
1. Gdyby w paru zdaniach opowiedzieć 
o Gminie Rzgów, co byłoby najistotniejsze?

Gmina Rzgów posiada duży potencjał, który 
trzeba uruchomić i wykorzystywać. Bogactwem 
gminy są złoża węgla brunatnego oraz piasku 
kwarcowego. Rozpoczęcie eksploatacji tych złóż 
daje szansę gminie na zwiększenie dochodów, 
ograniczenie bezrobocia i rozwój. Kolejnym 
atutem gminy jest położenie 5 km od granic 
Miasta Konina, które sprzyja jednorodzinne-
mu budownictwu mieszkaniowemu. Dzięki 
temu przybywa nowych mieszkańców. Gmina 
Rzgów jest typową gminą rolniczą. Ponad 70 % 
powierzchni zajmują tereny rolnicze. Sprzyja to 
hodowli bydła, drobiu i gęsi. Rozwija się uprawa 
pieczarek i warzyw gruntowych.

Ogromnym potencjałem są mieszkańcy, ak-
tywnie działający w sołectwach i organizacjach 
pozarządowych (OSP, KGW, kluby sportowe). 
Ich kwalifikacje przyczyniają się do powstawania 
różnych kierunków działalności gospodarczej. 
Chlubą gminy są szkoły, które osiągnęły za mi-
niony rok szkolny najwyższe wyniki w Powiecie 
Konińskim ze sprawdzianów klas VI i egzaminów 
gimnazjalnych. Samorząd Gminy stawia na eduka-

cję najmłodszych zapewniając wszystkim dzieciom 
miejsce w przedszkolu od 3 roku życia.

2. W wyniku ostatnich bezpośrednich wy-
borów samorządowych wybrano Pana wójtem 
Gminy Rzgów. Jakie są obecne priorytety dla 
gminy?

W kampanii wyborczej przedstawiłem 
mieszkańcom Gminy Rzgów bogaty program 
wyborczy „Współpraca i Rozwój”. Staram się 
go realizować informując na bieżąco mieszkań-
ców o wykonanych zadaniach na stronie urzędu 
gminy www.gminarzgow.pl.

Priorytetów dla gminy jest kilka m.in.:  
pozyskiwanie inwestorów, rozwój przedsiębior-
czości w tym agroturystyki, inwestycje drogowe 
i z obszarów gospodarki wodno ściekowej.

Nadrzędnym celem jest stopniowe zwięk-
szanie dochodów gminy, które pozwoli na re-
alizację potrzeb inwestycyjnych i społecznych 
mieszkańców.

Staram się wspierać oddolne inicjatywy 
mieszkańców głównie w zakresie zdobywania 
nowej wiedzy oraz środków pozabudżetowych. 
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Z okazji Nowego Roku, 
wszystkim Mieszkańcom Gminy Rzgów życzymy, 

aby nowy 2012 rok 
przyniósł 366 pomyślnych dni.

     Przewodnicząca Rady Gminy                                             Wójt Gminy Rzgów
                Ewa Biernacka                                              Andrzej Grzeszczak

Wywiad z Wójtem Gminy Rzgów Andrzejem Grzeszczakiem
z Gazety „Welcome to Poznań and Wielkopolska” (Listopad, Grudzień 2011 r.)



Drodzy Mieszkańcy!

Rada Gminy Rzgów

Stoją od lewej: Urszula Błaszczyk, Lucyna Wrzyszczyńska, Józef Słowiński, Wiceprzewodniczący – Henryk Grabarek, Alicja Ciesielska, 
Sławomir Ławniczak, Przewodnicząca – Ewa Biernacka, Michał Rek, Anna Jakubowicz, Kazimierz Ziółkowski, Wiktor Nawrocki, Grzegorz 
Matuszak, Jacek Borowski, Wiesław Czaja. Michał Janc – nieobecny.

Będzie on służył do informowania 
Mieszkańców o planach, zamierze-
niach i dokonaniach lokalnego sa-
morządu oraz organizacji, stowarzy-
szeń, sołectw, szkół, przedsiębiorców, 
rolników, a także innych środowisk 
i osób prywatnych. Istotą tego przed-
sięwzięcia jest nawiązanie bliższego 
kontaktu z Mieszkańcami Gminy 
Rzgów, którym leży na sercu wspólne 
dobro gminy.

Współcześnie mimo wielu różno-
rodnych możliwości pozyskiwania 
informacji i komunikowania się,  
w dobie korzystania coraz częściej  
z nowoczesnych mediów elektro-
nicznych oddaję Państwu informator  
w formie tradycyjnej, papierowej. 
Mam nadzieję, że będzie on interesują-
cą lekturą dla wszystkich czytelników. 
Miniony 2011 rok w Gminie Rzgów 
obfitował w wiele ważnych i cieka-
wych wydarzeń, był rokiem niezwykle 

pracowitym, zarówno dla władz samo-
rządowych, jak i Mieszkańców. Był to 
rok inicjatyw społecznych, inwestycji 
i integracji społecznej.

Ze względu na ograniczone moż-
liwości redakcyjne i finansowe nie-
możliwe było przedstawienie wszyst-
kich tych przedsięwzięć, ale zostały 
wybrane te najbardziej istotne, które 
wskazują na rozwój gminy, poprawę 
jakości życia Mieszkańców i budowa-
nie nowego wizerunku gminy.

Dziękuję serdecznie wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do zre-
dagowania i opublikowania pierwsze-
go wydania informatora. Jednocześnie 
zwracam się z prośbą do wszystkich 
czytelników o zaproponowanie tytułu 
naszego Gminnego Informatora na-
zwy, która nada mu swoisty, lokalny 
charakter (zgłoszenia należy składać 
w Urzędzie Gminy). Priorytetem jest 
przedstawienie działań, które służą 

rozwiązywaniu nurtujących Państwa 
problemów i skutecznych sposobów 
ich rozwiązywania przez władze sa-
morządowe. Informator będzie okazją 
do promowania i propagowania naj-
lepszych wzorców, postaw i praktyk 
godnych naśladowania.

Życzyłbym Państwu i sobie, ażeby 
Informator Samorządowy Gminy Rzgów 
był źródłem pełnego, merytorycznego, 
rzetelnego przekazu, wiarygodnym źró-
dłem informacji o Gminie, przeciwsta-
wiając się nieprawdziwym, obiegowym, 
czasem medialnym relacjom.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Rzgów
Andrzej Grzeszczak

Spełniając swoją wyborczą obietnicę dotyczącą  zapewnienia profe-
sjonalnego funkcjonowania Urzędu Gminy; poprawy wizerunku gminy 
i jej promocji oddaję dzisiaj do Państwa rąk Informator Samorządowy 
Gminy Rzgów. 
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KOMISJA REWIZYJNA
1. Grzegorz Maciej Matuszak 
– przewodniczący
2. Kazimierz Edward Ziółkowski 
– zastępca 
przewodniczącego
3. Jacek Borowski – członek
4. Sławomir Ławniczak – członek
5. Józef Zdzisław Słowiński –
 członek
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, 
SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH 

1. Michał Jakub Rek 
– przewodniczący
2. Anna Irena Jakubowicz 
– zastępca 
przewodniczącego
3. Lucyna Teresa Wrzyszczyńska
– członek
4. Urszula Ewa Błaszczyk – członek
5. Józef Zdzisław Słowiński 
– członek
6. Michał Janc – członek
7. Wiktor Nawrocki – członek

KOMISJA GOSPODARCZA 
I BUDŻETU 
1. Alicja Dorota Ciesielska 
– przewodniczący
2. Wiesław Sylwester Czaja 
– zastępca 
przewodniczącego
3. Lucyna Teresa Wrzyszczyńska 
– członek
4. Sławomir Ławniczak – członek
5. Anna Irena Jakubowicz 
– członek

Wójt Gminy Rzgów
Andrzej Grzeszczak
Tel.(63)241-90-18 wew.23
Zastępca Wójta  
Monika Lebioda
Tel.(63)241-90-18 wew.21
Asystent Wójta
Marek Przespolewski
Tel.(63)241-90-18 wew.41
Skarbnik Gminy  
Alicja Zimna
Tel.(63)241-90-18 wew. 33
Sekretariat
Małgorzata Kicińska
Tel.(63)241-90-18 wew. 24
Obsługa Organów Gminy
Maria Pakulska
Tel.(63)241-90-18 wew.27
Gminny Zespół Ekon.-Admin. Szkół

Dyrektor Anna Biernacka
Tel.(63)241-90-18 wew. 35
Gospodarka Komunalna 
i Przestrzenna
Krzysztof Wiśniewski
Tel.(63)241-90-18 wew.28
Rolnictwo, Drogi i Ochrona 
Środowiska
Jerzy Kacprowicz
Tel.(63)241-90-18 wew.26
Rolnictwo i Ochrona Środowiska
Ewa Pakulska
Tel.(63)241-90-18 wew.26
Gospodarka Gruntami
Bożena Parus
Tel.(63)241-90-18 wew.26
Promocja i Rozwój Gminy
Jolanta Szaraszek
Tel.(63)241-90-18 wew.26

Informatyk
Michał Czech
Tel.(63)241-90-18 wew.38
Podatki i Opłaty
Zofia Dopierała
Tel.(63)241-90-18 wew.29
Księgowość Podatkowa
Urszula Glajnych
Tel.(63)241-90-18 wew.29
Obsługa Kasowa
Emilia Goza
Tel.(63)241-90-18 wew.30
Rachunkowość
Barbara Fabiszak
Tel.(63)241-90-18 wew.32
Księgowość
Małgorzata Kacprowicz
Tel.(63)241-90-18 wew.32

1. Sołectwo BABIA 
Babia
62-586 Rzgów
Sołtys Jacek Wieczyński 
tel. (63)248-22-15
2. Sołectwo BARŁOGI 
Barłogi
62-586 Rzgów
Sołtys Paweł Mili 
tel. (63)248-78-21
3. Sołectwo BŁONICE 
Błonice
62-586 Rzgów
Sołtys Jan Zajączkowski 
tel. (63)214-32-42
4. Sołectwo BOBROWO 
Wojciechowo
62-586 Rzgów
Sołtys Mieczysław Barwinek 
tel. (63)248-42-88
5. Sołectwo BOŻATKI 
Bożatki
62-586 Rzgów
Sołtys Monika Kowalczewska 
tel. 695-661-996
6. Sołectwo BRANNO 

Branno
62-586 Rzgów
Sołtys Danuta Pietrowska 
tel. (63)241-07-59
7. Sołectwo DĄBROWICA 
Dąbrowica
62-586 Rzgów
Sołtys Eugeniusz Piętka  
tel. 601-180-272
8. Sołectwo GOŹDZIKÓW 
Goździków
62-586 Rzgów
Sołtys Aneta Przybylska 
tel. (63)241-94-04
9. Sołectwo GRABIENICE 
Grabienice
62-586 Rzgów
Sołtys Jerzy Kopaczewski 
tel. (63)241-92-65
10. Sołectwo KOWALEWEK 
Kowalewek
62-586 Rzgów
Sołtys Andrzej Wrzosek 
tel. (63)241-06-03
11. Sołectwo KURÓW 
Kurów

62-586 Rzgów
Sołtys Zenon Kasprzak 
tel. (63)248-63-80
12. Sołectwo MODŁA  
Modła
62-586 Rzgów
Sołtys Andrzej Pawlicki 
tel. (63)241-96-71
13. Sołectwo OSIECZA 
Osiecza Pierwsza
62-586 Rzgów
Sołtys Renata Mirkiewicz 
tel. (63)241-08-99
14. Sołectwo OSIECZA DRUGA 
Osiecza Druga
62-586 Rzgów
Sołtys Maciej Witkowski 
tel. 694-383-855
15. Sołectwo RZGÓW 
Rzgów
62-586 Rzgów
Sołtys Iwona Maciejewska 
tel. 606-672-383
16. Sołectwo SŁAWSK 
Sławsk
62-586 Rzgów

Urząd Gminy Rzgów
Ewidencja Ludności 
i działalność Gospodarcza
Aldona Kasprzak
Tel.(63)241-90-18 wew.39
Urząd Stanu Cywilnego
Wojciech Koszal
Tel.(63)241-90-18 wew.34
Sprawy Obywatelskie 
i Ochrona Informacji Niejawnych
Piotr Zaskórski
Tel.(63)241-90-18 wew.39
Gminne Centrum Informacji
Estera Janczak
Tel.(63)241-90-18 wew.37
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej
Kierownik – Zofia Waleriańczyk              
Tel.(63)241-95-91
e-mail:gopsrzgow@gazeta.pl

Wykaz Sołtysów
Sołtys Wiesław Czaja 
tel. (63)241-09-33
17. Sołectwo ŚWIĄTNIKI 
Świątniki
62-586 Rzgów
Sołtys Jan Wróbel  
tel. (63)241-93-89
18. Sołectwo WITNICA  
Witnica
62-586 Rzgów
Sołtys Henryk Nowacki 
tel. (63)241-95-97
19. Sołectwo ZARZEW 
Zarzew
62-586 Rzgów
Sołtys Alicja Ptak
tel. (63)241-99-41
20. Sołectwo ZARZEWEK 
Zarzewek
62-586 Rzgów
Sołtys Marian Brzęcki 
tel. 691-949-274
21. Sołectwo ZASTRUŻE 
Zastruże
62-586 Rzgów
Sołtys Wojciech Wrzyszczyński 
tel. 501-633-016

Komisje Rady Gminy
6. Kazimierz Edward Ziółkowski 
– członek
KOMISJA STATUTOWA (DORAŹNA) 
1. Lucyna Teresa Wrzyszczyńska 
– przewodniczący
2. Grzegorz Maciej Matuszak 
– członek
3. Józef Zdzisław Słowiński 
– członek
4. Henryk Krzysztof Grabarek 
– członek
5. Urszula Ewa Błaszczyk – członek



Inwestycje w Gminie Rzgów
Łączna kwota inwestycji w 2011 r. wyniosła: 2.089.108.00 zł.

REMONT DRÓG
• remont dróg w miejscowości: Branno, 

Sławsk – za rzeką, Zarzew, Dąbrowica i Ku-
rów – Zabiel – 151.855,80 zł. (utwardzenie 
nawierzchni pospółką żwirową i skruszonym 
betonem). 

• Gmina włączyła się w utwardzenie po-
bocza przy drodze powiatowej ze Świątnik do 
Rzgowa. Wkład gminy to ok. 30 tys. zł. 

