Rychwał – w czołówce gmin
wdrażających zieloną energię
Gmina Rychwał konsekwentnie prowadzi politykę
mającą na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych, czyli poprawę środowiska naturalnego z korzyścią
dla mieszkańców. Przykładem są choćby projekty związane z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków
na potrzeby gospodarstw
domowych czy też termomodernizacją szkół i innych budynków publicznych. Dbałość o dobry stan środowiska
naturalnego, a także poprawę sytuacji finansowej mieszkańców najlepiej widać na
przykładzie projektów związanych z montażem instalacji
fotowoltaicznych. Pierwszy
taki projekt realizowaliśmy
w 2015 r. - jako jedna z czterech gmin w Wielkopolsce,
a środki na ten cel pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
W ramach projektu „Budowa
na terenie gminy Rychwał mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących odnawialne źródła energii”, zrealizowano 27 mikroinstalacji w tym
25 instalacji zamontowano
na nieruchomościach należących do mieszkańców,
a 2 na obiektach gminnych tj.
Bibliotece Publicznej oraz na
terenie oczyszczalni ścieków.
Wartość tego projektu to

639 834,88 zł zaś udział środków Unii Europejskiej wyniósł
567 797,00 zł.
Ten projekt cieszył się tak
dużym
zainteresowaniem
wśród mieszkańców, że po
jego zakończeniu zaczęliśmy
szukać kolejnych źródeł finansowania tego typu inwestycji. Kilkumiesięczne starania,
mające na celu przekonanie
Urzędu Marszałkowskiego
o potrzebie realizacji takich
projektów zakończyły się
sukcesem. Aby zwiększyć
szanse na uzyskanie dofinansowania podjęliśmy decyzję
o zawiązaniu wraz z gminami:
Golina, Tuliszków i Wierzbinek partnerstwa, mającego
na celu wspólne ubieganie
się i realizację projektu pn.
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał,
Tuliszków i Wierzbinek. Liderem partnerstwa, jako inicjator projektu, została gmina
Rychwał. Wniosek o dotację
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 20142020, w ramach Poddziałania
3.1.1. Wytwarzanie energii
z odnawialnych źródeł energii został złożony 31 sierpnia
2017 r. Po kilkumiesięcznej
procedurze oceny formalnej i merytorycznej wniosek
ten znalazł się na wysokim

9 miejscu listy rankingowej.
29 maja br. w Rychwale uroczyście podpisano umowę
o dofinansowanie projektu.
W imieniu Marszałka Województwa
Wielkopolskiego,
umowę podpisał Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
zaś cztery partnerskie gminy reprezentował Burmistrz
Rychwała Stefan Dziamara.
Projekt przewiduje wykonanie 668 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby
gospodarstw domowych na
terenie trzech gmin powiatu
konińskiego: Rychwał (172
instalacje), Golina (169 instalacji) i Wierzbinek (166 instalacji) oraz 1 powiatu tureckiego czyli gminy Tuliszków (161
instalacji). W ramach projektu
przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy
2,1 kW i 3 kW (łączna moc
instalacji wynosić będzie
1 895,1 kWe), przetwarzających energię słoneczną
w energię elektryczną, które
będą montowane na budynkach należących do mieszkańców poszczególnych gmin.
Całkowita wartość projektu
to 8 852 041,98 zł. Wysokość
dotacji to 5 501 615 zł.
Jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ogłoszono przetarg na
dostawę i montaż instalacji

fotowoltaicznych. 10 sierpnia
br. podpisano umowę z generalnym wykonawcą – Moris Polska Sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie. Obecnie trwają jeszcze prace związane
z opracowaniem dokumentacji wykonawczej. Rozpoczęto
już pierwsze prace elektryczne w budynkach. Planowany
termin zakończenia realizacji
projektu to 31 grudnia br.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
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MAMY KINO!

