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Pieniądze na koncie,
a drogi czekają...
16,5 mln zł
niewykorzystanych!

W numerze m.in.:

str. 7

Prokuratura wszczęła śledztwo
Kamińskiemu i Mielczarkowi grożą zarzuty karne.
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Upiecze się
nam?

Gazeta bezpłatna

www.nowyrzgow.pl

Święta Jadwiga
z wierzby,
św. Stanisław złą
ręką błogosławi
str. 2
Czyje interesy
chronią Pełka,
Chwiałkowski
i Spałka?
str. 3
Studium blokowane.
Dlaczego i co dalej?
str. 4 i 12
Przewodniczący
Jan Michalak
zostanie odwołany?
str. 6
Ciągnie Cisowskiego
do Bartoszewskiego
str. 9

W pierwszych słowach
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REKLAMA

2

Zdanowicz za miedzą

Wierzbowa Jadwiga

Była szefowa „opieki” pomaga pacjentom w Pabianicach.

REKLAMA

WYDAWCY

Strażackie wydarzenia

Halo, „Nowy Rzgów”! / Z sieci

Warto świętować z naszymi druhami.

Nowy RZGÓW
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Fakty
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Czyje interesy oni chronią?!
Podejrzany ruch Pełki, Chwiałkowskiego i Spałki.

Następny mecz obejrzy z wysokości niebios

KONDOLENCJE

Mirosław Świerczyński odszedł do Pana po wieczną nagrodę w czwartek 11.05.2017. W pamięci rzgowian pozostanie na zawsze jako zaangażowany społecznik, trener młodzieży oraz
prezes klubu Zawisza Rzgów.
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Fakty
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Jasno widzę

Studium znów
Dla
rodziny,
nie
dla
gminy
zablokowane – kiedy,
dlaczego i co dalej?
Dlaczego nie uchwalono studium w dniu 1 marca 2017?

Dlaczego nie uchwalono studium w dniu 12 kwietnia
2017?

Prokuratura wszczęła śledztwo
Kamińskiemu i Mielczarkowi grożą zarzuty karne.

REKLAMA

Jak zmienił się projekt studium pomiędzy 1 marca
a 12 kwietnia?

Czy studium zostanie uchwalone w tej kadencji Rady
Miejskiej?

Nowy RZGÓW
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Fakty 5

Jan Michalak zaliczył kolejną poważną wpadkę.
Przypadkiem czy celowo?
W grudniu Jan Michalak zwołał sesję ws. budżetu bez zachowania wymaganego prawem
14-dniowego terminu wyprzedzenia. Teraz na 12 kwietnia zwołał sesję ws. uchwalenia studium, chociaż nie upłynął 21-dniowy termin na wnoszenie uwag przez mieszkańców. Ta niedbałość mogła kosztować gminę dziesiątki tysięcy złotych.

Decyzje dotyczące Gospodarza bez udziału mieszkańców?
Radna i sołtys mówią NIE!

Archiwalne numery miesięcznika na nowyrzgow.pl
Zajrzyj koniecznie. Zapraszamy!
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Czy Jan Michalak został ostatecznie skompromitowany
i straci stanowisko szefa Rady Miejskiej?
Wniosek opozycji dotyczący odwołania Michalaka ma szanse powodzenia. Kolejne wpadki przewodniczącego od dawna są obciążeniem dla klubu „Rzgów Naszą Gminą”. Teraz
Michalak podpadł też pracodawcy, ryzykując nieważność uchwał w sprawie planów zagospodarowania.

Droga wzdłuż linii energetycznej z Guzewa do Kerakollu
dopiero za 20 lat?
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Temat numeru
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16,5 mln zł niewykorzystanych środków na koncie gminy
„Skąd biorą się te pieniądze i na co możemy je wydać?” – pytają rzgowianie. „Na nic!”
– zgodnie odpowiadają burmistrzowie Kamiński i Rózga.
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Sukcesy
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Nigdy nie zagaśnie!
7 maja odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone ze 100-leciem OSP w Woli
Rakowej. Druhowie z OSP Rzgów otrzymali odznaczenia i medale.

Naszym
STRAŻAKOM
z okazji
Ich święta
tyle wyjazdów,
ile powrotów
życzy Redakcja

Olimpiada Przedszkolaka

Nasze zdolniachy

Biegi, skoki, rzuty, wyścigi – to konkurencje sprawno- W tym miejscu prezentujemy sukściowe, w których brali udział mali sportowcy.
cesy naszej młodzieży: uczniów, artystów i sportowców. Zapraszamy
nauczycieli, rodziców i opiekunów
grup do przesyłania informacji
i zdjęć na adres: kontakt@nowyrzgow.pl
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Być albo nie być
(w PSLu),
oto jest pytanie
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A to ciekawe
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37.500 zł na kościelną wieżę
Nasza świątynia wypięknieje od góry.

Nie chwal dnia przed zachodem
słońca, a Kamińskiego
po obietnicach
Dobrze zapowiadający się burmistrz nabrał złych
manier.

Nasz komentarz

10 Kontrowersje
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Ratusz kupi kajaki dla mieszkańców Tuszyńskiej?
Urząd Miejski cały czas nie buduje odwodnienia na ul. Tuszyńskiej. Radna Grażyna Gałkiewicz, która od kilka lat stara się o tę inwestycję, złożyła do ratusza wniosek, żeby kupić
mieszkańcom kajaki. Ulica Tuszyńska po większych opadach tonie w wodzie.

Łęgocki chce likwidacji klubu
„Rzgów Naszą Gminą”?
Radny Kazimierz Łęgocki z klubu „Rzgów Naszą Gminą” na kwietniowej sesji w emocjonalnym wystąpieniu zgłosił pomysł, by zlikwidować kluby radnych
działające w Radzie Miejskiej.
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Listy 11

O nierówności

W sprawie niegospodarności burmistrza

Czyżeminki
w odstawce

Pieniądze w błoto na szkolenie
i hucpę sesją nazwaną

Fotonews

Lody dla ochłody
O maskaradzie

Teatrzyki radnego
Chwiałkowskiego

Znajdź i polub nas na Facebooku!

12 Jaja po rzgowsku
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Jak w Rzgowie „uchwalają” studium? Uśmiechnij się

Strefa strofa

Chocholi taniec

Płaskostopka redakcyjna