• budowa odcinka drogi przy cmentarzu 
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w Grabienicach (600 m) – 283. 589.00 zł. 
z czego dofinansowanie z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkow-
skiego wyniosło 79.500,00 zł.  W okolicy 
Kościoła wykonane zostało oznakowanie 
pionowe i poziome oraz rozszerzenie pasa 
jezdni. 

• remont drogi w miejscowości Osiecza 
Pierwsza (dł. ok 500m), oraz dwa mosty 
znajdujące się w Barłogach. Dofinansowa-
nie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

w wysokości 95% kosztów całkowitych (kwo-
ta 290 tys. zł.)

• niwelacja dróg równiarką i zagęszczenie 
walcem na terenie gminy – 78.874,00 zł. 

• remonty cząstkowe dróg asfaltowych na 
terenie gminy – 103.874, 00 zł.

• nakładka asfaltowa na drodze powiato-
wej  w Kowalewku – 100.000,00 zł.

• remont gruntowych dróg gminnych 
w Brannie, Sławsku, Kurowie, Zarzewie 
i Dąbrowicy – 185.342,00 zł.

Świątniki - pas drogowy dla pieszych

Droga - Grabienice
Most po remoncie

Droga w Osieczy



PROJEKTY UNIJNE
• Projekt pn. ,,Budowa boiska wielo-

funkcyjnego w Rzgowie”, kwota dofinanso-
wania 106 020,98 zł. W ramach inwestycji 
dokonano obsiewu trawą na płycie boiska, 
doprowadzono wodę i ogrodzono teren bo-
iska siatką.

• Projekt pn. „Wzrost atrakcyjności 
miejscowości Rzgów poprzez zagospo-
darowanie przestrzeni publicznej” – II 
etap, kwota dofinansowania 211.508,25 
zł. zbudowano chodnik i parking przy ul. 
Zagórowskiej oraz Konińskiej (od Ośrodka 
Zdrowia do ul. Olchowej w miejscowości 
Rzgów).

WODOCIĄGI
• Rozbudowano sieć wodociągową 

w Brannie, Sławsku, Zastrużu, Modle, 
Grabienicach, Bożatkach, Rzgowie Drugim 
i Kurowie. Wodociąg doprowadzono również 
do planowanej oczyszczalni ścieków w Sław-
sku. Długość wykonanej sieci wodociągowej 
wynosi 8211m. Całkowity koszt inwestycji 
to kwota 369 657 zł, z czego dofinansowanie 
ze środków europejskich wynosi 249 984 zł. 
W chwili obecnej 99% Gminy Rzgów jest 
zaopatrzone w wodę.

ODWODNIENIE
• Odwodnienie dróg gminnych w miejscowo-

ści Sławsk, Branno i Witnica – 125.097,78 zł. 
• odwodnienie drogi powiatowej w miej-

scowości Sławsk – 30.000,00 zł.  
• wykonanie 7 przepustów ciągu  dróg 

gminnych w Zarzewie, Kurowie, Zastrużu, 
Babi, Zarzewku – 15. 732 zł. 

• odbudowa rowu w Zastrużu – 2. 800 zł. 
• odbudowa rowu w Zarzewku – 966 zł. 
• odbudowa rowu w Zarzewie – 11.000 zł.
• budowa rurociągu drenarskiego – odwod-

nienie drogi w Grabienicach – 4. 460 zł.

REMONT SCHODÓW
Przebudowa schodów przy pawilonie handlowym w miejscowości Rzgów – 18.023,39 zł. 

Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Rzgowa wymieniono także balustradę przy schodach 
w budynku komunalnym, w którym mieści się m.in. apteka.

PLAC ZABAW
Wybudowano plac zabaw przy 

OSP w Grabienicach. Dofinansowa-
nie w wysokości 25 tys. zł. w ramach 
środków pozyskanych w konkursie 
,,Pięknieje Wielopolska Wieś”. Do-
datkowo miejscowa jednostka OSP, 
oraz mieszkańcy wykonali prace na 
kwotę ok. 7 tyś. zł. Na placu zamon-
towano sprzęt posiadający certyfikaty 
bezpieczeństwa m.in.: zjeżdżalnię, 
huśtawkę, bujak sprężynowy, pia-
skownicę i karuzelę. Plac posiada 
również teren zielony, na którym 
umieszczono, ławki i kosze. 

NOWE
TABLICE

INFORMACYJNE
W celu poprawy przepływu informacji 

na terenie Gminy Rzgów powstały dwie 
nowe tablice informacyjne. Jedna została 
umieszczona w Sławsku, druga w Rzgowie.  
Sponsorem drewna na tablice był Ryszard 
Pyrz, natomiast zaprojektowane zostały przez 
pracownika urzędu Krzysztofa Wiśniew-
skiego. Wykonaniem zajęli się  pracownicy 
zatrudnieni w ramach robót publicznych 
pod nadzorem konserwatora urzędu Karola 
Dombka.

OŚWIETLENIE
• budowa oświetlenia ulicznego w Kuro-

wie i Brannie – 27.500,00 zł.

BOISKA  

• budowa boiska i poprawa estetyki zbiornika 
wodnego w Osieczy Pierwszej – 38.500,00 zł

WIATY PRZYSTANKOWE
• zakup wiat przystankowych w Osieczy 

Pierwszej i Bobrowie  – 6.500 zł. 

DOM NAUCZYCIELA
• termomodernizacja na dachu Domu Na-

uczyciela w Sławsku – 20.856,00 zł. 
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– produkcja i sprzedaż zdrowej żywności, 
jako szansę rozwoju wymienił szeroko pojęte 
usługi z branży turystycznej – agroturysty-
ka z wykorzystaniem doliny rzeki Warty, 
a także rozwój budownictwa jednorodzinnego 
w miejscowościach Sławsk i Branno z uwagi 
na bliskie sąsiedztwo miasta Konina.

25 listopada 2011 r. w sali narad Urzędu 
Gminy w Rzgowie odbyło się posiedzenie 
Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy 
Rzgów. Głównymi tematami spotkania było 
przede wszystkim poszukiwanie kierunku roz-
woju gminy wykorzystując jej potencjał, a tym 

samym zachęcenie lokalnych przedsiębior-
ców  do włączenia się w doradztwo i rozwój 
w zakresie działalności inwestycyjnej gminy. 
Na posiedzenie Rady Gospodarczej przybył 
Mieczysław Bąk – ekspert i wykładowca od 
lat współpracujący z Polską Agencją Informa-
cji i Inwestycji Zagranicznych, posiadający 
bogate doświadczenie w pracy z jednostkami 
administracji publicznej oraz inwestorami 
krajowymi i zagranicznymi. Podkreślał m.in. 
znaczenie gminy jako jednostki wspierającej 

18 kwietnia 2011 r., w Motelu „ANNA” 
w Modle z udziałem przedsiębiorców, pro-
ducentów rolnych, inwestorów i osób bez-
robotnych z terenu Gminy Rzgów odbyła 
się KONFERENCJA pod hasłem „PRZED-
SIĘBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ 
GMINY”. Celem konferencji była promocja 
gminy, pozyskanie inwestorów, a przede 
wszystkim rozwój przedsiębiorczości, zmniej-
szenie bezrobocia w gminie oraz poprawienie 
sytuacji finansowej gminy i jej mieszkańców. 

Na spotkanie przyby-
ło ponad 130 osób, 
w tym Parlamentarzyst-
ka Ziemi Konińskiej – 
Irena Tomaszak-Zesiuk, 
a także Wójt Gminy 
Stare Miasto – Ryszard 
Nawrocki, który przed-
stawił swoją gminę 
i trudności, jakie napo-
tykał w realizacji swoich 

pomysłów oraz prof. dr 
hab. inż. Andrzej Mycz-
ko z Instytutu Tech-
niczno-Przyrodniczego 
z Poznania, który omó-
wił temat dotyczący 
biogazowi rolniczych, 
które na dzień dzisiejszy 
są największą szansą na 
rozwój gmin. Przed-
stawiciele instytucji 

Konferencja:
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ GMINY” 

i stowarzyszeń tj.: LBS Strzałkowo o/Rzgów, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego,  Agencji Rozwoju Regionalnego, 
Centrum Finansowego FINAR, Stowarzy-
szenia Leader „Solidarni w Partnerstwie” 
przedstawili możliwości skorzystania ze 
środków pomocowych i funduszy unijnych dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność 
i tych, którzy noszą się z zamiarem rozpoczęcia 
własnej działalności np. na agroturystykę.

Rada Gospodarcza lokalnych przedsiębiorców, zaspokajanie ich 
potrzeb, dawanie szans i możliwości rozwoju, 
udzielał wskazówek jak wpłynąć na rozwój 
gminy wykorzystując jej naturalne zasoby 
w tym rolniczy charakter. Podczas spotkania 
doświadczeniem w zakresie pozyskiwania fun-
duszy z UE podzielił się Jerzy Wojciechowski 
– konsultant Agencji Rozwoju Regionalnego 
w Koninie. Do zgromadzonych gości skie-

rował bogatą ofertę 
szkoleń i staży m. in. 
dla kobiet po 45 roku 
życia. Zapropono-
wał także utworzenie 
w gminie punktu kon-
sultacyjnego dla osób 
bezrobotnych, co uła-
twiłoby poszukiwa-
nie pracy i możliwo-
ści rozwoju poprzez 
uczestnictwo w szko-
leniach. 26 listopada 
Wójt w towarzystwie 
eksperta Mieczysława 

Bąka oraz pracowników 
urzędu dokonał wizji 
lokalnej, w celu sporzą-
dzenia szczegółowych 
wytycznych określają-
cych w jakim kierunku 
powinna rozwijać się 
gmina. Wstępna analiza 
pokazała, że powinny 
to być głównie usługi 
w zakresie rolnictwa 
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udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 3,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. Od budowli – 2% ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

• Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części wyko-

rzystywane przez jednostki organizacyjne 
powołane do ochrony przeciwpożarowej oraz 
świetlice wiejskie z wyjątkiem zajętych na 
działalność gospodarczą,

2) nieruchomości lub ich części wykorzy-
stywane w zakresie wypożyczania książek 
i czytelnictwa z wyjątkiem zajętych na dzia-
łalność gospodarczą,

3) nieruchomości lub ich części wyko-
rzystywane przez jednostki organizacyjne 
powołane do przestrzegania prawa porządku 
publicznego z wyjątkiem zajętych na działal-
ność gospodarczą,

4) nieruchomości lub ich części wyko-
rzystywane w zakresie świadczenia pomocy 
społecznej z wyjątkiem zajętych na działalność 
gospodarczą,

5) o nieruchomości lub ich części wyko-
rzystywane w zakresie odpłatnej działalności 
pożytku publicznego z wyjątkiem zajętych na 
działalność gospodarczą,

• UCHWAŁA w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do 
naliczania podatku rolnego. Obniża się średnią 
cenę skupu 1dt żyta ustaloną na podstawie 
komunikatu Prezesa GUS do kwoty 50,00 zł, 
która będzie stanowić podstawę naliczenia 
podatku rolnego na rok 2012.

Sesja Nadzwyczajna
W sobotę  9 lipca 2011 r. o godz. 13.00 

w sali Domu Kultury w Sławsku odbyła się 
VII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Rzgów 
zwołana w związku z uroczystym otwarciem 
I Festiwalu Historycznego „ Wyprawa Marci-
na ze Sławska pod Grunwald ”. Rozpatrzono 
i podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Województwa Wielko-
polskiego na dofinansowanie wykonania 
koncepcji dotyczącej odprowadzenia wody 
z Polderu Barłogi do Strugi Zarzewskiej. 
Druga część sesji odbyła się w dniu 11 lipca 
2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy Rzgów. 
W sesji udział wzięli zaproszeni goście: Prezes 
Zarządu Z.U.W. Sp. z o.o. – Stanisław Gra-

lak, Radca prawny Z.U.W. Sp. z o.o. – Jerzy 
Nowak, Technolog P.U.H. Eko-Eksploatacja 
– Daniel Terebiński, Ekspert Pro-Eko Projekt 
Sp. z o.o. – Iwona Dąbrowska. Odbyła się 
merytoryczna dyskusja na temat gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów. 
Po wysłuchaniu opinii ekspertów Rada Gmi-
ny Rzgów jednogłośnie udzieliła Wójtowi 
upoważnienia do podpisania porozumienia ze 
Z.U.W. w Koninie w celu realizacji inwestycji 
dotyczącej Aglomeracji Sławsk.

XI Sesja Rady Gminy Rzgów
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Rada nie przyjęła budżetu
18 stycznia odbyła się XII Sesja Rady 

Gminy Rzgów. Po długiej i burzliwej dyskusji, 
pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i pozytywnych opinii wszyst-
kich stałych komisji Rady Gminy, Rada nie 
uchwaliła budżetu na 2012 rok głosując 7 za,
7 przeciw, 1 się wstrzymał. Przyczyną takiej 
sytuacji była m.in. podjęta przez radnych 
debata w sprawie inwestycji zawartych w 
budżecie na 2012 r. Zaproponowano bowiem 
aby zrezygnować z zaplanowanych inwestycji 
by w ten sposób zaoszczędzić fundusze na 
zmniejszenie deficytu. Po raz kolejny podjęto 
także dyskusję na temat finansowania oświa-
ty pod kątem wypracowania oszczędności
w wydatkach na oświatę. Wójt Andrzej 
Grzeszczak zaproponował powołanie zespo-

łu, który wspólnie zająłby się stworzeniem 
projektu organizacyjnego dla każdej szkoły
z uwzględnieniem przepisów prawa, bez zwal-
niania nauczycieli i bez dopłat do budżetu. 
Zespół ten będzie się składał z pracowników 
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administra-
cyjnego Szkół w Rzgowie, dyrektorów szkół,  
przedstawicieli Rady Gminy, przedstawicieli 
Związków Zawodowych oraz rodziców. 

Podczas sesji uchwalono: 
• Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 

2012 -2018,
• Uchwały Rady Gminy:
–  w sprawie udzielenia pomocy finan-

sowej Powiatowi Konińskiemu realizowanie 
zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie na rzecz Gminy Rzgów w roku 

2012 przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego 
i Interwencji Kryzysowej;

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Miasta Konina na utrzymanie Izby Wy-
trzeźwień w Koninie w roku 2012

– w sprawie odpłatnego przejęcia działek 
na poszerzenie drogi gminnej Babia – Za-
rzewek.

