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Przedstawiam Państwu dotychczasową realizację swojego programu wyborczego 
„WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ”. Uważam, że pomimo krótkiego okresu naszej wspólnej pracy 
udało się podjąć wiele działań programowych przyczyniających się do poprawy jakości życia 
Mieszkańców Gminy. Dziękuję za dotychczasową aktywność, pomoc i wsparcie wszystkim 
osobom, które współpracują ze mną i wspierają mnie w realizacji podjętych zobowiązań 
wyborczych. Zapraszam do dalszej pracy na rzecz dobra wspólnego Gminy Rzgów i jej 
Mieszkańców. 
Na czerwono zadania zrealizowane w 2011 roku. 
Na niebiesko zadania zrealizowane w 2012 roku. 
Na zielono zadania realizowane w 2013 roku. 
 
 
1)  Zapewnię warunki do rozwoju przedsiębiorczości, co zwiększy liczbę miejsc pracy, dochody 
mieszkańców i budżetu gminy, ograniczy bezrobocie, poprawi byt rodzin. 

 zorganizowanie I Konferencji Gospodarczej na temat „Przedsiębiorczość szansą na rozwój gminy” 
– udział w konferencji przedsiębiorców, osób bezrobotnych, parlamentarzystów, przedstawicieli 
instytucji wspierających przedsiębiorczość i zwalczanie bezrobocia (KIG, ODR, ZUS, ARR, 
ARiMR, PUP, Banki i inne), 

 informowanie lokalnych przedsiębiorców o inwestycjach i zadaniach realizowanych przez Urząd 
Gminy: kierowanie zapytań o cenę i możliwość startu w przetargu (np. ogrodzenie stadionu, 
wykaszanie poboczy, usługi geodezyjne, odśnieżanie dróg, remont i modernizacja dróg 
gruntowanych, prace elektryczne, prace budowlane i inne.), 

 umożliwienie bezrobotnym Mieszkańcom Gminy Rzgów zatrudnienia w ramach środków 
Powiatowego Urzędu Pracy i budżetu Gminy Rzgów (stażyści - 2 osoby, prace interwencyjne        
- 2 osoby, prace społeczno-użyteczne - 5 osób, roboty publiczne „Powódź” - 4 osoby, roboty 
publiczne - 4 osoby), 

 umożliwienie młodym, bezrobotnym nauczycielom (około 20 osób) podjęcia pracy w szkołach na 
terenie Gminy (priorytetowo traktuje kandydatów z terenu Gminy), 

 pierwsze posiedzenie Rady Przedsiębiorczości przy Wójcie na temat możliwości inwestowania w 
Gminie, 

 I przetarg na działki mieszkaniowe w Zarzewie – nierozstrzygnięty, 

 zatrudnienie 10 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy (5 
pracowników fizycznych, 5 pracowników administracyjno – biurowych na okres pięciu miesięcy), 

 podpisanie umowy o partnerstwie z Fundacją „Podaj Dalej” na utworzenie Centrum Integracji 
Społecznej, które zatrudni osoby bezrobotne – wniosek nie otrzymał dofinansowania, 

 zorganizowanie III Konferencji Gospodarczej (KLIKNIJ), 

 sprzedaż trzech działek o charakterze usługowo-handlowym w Sławsku (łączna kwota netto 
54.766 zł), 

 sprzedaż działki o charakterze usługowo-handlowym w Sławsku (kwota netto 17.634 zł), 

 przygotowanie do sprzedaży działek gminnych o charakterze mieszkalnym w Sławsku oraz o 
charakterze usługowym w Osieczy Pierwszej (sprzedano za kwotę 55.409,00 zł ), 

 podjęcie działań w kierunku utworzenia spółdzielni socjalnej dającej zatrudnienie osobom 
niepełnosprawnym, bezrobotnym i wykluczonym, 

 zatrudnienie bezrobotnych w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w ilości 17 osób: 
- roboty publiczne – 4 pracowników administracyjnych, 4 pomoce w przedszkolu, 
- staże – 4 pomoce w przedszkolu, 4 pracowników gospodarczych, 1 pracownik administracyjny. 

2) Podejmę starania o nowych inwestorów, będę wspierał i współpracował z działającymi już 
przedsiębiorcami, producentami i hodowcami. 

 reklama Gminy w czasopiśmie „WELCOME” (KLIKNIJ), jako „Gminy przyjaznej inwestorom, 
środowisku i turystom”. Czasopismo stanowiło materiał reklamowy podczas targów 
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inwestycyjnych w Cannes we Francji i w Monachium, a także jest rozpowszechniane w całym 
kraju, 

 zaproszenie potencjalnych inwestorów na konferencję „Przedsiębiorczość szansą na rozwój 
gminy” (lokalni przedsiębiorcy, producenci, rolnicy), 

 opracowanie oferty inwestycyjnej Gminy Rzgów, która jest dostępna na stronie internetowej gminy 
www.gminarzgow.pl (KLIKNIJ) – promocja terenów prywatnych i gminnych, 

 udział Wójta w Ogólnopolskim Kongresie Samorząd - Inwestycje w Świdnicy, dzięki której 
poznałem najnowsze kierunki rozwoju gmin w Polsce, 

 podjęcie rozmów i działań z Wójtem Gminy Stare Miasto w sprawie wspólnej strefy aktywizacji 
gospodarczej przy A2, 

 przeprowadzenie i opracowanie audytu inwestycyjnego Gminy Rzgów (KLIKNIJ), 

 prace nad decyzją o warunkach zabudowy dla biogazowni 0,5 MW w obrębie aglomeracji Sławsk 
– inwestycja musi spełnić wymagania stawiane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, urbanistę, właścicieli sąsiednich działek, w tym Rady Gminy Rzgów – ze względu na 
protesty Mieszkańców i przeszkody formalne inwestor odstąpił od inwestycji, 

