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Tam gdzie Ner swe wody toczy,
leży dumny i uroczy,
gród co jest stolicą gminy.
Nie ma zamku jak Chęciny
lecz przepiękny kościół stary
i mieszkańców pełnych wiary.
Przybył tam wędrowiec młody
(Bóg nie skąpił mu urody),
który wszystko obserwuje
i starannie zapisuje.
cały tekst na str. 8

Ponadto w numerze:
Gliniarze z placu 500-lecia str. 3
Sesja to nie wyścigi – wywiad
z przewodniczącym Rady Miejskiej
Jarosławem Świerczyńskim str. 4
Dentysty w szkole nie będzie.
Ale dlaczego? str. 5
Wnieś uwagi do studium,
zanim będzie za późno str. 6

Wygraj
kalendarz!
str. 7
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Idziemy dalej

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia wielu radosnych dni, rozgrzanych ciepłem domowego ogniska, podczas których nabierzecie sił na 2016 rok. Będzie on bowiem rokiem ważnych wyzwań dla gminy
Rzgów, w których – jak wierzymy – będziecie uczestniczyć. Życzymy Wam
także sukcesów zarówno w działalności społecznej, jak i każdej innej aktywności, którą podejmiecie.
W okresie świąteczno-noworocznym, gdy nasze myśli instynktownie kierujemy w stronę osób nam najbliższych, szczególne życzenia i podziękowania
chcemy złożyć na ręce pani sołtys Kazimiery Zawistowskiej, która była inicjatorką, współzałożycielką i mentorem Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców
Miasta i Gminy Rzgów. Pani Kazimiero, bez Pani nie byłoby nas w Radzie Miejskiej. Pani działalność dla dobra gminy jest dla nas wskazówką, jak powinien
postępować przyzwoity człowiek pełniący służbę dla mieszkańców. Życzymy
Pani zdrowia i wielu sił, by dalej aktywnie działać na rzecz naszej lokalnej
wspólnoty, bo chociaż wiele zmienia się na lepsze, to wciąż wiele pozostało do
zrobienia.

Radni Rady Miejskiej
zrzeszeni w klubie radnych
„Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach”

Nasi strażacy najlepsi w województwie

Halo, „Nowy Rzgów”!

Nowy RZGÓW
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Honory dla Jana M.

Gliniarze z placu 500-lecia

Oskarżony były burmistrz Jan M. otrzymał odznaczenie
państwowe „Labor omnia vincit”.

Od początku roku rzgowscy policjanci wystawili ponad 350 mandatów na łączną kwotę
56.840 zł. Czy ta statystyka świadczy o jakości służby?

Nie wszyscy repatrianci mile widziani
Czy Rzgów stanie się małą ojczyzną dla wnuków repatriantów z Kazachstanu?

Ptak Fashion tunel

Znajdź i polub nas na Facebooku!

Komentarz

Nie tędy droga
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Rozmowa
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„Nikomu mikrofonu nie wyłączam i nie ograniczam czasu wypowiedzi,
dopóki wypowiedź jest na temat”

Sesja to nie wyścigi

Magdalena
Hodak:
Nowa
Rada Miejska skończyła rok.
Były sukcesy ?
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Jak Pan postrzega działania
wokół przygotowywania nowego studium zagospodarowania
przestrzennego?
Wszystko przebiega zgodnie
z planem czy raczej się ślimaczy?

Jakie są inne priorytety Rady
Miejskiej na 2016 rok?

K

Dlaczego sesje Rady Miejskiej
trwają tak długo? Przecież
sesja to tzw. produkt finalny,
końcówka
procedowania.
To na komisjach winna mieć
miejsce zasadnicza dyskusja.

W rubryczce „Halo, »Nowy
Rzgów«” jeden z radnych
z pańskiego klubu wyrzuca
Panu, iż chodzi sam na spotkania z burmistrzem. Powinniście
chodzić
„stadem”.
A może nie relacjonuje Pan
swoim ludziom, co ustaliliście na tzw. szczycie?

Dlaczego powstanie nowego
studium jest tak istotne
i jakie kierunki powinien wytyczać ten dokument?

