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Dzieci z Gospodarza mają
chodzić do szkoły
w Guzewie?
Radny Marek Bartoszewski
zaproponował, by dzieci
z Gospodarza chodziły
do szkoły w Guzewie, a nie
w Rzgowie. Pomysł zaskoczył
radnych i mieszkańców.
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Ślimak to nasz znak
Rzgów znalazł się w prestiżowym,
międzynarodowym gronie
„powolnych” miast. str. 4

Urząd niewiele może
Znika linia 70. W jej miejsce pojawi
się 56 ze zmienioną trasą. str. 4

Michalak ogranicza prawo głosu
Mieszkanka czekała kilka godzin, by
móc się wypowiedzieć na sesji.

str. 5

Burmistrz przejmie gminną
gazetę?
Nowy statut gazety opracowywany
przez burmistrza miał oddać pismo
w ręce ludzi. Tymczasem kolegium
redakcyjne w większości tworzą
„jego” ludzie. str. 5

Miłość niejedno ma imię
Przy okazji święta zakochanych
zaglądamy w sferę życia uczuciowego
naszych samorządowców.

str. 8
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Czarno widzę...

Łódzkie rabaty dla seniorów

W kuluarach

Urodzaj na lisy. W mieście!
W gminie Rzgów pojawiły się lisy. Grasują nawet w cen-
trum miasta. Temat poruszono podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej.

Kiedy tak było?

Panie doktorze,
ostatnio czuję się
lekceważony…

– Halo?
Następny

proszę!
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Halo, „Nowy Rzgów”! / Z sieci

Dzieci z Gospodarza mają chodzić do szkoły w Guzewie?
Radny Marek Bartoszewski zaproponował, by dzieci z Gospodarza chodziły do szkoły w Gu-
zewie, a nie w Rzgowie. Pomysł zaskoczył radnych i mieszkańców.

„Panowie,
komuna
już się
skończyła!"

Stolarzy,

pomocników

do stolarni,

tel. 534 860 419Archiwalne numery
miesięcznika na nowyrzgow.pl
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Ślimak to nasz znak
Rzgów znalazł się w  prestiżowym, międzynarodowym
gronie powolnych miast.

Urząd niewiele może
Znika linia 70. W jej miejsce pojawi
się 56 ze zmienioną trasą.

Na sesjach  wiceprzewodniczący RM Zbigniew Cisowski jest
bierny. Jakie obowiązki ma jako Pana zastępca?

Jedno
pytanie
do…

przewodni-

czącego

Rady

Miejskiej

Jana

Michalaka
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Znajdź i polub nas na Facebooku!

Fakty

Michalak ogranicza
prawo głosu
Mieszkanka czekała kilka godzin,
by móc się wypowiedzieć na sesji.

Pocztówka z dalekich
stron

Pozdrowienia
z Tajlandii!!!

Burmistrz przejmie gminną
gazetę?
Nowy statut gazety opracowywany przez burmistrza
miał oddać pismo w  ręce ludzi. Tymczasem kolegium
redakcyjne w większości tworzą „jego” ludzie.
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Schronisko – drogo i nie blisko

Wielobranżowi
„Przejdzie pół Polski” Reaktywacja lokalnego schro-

niska nie wchodzi w grę

Pieskie życie?

Fakty

Bezpańskie psy ze Rzgowa będą jeździć
do Grudziądza. Cena – ponad pół miliona
złotych. Sprawa zelektryzowała mieszkańców.
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Rzgów ma swoje logo
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Rzgów finalistą
rywalizacji o tytuł
„Świetlnej stolicy
Polski”!
10.000 złotych – nagrody takiej
wartości trafią do Rzgowa,
który zwyciężył w regionalnym
etapie 8. edycji plebiscytu
„Świeć się z Energą”.

Misz masz

Urząd wie swoje

Kontakt
Prywatny Ośrodek

Opieki nad Zwierzętami

w Węgrowie

86-302 Grudziądz,

Węgrowo 4

czynne od poniedziałku

do piątku w godz. 10-16,

w soboty 9-14.

telefon do biura:

(56) 46-46-100

e-mail: schronisko.wegro-

wo@gmail.com

strona internetowa:

schronisko-grudziadz.pl

psiaki ze Rzgowa

znajdziecie pod adresem:

schronisko-grudziadz.pl/

adopcje/gmina-rzgow/

Zatańczą dla nas
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Miłość niejedno ma imię
Przy okazji święta zakochanych zaglądamy w sferę życia uczuciowego

naszych samorządowców.

Trudna miłość

Straceńcza miłość

Miłość urzędowa

Płaskostopka
redakcyjna




