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Według m.in. Wikipedii pracowali u tego samego pracodawcy w tym samym czasie, przez kilka lat!

Ryszard Poradowski, redaktor „Gazety Rzgowskiej”, był reporterem
w antyklerykalnym piśmie „Fakty i Mity” (2001-2009)

Grzegorz Piotrowski, oficer SB i zabójca ks. Jerzego Popiełuszki.
Według różnych źródeł po wyjściu z więzienia współpracował
z antyklerykalnym pismem „Fakty i Mity” (2001-2011)

Ogłoszenia zlecane
przez burmistrza Kamińskiego

Pozytywne teksty
o burmistrzu Kamińskim

str. 5
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W pierwszych słowach
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• Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zadecydował
17 stycznia o zmianach na stanowiskach prezesów sądów.
• Nominację na szefa sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście
otrzymał Krzysztof Paweł Kurosz, mieszkaniec naszej gminy.
• Internauci bardzo pozytywnie odebrali ten awans.
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Fakty 3

REKLAMA
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• Gmina Rzgów wykonała 3 zjazdy na działki byłego burmistrza Jana Mielczarka.
• Udrożniono także rów przy należących do niego terenach.
• W tym samym czasie mieszkanka Rzgowa nie może doprosić się zadbania
o rów odprowadzający wodę z ul. Grodziskiej i Smugowej.
• Na sesji Rady Miejskiej burmistrz powiedział, że mieszkanka działa wyłącznie we własnym interesie.
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• Ponad 3 lata radny Marek Marchewczyński walczył o wiatę przystankową na pl. 500-lecia.
• Wiata ma służyć podróżnym jadącym w kierunku Tuszyna.
• Ostatecznie burmistrz postawił ją dopiero pod koniec 2017 roku. Dlaczego musieliśmy
czekać tak długo?

Nowy RZGÓW

styczeń 2018

Od redakcji:

Archiwalne numery miesięcznika na nowyrzgow.pl
Zajrzyj koniecznie. Zapraszamy!

Fakty 5
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• Jan Michalak dopilnował, żeby radni przed głosowaniem
nad nową strategią gminy nie wysłuchali tych słów mieszkańców.
• Nie dopuszczono ich do głosu, przewodniczący kazał im czekać 7 godzin
do wolnych wniosków, gdy było już dawno po głosowaniu.
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• Mieszkanka chciała zabrać głos w sprawie procedowanej uchwały.
• Jan Michalak nie pozwolił jej się wypowiedzieć i kazał czekać blisko 7 godzin!
• Czy burmistrz z obecną większością w RM uważają, że są nieomylni
i nie muszą słuchać uwag mieszkańców?

Znajdź
i polub nas
na Facebooku!
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• Na rok 2018 mieszkańcom obiecano inwestycje za kwotę aż 37,9 mln zł. Czy to realne czy
to obietnice bez pokrycia?
• Na rok 2017 planowano zrobić inwestycje za 19,2 mln zł, ale ostatecznie plan zmniejszono aż o 24%.
• Czy w tym roku także konieczna będzie rezygnacja z 1/4 obiecanych mieszkańcom wydatków?

24%

• Szokujące słowa Mateusza Kamińskiego na sesji Rady Miejskiej.
• Radna Ewa Fryczka zbesztana za starania o inwestycje dla Kalinka.
• Czy sugestia burmistrza to nie próba politycznego szantażu?
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• Autobus 56, który dotąd omijał centrum Rzgowa będzie jechał ul. Rudzką,
Łódzką i Tuszyńską.
• Nowa trasa ma obowiązywać od 4 lutego (niedziela).
• Dlaczego w Rzgowie o sprawy oczywiste trzeba „toczyć boje” i tak długo czekać?

Komunikacja 9

10 Absurdy
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• Klub radnych „Rzgów Naszą Gminą” wspólnie z burmistrzem ułożył już dwa budżety dla gminy Rzgów.
• Wśród licznych obietnic złożonych w budżetach na 2017 i 2018, nie ma budowy nowych
dróg rowerowych.
• Dlaczego burmistrz i większościowy klub nie budują nowych dróg rowerowych?
Dlaczego nie ma nawet ich projektów?

