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GŁÓWNE ZADANIA RADY SOŁECKIEJ I LOKALNEJ GRUPY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI: 

- integracja społeczności lokalnej 

- rozwój organizacji społecznych 

- organizacja imprez kulturalnych i sportowych 

- podejmowanie działań promujących ekologię 

- podniesienie atrakcyjności wsi dla potencjalnych mieszkańców i inwestorów 

1. ZASOBY NATURALNE 

Zarzewek położony jest w Gminie Rzgów na powierzchni 237,6 ha. 90% tego obszaru (234,4 

ha) stanowią grunty użytkowane rolniczo. W większości są to gleby V i VI klasy. Ponadto 

15,16% powierzchni sołectwa (36,0 ha) to lasy, a pozostała część to tereny różne, tj. tereny 

osiedlowe, tereny pod drogami, wodami itp.  

 



W centrum sołectwa znajduje się budynek wiejski, który jest użytkowany przez mieszkańców 

do organizacji różnego rodzaju spotkań, zebrań  i imprez. Jest to jedyne miejsce spotkań i 

integracji społeczeństwa wiejskiego. W przyszłości planowany jest generalny remont  

budynku  oraz zagospodarowanie terenu wokół niego. Budynek i teren ten służyć będzie 

również jako miejsce spotkań mieszkańców podczas organizowanych imprez kulturalnych i 

sportowych. 

Przez wieś Zarzewek ciągnie się Struga Zarzewska. 

Bogactwo fauny i flory w tej okolicy zachęca do spacerów   i spędzania czasu wolnego 

na łonie natury. Brak niestety istotnie wyróżniających się miejsc mogących przyciągnąć 

turystów spoza wsi.  

 

Warsztaty Eko- artysta 2013r. prowadzone przez p. Kamilę Janicką. Współfinansowane przez 

Starostwo Powiatu Konińskiego. Projekt ten organizowany był przez Stowarzyszenie KGW w 

Zarzewku, który w 2015 wygrał w konkursie proekologicznym w UMWW. 

 



1. WALORY HISTORYCZNE, RELIGIJNE I KULTUROWE 

 Gmina Rzgów istnieje od 1837 r. Najstarsze znaleziska archeologiczne świadczące     o 

pobycie człowieka w tym rejonie sięgają schyłku starszej epoki kamienia – paleolitu. Znalezione na 

wydmach nadwarciańskich narzędzia krzemienne archeolodzy zaliczają do wyrobów tzw. kultury 

świderskiej z ok. 9000 – 8000 lat p.n.e. Rozwój osadnictwa na tych terenach nastąpił w okresie 

wpływów rzymskich, czyli na początku naszej ery. Koncentrował się on w pasie wydm 

nadwarciańskich, po obu stronach pradoliny. 

Siedzibą gminy jest bardzo stara osada – Rzgów. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą już 

z XII wieku. Stanowiła wówczas posiadłość klasztoru cystersów w Lądzie. Później stała się wsią 

szlachecką. W czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1940 – 1941 istniało tu getto dla ludności 

pochodzenia żydowskiego. Obecnie wieś spełnia rolę siedziby władz samorządowych i administracji 

gminnej, a także lokalnego ośrodka handlu i usług. 

 Zarzewek w XVI w. była to wieś i folwark w powiecie konińskim i parafii Kuchary. Nazwa 

osady pochodzi od częstego palenia się folwarku i pobliskiego lasu(tzw. zarzewie). W 1579r. 

we wsi Zarzewio Minor, Zarzewski Mateusz miał 1 łan i 1 zagrodę bez roli. W 1618 

właścicielem wsi Zarzewek był Albert Żychliński. W 1634r Anna i Wojciech Żychliński. 

 Wieś Zarzewek z folwarkiem, kolonią Zarzewską i Górą liczyła 359 mórg ziemi. W 

inwentarzach  wsi z 1791r. właścicielem Zarzewka  ( tzw. zarzewki) była Salomea z 

Radońskich Sakowska córka Sakowskiej i Leona Kiedryńskiego. W 1827r. było 8 domów 93 

mieszkańców. 

