
Obchody Święta Niepodległości w gminie Rzgów 
rozpoczęły się 9 listopada złożeniem kwiatów przez 
przedstawicieli władz samorządowych i rzgowskich 
szkół pod Pomnikiem Poległych na Placu Stuczyń-
skich w Rzgowie. 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rzgów!
Przed nami Święta Bożego Narodzenia, a więc takie dni w roku, które skłaniają do zadumy 

i refleksji, które powodują, że patrzymy na to, co dobre a nie na to, co nas dzieli. 
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem szczególnego duchowego przeżycia, 

czasem odpoczynku w zdrowiu, radości, w otoczeniu najbliższych Wam osób. Życzymy Wam wszelkiej 
pomyślności, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów, 

wielu sukcesów oraz obfitości łask w nadchodzącym Nowym Roku 2013.
Wójt Gminy Rzgów
Andrzej Grzeszczak

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Biernacka

Gminne Obchody
Święta Niepodległości
z rycerzem Marcinem
ze Sławska
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8 grudnia 2012 r. w Domu Kultury „Oskard” 
w Koninie odbyła się XIV Gala Powiatu Ko-
nińskiego podsumowująca dokonania mija-
jącego roku  i będąca okazją do odznaczeń 
i wyróżnień osób oraz podmiotów działają-
cych na rzecz powiatu konińskiego.

10 listopada odbyły się I Zawody So-
łectw w Strzelaniu z Wiatrówki o Puchar 
Wójta Gminy Rzgów. W zawodach wzięło 
udział 10 drużyn z 8 sołectw z terenu gminy. 
Zwyciężyła reprezentacja sołectwa Bar-
łogi przed Sławskiem i Osieczą. 

Główne obchody Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości w tym roku miały 
miejsce w Sławsku i były połączone 
z odsłonięciem rzeźby rycerza Marcina 
ze Sławska. Marcin był synem Mikołaja 
z Królikowa. Urodził się pod koniec XIV w. 
w Sławsku, który był jego siedzibą rodową. 
Marcin władał Sławskiem aż do połowy 
XV w. W czasie wojny z Krzyżakami ry-
cerz Marcin wystawił chorągiew rodową 
Zarembów, wspomnianą w Kronice Jana 
Długosza jako czterdziesta, którą osobiście 
dowodził pod Grunwaldem. Po bitwie 
Marcin otrzymywał kolejne zaszczyty 
i dobra ziemskie, był m. in. wojewodą 
poznańskim, starostą wielkopolskim i za-
łożycielem miasta Piły. 

Wójt podziękował Jackowi Wojcie-
chowskiemu za odkrycie i przybliżenie 
postaci Marcina, rzeźbiarzowi Piotrowi 
Staszakowi, projektantce rzeźby Mag-
dalenie Śliwińskiej, Katarzynie Rejniak, 
Prezes Stowarzyszenia „Dzikie Bobry” 
ze Sławska za napisanie projektu, Sta-

Gminne Obchody
Święta Niepodległości
z rycerzem Marcinem
ze Sławska

roście Konińskiemu Małgorza-
cie Waszak za sfinansowanie 
przedsięwzięcia, pracownikom 
Urzędu Gminy i wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do 
powstania rzeźby Marcina. 
Szczególne podziękowania skie-
rował Mieszkańców Sławska 
zaangażowanych w to przed-
sięwzięcie.  

Rzeźbę odsłonili: Starosta 
Koniński Małgorzata Waszak, 
Wójt Gminy Rzgów Andrzej 
Grzeszczak, Przewodnicząca 
Rady Gminy Ewa Biernacka 
i Sołtys Wsi Sławsk Wiesław 
Czaja. Następnie pomnik po-
święcił proboszcz parafii Sławsk, 
ks. kan. Benedykt Gembicki. 
Uczestnicy uroczystości wysłu-
chali dwóch polskich hymnów 
– Mazurka Dąbrowskiego i Bo-
gurodzicy, po czym mogli śledzić 
ceremonię wmurowania okolicz-
nościowego Aktu upamiętniają-
cego odsłonięcie rzeźby Marcina 
ze Sławska. Wyjątkowym ak-
centem uroczystości było rów-
nież umieszczenie u stóp rzeź-
by flag: Polski, Gminy Rzgów 
i Zarembów. Na koniec zaproszo-
no wszystkich uczestniczących 
w Gminnych Obchodach Święta 
Niepodległości do Domu Kultu-
ry, gdzie panie z Koła Gospodyń 
w Sławsku przygotowały dla 
wszystkich rogaliki Marcina. 

Powiatowy sukces
KGW Sławsk

Podczas sobotniej Gali wręczono siedem 
statuetek „Energii” w pięciu kategoriach 
Nagrodę za działalność na rzecz rozwoju 
Powiatu Konińskiego w kategorii „kultura” 
otrzymało Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sławsku. Kapituła konkursowa 

doceniła całokształt działalności Sławskiego 
Koła oraz kultywowanie tradycji i obrzędów 
ludowych. Nagrodę w trakcie Gali Powiatu 
Konińskiego odebrały: Teresa Kwiatkowska, 
Bronisława Graczyk, Krystyna Karmowska, 
Teresa Ignaszczak, Maria Karmowska 
i Dorota Stępczyńska. W uroczystościach 
uczestniczyli także Przewodnicząca Rady 
Gminy Rzgów Ewa Biernacka, Radny oraz 
Sołtys Sławska Wiesław Czaja, członkowie 
Rady Sołeckiej i OSP Sławsk.  
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Gospodyniom ze Sławska pogratulował aktor Tomasz Stockinger



b. 5964 zł na zimowe utrzymanie dróg 
(styczeń – luty 2012);

c. 5616 zł na koszenie poboczy.

II. INWESTYCJE REALIZOWANE 
WSPÓLNIE Z MARSZAŁKIEM WOJE-
WÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

1. Przebudowa drogi 
w Kowalewku – droga 
o nawierzchni asfal-
towej, długości 653 
mb; wartość robót: 
143953 zł; wykonaw-
ca: SKANSKA S. A.

2. Przebudowa dro-
gi w Bobrowie – droga 
o nawierzchni tłucznio-
wej, długości 663 mb; 
wartość robót: 83197 
zł; wykonawca: SKAN-
SKA S. A.
III. INWESTYCJE 

REALIZOWANE WSPÓLNIE ZE STA-
ROSTWEM POWIATOWYM W KONI-
NIE

1. Przebudowa drogi (nowa nawierzchnia 
asfaltowa) Sławsk – Kowalewek; wartość robót: 
134202 zł; wykonawca: SKANSKA S. A.

2. Przebudowa drogi w Zarzewie; wartość 
robót: 60000 zł; wykonawca: Przedsiębior-
stwo Dróg i Mostów S.A. w Koninie.

3. Budowa chodnika wraz z odnowieniem; 
wartość robót: 80000 zł; wykonawca: Budo-
-Bruk M. Radzimska w Krągoli.

4. Przebudowa wjazdu do Szkoły Podstawowej 
w Grabienicach; wartość robót: 8536 zł; wykonaw-
ca: Budo-Bruk M. Radzimska w Krągoli.

5. Wykonanie dodatkowego odwodnienia 
w Sławsku; wartość robót: 12000 zł; wykonaw-
ca: Budo-Bruk M. Radzimska w Krągoli.

W ramach bieżącego utrzymania dróg po-
wiatowych wykonano prace na kwotę 375694 
zł, w tym:

a. remonty cząstkowe na powierzchni 
2500 m2;

b. ścinanie poboczy 6790 m2;
c. koszenie poboczy dróg;
d. wykonanie oraz remont oznakowania 

poziomego i pionowego.