Jak podkreśla Wójt Andrzej Grzeszczak: 
Jestem zaskoczony wynikiem głosowania 
nad budżetem, tym bardziej, że radni ok. 20 
listopada otrzymali projekt budżetu a tym sa-
mym mieli bardzo dużo czasu na jego analizę
i naniesienie poprawek. Radni zgłosili tylko 
jedną poprawkę przenosząc kwotę 3 tys. zł. 
z materiałów z oddziałów przedszkolnych
i przedszkoli na dotacje dla Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rzgowie celem dofinansowania 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 8

Czy powstanie zakład komunalny?

Po raz kolejny na sesji omówiono temat 
dotyczący gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Rzgów w kontekście urealnie-
nia ceny ścieków. Wójt przypomniał jakie 
rozwiązania tego problemu rozpatrywano, 
a mianowicie: utworzenie zakładu komunalne-
go, przekazanie oczyszczalni i sieci kanaliza-
cyjnej Zakładowi Usług Wodnych w Koninie 
w ramach członkostwa w Międzygminnym 
Związku Wodociągów i Kanalizacji lub 
utworzenie spółki. Obecnie w Gminie Rzgów 
cena 1m3 ścieków kosztuje 1,28 zł. natomiast 
w Związku Międzygminnym Wodociągów 
i Kanalizacji w Koninie ok. 4 zł. Zmusza 
to gminę do dotowania oczyszczania ście-
ków na kwotę około 250 tys. zł. W związku 
z powyższym po zawiązaniu zakładu budże-
towego będzie możliwe podwyższenie ceny 
ścieków. 

Ile kosztuje oświata?

Wójt przedstawił informację o stanie reali-
zacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku 
szkolnym 2010/2011. Do informacji tej odniósł 
się konsultant WOKiSS w Poznaniu – Waldemar 
Pruss, który również obszernie omówił sytuację 
finansową samorządów w zakresie finansowania 
oświaty, w tym przede wszystkim stan oświaty 
i jej finansowania w Gminie Rzgów. Po wy-
słuchaniu tej informacji oraz wyjaśnień Wójta 
i Dyrektora GZEAS radni byli jednomyślni co 
do konieczności wprowadzenia reform oświa-
towych w Gminie Rzgów w celu zmniejszenia 
nakładów na oświatę. W związku z tym Rada 
Gminy zadecydowała o potrzebie zlecenia 
opracowania szczegółowej analizy (audytu) 

w zakresie finansowania oświaty, aby mieć pod-
stawę do podjęcia stosownych decyzji. Obecnie 
gmina dopłaca do oświaty ok. 3 mln zł.

  
Rada uchwaliła stawki podatków

• W zakresie podatków i opłat lokalnych 
podjęto następujące uchwały:

Określa się roczną wysokość stawek po-
datku od nieruchomości:

1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
- 4,33 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,16 zł od 1 m2 powierzchni.

4) od gruntów oznaczonych symbolem 
Ws -0,01 zł od 1 m2

2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,49 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

4) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów dzia-
łalności leczniczej zajętych przez podmioty 



Skarbnik Gminy Alicja Zimna stwierdziła, 
że wszystkie 3 merytoryczne komisje  Rady 
Gminy zaopiniowały pozytywnie projekt 
budżetu a wcześniej Regionalna Izba Obra-
chunkowa wydała również pozytywną opinie 
o projekcie. 

Jak wspomina wójt: Szalony pomysł 
radnej Wrzyszczyńskiej usunięcia z budżetu 
wszystkich wydatków inwestycyjnych dopiero 
w dyskusji budżetowej wprowadził w szere-
gach rady chaos i niezdecydowanie. Rada 
Gminy może uchwalić budżet do 31 stycznia, 
jeżeli tego nie zrobi budżet na 2012 rok ustali 
RIO w Poznaniu w terminie do końca lutego. 

Będę zabiegał w RIO aby ewentualne zmia-
ny  i cięcia nie dotyczyły inwestycji objętych 
dofinansowaniem ze środków unijnych oraz 
z funduszu sołeckiego – podkreśla Wójt. Mam 
tu na myśli projekty ,,Odnowa wsi Sławsk” 
oraz ,,Budowa Targowiska w Rzgowie”. Za-

proponowałem radzie aby deficyt w bieżącym 
roku zmniejszyć z wolnych środków oraz 
oszczędności jakie uda się uzyskać w oświacie 
oraz w trakcie realizacji całego budżetu. Uwa-
żam, że u części rady zabrakło konsekwencji 

W dniu 30 stycznia 2012 r. odbyła się XIII 
Sesja Rady Gminy Rzgów (nadzwyczajna) 
zwołana na wniosek Wójta w trybie art. 20 ust. 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym.

Głównym tematem sesji było rozpatrzenie 
autopoprawek Wójta do projektu budżetu gmi-
ny na 2012 rok i głosowanie projektu uchwały 
w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

Po burzliwej dyskusji nad porządkiem 
obrad, podczas której grupa radnych prze-
konywała Wójta do zmiany porządku obrad 
i wprowadzenia punktu dotyczącego rozpa-
trzenia poprawek radnych do projektu budżetu, 
wnioskodawca nie wyraził zgody na zmianę 

porządku obrad, ponieważ poprawki radnych 
przekazane bezpośrednio na sesji wymagałyby 
szczegółowej analizy i konsultacji.

Następnie Rada przystąpiła do rozpatry-
wania autopoprawek Wójta odbywając w tej 
sprawie dyskusję i wysłuchując wyjaśnień 
Wójta, po czym postanowiono, że każda auto-
poprawka Wójta będzie głosowana oddzielnie. 
Spośród 10 autopoprawek przyjęto jedynie 
4, pozostałe odrzucono. W końcowym gło-
sowaniu nad projektem uchwały budżetowej 
na rok 2012 powtórzył się wynik głosowania 
z poprzedniej sesji, czyli 7 radnych głosowało 
za przyjęciem budżetu, 7 – przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. Budżet Gminy Rzgów 

na rok 2012 nie został uchwalony. Oznacza to, 
że budżet gminy w zakresie obowiązkowych 
zadań własnych i zleconych ustali Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

Drugim tematem sesji było przedstawienie 
przez Wójta i radcę prawnego nowego wariantu 
rozwiązania spraw dotyczących gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie w zakresie usta-
lenia nowych stawek za ścieki. Radca prawny 
wyjaśnił, że w Urzędzie Gminy można po-
wołać referat lub samodzielne stanowisko ds. 
gospodarki wodno-ściekowej, gdzie zostaną 
skalkulowane propozycje taryf za ścieki, 
a następnie przekazane Wójtowi. Na tej pod-
stawie Wójt przedłoży Radzie Gminy projekt 
uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za 
ścieki. Przyjmując taki wariant, nie ma potrzeby 
powoływania zakładu komunalnego.

16 grudnia 2011 r. odbyła się narada Wójta 
Andrzeja Grzeszczaka z Sołtysami Gminy 
Rzgów. Podczas spotkania omówiono nastę-
pujące sprawy: realizacja inwestycji w roku 
2011, podsumowanie konkursu „Na najbardziej 
uporządkowaną i zadbaną wieś oraz najbardziej 

Wójt radził z Sołtysami
estetyczną posesję” oraz przystąpienie do tegoż 
konkursu w 2012 roku. Przedstawiono warunki 
przyznawania corocznego wyróżnienia „Statuetka 
Wójta Gminy Rzgów”, sprawy gospodarki wodno 
- ściekowej w gminie w kontekście powołania 
jednostki prowadzącej tą gospodarkę, omówio-

no harmonogram odśnieżania dróg gminnych  
i powiatowych a także sprawy wynagrodzenia 
sołtysów oraz przywileju oddania w użytkowanie 
sołtysom tzw. Ziemi sołeckiej. Omówione zostały 
również tematy budowy targowiska w Rzgowie, 
oświetlenia ulicznego, Odnowy Wsi w projekcie 
na 2013 rok oraz perspektywy utworzenia kopalni 
na odkrywce „Piaski”.

w działaniu oraz poczucia odpowiedzialności 
za prace na rzecz dobra gminy. Tym bardziej 
chciałem podziękować grupie 7 radnych , któ-
rzy poparli budżet w duchu odpowiedzialności 
za Gminę i Mieszkańców. 

XIII Sesja Rady Gminy Rzgów
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Pomoc żywnościowa dla najuboższych
mieszkańców Gminy Rzgów

21 maja 2011 r. została wydana żywność 
dla najuboższych. W  ramach Europejskiego 
Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD)  do-
starczane są do magazynów Federacji Polskich 
Banków Żywności  artykuły spożywcze. Głów-
nie jest to mąka pszenna, kasza manna, ryż, 
kawa zbożowa i dania gotowe. Dla zapewnienia 
prawidłowej dystrybucji tych produktów gmina 
podjęła współpracę z organizacją pozarządową 
– „Stowarzyszenie Rodzin, Kultura, Edukacja, 
Rozwój Wsi, Centrum w Grodźcu”, którą 
reprezentuje Józef Orkowski z Grodźca, zaś 

praca  zbliżyła mieszkańców Zarzewa. Gośćmi 
honorowymi Biesiady byli delegaci  z Urzędu 
Gminy Rzgów  na czele z Wójtem Andrze-
jem Grzeszczakiem.  Oprócz tego zjawili się 
goście z Witnicy, Zarzewka, Bożatek, Kuchar 
Kościelnych biorący udział w „Olimpiadzie 
Gospodyń”. 

W ramach projektu zostanie wykonana 
altana drewniana o pow. ok. 50 m2, która 
będzie pełnić również funkcję chaty grilowej, 
w altanie zostaną zamontowane 4 stoły oraz 
8 ławek drewnianych. To mieszkańcy Zarzewa 
decydowali o przeznaczeniu środków z na-
grody. Zagospodarowany teren będzie pełnił 
funkcję rekreacyjną oraz służył jako miejsce 
spotkań mieszkańców jak również osób  
korzystających ze szlaków turystycznych 
znajdujących się w sąsiedztwie.. Zaangażo-
wanie mieszkańców jest godne naśladowania 
i pokazuje, ze inicjatywa zorganizowania 
,,Biesiady Zarzewskiej rodzi kolejne pomysły 
na innowacje społeczne. 

W Zarzewie realizowany jest projekt „Za-
gospodarowanie terenu na potrzeby mieszkań-
ców wsi Zarzew”. Środki finansowe w kwocie 
8 000,00 zł  pochodzą z nagrody ufun-
dowanej przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego bowiem 
Zarzew zajął I miejsce w Konkursie 
„Wieś Wielkopolska - Wsią Europejską” 
w kategorii Najlepsze przedsięwzię-
cie tematyczne związane z procesem 
odnowy wsi. Nagrodę z rąk Członka 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
– Tomasza Bugajskiego oraz Dyrektor 
Departamentu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszał-
kowskiego – Emilii Dunal odebrali Wójt 
Gminy Rzgów – Andrzej Grzeszczak, 
Sołtys Wsi Zarzew – Alicja Ptak oraz 
przedstawiciel KGW Zarzew – Kata-

rzyna Szymkiewicz. 19 czerwca 2011 r. , po 
raz pierwszy  odbyła się  impreza integracyjna 
o nazwie „Biesiada Zarzewska” zorganizowana 

przez KGW Zarzew. Najpierw 
mieszkańcy Zarzewa musieli 
przygotować plac. Pomysł człon-
kiń KGW na zrobienie ogrodzenia 
z drzewa,  przyjął się z entuzja-
zmem  i w przeciągu tygodnia 
na nieużytku ziemi wiejskiej 
stały solidnie wkopane pale a na 
nich żerdzie i efektowna brama 
wjazdowa. Oprócz tego panowie 
zdecydowali, że niezbędne są 
ławki i stoliki wiec i ten pomysł 
zmienili w czyn.  Każdy dał coś 
od siebie jedni pracę inni fanty na 
loterie, jeszcze inni wypożyczyli 
niezbędny sprzęt. I tak wspólna 

Zarzew najlepszy w Wielkopolsce
INICJATYWA RODZI INICJATYWĘ

(sierpień) Strażacy, mieszkańcy Świątnik, 
a przede wszystkim młodzież, pod nadzorem pre-
zesa OSP Jerzego Płócienniczaka 
uporządkowała plac przy remizie 
OSP, wykonała ogrodzenie, wy-
równała teren oraz zasiała trawę, 
by następnie postawić tam bramki 
i utworzyć boiska do piłki nożnej 
oraz siatkowej. Wójt Gminy 
Rzgów Andrzej Grzeszczak 
udzielił wsparcia przekazując na-

Odnowa dotarła do Świątnik
siona trawy na obsianie powstającego tam boiska. 
W tym samym czasie dzięki inicjatywie radnej 

Anny Jakubowicz powstało Koło Gospodyń 
Wiejskich, które w swoje szeregi pragnie przyjąć 
najwięcej kobiet i ożywić życie społeczne Świąt-
nik. Tego czego nie można zauważyć na pierwszy 
rzut oka to remont wewnątrz remizy strażackiej. 
W związku z utworzeniem KGW strażacy 
postanowili odnowić zaplecze kuchenne oraz 
mniejszą salę, by gospodynie miały miejsce na 
obrady, a w przyszłości na przygotowywanie 
imprez takich jak dożynki. Remiza OSP została 
wpisana również do tzw. małych projektów 
z „Lidera” co pozwoli na remont podłogi 
w sali OSP w 2012 r. 

głównym inspiratorem tej akcji jest 
Radny Gminy Rzgów Kazimierz 
Ziółkowski. Do magazynowania 
żywności przeznaczono pomiesz-
czenie w budynku  Przychodni 
Zdrowia. Adaptacją pomieszczenia 
zajęli  się pracownicy zatrudnieni 
w ramach prac społeczno – uży-
tecznych oraz konserwator Urzędu 
Gminy. Łącznie  żywność odebrało 
166 rodzin, tj. 599 osób. Przydzie-
laniem pomocy żywnościowej 

zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którzy prowadzą dokładną 
weryfikację osób uprawnionych do korzystania 
z tej formy pomocy.



