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Dobry wujek pociągnął za sznurek?

Gazeta bezpłatna

www.nowyrzgow.pl

To muuuusisz
przeczytać:

Śmiertelne potrącenie str. 2
Jan M. za słaby na proces str. 3
Kto wysłał do urzędu szkalujący
anonim? str. 6
Gmina Rzgów traci wielką szansę
na rozwój? str. 7
Kobiety w polityce str. 11
i mnóstwo rozrywki!

Taka
jest prawda
Małego Wojtusia Skibińskiego do Chrztu Świętego
trzymał były wicepremier Janusz Tomaszewski!
str. 5

Wywiad z radną
Grażyną
Gałkiewicz
str. 8-9
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W pierwszych słowach

Nowy RZGÓW

maj 2016

Szanowni Państwo,

Mniszek na maj

Cennik na www.nowyrzgow.pl!

Reklamuj się skutecznie
w „Nowym Rzgowie”
Docieramy do sklepów
i każdego gospodarstwa
Przodujemy w Internecie

Doktor Mateusz

Nakład jednorazowy: 4 tys. egz.
REKLAMA U NAS = SUKCES

Pamiętamy o zamordowanych
Śmiertelne potrącenie na S8
Piotr R. jechał do domu z pracy za granicą. Rodzina nie
doczekała się jego powrotu.

Halo, „Nowy Rzgów”!

Nowy RZGÓW

Fakty

maj 2016

Nasz test wyborczy

Za słaby na proces

Skibiński i Kamiński
Poddaliśmy testowi wyborczemu kandydatów: Wojciecha Skibińskiego i Mateusza Kamińskiego. Dlaczego akurat tę dwójkę? Bo do niedawna łączyła ich relacja przełożony –
podwładny.

Wkrótce minie rok od skierowania do pabianickiego
Sądu Rejonowego aktu oskarżenia przeciwko byłemu
burmistrzowi Rzgowa Janowi M. Wciąż jednak nie ruszyła
sprawa.

I kto tu jest formalistą?

Wynalazek Mielczarka dobrze
prowadzi imprezy

3

Pełniący funkcję żałuje dobrego słowa

Szycie flagi przed ratuszem

Ciemności kryją Urząd Miejski w Rzgowie
Rzgowski magistrat nie radzi sobie z nowoczesnym przekazem informacji.

Sukces Miłosza Olbana
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Fakty
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Folklor z całego świata!

Nowy RZGÓW

Taniec rządzi w Rzgowie

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny POLKA 2016 to
pierwsze wydarzenie w regionie związane z kulturą ludową o randze ogólnoświatowej. Miesięcznik „Nowy
Rzgów” jest jednym z patronów Festiwalu.

Piękna Kasia

REKLAMA SFINANSOWANA PRZEZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA MARTYNOWSKIEGO

Pod naszym patronatem

Nowy RZGÓW

Fakty

maj 2016

Pełne składy komitetów wyborczych
zgłaszających kandydata
na burmistrza Rzgowa
Komitet Wyborczy Wyborców CHWIAŁKOWSKI LESZEK
BURMISTRZ DLA WSZYSTKICH

Czy ten wujek pociągnął za sznurek?
Ojciec chrzestny zszedł na dalszy plan, ale karierę w polityce rozpoczął chrześniak.

Komitet Wyborczy Wyborców GRAŻYNY GAŁKIEWICZ

Komitet Wyborczy Wyborców MATEUSZA KAMIŃSKIEGO

Komitet Wyborczy Wyborców WOJCIECHA SKIBIŃSKIEGO

Jubileusz Chrztu Polski w Rzgowie
Komitet Wyborczy Wyborców MARKA MARTYNOWSKIEGO

ZAPROSZENIE

Kto w komisji

Znajdź i polub nas na Facebooku!
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Fakty

Będzie rondo imienia Konrada Kobusa?

Nowy RZGÓW
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Boisko lada szelest

Dla myślących
Brutalna kampania wyborcza. Kto wysłał anonim szkalujący Marka Martynowskiego i Grażynę Gałkiewicz?

REKLAMA

WYDAWCY

Gazeta inna niż wszystkie

Nowy RZGÓW

Rozmowa

maj 2016
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Czy gmina Rzgów traci
wielką szansę na rozwój?
O tym, na co można brać dotacje z Unii Europejskiej,
czyli na co gmina Rzgów ich nie bierze, rozmawiamy
z ekspertem w pozyskiwaniu środków z UE Jackiem Zielińskim.
Jacek Zieliński to wieloletni pracownik administracji rządowej oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego
i gminnego odpowiedzialny za pozyskanie i realizację
projektów współfinansowanych ze środków UE. Od 2009
roku współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich
oraz ich prawidłowego rozliczania.