Kilka miesięcy temu nikt z mieszkańców nie pomyślałby, że w naszej gminie może powstać sala kinowa. Większość z nas kojarzy kino jako salę wypełnioną
długimi rzędami krzeseł z ogromnym ekranem i wielką powierzchnią użytkową. Pomyślelibyśmy „Jak więc
w Rychwale może powstać taki obiekt?” A jednak! Mamy
kino, którego zazdroszczą nam mieszkańcy sąsiednich
gmin i nie tylko.
Kino świetnie wpasowało się w otoczenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Rychwale tworząc tym samym miejsce rozrywki dostępne dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. Połączenie kręgielni,
hali sportowej, skateparku i restauracji sprawia, że jest
to częsty punkt rodzinnych spacerów, szkolnych wycieczek, a nawet miejsce imprez okolicznościowych: urodzin czy spotkań firmowych. Od czasu
uroczystej inauguracji kino odwiedziło ponad
4000 osób. Wyświetlono ponad 280 filmów, co
w przeliczeniu na godziny daje około 420 h.
O ogromnym zainteresowaniu wśród mieszkańców świadczy fakt, iż ponad połowa seansów
wyświetlona była na specjalne życzenie. Oprócz
podstawowego zadania jakim jest zapewnienie
niebanalnej formy rozrywki, kino pełni rolę edukacyjną oraz społeczną. Służą temu dodatkowo
organizowane wydarzenia – m.in. spotkania ze
znanymi postaciami ze świata filmowego, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, turniej X box’a,
wspólne spotkania przy kawie, prelekcje i wykłady.
Powstanie kina pozwoliło na wyrównanie szans
w dostępie do kultury oraz przybliżenie do prawdziwego świata filmu. W tym roku mieszkańcy mieli możliwość spotkania z Marianem Dziędzielem –
aktorem filmowym i telewizyjnym oraz z Januszem
Zaorskim – reżyserem i producentem filmowym.
Bilet wstępu kosztuje jedyne 5 zł a repertuar
i wszelkie informacje można znaleźć na stronach:
www.kinozarogiem.pl www.rychwal.pl oraz na
portalu społecznościowym Facebook. Zapraszamy
również do kontaktu telefonicznego pod nr tel.
518 373 876.
Projekt „Małe Kino Społecznościowe szansą na
rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski” został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Woj.
Wielkopolskiego. Wartość zadania to 150 896 zł
z czego dofinansowanie to 81 166 zł.
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PODSUMOWANIE PRACY SAMORZĄDU
I BURMISTRZA RYCHWAŁA W LATACH 2015-2018
Wkrótce miną kolejne cztery lata mojego urzędowania na tak zaszczytnym,
ale i jakże bardzo odpowiedzialnym
stanowisku Burmistrza Gminy i Miasta
Rychwał.
Realizując obowiązek informowania
mieszkańców o działalności Rady Miejskiej i Burmistrza, przedkładam Państwu
raport z działalności Gminy Rychwał za
lata 2015 – 2018, który jest podsumowaW towarzystwie Burmistrza Stefana Dziamary od lewej Karolina Małolepsza Kierownika Referatu Gospodarki,
niem obejmującym najważniejsze obszaBeata Lewandowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewa Jędrzejczak Zastępca Burmistrza Rychwała,
ry funkcjonowania gminy.
W ostatnich latach została zwiększo- Katarzyna Kwiecińska Skarbnik, Marzena Grubska Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu,
Sławomir Plich Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
na ilość zadań nałożonych na samorządy.
Pomimo wielu trudności, z którymi mumowych oraz do poprawy jakości powietrza.
sieliśmy się nieustannie mierzyć, dzięki wspólnemu wysiłkowi
Nasz samorząd silnie zaangażował się w rozwój gospodari wielkiej motywacji, udało się nam zrealizować wiele wartoczy poprzez wyznaczenie terenów inwestycyjnych. Daje on
ściowych przedsięwzięć.
możliwość udzielania poważnego wsparcia istniejącym i wchoDzięki naszej operatywności budżet gminy został zasilony
dzącym na rynek przedsiębiorstwom poprzez państwową oraz
dodatkowymi środkami zewnętrznymi o łącznej wysokości pogminną pomoc publiczną w postaci zwolnień w podatku od
nad 7,2 mln zł. Pozyskane przez nas, bezzwrotne dotacje moglinieruchomości.
śmy przeznaczyć na realizację różnego rodzaju przedsięwzięcia
Aby stworzyć nowe możliwości rozwojowe i przyspieszyć
i inwestycje w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komuprocesy inwestycyjne w całej gminie opracowaliśmy zmiany
nalnej, edukacji, kultury, turystyki, sportu i rekreacji sprawiając,
planów zagospodarowania przestrzennego.
że jakość naszego życia stała się bliższa standardom europejWielką wagę przykładaliśmy do zapewnienia naszym dzieskim. Dysponując niewielką kwotą środków własnych, którą
ciom i uczniom jak najlepszej oferty edukacyjnej. Podkreślenia
rokrocznie mogliśmy przeznaczać na zadania inwestycyjne,
wymaga nasz wysiłek finansowy, polegający na wielomiliorealizowaliśmy głównie te inwestycje, które uzyskały znacząnowym dofinansowaniu szkół i przedszkoli, unowocześnieniu
ce dofinansowanie. W ten sposób osiągnęliśmy maksymalny
bazy dydaktycznej, wprowadzaniu aktywnych form nauczania.
do uzyskania efekt w postaci dobrze rozwiniętej infrastruktury
Utworzenie dodatkowego przedszkola w budynku po byłej
technicznej i społecznej. Jednocześnie staraliśmy się prowadzić
szkole podstawowej w Siąszycach, umożliwiło przyjęcie do
politykę zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą potrzeby
przedszkoli wszystkich zainteresowanych dzieci, co powinno
zarówno miasta, jak i miejscowości wiejskich.
być celem każdej gminy w Polsce.
Możemy z satysfakcją odnotować, że poza nielicznymi wyJednym z priorytetów tej kadencji była dla mnie zmiana
jątkami, stan ulic i dróg będących w zarządzie gminy jest dobry
wizerunku Urzędu – stworzenie w nim miejsca przyjaznego
i bardzo dobry.
mieszkańcom, gdzie mogą się spotkać z profesjonalną obsługą.
Wielkim osiągnięciem tej kadencji są z pewnością projekMyślę, że w dużej mierze cel ten został osiągnięty. Urząd działa
ty montażu instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach
w sposób przejrzysty, sprawny i bardziej nowoczesny. Utwodomowych i 2 obiektach użyteczności publicznej. Około 10 %
rzyliśmy Biuro Obsługi Interesanta, wdrożyliśmy elektroniczny
domów w naszej gminie zostanie wyposażonych w nowoczeobieg dokumentów i wprowadziliśmy możliwość zapłaty kartą
sne, wysokiej klasy instalacje przyczyniające się do wyższego
płatniczą.
komfortu życia, niższych kosztów utrzymania gospodarstw doRADA MIEJSKA
W RYCHWALE
Roman Drewniacki –
Przewodniczący
Zofia Michalak Wiceprzewodnicząca
Henryk Grądziel Wiceprzewodniczący
Tadeusz Bengier
Krzysztof Cichy
Magdalena Jagodzińska
Iwona Jakubowska
Janusz Juszczak
Aleksander Krzyżanowski
Jolanta Olkowska
Cezary Piasecki
Krzysztof Raczkowski
Elżbieta Rogowicz
Roman Stanisławski
Waldemar Urbaniak
RADA MIEJSKA W RYCHWALE KADENCJA 2014-2018
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Sfera pomocy społecznej została obciążona nowymi zadaniami o bardzo szerokim zakresie. Zapewnienie dobrej jakości
usług możliwe było poprzez realizację projektów systemowych
przez MGOPS, aktywizację osób wykluczonych społecznie, poprzez wsparcie finansowe i rzeczowe osób i rodzin, poradnictwo oraz świadczenie specjalistycznych usług.
Kontynuujemy bardzo efektywną współpracę z organizacjami pozarządowymi. Duża aktywność środowisk społecznych, działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym
i wolontariacie, umożliwiła realizację szeregu zadań wspierających działalność gminy w zakresie kultury, sportu, rekreacji
i pomocy społecznej.
Racjonalne gospodarowanie budżetem gminy było efektem intensywnej pracy oraz współdziałania wielu osób i podmiotów. Odważna, ale też rozważna polityka finansowa pozwoliła nam na efektywne zarządzanie i optymalne wykorzystanie
dostępnych środków.
Jestem przekonany, że minione cztery lata, dzięki konstruktywnej współpracy z pracownikami Urzędu, jednostek organizacyjnych, sołtysami, organizacjami pozarządowymi, biznesem
oraz przy zaangażowaniu wielu osób prężnie działających, były

AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
naszą dobrą receptą na kształtowanie pozytywnego wizerunku
naszej gminy, wszechstronnego i intensywnego rozwoju oraz
budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Szczególnie dziękuję Radzie Miejskiej w Rychwale, która
wspierała mnie w realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć.
Niejednokrotnie była ich twórcą, bądź współtwórcą. Wspólnie
wypracowywaliśmy takie kierunki działań, aby spełniały one
oczekiwania każdego radnego. Dziękuję Wam za dobrą, rzeczową współpracę.
Dziękuję za obywatelską postawę i pójście w 2014 r. na wybory i oddanie głosu zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami. Dziękuję jeszcze raz za głosy oddane na moją osobę. To
było i jest dla mnie ogromne wyróżnienie i zobowiązanie.
Mając nadzieję, że nie zawiedliśmy pokładanego w nas zaufania, życzę Państwu miłej lektury.

Gminne finanse w latach 2014-2018
Jeśli spojrzymy na obecną kondycję finansową gminy, to
nie ma wątpliwości, że był to okres bardzo udany, chociaż wcale niełatwy. Zauważalna stała się zmiana w zakresie kierunków
inwestycji gminnych, które w większym stopniu koncentrują
się na kluczowej dla rozwoju naszej gminy podstawowej infrastrukturze oraz udziale środków zewnętrznych.
W wyniku zmian harmonogramów dokonano wcześniejszych częściowych spłat kredytów, co wyraźnie polepszyło
wskaźniki na lata następne.
Mając na celu zwiększenie środków na realizację inwestycji
w kolejnych latach, stabilizację wskaźników spłat zadłużenia
w 2016 roku podjęto decyzję o restrukturyzacji zadłużenia poprzez subrogację wierzytelności. Odbyła się ona to na podstawie art. 518 kodeksu cywilnego.
Dzięki niej zwiększyło się bezpieczeństwo na wskaźniku
spłat tak, że w razie nieprzewidzianych wydarzeń powodujących zmniejszenie zakładanych wpływów do budżetu Rada
Miejska będzie mogła w kolejnych latach uchwalać budżet bez
obawy naruszenia ustawy o finansach publicznych.

W obecnej kadencji skorzystaliśmy z pożyczek i kredytów
na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.
Część z nich zostanie całkowicie spłacona po otrzymaniu dofinansowania.
Przewidywane zadłużenie na koniec 2018 roku to kwota
16,3 milionów (z czego 1,2 mln zostanie spłacone w 2019 roku
a kwota 1 ,7 mln stanowi wkład własny w realizowane inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej).
Monitorowane są możliwości wcześniejszych spłat długu
przez Gminę zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Nowe zadania nałożone przez państwo spowodowały
znaczny wzrost dochodów gminy w latach 2015-2018. Dlatego obserwujemy duży skok w dochodach w grupie subwencji
i dotacji. Niestety Gmina z tego tytułu nic nie zyskuje, a środki
te może wydatkować tylko kierunkowo, zgodnie z przeznaczeniem.
Dochody podatkowe sukcesywnie wzrastają mimo,
że Rychwał nie należy do przemysłowych potentatów.
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Poprawa wizerunku gminy służy z jednej strony poprawie jakości życia mieszkańców, z drugiej zachęceniu przedsiębiorców
do inwestowania. Zależy nam także na rozwoju funkcjonujących już zakładów pracy i utrzymaniu dotychczasowych stanowisk. Stąd nasze działania wspierające lokalnych przedsiębiorców.

W ostatnich latach udało się również uzyskać znaczne dochody ze sprzedaży mienia gminnego. Pozwoliło to z jednej
strony na uzyskanie dodatkowych dochodów, a z drugiej strony pustostany i ruiny w rękach nowych właścicieli z czasem
stały się przyjemnym wizerunkiem oraz miejscami pracy dla
mieszkańców gminy a tym samym nowym źródłem dochodów
budżetu Gminy Rychwał.