I. INWESTYCJE GMINNE
1. Przebudowa przepompowni 

na oczyszczalni ścieków w Rzgo-
wie; wartość robót 79950 zł; wy-
konawca: STEELMET SP. Z.O.O. 
SP.K we Wrocławiu.

2. Budowa wodociągu w Sław-
sku (za rzeką), długość 1100 mb; 
koszty poniesione przez gminę: 
30000 zł; wykonawca: Zakład Usług 
Wodnych Sp. z.o.o. w Koninie.

3. W trakcie realizacji jest zada-
nie „Przebudowa dróg gminnych w 
miejscowościach Zarzew, Zastruże 
i Barłogi” – łączna długość dróg: 
1002 mb; wartość robót: 119141 zł; wyko-
nawca: Przedsiębiorstwo „Droma” z Lisewa 
k/Pyzdr. Zadanie w trakcie realizacji. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg 
wydatkowano kwotę:

a. 45419 zł na remonty cząstkowe i bieżące 
naprawy (na terenie całej gminy w tym na ul. 
Miłosza w Rzgowie);
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Rejon I 
1.Droga Sławsk – Branno 1700 m
2.Droga przez wieś Branno i ul. Brzozowa 

– 3250 m
3.Droga przez wieś Branno i ul. Bukowa 

– 500 m
4.Sławsk drogi od ul. Leśnej – 300 m
5.Droga przez Kowalewek – Struga – 1300 m
6.Sławsk ul. Spacerowa – 500 m
7.Sławsk od cmentarza do P. Dziublewskiego 

– 900 m
8.Sławsk od hydroforni w kierunku Rumina 

– 2000 m
9.Sławsk osiedle – 1600 m
10.Sławsk – ul. Słoneczna i Pogodna – 400 m
11.Osiecza Pierwsza do A-2 –500 m
12.Osiecza Nowe i do P. Gałeckiego – 3350 m
13.Sławsk do – P. Pawełczak – 200 m
14.Kowalewek – Górki – Struga – 1200 m

Ogółem: 17.700m

Rejon II
1.Droga od A-2 do drogi Babia – Zarzew 

– 1800 m
2.Droga Babia – Zarzew do granic Gminy 

– 4500 m

3.Droga Zarzew od P. Kopaczewskiego do 
granic Gminy – 1300 m

4.Droga Grabienice /od skrzyżowania/ przez 
Zarzew do granic Gminy + Śmieszne 
– 7300 m

5.Droga Osiecza Druga przez wieś – 1000 m
6.Droga Osiecza Druga – 500 m
7.Droga Kowalewek – Śmieszne 1600 m
8.Droga Zastruże – Zarzewek – 2700 m 
9.Droga Zarzewek – do P. Wróbel – Osiecza 

Pierwsza – 1600 m
Ogółem: 22.300

Rejon III
1.Zastruże k/CPN – Rzgów (cmentarz) 

– 3700m
2.Rzgów – Józefowo  – 3200 m
3.Modła /wieś/ – 1000 m
4.Modła do P. Fabiszak i P. Nowiszewskiej 

– 800 m
5.Rzgów /Głodne/ – 1500 m
6.Zastruże do P. Szymczaka Kazimierza 

– 500 m
7.Babia Grądy do P. Papieża  – 1750 m
8.Barłogi wieś – 2500m
9.Modła /ul. Olchowa/ – 500 m

PODSUMOWANIE INWESTYCJI 
REALIZOWANYCH W 2012 r.

Zasady zimowego utrzymania dróg 
w sezonie 2013 r.

10.Rzgów ulice osiedlowe – 2500 m
11.Dąbrowica – Lisiniec, P. Lepczyński, 

P. Pawlaczyk, P. Piętka – 3500 m
Ogółem: 21.450 m

Rejon IV
1.Droga Goździków  – 1800 m
2.Droga Goździków /Kobylizna/ – 1200 m
3. Drogi w m. Świątniki – 4000
4. Droga Bożatki – Witnica – Błonice – 4700 m
5.Droga gm. 9026 koło P. Grześkiewicza 

+ droga do P. Tomtały – 2400 m
6.Droga gm. 9027 Grabienice – Mądroszki 

/granica Gminy/ – 3400 m
7.Droga gm. 9029 od miejsc. Zabiel do msc. 

Bożatki – 4400 m
8.Droga gm. 9030 przez miejsc. Bożatki – 1550 m
9.Droga gm. 9031 w miejsc. Kurów – Zabiel 

do Stanisławowa – 2800
10.Droga gm. 9032 Huta – Ludwików – Bło-

nice  – 2900 m
11.Droga gm. 9034 Grabienice /cmentarz/ 

– P. Adamczewski – 2000 m
12.Droga gm. 9003 Grabienice k/szkoły, Wit-

nica do granicy gminy – 2500 m
13.Droga gm. 9004 Wojciechowo – Bobrowo  

– 1400 m
14.Droga gm. 9005 Wojciechowo  do granicy 

gminy – 1000 m
15.Droga od drogi powiatowej 2900 do 

P. Bartczaka w Błonicach – 600 m
Ogółem: 36.950 m
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W błyskawicznym tempie wyrósł nowy 
obiekt Centrum Medycznego w Sławsku. 
Inwestor budujący Centrum, Jacek Krucki, 
mówi, że pomysł budowy centrum jest pokło-
siem konferencji „Przedsiębiorczość szansą 
na rozwój Gminy Rzgów” zorganizowanej 
przez Wójta Andrzeja Grzeszczaka. Z analizy 
przedstawionej wówczas przez wójta wyni-

Wójt Andrzej Grzeszczak, chcąc rozpo-
znać potrzeby społeczności, zdecydował się 
na przeprowadzenie konsultacji społecznych 
w sprawie budowy targowiska w Rzgowie. 
Z przeprowadzonego przez Gminne Cen-
trum Informacji sondażu w tej sprawie 
wynika, że ponad 80% mieszkańców widzi 
potrzebę powstania targowiska i popiera 
inicjatywę jego budowy. Podobna ilość an-
kietowanych deklaruje, ze będzie korzystać 
z możliwości zakupu towarów na nowym 
targowisku, natomiast aż 51% wypełniają-
cych ankietę chciałoby sprzedawać na nim 
swoje produkty. Wyniki ankiety, zwłaszcza 
gotowość ponad połowy respondentów do 
promowania i sprzedawania swoich produk-
tów na nowym targowisku, świadczy o dużym 
potencjale przedsiębiorczym mieszkańców 
gminy. Zaangażowanie w handel, zwłaszcza 
produktami rolnymi, może stać się znaczącym 
bodźcem do rozwoju lokalnej przedsiębior-
czości. Planowane targowisko ma powstać 
w ramach programu „Mój Rynek”. Na dzień 

W bieżącym roku na terenie gminy Rzgów 
po raz pierwszy wykorzystano środki z Funduszu 
Sołeckiego. Uchwała o jego realizacji została 
podjęta jednogłośnie. Zadania zaproponowane 
przez poszczególne sołectwa były bardzo róż-
norodne i wynikały z najpilniejszych potrzeb 
społeczności. Z 21 sołectw 6 podjęło się moder-
nizacji dróg, 2 zdecydowały się na udrożnienie 

Przebudowa drogi gminnej w Rzgowie Drugim – długość odcin-
ka 160 m, koszt inwestycji 23538,5 zł; z drogi tej korzystać będą 
mieszkańcy kilku gospodarstw usytuowanych przy zmodernizo-
wanej drodze, a także rolnicy dojeżdżający do pól uprawnych.

Konserwacja, oczyszczenie i udrożnienie rowów a pasie drogi 
gminnej w Kurowie; koszt inwestycji 8478,53 zł. Dzięki wkładowi 

własnemu mieszkańców Kurowa udało się udrożnić dwa razy 
dłuższy odcinek rowów. Mieszkańcy w ramach czynu społecznego 

uporządkowali także teren wokół rowów.

