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Miłego czytania!

Pasożyty na głowach żaków
Wśród uczniów naszych

podstawówek wykryto

przypadki wszawicy

str. 3

Piesi mają pierwszeństwo
Nareszcie przestaniemy płacić

mandaty

str. 3

Ludzie ludziom wypalają
ten los
Oddychamy powietrzem

kiepskiej jakości

str. 4

Burmistrz Rzgowa
w nietypowym stroju
Dlaczego się tak wystroił?

str. 6

Biznesy z Chińczykami?
Przez okolice Łodzi może

przebiegać nowy jedwabny

szlak, a to oznaczałoby wielką

szansę na rozwój Rzgowa i całej

gminy

str. 6

D L A M Y Ś L Ą C Y C H

W numerze m.in.:Brakuje myślenia o rozwoju całej
gminy
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W pierwszych słowach

Halo, „Nowy Rzgów”!/ Z sieci

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy! 
Pabianice, ul. Traugutta 6    

tel. 42 213 06 39 
www.diagnoza.pabianice.pl

NS ZOZ
       diagnoza

• lekarze specjaliści
• USG (pełny zakres)
• Biopsja
• USG (echo) serca, EKG
• Holter EKG, RR
• Gastroskopia
• Kolonoskopia
• Rektoskopia
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Szanowne Członkinie

Koła Gospodyń Wiejskich w Rzgowie,
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Pedikuloza

Kontrole

Leczenie jest bezbolesne

Fakty

Pasożyty na głowach żaków

Wśród uczniów naszych podstawówek wykryto przypadki wszawicy.

Obalmy mity

Tu zaszła zmiana

Piesi mają pierwszeństwo

Znaki be, ale ulice cacy

Owoc na październik

Jabłko
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Ludzie ludziom wypalają ten los

Oddychamy powietrzem kiepskiej jakości, ale sami sobie jesteśmy winni.

Dochody i wydatki podsumowane

List do redakcji

Kanalizacji w Starowej Górze nie będzie, ale nie przez Greków
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Brakuje myślenia o rozwoju całej gminy

Magdalena Hodak: Czy i  dla-
czego Rzgów powinien mieć
nowe studium zagospodaro-
wania przestrzennego?

W  jakim kierunku powinno
pójść nowe studium?

Radny Marek Bartoszewski
podczas spotkania w  ratuszu,
w  którym Pan uczestniczył,
orędował za  przeznaczeniem
pod inwestycje terenów obie-
canych Antoniemu Ptakowi.
Przekonał Pana?

Czy Pana zdaniem nowe tere-
ny przeznaczone pod inwesty-
cje mogą przyciągnąć świe-
żych inwestorów? Proszę
o uzasadnienie. 

Jakie nowe tereny mają szan-
sę zostać najszybciej zagospo-
darowane?

Czy faktycznie jest tak, że
gmina musi uzbroić teren, by
zaoferować go inwestorowi? 

A inwestor nie może zafundo-
wać mediów i dróg?

Jak Pan ocenia spotkanie
w ratuszu z radnymi a propos
studium?

O rozmówcy
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Biznesy z Chińczykami?

Przez okolice Łodzi może przebiegać nowy jedwabny szlak, a  to oznaczałoby wielką
szansę na rozwój Rzgowa i całej gminy. Z Radosławem Pyffelem (od lipca jednym z dy-
rektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Strukturalnych) rozmawia Krzysztof Jabłoński.

Krzysztof Jabłoński: Wiele się
teraz mówi o  możliwości bu-
dowy nowego szlaku jedwab-
nego, który kończyłby się
w  Łodzi. Jakie jest prawdopo-
dobieństwo, że taka inwesty-
cja faktycznie powstanie?

Chińczycy to zupełnie inna cy-
wilizacja, inna kultura, także
inna kultura biznesowa – ina-
czej podpisuje się z  nimi tego
typu umowy. Mamy doświad-

czenie niedokończonej budowy
autostrady A2. Dlaczego tam
nie wyszło i  jak się wystrzegać
błędów z naszej strony?

Czy zatem będziemy potrafili
nawiązać z nimi relacje bizne-
sowo-partnerskie?

A  jak odbierają kulturę euro-
pejską, a w szczególności pol-
ską?

O rozmówcy

Rzgów w rankingu dochodów

List do redakcji

Drodzy właściciele działek…

PRACOWNIK PRODUKCJI

Znajdź i polub nas na Facebooku!
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Archiwalne numery
miesięcznika na nowyrzgow.pl

Muuuusisz
przeczytać!

Ogłoszenia filigranowe
– ozdobne

Ogłoszenia drobne

Motoryzacyjne/Sprzedam
Usługi/Dom

Praca

Świerczyński promuje dobre praktyki

Radny Jarosław Świerczyński wystąpił w  roli gościa
specjalnego  na  videoblogu politycznym prowadzonym
przez miesięcznik „PabiaNICE” (na portalu pabianice.tv).
W  materiale opowiedział o  pożytkach z  transmisji 
na żywo sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Rzgowa w nietypowym stroju

Ekologicznie i nowocześnie

Gmina Rzgów wzięła udział w IV Międzynarodowym Kon-
gresie Biogospodarki.

Nowa kierownik MOPS
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Rzgów chlubnym

przykładem

Płaskostopka

redakcyjna

Jaja po rzgowsku

Strusie antyradio

Bajka o krzesłach

W kuluarach

Wolę szklankę.

Mocny śpiewnik dożynkowy

Po maluchu?

Trzy twarze radnego Chwiałkowskiego

Strefa strofa

Przypinka

dla szefowej