E

W poprzednim numerze „Nowego
Rzgowa”
burmistrz
mówił też m.in. o tym, że
szwankuje
komunikacja
na linii władza wykonawcza –
uchwałodawcza. Czy podziela
Pan tę opinię? Z czego wynika kiepska komunikacja i jak
ją można naprawić?

Jak układa się współpraca
między nowymi a starymi
radnymi? Czy w ogóle istnieje.
Jeśli tak, to jak się przejawia?

R

A co uznaje Pan za porażkę?

Dla burmistrza i wiceburmistrza ten twardy orzech oznacza raczej brak kompetencji
u radnych. Na komisjach i posiedzeniach traktują rajców
jak uczniów i to hmm... mało
pojętnych.
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Nasze sprawy
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Coś na ząb
Jan Spałka, radny niezrzeszony

Marek Bartoszewski, radny niezrzeszony

Radosław Pełka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wawrzyniak prezesem
Zenon Wawrzyniak z Czyżeminka został 20 listopada
wybrany na prezesa zarządu Gminnej Spółki Wodnej
w Rzgowie.

Rzgowskie dzieci mogą liczyć na lepszą opiekę stomatologiczną, ale na gabinety
w szkole już nie.
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Grób rozpoznanego żołnierza
21 listopada na sieradzkim cmentarzu pochowano szczątki Teofila Jurka, który na początku września 1939 roku zginął podczas walk obronnych nad Wartą. Guzewianin z 31.
Pułku Strzelców Kaniowskich w polu pod Mnichowem przeleżał 76 lat. Znaleźli go miłośnicy lokalnej historii: Rober Kielek i Maciej Milak. Niesamowitą historię żołnierza opisaliśmy w poprzednim wydaniu „Nowego Rzgowa”.

Wypełnionych radością
i rodzinnym ciepłem

świąt Bożego Narodzenia,
siły i wytrwałości w podążaniu
za Gwiazdą Betlejemską
oraz nadziei pozwalającej
przetrwać trudy codzienności
w nadchodzącym 2016 roku życzą
Grażyna Gałkiewicz
Radosław Pełka

Leszek Chwiałkowski

Orzech włoski na grudzień

Palcem po mapie (4)

Można zgłaszać uwagi do studium.
Warto pilnować terminów
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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Ogłoszenia drobne
Usługi/Dom

Praca/Zatrudnię

Sprzedam/Nieruchomości

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

Wygraj kalendarz!
DLA CZYTELNIKA, KTÓRY DODZWONI SIĘ DO NAS
18 GRUDNIA PUNKTUALNIE O GODZ. 12
MAMY ELEGANCKI, GRUBY KALENDARZ (TAKI JAK NA ZDJĘCIU)
NALEŻY DZWONIĆ POD NUMER: 536 522 662
ZAPRASZAMY!

Złote myśli
na 2016 rok
Nasza wróżka Rzgowianna przygotowała i dopasowała
do każdego znaku zodiaku złote myśli, które warto wziąć
sobie do serca w nadchodzącym roku.
Dla Koziorożców
Ludzie wierzą, że aby osiągnąć sukces trzeba wstawać
rano. Otóż nie – trzeba wstawać w dobrym humorze.
Dla Wodników
Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą.
Dla Ryb
Zawsze po burzy świeci słońce.
Dla Baranów
Żeby coś się stało możliwe trzeba stale, od nowa pracować
nad niemożliwym.
Dla Byków
Nie podejmuj bitwy o błahe sprawy i nie trać czasu na zaczepki.

Dla Panien
Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu.

Dla Bliźniąt
Nie staraj się być człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem
wartościowym.

Dla Wag
Staraj się zawsze być pożytecznym, lecz nigdy – niezastąpionym.

Dla Raków
Nic, co ma wielką wartość w życiu nie przychodzi łatwo.

Dla Skorpionów
Sekretem sukcesu w życiu jest bycie gotowym na wykorzystanie okazji, gdy ta się pojawia.

Dla Lwów
Trza się o radość troszczyć, a z nią tam przyjdzie i rozum,
i cało reszta.

Dla Strzelców
Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz.

Tablica ogłoszeń
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Jaja po rzgowsku
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