 zgłoszenie do Centrum Obsługi Inwestorów www.investinwielkopolska.pl terenów inwestycyjnych 
w Sławsku i Kowalewku (KLIKNIJ), 

 zgłoszenie terenów inwestycyjnych Gminy Rzgów w konkursie Grunt na Medal (KLIKNIJ), 

 przekwalifikowanie działek gminnych w Sławsku z funkcji usługowej na mieszkaniową i 
przygotowanie ich do sprzedaży, 

 rozpoczęcie budowy Centrum Medycznego w Sławsku przez prywatnego inwestora – pomysł 
budowy jest pokłosiem konferencji o przedsiębiorczości z 2011 roku 

 zaproponowałem sprzedaż pawilonu handlowego w Rzgowie – Rada Gminy z inicjatywy radnego 
Wiktora Nawrockiego podejmuje uchwałę  intencyjną o sprzedaży. Pozyskane środki posłużą jako 
wkład własny Gminy do zakupu wozu ratowniczo – gaśniczego przez jednostkę OSP Rzgów-Rada 
Gminy rezygnuje ze sprzedaży Pawilonu w Rzgowie opinia Rady Gminy o sprzedaży działki przy 
Ośrodku Zdrowia w Rzgowie. 15 maja 2013 r. Rada Gminy wycofała się ze sprzedaży Pawilonu w 
Rzgowie wyrażając w tej sprawie negatywną opinię, 

 poszukiwanie inwestorów na modernizację i ewentualną rozbudowę bazy służby zdrowia, 

 c. d. budowy Centrum Medycznego w Sławsku przez prywatnego inwestora, 

 przeniesienie apteki z Przychodni Zdrowia w Rzgowie do innego lokalu, co umożliwi powiększenie 
poczekalni dla pacjentów i da możliwość zagospodarowania pomieszczeń spółce lekarskiej i 
stomatologowi, 

 pozytywna opinia Rady Gminy w sprawie sprzedaży działki przy Ośrodku Zdrowia w Rzgowie z 
przeznaczeniem na rozbudowę Ośrodka. 

3)  Poprawię stan dróg i infrastrukturę techniczną, dokończę rozpoczęte inwestycje oraz już 
zaplanowane, ok. oczyszczalnię i kanalizację aglomeracji Sławsk, modernizację stacji 
uzdatniania wody w Sławsku. 

Lp. Zadanie 
Wartość zadania 

(zł) 

1. Niwelacja dróg równiarką i zagęszczenie walcem na terenie gminy   78. 874 

2. 
Wykonanie 7 przepustów ciągu dróg gminnych w Zarzewie, 
Kurowie, Zatrużu, Babi, Zarzewku    

  15. 732  

3. Remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie gminy 103. 874 

4. 

Odbudowa dróg i mostów zniszczonych w czasie powodzi w 2010 
roku w Barłogach i Osieczy Pierwszej 

304. 264 (środki 
pozyskano od 
Wojewody 
Wielkopolskiego) 

3. Odwodnienie dróg w Witnicy i Sławsku 125. 100 
4. Przebudowa drogi dł. Ok. 600 m w Grabienicach 283. 589 
5. Boisko wielofunkcyjne w Rzgowie – kontynuacja 109. 177 
6. Odnowa wsi Rzgów – zakończenie i rozliczenie 344. 543 

7. 
Budowa wodociągów w Brannie, Sławsku, Zarzewie, Bożatkach, 
Modle, Kowalewku, Rzgowie, Kurowie, Zastrużu, Osieczy Pierwszej 
o łącznej długości – 8 km 

223. 047 

8. Plac zabaw w Grabienicach   24. 960 
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9. 
Budowa boiska i poprawa estetyki zbiornika wodnego w Osieczy 
Pierwszej 

  38. 500 

10. Odbudowa rowu w Zastrużu     2. 800 
11. Odbudowa rowu w Zarzewku         966 
12. Odbudowa rowu w Zarzewie   11. 000 

13. 
Budowa rurociągu drenarskiego – odwodnienie drogi w 
Grabienicach 

    4. 460 

14. 

 

 

Realizacja inwestycji we współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
Koninie: 
- Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Rzgów  
  Drugi – Świątniki 
- Odwodnienie skrzyżowania drogi powiatowej z gminną w Sławsku 
- Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej w Kowalewku na  
  długości ok. 600 m 

                                                      
  
  30. 000 
 
  30. 000 
100. 000 

15. Zakup wiat przystankowych w Osieczy Pierwszej i Bobrowie     6. 500 

16. 
Remont gruntowych dróg gminnych w Brannie, Sławsku, Kurowie, 
Zarzewie i Dąbrowicy 

185. 342 

17. Budowa oświetlenia ulicznego w Kurowie i Brannie   27. 500 
18. Remont schodów w pawilonie handlowym w Rzgowie   18. 024 
19. Termomodernizacja na dachu Domu Nauczyciela w Sławsku   20. 856 
20. Ścinka poboczy przy drodze gminnej Osiecza Pierwsza – Zarzewek   14. 760 
21. Ścinka poboczy przy drodze gminnej w Barłogach     2. 000 
22. Wykopanie rowu we wsi Witnica     3. 600 

23. 

Negatywne rozpatrzenie wniosku Związku Międzygminnego w 
Koninie przez Ministerstwo Ochrony     Środowiska na budowę 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sławsku oraz Stacji 
Uzdatniania Wody w Sławsku 

około 110. 000. 000 

24. 
Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 
na zadanie „Odnowa Wsi Sławsk” 

640. 000 –kwota 
dofinansowania UM 
263. 000 

25. Likwidacja nieprzejezdności na ulicy Miłosza w Rzgowie   17. 601, 30 
26. Likwidacja nieprzejezdności na ulicy Reymonta     6. 520, 23 

27. 
„Odnowa wsi Sławsk” – Rada Gminy przesunęła realizację na 
2013 – 2014 rok 

640. 000 –kwota 
dofinansowania UM 
283. 000 

28. 
Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na realizację 
targowiska w Rzgowie w Programie „Mój Rynek” 

525. 258, 46 – kwota 
dofinansowania UM 
320. 279 

29. 
Realizacja zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego 247. 623, 18 

(KLIKNIJ), 

30. 
Złożenie kolejnego wniosku przez Związek Międzygminny w 
Koninie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Negatywne 
rozpatrzenie wniosku ze względu na zbyt mały zasięg projektu 

około 50. 000. 000 

31. 