Budowa Centrum
Medycznego w Sławsku

kało, że baza służby zdrowia 
w gminie wyraźnie odstaje od 
standardów obowiązujących 
w kraju, a nawet w powiecie, 
dlatego konieczna jest pilna 
modernizacja obecnych ośrod-
ków zdrowia lub zbudowanie 
nowego obiektu.

Mieszkańcy chcą targowiska dzisiejszy wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego. 

Realizacja inwestycji z Funduszu 
Sołeckiego w Gminie Rzgów

i konserwację rowów w pasie dróg gminnych, 
pozostałe skierowały środki na remonty lub 
udoskonalenie obiektów użytku publicznego: 
domów kultury, remiz strażackich, świetlic, 
placów zabaw (przykłady zrealizowanych in-
westycji przedstawiają zamieszczone zdjęcia). 
Wójt Andrzej Grzeszczak cieszy się z podjęcia 
inicjatywy inwestycji i przedsięwzięć realizowa-

nych ze środków Funduszu Sołeckiego, dzięki 
któremu mieszkańcy sami mogli zdecydować 
o zakresie działań podejmowanych w ich so-
łectwach. Uspołecznienie tej decyzji wpły-
nęło pozytywnie na zwiększenie aktywności 
mieszkańców, których wkład własny zwiększył 
wartość dodaną funduszu nawet o 100%. Zdaję 
sobie sprawę, że potrzeby środowiska znacznie 
przekraczają możliwości Funduszu Sołeckiego, 
wywołując często niedosyt mieszkańców i władz, 
ale kontynuowanie tych działań w przeciągu 
najbliższych lat z pewnością przyniesie oczeki-
wane rezultaty – powiedział  Wójt. 
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Zebranie poboczy przy drodze asfaltowej w Witnicy
– koszt: 4715,83 zł; Utwardzono również kostką brukową wjazd

do garażu strażackiego – koszt inwestycji: 1927,97 zł
i zakupiono lustro na skrzyżowaniu drogowym

– koszt zakupu: 455 zł.  

Utwardzony kostką brukową wjazd do garażu OSP w Zastrużu; 
koszt inwestycji 8500 zł. W remizie zbudowano również ściankę działową

i wyremontowano dach.

Budowa oświetlenia ulicznego od przystanku 
PKS w kierunku wsi Goździków; koszt inwestycji 
7926,11 zł. Zamontowanie oświetlenia przy przy-
stanku autobusowym znacznie poprawiło bezpie-

czeństwo podróżujących. Inwestycja w trakcie 
realizacji – dotąd postawiono dwie lampy.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brannie 
poprzez budowę placu zabaw – koszt inwestycji  11456,82 zł. 
Plac zabaw jest atrakcyjnym i przede wszystkim bezpiecznym 
miejscem do spędzania wolnego czasu z najmłodszymi.

BABIA
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

Babia – Barłogi , której celem była poprawa 
bezpieczeństwa użytkowników drogi; koszt 
inwestycji – 8958,90 zł

BARŁOGI 
1) Zakup kosiarki do koszenia trawy na 

boisku sportowym i placu zabaw w Barłogach; 
koszt inwestycji – 7427,49 zł.

2) Zakup podkaszarki żyłkowej do 
obkaszania trawy na boisku sportowym 
i placu zabaw w Barłogach; koszt inwestycji 
– 2300 zł.

Oba urządzenia przyczyniają się do 
utrzymania porządku na boisku i placu zabaw 

w Barłogach oraz pomagają w utrzymaniu ich 
estetycznego wyglądu.

BŁONICE 
Budowa oświetlenia ulicznego przy przy-

stanku PKS w Błonicach; koszt inwestycji 
– 6989,38 zł. Oświetlenie przy przystanku 
autobusowym poprawiło bezpieczeństwo 
podróżujących.

DĄBROWICA
1) Zakup materiałów do naprawy dróg oraz 

materiałów do zbudowania dwóch przepustów 
w drodze gminnej ; koszt inwestycji – 4500 zł, 
usługa zostanie wykonana w 2013 r.

2) Budowa oświetlenia ulicznego; koszt 
inwestycji – 3233,96zł.

GRABIENICE
Zakup materiału do wykonania rozbudowy 

i wymiany dachu na garażu OSP w Grabieni-
cach; koszt inwestycji – 17461,45 zł. Zadanie 
nie zrealizowane. Środki przekazane na zakup 
3 lamp solarnych do Grabienic.

OSIECZA PIERWSZA
Wykonanie dachu na świetlicy wiej-

skiej w Osieczy Pierwszej; koszt inwestycji 
– 18998,63 zł. Świetlica wiejska jest miejscem 
spotkań mieszkańców i ma duże znaczenie 
w integrowaniu środowiska lokalnego.

ZARZEWEK
Zakup materiałów do wykonania pokrycia dachu 
na Domu Kultury; koszt inwestycji – 8574,60, zre-
alizowano – usługa zostanie wykonana w 2013 r. 

Przebudowa drogi w Modle – długość odcinka: 110 m,
koszt: 12177 zł; droga  stanowi bezpieczny skrót dla pieszych
i rowerzystów, zwłaszcza dla dzieci dojeżdżających do szkół

w Rzgowie.

Przebudowana i utwardzona droga w Świątnikach; 
koszt inwestycji – 13579,20 zł. Zmodernizowano 92 m drogi,

umożliwiając bezpieczny dojazd do trzech gospodarstw.

Przebudowa drogi w Osieczy Drugiej – utwardzono 67 m drogi; 
koszt inwestycji 7416,90 zł. Droga zapewnia mieszkańcom

dojazd do kilku gospodarstw oraz do pól uprawnych.
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18 października odbyła się kolejna Kon-
ferencja Gospodarcza w Gminie Rzgów pt. 
„Potencjał inwestycyjny i przedsiębiorczy 
Gminy Rzgów”. Prelegentami byli ekspert ds. 
inwestycji Mieczysław Bąk, oraz przedstawi-
cielka Agencji Rozwoju Regionalnego w Ko-
ninie, Grażyna Twardowska. Na konferencję 
zaproszeni zostali pracownicy Urzędu Gminy, 
lokalni przedsiębiorcy, rolnicy, bezrobotni, 
przedstawicielka ODR w Rzgowie oraz przed-
stawicielka Zespołu Szkół Budowlanych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Ekspert ds. inwestycji zwracał uwagę na 
działania promocyjne, podkreślając koniecz-
ność wykorzystania walorów terenów inwe-
stycyjnych oraz potencjału intelektualnego 
mieszkańców w celu wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości oraz zarysowując wielo-
letni program ich promocji. Wskazał także 
na korzyści, które może czerpać gmina, ze 
współpracy z bardzo dobrze rozwiniętym 
Rzgowem k/Łodzi. Prezentacja współgrała 
z propozycjami Przedstawicielki Agencji 

• 5 września 2012 r. odbyła się XX Sesja 
Rady Gminy (nadzwyczajna) zwołana na 
wniosek Wójta w trybie art. 20 ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Na sesji obecni byli wszyscy radni, sołtysi, 
kierownicy jednostek organizacyjnych gmi-
ny, duża grupa rodziców zainteresowanych 
uruchomieniem oddziałów przedszkolnych, 
przedstawiciele mediów. Odbyła się burzliwa 
dyskusja. Przedstawiciele rodziców prosili 
radnych o pozytywną opinię w sprawie utwo-
rzenia oddziałów przedszkolnych dla około 100 
3 i 4-latków z terenu gminy. Wójt przekonywał 
radnych o społecznej potrzebie utworzenia 
oddziałów przedszkolnych oraz o konsekwen-
cjach finansowych dla gminy w przypadku od-
pływu dzieci do przedszkoli poza gminą, co też 
będzie kosztowne. Argumenty te nie przekonały 
jednak większości radnych. Rada nie wyraziła 
zgody na utworzenie dodatkowych oddziałów 
przedszkolnych. Decyzję argumentowano ko-
niecznością ograniczania wydatków na oświatę, 
by nie dopuścić do załamania finansów gminy. 
Następnie Rada przyjęła zmiany dotyczące 
środków na realizację przez GOPS programu 
systemowego współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
oraz ze środków z budżetu państwa. 

