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Ziemia rzgowska może stać się ziemią obiecaną. Pod warun-
kiem, że studium zagospodarowania przestrzennego będzie
dziełem wizjonerów, dbających o naszą małą ojczyznę.
Rozpoczynamy dyskusję na temat przestrzeni wokół nas.
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Szanowni Państwo,

W pierwszych słowach

Gruszka na wrzesień

Rzgów w liczbach
 
Żyjemy w  królestwie przedsiębiorców, gdzie urzędy są
ważniejsze niż zdrowie mieszkańców.

Referendalna klapa

Frekwencja w ogólnokrajowym referendum, które odbyło
się 6 września, wyniosła 7,8%. Oznacza to, że tylko jeden
na trzynastu Polaków wziął w nim udział.
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Skrzydlewski zamiast Kobusa

Nowe ulice

Czyszczą koryto rzeki Ner

Te branże przynoszą zyski

Jak wynika z najnowszych danych Izby Skarbowej w Łodzi,
w całym województwie łódzkim prosperuje już 956 milio-
nerów. To o 104 osoby więcej niż na koniec 2013 roku.

Paris powiedziała „Rzgów”!

Kilometr obciachu

Wybrakowana ścieżka rowerowa to zmora rowerzystów

Zidentyfikowali ją po 21 latach
 
Policjanci wydziału kryminalnego pabianickiej komendy w maju ustalili tożsamość mło-
dej kobiety, której zwłoki znaleziono w  1994 roku w  Starowej Górze. Pomogła baza
kodów DNA.

Fakty

Dołącz do nas na Facebook`u!
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Nadmuchany problem

Radny Rafał Kluczyński podczas Dni Rzgowa majstrował przy dmuchańcu. Dlaczego?

Tak się rozpisali, że przeholowali

Radni nie zapanowali nad finansami samorządowego miesięcznika Rady Miejskiej
w  Rzgowie. W  połowie roku zabrakło pieniędzy  na  wydawanie pisma. Środki miały wy-
starczyć do końca roku…

Komentarz

Rzgowskie klimaty

Dożynki powiatowo-gminne

Rzgów 2015
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Oskarżony Jan M.

Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi Rzgowa. Prokuratura zarzuciła
Janowi M. m.in. fałszerstwa i poświadczanie nieprawdy.

Komentarz

Czekając na wyrok

Palcem po mapie (1)

Nasz jest ten kawałek przestrzeni

Ziemia rzgowska może stać się ziemią obiecaną. Pod wa-
runkiem, że studium zagospodarowania przestrzennego
będzie dziełem wizjonerów, dbających o  naszą małą oj-
czyznę, a  nie ludzi, którym zależy jedynie  na  rozwoju
określonego biznesu.

Temat numeru



6 Nowy RZGÓWwrzesień 2015

Oto pierwszaki z Kalina i Guzewa

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie

Halo, „Nowy Rzgów”!

Między nami

Z ostatniej chwili

Pożar ugaszony gazetą

Radni  na  sesji nadzwyczajnej (8 września) zgodzili
się na dofinansowanie kwotą 70 tys. zł nowego wozu stra-
żackiego, ale w  zamian wytargowali dodatkowe 18,5  tys.
zł na redagowany przez Radę Miejską miesięcznik „Rzgów
– Nasza Gmina”.

Ważne telefony
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Prosto od rolnika

Rośnie zainteresowanie zdrową żywnością. Powstają nie-
formalne spółdzielnie – kooperatywy spożywcze. Wyzna-
czone ekipy co tydzień kupują produkty spożywcze bez-
pośrednio u producentów.

Na zdrowie

Jabłka i pomidory na topie

Powstał ranking popularności warzyw i owoców

Koziorożec 22.12. – 19.01.

Wodnik 20.01. – 18.02.

Ryby 19.02. – 20.03.

Baran 21.03. – 19.04.

Byk 20.04. – 20.05.

Bliźnięta 21.05. – 21.06.

Rak 22.06. – 22.07.

Lew 23.07. – 22.08.

Panna 23.08. – 22.09.

Waga 23.09. – 22.10.

Skorpion 23.10. – 21.11.

Strzelec 22.11. – 21.12.

Horoskop lokalny
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Strefa frywolnej poezji

Jakie twarze, czas pokaże

Powrót Szczepana,

czyli

Sadurski poniżej pasa

Szczepan Sadurski

W kuluarach

Rzgowski chór „Camerata”

Płaskostopka redakcyjna

Śpiewa Janek cienkim głosem,
on już nie jest Rzgowa bossem!

Jaja po rzgowsku

Strusie antyradio

Sezon na drony

No to pstryk!