18 września 2011 r. w Sławsku w Sali 
Domu Kultury odbyła się akcja Honorowe-
go Oddawania Krwi.  Organizatorami akcji 
byli: ochotnicza Straż Pożarna, Koło Go-
spodyń Wiejskich i Rada Sołecka Sławska. 
Współorganizatorami Zarząd Gminny OSP 
w Rzgowie. Akcję obsługiwało Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kaliszu. Krwiodawcy mogli oddać krew 
na 4 stanowiskach w sali Domu Kultury 
jak również w ,,Krwiobusie” zakupionym 
z funduszy Ministra Zdrowia. Akcja zor-
ganizowana została w celu charytatyw-
nym, jednak w międzyczasie tragicznemu 
wypadkowi uległ członek OSP Przyjma 
w gm. Golina a jednocześnie funkcjonariusz 
Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 

Akcja krwiodawstwa
w stopniu chorążego – Ryszard Depczyń-
ski. Wobec zaistniałej sytuacji część odda-
nej krwi przekazana została na ratowanie 

jego zdrowia. Wśród krwiodawców oprócz 
mieszkańców Sławska były także osoby 
z innych miejscowości należących do Gminy 
Rzgów: Modły, Babi, Branna, ochotnicy 
z OSP Kurów, OSP Kowalewek, OSP Barło-

gi, OSP Witnica, OSP 
Świątniki oraz OSP 
Sławsk. W pomoc włą-
czyły się także gminy 
sąsiednie, gdyż i z tych 
terenów nie zabrakło 
h o n o r o w y c h  d a w -
ców krwi. Członkinie 
KGW Sławsk przy-
gotowały dla wszyst-
kich krwiodawców 
ciepłe napoje – kawę 
i herbatę oraz bardzo 
smaczne ciasto.

10 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY RZGÓWINICJATYWY MIESZKAŃCÓW

W Witnicy dużym zaangażowaniem 
w pogłębianie rowów wykazali się mieszkańcy, 

Rok zakończyli czynem

Paczki
od samorządowców

Już po raz 4 inicjatywę ufundowania świą-
tecznych paczek dla dzieci z najuboższych ro-
dzin podjął Radny Gminy Rzgów Wiktor Na-
wrocki. Akcję wspomogli pozostali radni, wójt 
– Andrzej Grzeszczak jak również Wojciech 
Koszal, Jan Śledź, Marianna Matuszewska 
oraz Franciszek Skrzydlewski. Za przekazane 
środki zostały zakupione produkty żywno-
ściowe i chemiczne i przekazane najbardziej 
potrzebującym. W rezultacie obdarowano 70 
dzieci z 31 rodzin. Paczki przekazali Wójt wraz 
z kierownikiem GOPSu oraz radni w swoich 
okręgach wyborczych.

Wspólna inicjatywa Wójta Gminy Rzgów 
Andrzeja Grzeszczaka i mieszkańców Kurowa 
zaowocowała poprawą stanu drogi. W ciągu trzech 
dni mieszkańcy wywozili urobek w ilości ok 300 
m3. Gmina zaś zleciła zdjęcie pobocza i równanie 
nawierzchni drogi. Środków na modernizację dróg 
gruntowych jest duży niedobór, dlatego włączenie 
się mieszkańców umożliwiło wykonanie tego 
zadania. Wśród  zaangażowanych mieszkańców  
byli:  Sobczak Bernadeta, Biernat Łucja, Oparacz 
Anna i Łukasz, Pakulski Anatol, Kubacki Paweł, 
Waleriańczyk Dariusz, Kasprzak Zenon oraz troje 
pracowników Urzędu Gminy Rzgów zatrudnio-
nych w ramach prac interwencyjnych.

Mieszkańcy wsparli budowę drogi

W związku z przejściem frontu burzowego 
5 września 2011 r. około godz. 20.00 na sku-
tek wichury i gradobicia doszło do zniszczeń 

Zniszczenia w Błonicach

którzy wsparli prace samodzielnie wykonując 
pogłębienie rowu na odcinku ok. 170 m. Przez 

dwa dni pracowali m.in.: sołtys Nowacki 
Henryk, Pawłowski Kazimierz, Kry-
siński Marek, Nowacki Adam, Jarosz 
Mateusz, Krysiński Kamil, Woźniak 
Eugeniusz, Goławski Paweł, Goławski 
Henryk, Sroka Wojciech, Woźniak Pa-
weł, Broniszewski Paweł, Piaszczyński 
Paweł, Rosiński Andrzej, Rosiński 
Mateusz oraz Król Roman. W pomoc 
włączyła się także miejscowa straż oraz 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które 
przygotowały kawę i ciasto.

w dwóch gospodarstwach położonych w miej-
scowości Błonice. W gospodarstwie Państwa 
Agnieszki i Damiana Kuźnickich został ze-

rwany dach i doszło do całkowitego znisz-
czenia budynku gospodarczego. Natomiast 
w gospodarstwie Państwa Elżbiety i Marka 
Olejniczaków zniszczeniu uległa stodoła, w 
której zgromadzone było zboże. Gradobicie 
spowodowało także zniszczenie plantacji 
ponad 30 tys. sztuk kalafiora. Decyzją In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego z Konina 
4 jednostki OSP: Rzgów, Osiecza Pierwsza, 
Barłogi, Sławsk przystąpiły do ratowania 
mienia. OSP podjęły niezbędne działania 
zmierzające do zabezpieczenia zniszczo-
nych obiektów oraz wydobycia z zawaliska 
2 samochodów, ciągnika i ziarna zbóż.

Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”

jest organizacją pożytku publicznego
i prosi o przekazanie 1% podatku

dla dziecka z terenu Gminy Rzgów

Numer KRS 0000037904

Przekaż
1% podatku



9 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie Mikołajkowe dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej  w Osieczy. Uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Osieczy przedstawili przygotowane jasełka,  które 
z dużym zainteresowaniem  wysłuchały  zebrane dzieci  i zaproszeni 
goście. Po jasełkach niepodziewanie zawitał Św. Mikołaj co było dla 
wszystkich miła niespodzianką. Mikołaj obdarował dzieci prezentami. 
Życzenia świąteczne wszystkim zebranym złożył Wójt Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Osieczy  do życzeń dołączyli się także zapro-
szeni goście. Spotkanie Mikołajkowe odbyło się dzięki wsparciu: Wójta 
Gminy Rzgów ,Radnych Gminy ,Kół Gospodyń Wiejskich z  Osieczy, 
Zarzewka, Sławska i Rzgowa oraz pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rzgowie.

Spotkanie Mikołajkowe
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21 listopada obchodzony jest Dzień 
Pracownika Socjalnego. Jest to święto 
wszystkich pracowników służb społecznych, 
a w szczególności pracowników socjal-
nych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rzgowie działa od 1 kwietnia 1990 r. Ośro-
dek Pomocy Społecznej zajmuje się pracą  
z rodziną – wspiera, pomaga osobom i rodzinom 
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji ży-
ciowych, których nie są w stanie pokonać, 
wykorzystując własne środki, możliwości 
i uprawnienia. Praca socjalna to wielka odpo-
wiedzialność i ciężka praca do której potrzeba 
niezwykłych ludzi. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rzgowie zatrudnia 5 osób w tym 
3 to pracownicy socjalni.

Dzień Pracownika Socjalnego

Dnia 15 stycznia 2012 r. (niedziela) w kościele pw. św. 
Wawrzyńca w Sławsku odbyła się Msza Święta w intencji za-
mordowanej przez hitlerowców rodziny Stuczyńskich i Leszka 
Klicha. Mszę koncelebrował biskup Stanisław Gębicki. Następ-
nie uczestnicy mszy św. z udziałem władz Gminy Rzgów, licznie 
przybyłych pocztów sztandarowych szkół, Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych oraz mieszkańców przeszli na cmentarz w Sławsku 

gdzie uroczyście złożono kwiaty na 
grobach pomordowanych.

Dalsza część obchodów od-
bywała się przy Pomniku w Ko-
walewku – Strudze. Podczas 
uroczystości odsłonięto tablicę 
informacyjną, na której umiesz-
czona została historia Rodziny 
Stuczyńskich oraz odczytano apel 
poległych.

Dnia 16 stycznia 2011 r. (po-
niedziałek) obchody odbywały się 
w Rzgowie. Przemarsz z udziałem 
uczniów, nauczycieli oraz dyrekto-
ra gimnazjum, pocztów sztanda-
rowych szkół i Jednostki OSP Ko-
walewek wyruszył spod gimnazjum 

pod Pomnik „Bo-
haterom poległym 
w walce o wolność” 
przy Placu Stuczyń-
skich. Następnie 
władze  Gminy 
Rzgów i delegacje 
uroczyście złożyły 
kwiaty pod pomni-
kiem, tam również 
umieszczona zosta-
ła tablica historycz-
na upamiętniająca 
pomordowaną ro-
dzinę.



orkiestra zagrała hymn państwowy, po czym 
prowadzący tę część uroczystości – Estera 
Janczak i Witold Nowak ubrani w historyczne 
polskie stroje, powitali zaproszonych gości. 
Jednym z ważniejszych momentów doży-
nek jest obrzęd przekazania chleba. Chleb 
upieczony przez członkinię Koła Gospodyń 
Wiejskich w Rzgowie – Barbarę Kin przeka-

21 sierpnia 2011 r., w Gminie Rzgów 
odbyły się Dożynki Powiatowe. Uroczysto-
ści rozpoczęto, mszą świętą, która odbyła 
się w rzgowskim kościele parafialnym pw. 
Św. Jakuba. Nabożeństwo odprawił ksiądz 
prałat Wojciech Kochański a homilię wy-
głosił proboszcz rzgowskiej parafii ks. kan. 
Arkadiusz Koziński. Podczas mszy, w której  
uczestniczyły poczty sztandarowe i Orkiestra 

Dęta OSP Rzgów poświęcone zostały wieńce 
dożynkowe przywiezione ze wszystkich gmin 
powiatu konińskiego. Głównym wieńcem do-
żynkowym był wieniec przygotowany przez 
KGW w Osieczy. Po nabożeństwie barwny 
korowód dożynkowy przemaszerował na 
boisko szkolne, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości. Na rozpoczęcie części oficjalnej 

Dożynki Powiatowe
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zali na ręce gospodarzy starostowie 
dożynek – Agnieszka Piętka i Błażej 
Janicki. Asystowali im wicestarosto-
wie – Agnieszka Eltman i Radosław 
Mili. Dożynki to okazja do ogłoszenia 
wyników konkursów i odznaczeń. 
Odznakę Honorową – Zasłużony dla 
Rolnictwa z rąk Wojewody Wielko-
polskiego Piotra Florka i Starosty 
Konińskiego – Małgorzaty Waszak 
otrzymało 17 rolników z powiatu ko-
nińskiego. Byli to: Paweł Domański, 
Marian Dworzyński, Jerzy Jawor-
ski, Henryk Lewandowski, Ireneusz 
Łaźny, Piotr Michalski, Kazimierz 
Miling, Stanisław Muszyński, Karol 
Piątkowski, Leszek Piętka, Krzysztof 
Ruszczyński, Maria Rybarczyk, Jacek 
Staszak, Jan Szmidt, Roman Zdulski, 
Józef Ziółkowski i Stanisław Zych. 
Następnie uhonorowano laureatów 
IX edycji konkursu „Powiatowy Rol-
nik Roku”. Spośród nominowanych 
jedenastu gospodarstw statuetkę 
„Powiatowy Rolnik Roku” otrzymali:  

Dorota i Piotr Grudzińscy z Sycewa, Jadwiga 
i Kazimierz Michalscy z Sycewa, Katarzyna 
i Marek Michalakowie z Goliny Kolonii, 
Anna i Tomasz Szczepankiewiczowie z My-
śliborza  oraz Agnieszka i Mariusz Zwolscy 
z Czartowa. Podczas dożynek specjalna komi-
sja oceniła wieńce dożynkowe. Przewodniczą-
cą tej komisji była Jadwiga Kujawińska dyrek-
tor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Oceny 
dokonano biorąc pod uwagę wykonanie zgod-
ne ze sztuką i tradycją. I miejsce zajął wieniec 
Sołectwa Podgór z Gminy Kramsk, II miejsce 
otrzymało Sołectwo Marianowo – Gmina 
Ślesin, zaś III miejsce przypadło dla KGW 
Julia z Gminy Ślesin. Podczas uroczystości 
wystąpił m.in. zespół „Działkowiec”, Zespół 
Tańca Ludowego „Kościelec”, zespół „Osie-
czanki” działający przy Szkole Podstawowej 
w Osieczy, gm. Rzgów oraz Eryk Brzęcki, 
wokalista z Grabienic. Na scenie zaprezento-
wał się także zespół „Bastard” składający się 
z muzyków z Konińskiego Domu Kultury.
Na zakończenie dożynek wystąpiła gwiaz-
da wieczoru – Urszula Chojan z zespołem 
Country Show Band, której koncert porwał 
mieszkańców do wspólnej zabawy. Uwień-
czeniem całej imprezy było wypuszczenie 
w niebo zapalonych lampionów.
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przy Gimnazjum w Rzgowie I Turniej 
Nadwarciański w Piłce Siatkowej Męż-
czyzn o Puchar Wójta Gminy Rzgów. 
Podczas imprezy wręczono wyróżnie-
nie „Rzgowski smak” które otrzy mały 
potrawy: sakiewki sołtysa z kurkami 
(Kowalewek), kurczak po napoleońsku 
(KGW Zarzew), kaczka w borówkach 
(Sołectwo Za rzew), bigos pieczarko-

wy (Zarzewek), 
karp na chlebie 
(Dąbrowica.) 
Dla podkreślenia roz-
rywkowego charak-
teru festynu, poszcze-
gólne Sołectwa Gmi-
ny Rzgów zmagały 
się w Wielkopolskich 
Zmaganiach Sołectw. 
W nietypowych kon-
kurencjach tj., wydój 
mućkę, spacer farme-
ra, godomy po naszy-
mu, wiem skąd jestem 
zwyciężyło Sołectwo 
Sławsk, które repre-
zentowało Gminę na 
imprezie finałowej w 
Strzałkowie.

