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Jakie są najważniejsze atuty Gminy  
której Pan przewodzi?

Rzgów to Gmina z dużym 
potencjałem, 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 jest  dobre poło-
żenie – 5 km od granic Miasta 
Konina. Sprzyja to rozwojowi  
jednorodzinnego budownictwa 
mieszkaniowego, dzięki temu Gminie  przybywa 
nowych  mieszkańców. Rzgów to typowa gmina 
rolnicza,ponad 70 % powierzchni zajmują tereny 
rolnicze. Sprzyja to hodowli bydła, drobiu i 
gęsi. Rozwija się uprawa pieczarek i warzyw 
gruntowych. Ogromnym potencjałem są miesz-
kańcy, aktywnie 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 miniony rok szkolny najwyższe wyniki 
w Powiecie Konińskim ze sprawdzianów klas VI 
i egzaminów gimnazjalnych. Samorząd Gminy 
stawia na edukację najmłodszych zapewniając 
wszystkim dzieciom miejsce w przedszkolu od 3 
roku życia.

W wyniku ostatnich bezpośrednich wyborów 
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 mieszkańców o 
wykonanych zadaniach na stronie urzędu gminy 
www.gminarzgow.pl.

Priorytetów dla gminy jest kilka 
m.in.: pozyskiwanie inwestorów, 
rozwój przedsiębiorczości w 
tym agroturystyki, inwestycje 
drogowe i z obszarów gospo-
darki wodno ściekowej.
Nadrzędnym celem jest sto-
pniowe zwiększanie dochodów 
gminy, które pozwoli na reali-
zację potrzeb inwestycyjnych i 
społecznych mieszkańców.
Staram się wspierać oddolne 
inicjatywy mieszkańców głównie 
w zakresie zdobywania nowej 

wiedzy oraz środków pozabudżetowych. 

Położenie Gminy Rzgów przy autostradzie A2 jest 
magnesem inwestorów. Na co poza dogodnym 
położeniem przy Autostradzie A2 mogą liczyć 
inwestorzy?

Mimo, że przez teren gminy przebiega autostrada 
A2 to brak własnego węzła komunikacyjnego 
ogranicza wykorzystanie terenów inwestycyjnych. 
Na dzień dzisiejszy jedyną przy autostradzie 
inwestycją jest Miejsce Obsługi Podróżnych w 
Osieczy. Gmina Rzgów posiada 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 głównie w zakresie procesu 
inwestycyjnego.

Gmina położona jest w  urokliwej dolinie Warty.  
Czy wykorzystywany jest ten potencjał?

Obecnie opracowujemy ofertę turystyczno-
rekreacyjną, która wykorzysta malownicze 
położenie gminy, infrastrukturę turystyczną oraz 
tradycje historyczne i kulinarne gminy. Zapraszam 
na przebiegające przez Rzgów turystyczne szlaki  

rowerowe m.in.: „Nadwarciański Szlak Rowerowy”, 
„Rowerowa Szóstka”. Dla sympatyków przejażdżek 
konnych wspólnie z sąsiednimi gminami w 
2009 r. uruchomiliśmy liczący  118 km – szlak 
konny „Podkuta Szóstka”. Wart polecenia jest 
szlak wodny o długości ok. 15 km, stanowiący 
część szlaku Pętla Wielkopolska z przystanią 
„Marina” w Sławsku, położoną miedzy Bulwarami 
Nadwarciańskimi w Koninie i przystanią dla 
jachtów i łodzi na rzece Warcie „Marina” w Lądzie. 
Szczególne nadzieje wiążemy  z wykorzystaniem 
Warty jako szlaku turystycznego

Najbliższe plany związane z Gmina Rzgów?

Zakończenie zaplanowanych na ten rok inwestycji 
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.
Ważnym zadaniem będą inwestycje z zakresu 
gospodarki wodno ściekowej (budowa nowej 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji w aglomeracji 
Sławsk, sieci wodociągowych na nowych 
osiedlach), a także przystąpienie do projektu 
budowy spalarni odpadów w Koninie. 
Dużo miejsca w mojej pracy zajmują również 
działania w obszarze społecznym: oświata, 
organizacje pozarządowe, pomoc społeczna w 
tym pomoc niepełnosprawnym.
Zbliża się pierwszy rok mojego urzędowania 
uważam, że wykorzystałem go owocnie  z korzyścią 
dla mieszkańców Gminy Rzgów co pozwala na 
optymistyczne spojrzenie w przyszłość.

Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji 
zamierzeń. 
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Gmina z potencjałem
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