W ostatnich latach możemy zaobserwować znaczny wzrost
budżetu Gminy Rychwał, który jest związany z nałożeniem
nowych zadań z zakresu administracji rządowej.
Wśród wydatków najwyższe kwoty to oczywiście te, które
dotyczą oświaty i pomocy społecznej.

W pomocy społecznej związany jest on z realizowanymi
programami rządowymi 500+ oraz 300. Zwiększyło to budżet
o ponad 6,5 miliona złotych.

W pojęciu pozostałe wydatki mieszczą się środki przeznaczane na drogi, straże, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę
odpadami, oświetlenie uliczne i drogowe oraz sport i kulturę.
Środki te są porównywalne w poszczególnych latach. Ich
wygospodarowanie z budżetu jest możliwe po zapewnieniu
środków na zadania oświatowe, pomoc społeczna oraz administrację.
Corocznie w budżecie są wyodrębnione środki w ramach funduszu sołeckiego. W ten sposób mieszkańcy uczestniczą w podejmowaniu decyzji o sprawach gminy i planowanych wydatkach. W latach 2015-2018 zrealizowano we
wszystkich 23 sołectwach przedsięwzięcia za łączną kwotę
1 343 232,00 zł.

Reforma oświatowa nie oznacza dla samorządu oszczędności. Wygaszanie gimnazjuma a wprowadzenie 8 letnich szkół
podstawowych prowadzi do zwiększenia kosztów. Wiąże się to
z dostosowaniem pomieszczeń na zajęcia lekcyjne, dowozem
uczniów do placówek oświatowych, organizacją zajęć świetlicowych, także odpowiednim organizowaniem pracy kadry
wychowawczej. W ostatnich latach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców rozbudowaliśmy bazę przedszkolną.
Poniżej przedstawiono jak kształtuje się udział państwa
(subwencje i dotacje) w finansowaniu oświaty w gminie
Rychwał.
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Udział środków państwa w finansowaniu oświaty w ostatnich latach sukcesywnie się zmniejsza, co skutkuje angażowaniem większych środków ze strony gminy. Subwencje i dotacje
przeliczane na liczbę uczniów nie pokrywają wynagrodzeń nauczycieli, bowiem zajęcia prowadzone są niezależnie czy dzieci
w klasie jest 20 czy 10.
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AKTUALNOŚCI

Angażowanie własnych środków samorządu jest niezbędne aby zapewnić odpowiedni poziom nauczania w gminie
Rychwał obecnie są to środki rzędu ok. 5,5 mln złotych.

Gmina Rychwał w mijającej kadencji
postawiła na realizację inwestycji z udziałem środków zewnętrznych, a w szczególności z Unii Europejskiej. Większość
inwestycji przypadła do realizacji w latach 2017-2018. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu szans jakie dają fundusze
z Unii Europejskiej udało się pozyskać
ponad 10 milionów złotych, ( część z tych
środków wpłynie do budżetu Gminy dopiero w 2019 roku).
Jak wiele energii wymagają starania
o każdą złotówkę dla wielu pozostanie
„tajemnicą Poliszynela”. Efekty skuteczności naszych działań widoczne są gołym
okiem.
Dzięki wspólnym wysiłkom udało się
zrealizować: budowę dróg gminnych,
budowę paneli fotowoltaicznych, termomodernizację budynku SP w Jaroszewicach Grodzieckich, budynków świetlic wiejskich w Modlibogowicach
i Wardężynie, modernizację Stacji
Uzdatniania Wody w Jaroszewicach
Rychwalskich. Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy zyskali bezpieczne
place zabaw. To tylko niektóre ze zrealizowanych oraz podjętych przedsięwzięć przez rychwalski samorząd.
Wśród wielu zadań prowadzonych przez Samorząd Rychwała znalazły się również takie, które wykonano
przy współpracy z innymi samorządami. Pozwoliło to na wykonanie przedsięwzięć na terenie gminy o wartości
2 337 189,00 zł przy niewielkim zaangażowaniu środków własnych tj.
1 179 300,00 zł.

AKTUALNOŚCI
W gminie Rychwał wykonano szereg inwestycji drogowych.
Zadbano, aby w każdej gminnej miejscowości były one prowadzone.
W 2015 r. wykonano nawierzchnie asfaltowe na drogach
w miejscowościach: Zosinki, Franki, Wola Rychwalska i w sołectwie Broniki (łącznie 1644 m). Ponadto w miejscowości Rybie
utwardzono tłuczeniem odcinek drogi o długości 250 m. Łączny koszt tych inwestycji to 440 tys. zł. Połowa tej kwoty to środki własne, natomiast 220 tys. pozyskano ze środków budżetu
Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Rychwał w ramach porozumienia z Powiatem Konińskim wykonała chodniki w miejscowości Siąszyce Trzecie i Jaroszewice Rychwalskie. Powiat
koniński zrealizował przebudowę ulicy Sportowej w Rychwale.
W 2016 r. w Gminie Rychwał dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego udało się zrealizować inwestycje drogowe w miejscowościach Dąbroszyn i Gliny (łącznie 1242 m).
W miejscowości Gliny utwardzono także parking przy Świetlicy
Wiejskiej o powierzchni 500 m². Całkowita wartość tych trzech
inwestycji to ok. 350 tys. zł.
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W ramach programu PROW na lata 2014-2020 przebudowano drogę w miejscowości Grochowy, wykonano nawierzchnię
asfaltową na odcinku Wola Rychwalska-Złotkowy, przebudowano ulice Gimnazjalną w Rychwale i wykonano zmianę nawierzchni drogi w miejscowości Grabowa (łącznie 3051 m).
Łączna kwota inwestycji to ponad 2,5 mln zł, w tym dofinasowanie ze środków unijnych ponad 1,5 mln zł.
Dzięki Powiatowi Konińskiemu udało się zrealizować przebudowę ulicy Konińskiej w Rychwale obejmującą wykonanie
chodników, miejsc parkingowych i nową nawierzchnię asfaltową. Efektem dobrej współpracy było również położenie nowej
warstwy asfaltu na ul. Grabowskiej w Rychwale. Wartość obu
inwestycji zamknęła się w kwocie 888 tys. zł.
Kolejne gminne inwestycje to wykonanie drogi asfaltowej
w Lubinach, przebudowa drogi w miejscowości Zosinki i ul. Łąkowej w Rychwale (łącznie 1708 m) na kwotę ponad 1,5 mln zł.
Rozpoczęła się także inwestycja dotycząca przebudowy
drogi powiatowej na odcinku Rychwał – Złotkowy o długości
1985 m, za ponad 1,5 mln zł na realizację której gmina Rychwał
przekazała 400 tys zł.

8
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Dzięki możliwości zakupu w przystępnej cenie
materiału będącego w dyspozycji GDDKiA utwardzono drogi w sołectwach Dąbroszyn, Modlibogowice, Broniki, Jaroszewice Grodzieckie, Zosinki
i Siąszyce.
Przy staraniach Burmistrza Rychwała GDDKiA wykonała ciąg pieszo-rowerowy w Siąszycach i Białej
Panieńskiej o łącznej długości 1400 m. Wartości inwestycji to 990 tys. zł.
Ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego powstał chodnik w pasie drogi wojewódz-

AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI
kiej na odcinku Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał
ul. Grodziecka. Koszt całej inwestycji to ponad
1,8 mln zł.
W 2017 r. zakończyła się również budowa chodnika na odcinku Grochowy - Siąszyce Trzecie-Siąszyce
wzdłuż drogi powiatowej o łącznej długości 2 km za
kwotę 199 tys. zł.
Nowe chodniki powstały również w Rychwale
przy ulicy: Przedszkolnej, Ogrodowej, Okólnej, Akacjowej i Nowej. Łączna kwota inwestycji ze środków
własnych gminy to ponad 361 tys. zł.

