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Wciąż bez chodnika
Mieszkańcy oraz korzystający z ulic
Zielonej i Glinianej nie mają co liczyć
na ułożenie chodnika. Ulica Gliniana
nie będzie też odwodniona

str. 3
Co jest grane?
„Czy dyskusja nad linią 70 (która nota bene
będzie od 2 kwietnia zamieniona na linię 56)
jest mało istotna?” – zastanawia się
mieszkanka

str. 6
Nigdy nie zagaśnie!
W grudniu OSP Rzgów obchodziło
111. urodziny

str. 7
Pięknie świecimy
Rzgów wybija się na prowadzenie
w konkursie na „Świetlną stolicę Polski”.
Zajęliśmy I miejsce w województwie
łódzkim! Głosujmy dalej!

str. 8

D L A M Y Ś L Ą C Y C H

W numerze m.in.:

O tegorocznym budżecie rozmawiamy z  Jarosławem

Świerczyńskim, byłym przewodniczącym Rady Miejskiej

i członkiem klubu radnych „Lepsza Przyszłość w Twoich

Rękach”.

– ...jest dobry, ambitny i zawiera wiele elementów programu,

z którym „Lepsza Przyszłość” szła do wyborów. Jest budowa

kanalizacji w Starowej Górze, budowa Domu Kultury w Rzgowie,

liczne inwestycje zarówno w Rzgowie, jak i całej gminie.

Mam nadzieję, że burmistrzowi uda się ten budżet zrealizować.

str. 5

Mam nadzieję, że burmistrz
zrealizuje ten budżet

www.nowyrzgow.pl

styczeń 2017
rok III/1(17)



2 Nowy RZGÓWstyczeń 2017W pierwszych słowach

Halo, „Nowy Rzgów”! / Z sieci

Statut jest, ale jakby go nie było

LLIICCZZBBAA MMIIEESSIIĄĄCCAA

54.422 zł
Tyle zebrali wolontariusze

15 stycznia
podczas finału WOŚP

Zaginiona
Policjanci poszukują Małgorzatę Boushaki, 39-letnią miesz-

kankę Starowej Góry.
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Ci rzgowianie wciąż bez chodnika
Mieszkańcy oraz korzystający z ulic Zielonej i Glinianej nie mają co liczyć na ułożenie chodnika.

Ulica Gliniana nie będzie też odwodniona.

NIE
dla
chodników

Szef GOSTiR żegna się z pracą
Wojciech Skibiński nie będzie już dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji.
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„Nasza Gmina” działa coraz gorzej. Radni rezygnują
na znak protestu
Na początku czerwca ub. roku funkcję redaktora naczelnego samorządowej gazety „Rzgów – Nasza Gmina” objął

pracownik ratusza Włodzimierz Kupisz, który zastąpił Tomasza Łuczyńskiego. Zmiany, jakie wprowadził nowy na-

czelny, nie podobają się części radnym. Na ostatniej sesji temat „Naszej Gminy” znów był jednym z gorętszych.

Radni Ewa Fryczka i Rafał Kluczyński powiedzieli „dość”.

Kolegium jest zbędne

Anonimy

„Czy o  taką gazetę walczyli-
śmy?”

Gazeta za Łuczyńskiego bez zastrzeżeń
Bezrobocie na poziomie 9,2 proc.
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Mam nadzieję, że burmistrz zrealizuje ten budżet
Z  Jarosławem Świerczyńskim, byłym przewodniczącym Rady Miejskiej i  członkiem klubu radnych „Lepsza Przy-

szłość w Twoich Rękach”, rozmawiamy o tegorocznym budżecie.

„Nowy Rzgów”: Jak ocenia
Pan budżet na 2017 rok?

Ostatnio napomknął Pan jesz-
cze o wozie dla OSP Rzgów.

To ich okręgi, więc walczą
o  przychylność wyborców.
Z kolei w okręgu radnego Leszka
Chwiałkowskiego, w  Starowej
Górze, inwestycji jest niewiele.

Skoro już o tym mowa: jak Pan
skomentuje poprawki do  bu-
dżetu zaproponowane przez
Radosława Pełkę, a  wprowa-
dzone przez klub radnych
„Rzgów Naszą Gminą”?

Na  ul. Glinianej  na  przeszko-
dzie stały podobno kwestie
własności gruntów.

Budżet ocenił Pan jako „dobry”,
a jednak sporo tych uwag…

Czyli będziecie współpraco-
wać z  burmistrzem w  realiza-
cji budżetu?