Realizacja inwestycji drogowych współfinansowanych z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego – Kowalewek 
– objazd nawierzchnia asfaltowa 700 m, Ludwików – utwardzenie 
drogi tłuczniowej 700 m 

dofinansowanie UM -
150.000             
budżet gminy –    
  77.150, 35 

32. 

Realizacja inwestycji drogowych we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Koninie: 
- Sławsk, Kowalewek – nakładka asfaltowa 600 m, 
- Sławsk – budowa chodnika 193 m, 
- Zarzew – utwardzenie drogi 500 m 

 

  
134. 202 
  80. 000 
  60. 000 

33. 
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Zarzew, Zastruże, 
Barłogi 

119. 141 

34. 

Złożenie wniosku o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę stacji uzdatniania 
wody w Sławsku 

całkowity koszt 
zadania – 2.800.000 
(pożyczka 70% 
wartości inwestycji) 

35. Oddanie stadionu w Rzgowie i rozliczenie inwestycji całkowity koszt 
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zadania –                 
256. 177,13         
kwota refundacji –                   
  88. 910,09 

36. Remont przepompowni ścieków w Rzgowie   79. 950 

37. 
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Sławsku – wniosek 
złożony w poprzedniej kadencji przez Związek Międzygminny w 
Koninie został negatywnie rozstrzygnięty 

ok. 10. 000. 000 

38. 
Ponowienie w/w wniosku w grupie pięciu gmin – wniosek 
negatywnie rozpatrzony dla czterech gmin, w tym Rzgowa ze 
względu na zbyt małą liczbę mieszkańców 

 

39. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Rzgów” w ramach PROW 2007-2013 

całkowity koszt 
zadania –  
4. 984 684,81 
dofinansowanie UM –  
3. 039 441,00 

 próba wypracowania nowej metody budowy tanich ciągów pieszo – rowerowych oraz budowy dróg 
gruntowych, 

 podjęcie nowych działań na rzecz budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w Sławsku, 

4) Sejmikowe doświadczenie i kompetencje urzędników wykorzystam do pozyskiwania 
środków na infrastrukturę techniczną i społeczną. 

Lp. Zadanie 
Wartość zadania 

(kwota zł) 

1. 
Od Wojewody Wielkopolskiego promesa  na budowę drogi w 
Osieczy Pierwszej i dwóch mostów w Barłogach 

 220. 000 

2. 
Z Urzędu Marszałkowskiego – środki UE „Kapitał Ludzki” na 
zajęcia pozalekcyjne w klasach I – III (ponad 1.400 jednostek 
lekcyjnych) 

 120. 000 

3. 
Z Urzędu Marszałkowskiego – dla KGW w Sławsku na 
organizację Festiwalu Historycznego „Wyprawa Marcina ze 
Sławska pod Grunwald”, 

     5. 000 

4. 

Z Urzędu Marszałkowskiego dla Domu Kultury w Osieczy 
Pierwszej na zakup sprzętu nagłaśniającego 

     3.899 zł – 
dofinansowanie UM,    
   10.000 zł – całkowity 
koszt 

5. 
Ze Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” na Animatora 
Sportu (sekcja piłki nożnej dziewcząt), 

     1.200 zł – SZS,   
     1.200 zł – LZS 
„Orzeł” Osiecza 

6. 

Z Ministerstwa Sportu – Animator Orlika (zatrudnienie dwóch 
animatorów na ORLIKU), 

 

    10.000 zł – 
dofinansowanie,   
    10.000 zł – budżet 
gminy 

7. 
Pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów na imprezy i 
uroczystości z gminnego kalendarza imprez 

    13.590 

8. 

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób: 
- prace interwencyjne  
- roboty publiczne  
- publiczne „powódź”  
- społeczno-użyteczne  

 
    8. 287,20 
  25. 524,64 
  26. 703,20 
    5. 112,00 

9. 

Złożenie wniosku  w Urzędzie Marszałkowskim na 
dofinansowanie budowy miejsca odpoczynku dla turystów przy 
promie w Sławsku – współpraca ze Stowarzyszeniem Dzikie 
Bobry ze Sławska, 

     5. 999,99 – 
dofinansowanie UM,            
     2. 500 – budżet 
gminy 

10. 
Wniosek w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie nauki 
gry na instrumentach dętych w Orkiestrze Dętej OSP Rzgów. 

   10. 000 
dofinansowanie UM -          



     5. 000 

11. 

Rzeźba „Marcin ze Sławska” środki uzyskane przez 
Stowarzyszenie Dzikie 
Bobry ze Sławska ze 
Starostwa 
Powiatowego w 
Koninie                 
budżet gminy –            
     4. 500 

12. 

Remont Domu Kultury w Bożatkach – wymiana stolarki okiennej budżet gminy –    
     9. 486,70         
dofinansowanie UM –        
     9. 486,71 

13. 

Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 
na dofinansowanie remontu remizy OSP w Zarzewie 

całość zadania – 
   45. 531,31 
dofinansowanie UM – 
   25. 000 

14. 

Złożenie wniosku poprzez PCPR do PRON-u w Poznaniu na 
zakup busa dla osób niepełnosprawnych 

całość zadania –  
 109. 000 
dofinansowanie – 
   80. 000 

15. 