• 21 września 2012 r. odbyła się XXII 
Sesja Rady Gminy Rzgów (nadzwyczajna) 
zwołana na wniosek 7 radnych Rady Gminy 
Rzgów w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Rada Gminy podjęła dwie uchwały w sprawie 
wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzy-
gnięcia nadzorcze:

- uchwałę nr 14/1045/2012 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia 
nieważności uchwały nr 121/12 Rady Gminy 
Rzgów z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 
nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy 
Rzgów za rok 2011. 

– Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 
września 2012 r. w sprawie orzeczenia nie-
ważności uchwały nr 126/12 Rady Gminy 
Rzgów z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie 
odwołania radnej Ewy Biernackiej z funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów.

• 24 września 2012 r. odbyła się XXI Se-
sja Rady Gminy Rzgów, na której omówiono 
informację Wójta o przebiegu wykonania 
budżetu gminy w I półroczu 2012 r. Rada 
omówiła też informację o zaawansowaniu 
realizacji zadań inwestycyjnych, w tym 
inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego. 
Najważniejsze projekty uchwał rozpatrzone 
przez Radę w sprawie:

– wprowadzenia zmian w budżecie gminy 
na 2012 r. – po przegłosowaniu wniesionych 
poprawek Rada przyjęła uchwałę;

– udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Konińskiemu – 100 tys. zł Rada przeznacza 
jako swój udział finansowy w realizacji zadań 
na drogach powiatowych w Gminie Rzgów;

– ustalenia opłat za świadczenia przekra-
czające podstawę programową wychowania 
przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym 
w Rzgowie – radni przyjęli stawkę w wyso-
kości 1,50 zł za 1 godzinę wykraczającą poza 
czas realizacji podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie;

– utworzenia stałych obwodów głoso-
wania, ustalenia ich numerów i granic oraz 
wyznaczenia siedzib obwodowych komisji 
wyborczych na terenie Gminy Rzgów;

– upowszechniania zasad prawidłowego 
żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie 

Gminy Rzgów – celem uchwały jest poprawa 
jakości produktów spożywczych kupowanych 
przez uczniów w sklepikach szkolnych;

– Rada upoważniła Wójta do zaciągania 
zobowiązania finansowego z tytułu podpisa-
nia umowy na dowóz dzieci do szkół na rok 
szkolny 2012/2013.

• 19 października 2012 r. odbyła się XXIII 
Sesja Rady Gminy Rzgów (nadzwyczajna). 
Radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia i przystąpienia do realizacji projektu 
systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania 
w klasach I – III w szkołach podstawowych na 
terenie Gminy Rzgów – II edycja”. 

• 30 października 2012 r. odbyła się 
XXIV Sesja Rady Gminy Rzgów. Wójt 
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy i Radną 
Anną Jakubowicz, wręczył Nagrody Gminy 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymali 
je: Iwona Maziarz - Dyrektor Zespołu Szkół 
w Sławsku oraz nauczyciele: Barbara Kozioł 
ze Szkoły Podstawowej w Grabienicach, To-
masz Marcinek z Zespołu Szkół w Sławsku, 
Sylwia Słowińska z Gimnazjum w Rzgowie 
i Katarzyna Sobczak z Przedszkola Gminnego 
w Rzgowie. Następnie przystąpiono do roz-
patrzenia projektów uchwał. Najważniejsze 
z nich dotyczyły:

– miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych terenów w 
miejscowości Branno i Sławsk w Gminie 
Rzgów;

– wprowadzenia zmian w budżecie gminy 
na 2012 r. w zakresie koniecznych przeniesień 
środków na wydatki związane z remontami 
dachów na budynkach szkół w Sławsku 
i Grabienicach. Uchwałę przyjęto ;

– uchwalenia regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Rzgów. Obowiązujący dotąd regulamin wraz 
ze zmianami stracił moc;

III Konferencja Gospodarcza 
„Potencjał inwestycyjny
i przedsiębiorczy Gminy Rzgów”

Rozwoju Regionalnego, która przedstawiła 
najnowsze projekty ARR dla bezrobotnych 
i niepełnosprawnych oraz zachęciła do sko-
rzystania z usług punktów konsultacyjnych 
Krajowego Systemu Usług, w których obecni 
i przyszli przedsiębiorcy mogą uzyskać nie-
zbędne informacje oraz skorzystać z doradz-

twa dla przedsiębiorców. Wójt skomentował 
Konferencję następująco: 

„Konferencje przynoszą wymierne efekty. 
Pokłosiem pierwszej z nich jest pozyskanie 
inwestora budującego Centrum Medyczne 
w Sławsku, które przyczyni się do podwyższa-
nia jakości opieki medycznej w gminie. Gmina 
Rzgów wystawia i promuje tereny inwestycyjne 
w Centrum Inwestora i Eksportera w Poznaniu. 
Druga Konferencja zaowocowała przekształ-
ceniem gminnej działki (ok. 1,5 ha) oraz kilku 
hektarów prywatnych działek na atrakcyjne 
tereny pod jednorodzinne budownictwo miesz-
kaniowe. Nastąpiło również ożywienie działal-
ności lokalnych inwestorów i przedsiębiorców, 

o czym świadczy zakup 3 dzia-
łek gminnych w Sławsku na 
cele usługowe. Po tegorocznej 
Konferencji oczekuję kolejnych 
efektów, które przyczynią się 
do rozwoju gospodarczego 
gminy. Najważniejsze z nich 
to podjęcie współpracy go-
spodarczej ze Rzgowem k/Ło-
dzi, aktywizacja bezrobotnych 
i przedsiębiorców przy współ-
pracy z ARR w Koninie oraz 
zorganizowanie praktyk dla 
uczniów ZSB im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Koninie na 
terenie gminy Rzgów.”

SESJE RADY GMINY



Reaktywacja 
TPD w Rzgowie

12 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie 
reaktywujące działalność TPD w Rzgowie. Ukon-
stytuował się nowy zarząd w składzie:  prezes 
– Sylwia Pawlicka, wiceprezes – Anna Nowak, 
sekretarz – Magdalena Michalak, skarbnik – Sylwia 
Jakubowicz. Najważniejsze działania planowane 
w najbliższym czasie przez Gminny Zarząd TPD 
to wystartowanie do konkursu na prowadzenie 
Placówki Wsparcia Dziennego –  ponieważ od 
01.01.2013 r. obowiązek prowadzenia ww. pla-
cówki spoczywa na jednostkach samorządu tery-
torialnego, współpraca z innymi stowarzyszeniami, 
organizacja zajęć z zakresu zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci w okresie ferii zimowych 
i wakacji letnich, kultywowanie tradycji i świąt.

- zmian w budżecie gminy na 2012 r., 
wprowadzając do budżetu dotację celową 
na dofinansowanie świadczeń pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 
dofinansowanie projektu „Indywidualizacja 
nauczania w klasach I – III w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Rzgów 
– etap II” oraz darowizny z tytułu likwidacji 
SKR w Rzgowie dla 5 szkół z terenu Gminy 
Rzgów. 