Dziękuje za rozmowę.

Rozmowa

„Zadanie można realizować dłużej,
ale wkładając w to pracę w końcu

osiągnie się cel. Rezygnując, skazuje
się sprawę na porażkę”
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Znajdź i polub nas 
na Facebooku!

Inwestycje na rok 2017  raport radnych
klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach”

Budowa Domu Kultury
w Rzgowie i kanalizacji w Sta-
rowej Górze

Inwestycje lokalne w  Kalinku
i Romanowie

Inwestycje lokalne w  Gospo-
darzu

Inwestycje lokalne w Rzgowie

Panie Burmistrzu, trzymamy
kciuki

Reakcje

List do redakcji

I co z tym
budżetem?

Mieszkanka odpowiada internaucie
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Ważne telefony

Darmowa
pomoc prawna
dla mieszkańców

Kto może skorzystać?

Co obejmuje pomoc prawna?

Jaki zakres prawa?

Gdzie uzyskać pomoc prawną?

Nigdy nie zagaśnie!
W grudniu OSP Rzgów obchodziło 111. urodziny.

Misz masz
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Płaskostopka
redakcyjna

Jaja po rzgowsku

Archiwalne numery
miesięcznika na nowyrzgow.pl
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Uśmiechnij się Jesteśmy w finale!

Przepraszam, kto
w prezydium
odpowiada za
liczenie do 14?

A tutaj będę
przywiązywał

do pręgierza tych,
co mi podskoczą!

Za kulisami

GGwwiiaazzddyy mmóówwiiąą
CCoo cczzeekkaa RRzzggóóww ww 22001177 rrookkuu?? PPoossłłuucchhaajjcciiee aassttrroollooggaa..

-- UUkkłłaadd ppllaanneett ii ggwwiiaazzdd mmóówwii,, żżee bbęęddzziiee ttoo ddllaa ssppoołłeecczznnoośśccii
uuddaannyy rrookk.. OOppiieekkaa WWeennuuss zzaaggwwaarraannttuujjee ddoobbrroobbyytt,, aa cczzuuwwaanniiee
MMeerrkkuurreeggoo bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo.. RRzzggoowwiiaanniiee ppoowwiinnnnii wwyyssttrrzzeeggaaćć
ssiięę oosszzuussttóóww –– nniiee kkaażżddyy mmaa ddoobbrree iinntteennccjjee,, ppoozzoorryy ii ppoowwiieerrz-z-
cchhoowwnnee oocceennyy bbyywwaajjąą zzddrraaddlliiwwee.. ZZ kkoolleeii pprrzzeessaaddnnaa nniieeuuffnnoośśćć
ppssuujjee ssttoossuunnkkii mmiięęddzzyylluuddzzkkiiee..
      DDrruuggii kkwwaarrttaałł bbęęddzziiee ddoośśćć nniieeppeewwnnyy,, ddllaatteeggoo ooddrraaddzzaamm
zzmmiiaannęę pprraaccyy ii ppooddeejjmmoowwaanniiee wwaażżnniieejjsszzyycchh ddeeccyyzzjjii.. ŚŚmmiiaałłee
ppllaannyy ooddłłóóżżcciiee nnaa ddrruuggąą ppoołłoowwęę rrookkuu,, bboo ttuu pprrooggnnoozzyy ssąą bbaar-r-
ddzziieejj ooppttyymmiissttyycczznnee.. WW wwaakkaaccjjee ppoommyyśśllcciiee oo aakkttyywwnnyycchh ffoor-r-
mmaacchh wwyyppoocczzyynnkkuu..
     SSyyttuuaaccjjaa ppoolliittyycczznnaa jjeesszzcczzee nniiee ddoo kkoońńccaa jjeesstt uussttaabbiilliizzoowwaannaa
((mmóówwii oo ttyymm oobbeeccnnoośśćć „„wwoojjeennnneeggoo”” MMaarrssaa)).. MMoożżlliiwwee ssąą zzmmiiaannyy
–– ttrruuddnnoo jjeeddnnaakk oocceenniićć,, jjaakkii bbęęddzziiee iicchh ssttooppiieeńń ii wwppłłyyww.. OOggóóllnniiee
bbęęddzziiee ttoo ddllaa RRzzggoowwaa ddoobbrryy rrookk,, ggwwiiaazzddyy ssąą ppoo WWaasszzeejj ssttrroonniiee..

MMiirraaggee