AKTUALNOŚCI
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Rychwalskie inwestycje to również zmiany w zagospodarowaniu terenu. Powstały place zabaw w Grochowach, Siąszycach i Białej Panieńskiej (na łączną wartość 98 tys. zł, w tym prawie 62 tys. zł dofinansowania),
zielone klasy edukacyjne przy szkołach podstawowych w Dąbroszynie, Kucharach Kościelnych, Grochowach, Rychwale. Obecnie jeszcze w trakcie realizacji są w Białej Panieńskiej i Jaroszewicach Grodzieckich
(łączny koszt zadania to ponad 160 tys. zł w tym 124 tys. zł dofinansowania).
Realizowany jest również projekt Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Żurawin w Rychwale w wysokości
100 tys., na który pozyskano środki w wysokości 50 tys.

10
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Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
Zapewnienie ciągłych dostaw wody przy zachowaniu odpowiedniego jej ciśnienia oraz bezawaryjny system odbierania
ścieków, obejmujący jak największą liczbę gospodarstw domowych to od wielu lat cel władz Rychwała. Mimo, iż w dzisiejszych czasach sieć wodociągowa nie jest żadnym luksusem, to
wyzwaniem staje się zapewnienie ciągłości dostaw, w sytuacji
powtarzających się suszy oraz coraz większego zużycia wody
na cele bytowe i gospodarcze. Aby zapobiec tym sytuacją corocznie realizowane są inwestycje związane zarówno z budową
nowych sieci jak i modernizacją już istniejącej infrastruktury.
W lata 2017 – 2018 na terenie naszej gminy realizowane były
trzy duże projekty wodno-kanalizacyjne, pierwszy pn. „Poprawa
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy
Rychwał” realizowany był przez gminę Rychwał, pozostałe dwa
projekty realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rychwale. Projekty te współfinansowane są
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Uroczyste otwarcie SUW w Jaroszewicach Rychwalskich

STACJA UZDATNIANIA WODY JAROSZEWICACH RYCHWALSKICH

W ramach projektu gminnego największym zadaniem była
przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Jaroszewicach Rychwalskich wraz z budową studni awaryjnej głębinowej. Wykonawcą przebudowy SUW była firma HYDRO-MARKO
Sp. z o.o. Sp. k. Studnię natomiast wykonała firma „GRUBERSKI”
Zakład Wiertniczy MARZENA GRUBERSKA z Woli Podłężnej.
Koszt inwestycji to ponad 3 000 000 zł, z czego dofinasowanie to
1 590 718 zł . W ramach przebudowy SUW został wyremontowany i ocieplony budynek stacji, wymieniono urządzenia
technologiczne do uzdatniania wody, a także powstały dwa
zbiorniki na wodę uzdatnioną. W ramach tej samej operacji
wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na ul. Polnej
w Rychwale - etap IV, wartość inwestycji to 145 458,41 zł,
dofinansowanie z PROW 75 248,11 zł

W ramach projektu realizowanego przez PGKIM
w Rychwale w tym roku wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w m.
Grabowa wartość inwestycji:
403 587 zł, dofinansowanie
z PROW: 208 782 zł. Natomiast w roku 2019 Przedsiębiorstwo zrealizuje remont
trzech przepompowni ścieków w Rychwale (wartość inwestycji: 280 000 zł, dofinansowanie z PROW: 144 848 zł,)
i budowa sieci wodociągowej
w Rychwale ul. Grabowska
(wartość inwestycji: 86 419,57
zł, dofinansowanie z PROW:
44 706 zł).

Odbiór techniczny SUW

AKTUALNOŚCI
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Zagospodarowanie
przestrzenne w latach
2015 – 2018
W latach 2015-2018 przeprowadzono cztery zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
obejmujące wybrane obszary gminy i miasta Rychwał (cztery etapy). Zmianą przeznaczenia objęto łącznie osiemnaście
obszarów funkcjonalnych (tj. 44 działki ewidencyjne).
Zmiany planów miejscowych które były poprzedzone
wnioskami mieszkańców zostały zatwierdzone uchwałami
Rady Miejskiej w Rychwale:
• nr XIII/80/15 z dnia 6 listopada 2015 roku;
• nr XIII/81/15 z dnia 6 listopada 2015 roku;
• nr XXXIX/259/17 z dnia 22 listopada 2017 roku;
• nr XLI/275/18 z dnia 6 lutego 2018 roku.
Realizacja złożonych wniosków była możliwa po wcześniejszej analizie i stwierdzeniu ich zgodności ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał, które zostało zatwierdzone
w 2014 roku. Zmiany planu były prowadzone sukcesywnie
w miarę napływających wniosków.
Obecnie w ramach uchwały nr XLI/276/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 lutego 2018 roku, prowadzone
są prace związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta
Rychwał. Uchwalenie zmiany studium gminnego, umożliwi
przeprowadzenie kolejnej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to tych wniosków,
co do których stwierdzono brak spójności wnioskowanego
przeznaczenia z ustaleniami studium z 2014 roku. Prace nad
kolejną zmianą planu miejscowego zostały już rozpoczęte –
trwa weryfikacja ich zgodności z opracowanym projektem
studium gminnego.

Wsparcie dla przedsiębiorców
Częste zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego umożliwiają mieszkańcom gminy realizację
ich projektów inwestycyjnych. Najczęściej jest to budowa
domu mieszkalnego. Często jednak zmiany mają na celu
utworzenie przedsiębiorstwa i stworzenie nowych miejsc
pracy. Gmina Rychwał wspiera takie przedsięwzięcia chociażby poprzez stosowanie ulg podatkowych. Gmina jest
także udziałowcem Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Koninie, która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa
(MSP) poprzez realizację usług doradczych, szkoleniowych
i informacyjnych oraz udziela dotacji. Wspiera również
przedsiębiorców w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł
finansowania, opracowywaniu dokumentacji kredytowej,
oraz pośredniczy w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń
dla przedsiębiorców.

W związku ze zwiększającą się liczbą przedsiębiorców
z terenu gminy Rychwał, którzy korzystają ze wsparcia
Agencji m.in. z pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń, gmina Rychwał przeznaczyła kwotę ponad
30 tys. złotych na objęcie udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, co pozwoli na zwiększenie kwoty pomocy dla rychwalskich firm.
Podmioty gospodarcze w latach 2011-2018

Jedną z największych inwestycji, która została zrealizowana w ostatnich latach na terenie naszej gminy jest budowa zakładu JARO-MEBLE w Rychwale, przy ulicy Józefów.
Powstało tam wiele nowych miejsc pracy, a w przyszłości
zakład ten ma być jeszcze rozbudowany. Warto także wspomnieć o uruchomionym na terenie dawnego SKR punktów
napraw ciągników rolniczych, czy też budowie domu opieki
nad osobami starszymi.
Firma JARO-MEBLE w Rychwale
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Ochrona zdrowia
Samorząd Gminy Rychwał podejmuje wiele działań na
rzecz ochrony zdrowia mieszkańców, poprawy jakości ich życia
oraz łatwiejszego dostępu do specjalistycznych badań profilaktycznych.
Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań niezbędna jest profilaktyka. Dlatego Samorząd nawiązuje współpracę z instytucjami,
zajmującymi się organizacją bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców. Dużym zainteresowaniem cieszą się
organizowane co roku badania: płuc, słuchu, wzroku, mammografie, cytologiczne, czy badania w kierunku wykrywania nowotworów prostaty i jelita grubego.
Nasza gmina bierze również udział w różnego rodzaju akcjach profilaktycznych. W 2017 roku w Rychwale zorganizowano m.in. akcję „Nie nowotworom u dzieci” obejmujące profilaktykę nowotworów u najmłodszych, podczas której przebadano
ponad 100 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Zainteresowanie badaniami było bardzo duże, dlatego w tym roku planujemy powtórzyć tę akcję. Badania dla najmłodszych mieszkańców odbędą się 22 października br. w Rychwale.