Po krótkiej dyskusji i wysłuchaniu 
przedstawicieli młodzieży – uczniów Gim-
nazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie 
– Rada Gminy powołała Młodzieżową Radę 
Gminy Rzgów na 2-letnią kadencję nadając 
jej Statut. 
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Nowe lokum dla 
apteki w Rzgowie

Właścicielka apteki „Propolis” w Rzgowie 
poinformowała Wójta Andrzeja Grzeszczaka i 
Radę Gminy Rzgów, że rezygnuje z ubiegania 
się o kontynuację wynajmu lokalu na aptekę w 
Ośrodku Zdrowia w Rzgowie, a  działalność  
tę przenosi do lokalu przy ul. Konińskiej 19a. 
Po zapoznaniu się z pismami przedstawicieli 
spółki lekarskiej „Alfa”, Wójt zobowiązał się, że 
w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z le-
karzami w celu ustalenia koncepcji i harmonogra-
mu działań dotyczących modernizacji w zakresie 
przystosowania obiektów służby zdrowia w gmi-
nie do obowiązujących od 2016 roku wymogów 
Ministra Zdrowia. Według Wójta opuszczenie 
budynku Ośrodka Zdrowia przez aptekę umożliwi 
powiększenie poczekalni i pozwoli wygospoda-
rować dodatkowy gabinet lekarski. 

V Narada
Sołtysów
Gminy Rzgów

28 września 2012 r. odbyła się V Narada 
Sołtysów Gminy Rzgów. Sołtysi gościli 
w remizie OSP w Kurowie. Na wstępie 
Wójt wręczył podziękowania dla sołty-
sów za pomoc w organizacji Dni Gminy 
Rzgów. Następnie zdał relację z konferencji 
„Wielkopolska efektywna energetycznie” 
poruszającej m. in. problematykę efektyw-
nego wykorzystywania energii odnawialnej. 
Sołtysi otrzymali też dane podsumowujące 
inwestycje dotąd zrealizowane w ramach 
Funduszu Sołeckiego. Wójt przedstawił 
korzystne efekty wdrażania Funduszu, ale 
uczulił sołtysów na błędy popełniane we 
wnioskach. Zwrócił uwagę na realne oce-
nianie możliwości sołectw oraz efektywność 
i sensowność proponowanych inwestycji. 
Podkreślił także możliwości pozyskiwania 
dodatkowych środków oraz wkład wła-
sny mieszkańców, który niejednokrotnie 
w 100% zwiększył kapitał Funduszu dla 
danej wsi. Dyskutowano również o sytuacji 
finansowej gminy oraz mówiono o pla-
nach budowy gminnego targowiska. Wójt 
poruszył kwestię konieczności budowy 
stacji uzdatniania wody w Sławsku, która 
zaopatruje w wodę ok. 75% mieszkańców 
gminy. Poinformował też o realizowanym 
w Urzędzie Gminy projekcie Nowoczesna 
Administracja Samorządowa, który ułatwi 
mieszkańcom gminy korzystanie z usług 
Urzędu. Na koniec przedstawił odpowiedzi 
na pytania radnych z sesji. 

Organy
nadzoru 
kwestionują 
Uchwały Rady 
Gminy

Regionalna Izba Obrachunkowa unie-
ważniła ustawę Rady Gminy Rzgów w 
sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi 
Andrzejowi Grzeszczakowi. W uzasadnieniu 
Uchwały Komisji Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu czytamy: „Kolegium Izby 
stwierdza, że zarzuty Komisji Rewizyjnej w 
porównaniu do całokształtu zadań związanych 
z realizacją budżetu w 2011 roku stanowią 
marginalny zakres działalności Wójta Gminy 
i nie mogą stanowić  o podjęciu uchwały o nie-
udzieleniu absolutorium […] W podsumowaniu 
Kolegium Izby stwierdza, ze uchwała została 
podjęta z naruszeniem przepisów art. 18 ust. 2 
pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym […]”.

Również uchwała w sprawie odwo-
łania  radnej Ewy Biernackiej z funkcji 
przewodniczącej Rady Gminy została za-
wieszona przez Wojewodę Wielkopolskie-
go. „Przeprowadzona przez organ nadzoru 
wstępna ocena uchwały oraz zebrane na tym 
etapie postępowania materiały wykazują 
iż zachodzi duże prawdopodobieństwo, że 
uchwała została wydana z rażącym naru-
szeniem prawa” – uznał Wojewoda. Pełne 
wersje obu Uchwał dostępne są na stornie 
Gminy Rzgów. 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Konińskiemu – poprzednią uchwałę w tej sprawie 
unieważniono, a podjęto nową, w której określo-
no, że pomoc finansowa będzie przeznaczona na 
zadania inwestycyjne i remontowe na drogach 
powiatowych na terenie gminy Rzgów. 

• 28 listopada 2012 r. odbyła się XXV 
Sesja Rady Gminy Rzgów. Rada Gminy 
przyjęła uchwały w sprawie:

- stawek podatku od nieruchomości, zwol-
nień w tym podatku oraz w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
do naliczania podatku rolnego. Wszystkie 
stawki tych podatków podniesiono o wskaź-
nik inflacji tj. o 4% w stosunku do roku 2012, 
a cenę żyta przyjęto w wysokości 52,00 zł za 
1q.  Nie zmieniono stawek podatku od środków 
transportowych. 

- realizacji przez Gminę Rzgów Ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
która nakłada na samorządy od 1 lipca 2013 
r. obowiązek w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Rada zadecydo-
wała, że zorganizowanym odbiorem odpadów 
komunalnych zostaną objęte nieruchomości 
zamieszkałe, do czego gminę zobowiązuje 
ustawa. Natomiast właściciele nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, zobowiązani 
są do zawarcia indywidualnej umowy z przed-
siębiorcą wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 
Rada przyjęła stawkę opłaty miesięcznej 
za gospodarowanie odpadami w sposób 
selektywny w wysokości 7,00 zł od osoby 
oraz stawkę opłaty miesięcznej za gospoda-
rowanie odpadami w sposób nie selektywny 
w wysokości 12,00 zł od osoby. Postanowiono, 
że opłaty te będą wnoszone przez mieszkań-
ców w terminie do ostatniego dnia danego 
miesiąca. Mieszkańcy zostali zobowiązani 
do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi do 
31 marca 2013 r. Właściciele nieruchomości, 
w ramach ponoszonej opłaty, będą otrzymywać 
od podmiotu odbierającego odpady worki na 
odpady segregowane. 
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Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Rzgowie pod patronatem Wójta Gminy 
Rzgów podjęło realizację projektu „Przy-
wrócić pamięć, ocalić od zapomnienia”. 
Jego celem jest upamiętnienie ofiar, osób 
poszkodowanych, walczących, zaginionych 
w czasie I i II wojny światowej, związanych 
z terenem gminy Rzgów. Finalnym efektem 

26 sierpnia w Lubstówku gm. Sompolno 
odbyły się Diecezjalno-Powiatowo-Gminne 
Dożynki. Mszę św. polową z okazji Święta 
Plonów odprawił  bp Wiesław Mering. 

