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W pierwszych słowach

Szanowni Państwo,

październik 2015

Zatrudniła syna, bo przestrzega przepisów

Komentarz
Przepisy prawne a etyka

Winogrono na październik

Halo, „Nowy Rzgów”!

Nowy RZGÓW
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Dzierżawa z podwójnym dnem?

Fakty
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Obwiniony za nagabywanie
Pabianicki sąd rozstrzygnie, czy były przewodniczący Rady Miejskiej agitował na terenie Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

Rezygnacja radnej Gałkiewicz

Poparzone rączki

Hazardziści z „Ptaka” w rękach policji
Oddali krew

Policjanci, celnicy, funkcjonariusze CBŚ i ABW oraz strażnicy graniczni zatrzymali ośmiu
obywateli Wietnamu, którzy grali na pieniądze w pokera amerykańskiego. Wspólna
akcja służb miała miejsce na terenie centrum handlowego „Ptak”.

Archiwalny numer „Nowego Rzgowa” znajdziecie na www.nowyrzgow.pl
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Rozmowa
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„Moją wadą jest to, że to, co myślę, to mówię, nazywam rzeczy po imieniu,
nie patrzę na to, co jest poprawne politycznie, a co nie”

Przed egzaminem
Witold Skrzydlewski – przedsiębiorca. W latach 1994-2002 oraz 2006-2010 był radnym
Rady Miejskiej w Łodzi. Wspiera finansowo sport. Przez wiele lat był działaczem RTS
Widzew. Jako prezes Zarządu zaangażował się w ratowanie drużyny piłkarskiej Widzewa i doprowadził przed laty do uzyskania przez nią licencji na udział w ligowych rozgrywkach. Jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź.
Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Klubu. Sponsoruje też placówki kultury.
Zamach na jego życie stał się początkiem afery łowców skór. Skrzydlewski postanowił
opowiedzieć dziennikarzom, co się dzieje w łódzkich firmach pogrzebowych. Jest bezpartyjny, ale w jesiennych wyborach parlamentarnych wystartuje z listy PSL.
Magdalena Hodak: Ma Pan pozycję, pieniądze. Po co Panu
polityka?

Brzmi całkiem nieźle, tylko
PSL raczej nie ma większych
szans na sukces w naszym
okręgu…

Politycy uspokajają, że muzułmanie traktują Polskę jedynie jako kraj tranzytowy…

Jak szła nauka?

Były prezes PSL Waldemar
Pawlak powiedział: „Nieważne, kto wygra wybory, bo i tak
PSL będzie koalicjantem”. Czy
Pan też tak to widzi?

A przytuliłby Pan, gdyby to
od Pana zależało, imigrantów
muzułmańskich?

Co Pana najbardziej pociąga
we władzy?

Dlaczego
partia?

PSL,

a

nie

inna

Jak wyglądały Pańskie początki w polityce?

Za Pana interesem nie stoją pieniądze zarobione na emigracji,
ale Mama. Firma „H. Skrzydlewska” jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Mama pisana wielką
literą, bo jak o Mamie Pan
mówi, to zawsze z wielkim namaszczeniem. To pytam teraz,
co Mama na Pański start w wyborach?

Pofantazjujmy. Oto stał się
cud i Skrzydlewski dostał
do Sejmu. W Pańskiej branży
jest mnóstwo spraw do uregulowania na poziomie ustawowym. Zaświerzbi pióro, by
zabrać się za projekt ustawy
w ramach tzw. prawa pogrzebowego?

Ma Pan wzorce
wśród polityków?
Powiedzmy, że Polska to
ogród, o który ma Pan dbać.
O co zadba w nim ogrodnik
Skrzydlewski?

osobowe
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Matka niepełnosprawnego syna

Palcem po mapie (2)

oskarża szefową MOPS

Nowe studium potrzebne od zaraz

Interwencje

5

Ziemia rzgowska może stać się ziemią obiecaną. Pod warunkiem, że studium zagospodarowania przestrzennego będzie dziełem wizjonerów, dbających o naszą małą ojczyznę, a nie ludzi, którym zależy jedynie na rozwoju określonego biznesu.

6

Między nami
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Oto pierwszaki, dawne maluchy!
2 października w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza
w Rzgowie odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Oto
rzgowskie pierwszaki:

Nowy RZGÓW

Ochotnicy
poszukiwani

Klasa Id

Klasa Ia

Klasa Ie

Klasa Ib

Zaprosili nas

Rzgów bez granic

Klasa Ic

Znajdź i polub nas na Facebooku!

Ważne telefony

Nowy RZGÓW

Tablica ogłoszeń
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Ty też możesz zostać SuperW!

Ogłoszenia drobne
Usługi/Dom

Sprzedam/Nieruchomości

Horoskop lokalny
Koziorożec 22.12. – 19.01.

Baran 21.03. – 19.04.

Rak 22.06. – 22.07.

Waga 23.09. – 22.10.

Wodnik 20.01. – 18.02.

Byk 20.04. – 20.05.

Lew 23.07. – 22.08.

Skorpion 23.10. – 21.11.

Ryby 19.02. – 20.03.

Bliźnięta 21.05. – 21.06.

Panna 23.08. – 22.09.

Strzelec 22.11. – 21.12.
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Jaja po rzgowsku
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Nie zamawiałem

Coroczne obchody dożynkowe
To jest miś na miarę
naszych możliwości.
My tym misiem otwieramy
oczy niedowiarkom!

Dlaczego rdza
zżera Rzgów
– czyli Sadurski
poniżej pasa
Krótka ballada o Janie M.

No to pstryk!

Płaskostopka
redakcyjna