„Nie nowotworom u dzieci”

W tym roku Gmina Rychwał włączyła się również w akcję
badań zębów u dzieci prowadzoną w szkołach przez Fundację
„Wiewiórki Julii”.
Bardzo ważna jest także profilaktyka chorób układu oddechowego. We współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy
w Wolicy w 2017 r. zorganizowano w Rychwale bezpłatne badanie płuc dla mieszkańców, w ramach programu Profilaktyki
schorzeń układu oddechowego. Badania odbyły się w ruchomym specjalistycznym ambulansie przy Sali OSP w Rychwale
i obejmowały zdjęcie rtg klatki piersiowej wykonywane nowej
generacji cyfrowym aparatem rentgenowskim oraz spirometrię. W badaniu wzięło udział 300 osób.
Oprócz zrealizowanych już projektów i badań planowane
są kolejne przedsięwzięcia w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Jeszcze w tym roku szkolnym szóstoklasiści

Badania zębów u dzieci - Fundacja „Wiewiórki Juli”

ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy, w ramach programu „Hej słyszysz???” skorzystają z bezpłatnych badań słuchu, które przeprowadzą lekarze ze Szpitala Klinicznego
im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu.
W 2008 r. konińskie Pogotowie Ratunkowe uruchomiło
podstację w Rychwale w której przez całą dobę stacjonuje karetka pogotowia z pełną obsługą. Podstacja obsługuje gminy
Rychwał, Rzgów i Grodziec. Dzięki temu o kilkadziesiąt minut
skraca się czas dojazdu do wypadku. W 2017 r. do Rychwała
została przekazana najnowocześniejsza karetka z urządzeniem
do uciskania klatki piersiowej oraz aparatem, dzięki któremu
ratownicy mogą zrobić EKG, zmierzyć ciśnienie, czy w przypadku podejrzenia zawału serca skontaktować się bezpośrednio
z lekarzem, który zdecyduje, czy pacjent musi trafić na oddział
kardiologiczny, czy na SOR.
Nawiązaliśmy również współpracę z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Ostrowie Wielkopolskim, co pozwala na
szybki transport osób z zagrożeniem życia. Jesteśmy w trakcie
realizacji zakupu BUS-a, który będzie przewoził osoby niepełnosprawne, dzięki dofinasowaniu w wysokości 80 000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstacja w Rychwale - nowoczesny ambulans

Bezpieczeństwo
publiczne
Na terenie gminy Rychwał działa 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które skupiają 850 członków. Na ich
wyposażeniu znajduje się 17 pojazdów w tym zakupiony za
1 131 335 zł MAN do jednostki OSP Rychwał. Pozyskanie nowego średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego pozwoliło na
przekazanie dotychczas eksploatowanego STARa do jednostki
OSP Kuchary Kościelne, która 15 grudnia 2017 roku zakończyła kilkuletni etap przygotowań i została decyzją Komendanta
Głównego włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Poza pojazdami w remizach znajduje się
wyposażenie i sprzęt niezbędny do podejmowania działań
ratowniczo – gaśniczych (motopompy, pilarki ratownicze, narzędzia hydrauliczne, wentylatory, agregaty, środki łączności
itp.) oraz środki ochrony osobistej. Co roku samorząd Rychwała
stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na zakupy
najpotrzebniejszego wyposażenia. W tym roku został złożony
wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości o dofinansowanie
sprzętu dla wszystkich 11 jednostek na kwotę ponad 62 tys. zł
m.in. na defibrylatory, pilarki, agregaty, latarki, noże do pasów
bezpieczeństwa i detektory.

Nowy samochód dla Jednostki OSP Rychwał

Dodatkowo druhowie zarówno z pozyskanych środków
jak i we własnym zakresie modernizują strażnice, remontują
garaże, wykonują niezbędne naprawy. Dbają o wygląd remiz, w których organizują wszelkiego rodzaju uroczystości.
W czynie społecznym angażują się w wydarzenia organizo-
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wane przez Samorząd, zabezpieczają Rychwalia, rajdy rowerowe, uświetniają uroczystości lokalne i kościelne. W tym roku
hucznie obchodzono 100-lecia jednostek OSP Grochowy i OSP
Kuchary Kościelne. Liczba obecnych gości i mieszkańców pokazała jak dużym szacunkiem cieszą się strażacy w naszej społeczności.

Obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

W trosce o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców natomiast organizowane są debaty społeczne, a Samorząd Rychwała wspólnie z Komendantem Miejskim Policji w Koninie wraz
z przedstawicielami sąsiednich gmin podjęli decyzję o rozpoczęciu realizacji programu „Razem dla bezpieczeństwa”, którego celem jest przybliżenie policji do społeczeństwa i większa
reakcja na sygnały od mieszkańców poprzez wzmożone patrole
oraz aktywność policjantów dzielnicowych.

Zawody sportowo - pożarnicze OLDBOY

Nadmienić należy, że druhowie nie tylko ratują życie,
zdrowie i mienie mieszkańców, ale także uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, zawodach OLDBOY, manewrach,
szkoleniach. Szerzą wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.
Co roku przeprowadzają Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz 10 dniowy obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Umowa partnerska „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA”

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi
W ostatnich latach na terenie gminy Rychwał powstały
nowe organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie „Vida Artis”,
Stowarzyszenie „Przyjazna i kreatywna szkoła” oraz „Koło Emerytów i Rencistów”.
Stowarzyszenie Vida Artis aktywnie uczestniczy w kreowaniu artystycznego wizerunku naszej gminy. W swoich szeregach
skupia dzieci i młodzież, które chcą rozwijać swoje uzdolnienia.
Z powodzeniem realizuje projekty, pozyskując dofinansowanie
z różnych źródeł.
Koło Emerytów i Rencistów to stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy seniorów z terenu gminy Rychwał. Mimo,
iż Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Wojennych
w Rychwale funkcjonował od wielu lat, to w tym roku jego
członkowie zdecydowali o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego. Głównym celem Koła Emerytów i Rencistów jest aktywizacja i integracja osób starszych m.in. poprzez pomoc osobom
starszym w trudnej sytuacji życiowej, integrację międzypokoleniową, wypełnianie czasu wolnego, propagowanie kultury
i sztuki, zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, a także działalność

Stowarzyszenie „VIDA ARTIS”

„ENERGIA POKOLEŃ W ARTYSTYCZNYM STYLU”

twórcza seniorów. Zadaniem Koła jest także podtrzymywanie
i rozpowszechnianie tradycji narodowej, polskości oraz działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
W naszej gminie prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, podejmuje on inicjatywy służące podtrzymywaniu więzi
społecznych, integracji osób starszych oraz działania na rzecz
współpracy międzypokoleniowej. Chór działający przy UTW
uświetnia swoimi występami nie tylko uroczystości gminne.
Wzrost aktywności społecznej jest coraz bardziej widoczny. Wszystkie organizacje działające na terenie naszej gminy
pozyskują dodatkowe środki i realizują projekty dla dobra społeczności lokalnej. Realizują własne projekty, które wpływają na
pozytywne zmiany w różnych dziedzinach, co przekłada się na
życie codzienne mieszkańców naszej gminy. Inicjatywy są tym
bardziej cenne, że są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania
danych środowisk, które te organizacje reprezentują. Mieszkańcy chętnie biorą udział w wydarzeniach i uroczystościach, które
odbywają się na terenie ich miejscowości. Społeczność lokalna
coraz chętniej angażuje się podczas organizacji konkretnych
wydarzeń. Projekty, które realizowane były przez organizacje
wzbudzały duże zainteresowanie wśród mieszkańców i ich potencjalnych odbiorców.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oprócz realizacji zadań określonych ustawami i przepisami wykonawczymi do tych ustaw, Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rychwale w latach 2015-2018 starał się
również, stosownie do istniejących potrzeb, rozwijać usługi,
szczególnie opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podejmować działania umożliwiające rozwój usług
społecznych, jak również działań wspomagających osoby (i rodziny) zagrożone marginalizacją zawodową i społeczną, pozyskując na te cele środki z EFS w ramach dofinansowania programów unijnych.
Gmina Rychwał (M-GOPS w Rychwale) w partnerstwie
z Powiatem Konińskim (PCPR w Koninie) realizowała dofinansowany z unijnych środków EFS projekt systemowy pn. „Mogę
pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”, którego głównym celem było zwiększenie możliwości dostępu do
rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową. W projekcie uczestniczyło
14 osób, które poszerzyły swoje dotychczasowe umiejętności
poprzez ukończenie kursów takich, jak kurs prawa jazdy kat. B,
obsługi kasy fiskalnej, obsługi wózków widłowych, spawacza,
florystyczne itp.
W ramach dwuletniego systemowego partnerskiego projektu unijnego pn. „LUS - lokalne usługi społeczne w powiecie
konińskim” współfinansowanego w całości ze środków EFS
w ramach WRPO 2014-2020 i wyłącznie w ramach otrzymanych
na ten cel środków unijnych i środków z budżetu państwa za-