W dalszej części uroczystości przyznano 
nagrody i odznaczenia. „Za zasługi dla rol-
nictwa” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
odznaczył 11 rolników powiatu konińskie-
go, w tym Błażeja Janickiego i Ryszarda 
Kwiatkowskiego z Gminy Rzgów. Następ-
nie rozstrzygnięto „Konkurs na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy”. Spośród prawie 30 
wieńców najpiękniejszym okazał się ten 
wypleciony przez mieszkańców wsi Podgór 
w gm. Kramsk. Drugie miejsce przypadło 
Kołu Gospodyń Wiejskich w Sławsku gm. 
Rzgów, a trzecie Kołu Gospodyń Wiejskich z 
Półwioska Starego gm. Ślesin. Na zakończe-

3 września w Szkole Podstawowej 
w Osieczy odbyła się Druga Gminna In-
auguracja Roku Szkolnego 2012/2013. 
W uroczystości udział wzięli m. in. proboszcz 
parafii Sławsk – ks. kan. Benedykt Gembicki, 
proboszcz parafii Kuchary Kościelne – ks. 
Czesław Król, pracownicy Urzędu Gminy, 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Rzgowie – Dorota Eltman, radni gminy, dy-
rektorzy, poczty sztandarowe i rodzice.

Po wysłuchaniu hymnu zebranych gości 
powitała Dyrektor SP w Osieczy – Agnieszka 
Duszyńska. Następnie Wójt Andrzej Grzesz-
czak podsumował wypoczynek letni dzieci 

Radosław Rydzewski 
Kawalerem Rycerskiego 
Medalu Przyjaźni

26 sierpnia pod-
czas VI Dni Gminy 
Rzgów Rycerski 
Medal Przyjaźni 
otrzymał Radosław 
Rydzewski – Prezes 
Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku 
Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP 
w Rzgowie. Rycerski Medal Przyjaźni jest 
przyznawany jako potwierdzenie nienagannej 
współpracy osób, firm, instytucji, stowarzy-
szeń. Druh Radosław Rydzewski otrzymał 
medal za wybitne działania na rzecz rozwoju 
strażactwa w ramach Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych na terenie gmin partnerskich. 
Strażak czynnie uczestniczy w organizacji 
obozów jako organizator, wychowawca 
i koordynator. Ponadto angażuje się w życie 
społeczne wsi Osiecza Pierwsza i aktywnie 
działa na rzecz Jednostki OSP w Osieczy.

APEL DO MIESZKAŃCÓW 
GMINY RZGÓW

ma być tablica pamiątkowa. Prosimy najstar-
szych mieszkańców gminy  o podzielenie się 
z nami swoimi wspomnieniami, zaś młod-
szych mieszkańców o pomoc w zapisie wspo-
mnień, odszukaniu przedmiotów i fotografii 
z dawnych czasów. W ramach w/w projektu 
zbieramy również informacje o getcie żydow-
skim w Rzgowie. 

Każdego dnia czas zaciera ślady, zdjęcia 
blakną, a świadkowie historii umierają. Po-
chyl się nad jedną choćby, rodzinną pamiątką 
- zapytaj o Nią Twych bliskich.

Kwestionariusze dostępne są:
• Na stronie internetowej oraz w sekreta-

riacie Gimnazjum w Rzgowie;
• Na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Rzgów oraz w GCI;
• W kancelariach parafialnych w Rzgowie, 

Grabienicach i w Sławsku. 

Dożynkowe sukcesy
nie podsumowano Kon-
kurs „Powiatowy Rolnik 
Roku”. Wśród 5 laure-
atów, którzy zdobyli 
tytuł „Powiatowego 
Rolnika Roku” i otrzy-
mali statuetkę siewcy, 
znaleźli się Agnieszka 
i Leszek Piętkowie z 
Błonic gm. Rzgów.  

W tym samych cza-
sie w Ostrowie Wielko-
polskim odbyły się Wo-
jewódzko - Diecezjalne 
Dożynki. W konkursie 
wieńcowym powiat ko-
niński reprezentowany był przez Gminę 
Rzgów. Honor reprezentowania powia-

tu i gminy przypadł Sołectwu Osiecza 
Pierwsza. 

i młodzieży z terenu gminy. Z różnych form 
wypoczynku – półkolonii, kolonii i warszta-
tów – w roku 2012 skorzystało 389 dzieci. 
Przedstawił też najważniejsze prace moder-
nizacyjne wykonane w szkołach. Podkreślił  
znaczny udział funduszy europejskich w re-
alizowaniu projektów i zajęć pozalekcyjnych. 
Określił również najważniejsze zadania na 
Nowy Rok Szkolny 2012/2013, m. in. utrzy-
manie wysokiego poziomu pracy szkół i przed-
szkoli oraz wdrażanie nauczania integracyjne-
go. Wytrwałości w dbaniu o rozwój duchowy 
i intelektualny dzieci i młodzieży w nowym 
roku szkolnym życzył ks. Czesław Król.

Po przemówieniach 
oficjalnie pożegnano Ma-
rię Król, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Sławsku 
w latach 2005 – 2010, póź-
niej Wicedyrektor Zespołu 
Szkół w Sławsku. Następnie 
Wójt wręczył awanse zawo-
dowe na Nauczyciela Kon-
traktowego, Mianowanego 
i Dyplomowanego. 

Nauczyciele Kontrakto-
wi: Przemysław Kopczyński 
– ZS Sławsk, Justyna Zaradz-
ka – ZS Sławsk, Katarzyna 
Bartman – Zawistowska – ZS 
Sławsk, Małgorzata Krecz-
mer – SP Osiecza, Mirosław 
Pacześny – ZSP Rzgów, 

Gminna Inauguracja
Roku Szkolnego

Anna Marcinkowska - ZSP Rzgów, Maria 
Kucharczyk  - Publiczne Gimnazjum Rzgów, 
Agnieszka Marcinkowska – SP Grabienice.

Nauczyciele Mianowani: Katarzyna 
Zielińska – ZS w Sławsku, Danuta Lidia 
Młodzieniak – ZS w Sławsku, Michał Rek 
– SP Osiecza.

Nauczyciele Dyplomowani: Barbara 
Wieczorek – SP Grabienice, Wiesława Glicza 
– SP Grabienice.



Pogotowia Ratunkowego w Koninie.
Dzieci zostały zapoznane ze sprzętem 

medycznym koniecznym do ratowania 
zdrowia i życia ludzi oraz z wyposażeniem 
karetki pogotowia. Przedszkolaki wraz 
z wychowawczyniami Arletą Zioła i Anną 
Jakubowicz z zainteresowaniem słuchały 
o pracy ratowników i z ogromnym zacie-
kawieniem oglądały wyposażenie i sprzęt 
zainstalowany w samochodzie ratunkowym. 
Czynne uczestnictwo i duże zaangażowanie 
było dla nich ciekawą lekcją ratownictwa 
i pomocy medycznej.
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4 października w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Rzgowie odbyła się Inaugura-
cja Roku 2012/2013 Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Rzgowie. Przybyłych na uroczystość 
gości, m. in. Wójta Gminy Rzgów Andrzeja 
Grzeszczaka, Krystynę Chowańską – Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Ko-
ninie oraz studentów powitała Dorota Eltman, 
Dyrektor GBP w Rzgowie. Dotychczasowy 
dorobek Uniwersytetu oraz program i plany na 
nowy rok działania przedstawił Andrzej Kra-
kowski, Prezes UTW w Rzgowie. Uniwersytet 
powstał  11 lutego 2012 r. Mimo krótkiego 
okresu działalności może pochwalić się cieka-
wym dorobkiem. Zorganizowano m. in. kurs 

16 listopada uczniowie Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Rzgowie mieli przy-
jemność spotkać się z przedstawicielami ze-
społu Myslovitz – Przemysławem Myszorem 
i Wojciechem Powagą. Muzycy opowiedzieli 
rzgowskim gimnazjalistom m. in. o tym, jak 
powstał ich zespół, skąd czerpią inspiracje do 
pisania tekstów i komponowania muzyki. At-
mosfera podczas spotkania była sympatyczna 
i otwarta. Młodzi ludzie uczestniczący w tym 
inspirującym spotkaniu mogli przekonać się, 
że artyści, którzy odwiedzili ich szkołę, są nie 
tylko utalentowanymi muzykami, ale również 
zwyczajnymi, ciepłymi osobami, potrafiącymi 
żartować z samych siebie i opowiadać prze-
zabawne anegdoty na swój temat. Dowodem 
na otwartość gości była ogromna liczba 
rozdanych przez nich autografów oraz udział 
w małej sesji fotograficznej. Spotkanie au-
torskie z muzykami Myslovitz było możliwe 
dzięki współpracy dyrektor Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Rzgowie, pani Doroty Eltman,  
z dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Starym Mieście – panią Małgorzatą Ast, 
autorką projektu „Czytaj książki. Zostań 
molem”,  w ramach którego zorganizowano 
to wydarzenie. 