W 1840r. Józef Gałczyński z Kuchar był współwłaścicielem młyna wodnego na strudze 

Zarzewskiej i dzierżawił ziemię folwarczną. W 1880 r. we wsi było 12 domów, 114 

mieszkańców. Obok była wieś Zarzew 1. W czasie między wojennym we wsi było 29 

domów z 35 rodzinami, a mieszkańców wsi było 226,  w tym 14 pochodzenia 

niemieckiego. Właścicielem młyna wodno motorowego był Edmunt Szwemer. Młyn ten 

był wielofunkcyjny, ponieważ produkowano tam mąkę pszenną i żytnią, kasze gryczaną 

jęczmienną, kasze mannę, śrutę oraz olej rzepakowy. Niestety został on spalony krótko  

po wojnie.  Z Zarzewka pochodził porucznik Feliks Dutkiewicz i major Stefan Wrzesiński. 

Byli oni w niewoli sowieckiej i zostali zamordowani przez Rosjan w Katyniu. Obecnie we 

wsi jest dom kultury ze sklepem spożywczym oraz duża pieczarkarnia zajmująca się od 

1991r. uprawą i hurtową sprzedażą pieczarek, a obecnie  boczniaków. W 1966 



rozpoczęto budowę budynku wiejskiego, który został oddany do użytku publicznego w 

1971 r. Odbywały się w nim wesela, dożynki, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców 

wsi i nie tylko. Rok później budynek służył jako szkoła podstawowa do której uczęszczało 

ok. 40 uczniów czterech klas ( Pierwszym dyrektorem był P. Janicki… )  

Szkoła została zamknięta w 2007 r. z powodu małej ilości dzieci uczęszczających do niej, a 

także wysokich kosztów utrzymania. Jednak gmina zaproponowała by w tym budynku 

utworzono świetlice wiejską i przedszkole.     

 

W 2007 roku, gdy zorganizowano I Edycję „Dni Rzgowa” mieszkańcy Zarzewka 

aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach. Wystawiono stoisko wiejskie, gdzie 

prezentowano potrawy regionalne. 

Panie z KGW w Zarzewku chętnie uczestniczą nie tylko w imprezach gminnych, ale 

również w Dożynkach Powiatowych oraz Wielkim Ruszeniu  Gmin Powiatu 

Konińskiego. 

 W roku 2011 zostało powołane i zarejestrowane Stowarzyszenie Koło Gospodyń 

Wiejskich, które aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Przewodnicząca 

Stowarzyszenia- Anna Lewandowska pisze projekty w celu pozyskania finansów na 



rozwój wsi i gminy. Reprezentują Zarzewek w Gminie, Powiecie, a także 

Województwie. Dzięki projektowi napisanemu przez panią Annę Lewandowską 

budynek wiejski w Zarzewku został wzbogacony o sanitaria- łazienkę , której do tej 

pory brakował 

 

W 2014r. z funduszy gminnych w kwocie 35tys.została zrobiona kanalizacja i i  

łazienka dla niepełnosprawnych w części budynku po byłej szkole. Dużo udał się 

zrobić dzięki funduszom Sołeckim. Brakuje niestety jeszcze dużo nakładów 

finansowych by ten budynek mógł funkcjonować. Przede wszystkim ogrzewania i 

wymiany podłogi na dużej sali. 



   

2. LUDNOŚĆ 

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. sołectwo Zarzewek zamieszkuje 158 

osoby, przy czym współczynnik feminizacji wynosi  99. Około 65 % mieszkańców jest 

w wieku produkcyjnym. Ostatnimi laty przyrost naturalny minimalnie  wzrósł. 

 

Koncert orkiestry dętej ze Rzgowa- sierpień 2014r. 



 

Festyn rodzinny 14.06.2014r.Dzieki dofinansowaniu z UMWW.   