celowej (ze środków budżetu państwa). Szacowana przez Ośrodek ilość tej usługi w b.r. - 300 godzin, szacowany koszt całości
usług – około 14 000 zł.
W 2017 r. M-GOPS brał udział w programie regionalnym
„RAZEM SKUTECZNIEJ” finansowanym ze środków Rezerwy
Funduszu Pracy z PUP w Koninie, w ramach którego na roboty
publiczne zatrudniono 5 osób na okres 6 miesięcy w pełnym
wymiarze czasu pracy.
W listopadzie 2017 r. M-GOPS w Rychwale rozpoczął realizację konkursowego dwuletniego projektu unijnego pn.
„Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej
na terenie gminy Rychwał”, który zakłada realizację w okresie
dwóch lat, tj. do 28 lutego 2019 roku, dodatkowego wsparcia
przyczyniającego się do wzrostu szans na rynku pracy dla 48
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zaplanowane w nim działania obejmują identyfikację zawodową potrzeb uczestników, dedykowane dla nich bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe oraz – po ich ukończeniu – trwające trzy
miesiące płatne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.
Uzupełnieniem wsparcia będą działania prozdrowotne i środowiskowe, skierowane dla uczestników projektu, ich rodzin i ich
otoczenia.
W roku 2018 uzyskano również dofinansowanie na zatrudnienie asystenta rodziny. Celem jego pracy (współpracy
z podopiecznym i jego rodziną w miejscu zamieszkania) jest
poprawa dotychczasowej sytuacji życiowej rodzin z dysfunkcją,
zwiększenie kompetencji rodzicielskich, doskonalenie umie-

trudniono 2 opiekunki środowiskowe na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres od stycznia 2017 roku do
grudnia 2018 roku. Opiekunki środowiskowe świadczyły w roku
2017 usługi opiekuńcze w 6 środowiskach u ludzi starszych
i niepełnosprawnych. Usługi świadczone były średnio 5 razy
w tygodniu po 2 bądź 3 godziny dziennie Ośrodka. Na umowę
zlecenie zatrudniono specjalistów: psychologa – na okres 150
godzin, terapeutę uzależnień – na okres 200 godzin i logopedę
– na okres 150 godzin, którzy – we współpracy z asystentem rodziny - w miejscu zamieszkania podopiecznych realizują usługi
specjalistyczne w zależności od potrzeb.
Ponadto w Spółdzielni Socjalnej „PORYW” w Rychwale
zatrudnione są kolejne 2 opiekunki środowiskowe na umowę o pracę, które w 2017 roku świadczyły zakupione przez
M-GOPS w Rychwale usługi opiekuńcze w 15 środowiskach
u ludzi starszych i niepełnosprawnych. Usługi świadczone były
średnio od 2 do 3 razy w tygodniu po 2 bądź 3 godziny dziennie
u każdego z podopiecznych.
W 2018 r. M-GOPS w Rychwale wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego o uruchomienie na terenie Gminy Rychwał specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób chorych psychicznie,
w tym z autyzmem, które w całości finansowane są z dotacji

jętności wychowawczych i społecznych rodziców, stworzenie
optymalnych warunków do wychowywania dzieci i samodzielnego przezwyciężenia problemów rodziny.
Powołany od 2010 r. przez Burmistrza Rychwała Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, w składzie którego współpracują przedstawiciele
różnych specjalności z różnych instytucji (jak np. pracownicy
socjalni M-GOPS; policji – dzielnicowi; sądu – kuratorzy zawodowi; oświaty – pedagodzy szkolni; członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) realizuje –
w zależności od zaistniałych potrzeb, na podstawie wszczętych
procedur tzw. Niebieskiej Karty - ustawowe zadania poprzez
powoływanie składów tzw. grup roboczych, współpracujących
zarówno z ofiarami, jak i ze sprawcami przemocy w rodzinie
w celu uświadomienia im istnienia problemu i dążenia do całkowitego wyeliminowania przemocy domowej dla dobra rodziny, a przede wszystkim dzieci.
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale
wypłacił w 2017 roku następujące świadczenia:
• zasiłki stałe – liczba wypłaconych świadczeń 362 na kwotę
200 452,89 zł.,
• składki zdrowotne odprowadzane przy zasiłkach stałych-

AKTUALNOŚCI
liczba wypłaconych świadczeń 362 na kwotę 18 203,84 zł.,
• zasiłki okresowe - liczba wypłaconych świadczeń 330
na kwotę 79 903,83 zł.,
• zasiłki celowe - liczba wypłaconych świadczeń 146
na kwotę 23 679,00 zł.,
• zasiłki celowe specjalne - liczba wypłaconych świadczeń
179 na kwotę 31 321,00 zł.,
• zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej (huragan KSAWERY) - liczba wypłaconych świadczeń 5 na kwotę 55 380,00 zł.,
• dodatki mieszkaniowe - liczba wypłaconych świadczeń 47
na kwotę 14 532,85 zł.,
• zasiłki celowe na zakup żywności z programu rządowego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - liczba wypłaconych
świadczeń 140 na kwotę 32 844,00 zł.,
• dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”liczba zakupionych posiłków 1084 na kwotę 67 112,70 zł..

W ramach pracy socjalnej w partnerstwie z Oddziałem
Gminnym TPD, przy udziale wolontariuszy – uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, M-GOPS przeprowadza corocznie
akcję „PLECK”.
W miesiącu grudniu 2017 r. 88 paczek żywnościowych zebranych przez wolontariuszy w ramach Akcji „POGOTOWIA ŚW.
MIKOŁAJA” zostało rozdysponowane podopiecznym M-GOPS.
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Podsumowanie projektu „Mogę Pracować...”

M-GOPS rozdysponował również podopiecznym z poszczególnych parafii (rodzinom z dziećmi) w miesiącu grudniu 2017
roku 115 paczek żywnościowych zebranych w wyniku inicjatywy podjętej przez księży proboszczy, które zostały przygotowane i ofiarowane przez parafian.

Akcje „Plecak”
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OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ostatnich latach oświata zmaga się z wieloma zmianami,
W budynku po byłej szkole podstawowej w Siąszycach
które dotknęły również rychwalskie szkoły. Kluczowym zadasale lekcyjne zamieniono na sale zabaw dla przedszkolaków.
niem ze względu na wzrost liczby rodziców, którzy zdecydowali
We wszystkich rychwalskich szkołach dzieci uczą się w klasach
się, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w miejscowych przedszkoI-VIII oraz w oddziałach przedszkolnych. Uruchomiono również
lach już w wieku 2,5 lat, było utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych.
Dzieci w oddziałach przedszkolnych

dodatkowe 9-cio godzinne oddziały przedszkole w Kucharach
Kościelnych i Rychwale. Obecnie w gminie Rychwał funkcjonuje 6 szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi
i 1 Zespół Przedszkoli w skład, którego wchodzą przedszkola
„Plastuś” i „Leśne skrzaty”. W trosce o dobre warunki pracy, na-

uki i wychowania we wszystkich palcówkach przeprowadzono
wiele inwestycji, m.in.
• termomodernizację budynków wraz z wymianą kotłowni,
• dostosowano pomieszczenia w oddziałach przedszkolnych,
• dokonano adaptacji dodatkowych pomieszczeń na klasy dla
uczniów,
• wyremontowano szkolną stołówkę i salę gimnastyczną,
• doposażono placówki w place zabaw i zielone klasy.
Oczywiście potrzeb jest bardzo wiele, toteż samorząd
Rychwała jak i dyrektorzy poszczególnych placówek zabiegają o dodatkowe środki finansowe, uczestnicząc w różnych
programach i projektach, m.in. „Cyfrowa Szkoła”, „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, czy innych
w znacznym stopniu wspierających szkolne budżety.
Warto zauważyć, że przyłączenie światłowodów do
rychwalskich placówek, stworzyło możliwość korzystania z zasobów internetu z dużą szybkością, co zapewne przyczyni się
do poprawy warunków nauki.

