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St u d i u m n i e j a k m a l o w a n e
Jest lepsze od poprzedniego, ale ciężko nazwać
je dobrym. Przyglądamy się zaletom i wadom
studium, a mieszkańcy Romanowa
idą do prokuratury
str . 4
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bliżej Rzgowa?
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Krótko
Drodzy Czytelnicy,

Piszemy dla Was!

Liczba
miesiąca

Tyle wynoszą łączne
koszta tegorocznych
Dni Rzgowa

Znajdź
i polub nas
na Facebooku!

Halo, „Nowy Rzgów”!
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144.061,86 zł
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Burmistrzu, dlaczego ciągle zmienia Pan zdanie
w sprawie Glinianej?
Trudno nadążyć za wypowiedziami burmistrza Mateusza Kamińskiego ws. budowy odwodnienia i chodnika na ulicy Glinianej w Rzgowie. Na sesji 30 sierpnia mieliśmy do czynienia
z kolejną odsłoną tego spektaklu, którym mieszkańcy są coraz bardziej zażenowani.
250 tys. zł? To za mało!
A 5 tys. zł? Tyle wystarczy!

Eureka! Najważniejsza systematyczność!
To w końcu 800 tys. zł czy
2,5 mln zł?

Sąd: Tuczarnia w Grodzisku wbrew przepisom
Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Dorocie Cisowskiej-Karolczak, która zaskarżyła
decyzję Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczącą świniarni w Grodzisku.
W świetle wyroku tuczarnia nie może dalej funkcjonować.
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Wreszcie uchwalono studium.
Czy jest się z czego cieszyć?
Na sesji 30 sierpnia Rada Miejska przyjęła „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgów”. Choć jest to studium lepsze od poprzedniego, to
ciężko nazwać je dobrym. Przyjrzyjmy się zaletom i wadom tego dokumentu.

Opinie o studium

Zalety nowego studium

Co teraz?

Wady nowego studium
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Panie Leszku, dziękujemy za tron!
Podczas Dni Rzgowa park im. Adama Mickiewicza wzbogacił się o nową
atrakcję – tron króla Kazimierza Jagiellończyka, który 550 lat temu nadał
Rzgowowi prawa miejskie.

Tajemnicze rozstanie z ratuszem?
Czy w Urzędzie Miejskim dojdzie do zmian kadrowych?
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„Praca zespołowa to praca na jakość”
Rzucała „palantówką” i biwakowała. Nie lubi sportów ekstremalnych ani prac w ogródku.
Ostatnio nauczyła pływać swojego 3-letniego wnuczka.
Od 19 lat kieruje Szkołą Podstawową im. Jana Długosza, którą sama ukończyła. Rozmawiamy z dyrektor Iwoną Skalską.
Olga Magnowska: Początek
roku szkolnego to czas wytężonej pracy, zwłaszcza teraz –
kiedy zreformowano system
edukacji.

które odegrało bardzo ważną
rolę w Pani życiu. Jak zaczęła
się ta przygoda?

Ukończyła Pani szkołę, którą
teraz kieruje.

Czego nauczyło Panią harcerstwo?
Okres edukacji musiał być
przyjemny, skoro związała
z nią Pani swoje życie zawodowe.

Sport kształtuje charakter –
tak samo jak harcerstwo,

No właśnie – podobno wnuki
łapią sportowego bakcyla.

W oświacie pracuje Pani
łącznie od 33 lat. Czy zastanawia się Pani, co będzie
robić po zakończeniu kariery
zawodowej?
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Nasze ustalenia: burmistrz w porozumieniu z przewodniczącym rady
decyduje, kto czyta w kościele.
Nadzwyczajne uprawnienia samorządu tylko w Rzgowie.

Nagroda marszałka
dla orkiestry
w Rzgowie

dyrektorem

Zarząd
Województwa
Łódzkiego podjął
uchwałę
o powołaniu
na stanowisko
pełniącego obowiązki dyrektora
Teatru Wielkiego
w Łodzi Krzysztofa Marciniaka.

REKLAMA

Czytasz tylko
Ewangelię
według
św. Mateusza.

Marciniak

WYDAWCY

Czytać nie każdy
może

Nasze zdolniachy
W tym miejscu prezentujemy sukcesy 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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Czy Korea Południowa zbliżyła się do Rzgowa?
Rozmowa z Jarosławem Świerczyńskim, radnym Rady Miejskiej, który w dniach 21-25 sierpnia uczestniczył w misji gospodarczej samorządowców i przedsiębiorców województwa
łódzkiego w Seulu i Gyeonggi w Korei Południowej.
„Nowy Rzgów”: Jedna z gazet
rzgowskich wyraziła oburzenie
faktem, iż nie wszyscy radni
brali udział w pierwszym dniu
obchodów 550. rocznicy nadania dla Rzgowa praw miejskich.

Skąd pomysł, by wziąć udział
w misji gospodarczej do Korei?

Koszty uczestnictwa pokrył
Pan z własnych środków.
A przecież Urząd Miejski finansuje różne wyjazdy. Przewodniczący
Jan
Michalak
w 2016 roku był na Ukrainie,
a radny Radosław Pełka
we Włoszech…

Jak wyglądała ta misja?

