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STUDIUM
W SPOSTRZEŻENIACHOdnowić oblicze ziemi,

rzgowskiej ziemi
15 grudnia w ratuszu odbyła się debata na temat
tworzonego studium zagospodarowania przestrzennego.
Dyskusja raz po raz przeradzała się w pyskówkę.
Emocje eksplodowały, bo od nowego opracowania
zależy rozwój Rzgowa.
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Zapach pomarańczy

Halo, „Nowy Rzgów”!

Święta, święta

i po świętach...

Noworodek numer 1000

Niebywały rekord – w  2015 roku w  Rzgowie urodziło
tysiąc matek. To skutek kontraktu z  NFZ prywatnego
szpitala „Gameta”.

Oddała dom gminie
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Lepsza Przyszłość bez strażaka

Radny Pełka zostawił kolegów, z którymi poszedł do wyborów. Nie chce powiedzieć,
dlaczego tak postąpił.

Fakty

Kurs T na stałe

Bezpieczniej

Nowe ulice: Fijałkowskiego i Wiśniowa

Radni zadecydowali o nadaniu nazw nowym ulicom.

Szkoda, że
odszedłeś
z klubu...

Ale płakać
nie będę.

On-line na topie

Dwie prawniczki zamiast

dwóch prawników

Jak płacić za śmieci?

Znajdź i polub nas na Facebooku!
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Magdalena Hodak: Spółka
Wodna... Co to za twór?

Kiedy to nastąpiło?

A  teraz jest tak, że jeden rol-
nik z  gminy Rzgów płaci
składki  na  Spółkę Wodną,
a drugi nie…

W jaki sposób się wymigują?

Jaką kwotę trzeba uiszczać –
może jest za wysoka?

W  takim razie skąd pienią-
dze na działalność?

Powiedział Pan, że spółka ob-
sługuje gminę – z  wyjątkiem
Starowej Góry. Dlaczego tak
jest?

I musi kombinować dalej...

Ilu ludzi jest zaangażowanych
w  działalność spółki, prócz
Pana – funkcyjnego.

Jakim sprzętem dysponujecie?

To dlaczego zgodził się Pan
zostać prezesem, skoro sytu-
acja w  spółce, delikatnie uj-
mując, nie daje powodów
do entuzjazmu?

Został Pan wybrany na stano-
wisko prezesa 20 listopada
ubiegłego roku. Wielu było
chętnych?

Jak wierzyć, że uzdrowi Pan
Spółkę Wodną, skoro nie dał
Pan rady wyciągnąć na prostą
Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska”? Obiecywał
Pan to przy obejmowaniu sta-
nowiska szefa Rady Nadzor-
czej rzgowskiej GS „SCh”.

Chce Pan powiedzieć, że w ra-
mach czynu obywatelskiego
ludzie powinni kupować
w GS-ie – dla szeroko pojętego
dobra wspólnego?

Rozmowa

Nie warto robić sobie na złość

O spółce O prezesie
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Parcie na numer 1

Co dalej?

Jak hartowała się strefa

Urzędnicy przygotowali debatę i ankietę. Radnych oburzyło, że warianty nowej organi-
zacji ruchu na placu 500-lecia nie zostały z nimi skonsultowane. Przedsiębiorcy prote-
stowali przeciwko ulicy jednokierunkowej. Wiceburmistrz powiedział, że klamka jesz-
cze nie zapadła, a debata to dopiero początek dyskusji.

Dlaczego taka debata?

Pomysły w ankiecie

Wrzenie

Odnowić

oblicze ziemi,

rzgowskiej ziemi

15 grudnia w ratuszu od-
była się debata na temat
tworzonego studium zago-
spodarowania przestrzen-
nego. Dyskusja raz po raz
przeradzała się w  pysków-
kę. Emocje eksplodowały,
bo od nowego opracowa-
nia zależy rozwój Rzgowa.
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Zaśpiewali Jezusowi

Historia

Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie

Trudniej z nowym dowodem

Co czytają mieszkańcy Rzgowa?

Podobno coraz mniej ludzi poświęca swój wolny czas na czytanie książek. Czy tak jest
naprawdę?

LICZBA WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK W OKRESIE
WAKACYJNYM
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Jestem beznadziejny,
wybacz, kocham

Andrzej
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Ogólny charakter 2016 roku

Tablica ogłoszeń

Horoskop numerologiczny na 2016 rok

Jedynka

Dwójka

Trójka

Czwórka

Piątka

Szóstka

Siódemka

Ósemka

Dziewiątka

Praca/Zatrudnię

Ogłoszenia filigranowe – ozdobne Ogłoszenia drobne

Motoryzacyjne/KupięUsługi/Dom
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No to pstryk!

Sadurski poniżej pasa

Lepsza przyszłość

w Twoich

szczękach

Wiceburmistrz Mateusz Kamiński do wiceprzewodniczącego

Rady Miejskiej Radosława Pełki

Płaskostopka

redakcyjna

Jaja po rzgowsku

Powiedzieli,

co wiedzieli

Strefa (fry)wolnej poezji

Lucky Łódzkie, czyli z uśmiechem dookoła Łodzi (wybór)




