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STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE A2
- Wielkopolska

W Kowalewku w odległości 5 km od węzła komunikacyjnego (zjazd z A2) zlokalizowane są 
atrakcyjne tereny inwestycyjne z przeznaczeniem na aktywizację gospodarczą. Powierzchnia tego 
terenu wynosi oko³o 13 ha stanowiące własność 1 właściciela.  Istnieje możliwość  powiększenia 
tego terenu do ok.  50 ha. Istotnym elementem rozwoju gminy będzie planowana w najbliższej 
perspektywie eksploatacja odkrywkowa węgla brunatnego, która zwiększy potencjał gospodarczy 
Gminy. 

Gmina Rzgów posiada na swoim terenie zasoby naturalne w postaci piasku kwarcowego, 
które zalegają na obszarze gminy w ok. 1/5 części całego złoża. Piasek kwarcowy może 
posłużyć do produkcji najwyższej jakości wyrobów ze szkła i porcelany. Kopalina może mieć 
również zastosowanie w przemyśle odlewniczym i do produkcji materiałów ściernych.

Dodatkowym atutem jest możliwość budowy infrastruktury turystycznej. Gmina leży w 
urokliwej dolinie rzeki Warty, co niewątpliwie umożliwia inwestowanie w infrastrukturę turystyczną 
(gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, pola golfowe). Na tym terenie istnieje możliwość 
organizowania gospodarstw poprzez wykup nie funkcjonujących gospodarstw rolnych lub 
urządzanie nowych. Poza powyższymi,  gmina posiada również atrakcyjne tereny np. leśne.

Przez Gminę przebiegają szlaki turystyczne: rowerowe min.: „Nadwarciański Szlak Rowerowy”, 
„Rowerowa Szóstka”, piesze, od 2009 roku: konny „Podkuta Szóstka” wraz z sąsiednimi gminami 
o długości 118 km. Przez gminę szlak wodny o długości ok. 15 km, stanowiący część Szlaku 
Pętla Wielkopolska z przystanią „Marina” w Sławsku, położoną między Bulwarami Nadwarciańskim 
w Koninie i  przystanią dla jachtów i łodzi na rzece Warcie „Marina” w Lądzie.
Ze względu na wysoki poziom edukacji (najwyższe wyniki w powiecie ze sprawdzianu klas 
szóstych i testów gimnazjalnych w roku szkolnym 2010-2011), gmina posiada duży potencjał 
kapitału ludzkiego, który zapewni wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Obecne władze samorządowe są otwarte na współpracę z potencjonalnymi inwestorami, 
wspierają inwestora w procesach inwestycyjno – organizacyjno - prawnych, pomagają przy 
pozyskiwaniu różnych zezwoleń.

Wójt Gminy Rzgów 
Voit of Rzgów gmina 

– Andrzej Grzeszczak

Gmina Rzgów położona jest we 
wschodniej części Wielkopolski w 
południowo – zachodniej części 

powiatu konińskiego. Obszar gminy 
to 104,8 km2, który zamieszkuje 

ponad 7000 ludności. Gmina leży 
100 km od międzynarodowego 

lotniska w Poznaniu, ok. 15 km od 
kolei w Koninie oraz 200 km od 

stolicy Polski – Warszawy. Lokalizacja 
węzła komunikacyjnego autostrady 
A2 stwarza możliwość szybkiego i 

bezpiecznego połączenia  z dużymi 
ośrodkami tj.  Warszawa, Łódź, 

Poznań. Dostępność komunikacyjna 
stanowi jeden z istotnych czynników 
decydujących o atrakcyjności terenu 

dla inwestorów.

