas jezdni dla prawoskrętu z ul. Rzemieślniczej w ul. Tuszyńską.
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Czy musimy wydawać 70.000 złotych 
na sztuczną choinkę i lampki?
• Z inicjatywy burmistrza, gmina wyda 70 tys. zł na sztuczną choinkę i oświetlenie.
• Większość radnych odrzuciła pomysł, by tę sumę przeznaczyć na otynkowanie kościoła.
• Odrzucono także inne propozycje, np. przyozdobienia choinek, które już rosną w parku.

To już pewne. Budowa Domu Kultury
nie rozpocznie się w tym roku
• Do 20 listopada firmy mogą składać oferty w przetargu na budowę Domu Kultury.
• Trudno spodziewać się, by prace budowlane rozpoczęły się jeszcze w tym roku.
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Wielcy inwestorzy omijają Rzgów
• Firma Zalando zbuduje centrum logistyczne w Głuchowie.
• Inwestycja przyniesie gminie Tuszyn prawie 3 mln złotych rocznie.
• Są trzy ważne powody, przez które inwestorzy omijają gminę Rzgów: opóźnienie w  pracach

nad studium, brak nowych terenów inwestycyjnych i nieatrakcyjność obecnie istniejących.

Za duże tempo dla burmistrza
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10 najbardziej wpływowych ludzi
w rzgowskiej polityce w 2017 roku [RANKING]

1. Antoni
Ptak

2. Ryszard
Poradowski

3. Grażyna
Gałkiewicz

4. Jarosław
Świerczyński

5. Marek
Bartoszewski

6. Jan
Michalak

TEMAT NUMERU
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Czy rzgowianie doczekają się wiaty w centrum miasta?
• Radni podjęli uchwałę zobowiązującą burmistrza do postawienia wiaty przystankowej

w centrum Rzgowa dla osób jadących w stronę Tuszyna.
• Czy to finał trzyletniej batalii radnego Marka Marchewczyńskiego o postawienie wiaty?

7. Mateusz
Kamiński

8. Wojciech
Skibiński

9. Edyta
Waprzko

10. Rafał
Kluczyński
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Cenzura w Radzie Miejskiej ?
• Radnym nie przekazano krytycznego dla  burmistrza pisma z  połowy

września. O  jego treści dowiedzieli się z naszej gazety, zamiast z biura
Rady Miejskiej.

• Radni dopiero na ostatnią chwilę przed sesją dostają treść skarg na burmistrza.
• Jan Michalak ma kłopot z określeniem podległości pracownika ds. obsługi Rady Miejskiej.

Skandaliczne zachowanie na sesji
• Część radnych i urzędnicy wyśmiała skargę mieszkańca na działalność burmistrza.
• Zarzut wobec burmistrza Mateusza Kamińskiego: promocja swojej osoby za publiczne pieniądze.
• Radni Chwiałkowski, Spałka i Bartoszewski ostro skrytykowali mieszkańca, który złożył skargę.
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Czy radni zamierzają „kryć” burmistrza?
• Większość radnych odrzuciła kolejną skargę na działalność burmistrza.
• Wątpliwości, czy burmistrz Kamiński działa zgodnie z prawem są bardzo poważne.
• Jan Michalak twierdzi, że pismo podpisane imieniem i nazwiskiem to anonim.
• Radny Pełka proponuje „ściągać” osoby składające skargi na burmistrza do ratusza.

Minusy

„Rzgowska Prawda”
pisze nieprawdę
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Asfaltowa ścieżka sprawdza się znakomicie
• Użytkownicy zadowoleni z inwestycji.

Fakty

Czym w 2016 zajmowali się Gminna Spółka Wodna
i przewodniczący Wawrzyniak?
• Przewodniczący zarządu GSW Zenon Wawrzyniak przedstawił radnym

sprawozdanie z działalności spółki.
• Wawrzyniak zapowiada zwiększenie poboru składek od mieszkańców i ściganie dłużników.
• Składki mają być egzekwowane do 3 lat wstecz.
• Radny Jan Spałka powiedział, że jak będzie chciał, to zasypie rów odwadniający Prawdę.
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Las czy ogród w słoju

Czas na ananasa
Paprotka na zdrowie

Geneza

Na poważnie

By znaleźć lubego

***

Od poważnego obrządku do hucznej zabawy
• Andrzejki są okazją do zorganizowania ostatnich imprez przed rozpoczynającym się

adwentem. Obchodzimy je w nocy z 29 listopada (wigilia św. Andrzeja) na 30 listopada.
• To wieczór wróżb, dzięki któremu poznawano swoją „miłosną przyszłość”
– wszak św. Andrzej jest patronem miłości oraz zamążpójścia.

• Dawniej były to wróżby dla panien, dziś andrzejki to zabawa dla wszystkich. Rzgowianie mogą
się rozerwać w Cristalu (130 zł od osoby) oraz w Edenie (dwa terminy, 120/130 zł za osobę).

Relaks

Zatrzymaj zieleń
• Za oknem plucha, liście pod stopami. Piszemy, jak przywrócić zieleń. 
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Naturalne cukry

Puszyste placuszki
Ekspresowe bounty

Jedz zdrowo
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Przyjemność bez wyrzutów sumienia
• Coś słodkiego i pysznego nie musi być niezdrowe i tuczące.
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Ważne telefony

R
E

K
L

A
M

A
W

Y
D

A
W

C
Y

W dobrym stylu

Bądź hygge!
• Szczęście można odnaleźć w  pro-

zie życia. Także w Rzgowie.

Nasze zdolniachy

Judo i turniej siatkowy
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Płaskostopka
redakcyjna

Jaja po rzgowsku

W kuluarach

Uśmiechnij
się

O! I to mi się
podoba: tylko ja

sam, najważnieszy.

Oto moja
najnowsza
akwarelka.

Przyznaję –miejsce
burmistrza jest

całkiem wygodne.

Skarga na burmistrza?
A to dobre, popłakałam

się ze śmiechu!

No i znowu się
zbłaźniłem.

zzz, zzz,
zzz...




