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Czas uspokoi
sytuację
Z burmistrzem Konradem
Kobusem rozmawiamy m.in.
o szansie na nowe inwestycje,
o tym, czy jest możliwa dobra
współpraca z radnymi. Pytamy,
czy to prawda, że wkrótce
pożegna się ze swoim stołkiem.
str. 4 – 5
Ponadto w numerze:

Muuuusisz oglądać
sesje on-line!

Ludzie z Kalina wrażliwi na dramat łabędzia str. 2
Sąd orzekł: Bartoszewski nie agitował str. 3
Grasują oszuści. Naciągają metodą „na wnuczka” str. 3
Radni walczą o strefę zamieszkania w centrum, policja
urządza zasadzki, a wiceburmistrz ostrzega przed... ORMO str. 3
Na co mieszkańcy wsi wydadzą pieniądze z funduszy sołeckich str. 5

Nieśmiertelny strzelec

Guzew ma swojego bohatera. To Teofil Jurek, którego
szczątki ekshumowano pod Sieradzem. Stoczył heroiczny
bój z Niemcami. W ziemi przeleżał 76 lat str. 6

2

W pierwszych słowach
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Słowo stało się

Ptak w dobrej kondycji, lecz zestresowany

obrazem

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej mieszkanka Kalina podziękowała władzom za to, że
przejęły się dramatem łabędzia.

Sezon na dynię

Archiwalne numery „Nowego Rzgowa” znajdziecie na www.nowyrzgow.pl

Halo, „Nowy Rzgów”!

Nowy RZGÓW

Sąd orzekł: Bartoszewski nie agitował
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Fakty
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Policjo, nie urządzaj łapanek!
Grupa radnych domaga się utworzenia w centrum strefy zamieszkania i protestuje
przeciwko dręczeniu pieszych przez drogówkę.

Dzierżawa tak, ale krótsza

ORMO w Rzgowie?

Grasują oszuści!
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Rozmowa
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listopad 2015

„Kadencja trwa cztery lata i założenia inwestycyjne należy rozłożyć na ten okres.
Wszystkiego nie zrobi się przecież w ciągu roku”

Czas uspokoi sytuację

Magdalena Hodak: Zarządza
Pan Rzgowem blisko rok. Co
uważa Pan za swój największy
sukces, a co za porażkę?

Nie da się ukryć, że kością
niezgody jest m.in. miesięcznik Rady Miejskiej „RzgówNasza Gmina”. W końcu zgodził się Pan dofinansować dodatkowo pismo z pieniędzy
podatników. Dlaczego zmienił
Pan zdanie?

Często iskrzy podczas sesji
na linii burmistrz – radni miejscy z większościowego ugrupowania. Może właśnie taki
stan rzeczy należy rozpatrywać w kategoriach porażki?
Może to wynika z braku doświadczenia
nowych
radnych...

Którzy radni są Pańskim zdaniem najbardziej konstruktywni? Proszę odpowiedzieć
w oparciu o konkrety, np.
sensowne pomysły, interpelacje. Czy któryś z radnych zainspirował Pana do podjęcia jakiejś inwestycji? Które wnioski
do budżetu uważa Pan za wartościowe?

Dlaczego tak się dzieje?
Czy jest szansa na zgodną
współpracę władzy wykonawczej z uchwałodawczą?

Czy pismo zmieni kształt?
Jakie będzie, jakie powinno
być?

Przez blisko 25 lat radni byli
przeważnie jednomyślni – głosowali tak, jak chciał burmistrz. Zatem może to dobrze, że radni pytają, drążą,
wątpią?

Gminie potrzebne są nowe inwestycje/inwestorzy, bo to
oznacza większe wpływy z podatków. Czy i jakie kroki zostały w tym kierunku podjęte?

W związku z otwarciem
w przyszłym roku A-1, łakomym kąskiem mogą okazać się
grunty przy skrzyżowaniu A-1
i S-8, ale nie mają one zmienionego przeznaczenia z rolnych
na budowlane. Czy uchwalenie
nowego studium zagospodaro-

Nowy RZGÓW
wania przestrzennego powinno być priorytetem dla gminy?
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Nasze sprawy
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Place zabaw, komputery i wiata dla emerytów
Fundusze sołeckie zagospodarowane. Wnioski o pieniądze trzeba było złożyć do końca września, potem zajęli się nimi
urzędnicy. Jakie inwestycje zostały zaakceptowane do realizacji w 2016 roku?

Jakie jest Pana stanowisko
w sprawie ewentualnego wyprowadzenia ruchu z centrum
Rzgowa?

Krążą plotki, że burmistrz
Kobus opuści swoje stanowisko. To tylko plotki?

Nowe ławniczki

Palcem po mapie (3)

Studium potrzebne od zaraz – polemika
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.
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Historia
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Nieśmiertelny strzelec z Guzewa
Pod Sieradzem ekshumowano szczątki żołnierza. Stoczył
bohaterski bój z Niemcami. W ziemi przeleżał 76 lat.

Ważne telefony

Znajdź i polub nas na Facebooku!

Nowy RZGÓW

Nowy RZGÓW

Tablica ogłoszeń
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Aktorzy-amatorzy docenieni

Wypasiona ekopracownia
W październiku uroczyście otwarto nową ekopracownię
w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza. Zbiegło się to
z obchodami 100-lecia placówki.

Ogłoszenia drobne
Usługi/Dom

Praca/Zatrudnię

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

Nowy RZGÓW
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Wypunktować ich

Radni miejscy Wiesław Gąsiorek i Marek Bartoszewski

Sadurski poniżej pasa

Celebryci
w Rzgowie, czyli

Strefa (fry)wolnej poezji

XXI wiek wkracza

No to pstryk!

Płaskostopka
redakcyjna