• Burmistrz chcąc sprzedać działkę po ul. Małej prosił o zgodę mieszkańców.
• Środki finansowe ze sprzedaży miały być przeznaczone na potrzeby
sołectwa Rzgów II.
• Po sprzedaży burmistrz już nie pytał mieszkańców, na co wydać pieniądze
i nie uwzględnił wniosku 89 mieszkańców o budowę odwodnienia.
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• Jest śledztwo prokuratorskie. Dotyczy projektu, którego partnerem była Gmina Rzgów.
• W rzgowskim Biuletynie Informacji Publicznej brakuje konkretów na temat realizowanych zadań.
• Burmistrz uważa, że zadawanie pytań na temat udziału Rzgowa w badanym przez śledczych
projekcie psuje wizerunek gminy.

Radny dopytuje

Próżno szukać konkretów

• Policjanci z KPP Łódź Wschód zatrzymali trzech seryjnych włamywaczy.
To mieszkańcy powiatu pabianickiego.
• Złodzieje upodobali sobie domki letniskowe na terenie gminy Rzgów.

12 Środowisko
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• Pod koniec roku ubiegłego roku Rzgów zdobył zaszczytny tytuł „Najlepsza Biogmina
Województwa Łódzkiego 2017”.
• Czytelnicy odebrali to jako żart w obliczu beznadziejnej walki o ochronę środowiska
• Przedstawiamy informacje o zgubnym wpływie na organizm hałasu, odoru i smogu.

Hałas

Toksyczny odór

Smog

Pamiętaj!
Walka o czyste powietrze, ciszę to walka o zdrowie i życie.
Nie pozwólmy się zabijać!
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• Dlaczego radni Kazimierz Łęgocki i Zbigniew Cisowski w głosowaniu wycofali poparcie
dla starań mieszkańców Starej Gadki, Guzewa i Gospodarza?
• Czym kierują się radni Łęgocki i Cisowski – czy aby na pewno dobrem mieszkańców?
• Czy na skrzyżowaniu Pabianicka/Guzewska/Cegielniana musi dojść do tragedii,
by przekonać burmistrza do zmiany strategii w tej sprawie?

Podobają Ci się nasze tematy?
A może chcesz zgłosić swój?
Czekamy na Wasze
podpowiedzi! Piszcie na
kontakt@nowyrzgow.pl
Redakcja
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Nominowani
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• „Dziennik Łódzki” nominował osoby z powiatu łódzkiego wschodniego
do tytułu Człowiek Roku 2017. Do 23 stycznia mogą to też robić czytelnicy.
• Redakcja chce w ten sposób docenić osoby, które w mijającym roku zasłużyły się
dla lokalnej społeczności.
• Plebiscyt podzielony został na dwa etapy: powiatowy i wojewódzki.
Kategoria „Kultura”

Kategoria „Działalność
społeczna i charytatywna”

Kategoria „Biznes”

Do życzeń wnucząt

Dziadkowie
zawsze są
wyjątkowi!

z okazji
Dnia Dziadka i Babci
(21 - 22.01.)
dołącza się
redakcja miesięcznika
„Nowy Rzgów”
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• „Pastele, trencze, jeans, frędzle i błysk – to będzie modne w 2018 roku!” – oznajmili eksperci
z lamode.info.
Frędzle

Błyszczymy

Paski

Plastik

W pudrowych odcieniach

• Zasil się na przednówku.

16 Jaja po rzgowsku
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I powiem
jeszcze tak: Statuę
Wolności też mógłbym zastąpić, tylko
popatrzcie!

Nie mogę już na te
przechwałki patrzeć
Powiem tak. Zmieńmy
patrona Rzgowa – zamiast
św. Stanisława, niech
będzie św. Mateusz!

Mogłaby pani
zdelegalizować
opozycję?

Państwo
nie kochacie tej
gminy!

Ja kocham!
Najbardziej wypłatę
i Ciebie Mateuszku!

Jak nie opozycję,
to może chociaż
Michalaka?
Już za długo nic
nie odwaliłem!

Niestety
nie mogę

