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Autobus 56A „kolejką wahadłową”
na Ptaka. Na koszt gminy
Za transport idealnie wpasowany w godziny otwarcia przybytku
prywatnego przedsiębiorcy płaci się z naszych podatków 88 tys. zł
rocznie! Dlaczego nie może jechać przez centrum Rzgowa!?
str. 4
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W pierwszych słowach
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Robimy
swoje

Nowy RZGÓW

Papierosek ważniejszy od dotacji
dla kościoła?

REKLAMA

Radni przyjmowali uchwałę o udzielenie dotacji dla parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie.
Spałka i Zaborowski ulotnili się z sali obrad tuż przed
głosowaniem.

Halo, „Nowy Rzgów”!

Nowy RZGÓW

Fakty
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Walczą o lepszą przyszłość
Radni z klubu „Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach”
drążą tematy inwestycji i rozwiązań stosowanych
w gminie.
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Przymiarki
do światłowodu

Przebudowa Rudzkiej
zakończona!
Na ul. Rudzkiej zbudowano zatokę
przystankową, chodnik od ronda
do ul. Zachodniej oraz kanał deszczowy. Przebudowano także wjazdy
Mateusz Kamiński jednogłośną decyzją radnych otrzyna posesje.
mał absolutorium. Przyjęto także jego sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2016.

Burmistrz z absolutorium
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Nowy RZGÓW

Komu ma służyć autobus 56A,
skoro omija centrum Rzgowa?

REKLAMA

Linia 56A jest nieefektywna. Gmina płaci za nią 88 tys. zł rocznie. A wystarczyłoby dodatkowe 50 tys. zł w skali roku, aby 56A jeździło przez centrum Rzgowa.

Nowy RZGÓW

Fakty 5
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Koniec demokracji w Rzgowie?
Skandal na sesji Rady Miejskiej. Jan Michalak odmówił wprowadzenia
wniosku o swoje odwołanie do porządku obrad!

Czy burmistrz przypisuje sobie
cudze inicjatywy?
14 czerwca Mateusz Kamiński wygłosił kontrowersyjne
wystąpienie, z którego mieszkańcy gminy dowiedzieli się,
że burmistrz uważa się za inicjatora różnych przedsięwzięć. Mija się z prawdą.

Pocztówka
z Kraju Bajd

Pozdrowienia od kłamistrza!
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Mieszkańcy Glinianej gorszego sortu
Od dłuższego czasu monitorujemy sytuację mieszkańców ulicy Glinianej, na której brakuje
chodnika i odwodnienia. Niestety, kolejny raz nie mamy dobrych wieści.

Ciekawostki z oświadczeń
majątkowych
Telefony, suta wypłata i wypasiona ziemia.

Reklamuj się u nas!

Wpuszczeni w kanał?
Cztery gospodarstwa rozpoczęły
starania o kanalizację w ulicy Literackiej. Poszczęściło się jednemu.

Nowy RZGÓW

Fakty
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Ksawerów „Orłem Samorządu”. A Rzgów?
Sąsiadująca ze Rzgowem gmina Ksawerów otrzymała tytuł „Gminy roku”
w konkursie „Orły Polskiego Samorządu 2017”. Przy tej okazji sprawdzamy,
jak na tle sąsiada wypada nasza gmina.
Ludność, przedsiębiorcy, dochody

Zdrowie

Nowe inwestycje

Dostęp do kultury

Wygląda na to, że choć w gminie Ksawerów jest mniej
mieszkańców, mniej przedsiębiorców i mniejsze są
wpływy do budżetu, to wyprzedza nas na co najmniej
kilku polach. Władze Rzgowa
nie mają więc żadnych powodów, by wpadać w samozachwyt. Przed naszą gminą
wiele wyzwań, a przed urzędnikami wiele pracy!

Podejście do przedsiębiorców
Bezpieczeństwo

Wielkie inwestycje obiecywane
mieszkańcom istnieją tylko na papierze!
Czy gmina Rzgów rozbudowuje oczyszczalnię ścieków? Czy Rzgów buduje Dom Kultury? Czy
w Starowej Górze buduje się kanalizację? Wszystkie te inwestycje ciągle istnieją głównie na papierze.
Budowa Domu Kultury w Rzgowie jeszcze się nie
rozpoczęła

Budowa kanalizacji w Starowej Górze i Starej Gadce
jeszcze się nie rozpoczęła

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jeszcze się nie rozpoczęła

Podsumowanie głównych rzgowskich inwestycji wypada więc blado. Burmistrz mówi „budujemy”,
a póki co wszystko jest tylko na papierze.
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Reakcje
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Nowy RZGÓW

OGŁOSZENIE

PŁATNE

Burmistrz Mateusz Kamiński
podał nieprawdziwe informacje

Nowy RZGÓW

Wakacje

lipiec 2017

9

Namiot, przyczepa, a może kamper?
Wakacje w pełni. W ubiegłym numerze przedstawiliśmy propozycje stacjonarnych wyjazdów na wczasy w Polsce oraz zagranicznych pobytów. Pora na to samo, ale we włóczęgowskiej wersji.

FOTOPRZTYCZEK

Wiszące
ogrody
w
Rzgowie
Archiwalne numery miesięcznika na

nowyrzgow.pl

Zajrzyj koniecznie. Zapraszamy!

10 Fakty
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Zalana Tuszyńska
Fotoreportaż o ulicy, która zamienia się w jezioro.

Nowy RZGÓW

Nowy RZGÓW

Misz-masz 11
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Co z tą aurą?
Lipiec wyjątkowo chłodny. W sierpniu więcej słońca.

Odbył się Koncert Czterech Kultur

REKLAMA

Służymy ludziom
nie układom

WYDAWCY

Znajdź
i polub nas
na Facebooku!

12 Jaja po rzgowsku

Nowy RZGÓW
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Siedzą, piją, lulki palą
Redakcja Rzgowskiej
Prawdy po wyborach na
burmistrza Rzgowa nie
wygrała żadnego procesu
z Grażyną Gałkiewicz...

Zaraz, zaraz...
tak to miało
lecieć?

Możecie sobie
pogadać – i tak
wiadomo,
kto rządzi!

Ja tu ciężko
pracuję, a ten
pasjanse
stawia.

Burmistrz Rzgowa otrzymał
absolutorium za wykonanie budżetu Uśmiechnij się

Płaskostopka redakcyjna