„Nowy Rzgów”: Na co gminy
takie jak Rzgów mogą brać
pieniądze z Unii Europejskiej?

Budowa dróg i ścieżek rowerowych też może być dofinansowana przez Unię?

Czy gmina może za unijne pieniądze budować drogi?
Zapytam więc konkretnie. Czy
z UE można wziąć środki na budowę Domu Kultury?

Nie.

Czy można powiedzieć, że
gmina Rzgów nie biorąc środków z Unii Europejskiej traci
wielką szansę?

A na przykład środki na Internet światłowodowy i bezpłatne wifi dla mieszkańców?

Fotoprzerywnik

Być jak strażak

Urząd od lat przechwala się, że
Rzgów dotacje bierze. W praktyce biorą je jednak przedsiębiorcy działający na terenie gminy.

Czyli Rzgów może się jeszcze
przebudzić?

Wysokość kwot, jakie
w 2015 roku wpłynęły
z funduszy Unii Europejskiej
do
Gminnego
Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego

GOK – 0 zł
UM – Prawie 84 tys. zł
na realizację projektu
„Lepsze oddziały przedszkolne – większe możliwości”
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Rozmowa

maj 2016

T ak a
j e s t pr a w da

Grażyna Gałkiewicz: „Gazeta Rzgowska”
stara się mnie zdyskredytować od lat
Magdalena Hodak: W ostatnim czasie jedna ze rzgowskich gazet poświęciła niemal
cały swój numer Pani osobie...

Tereny w Gospodarzu są
ponoć w fatalnym stanie. Dlaczego do tego doszło i kiedy
to się zmieni?

Nowy RZGÓW

Nowy RZGÓW

Rozmowa

maj 2016
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W jaki jeszcze sposób może
wzbogacić się Rzgów?
Jakie są Pani zdaniem najważniejsze potrzeby gminy Rzgów?

Aż trudno uwierzyć, że zachowuje Pani taki spokój…

A co z przedsiębiorcami, którzy już funkcjonują na jej terenie?

W jednym z artykułów autor
próbuje także nachalnie powiązać Panią z łapówkami dla polityków, powołując się nawet
na mnie, całkowicie wyrywając
z kontekstu moje słowa.
Co Pani na to?

Pani przeciwnicy nieustannie
podnoszą zarzut, że chce Pani
zostać burmistrzem, bo ma
do załatwienia jakieś interesy.

A co z rondem na ul. Tuszyńskiej?

Skoro więc zarzuty są nieprawdziwe, to skąd te atakina Panią?

Przejdźmy do tematu wyborów. Dlaczego zdecydowała
się Pani kandydować na stanowisko burmistrza Rzgowa?

Na realizację wniosków mieszkańców potrzebne są jednak
pieniądze…
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Poradnik
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Moc z nimi

Literatura-kobieta-rycerz

Archiwalne numery miesięcznika na www.nowyrzgow.pl

Kobiety w polityce
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W świecie fikcji
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O tym jak lokalni aktywiści do naszego kurnika farbowanego liska wpuścili

Nowy RZGÓW

Nowy RZGÓW

„Leśna polityka”, czyli dramat w nie wiadomo ilu aktach (4)

Karciana partyjka

maj 2016

W świecie fikcji
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W bajkowym klimacie

Powstał fanklub „Leśnej polityki”!

maj 2016

Odlotowy radny

Nowy RZGÓW

Nowy RZGÓW

Tablica ogłoszeń

maj 2016

Doktor Jacek po godzinach

Krótka definicja psychopaty

Ogłoszenia filigranowe
– ozdobne
Usługi/Dom

Ogłoszenia drobne
Motoryzacyjne/Sprzedam

ZAPROSZENIE

Spotkanie z autorem książki o kultowej komedii „Sami swoi” oraz z aktorami
i twórcami tego filmu
We wtorek, 24 maja, o godz. 18.00 w łódzkim Muzeum Kinematografii (plac Zwycięstwa 1) odbędzie się spotkanie z pabianiczaninem Dariuszem Koźlenko, autorem książki „Sami swoi. Za kulisami komedii wszech czasów”.

Ważne telefony
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Jaja po rzgowsku

Nowy RZGÓW
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Strusie antyradio

W kuluarach

Bomba w górę!
Ostrzegam,
Rzgów
to nie miasto,
to stan umysłu

Sadurski poniżej pasa

Dwóch panów
ze Rzgowa

Rzgowski amulet

Płaskostopka
redakcyjna