Dzień 22.11.2012 
r. przedszkolaki z Od-
działów Przedszkol-
nych przy Zespole 
Szkół w Sławsku za-
pamiętają na długo. 
Pierwszy raz w histo-
rii oddziałów gościły 
w swych progach ra-
towników medycznych 
– Bartłomieja Mysze-
la i Bartosza Dunaja 
z Wojewódzkiej Stacji 

Inauguracja 2012/2013
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Rzgowie

komputerowy, spotkanie 
z misjonarką z Madaga-
skaru, rajd rowerowy oraz 
biesiadę z okazji Dni Gminy 
Rzgów. Ponadto studenci 
aktywnie uczestniczą w pra-
cach Kół Gospodyń Wiej-
skich, w Radach Sołeckich 
oraz w TPD. 

Wój t  pogra tu lował 
sukcesów i złożył podzię-
kowania za udział UTW 
w życiu społecznym gmi-
ny oraz życzył owocnej 
pracy i rozwoju w nowym 

roku działalności. Pięciu nowym studen-
tom wręczono legitymacje członkowskie 
UTW w Rzgowie. Następnie uczestnicy 
spotkania wysłuchali ciekawego wykładu 
Jolanty Szwalbe z Łodzi, autorki książek 
na temat „Nie starzeje się ten, kto nie ma 
na to czasu”. 

Myslovitz w Gimnazjum w Rzgowie

Lekcja pierwszej pomocy
dla Przedszkolaków
ze Sławska
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Etap gminny Sztafetowych Biegów Prze-
łajowych odbył się w Sławsku. Dziewczęta 
i chłopcy zwyciężyli gimnazjalistów ze Rzgo-
wa, co dało awans do etapu powiatowego. 

7 listopada w Gimnazjum w Rzgowie, 
w ramach organizowanej przez Szkolny 
Związek Sportowy WIELKOPOLSKA Gim-
nazjady, odbyły się Międzygminne Zawody 
w Halowej Piłce Nożnej. Do rywalizacji sta-
nęło 5 zespołów, które wcześniej wywalczyły 
mistrzostwa swoich gmin. Były to drużyny z 

21 października szósty sezon zainaugu-
rowała Gminna Liga Halowa Piłki Nożnej 
„Rzgów 2012/2013”. Tak jak w zeszłym 
roku organizatorami ligi są przedstawiciele 
dwóch zaprzyjaźnionych klubów sportowych: 
WKS-u Babia reprezentowanego przez Rober-
ta Frąckowiaka i LZS-u Orzeł Osiecza repre-
zentowanego przez Michała Reka, wspierani 
przez członków swoich klubów sportowych 
oraz członków Gminnej Rady Sportu. W tym 
sezonie do rozgrywek zgłosiło się 7 drużyn 
z terenu gminy Rzgów: LZS Orzeł Osiecza, 
WKS Babia, Nadrzeczna Sławsk, LZS Warta 
Sławsk, KS Branno, FC Grabienice oraz 
Young Boys. Patronat medialny nad tego-
rocznymi rozgrywkami sprawują Rado Konin, 
portal Konin24.info oraz Głos Słupcy.

Jak mówią sami organizatorzy: Chcemy 
w dalszym ciągu promować sport bez nałogów 

Gminna Liga Piłki Halowej
Rzgów 2012/2013

SUKCES RZGOWSKICH GIMNAZJALISTÓW 
W MIĘDZYGMINNYCH ZAWODACH
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

gimnazjów w Rychwale, Liśćcu Wielkim, 
Grodźcu, Brzeźnie. Naszą gminę reprezento-
wało Gimnazjum w Rzgowie, które tydzień 
wcześniej pokonało zespół ze Sławska 5:2. 

Rzgowscy gimnazjaliści w turnieju zajęli 
pierwsze miejsce. Bramki dla naszej drużyny 
strzelili: Bartosz Frąckowiak, Tomasz Ko-

walski, Hubert Kubiak i Paweł Kuśmierek. 
Dzięki zwycięstwu w turnieju Gimnazjum 
w Rzgowie awansowało do dalszej fazy 
rozgrywek.

Wyniki końcowe turnieju:

oraz zdrowy tryb życia. Poziom gry z roku 
na rok jest coraz wyższy Zainteresowanie 
GLH sprawiło też, że jest 
szansa stworzenia gminnej 
drużyny, która przystąpi do 
piłkarskich rozgrywek koniń-
skiej B-Klasy. Nowo otwarty 
Stadion Gminny w Rzgowie 
spełnia wymogi OZPN, teraz 
będziemy kompletować skład 
oraz środki finansowe  na 
uruchomienie tej drużyn, która 
w sezonie 2013/14 mogłaby 
zagrać w oficjalnych rozgryw-
kach OZPN. 

W meczu otwarcia przy 
licznie zgromadzonej publicz-
ności zagrały zespoły benia-
minka Young Boys oraz FC 

Grabienice. Gracze z Grabienic wygrali to 
spotkanie 4:1. W drugim meczu GLH, ubiegło-
roczny Mistrz WKS Babia nie bez problemów 
pokonał ambitnie walczącą drużynę LZS Orzeł 
Osiecza 4:1. W ostatnim meczu ekipa KS Branno 
pokonała Nadrzeczną Sławsk 6:4. W tej kolejce 
pauzowała drużyna LZS Warta Sławsk. 

Wicemistrzostwo powiatu
dla dziewcząt i chłopców
z gimnazjum ze Sławska
w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Zawody o tytuł Mistrza Powiatu odbyły się 
we wrześniu 2012 r. w Kazimierzu Biskupim. 
Chłopcy rywalizowali na odcinku 10 x 1000m, 
dziewczęta 10 x 800m.

Tytuł wicemistrzów powiatu wywalczyli:
Patryk Szczepaniak, Maciej Gil, Dominik 

Wolbach, Mateusz Widelski, Kacper Janczak, 
Sebastian Stuczyński, Albert Szczepaniak, 
Dawid Kubasik, Mateusz Szwat, Albert Bal-
cerzak, Sylwester Woźniak.

Tytuł wicemistrzyń powiatu wywalczyły:
Malinowska Alicja, Makowska Natalia, 

Michalak Natalia, Andrzejewska Iza, Antczak 
Aleksandra, Nalewska Julita, Grzegorczyk 
Joanna, Grzegorczyk Agata, Widelska Luiza. 
Stałanowska Patrycja, Szambelan Martyna. 

Uczniów do zawodów przygotowywali: 
Justyna Frasz-Ignaczak i Tomasz Marcinek. 