Złożenie wniosku do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 
ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na sołectwa:  

Barłogi,  

 

 

 

Osiecza Pierwsza, 

 

 

 

 Zarzewek 

 
 
 
całość zadania- 
   57. 997,04 
dofinansowanie-    
   30. 000 
fundusz sołecki- 
     9. 947,04 
praca własna- 
   18. 050 
 
całość zadania- 
   50. 740 
dofinansowanie-  
   22. 140 
fundusz sołecki- 
     6. 000 
praca własna- 
   22. 600 
 
całość zadania  
   47. 880,62 
dofinansowanie- 
   26. 851,34 
fundusz sołecki- 
     8. 679,28 
praca własna-  
   12. 350 

16. 

Złożenie wniosków w ramach LEADER, Odnowa Wsi: 
1) Rzgów – budowa boiska przy Zespole Szkół, 
 
 
 
2) Rzgów – doposażenie stadionu gminnego, 
 
 
 
3) Zarzewek – remont świetlicy wiejskiej, 

 
całość zadania- 
 137. 669,23 
dofinansowanie- 
   89. 540 
całość zadania-   
 157. 514,61 
dofinansowanie- 
 102. 448 
całość zadania- 



 
 
 
4) Branno – remont świetlicy wiejskiej. 

 123. 005,63 
dofinansowanie- 
   80. 003 
całość zadania- 
   80. 321,67 
dofinansowanie- 
   52. 241 

17. 

Pomoc Urzędu Gminy w pozyskaniu środków dla Parafii w 
Rzgowie na zainstalowanie: 
- systemu alarmowego, 
- remont instalacji elektrycznej 

 
 
   50. 000 – środki 
Ministerstwo Kultury 
     5. 000 – środki UM 

18. 

Złożenie wniosków w ramach „małego projektu” LEADER na 
zakup tablic informacyjnych na temat życia i twórczości pisarki 
Zofii Urbanowskiej 

całość zadania- 
     5. 000 
dofinansowanie – 
     3. 250 

19. 

Złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego na 
dofinansowanie remontu mieszkań socjalnych w Osieczy 

całość zadania 
 101. 850,27 
dofinansowanie – 
   40. 740,10 

5) Będę wspomagał rolników umożliwiając im handel płodami rolnymi (uruchomienie 
targowiska) oraz poprawię stan urządzeń wodno-melioracyjnych na polach. 

 opracowanie wstępnej koncepcji Targowiska w Rzgowie (bezpłatnie), 

 promocja dobrych praktyk w rolnictwie: zgłoszenie Błażeja Janickiego z Osieczy do konkursu 
„Powiatowy Rolnik Roku”-kandydat uzyskał tytuł, 

 wsparcie organizacyjne dla rolników przy reaktywowaniu Gminnej Spółki Wodnej – udział w 
zebraniach spółki urzędnika koordynującego reaktywowanie spółki. 

 wyznaczenie miejsc targowych oraz nowych stawek opłat targowych (KLIKNIJ), 

 przystąpienie do programu budowy targowisk „Mój Rynek”, 

 przeprowadzony audyt terenów inwestycyjnych zawiera informacje dotyczące wykorzystania 
potencjału rolniczego Gminy Rzgów (KLIKNIJ), 

 zgłoszenie Sławomira Wieczorka – producenta drobiu do tytułu „Wielkopolski Rolnik Roku”, 

 zgłoszenie rolnika Michała Sobczaka do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku”, 

 promocja rolników w ramach: Statuetka Wójta Gminy Rzgów „Rolnik Roku” w 2011 i 2012 roku 
(KLIKNIJ), 

 promocja produktów rolniczych i spożywczych w ramach: Statuetka Wójta Gminy Rzgów 
„Rzgowski Smak” w 2011 i 2012 roku (KLIKNIJ), 

 w projekcie budżetu na 2013 rok umieściłem inwestycję budowa targowiska w Programie „Mój 
Rynek” na kwotę 525.258,46 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 320.279,00 zł – Rada 
Gminy na sesji w dniu 31.01.2013 roku nie uchwaliła zadania, 

 Konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku” – Sławomir i Magdalena Wieczorek otrzymali tytuł 
Wielkopolskiego Rolnika Roku (KLIKNIJ), 

 złożenie wniosku do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Programu 
Innowacyjna Gospodarka tj. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Projekt: „Stop 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzgów”. 

6) Jestem otwarty na wdrażanie nowych technologii, przedsięwzięć gospodarczych i 
inwestycji, np. kopalnia węgla brunatnego, odnawialne źródła energii, uruchomienie zakładu 
przetwórstwa płodów rolnych i innych, z uwzględnieniem interesów mieszkańców. 

 prezentacja funkcjonowania biogazowni rolniczej na forum Rady Gminy z udziałem zaproszonych 
rolników oraz podczas konferencji o przedsiębiorczości (wykłady prowadzili specjaliści w tej 
dziedzinie profesorowie oraz projektanci), 

 udostępnienie materiału informacyjnego pod tytułem: „Biogazownie szansą dla gmin” (KLIKNIJ), 

 promowanie i zachęcanie do inwestycji w odnawialne źródła energii, złoża węgla brunatnego i 
piasku kwarcowego w czasopiśmie WELCOME (KLIKNIJ), 
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 wspieranie lokalizacji na terenie gminy pól paneli fotowoltaicznych – nawiązanie współpracy z 
potencjalnymi inwestorami, 

 zawieszenie postępowania budowy biogazowi w Kurowie o mocy 1,4 MW, 

 przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy dla biogazowi o mocy 0,49 MW i uruchomieniu 
gospodarstwa ogrodniczego w Kurowie, 

 zorganizowanie spotkania z Marszałkiem Ludwikiem Dornem oraz z Mieszkańcami sołectwa 
Witnica w temacie: „Pakiet klimatyczny oraz wykorzystanie węgla brunatnego w Polskiej 
energetyce”. 