Bezpieczeństwo to priorytet!
Bezpieczeństwo uczestników dróg, a szczególnie tych
najmłodszych jest priorytetem w gminie Rychwał, w związku
z tym podjęto decyzję o wybudowaniu Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w Rychwale. Miasteczko to
miejsce, w którym dzieci będą uczyć się przepisów ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania na drogach publicznych.
Inwestycja ta posłuży nie tylko najmłodszym mieszkańcom
naszej gminy, ale również będą mogli z niej korzystać uczniowie ze szkół gmin sąsiednich, gdyż jest to doskonałe miejsce do
nauki, przeprowadzania konkursów z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz egzaminów na kartę rowerową.
Koszt inwestycji to 163 tys. zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wynosi 90 tys. zł.
Uroczyste otwarcie MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO

Plac manewrowy

AKTUALNOŚCI
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Zagospodarowanie czasu wolnego
Projekt „Umiem Pływać” realizowany przy współpracy z Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu
Projekt był skierowany do uczniów
klas III szkół podstawowych. Zajęcia
umożliwiły nabycie podstawowych
umiejętności pływania. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na
poziom umiejętności i sprawności fizycznej. W okresie realizacji projektu
od 2015 do 2017 roku z tej formy aktywności skorzystało około 200 dzieci.
Całkowita
wartość
projektu:
47 130,00 zł. w tym dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki
36.600,00 zł.
Projekt „Junior Sport”
Projekt zakładał bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla 20
dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej, obejmujący zajęcia
ruchowe z różnych dyscyplin sportowych. W ramach projektu obecna Szkoła Podstawowa w Rychwale otrzymała
sprzęt sportowy o wartości 1.500,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 9 220,00 zł. w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 6 720,00 zł.

Projekt „Junior Sport”

Lokalny Animator Sportu - ORLIK w Rychwale
Program ma na celu stworzenie, jak największej grupie
dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach
sportowych. Realizowany corocznie od 2010 r., dofinansowany na poziomie 50% z MSiT.
Projekt „Letnia Akademia Odkrywania Talentów Sportowych”
W ramach realizacji projektu odbywały się sportowe zajęcia na Orliku, mające
na celu odkrycie talentów sportowych
wśród najmłodszych mieszkańców gminy Rychwał. Projekt realizowany w roku
2015 przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Rychwale we współpracy z UGiM w Rychwał.
Wartość projektu: 5 870,00 zł
w tym dofinansowanie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP: 5 000,00 zł.

Projekt „Umiem Pływać”

Projekt „Mały Mistrz”
Projekt zakładał bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla
25 dzieci kl. I szkoły podstawowej. W ramach projektu
realizowane były zajęcia ruchowe i podnaszające sprawność fizyczną. Projekt realizowany w roku
szkolnym 2016/2017 przez Zespół Szkół
w Rychwale. Projekt zakładał pokrycie
kosztów wynagrodzenia nauczyciela. Realizator projektu otrzymał sprzęt sportowy
o wartości 1 500,00 zł.

Projekt „Ja w Internecie” – operatorem projektu jest Fundacja Legalna
Kultura
W ramach projektu 144 mieszkańców
gminy Rychwał będzie miało możliwość
wziąć udział w bezpłatnych szkoleniu:
Rodzic w Internecie, Moje finanse i transakcje w sieci,
Działanie w sieciach społecznościowych. W ramach projektu gmina ma możliwość zakupu sprzętu komputerowego. Kwota dotacji – 100 % projektu, którą otrzymała
gmina Rychwał to 80 640,00 zł.

Projekt „Szkolny Klub Sportowy”
Program był skierowany do uczniów
szkół i miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej
realizowanej w formie zajęć sportowych
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. W okresie styczeń-listopad 2018 r. biorą w nim udział 3 szkoły.
Projekt zakłada pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela. Całkowita wartość
projektu 10 800,00 zł.
Projekt „Mały Mistrz”
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WYDARZENIA KULTURALNE
I SPORTOWO-REKREACYJNE
W LATACH 2014-2018
Spotkania Noworoczne

Bale Charytatywne

Podsumowanie Sportowego Roku
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Dzień Kobiet

Turnieje Tenisa Stołowego

Gminny Konkurs Wielkanocny

Rychwalska majówka
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Spartakiady sportowe z okazji Dnia Dziecka

Święto Ziemi Rychwalskiej - Rychwalia

Rodzinne Rajdy Rowerowe

Święto Plonów - Dożynki
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Dzień Edukacji Narodowej

Podwieczorek z Pyrą

Święto Niepodległości
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Mikołajkowe Niespodzianki

Plener Malarski

Rychwalskie Kolędowanie
i Powitanie Nowego Roku
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Gminne Święto Plonów
26 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne,
w tym roku organizowane przez Sołectwo Grabowa. Uroczystość, która nie tylko podtrzymuje naszą polską tradycje ale
przede wszystkim jest podziękowaniem dla Rolników. To święto radości, odpoczynku i zadowolenia z dobrze wykonanej
pracy. Tradycyjnie święto plonów rozpoczęło się od przemarszu korowodu dożynkowego na plac przy grabowskiej altanie.
W korowodzie nie zabrakło Orkiestry „Quantum” OSP Rychwał
z kapelmistrzem Zbigniewem Osajdą na czele, Pocztów Sztandarowych OSP, delegacji dożynkowych z poszczególnych sołectw, a także bryczki ze starostami, przedstawicieli władz gminy Rychwał oraz zaproszonych gości. Mszę św. polową w intencji
wszystkich rolników celebrował Ks. Marek Molewski Proboszcz
parafii p.w. Świętej Trójcy w Rychwale. W tym roku honory sta-

rostów podczas dożynkowego święta pełnili Marzena Klimczak
i Tomasz Antczak reprezentanci Sołectwa Grabowa. Jak co roku
odbyło się uroczyste powitanie gospodarzy oraz zaproszonych
gości i jak zwyczaj karze starostowie przekazali na ręce burmistrza Stefana Dziamary dorodny chleb wypieczony z tegorocznej mąki. Burmistrz podziękował za całoroczny trud oraz przypomniał, że dożynki to szczególne święto przypominające, że
każdy z nas korzysta z rolniczego trudu. Drugi bochen chleba

z rąk delegacji z Rychwała otrzymał Ks. Proboszcz Marek Molewski. Burmistrz, ksiądz oraz przedstawiciele samorządu symbolicznie rozdali dożynkowy chleb wszystkim zgromadzonym
uczestnikom uroczystości. Jak co roku po ceremonii dzielenia chleba przyszedł czas na część
oficjalną dożynek. To doskonała okazja, aby
uhonorować Rolników z terenu naszej gminy.
Tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego” otrzymał Roch Jasiak z Czyżewa za zaangażowanie w rozwój wsi powiatu konińskiego, działalność na rzecz społeczności lokalnej
powiatu konińskiego oraz wspieranie inicjatyw
społecznych. Odznaką „Zasłużony dla Gminy
i Miasta Rychwał” uhonorowano Grażynę Sanigórską z Rychwała, Grzegorza Borowskiego
z Siąszyc, Andrzeja Kina z Rychwała, Sławomira
Wawrzyniaka z Woli Rychwalskiej oraz Jacka
Pakulskiego z Jaroszewic Grodzieckich za kreowanie pozytywnego wizerunku rolnika polskiej wsi, zaangażowanie w życie społeczno-