19, 20 sierpnia 2011 r. – V Dni Gminy 
Rzgów. W piątek, tj. 19-tego atrakcją była 
wystawa rękodzie ła ludowego zorganizo-
wana w miejskiej bibliotece publicznej oraz 
wystawa prac konkursowych złożonych w 
ramach konkur su „Przydrożne kapliczki, 
krzyże i figury w Gminie Rzgów w Domu 
Kultury w Sławsku. W sobotę, 20 sierpnia 
o godz. 9.00 rozpoczął się w Hali Sportowej 

9 lipca 2011 roku w Sławsku odbył się 
I Festiwal Historyczny „Wyprawa Marcina ze 
Sławska pod Grunwald”. Marcin ze Sławska, 

Festiwal Historyczny
herbu Zaremba, sześć wieków temu wystawił 
rodową chorągiew i poprowa dził do boju pod 
Grunwald. Festiwal rozpoczął się Uroczysta 

Sesją Rady Gminy Rzgów. Po niej nastąpiła 
inscenizacja wymarszu histo rycznego na 
czele z Marcinem ze Sławska spod jego 
siedziby rodowej.

24 lipca Gmina Rzgów uczestniczyła 
w ,,Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu 

Wielkie Ruszenie Powiatu
Konińskie go”, które przebiegało 
pod hasłem „Wspólne działania 

i wspólna zabawa. Gminę 
Rzgów reprezentowały 
Koła Gospodyń Wiej-
skich z Witnicy, Bożatek 
i Zarzewa a także lokal-
ni artyści  Eryk Brzęc-
ki z Grabienic, zespół 
,,Osieczan ki” ze Szkoły 
Podstawowej w Osieczy 
oraz Domi nika Kierzek, 
uczennica Szkoły Podstawowej 
w Osieczy, zdobywczyni pierwszego 

miejsca w Wielkopolskim Konkursie ,,Palić, 
nie palić – oto jest pytanie?”. 

V Dni Gminy Rzgów
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w Osieczy wyróżnienie zdobyły: 
Julia Berda i Gabriela Matu-
szak, a nagrodę: Zuzanna Ptak, 
Klaudia Kunicka, Gabriela Ja-
niak, Weronika Wróblewska, 

Podczas spotkania rozstrzygnięto kon-
kurs plastyczny „Moje Boże Narodzenie”. 
Do konkursu nadesłano 130 prac. Ze Szkoły 
Podstawowej w Grabienicach wyróżnienie 
zdobyła Katarzyna Barwinek, a nagrodę 
Emilia Sakowska. Ze Szkoły Podstawowej 

8 października 2011 r. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Rzgów po raz pierwszy 
wzięło udział w Ogólnopolskim Turnieju 
Rodzin. VII turniej odbył się pod hasłem: Kul-
tura – wizytówką Polskiej Prezydencji. Gminę 
Rzgów reprezentował zespół Osieczanki, Eryk 
Brzęcki, ucz. kl. VI ze Szkoły Podstawowej 
w Grabienicach, członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Sławska oraz członkowie Lu-
dowego Zespołu Sportowego Orzeł Osiecza. 
W konkursie plastycznym TPD Rzgów re-
prezentowała Katarzyna Sobczak wraz córką 
i synem. Wykonany przez nich plakat promu-
jący Euro 2012 okazał się najlepszy. Świetnie 
też spisali się w konkurencjach sportowych 
członkowie LZS Orzeł: Weronika Szczepaniak, 
Robert Janiszewski i Paweł Kuśmierek. Repre-
zentacja TPD Rzgów zajęła pierwsze miejsce.

• 11,13 listopada 2011 r. odbyły się 
Gminne Obchody Święta Niepodległości. 
W obchody tego ważnego, narodowego 
święta włączyli się mieszkańcy Gminy 
Rzgów z władzami samorządowymi na 
czele. W uroczystości wzięły udział także 
poczty sztandarowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz szkół z terenu gminy jak 
również Orkiestra Dęta OSP w Rzgowie. 

Obchody Święta Niepodległości
W niedzielę 13 listopada w re-
mizie OSP w Rzgowie odby-
ła się Wieczornica, na której 
mieszkańcy wspólnie z grupą 
uczniów ze Szkół Podstawowych 
w Grabienicach i w Rzgowie oraz 
Gimnazjum w Rzgowie śpiewali 
,,pieśni, które prowadziły Polskę 
do Niepod ległości”. 

Ogólnopolski Turniej Rodzin TPD

Spotkania opłatkowe
w Gminie Rzgów

W niedzielę, 18 grudnia 2011 r. w Kowalewku odbyło się gminne spotkanie wi-
gilijne, które zgromadziło pełną salę gości i mieszkańców. Uroczystość rozpoczęła 
się koncertem kolęd wykonanym przez Orkiestrę Dętą OSP Rzgów. Dopełnieniem 
świątecznego nastroju był występ dzieci z Domu Kultury w Kowalewku.

DOKOŃCZENIE NA STR. 16
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Patrycja Kruszyńska. Ze szkoły Podstawowej 
w Sławsku wyróżniono: Paulinę Kozyra, 
Malwinę Jankowską, Annę Perczyńską, Alek-
sandrę Michalską, nagrodę otrzymał Adam 
Dziublewski. Z Gimnazjum w Sławsku wy-
różnienia otrzymały: Weronika Lebioda, Beata 
Michalak, nagrody otrzymali: Maciej Gil, 
Magdalena Koziorowska, Sylwia Kałużna. 
Z Gimnazjum w Rzgowie nagrodzono Seba-
stiana Śmigielskiego. Z Domu Kultury w Ko-

7 stycznia br., w Motelu ,,Anna” w Modle odbyła się II Gala 
Samorządowa Gminy Rzgów. Po raz drugi wręczono statuetki 
Wójta Gminy Rzgów w 11 kategoriach. W kategorii „Społecz-
nik Roku 2011” statuetkę zdobyła Katarzyna Szymkiewicz. 
„Za promocje Gminy w roku 2011’’ statuetka powędrowała do 
Starostwa Powiatowego w Koninie. „Sponsorem roku 2011” 
został Ludowy Bank Spółdzielczy w Rzgowie. Tytuł „Rolnika 
roku 2011” został przyznany Błażejowi i Honoracie Janickim. 
„Nauczycielem roku 2011” została Maria Janiak natomiast 
w kategorii „Talent roku 2011” statuetkę otrzymał Eryk Brzęcki. 
Jako „Inicjatywę roku 2011” wyróżniono Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich w Zarzewie za zorganizowanie Biesiady 
Zarzewskiej. W kategorii „Firma – Przedsiębiorca roku 2011” 
nagrodzono PPHU Lidrex Ryszard Pyrz. Tytuł „Organizacja roku 
2011” zdobyła OSP w Osieczy Pierwszej zaś ,,Produktem roku 
2011 Marka Rzgowska” nagrodzono pieczarki wyprodukowane 
w gospodarstwie ogrodniczym Mariana Dworzyńskiego. „Sa-
morządowcem roku 2011” został Kazimierz Ziółkowski. 

II Gala Samorządowa Gminy Rzgów

walewku nagrody otrzymały: Julia Ja-
siak, Aleksandra Pieniecka. Nagrody 
i wyróżnienia wręczyli Wójt Gminy 
Rzgów Andrzej Grzeszczak oraz 
Prezes OSP Kowalewek Marek Pie-
niecki. Został również rozstrzygnięty 
konkurs na „Stół Wigilijny”.  W kon-
kursie udział wzięły Koła Gospodyń 
Wiejskich z: Zarzewa, Zarzewka, 
Osieczy, Świątnik, Sławska, Witnicy, 
Rzgowa i Kowalewka. Wszystkie 

KGW przygotowały piękne, 
tradycyjne stoły i zostały 
równorzędnie nagrodzone 
przez Urząd Gminy Rzgów 
i Pana Jerzego Wielgórec-
kiego. Nadano również Tytuł 
„Rzgowski Smak” dla „Zupy 
Rybnej – Warcianki” przygo-
towanej przez KGW Sławsk, 
„Pierogów drożdżowych 
z kapustą i grzybami” przygo-
towanych przez KGW Osie-
cza oraz „Wina z głogu” dla 
KGW Kowalewek. Wyrazy 
uznania należą się wszystkim uczest-
nikom za ciekawe i bardzo smaczne 
potrawy wigilijne. 

Spotkanie opłatkowe dla jed-
nostek OSP z terenu gminy odbyło 
się w SP w Osieczy natomiast zor-
ganizowane przez KGW Rzgów 
w remizie OSP w Rzgowie.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 15

Życzenia świąteczne dla wszystkich obec-
nych mieszkańców Gminy Rzgów złożył Wójt 
Gminy Pan Andrzej Grzeszczak.

20 grudnia z życzeniami świątecznymi 
do Urzędu Gminy przybyły przedszkolaki 
z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rzgo-
wie. Dzieci wspólnie z Wójtem śpiewały kolę-
dy i opowiadały o świątecznych zwyczajach. 

Gala odbyła sie przy szerokim wsparciu finansowym lokalnych przedsiębiorców, 
którzy w całości sfinasowali koszt gali.
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Serdecznie dziękuję
wszystkim Sponsorom za ofiarność

i wsparcie działań 
Samorządu Gminy Rzgów

oraz wszystkich Organizacji
i Stowarzyszeń.

Wójt Gminy Rzgów
Andrzej Grzeszczak

1) Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, oddział w Rzgowie
2) Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN w Kleczewie
3) Jerzy Wielgórecki – Kowalewek
4) Firma Finansowo-Handlowo-Usługowa PLASTON DAVI – Julian 
Łaniecki – Grabienice
5) Agencja Imprez Artystycznych – Edward Majer – Modła Królewska
6) Agencja Ubezpieczeniowa – Iwona i Dariusz Sakowscy – Rzgów
7) Anna Nowak – Sławsk
8) Apteka „Propolis” – Beata Foltyniewicz – Rzgów
9) Apteka BENEFARM – Adam Trawiński – Grodziec
10) Arleta Karmowska – Sławsk
11) Autoryzowany Diler HUSQVARNA – Krzysztof Kubacki – Po-
soka, Konin
12) Barbara Tuzińska – Konin
13) Beata Żelek-Siepka – Rzgów
14) BIS RYSTEF Sp. z o.o. – Ryszard Naworski – Konin
15) Biuro Finansowo-Księgowe – Kazimierz Mrówczyński – Rzgów Drugi
16) Biuro Obsługi Inwestycji ROLWOD-PLUS – Piotr Chajdasz 
– Brzeźno
17) Biuro Projektów i Usług KON-PROJEKT – Paweł Sulkowski 
– Konin
18) Danuta Pięciak – Sławsk
19) Eko-Eksploatacja – Daniel Terebiński – Stare Miasto
20) FINAR Centrum Finansowe – Natalia Ratajczak – Oborniki
21) Firma „KOJAK” – Leszek Grzegorczyk – Zastruże
22) Firma Handlowa „Bibuła” – Stanisław Michalak – Konin
23) Firma Handlowo-Usługowa „Budowlaniec” – Krzysztof Kubacki 
– Sławsk
24) Firma Handlowo-Usługowa EXPRES – Małgorzata Rydzewska 
– Osiecza Pierwsza
25) Firma Jupro S.C. – Krystyna Krawczyńska – Sławsk
26) Firma Przewozowa „TRANS-VITA” Janusz Nowak – Sławsk
27) Firma SATAG – Rafał Janc – Sławsk
28) Firma Usługowo-Handlowa „Per-Fekt” – Jakub Dłużewski – Konin
29) Górażdże Beton Sp. z o.o. – Sławsk
30) HYDROWAT – Kazimierz Kowalski – Konin
31) Info-Poż. – Waldemar Kurzawa – Kleczew
32) Józef Moskała – Świątniki
33) JUPRO TAIM – Bartosz Krawczyński – Sławsk
34) KLIMARD – Arkadiusz Bekała – Rzgów Drugi

35) Komendant Miejski PSP w Koninie – Błażej Rakowski
36) Konimpex – Wojciech Pluta Plutowski – Konin
37) KP PROJEKT Pracownia Projektowo-Usługowa – Paweł Kubiak 
– Konin
38) LIDREX – Ryszard Pyrz – Sławsk
39) Marek Jarosiński – Sławsk
40) Marek Lewandowski – Zarzewek
41) Marian Dworzyński – Zarzewek
42) Maribo SEED – Anna Siedlecka-Tokarz – Warszawa
43) Mariusz Kaźmierczak – Rzgów
44) Maximus Broker – Beata Chościńska – Toruń
45) Mechanika Pojazdowa – Tadeusz Waleriańczyk – Rzgów
46) Mirosław Kozłowski – Sławsk
47) Motel „ANNA” i Stacja Paliw – Zenona Stanisławska – Modła
48) Ośrodek Szkoleń, Doradztwa i Doskonalenia Kadr – Eugeniusz 
Przybyła – Strzałkowo
49) Oświetlenie Uliczne i Drogowe – Grzegorz Nawrocki – Kalisz
50) PHU „Polkon” Jarosław i Piotr Buśkiewicz – Rzgów
51) Piekarnia Rzgów S.C. – Stanisław Rybacki, Juliusz Budniak 
– Rzgów
52) Piotr Kozłowski – Konin
53) Pol-Mag PHU – Durkiewicz G. i M. – Grodziec
54) Przedsiębiorstwo DROMA – Jacek Majdecki – Pyzdry
55) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SELCOM” – Słupca
56) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AKRYL S.C. – Jerzy 
Czajka i Roman Biskupski – Konin
57) Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD” D&S S.J. 
– Tomasz Pilarczyk – Modła Księża, St. Miasto
58) Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane PROBUD – Roman 
Urbaniak – Konin
59) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych – Witold Rosiak – Turek
60) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Inżynieria” – Andrzej Maliński 
– Konin
61) Przedsiębiorstwo Usługowe „Wart-Eko” – Witold Kosk – Konin
62) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „BUDMEX” – Aneta 
Wawrzyniak – Tuliszków
63) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe – Iwona i Zbigniew 
Nicińscy – Grabienice
64) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MARIOLA” – Jan 
Wawrzyniak – Sławsk

65) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe – Jan 
Stasiak – Grabienice
66) Przewodnicząca Rady Gminy – Ewa Biernacka
67) Radni Gminy Rzgów׃ Anna Jakubowicz, Grzegorz Matuszak, Jacek 
Borowski, Kazimierz Ziółkowski, Michał Janc, Michał Rek, Sławomir 
Ławniczak, Wiesław Czaja, Wiktor Nawrocki
68) Radosław Rydzewski – Osiecza
69) Roman Latanowicz – Konin
70) SKANSKA, Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego
w Poznaniu
71) Sklep Spożywczo-Przemysłowy – Ewa Kudła – Grabienice
72) Sławomir Wieczorek – Rzgów Drugi
73) Stanica Rycerska Krzysztofa Stachurskiego ze Słupcy
74) Syngenta SEED Warszawa
75) TRANS-DRO-BUD – Marek Oleksiak – Aleksandrów Łódzki
76) Transport Ciężarowy – Andrzej Matuszak – Barłogi
77) Transport Osobowy – Jan Woźniak – Grabienice
78) Ubezpieczenia GENERALI – Monika Ambroziak-Przybył 
– Rzgów
79) Urząd Gminy Rzgów
80) Usługi BHP dla Firm – Andrzej Maziarz – Sławsk
81) Usługi Ciesielsko-Stolarskie – Stanisław Sabaciński – Zarzewek
82) Usługi Geodezyjno-Kartograficzne – Tomasz Łukasiewicz 
– Sławsk
83) Usługi Instalacyjno-Elektryczne – Eugeniusz Piętka – Dą-
browica
84) Usługi Projektowe – Jacek Siepka – Rzgów
85) Usługi Transportowe – Karol Jakubowicz – Goździków
86) Usługi Transportowe – Stanisław Antonowicz – Barłogi
87) Usługi w Zakresie Robót Ziemnych – Henryk Juszczak 
– Sławsk
88) Wójt Gminy Rzgów – Andrzej Grzeszczak
89) Wyrób, Sprzedaż i Montaż Siatki Ogrodzeniowej – Ryszard 
Augustyniak – Słupca
90) Zakład Remontowo-Budowlany INSTAL-KRAN – Jarosław 
Zbierski – Stare Miasto
91) Zakład Robót Inżynieryjnych – Stanisław Dropiński – Konin
92) Zakład Usług Budowlanych i Projektowych „TOMIZ” – Piotr 
Tomaszewski – Konin
93) Zakład Usługowo-Produkcyjny „WOJMARPLAST” – Wojciech 
Nijak – Zagórów
94) ZPU ARCHITEKT Pracownia Projektowa – Robert Wiśniewski 
– Konin

Sponsorzy Urzędu Gminy Rzgów, Organizacji i Stowarzyszeń
w roku 2011

1) Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, oddział w Rzgowie
2) Zakład Remontowo-Budowlany INSTAL-KRAN – Jarosław 
Zbierski – Stare Miasto
3) Zakład Robót Inżynieryjnych – Stanisław Dropiński – Konin
4) Radni Gminy Rzgów׃ Anna Jakubowicz, Kazimierz Ziółkowski, 
Michał Janc, Michał Rek, Sławomir Ławniczak, Wiesław Czaja, Wiktor 
Nawrocki
5) Biuro Projektów i Usług KON-PROJEKT – Paweł Sulkowski 
– Konin
6) Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane „MELBUD” D&S S.J. 
– Tomasz Pilarczyk – Modła Księża, St. Miasto
7) Apteka „Propolis” – Beata Foltyniewicz – Rzgów
8) Biuro Obsługi Inwestycji ROLWOD-PLUS – Piotr Chajdasz 
– Brzeźno
9) Centrum Ubezpieczeń i Leasingu UNIQA – Jerzy Wielgórecki – Konin
10) Firma SATAG – Rafał Janc – Sławsk
11) Józef Moskała – Świątniki

Sponsorzy II Gali Samorządowej Gminy Rzgów 2012 r.
12) Piekarnia Rzgów – Krystyna i Stanisław Rybaccy – Rzgów
13) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SELCOM” – Słupca
14) Roman Latanowicz – Konin
15) Tadeusz Baniecki – Sławsk
16) Usługi Instalacyjno-Elektryczne – Eugeniusz Piętka – Dąbrowica
17) Firma Jupro S.C. – Krystyna Krawczyńska – Sławsk
18) JUPRO TAIM – Bartosz Krawczyński – Sławsk
19) Ośrodek Szkoleń, Doradztwa i Doskonalenia Kadr – Eugeniusz 
Przybyła – Strzałkowo
20) PHU EXPRES – Radosław Rydzewski – Osiecza
21) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MARIOLA” – Jan 
Wawrzyniak – Sławsk
22) Sławomir Wieczorek – Rzgów Drugi
23) Usługi Ciesielsko-Stolarskie – Stanisław Sabaciński – Zarzewek
24) Anna i Janusz Nowak – Sławsk
25) Przewodnicząca Rady Gminy – Ewa Biernacka
26) Wójt Gminy Rzgów – Andrzej Grzeszczak



Damian Kornatowski
wyróżniony

24 maja 2011 r. Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 
w Poznaniu  ogłosiła wyniki konkursu pla-
stycznego dla dzieci z województwa wielko-
polskiego pt. „ Książka witrażem malowana”. 
Spośród 935 prac spełniających założenia 
regulaminowe nagrodzonych zostało 37 osób, 
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1 września 2011 r.  uczniowie ponownie 
zawitali do szkół.  I Gminna Inauguracja Roku 
Szkolnego 2011/2012 zorganizowana przez 
Wójta Gminy Rzgów Andrzeja Grzeszczaka 
oraz Dyrektora Gimnazjum w Rzgowie Stanisła-
wa Górkę, odbyła się w Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Rzgowie. Uroczystość  uświetnili 
swoją obecnością zaproszeni goście w tym pro-
boszcz parafii Sławsk ks. kan. Benedykt Gem-
bicki, Radny Powiatu Konińskiego Jan Śledź, 
Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Biernacka, 
radni gminy,  dyrektorzy, poczty sztandarowe 
i rodzice z terenu gminy. Na wstępie uroczystości 
zabrzmiał Hymn Polski Mazurek Dąbrowskie-
go, zaakompaniowany na trąbce przez Artura 
Kulczyńskiego po czym głos zabrał dyrektor 
szkoły Stanisław Górka, który powitał zebranych 
gości. Po przemówieniach, dyrektorzy szkół 
wraz z wójtem wręczyli Awanse zawodowe na 

Nauczyciela Mianowanego, 
które otrzymali: Agniesz-
ka Nowak z Zespołu Szkół 
w Rzgowie, Anna Fabiszak 
z Zespołu Szkół w Sławsku 
oraz Łukasz Andrzejewski ze 
Szkoły Podstawowej w Gra-
bienicach. Po części oficjal-
nej uczniowie Gimnazjum 
w Rzgowie zaprezentowali 
program artystyczny, w któ-
rym goście podziwiać mogli 
np. występ taneczny Ze-
społu Fitness z Gimnazjum 
w Rzgowie oraz występy 
muzyczne Patrycji Pięciak,  
Artura Kulczyńskiego, Ada-
ma Rogowskiego i Macieja 
Krukowskiego.    

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012

KONKURSY
Maciej Lebioda najlepszym 
matematykiem – w Gminie 
Rzgów

W marcu 2011 roku, w Szkole Podstawo-
wej w Osieczy, jak co roku, odbył się Między-
narodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 
2011”. Wyniki przyszły dopiero w czerwcu. 
Jednak opłacało się czekać. Okazało się bo-
wiem, że uczeń kl. IV - Maciej Lebioda, został 
wyróżniony w tym prestiżowym konkursie. 

Wielkopolska – dobrze znana 
mała ojczyzna

Ogromną wiedzą na temat swojego regio-
nu wykazało się dwóch uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzgowie 
– Tomasz Kubiak z klasy V  i Michał Gałecki 
z klasy IV. Reprezentowali oni swoją szkołę 
w  XV jubileuszowym Konkursie Wiedzy 
o Wielkopolsce, który organizowany jest 
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski i Kuratorium Oświaty pod 
honorowym patronatem marszałka Woje-
wództwa Marka Woźniaka. Tomek znalazł 
się w gronie laureatów konkursu, a Michał 
uzyskał tytuł finalisty. Tomasz Kubiak wraz 
z nauczycielką języka polskiego i historii 
Mirosławą Matuszak wzięli udział w  uroczy-

stości wręczenia nagród laureatom konkursu  
i ich opiekunom, która odbyła się 21 czerwca 
2011 r. w Poznaniu. 

a wyróżnionych 93. Wśród wyróżnionych  
znalazł się uczeń klasy V Szkoły Podstawowej 
w Osieczy Damian Kornatowski. Wykonał 
on witraż do książki Henryka Sienkiewicza 
„W pustyni i w puszczy”. Jego praca zawiśnie 
na wystawie w czasie Targów Książki dla 
Dzieci i Młodzieży w Poznaniu (luty-marzec 
2012). Damian w nagrodę został zaproszony 
wraz z rodzicami do Poznania. Ucznia do kon-
kursu przygotowała p. Agnieszka Goździk.

14 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy 
w Rzgowie odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród w Gminnym Konkursie Profilaktycz-
nym „Zatrzymaj przemoc.” Konkurs przebiegał 
w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. Prace 
oceniono w trzech grupach wiekowych: kl. I-III, 
kl. IV- VI i gimnazja. Uczestnicy wykonywali 
plakat, komiks, lub przygotowywali prezentację 
multimedialną. Komisja konkursowa, w skład 
której wchodzili członkowie GKRPA pod prze-
wodnictwem Pani Ewy Biernackiej, oceniła 41 
prac. Oto wyniki: KLASY I-III – plakat: I m-ce 
Wiktoria Jakubowska kl. I, Osiecza, KLASY 
IV-VI – plakat: I m-ce  Magdalena Michalska 
kl. VI, Grabienice, KLASY IV-VI – komiks: 
I m-ce Karolina Lepczyńska kl. V, Rzgów, 
KLASY IV-VI – prezentacja multimedialna: 
I m-ce  Karina Jamrużka kl. V, Osiecza.

Konkurs Profilaktyczny ,,Zatrzymaj przemoc”



19 maja 2011 r. w Poznańskim Mul-
tikinie odbyła się  uroczystość rozdania 
nagród w Wielkopolskim 
Konkursie „Palić, nie pa-
lić – oto jest pytanie?” or-
ganizowanym przez Woje-
wódzką Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną, przy 
współpracy Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu oraz 
Wielkopolskiego Centrum 
Onkologicznego w Po-
znaniu. Dużym sukcesem 
pochwalić się może Szko-
ła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Osieczy, 
której uczennica klasy V 
– Dominika Kierzek za-
jęła zaszczytne I miejsce. 
Zadaniem uczestników 
było napisanie pracy pt. 
„Gdybym był…”. Laure-
atka, wcielając się w po-
stać Wójta Gminy Rzgów, 

10 stycznia br. w sali narad Urzędu Gminy 
odbyło się spotkanie dotyczące oświaty, na 
którym m.in. przedstawiono wynik audytu 
zleconego na prośbę Rady Gminy. Wójt 
Gminy zaprosił na spotkanie radnych, sołty-
sów, dyrektorów szkół, nauczycieli a także 
rodziców. Na zebranie przybyły również 
inne zainteresowane osoby. Blisko 100 osób 
uczestniczyło w czterogodzinnej debacie 
o trudnej sytuacji finansowej szkół. Budżet 
oświaty za 2011 wyniósł 8.587.736,00 zł 
co stanowi 48,1% ogólnego budżetu gminy. 
Gmina dopłaca do subwencji 3 mln zł. co 
powoduje, że zaczyna brakować środków 

Zaciskanie pasa zamiast zamykania
na inwestycje i inne zadania gminy. W wy-
niku przeprowadzonego audytu przedstawi-
ciel Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia 
i Studiów Samorządowych - Waldemar Pruss 
przedstawił następujące wnioski:

- Ok. 100 uczniów uczęszcza do sąsied-
nich gmin co pozbawia gminę dużej części 
subwencji. Poziom dydaktyczny szkół jest 
bardzo wysoki co zaowocowało osiągnięciami 
w wynikach z egzaminów zarówno szkół pod-
stawowych jak i gimnazjów, dlatego należy 
walczyć o zahamowanie odpływu uczniów. 

- Nie wchodzi także w grę zamknięcie 
żadnej szkoły ponieważ nie jest to uzasadnione 

ekonomicznie. Przesunięcie uczniów do po-
zostałych placówek spowodowałoby wzrost 
liczby uczniów a tym samym utworzenie 
nowych oddziałów. Najbardziej racjonalnym 
wyjściem byłoby przejęcie prowadzenia szkół 
przez stowarzyszenia. Przyniosłoby to gminie 
oszczędności w wysokości ok. 700 tyś. zł. 
Zapewniłoby również dobrą edukację, jed-
nak nauczyciele utraciliby prawa wynikające 
z Karty Nauczyciela. Propozycja ta nie spo-
tkała się z zainteresowaniem nauczycieli i ro-
dziców dlatego oszczędności należy poszukać 
w całym systemie edukacji. Radni oraz wójt 
zaproponowali ażeby w ciągu kilku dni dy-
rektorzy oraz rodzice przedstawili  propozycje 
oszczędności w swoich szkołach. 
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12 maja 2011 r. w Kowalewku, miejscu 
urodzenia Zofii Urbanowskiej, odbyła się 
uroczystość związana ze 162 rocznicą urodzin 
powieściopisarki. W uroczystości wzięli udział 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ko-
ninie  –  Henryk Janasek , Wójt Gminy Rzgów 
– Andrzej Grzeszczak,  uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychli-
nie, Zespołu Szkół Techniczno-Hutniczych 
w Koninie, gimnazjaliści ze Rzgowa i Sławska 
wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście. Uro-
czystość rozpoczęto zwiedzaniem Izby Pamięci 
Zofii Urbanowskiej i oglądaniem zgromadzonych 
tam eksponatów. Dla upamiętnienia miejsca 
urodzenia i rocznicy urodzin Zofii Urbanowskiej 
delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiąt-
kową. Uczestnicy zajęć mieli okazję obejrzeć 
prezentację multimedialną pt. „Odyseja polskich 
żołnierzy. Cytadela Poznańska”, której autor 
Florian Fryzowicz ukazał losy żołnierzy II wojny 
światowej, ilustrując je pieśniami żołnierskimi 
i patriotycznymi. 

Lekcja historii i patriotyzmu
w Dworku Zofii Urbanowskiej
w Kowalewku

KONKURS
„PALIĆ, NIE PALIĆ
– OTO JEST PYTANIE?”

NAGRODY GMINNE
Z OKAZJI
DNIA EDUKACJI
NARODOWEJ

Dnia 25 października br., na X Sesji Rady 
Gminy Rzgów, Wójt wręczył nagrody gminne 
z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ: 
Dyrektorowi Gimnazjum w Rzgowie – Sta-
nisławowi Górce oraz nauczycielom: Marii 
Janiak ze Szkoły Podstawowej w Osieczy, 
Jadwidze Maciejewskiej z Zespołu Szkół 
w Sławsku, Mirosławie Matuszak z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie i Kata-
rzynie Grabka z Gimnazjum w Rzgowie. 
Wójt Andrzej Grzeszczak uhonorował również 
Annę Biernacką – Dyrektor GZEAS i Dorotę 
Eltman – Dyrektor Gminnej Biblioteki jako 
osoby wspierające oświatę.