Czy łatwo było prowadzić rozmowy z koreańskimi menadżerami?

Czy Pańskie uczestnictwo
w misji przyniesie jakieś konkretne efekty?

Skoro już jesteśmy przy temacie inwestycji – jak odnosi się
Pan do słów wicepremiera Morawieckiego, który na Forum
Ekonomicznym w Krynicy zapowiedział, że chciałby, aby dogodne warunki dla inwestorów
panowały w całej Polsce, a nie
tylko w wydzielonych Specjalnych Strefach Ekonomicznych?
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Społeczeństwo
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Integracja sąsiadów i poprawa
bezpieczeństwa
Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził zadania
w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Są wśród nich
dwie propozycje dotyczące naszej gminy.

Języki obce w naszej gminie
26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków
Obcych. Dzieciom w naszej gminie szkoły oferują angielski i niemiecki. A jakimi językami obcymi posługują się nasi radni?

Czy to znaczy, że będzie Pan
przeciwny podniesieniu stawek podatków lokalnych,
które ma w kompetencji Rada
Miejska?

Ale gminną kasę trzeba czymś
zapełniać, inwestycje czekają,
a i na bieżące wydatki potrzeba coraz więcej. Skąd na to
brać?
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Mieszkańcy narażeni na hałas załamani. Burmistrz nie
może się zdecydować, czy im pomóc czy nie
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Nowego Rzgowa”, Stowarzyszenie „A1-budowa
ekranów akustycznych” walczy z GDDKiA o postawienie brakujących ekranów wzdłuż autostrady A1 i trasy S8. Hałas, jakiego doświadczają w swoich domach okoliczni mieszkańcy,
jest trudny do zniesienia. Bardzo liczyli oni na pomoc burmistrza Kamińskiego. Czy jest
szansa, że się doczekają?
Jakiej pomocy potrzebują mieszkańcy?

Jakie wątpliwości ma burmistrz?
Burmistrz potrzebuje czasu, a czas działa na niekorzyść mieszkańców

Radni z klubu „Rzgów Naszą Gminą” przeciw pomocy mieszkańcom?

Dlaczego konieczne są niezależne ekspertyzy?
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Opinie

Dyskusja ws. postawy Jana Spałki w kwestii dotacji
dla kościoła [opinie mieszkańców]
W poprzednim numerze pod
publikacją listu Marka Ludwisiaka,
mieszkańca
gminy
Rzgów, pytaliśmy Was, czy postawa Jana Spałki, który wyszedł z sali, aby nie głosować
za dotacją na remont kościoła, zasługuje na poparcie? Pytaliśmy także, czy Waszym
zdaniem proboszcz jest komisarzem politycznym*? Takie
sformułowanie padło bowiem
w liście od mieszkańca. Dzisiaj prezentujemy Wasze opinie, za których przesłanie serdecznie dziękujemy.

***

***

Mieszkańcy w szoku po publikacji „Nowego Rzgowa”
[komentarze]
W sierpniu ujawniliśmy, że
żony
radnych
Radosława
Pełki i Marka Bartoszewskiego pracują w firmach należących do rodziny Ptak, a wcześniej, że w firmie należącej
do tej samej rodziny pracuje
przewodniczący RM Jan Michalak. Wszyscy są członkami
klubu „Rzgów Naszą Gminą”.
Po naszej publikacji redakcyjny email i telefon rozgrzał się
do czerwoności.
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Grzybów w naszych koszach dostatek
Wyższe temperatury i obfite deszcze – to idealne warunki dla grzybów.
Te we wrześniu wysypały niesamowicie.

Jak je zbierać

Do lasu z telefonem komórkowym

Przepis na kaszotto z grzybami leśnymi
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Dożynki w deszczu, ale udane!

Fotorelacja
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Powraca era planszówek
Gry planszowe to świetne zajęcie na jesienne, deszczowe wieczory. Są kluczem otwierającym
drzwi do wyobraźni i własnego rozwoju. Co ciekawe coraz częściej wygrywają z grami komputerowymi i konsolami. Kto nie grał w „Eurobusiness”, niech pierwszy rzuci kamieniem…

Kamienna kostka i nowe elementy

Druga młodość planszówek

Klasyki

Archiwalne numery miesięcznika na nowyrzgow.pl
Zajrzyj koniecznie. Zapraszamy!
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Liczy się każda złotówka na przeszczep komórek macierzystych dla Ewy ze Starowej Góry

Rodzice Ewy proszą o pomoc. Nie bądźmy obojętni!
O chorej, ośmioletniej dziewczynce pisaliśmy
w grudniowym numerze „Nowego Rzgowa”.
Stoi przed nią wielka szansa – wszystko
w Waszych rękach.
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Ważne telefony
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Jaja po rzgowsku
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Burmistrz Mateusz Kamiński z dożynkowym chlebem

I co ja mam
z tym zrobić?

Wysyłamy samorządowców do szkoły

Do szkoły

Płaskostopka
redakcyjna