URZĄD GMINY RZGÓW: ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, powiat koniński, województwo wielkopolskie
tel. centrala: 00 (63) 241 90 18; 241 90 21

faks: 00 (63) 241 97 90, e-mail: ug@gminarzgow.pl
www.gminarzgow.pl

Gmina przyjazna Inwestorom, Środowisku i Turystom
An Investor-, Environment- and Tourism-Friendly Gmina 

Attractive investment areas for economic activation are located in 
Kowalewko, 5 kilometres from the communication node (A2 exit). The 
surface of this area – property of a single owner, amounts to 13 hectares 
and it may easily be extended to 50 hectares.
In the nearest future gmina’s development will relay to a significant extent on strip mining of 
lignite, which will notably increase the gminas economic potential. 
Rzgów gmina has natural resources of quartz sand, which are deposited on the area of the 
gmina in ca. 1/5 of the whole bed. Quartz sand may be used for production of glass and 
porcelain products of the highest quality. The mineral can be also used in moulding industry 
and in abrasive materials production.
Moreover, the gmina provides opportunities of building tourism infrastructure. The gmina is one 
of the few situated in the picturesque valley of the Warta River, which, undoubtedly, enables 
investments in tourism infrastructure (agrotourism farms, guesthouses, golf courses). On this 
area farms may be established anew or by means of purchase of non-functioning agricultural 
farms. Apart from the above, the gmina also has other attractive lands, e.g. forest areas.
Following tourist routes run across the gmina: bicycle routes, i.e.: „Nadwarciański Bicycle 

Route”[Nadwarciański Szlak Rowerowy], „The Bicycle Six”[Rowerowa 
Szóstka], hiking routes, since 2009: a horse trail “Shod Six” [Podkuta 
Szóstka] of the total length of 118 km (including the neighbouring 
gminas). A waterway runs through the gmina, which is ca. 15 km long 
and constitutes a part of the “Wielkopolska Node” [Pętla Wielkopolska] 
Route, with the marina in Sławsko, situated between Nadwarciańskie 
Boulevards in Konin and a marina for yachts and boats on the Warta 
River in Ląd.
The gmina has a large human capital potential which will provide qualified 
employees owing to a high education level (the best results in the poviat 
concerning final exam at the end of primary school and at admission 
tests to lower secondary school in 2010-2011).

At present, self-government authorities are open to cooperation with 
potential investors, they support investors in investment, organisational 
and legal processes and provide help in obtaining different types of 
permits.

Rzgów gmina is situated in the 
Eastern part of Wielkopolska region, 

in the South-West of the Koniński 
Poviat. The area of the gmina covers 

104.8 km2, and is populated by 
more than 7,000 people. Gmina 

is situated 100 km from the 
international airport in Poznań, ca. 
15 km from the railway in Konin 
and 200 km from the capital city 
of Poland – Warsaw. The location 
of the communication node of the 
A2 motorway provides a swift and 
safe connection with large centres, 
i.e. Warsaw, Lódź, Poznań. Access 

constitutes one of the most important 
factors deciding on the area’s 

attractiveness for investors.

Attractive investment areas for economic activation are located in 
Kowalewko, 5 kilometres from the communication node (A2 exit). The 
surface of this area – property of a single owner, amounts to 13 hectares 

Attractive investment areas for economic activation are located in 
Kowalewko, 5 kilometres from the communication node (A2 exit). The 
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pozyskiwaniu różnych zezwoleń.

Following tourist routes run across the gmina: bicycle routes, i.e.: „Nadwarciański Bicycle 
Route”[Nadwarciański Szlak Rowerowy], „The Bicycle Six”[Rowerowa 
Szóstka], hiking routes, since 2009: a horse trail “Shod Six” [Podkuta 
Szóstka] of the total length of 118 km (including the neighbouring 
gminas). A waterway runs through the gmina, which is ca. 15 km long 
and constitutes a part of the “Wielkopolska Node” [Pętla Wielkopolska] 
Route, with the marina in Sławsko, situated between Nadwarciańskie 
Boulevards in Konin and a marina for yachts and boats on the Warta 
River in Ląd.
The gmina has a large human capital potential which will provide qualified 
employees owing to a high education level (the best results in the poviat 
concerning final exam at the end of primary school and at admission 
tests to lower secondary school in 2010-2011).

At present, self-government authorities are open to cooperation with 
potential investors, they support investors in investment, organisational 
and legal processes and provide help in obtaining different types of 
permits.
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