Gratulując wyróżnień podkreślił, że jest 
to podziękowanie wszystkim nauczycielom 
za pracę na rzecz oświaty gminnej, która 
pod względem wyników jest na I miejscu 
w powiecie. W imieniu nagrodzonych 
podziękowanie Wójtowi złożył Dyrektor 
Stanisław Górka.

w specjalnej odezwie nawołała swoich 
mieszkańców do prowadzenia zdrowego 
stylu życia. Zachęciła również do zerwa-
nia z nikotynowym nałogiem i poleciła 
różnorodne formy czynnego wypoczynku 
na terenie gminy. 



12 czerwca 2011 r., na boisku przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabieni-
cach odbył się GMINNY DZIEŃ SPORTU. 
Wszystkie zmagania sportowe szkół miały na 
celu wyłonienie najbardziej usportowionej szko-
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14 maja 2011 r., nad starorzeczem Warty 
w miejscowości Dąbrowica odbyły się spła-
wikowe Zawody Wędkarskie Koła Nr 34 
w Rzgowie o Puchar Wójta Gminy Rzgów. Do 
udziału w zawodach zgłosiło się 29 wędkarzy, 
z czego 27 brało udział w dniu zawodów. 
Pierwsze miejsce zajął p. Tomasz Graczyk, 
który złowił łącznie 3,10 kg ryb. Drugie miej-
sce zajął Michał Szefliński, który złowił 2,76 
kg ryb, natomiast trzecie miejsce z wagą 2,56 

• 17 lipca 2011 r. na boisku sportowym 
ORLIK w Sławsku odbył się coroczny Turniej 
Piłkarski Młodzików o Puchar Wójta Gminy 

• 6 sierpnia 2011 r. na boisku sportowym 
w miejscowości Babia odbył się coroczny tur-
niej piłkarski Oldboy’s. Tym razem do zmagań 
sportowych przystąpiły trzy drużyny z Gminy 
Rzgów: Oldboys Osiecza, Oldboys Babia 
i Oldboys Sławsk. Turniej ten przeznaczony był 

• 28 sierpnia 2011 r. dobiegły końca roz-
grywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej „ORLIK 
2011”. Organizatorami pierwszej edycji tych 
rozgrywek były dwa zaprzyjaźnione kluby 
sportowe WKS Babia i LZS Orzeł Osiecza, 
które pod przewodnictwem Roberta Frąc-
kowiaka i Michała Reka zainicjowały tego-
roczne zmagania ligowe. Mecze rozgrywano 
na boisku sportowym ORLIK w Sławsku. 
Do tegorocznych rozgrywek przystąpiło 
8 zespołów z terenu gminy Rzgów: LZS Orzeł 
Osiecza, WKS Babia, LZS Warta Sławsk, KS 
Branno, FC Grabienice, Niepokonani Rzgów, 
Łowcy Bramek oraz Bad Boys. Klasyfikacja 
końcowa: 1. Łowcy Bramek, 2. KS Branno, 
3.WKS Babia, 4. LZS Warta Sławsk, 5.Bad 
Boys, 6. LZS Orzeł Osiecza, 7. FC Grabienice, 
8. Niepokonani Rzgów

Zawody
wędkarskie

Gminny dzień sportu

kg ryb zajął p. Zbigniew Olek. Największą 
rybą złowioną podczas zawodów mógł się 

poszczycić Andrzej Pawłowski, który złowił 
lina – 0,90 kg.

ły, a tym samym zdobycie Pucharu Wójta 
Gminy Rzgów – Andrzeja Grzeszczaka. Ten 
zaszczytny tytuł po ciężkich zmaganiach 
zdobyło Gimnazjum ze Sławska. W im-
prezie wzięli udział uczniowie szkół, radni 
Gminy Rzgów oraz pracownicy urzędu 
i licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. 
Rozgrywki sportowe poprzedziły występy 
laureatów gminnego konkursu „Piosenka 
i ja”. Następnie reprezentanci Szkół Podsta-
wowych ze Rzgowa, Osieczy i Grabienic, a także 
uczennice Gimnazjum w Rzgowie przedstawili 
układy taneczne do współczesnej muzyki mło-
dzieżowej. Część sportową prowadził Gminny 
Koordynator ds. Sportu – Tomasz Marcinek. 
Podczas zawodów sportowych odbył się:

–  I Gminny Marsz „Nordic walking”, I Mi-
strzostwa Samorządowców w Bule, w których 

zwyciężył radny Sławomir Ławniczak, Turniej 
Strzelecki kobiet i mężczyzn, który prowadził 
pan Karol Kuszka – Przewodniczący Koła 
Strzeleckiego LOK Nr 10 przy Gimnazjum 
w Zagórowie (wśród kobiet zwyciężyła Iwona 
Kowalewska,  natomiast wśród mężczyzn 
Mirosław Kowalewski), Rodzinny Konkurs 
„Żywy kosz”, w którym zwyciężył Mariusz 
Galor z synem.

dla zawodników powyżej 30-tego roku życia. 
Po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna Oldboys Babia.Ostateczna kolejność 
turnieju: Oldboys Babia, Oldboys Sławsk, 
3. Oldboys Osiecza. 

Rzgów. Organizatorem był klub sportowy WKS 
Babia oraz animatorzy sportu na boisku OR-
LIK. Do zmagań sportowych przystąpiły trzy 

drużyny z Gminy Rzgów: LZS Warta Sławsk, 
FC Albatros oraz WKS Babia. Najlepsza okaza-
ła się drużyna FC Albatros, która dzięki dwóm 
wygranym zwyciężyła w całym turnieju.

Ostateczna kolejność turnieju: 1. FC Alba-
tros, 2. WKS Babia,  3. LZS Warta Sławsk 



• 7 sierpnia 2011 r. odbył się rajd rowerowy szlakiem Św. Jakuba. 
Miejscem docelowym rajdu był klasztor Salezjanów (dawniej Cyster-
sów) w Lądzie. Podczas wycieczki zwiedzano m.in. zabytkowy zespół 
pałacowy z I połowy XIX w. w Kopojnie składający się z pałacu, ofi-
cyny i spichlerza wpisany do krajowego rejestru zabytków. Dalej trasa 
rajdu prowadziła przez Skokum, gdzie zatrzymano się przy 130-letniej 
kapliczce, na której umieszczona jest tablica pamiątkowa poświęcona 
poległym, pomordowanym i zaginionym mieszkańcom Skokumia. 
W Oleśnicy i w Zagórowie uczestnicy rajdu napotkali pielgrzymki 
między innymi z Koszalina, Słupska i Piły udające się do Częstocho-
wy. Tam rowerzyści zwiedzili Kaplicę św. Jakuba Apostoła, której 
współfundatorem był przodek Marcina ze Sławska – Wawrzyniec 
herbu Zaremba. Kaplica ta jest jednym z najpiękniejszych miejsc 
w pocysterskim klasztorze. Znajdują się w niej czternastowieczne 
malowidła ścienne podkreślające rycerską ideologię, a także najstarszy 
w Polsce fresk św. Jakuba.

• 23 października 2011 r. w hali sporto-
wej przy Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Rzgowie sezon zainaugurowała Gminna 
Liga Halowa Piłki Nożnej „Rzgów 2011/
2012”. Organizatorami ligi byli przedstawi-
ciele dwóch zaprzyjaźnionych klubów sporto-
wych: WKS-u  Babia reprezentowanego przez 
Roberta Frąckowiaka i LZS-u Orzeł Osiecza 
reprezentowanego przez Michała Reka wspie-
rani przez członków swoich klubów sporto-
wych oraz Gminnego Koordynatora d/s Sportu 
Tomasza Marcinka. Do rozgrywek zgłosiło się 
9 drużyn z terenu gminy Rzgów: LZS Orzeł 
Osiecza, WKS Babia, Łowcy Bramek, LZS 
Warta Sławsk, KS Sokół Rzgów, KS Branno, 
KSS Sławsk, FC Grabienice oraz Bad Boys. 

• 24 września 2011 r.  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Koninie, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”, 
wspólnie ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 
im. Bohaterów Westerplatte w Koninie i Komendą Miejską Policji 
w Koninie w ramach „Światowego Dnia bez Samochodu” zorgani-
zował czwartą już z tej okazji imprezę, pod nazwą  Rowerowa Masa 
Krytyczna 2011 – czyli Konin bez samochodu. W Rowerową masę 
krytyczną włączyła się także reprezentacja Gminy Rzgów: uczniowie 
Publicznego Gimnazjum w Rzgowie pod opieką Dyrektora Stanisława 
Górki, wychowawców Alicji Górki i Lidii Kucharczyk oraz uczniowie 
Zespołu Szkół w Sławsku pod opieką wychowawców Małgorzaty 
Jankowskiej i Ewy Lewandowskiej. Łącznie gminę Rzgów reprezen-
towało 57 osób.
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• 17 grudnia 2011 r. na Hali Sportowej 
przy Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Rzgowie odbył się I Turniej Piłkarski Dzieci 
i Młodzieży o Puchar Wójta Gminy Rzgów 
w ramach programu „Animator sportu dzieci 
i młodzieży”. Organizatorami rozgrywek byli 
animatorzy sportu: Karol Kuszka i Przemy-
sław Kopczyński. Zawody rozgrywane były 
w 2 kategoriach: gimnazjum oraz szkoły 
podstawowe. W kategorii gimnazjum zwy-

• 10 Grudnia 2011 roku w sali sporto-
wej Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Rzgowie odbył się VIII Mikołajkowy Tur-
niej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Rzgów. 
W zawodach startowało 9 drużyn z terenu 
całej gminy, w tym dwie drużyny żeńskie. 
Mecze rozgrywano  w trzech grupach syste-
mem „każdy z każdym”. Z grupy I awans do 
turnieju finałowego wywalczył zespół LZS 

Sokół Rzgów Seniorzy. Z II grupy awansowała 
drużyna LZS Orzeł Osiecza, natomiast z III 
juniorzy LZS Sokół Rzgów. Triumfatorem 
tegorocznego turnieju została juniorska dru-
żyna LZS Sokół Rzgów w składzie: Michał 
Foltyniewicz, Szymon Hetmańczyk, Szymon 
Marcinek, Rafał Płócienniczak, Mateusz 
Siepka, Szymon Szczepanaiak oraz Kamil 
Wrzaskowski.

ciężyło Gimnazjum Sławsk. W kate-
gorii szkół podstawowych do zmagań 
sportowych przystąpiły trzy drużyny 
z Gminy Rzgów: SP Osiecza, SP 
Sławsk oraz SP Rzgów. Najlepsza 
okazała się drużyna SP Sławsk, dru-
gie miejsce przypadło SP Rzgów, 
natomiast na trzecim stopniu podium 
uplasowała się SP Osiecza.

Rajdy rowerowe



Zmagania sołeckie
25 września 2011 r. w Strzałkowie rozegrany został Finał II  Wielkopolskich ,,Zmagań 

Sołectw”. Zawody rozegrane zostały na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Gminę Rzgów reprezentowało Sołectwo Sławsk – zwycięzca zawodów gminnych. Drużyna 
sołectwa występowała w składzie: Teresa Kwiatkowska, Wiesław Czaja, Dariusz Olejnik, Jędrzej 
Burek, Mateusz Górka, Przemysław Bartecki 
i Krzysztof Szambelan. W ,,Zmaganiach 
Sołectw” udział wzięło 12 sołectw. Druży-
ny musiały wykazać się wiedzą o regionie, 
znajomością gwary poznańskiej, zootechniki 
i sprawnością fizyczną. Zawodnicy walczyli 
m. in. w takich konkurencjach jak: „Trójbój 
rowerowy”, „Spacer z taczką”, „Ocena wagi 
wieprza”. Po zaciętej rywalizacji zwycięzcą 
zostało sołectwo Młodzikowo z gminy Krzy-
kosy, które otrzymało tytuł „Super Sołectwa” 
i 5 tyś zł ufundowane przez Ministra Euge-
niusza Grzeszczaka.  Sołectwo Sławsk zajęło 
ostatecznie 6 miejsce.

1 maja 2011 r. na boisku sportowym 
w Osieczy odbyła się uroczystość związana 
z Jubileuszem 90-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Osieczy Pierwszej połączona 
z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Pod-
czas imprezy nastąpił przemarsz Orkiestry 
Dętej OSP Rzgów, pocztów sztandarowych 
jednostek OSP z terenu gminy Rzgów i jed-
nostek zaprzyjaźnionych oraz pododdziałów 
strażaków. Następnie ks. kanonik Benedykt 
Gembicki poprowadził uroczystą Mszę Św. 
polową w intencji straża-
ków z Osieczy. Przy oka-
zji uroczystości wręczo-
no medale, odznaczenia 
i wyróżnienia dla jednost-
ki i druhów, m.in. medal 
honorowy imienia Bole-
sława Chomicza dla druha 
Józefa Lewandowskiego 
za długoletnią działalność 
dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Barłogach 
i mieszkańców z terenu 
gminu Rzgów. Wręczono 
też złote, srebrne i brązo-
we medale „Za zasługi 
dla pożarnictwa”, odzna-

czenia Semper Vigilant, odznaki Wzorowego 
Strażaka oraz odznaki MDP dla członków Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na końcu 
jednostka OSP Osiecza dostała wyróżnienie 
„Zasłużony dla powiatu konińskiego”, które 
z rąk Starosty Konińskiego – Stanisława Bielika 
i Wójta Gminy Rzgów – Andrzeja Grzeszcza-
ka odebrał prezes jednostki – druh Radosław 
Rydzewski. Wyróżnieniem „Zasłużony do 
powiatu” uhonorowano skarbnika OSP Osie-
cza – druha Michała Sobczaka, który dba 
o finanse jednostki.