VI Dni Gminy Rzgów rozpoczęły się 
24 sierpnia, w Gminnej Bibliotece wystawą 
fotograficzną „Gmina Rzgów w obiektywie”. 
Atrakcją piątkowych obchodów był prze-
marsz Orkiestry Dętej OSP Rzgów przez 
miejscowości: Kurów, Goździków, Modłę, 
Branno i Osieczę Drugą. Po południu miesz-
kańcy Branna zgromadzili się na wybudowa-
nym ze środków Funduszu Sołeckiego placu 
zabaw, by dokonać jego oficjalnego otwarcia. 
Od godz. 1600 przy stawach w Rzgowie trwały 
gry terenowe pod hasłem „Żyję zdrowo”, 
których organizatorem była Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Rzgowie. Wieczorem odbyła się biesiada dla 
seniorów zorganizowana przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. 

Podczas obchodów Dni Gminy Rzgów nie 
zabrakło zmagań sportowych. 25 sierpnia na 
Boisku przy stawach w Rzgowie rozpoczął 
się II Turniej Nadwarciański w Piłce Plażowej 
Kobiet i Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy 
Rzgów. W turnieju wzięło udział 10 drużyn. 
Zwyciężyła para Damian Marcjan i Damian 
Mierzejewski. Od godz. 1100 mieszkańcy ze-
brali się by uczestniczyć w „Międzygminnym 
Rajdzie Rowerowym”. Rowerzyści spotkali 
się przy promie w Sławsku, gdzie powitali 
Grupę z Goliny, następnie wszyscy wyruszyli 
na wycieczkę po gminie Rzgów. Na koniec 
dnia odbyła się zabawa taneczna zorganizo-
wana przez OSP Rzgów. 

26 sierpnia rozpoczął się Mszą Św. 
z okazji Gminno-Parafialnych Dożynek w Ko-
ściele p. w. św. Jakuba w Rzgowie. Wieniec 
Dożynkowy przygotowały wsie Goździków 

i Szetlewek. Od godz. 13.00 na nowo ode-
branym stadionie sportowym w Rzgowie 
odbywał się II Turniej Sołectw o Puchar 
Przewodniczącej Rady Gminy. W rozgryw-
kach wzięło udział 9 sołectw: Babia, Dą-

VI Dni Gminy Rzgów

browica, Osiecza Pierwsza, Rzgów, Sławsk, 
Świątniki, Witnica, Zarzew i Zastruże. 
Zwyciężyło sołectwo Sławsk, zdobywając 
nagrodę główną – kosiarkę spalinową. Na 
podium znalazły się także sołectwa Osiecza 
Pierwsza i Zarzew.

 Dni Gminy Rzgów są okazją do zaprezen-
towania stoisk przygotowanych przez poszcze-
gólne sołectwa. Atrakcją były pyszne potrawy 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. 
Wyróżnienie Wójta „Rzgowski smak” 
otrzymały potrawy: „kaczka nadziewana 
babci Ani”- KGW Grabienice, „konfitura 
z borówki czerwonej” – Sołectwo Zarzew, 
„rzgowskie gołębie”- KGW Rzgów. Festyn 
uświetniły występy młodych wokalistów, 
zespołu „Osieczanki” oraz uczestników warsz-
tatów artystycznych „Odkrywamy Siebie”. 

Na stadionie swoje stoisko przygotowa-
ły „Fundacja PODAJ DALEJ” z Konina, 
„Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie” 
oraz Ludowy Bank Spółdzielczy w Rzgowie. 

W trakcie uroczysto-
ści z rąk Wójta nagrody 
i wyróżnienia otrzy-
mali uczestnicy kon-
kursu „Na najbardziej 
uporządkowaną wieś 
oraz najbardziej zadba-
ną zagrodę w Gminie”. 
W kategorii „Aktywna 
i czysta wieś” nagrodę 
specjalną otrzymała 
wieś Sławsk, a wyróż-
nienia: Witnica i Bar-
łogi. Wójt podziękował 
również wszystkim spon-
sorom i współorganizato-
rom wydarzenia. Zakoń-
czeniem obchodów VI 
Dni Gminy Rzgów był 
koncert Orkiestry Dętej 
OSP Rzgów. 



• ,,Optymiści Rowerzyści” – taką nazwę 
przyjęła nowo powstała grupa rowerowa 
z terenu Gminy Rzgów. 14 września odbyło się 
pierwsze spotkanie grupy. Cykliści zdecydowa-
li, aby jeszcze w tym sezonie 
zorganizować inaugurujący 
powstanie grupy rowerowej 
rajd na Pożegnanie Lata. 23 
września 30 rowerzystów 
wyruszyło do Lądu, by tam 
zwiedzić zabytkowy zespół 
klasztorny, obecnie placów-
kę salezjanów. Po dotarciu 
na miejsce cykliści zwiedzi-
li m.in. Kaplicę św. Jakuba 
Apostoła, której współfunda-
torem był przodek Marcina 
ze Sławska – Wawrzyniec 
herbu Zaremba. Następnie 
rowerzyści odwiedzili gród 
słowiański nad Wartą, gdzie 
corocznie odbywa się Festiwal 
Kultury Słowiańskiej i Cyster-
skiej. Po krótkim odpoczynku 
wyruszono w trasę powrotną 
prowadzącą przez malowni-
cze tereny Nadwarciańskiego 
Parku Krajobrazowego. Rajd 
zakończyło ognisko przygo-
towane przez KGW Dąbro-
wica. 

Wszystkich zaintereso-
wanych przyłączeniem się 

KALENDARZ
IMPREZ

NA STYCZEŃ 2013

13 I 2013
Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy

20 I 2013
Obchody 67. Rocznicy

zamordowania
przez hitlerowców

członków rodziny Stuczyńskich

26 I 2013
III Gala Samorządowa

Gminy Rzgów
– wręczenie statuetek
Wójta Gminy Rzgów;

koncert „Rzgów dla Rzgowa”

RAJDY ROWEROWE
• Rowery łączą pokolenia – 25 sierpnia 

odbył się Międzygminny Rajd Rowerowy. 
Uczestnikami rajdu byli mieszkańcy Gminy 
Rzgów oraz grupa cyklistów z Goliny. Łącz-
nie w rajdzie udział wzięło 60 osób w tym 31 
z Gminy Rzgów. Najmłodsza uczestniczka 
rajdu miała zaledwie 5 lat zaś najstarszy 

uczestnik 80 lat. Obie grupy spotkały się na 
promie w Sławsku, skąd wyruszyły w dalszą 
trasę. Podczas wycieczki odwiedzili m.in. 
pomnik zamordowanych członków Rodziny 
Stuczyńskich w Kowalewku - Strudze oraz 
Izbę Pamięci im. Zofii Urbanowskiej w Kowa-
lewku. Następnie grupa udała się do Zarzewa, 

gdzie w Chacie Grillowej czekał poczęstunek 
przygotowany przez KGW Zarzew. Miejscem 
docelowym rajdu był Drewniany kościół p.w. 
św. Jakuba w Rzgowie. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwała jednostka OSP Zastruże, 
która pilotowała całą wycieczkę. 

•  I I I  R o w e ro w y  z a w r ó t  g ł o w y 
- 8 września zorganizowane grupy rowerzystów 
z obszarów Lokalnej Grupy Działania tj. 
z Gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, 
Stare Miasto i Tuliszków uczestniczyły 

w wydarzeniu promocyjnym pt. Rowerowy 
zawrót głowy ze Stowarzyszeniem „Solidarni 
w Partnerstwie”. Punkty startowe zlokalizo-
wane były w gminach należących do LGD, 
a metą było Gospodarstwo Agroturystyczne 

„Przy źródełku” w Kucharach Borowych. 
W rajdzie uczestniczyła 42-osobowa grupa 
miłośników wycieczek rowerowych z Gminy 
Rzgów. 

do grupy rowerowej Optymiści Rowerzyści 
prosimy o kontakt z Gminnym Centrum 
Informacji; tel.: (63) 241 90 18 wew. 37  lub 
e-mail: gci@gminarzgow.pl