7) Zachęcę do osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców poprzez wspieranie 
budownictwa mieszkaniowego. 

 podjęcie inwestycji drogowych i oświetlenia ulicznego w Brannie, gdzie jest największe 
zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym, 

 przygotowanie do sprzedaży dziewięciu działek pod budownictwo mieszkaniowe w Zarzewie – 
pierwszy przetarg 11 października 2011 r – nierozstrzygnięty ze względu na brak chętnych i drugi 
przetarg 14 marca 2012 roku – nierozstrzygnięty, 

 sukcesywne rozszerzanie sieci wodociągowej 4.100 m w 2011 r., 

 promocja Gminy Rzgów w mediach lokalnych służąca przyciąganiu nowych mieszkańców, 

 rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół, co może stanowić zachętę do osiedlania się (uruchamianie 
dodatkowych 4 oddziałów przedszkolnych, organizacja zajęć pozalekcyjnych, udostępnianie bazy 
sportowej, lepsze posiłki dla dzieci, promowanie wysokich wyników nauczania szkół), 

 płynna realizacja przez Urząd Gminy procedur związanych z budownictwem mieszkaniowym, 

 próba uruchomienia od 1 września 2012 r. szkoły ponadgimnazjalnej w Rzgowie – projekt nie 
spotkał się z zainteresowaniem młodzieży i rodziców, 

 rozbudowa sieci wodociągowej Sławsk za Wartą na długości 1100 m o wartości robót 29. 354,01 
zł, 

 przekwalifikowanie gminnych terenów usługowych w Sławsku na tereny o charakterze 
budownictwa mieszkaniowego około 1,5 ha oraz terenów przyległych  około 1, 20 ha, 

 przygotowanie do sprzedaży wyżej wymienionych działek mieszkaniowych w Sławsku, 

 8 marca – pierwszy przetarg na sprzedaż gminnej działki o charakterze usługowym w Osieczy – 
nierozstrzygnięty. II przetarg rozstrzygnięty – sprzedaż działki za kwotę 55.409,00 zł, 

 podjęcie wraz z sołectwem Sławsk działań w zakresie gazyfikacji Gminy Rzgów. 

8)  Będę dbał o stan, estetykę oraz zagospodarowanie obiektów komunalnych, zwiększanie 
dochodów z mienia gminy, modernizację strażnic OSP. 

 ocieplenie dachu oraz malowanie parkanu Domu Nauczyciela w Sławsku, 

 naprawa pieca CO i uszczelnienie wentylacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej            
w Osieczy– co ograniczyło duże straty ciepła, 

 opracowanie projektu „Odnowa Wsi Sławsk”, 

 remont dachu na budynku remizy OSP w Osieczy Pierwszej – ze środków LEADER+, 

 modernizacja stadionu w Osieczy z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, 

 zwiększenie opłat z tytułu najmu mienia gminy (sklepy, ośrodki zdrowia), 

 uregulowanie opłat na miejscach targowych na terenie Gminy Rzgów oraz wydzielenie stanowisk 
dla handlujących – wyraźne zwiększenie dochodu gminy z opłat targowych (KLIKNIJ), 

 budowa nowych schodów do pawilonu handlowego w Rzgowie, 

 reperacja schodów do przychodni zdrowia w Rzgowie, 

 ustawienie nowych wiat przystankowych we wsi Bobrowo i Osiecza Druga, 

 zabezpieczenie cieknącego dachu na budynku dachu po byłej szkole w Zarzewku, 

 podjęcie działań w celu zbilansowania kosztów ścieków – obecnie Gmina dotuje ścieki w 
wysokości około 250 tys. za 2011 rok, 

 podwyżka cen ścieków od lipca 2012 roku z kwoty 1,29 na kwotę 2,59 za m
3
 - pozwoli to 

zmniejszyć dotację Gminy do gospodarki ściekowej, 

 montaż opomiarowania ciepła w Domu Nauczyciela w Sławsku, 

 zaprojektowanie mieszkań socjalnych w dwóch domach w Osieczy Pierwszej, 

 opracowanie projektu na modernizację obiektów gminnych we wsi Branno, Zarzew, Zarzewek, 
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Bożatki, 

 wsparcie remontu remizy OSP w Kurowie, 

 pozyskanie środków z KWB Konin na remonty OSP w Kurowie, Świątnikach, Grabienicach, 
Zarzewie, Osieczy oraz Domu Kultury w Bożatkach na kwotę 5. 000 zł, 

 pozyskanie środków z Urzędu Marszałkowskiego na remont Domu Kultury w Bożatkach na kwotę  
9.486,71 zł, 

 złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie remontu mieszkań 
socjalnych w Osieczy, 

 złożenie wniosku na remont remizy w Brannie, obiektu po byłej szkole w Zarzewku –patrz pkt. 4, 

 remont i modernizacja remizy OSP w Zarzewie w ramach funduszu sołeckiego oraz Małych 
Projektów LEADER. 

9) Rozszerzę zakres usług zdrowotnych, w tym rehabilitacyjnych. 

 uruchomienie pomocy Fundacji „Podaj dalej” na rzecz osób niepełnosprawnych (pozyskanie 
wózków dla niepełnosprawnych, porady prawne, doradztwo), 

 pozyskanie wózków dla osób niepełnosprawnych w ilości 3 sztuk, 

 przeprowadzenie debaty na sesji Rady Gminy nt. Stanu Opieki Zdrowotnej w Gminie, 

 rozpoczęcie budowy Centrum Medycznego w Sławsku, 

 uruchomienie apteki w nowym lokalu w Rzgowie, 

 pozyskanie lokalu po aptece w przychodni zdrowia w Rzgowie na poszerzenie bazy służby   
  zdrowia, powiększenie poczekalni dla pacjentów w Ośrodku Zdrowia w Rzgowie, 

 złożenie wniosku o środki na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, 

 c.d. budowy Centrum Medycznego w Sławsku. 