90-lecie OSP Osiecza
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• 1 października 2011 r. odbył się na terenie 
Gminy Rzgów pierwszy Jesienny Rajd dla uczniów 
szkół naszej gminy. Rajd był drugą imprezą, po 
Festiwalu Piosenki Gminnej, zorganizowaną przez 
Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Rzgowie. W rajdzie uczestniczyło prawie sto osób. 
Uczniowie poszczególnych szkół wraz z opiekunami 
stanowili oddzielne grupy. Każda z grup rozpoczynała 
rajd w innym miejscu. Metą był plac zabaw dla dzieci 
przy stawach w Rzgowie.  Najdłuższą trasę pokonali 
uczniowie ze Sławska. W miejscu zakończenia rajdu 
na uczniów czekało mnóstwo niespodzianek, m. in. 
grill, zabawy i konkursy z nagrodami.

• 3 września 2011 r. zorganizowane grupy 
rowerzystów z obszarów Lokalnej Grupy Działania 
tj. z Gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, 
Stare Miasto i Tuliszków uczestniczyły w wyda-
rzeniu promocyjnym pn. Rowerowy zawrót głowy 
ze Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie”. 
Punkty startowe zlokalizowane były w gminach 
należących do LGD a metą Ośrodek Edukacji Le-
śnej w Nadleśnictwie Grodziec. W rajdzie uczest-
niczyła 38 osobowa grupa miłośników wycieczek 
rowerowych z Gminy Rzgów. Na miejscu czekało 
wiele atrakcji, wręczono nagrody laureatom kon-
kursu fotograficznego „Moje miejsce – Mój Raj”. 
Pierwsze miejsce zajęła Izabela Goza, za zdjęcie 
,,Pożegnanie”, II miejsce – Karolina Szmytka 
– ,,Zielone Zwierciadło”, III miejsce – Andrzej 
Piaskowski – ,,Błota” . Specjalnie dla miłośników 
dwóch kółek przygotowano ognisko, gry i wspól-
ne zabawy. Dopełnieniem atrakcji były występy 
lokalnych artystów: śpiewających, grających na 
instrumentach i tańczących. 

JUBILEUSZE
100-lecie OSP Rzgów

2 lipca 2011 r. okrągłą, Ochotnicza Straż 
Pożarna ze Rzgowa obchodziła setną rocznicę 
założenia. Uroczystość rozpoczęła się w ko-

ściele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba 
w Rzgowie, którą konsekrował proboszcz 
Arkadiusz Koziński. Następnie w asyście 
Orkiestry Dętej OSP Rzgów, pocztów sztanda-
rowych jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów, 
przemaszerowano pod budynek OSP gdzie 
rozpoczęła się część oficjalna, którą prowadzili 
dh Wiktor Nawrocki i dh Iwona Maciejewska.  
Po powitaniu gości, strażaków ochotników 
i członków OSP, pocztu sztandarowego, or-
kiestry dętej, mieszkańców, przedstawiono 
rys historyczny jednostki. Następnie  zasłu-
żeni druhowie, seniorzy Stanisław Rogowski 
i Ryszard Rogowski oraz wieloletnia Prezes 
Zarządu OSP Marianna Matuszewska odsłonili 
i tablicę pamiątkową przy remizie OSP, którą 
poświęcił ksiądz kanonik. Kolejnym punk-
tem uroczystości było wręczenie odznaczeń. 

Jednostka OSP Rzgów została wyróżniona 
Złotym Znakiem Związku. Złoty Medal za 
Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Jadwiga 
Szymczak oraz dh Ireneusz Matecki. Srebr-
ny Medal otrzymali: dh Paweł Lepczyński 
i dh Tadeusz Waleriańczyk. Brązowym Meda-

lem uhonorowani zostali dh Jadwiga Ptak, dh 
Ryszard Siepka, dh Jacek Siepka, dh Dariusz 
Siepka, dh Tadeusz Okrój i dh Piotr Kasznia. 
Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali druhowie: 
Iwona Maciejewska, Adam Kin, Piotr Bachera, 
Zbigniew Kulczyński i Jarosław Pawlaczyk.



w nowy sprzęt, czyli Torby R1 konieczne do 
udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 
sprzęt ochronny dróg oddechowych i sprzęt 
ratownictwa drogowego. OSP w Osieczy jest 
22 jednostką w powiecie włączoną do syste-
mu, 322 w województwie i ok. 3900 w kraju.
 Celem Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego jest ujednolicenie działań 
o charakterze ratowniczym, podejmowanych 
w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia 
lub środowiska podejmowanych przez Pań-
stwową Straż Pożarną i inne podmioty ratow-
nicze, głównie przez ochotniczą Straż Pożarną.
Działalność Jednostki OSP w Osieczy 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 
w Gminie Rzgów. Jej usytuowanie w pobliżu 
autostrady A2 umożliwi szybkie działania 
ratownicze w razie wypadku drogowego. 

Dzień 24 września 2011 r. zostanie na 
długo w pamięci mieszkańców Osieczy 
Pierwszej w Gminie Rzgów. Szczególnie za-
pamiętają go druhowie miejscowej Jednostki 
OSP. W tym właśnie dniu odbyła się na boisku 
sportowym uroczystość wręczenia decyzji 
Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej – gen. Brygadiera Wiesława Le-

śniakiewicza o włączeniu OSP w Osieczy do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 Uroczystość, którą prowadziła druhna Ka-
tarzyna Sobczak rozpoczęła się przemarszem 
kolumny uformowanej z Orkiestry Dętej OSP 
w Rzgowie, pocztów sztandarowych oraz 
pododdziałów strażaków z Gminy Rzgów.
 Przybyłych na uroczystość gości powitał 
Wójt Gminy Rzgów – Andrzej Grzeszczak.
 Wśród zaproszonych gości w uroczystości 
udział wzięli: senator – Ireneusz Niewia-
rowski, posłowie: Eugeniusz Grzeszczak, 
Tomasz Nowak, Zbigniew Dolata i Witold 

Czarnecki a także burmistrz 
Miasta Rychwał – Stefan 
Dziamara oraz burmistrz za-
przyjaźnionej Gminy Rzgów 
k. Łodzi – Jan Mielczarek.
Nie zabrakło też przedsta-
wicieli Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 
Byli to: Zastępca 
Wielkopolskie-
go Komendanta 
Wojewódzkiego 
PSP w Poznaniu 
– Lech Janiak, 
Komendant Miej-
ski PSP w Koninie 

– Mirosław Zalewski, Prezes OSP Stare Miasto 
– Andrzej Piastowski, Prezes Zarządu Powiato-
wego Związku OSP RP Łódź – Wschód – Sta-
nisław Bednarczyk, Powiatowy Kapelan Stra-
żaków – ks. Ireneusz Mrowicki, Komendant 
Gminny Związku OSP Grzegorz Matuszak, 
Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Koninie 
– Stanisław Bielik, były radny sejmiku woje-
wództwa – Arkadiusz Chmielewski. 
 Po uroczystości powitania głos zabrali: 
Prezes OSP w Osieczy – Radosław Ry-
dzewski i Łukasz Kujawa, którzy przed-
stawili 90-letnią historię tejże Jednostki.

Wszyscy gratulowali Jednostce 
OSP w Osieczy wyróżnienia, 
jakim jest włączenie jej do 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego.

OSP w Osieczy od dłuż-
szego czasu czynili starania 
o włączenie ich jednostki do 
systemu. Wymagało to od nich 
wiele trudu, aby mogli spełnić 
wymogi Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Mu-
sieli przejść odpowiednie szko-
lenia oraz doposażyć jednostkę 

Jednostka OSP w Osieczy wstępuje
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
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17 listopada 2011 r. mieszkanka Rzgowa Aleksandra Rybarczyk urodzona w miejscowości 
Biała obchodziła 100- lecie urodzin. Z tej okazji Jubilatkę odwiedziła delegacja Gminy Rzgów 
– Zastępca Wójta Monika Lebioda i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wojciech Koszal oraz 
przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS  w Koninie. W imieniu Wójta jak również Prezesa 
rady ministrów złożono Jubilatce życzenia, wręczono listy gratulacyjne oraz kwiaty i prezent. 
Przedstawicielki  KRUS przekazały list gratulacyjny Prezesa KRUS oraz wręczyły kwiaty 
i decyzje o przyznaniu dodatku z tytułu ukończenia 100 lat życia. W uroczystości Jubilatce 
towarzyszyła córka i rodzina. Pani Aleksandrze jeszcze raz życzymy dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i pogody ducha.  

100-lecie urodzin
Pani Aleksandry Rybarczyk



Ważnym zadaniem będą inwestycje z zakre-
su gospodarki wodno ściekowej (budowa nowej 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji w aglomeracji 
Sławsk, sieci wodociągowych na nowych osie-
dlach), a także przystąpienie do projektu budowy 
spalarni odpadów w Koninie. 

Dużo miejsca w mojej pracy zajmują rów-
nież działania w obszarze społecznym: oświa-
ta, organizacje pozarządowe, pomoc społeczna 
w tym pomoc niepełnosprawnym.

Zbliża się pierwszy rok mojego urzędowa-
nia uważam, że wykorzystałem go owocnie  
z korzyścią dla mieszkańców Gminy Rzgów 
co pozwala na optymistyczne spojrzenie 
w przyszłość.

3. Położenie Gminy Rzgów przy auto-
stradzie A2 jest magnesem inwestorów. Na 
co poza dogodnym położeniem przy Auto-
stradzie A2 mogą liczyć inwestorzy?

Mimo, że przez teren Gminy Rzgów prze-
biega autostrada A2 to brak własnego węzła 
komunikacyjnego ogranicza wykorzystanie te-
renów inwestycyjnych. Na dzień dzisiejszy je-
dyną przy autostradzie inwestycją jest Miejsce 
Obsługi Podróżnych w Osieczy. Gmina posia-
da kilka bardzo ciekawych lokalizacji w tym 
teren przy A2 o powierzchni 13 ha. Obszar ten 
w przyszłości może stać się przedłużeniem 
strefy aktywizacji gospodarczej z sąsiedniej 
Gminy Stare Miasto. Potencjalni inwestorzy 
mogą liczyć na pomoc i wsparcie władz gminy 
głownie w zakresie procesu inwestycyjnego.

4. Gmina położona jest w malowniczej 
dolinie Warty. Przebiega przez nią wiele 
szlaków turystycznych. Czy wykorzysty-
wany jest ten potencjał?

Przez Gminę przebiegają szlaki tury-
styczne: rowerowe m.in.: „Nadwarciański 
Szlak Rowerowy”, „Rowerowa Szóstka”, od 

2009 roku: konny „Podkuta Szóstka” wraz 
z sąsiednimi gminami o długości 118 km. Przez 
gminę przebiega szlak wodny o długości ok. 
15 km, stanowiący część szlaku Wielka Pętla 
Wielkopolska z przystanią „Marina” 
w Sławsku, położoną miedzy Bulwarami 
Nadwarciańskimi w Koninie i przystanią 
dla jachtów i łodzi na rzece Warcie „Ma-
rina” w Lądzie.

Obecnie opracowujemy ofertę tury-
styczno-rekreacyjną, która wykorzysta 
malownicze położenie gminy, infrastruk-
turę turystyczną oraz tradycje historyczne 
i kulinarne gminy. Szczególne nadzieje 
wiąże z wykorzystaniem Warty jako 
szlaku turystycznego.

5. Najbliższe plany związane 
z Gmina Rzgów?

Zakończenie zaplanowanych na ten rok in-
westycji oraz przygotowanie się do kolejnych 
m.in.: Odnowa wsi Sławsk, Odnowa kilku 
świetlic wiejskich, dalsze modernizacje dróg, 
remonty szkół, oddanie do użytku stadionu, 
budowa targowiska w Rzgowie.

Gmina z potencjałem
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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11 lutego br. w budynku Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Rzgowie odbyła 
się I Inauguracja Działalności Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Rzgowie. 

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:  
Przewodnicząca Rady Gminy w Rzgowie - Ewa 
Biernacka, Wójt Gminy Rzgów – Andrzej Grzesz-
czak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Koninie – Henryk Janasek, pracownik nauko-
wy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie – dr 
Jerzy Łojko, Delegacje Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z Konina z prezes Urszulą Adamską, ze 
Słupcy z prezesem Bronisławem Kawą, dyrektor 
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie 
– Stanisław Górka oraz Izabela Gorzelańczyk, 
redaktor Przeglądu Konińskiego.

W części oficjalnej głos zabrał prezes 
UTW w Rzgowie, Andrzej Krakowski. 
Przedstawił cele i zadania UTW. Podziękował 
Przewodniczącej Rady Gminy w Rzgowie 
– Ewie Biernackiej, Wójtowi Gminy Rzgów 

INAUGURACJA UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU

– Andrzejowi Grzeszczakowi, za dobre słowo, 
za pomoc i wsparcie. Podziękował wszystkim, 
którzy pomagali i przyczynili się do powstania 
UTW w Rzgowie, a w szczególności: Irene-
uszowi Mateckiemu, Krystynie Karmowskiej, 
Stanisławowi Górce, Dorocie Eltman.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia 
legitymacji członkowskich. Legitymacje odebrało 
31 słuchaczy z rąk: Ewy Biernackiej – przewod-

niczącej RG w Rzgowie, 
Andrzeja Grzeszczaka 
– Wójta Gminy Rzgów, 
Henryka Janaska – dyrek-
tora MBP w Koninie.

Kulminacyjnym momentem tego aktu było 
wspólne odśpiewanie utworu „Gaudeamus 
Igitur” .

Po wręczeniu legitymacji wykład na temat 
„Dziedzictwo gminy Rzgów na tle powiatu 
konińskiego” wygłosił dr Jerzy Łojko. Mó-
wił o historii i znaczeniu Rzgowa, Sławska, 
miejscowości gminy Rzgów, ich dorobku, na 
tle powiatu konińskiego, wielkopolski.

Młodzież Gimnazjum im. Polskich Nobli-
stów w Rzgowie, pod opieką pani Katarzyny 
Grabki, pani Ewy Szczepaniak, zaprezentowa-
ła część artystyczną, przygotowaną specjalnie 
na tą uroczystość.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra OSP 
w Rzgowie, pod opieką Mirosława Pacześnego.

Miłym akcentem była także część towa-
rzyska. Przy herbacie, kawie, cieście, zapro-
szeni goście, słuchacze, młodzież, prowadzili 
rozmowy i wymianę doświadczeń.

Uzgodniono, że Zarząd UTW w Rzgowie 
ustali terminarz i rodzaj zajęć. Planuje się, 
że pierwsze zajęcia rozpoczną się po feriach 
zimowych, na początku marca. Na tym uro-
czystość się zakończyła.