ści lokalnej oraz dotychczasowy wkład pracy w rozwój Gminy
i Miasta Rychwał. Za osiągnięcie wysokich wyników w produkcji rolnej oraz systematyczne unowocześnianie gospodarstwa
wyróżnienia otrzymali Grażyna i Maciej Fic z Modlibogowic,
Beata i Roman Piaseczni z Wardężyna, Kamila i Jarosław Bachera ze Święci, Agnieszka i Paweł Marcinkowscy ze Złotków, Małgorzata i Mirosław Kwiryng z Jaroszewic Rychwalskich, Mariola
i Zbigniew Nieznańscy z Czyżewa, Wiesława i Andrzej Wróbel
z Dąbroszyna, Agnieszka i Tomasz Cieślak z Rychwała, Dariusz
Niciński z Dąbroszyna oraz Dorota i Tomasz Stasiak z Modlibogowic. Tradycyjnie podczas dożynek rozstrzygnięty został konkurs na „Najpiękniejszą dożynkową dekorację nieruchomości”
Sołectwa Grabowa. Mieszkańcy dekorując swoje posesje wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością. Nie brakowało ciekawych pomysłów. Komisja konkursowa przyznała trzy
nagrody główne oraz wyróżnienia. Nagrody otrzymali Joanna
i Roman Pawłowscy, Krystyna i Lech Ulatowscy, Monika i Tomasz
Antczak. Wyróżnieni zostali Iwona i Piotr Przystańscy, Lucyna
i Piotr Pawłowscy, Joanna i Sławomir Pawlak, Jacek i Jolanta
Kuks, Jolanta i Marek Walczak, Barbara i Wojciech Kujańscy oraz
Krystyna i Marek Nuszkiewicz. Uroczystość dożynkowa była doskonałą okazją by wesprzeć najbardziej potrzebujące pomocy
osoby z naszej gminy. Wyjątkowy prezent, rower ufundowany
przez firmę Hydrostal z Konina, którą wręczył Kazimierz Pałasz
Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Stefan
Dziamara Burmistrz Rychwała otrzymała Pani Mariola z synem
Michałem. Rower trafił w ręce chłopca, który bardzo pragnie
doskonalić jazdę na rowerze, a co na tą chwilę było dla niego
niemożliwe. W części kulturalnej uroczystości miały miejsce
występy dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rychwale, Zespołu Ludowo-Biesiadnego „Bielanki” oraz koncert Krystyny Giżowskiej. Uroczystość wspierała Orkiestra „Quantum”. Gminne
święto plonów było okazją do skosztowania przysmaków, które
z wielką starannością przygotowały Koła Gospodyń z Rychwała, Jaroszewic Rychwalskich oraz Wardężyna. Plenerowe stoiska
cieszyły się duża popularnością. Pyszną grochówkę przygotowali druhny i druhowie z OSP w Rychwale. Imprezę zakończyła
się zabawą taneczną z zespołem B.L.A.S.K. trwającą do późnych
godzin wieczornych.
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Jubileuszowe Impresje Muzyczne
Pierwszy na Placu W. Jedyńskiego w Rychwale pojawił się
opancerzony wóz amerykańskiej armii. Równo z nim przybili
strażacy ochotnicy, po nich plac ożywiły barwnie ubrane mażoretki. Wraz z orkiestrami przyjechały także motocykle, rowery,
bryczki, quady, miniaturowe auta i klaun któremu nie kończyły
się pomysły na rozbawienie uczestników korowodu.

Już w sobotę 8 września rozpoczęło się świętowanie XV
-tych jubileuszowych Impresji Muzycznych. W Parku Miejskim
w Rychwale zabrzmiały pierwsze muzyczne dźwięki. W ramach
„Narodowego Czytania” można było usłyszeć fragmenty powieści S. Żeromskiego „Przedwiośnie”, w wykonaniu przedstawicieli Samorządu Rychwała. Lektura tej książki, opisującej pierwsze
lata odzyskania przez Polskę Niepodległości, była kolejną okazją, aby uczcić tą rocznicę. W patriotyczny nastrój wprowadziła
wszystkich orkiestra z Woli oraz występy dzieci ze Stowarzyszenia Vida Artis i Klubu Muzycznego „Piwnica”. Późnym popołudniem do wielu miejscowości w gminie Rychwał zawitały orkiestry, dając mieszkańcom przedsmak niedzielnych koncertów.
W rychwalskim święcie brało udział 11 orkiestr dętych z różnych
zakątków Polski - z Łososiny Dolnej, Liskowa, Aleksandrowa
Kujawskiego, Woli, Przemętu, Dobrej-Żeronice, Królikowa, Rzgowa, Kalisza, Janowca Wielkopolskiego, Rychwała. Muzykom
wykonującym największe szlagiery polskiej i światowej muzyki
rozrywkowej, towarzyszyły mażoretki, uświetniające ich występy dynamicznym tańcem. W paradzie obok wspomnianych
orkiestr wzięły udział kluby motocyklowe, uczniowie z chóru
z SP w Rychwale niosący ogromną biało-czerwoną flagą, dzieci
z Plenerowego Teatru Młodego Aktora Stowarzyszenia Vida Artis i Muzycznej Piwnicy, a także piłkarze z miejscowego klubu
sportowego. Jechały również miniaturowe, zdalnie sterowane auta, bryczki zaprzężone w kucyki, szli strażacy ochotnicy
ze sztandarami, reprezentacja władz Rychwała, oraz 33. Bazy
Lotnictwa Transportowego w Powidzu, którą wspierali żołnierze armii amerykańskiej. W korowodzie pojawiły się również
wozy bojowe OSP i wiele innych atrakcji, których nie sposób
wymienić. Na Placu Wolności dokąd przemaszerował barwny
korowód odbyła się oficjalna część, w której Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara powitał wszystkich gości, podkreślił, że jubi-
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leuszowe Rychwalskie Impresje odbywają się w roku 100-lecia
odzyskania Niepodległości.
Ponad 100 lat temu nasi pradziadowie wywalczyli nam
wolność. W 1797 roku Józef Wybicki napisał słowa: „Jeszcze
Polska nie zginęła…”, które stały się naszym hymnem narodowym. Utrata państwowości sprawiła, że Polacy zostali rozrzuceni po świecie, czyniąc starania, byśmy w taki dzień jak dziś,
na rychwalskim rynku, mogli czuć się bezpiecznie. Wspierają
nas w tym dzisiaj m.in. przedstawiciele amerykańskiej armii
stacjonującej w Powidzu. Były czasy, kiedy wybitny polski inżynier, Tadeusz Kościuszko, wspomagał swoją wiedzą i odwagą
Amerykę. Teraz oni pomagają w utrzymaniu pokoju w Polsce
i Europie – mówił Stefan Dziamara.

Jubileuszowe Impresje Muzyczne były okazją do wręczenia odznaczeń. Brązowymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono: Aleksandrę Baraniecką, Dorotę Rymarską
i Olgę Osajdę. Honorowe odznaki „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał” otrzymali: Jerzy Kubiak, Agnieszka Krawczyńska
i Natalia Osajda. Honorową odznaką orkiestry Quantum OSP
w Rychwale udekorowano orkiestry: Silenzio z Woli i OSP ze Rzgowa oraz Włodzimierza Lewandowskiego, Tomasza Grzelaka
i Remigiusza Szmyta. Burmistrz Stefan Dziamara i Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Drewniacki ufundowali również
specjalny podarunek dla orkiestry Quantum. Muzycy z orkiestry Quantum także przekazali 6 hełmów bojowych dla młodych strażaków z OSP w Rychwale, które otrzymali jako nagrodę w regionalnym konkursie orkiestr w Ciechanowie.

Na Placu Wolności odbył się wspólny koncert połączonych
orkiestr z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rozbrzmiewały utwory wykonane przez wszystkie zespoły.
Następnie uczestnicy rychwalskiego święta przeszli do Parku
Miejskiego w Rychwale, gdzie na scenie amfiteatru ponownie
zaprezentowały się orkiestry dęte. Nowością w tym roku był
festiwal kolorów, który przyciągnął wielu chętnych. Jak zawsze
Piknik Orkiestr Dętych był to cenny czas dla artystów, którzy
mogli wymienić się doświadczeniami. Muzycy zachwycili nas
swoimi wykonanymi utworami, a towarzyszące im mażoretki
w efektownych strojach tańcami. Patronat Impresji objęli Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starosta Koniński, Grupa Działań Specjalnych z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Organizatorami jubileuszowych Impresji Muzycznych w Rychwale byli Burmistrz Rychwała, Orkiestra Quantum oraz Stowarzyszenie Vida Artis.