10) Wykorzystam walory naturalne gminy, szlaki turystyczne, tradycje kulinarne, dziedzictwo 
kulturowe i przedsiębiorczość mieszkańców do uruchomienia gospodarstw agroturystycznych. 

 wyjazd studyjny potencjalnych chętnych kandydatów do założenia gospodarstwa 
agroturystycznego do Żywca i Zakopanego razem ze Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” 
celem wymiany doświadczeń i zaobserwowania ciekawych inicjatyw w powyższych samorządach, 

 przystąpienie Gminy Rzgów w poczet członków Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Marina”, która będzie promowała i wzmacniała potencjał turystyczny gminy, 

 wyjazd z osobami zainteresowanymi utworzeniem gospodarstw agroturystycznych do Gminy 
Pakosław, która posiada 15 gospodarstw agroturystycznych – rozmowy i wskazówki od właścicieli 
gospodarstw, 

 nadanie wyróżnień „Rzgowski Smak” najbardziej tradycyjnym potrawom z terenu gminy (KLIKNIJ), 

 ogłoszenie konkursów: „Na najbardziej uporządkowaną i zadbaną wieś oraz najbardziej 
estetyczną posesję” (KLIKNIJ) i konkursu fotograficznego „Przydrożne kapliczki, krzyże i figury w 
Gminie Rzgów”, 

 promowanie „Szlaku św. Jakuba” – organizacja rajdu rowerowego do kaplicy Św. Jakuba w 
Lądzie, 

 promowanie Traktu Napoleońskiego Grabienice – Zarzew – organizacja marszu nording walking z 
okazji Dni Gminy Rzgów, 

 promowanie Dziedzictwa olęderskiego – pozyskanie i rozpowszechnienie materiałów 
reklamowych (KLIKNIJ 1, KLIKNIJ 2), 

 budowa miejsca odpoczynku dla turystów przy promie w Sławsku (KLIKNIJ). 

  organizacja rajdu konnego ze Stowarzyszeniem Solidarni w Partnerstwie – promocja szlaku 
konnego „Podkuta Szóstka” (KLIKNIJ), 

 wspieranie uruchomienia pierwszego gospodarstwa agroturystycznego w Gminie w Osiecza – 
Nowe. 

 
11) Będę wspierał edukację poprzez: objęcie wychowaniem przedszkolnym najmłodszych 
mieszkańców gminy, powstrzymanie odpływu uczniów do szkół w sąsiednich gminach, 
zapewnienie warunków edukacyjnych dzieciom niepełnosprawnym, rozszerzenie zajęć 
rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zapewnienie uczniom tanich i pełnych 
obiadów w szkole. 
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 utworzenie dodatkowych 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach (Grabienice, Osiecza, Rzgów, 
Sławsk), 

 wizyty i rozmowy w Kurowie, Zabielu oraz w Sławsku za rzeką celem zachęcenia rodziców i 
uczniów do realizowania obowiązku szkolnego w szkołach na terenie Gminy Rzgów (obecnie 
około 100 dzieci uczęszcza do szkół w sąsiednich gminach), 

 przygotowanie w szkołach pomieszczeń i urządzeń umożliwiających wydawanie ciepłych obiadów 
uczniom w naczyniach ceramicznych, 

 nagrodzenie przez Wójta uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki nauczania i zachowania, 

 zorganizowanie Gminnego Dnia Sportu w Grabienicach oraz Inauguracji Roku Szkolnego w 
Gimnazjum w Rzgowie, 

 uruchomienie projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III” – realizacja 1400 godzin 
zajęć w czterech szkołach podstawowych, 

 oddanie do użytku placu zabaw w Grabienicach (KLIKNIJ), 

 wykonanie projektu modernizacji boisk przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Rzgowie, 

 utworzenie pierwszej klasy 6-latków w Zespole Szkół w Sławsku, 

 organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla 248 dzieci, półkolonie, kolonie,  

 organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla 301 dzieci, półkolonie, kolonie, obóz narciarski, 
 wręczenie statuetki Talent Roku (KLIKNIJ), 

 wręczenie statuetki Nauczyciel Roku (KLIKNIJ), 

 budowa placu zabaw w Sławsku (KLIKNIJ), 

 oddanie do użytku stadionu sportowego w Rzgowie (KLIKNIJ), 

 uruchomienie klas integracyjnych w Gimnazjum w Rzgowie i w Zespole Szkół w Sławsku, 

 ciąg dalszy projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”, 

 uruchomienie cateringu tanich i smacznych posiłków z kuchni Zespołu Szkół w Rzgowie do 
Gimnazjum w Rzgowie i Szkoły Podstawowej w Osieczy – około 120 obiadów, 

 wspieranie powołania Młodzieżowej Rady Gminy, 

 uruchomienie oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Sławsku przez Stowarzyszenie „Dzikie 
Bobry” w partnerstwie z Gminą Rzgów, 

 zatrudnienie psychologa w klasach integracyjnych w Gimnazjum w Rzgowie i Zespole Szkół w   
 Sławsku, 

 zainicjowanie powstania spółdzielni socjalnej o profilu gastronomicznym – przygotowanie posiłków 
cateringowych dla uczniów w Gminie Rzgów. 

