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Halo, „Nowy Rzgów”!

Drodzy Czytelnicy,
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Ner w bobrach
Żerują przy Nerze. Nie mają litości nawet dla  bardzo
starych drzew. Siekacze poszły w  ruch, by ciąć  buki,
olszyny, topole i świerki. Mowa o bobrach, od których
zaroiło się w naszej gminie.

Biegał w Los Angeles
Marcin Bartoszek wziął udział w  XVII Mistrzostwach
Świata Strażaków i Policjantów.
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Święty Stanisławie, módl się za pomyślny remont
Kościół św. Stanisława to jedyny zarejestrowany zabytek Rzgowa. Dotacje z  gminy, woje-
wództwa i ministerstwa oraz ofiary od wiernych pozwolą, aby cieszył oko obecnych i przy-
szłych pokoleń.

List do redakcji

Czy postawa Jana Spałki, który nie poparł dotacji 
na remont kościoła, zasługuje na pochwałę?

Znajdź
i polub nas 

na Facebooku!
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Posady wysokiego ryzyka
Przewodniczący Rady Miejskiej zarabia krocie w firmie Ptaka. Od kilku miesięcy „ptakową” wy-
płatę otrzymuje żona radnego Pełki. A ślubną Bartoszewskiego od dawna wynagradza Ptak.

Niesłowny jak radny Radosław Pełka?
Radny zaliczył kolejny blamaż, tym razem związany z  przetargiem dotyczącym ul. Małej
w Rzgowie.

TEMAT NUMERU
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Czy Jan Michalak chce wprowadzenia ulg podatkowych
dla swojego pracodawcy – firmy Ptak?
Jak już informowaliśmy, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michalak zatrudniony jest w fir-
mie Ptak Warsaw Expo. Tylko przez III kwartały 2016 zarobił  na  etacie ponad 110  tys. zł.
Wielokrotnie stawialiśmy pytanie, czy to etyczne, że pracuje dla firmy należącej do rodziny
Ptak, której interesy w jakiejś części uzależnione są od działań UM i Rady Miejskiej, kiero-
wanej przez Michalaka.

List do redakcji

Burmistrz chwali się
inwestycjami

Chcesz robić biznes
z Chińczykami?
21 sierpnia ruszyła rekrutacja do  udziału w  szkole-
niach w ramach inicjatywy „Łódzkie w Chinach”.
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Hałas – wróg nasz najgłośniejszy
Odgłosy samochodów śmigających autostradą A1 przypominają dźwięk startujących samolotów.

Reklamuj
się

u nas!



7Nowy RZGÓW sierpień 2017 Fakty

Dziwna dyskusja o paczkomacie
Wydarzenie  na  Facebooku, w  którym radny Jarosław
Świerczyński zachęca do  głosowania  na  paczkomat
w  Rzgowie, zostało udostępnione przez wielu użyt-
kowników, a  także popularną stronę „Spotted:
Rzgów”. Wywiązała się tam ciekawa dyskusja, która
wiele mówi o rzgowskim życiu samorządowym.

„Dlaczego ktośmiałby być
przeciw?”

Rzgowianie chcą paczkomatu

Burmistrz krytykuje

Szanowni Państwo,
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Znowu skargi na boisko
Hałasy, bałagan i nocne libacje.

Reforma czy deforma?
Od  1 września znikają gimnazja.
To skutek zmian w systemie edukacji.

Chcesz robić biznes
z Chińczykami?
21 sierpnia ruszyła rekrutacja do  udziału w  szkole-
niach w ramach inicjatywy „Łódzkie w Chinach”.
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Tegoroczne dożynki odbędą się
3 września w Guzewie-Babichach.

Nasze plony

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

Cudze chwalicie, swego nie znacie
25 sierpnia po raz piąty będziemy obchodzić Dzień Polskiej Żywności.

Fit frytki, zdrowe lody?

Necówka i gruszka miłości

Pokłonimy się rolnikom
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Niedrożny dostęp
do informacji o drodze
Urząd robi uniki, mieszkańcy się nie
poddają. Dzięki ich wytrwałości wy-
szło na jaw, że ulica Południowa ma…
różne wymiary.

Burzliwe losy modernizacji CO
w rzgowskiej podstawówce
W lipcu minęło półtora roku odkąd radni zadecydowa-
li o  modernizacja kotłowni i  systemu centralnego
ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rzgowie. Roboty
mają zostać ukończone w  sierpniu. Wydawałoby się,
że tę inwestycję od  początku powinni popierać wszy-
scy: zarówno burmistrz, jak i  radni - jednak jej losy
były burzliwe.

Radni uchwalają, Mateusz Ka-
miński krytykuje

Nagły zwrot w sprawie Glinia-
nej?

Nieustępliwi

WINB zażądał wyjaśnienia nie-
prawidłowości
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Rzgowianie czekają na uczczenie
Teofila Jurka
1 września 1939 roku  wybuchła II Wojna Światowa. Zie-
mia Rzgowska ma swojego bohatera, o  którym do  nie-
dawna nie wiedzieliśmy. Warto zadbać, by znalazł godne
miejsce w naszej pamięci i przestrzeni publicznej.

Odkrycie w ziemi

Cześć i chwała Bohaterowi!

Czy Rzgów uhonoruje dzielnego strzelca?

Mieszkańcy oburzeni
słowami burmistrza

Z ostatniej chwili:

Nasz komentarz:
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Świętujemy kilka dni
Cleo i Weekend zaśpiewają
dla rzgowian.

Do szkoły marsz,
portfele w dłoń!
Ile trzeba wydać na szkolną
wyprawkę?

Nasze zdolniachy
W bieżącym numerze prezentujemy utalentowane
dziewczyny ze Rzgowa.

W świątecznym
klimacie
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Płaskostopka
redakcyjna

Jaja po rzgowsku

Po wakacyjnych wojażach
radni wracają do codzienności

Uśmiechnij
się

Instrukcja
przeczytana?

To wiecie, co robić.

Mojej żonie Ptak dał
zdecydowanie za małą

pensję...

Mówię Ci, Ptak
dobrze płaci

swoim
pracownikom Wiem, płaci mi

więcej niż Twojej
żonie