 



Co rocznie organizowane są imprezy takie jak: dzień kobiet, andrzejki, majówki, dzień 

babci i dziadka, Jasełka, zebrania przy kawce w miłej atmosferze, zabawnie. 

Uczestniczymy w wydarzeniach gminnych, parafialnych i powiatowych. 

  

 

 



 

 

3. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA MIESZKAŃCÓW 

Duża część mieszkańców Zarzewka utrzymuje się z rolnictwa – na terenie 

sołectwa istnieje 17 indywidualnych gospodarstw rolnych. W tym jest trzech 

producentów mleka.  Ich działalność jest zróżnicowana zarówno pod względem 

upraw, jak i hodowli zwierząt. W strukturze zasiewów przeważają zboża. 

Poza rolnictwem na terenie sołectwa zarejestrowanych jest 6 podmiotów 

gospodarczych świadczących różnego rodzaju usługi, m.in.: 

- usługi handlowe: sklep spożywczy  

- usługi ciesielsko - dekarskie   

- usługi ciesielsko- stolarskie TARTAK 

- uprawa i sprzedaż boczniaków 

- usługi koparko – ładowarki  



- usługi handlowe – sprzedaż warzyw i  owoców 

              Mieszkańcy utrzymują się w sektorze publicznym i prywatnym poza wsią oraz 

z różnego rodzaju świadczeń socjalnych. 

MOCNE STRONY 

 bliskość dużych miast 

 atrakcyjne tereny pod zabudowę mieszkaniową 

 dostatecznie rozwinięta infrastruktura drogowa 

 wysoki poziom zwodociągowania wsi 

 pracowitość i zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi 

 aktywne organizacje społeczne 

 ciekawe miejsce dla osób preferujących spokój i wypoczynek na łonie natury 

 

                       Jak wynika z przeprowadzonej analizy, Zarzewek odznacza się średnio 

rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną, co zwiększa atrakcyjność terenu 

zarówno pod względem inwestycji, jak i zabudowy mieszkaniowej. Bliskość dużych 

miast, a także ciekawa okolica, spokój, bezpieczeństwo   i życzliwość lokalnej 

społeczności zachęcają do osiedlania się w tym miejscu na stałe. Warunki takie w 

połączeniu ze współczesnym trendem migracji ludności na wieś, mogą w istotny 

sposób wpływać na rozwój sołectwa. 

Niewątpliwie ważnym „zasobem” dla Zarzewka są sami jego mieszkańcy. 

Pomimo narastającej ilości codziennych problemów aktywnie uczestniczą w życiu wsi 

i chętnie podejmują działania na rzecz podtrzymywania lokalnych tradycji oraz 

integracji społeczeństwa. Brakuje niestety miejsc do aktywnego wypoczynku 

odpowiedniej bazy materialnej umożliwiającej realizację wielu interesujących 

pomysłów. Jednak fakt ten nie zraża mieszkańców. Wszelkie przeszkody mobilizują 

ich do jeszcze intensywniejszych działań i poszukiwania nowych możliwości. 

 



PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI Zarzewek 

Misja :Zarzewek - wieś gwarantująca poprawę jakości życia mieszkańców 

cel 1:zagospodarowanie  terenów i obiektów  publicznych 

Cel ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturalnych oraz rekreacyjnych 

mieszkańcom wsi. 

Projekty: 

-Budowa placu zabaw na gruntach wsi |Zarzewek 

-Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Zarzewku 

-Remont i modernizacja Domu Kultury  

-Budowa boisk na gruntach przy Domu Kultury  

cel 2: 

wzrost bezpieczeństwa na wsi oraz modernizacja infrastruktury 

technicznej 

Określony cel ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa na obszarach wiejskich, 

co wpłynie na wzrost jakości życia na wsi 

Projekty: 

- Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Osieczu Drugiej 

cel 3: 

integracja społeczności wiejskiej i kultywowanie tradycji 

Cel zostanie osiągnięty poprzez promocję walorów obszaru, a także odbudowę i poprawę 

stanu dziedzictwa kulturalnego. 