12) Będę wspierał działalności organizacji, stowarzyszeń i wspólnot z terenu gminy oraz innych 
inicjatyw mieszkańców, inicjował powstawanie i przyciąganie na teren gminy nowych 
organizacji pozarządowych. 

 wspieranie utworzenia i rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich – KGW Świątniki, Zarzew, Sławsk, 
Zarzewek, Witnica, Osiecza Pierwsza, Bożatki, 

 powołanie do życia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

 przystąpienie Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”, 

 nawiązanie współpracy z Konińskim Bankiem Żywności, Stowarzyszeniem Rodzina, Kultura, 
Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu w zakresie pomocy żywnościowej – ponad 600 osób 
otrzymuje bezpłatnie produkty spożywcze, 

 uregulowanie stanu prawnego wspólnot gruntowych, 

 wspieranie powołania na terenie Gminy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 wręczenie statuetek i nominacji Wójta w kategorii: Organizacja Roku, Społecznik Roku, Inicjatywa 
Roku (KLIKNIJ), 

 powołanie przy Wójcie Gminnej Rady Sportu (KLIKNIJ), 

 zainicjowanie zebrań z Prezesami Wspólnot Wiejskich, 

 włączenie gminnego TPD w struktury powiatowego TPD. 

13) Poprawię bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, publiczne, zdrowotne 
poprzez współpracę z odpowiedzialnymi służbami oraz wprowadzenie jednostki OSP do 
Krajowego Systemu Ratownictwa. 
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 ścisła współpraca z Komisariatem Policji w Rychwale, 

 powołanie nowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 wprowadzenie Jednostki Operacyjno-Technicznej z Osieczy Pierwszej do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Pożarniczego, 

 wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Bukowej w Brannie, Kurowie oraz Babi, 

 oddanie do użytku nowych chodników oraz parkingu w Rzgowie, 

 pomoc Mieszkańcom Błonic, w których gospodarstwach doszło do katastrofy budowlanej i 
zniszczeń płodów rolnych na skutek wichury. 

 budowa pasa pieszo-rowerowego Rzgów - Świątniki, 

 udzielenie pomocy finansowej i merytorycznej mieszkańcom Błonic, w których gospodarstwach 
nastapiło zniszczenie na skutek nawałnicy, 

 poprawa gotowości bojowej jednostek OSP w ramach zadań zrealizowanych z zadań funduszu 
sołeckiego (KLIKNIJ), 

 podejmowanie działań ostrzegawczych i prewencyjnych w związku z falą mrozów w miesiącu 
styczniu i lutym – działania GOPS – u, informacja na stronie Urzędu Gminy, przekazanie ulotek do 
szkół i sołtysom, informowanie jednostek OSP o falach mrozu i silnych wiatrach, 

 podpisanie umowy z Komendantem Wojewódzkim OSP na zakup nowego wozu rozpoznawczo-
ratowniczego dla jednostki OSP w Rzgowie, 

 poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców poprzez budowę chodnika w Sławsku wraz ze 
Starostwem Powiatowym, 

 podjęcie działań na rzecz podwyższania jakości ochrony przeciwpożarowej w Gminie Rzgów, 

 praca nad rozszerzeniem bazy służby zdrowia w Sławsku i Rzgowie, 

 poprawa jakości wody pitnej poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sławsku, 

 ciąg dalszy budowy chodników w Sławsku „Odnowa Wsi Sławsk”. 

14) Nawiążę ścisłą współpracę z sąsiednimi gminami, starostwem powiatowym, sejmikiem 
wojewódzkim oraz innymi samorządami i partnerami. 

 kontynuacja współpracy z sąsiednimi gminami w ramach Stowarzyszania „Solidarni w    
Partnerstwie”, 

 wspólna organizacja Rajdu Rowerowego razem z Gminą Stare Miasto, który odbył się 3 maja 
2011 r., 

 pierwszy raz w historii Gminy Rzgów, 21 sierpnia 2011 r. – organizacja ze Starostwem 
Powiatowym w Koninie Dożynek Powiatowych, 

 nawiązanie ścisłej współpracy ze Starostą Konińskim celem naprawy nawierzchni dróg 
asfaltowych powiatowych oraz utwardzania dróg gruntowych, 

 bieżąca współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz Radnymi Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, 

 prowadzenie akcji pomocy żywnościowej ze Stowarzyszeniem Rodzina, Kultura, Edukacja, 
Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu, 

 nagrodzenie statuetką Wójta Starostwa Powiatowego w kategorii za Promocję Gminy, oraz 
nominacja Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie a także Stowarzyszenia Rodzina, Kultura, 
Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu , 

 realizacja przez Gminę ze Stowarzyszeniem Dzikie Bobry ze Sławska miejsca postoju dla 
turystów w Sławsku (KLIKNIJ), 

 nawiązanie współpracy z bliźniaczą gminą – Miastem i Gminą Rzgów koło Łodzi (KLIKNIJ), 

 uruchomienie w partnerstwie Gminy ze Stowarzyszeniem Dzikie Bobry Punktu Przedszkolnego w 
Sławsku dla 20 dzieci, czas pobytu około 10 godzin. 

15) Doprowadzę do współpracy zagranicznej z wybranym krajem europejskim w ramach 
wymiany doświadczeń gospodarczych i społecznych. 

 zaproponowanie kontynuacji współpracy gminie z Ukrainy- brak odpowiedzi ze strony ukraińskiej    
 gminy, 

 włączenie Gminy Rzgów do Europejskiej Sieci Gmin Energetycznych (KLIKNIJ), 

 współorganizacja na terenie Gminy Międzynarodowego Obozu Przetrwania Drużyn OSP w Modle.  
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16) Oddam inicjatywę mieszkańcom poprzez wydzielenie z budżetu gminy Funduszu 
Sołeckiego. 

 uchwałą Rady Gminy został wydzielony fundusz sołecki, dzięki któremu mieszkańcy sami będą 
decydowali o wyborze zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach (KLIKNIJ), 

 realizacja Funduszu Sołeckiego (KLIKNIJ), 

 ciąg dalszy realizacji funduszu sołeckiego (KLIKNIJ). 

