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Ważne dla mieszkańców! Nie prześpijcie!
Dyskusja nad studium zagospodarowania przestrzennego
już 29 listopada. Uwagi można zgłaszać do 21 grudnia br.
Szczegóły na str. 2

Nadradny
i jego
gwardziści

W numerze m.in.:
Arsenał
za Starową Górą
str. 3

I kto tu rządzi?

I po Fryczce...

str. 3

Papież pomoże
ukaranemu
księdzu?

str. 4

Ptakobus za nasze,
czyli linia 70

str. 5

Rzgów matematyką
stoi

str. 7
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W pierwszych słowach

Nowy RZGÓW
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Drodzy Państwo,

Porozmawiajmy o studium

REKLAMA

WYDAWCY

Inni o nas: Tonące groby

Halo, „Nowy Rzgów”!/ Z sieci

Fakt24.pl: Cmentarz w wodzie. Kuria obiecała zaradzić.

Nowy RZGÓW

Fakty
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Odwołana

Arsenał za Starową Górą

Ewa Fryczka z klubu Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach nie jest już wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Odwołała ją większość radnych (8 osób). Wniosek o to zgłosili: Jan
Michalak, Leszek Chwiałkowski, Radosław Pełka, Stanisław Zaborowski, Kazimierz Łęgocki, Jan Spałka i Marek Bartoszewski.
Radny Leszek Chwiałkowski zaproponował, by zwolnione stanowisko obsadzić Zbigniewem Cisowskim, także z klubu Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach. 9 radnych zagłosowało „za”. Niejasne są powody odwołania Ewy Fryczki. Podano jedynie, że utraciła ona
zaufanie rajców. W czerwcu radni odwołali z funkcji przewodniczącego Jarosława
Świerczyńskiego z LPwTR.

Między Starową Górą a Konstantyną pracownicy zatrudnieni przy budowie wodociągu natknęli się na arsenał
amunicji z II wojny światowej.

Magdalena Hodak: Powiedziała Pani na sesji, że spodziewała się po 1 czerwca, że zostanie odwołana. Dlaczego?

Na tej samej sesji bezskutecznie próbowała się Pani doprosić odpowiedzi, dlaczego grupa
radnych straciła do Pani zaufanie i postanowiła odwołać. Czy
może w kuluarach udało się
dowiedzieć, z jakiego konkretnie powodu radni stracili
do Pani zaufanie?

Inni prawnicy

Dlaczego?

Czy wybór na opuszczone
przez Panią stanowisko kolegi
klubowego Zbigniewa Cisowskiego był dla Pani zaskoczeniem?

Czy ma Pani zaufanie do Zbigniewa Cisowskiego?

Znajdź i polub nas na Facebooku!

REKLAMA

Czy ta utrata zaufania do Pani
będzie miała jakieś inne konsekwencje? Czy dalej będzie Pani
pracowała nad przygotowaniem do druku gazety samorządowej „Rzgów – Nasza Gmina”?
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Ostry list do arcybiskupa i podróż do Watykanu

Propozycje na fundusze sołeckie

Grupa parafian żąda powrotu proboszcza Grzegorza
Adamka. Planują wstawić się za nim u samego papieża
Franciszka.

W tym roku łączna kwota na fundusze sołeckie wynosi 383.438,63 zł. Na zebraniach
mieszkańcy ustalali, na co powinny pójść pieniądze w poszczególnych miejscowościach.
Najczęstsze oczekiwania - modernizacja świetlic. Zgłoszone propozycje zostaną przedstawione radnym.

Interwencja na górze

List do redakcji

Czyją gminą jest Rzgów?

REKLAMA

„Proszę księdza…”

Fakty
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REKLAMA

Nowy RZGÓW

Radni na półmetku

Podejrzany układ z linią 70

(cz. 1)

Obywatelka drąży, dlaczego za publiczne pieniądze autobus linii 70 dowozi pracowników
i klientów do najpotężniejszego przedsiębiorcy na naszym terenie.

Sprawdź liczbę interpelacji
naszych przedstawicieli.
Komentarz
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Wspominamy
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Znani i nieznani, o których pamiętamy
Jedni jeszcze niedawno byli wśród nas, z innymi minęliśmy się w czasie.

Nowy RZGÓW

Nowy RZGÓW

Proszę wstać, sąd idzie!

Edukacja

listopad 2016

Muuuusisz
przeczytać!

Ogłoszenia drobne

Ogłoszenia filigranowe
– ozdobne

Motoryzacyjne/Sprzedam

Usługi/Dom

Praca

Archiwalne numery
miesięcznika na nowyrzgow.pl

Rzgów matematyką stoi

SPOŁECZNA
AKCJA

REKLAMA

WYDAWCY

Jurek Walczak – uczeń klasy VIa rzgowskiej podstawówki,
znalazł się w gronie pięciu najlepszych matematyków
województwa.
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Jaja po rzgowsku

Nowy RZGÓW
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Magnetyczne stołki
Uśmiechnij się
Poseł nie wytrzymał

Różnica pokoleń
Nówka sztuka

Facebook

W kuluarach

Będzie mi brakowało
naszych potyczek.

(S)ekscesy na krzesłach

Strefa strofa

Nowy Ruch Obywatelski
Płaskostopka
redakcyjna