17) 17) Zwiększę udział mieszkańców w życiu gminy poprzez wzbogacenie kalendarza imprez i 
uroczystości Gminy Rzgów o nowe o charakterze patriotycznym, historycznym, kulturalnym, 
religijnym, rekreacyjno-sportowym, turystycznym oraz integracyjnym. 

18)  

 zaproponowałem kalendarz i przedstawiłem propozycję imprez o charakterze gminnym i 
ponadgminnym, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy całej Gminy i nie tylko, co wpływa na 
integrację społeczności lokalnej (KLIKNIJ), 

 gminny kalendarz imprez i uroczystości, w tym wiele zainicjowanych i organizowanych przez 
Wójta i Urząd Gminy (KLIKNIJ), 

 uruchomienie pod patronatem Wójta projektu „Przywrócić pamięć ocalić od zapomnienia” 
realizowanego przez Gimnazjum w Rzgowie, 

 wspieranie powołania Młodzieżowej Rady Gminy, 

 gminny kalendarz imprez (KLIKNIJ). 

18) Zapewnię profesjonalne funkcjonowanie urzędu gminy i przyjazną obsługę mieszkańców   
w urzędzie. 

 dokonałem analizy zatrudnienia i przydziału czynności pracowników. Wprowadziłem zmiany 
kadrowe, co w widoczny sposób wpłynęło na jakość pracy Urzędu, pozytywną obsługę klienta i 
efektywność zatrudnienia, 

 wprowadziłem dyżury Wójta w szkołach w Grabienicach, Osieczy i Sławsku, gdzie mieszkańcy 
mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Wójtem, 

 rozszerzyłem zakres informacji na stronie internetowej Gminy Rzgów, z której Mieszkańcy mogą 
także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, 

 rozpoczęcie wydawania Informatora Samorządowego Gminy Rzgów, który jest źródłem informacji 
o działalności samorządu lokalnego, organizacji, stowarzyszeń, szkół, sołectw, przedsiębiorców, 
rolników i innych. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach, 
problemach Gminy oraz sposobie ich rozwiązywania (KLIKNIJ). 

 uruchomię Punkt Obsługi Interesanta, gdzie  urzędnik będzie informował i pomagał interesantom 
w załatwianiu spraw w Urzędzie, 

 przystąpienie do projektu „Pro Publico Bono” doskonalącego jakość pracy Urzędu Gminy  
(szkolenia pracowników, studia podyplomowe, wizyty studyjne w innych Urzędach Gminy) 
(KLIKNIJ), 

 poprawa warunków pracy w Urzędzie Gminy sukcesywnie w latach 2011, 2012, 2013 r. – 
malowanie, remonty pomieszczeń, adaptacja nowych pomieszczeń biurowych: GOPS, punkt 
obsługi interesanta. 

19) 19) Dla poprawy wizerunku gminy będę promował ją w mediach, na targach, podczas 
organizowanych spotkań i konferencji. 

 Gmina Rzgów została wypromowana w czasopiśmie „WELCOME” (KLIKNIJ) na targach 
inwestycyjnych w Cannes, Monachium oraz innych imprezach targowych w kraju 

 zorganizowałem  I Galę Samorządową  Gminy Rzgów (KLIKNIJ) oraz Konferencję o 
Przedsiębiorczości (KLIKNIJ), na które zaprosiłem wielu gości celem zainteresowania ich naszą 
gminą, 

 organizacja dużych, medialnych i promujących gminę imprez – I Festiwal Historyczny „Wyprawa 
Marcina ze Sławska pod Grunwald” (KLIKNIJ), Dożynki Powiatowe (KLIKNIJ), nowa formuła Dni 
Gminy Rzgów (KLIKNIJ), 

 zleciłem wykonanie filmu z życia Gminy Rzgów – „Kronika Gminna”, który będzie wykorzystywany 
jako materiał promocyjny gminy (KLIKNIJ), 

http://www.rzgow.samorzady.pl/?a=775
http://www.gminarzgow.pl/new/dokumenty/sesje_rg/fundusz_solecki_2012_zm.pdf
http://www.gminarzgow.pl/new/dokumenty/sesje_rg/fundusz_solecki_2013_zm.pdf
http://www.gminarzgow.pl/new/dokumenty/promocja/kalendarz_imprez_rzgow_2011.rtf
http://www.gminarzgow.pl/new/dokumenty/promocja/kalendarz2012.rtf
http://www.gminarzgow.pl/new/dokumenty/promocja/Kalendarz2013.pdf
http://www.gminarzgow.pl/new/dokumenty/informacje/informator_styczen_2012.pdf
http://www.gminarzgow.pl/new/dokumenty/caf/pmc_plakat_Slupca.pdf
http://www.gminarzgow.pl/new/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=224
http://www.gminarzgow.pl/new/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=1
http://www.gminarzgow.pl/new/index.php?option=com_content&task=view&id=410&Itemid=1
http://www.gminarzgow.pl/new/index.php?option=com_content&task=view&id=459&Itemid=1
http://www.gminarzgow.pl/new/index.php?option=com_content&task=view&id=488&Itemid=1
http://www.gminarzgow.pl/new/index.php?option=com_content&task=view&id=487&Itemid=1
http://www.gminarzgow.pl/new/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=223


 wydanie czterech numerów Informatora Samorządowego, z których Mieszkańcy będą mogli 
dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach i problemach naszej gminy, 

 promocja Gminy przez Wielkopolskiego Rolnika Roku – Sławomira i Magdalenę Wieczorków, 

 promocja na stronie www.gminarzgow.pl osiągnięć naukowych i sportowych uczniów, jak i również 
w lokalnej prasie, 

 organizacja Tygodnia pisarki Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury w Kowalewku – uroczysta Sesja 
Rady Gminy Rzgów – 15. 05. 2013 r. z okazji imienin i urodzin Zofii Urbanowskiej. 

 

Wójt Gminy Rzgów 
 

(-) Andrzej Grzeszczak 
 
 

 

 

 


