AKTUALNOŚCI
KORONAWIRUS...CZYLI O AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
Szanowni Państwo,
Przed nami kolejne dni sytuacji epidemiologicznej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Co w tej sytuacji zrobić? Należy
również bezwzględnie ograniczyć kontakty z innymi ludźmi. Kto może powinien pozostać w domu , musimy przestrzegać
zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu. To w dużej mierze od naszej odpowiedzialności za nas samych, nasze rodziny
i sąsiadów, zależy powstrzymanie koronawirusa w naszej gminie.
Apelujemy, aby sprawy urzędowe załatwiać poprzez alternatywne drogi komunikacji:
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale:
- ePUAP,
- telefonicznie – numer telefonu 63 248 10 01,
(szczegółowe nr na stronie gminy)
- drogą mailową – na adres sekretariat@rychwal.pl,
Można również wysłać również zapytanie do burmistrza,
poprzez stronę internetową.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rychwale:
- telefonicznie - 63 248 10 79,
w przypadku awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
– 603 127 341,
- drogą mailową – na adres zgkimrychwal@op.pl.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rychwale:
- telefonicznie – 63 248 10 41, 63 248 10 33,
- drogą mailową – na adres mgopsrychwal@op.pl.

Przychodnia Zdrowia w Rychwale
działa w trybie ograniczonego dostępu,
w godz. 8.00 – 18.00
należy we wszystkich sprawach kontaktować się telefonicznie
- 63 245 79 90.

Kierując się wytycznymi przypominamy Państwu:
a) należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami
na bazie alkoholu (min. 60%).
b) podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką
c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
d) należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
e) unikanie rytuałów powitania (całowanie, obejmowanie
się , podawanie ręki). Całodobowe numery telefonu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu:
- 61 854 48 38, - 61 854 48 39, - 783 043 492 .
Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ – 800-190-590.
Szanowni Państwo!
Wiem, że każda nasza decyzja oraz napływające z mediów
informacje wywołują dyskusję oraz niepokój.
Apeluję do Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji,
zachowanie spokoju oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami.
Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Rychwała
Stefan Dziamara

KOMUNIKAT!
Burmistrz Rychwała w najbliższym czasie wystąpi z wnioskiem do Rady Miejskiej w Rychwale o wyrażenie zgody w drodze uchwały na
przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
z powodu COVID-19.
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nad z ie j ą i mił o ś c ią.
Prezes Zarządu Oddziału M-GZOSP RP
/-/ Andrzej Cholewicki
wraz z bracią strażacką

AKTUALNOŚCI
Zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale
W Urzędzie Gminy
i Miasta w Rychwale nastąpiły zmiany kadrowe.
Z dniem 1 marca z funkcji
skarbnika została odwołana,
na swoją prośbę, dotychczasowa Skarbnik Katarzyna Kwiecińska, która pełniła
tę funkcję 13 lat, od 2007
roku. Na sesji 17 lutego Burmistrz Rychwała podziękował dotychczasowej Pani Skarbnik za profesjonalizm i współpracę,
a także za skrupulatność, odpowiedzialność i rzetelność
w pracy. Radni natomiast na wniosek burmistrza powołali
nową skarbnik, którą została Anna Wróbel.
Z dniem 1 kwietnia burmistrz awansował dotychczasowych

pracowników urzędu na zastępców kierowników referatów.
Zastępcą kierownika Referatu Gospodarki został Marek Grabiński, który dotychczas był zatrudniony jako inspektor ds.
gospodarki. Stanowisko zastępcy zostało również utworzone w Referacie Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, a zostało
ono powierzone Magdalenie Głąb, czyli do niedawna inspektor ds. promocji, kultury i sportu.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale, której
podlega także hala widowiskowo-sportowa, zyskała nowego kierownika Hali i jednocześnie Animatora kultury, którym
została Agnieszka Krawczyńska. Jak podkreśla burmistrz
zmiany te mają na celu usprawnienie pracy urzędu i hali,
a także dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnych potrzeb.

Pierwszy żłobek na terenie naszej gminy
Dostrzegając problem młodych rodziców, szczególnie tych pracujących, jakim jest konieczność zapewnienia prawidłowej
opieki nad dziećmi do 3 roku życia, władze Rychwała podjęły starania w celu utworzenia żłobka.
W efekcie tych działań, już pod koniec tego roku, w części
budynku Szkoły Podstawowej w Rychwale zostanie utworzony żłobek samorządowy dla 16 dzieci. Inwestycja będzie
sfinansowana z dwóch źródeł. Zadanie będzie realizowane
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” finansowanego
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 516 832,00 zł.
Inwestycja będzie również dotowana ze środków europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie
aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi. Wartość dofinansowania z funduszy unijnych wyniesie 887 804,95 zł. Otrzymane środki zostaną wykorzystane na prace związane
z przystosowaniem pomieszczeń szkolnych na potrzeby
żłobka i zakup wyposażenia placówki. Dofinansowanie
obejmie również okres 23 miesięcy funkcjonowania żłobka.

Budowa drogi gminnej w Złotkowach
W marcu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę
drogi gminnej w miejscowości Złotkowy. W postępowaniu
złożono 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Trans–
Spili Sp. z o.o z Lichenia Starego, na kwotę 554 136,53 zł.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawca opracuje projekt budowalny

a następnie uzyska pozwolenie na budowę, a dopiero potem wykona prace budowalne. Zgodnie z zawartą umową
inwestycja zostanie ukończona do końca października 2020
r. W efekcie realizacji tego zadania wybudowany zostanie
odcinek drogi asfaltowej o długości 1 275 m.
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AKTUALNOŚCI
Przedszkole „Plastuś” będzie rozbudowane
Powszechnie wiadomo, że finansowanie gminnych inwestycji należy do istotnych elementów, które umożliwiają realizowanie usług dla społeczeństwa na odpowiednim poziomie. Ciągły wzrost kosztów związanych
z funkcjonowaniem placówek oświatowych ma znaczący wpływ na stan finansów w naszej gminie i powoduje
pewne ograniczenia inwestycyjne. Aby poprawić warunki nauki i wychowania najmłodszych mieszkańców gminy,
samorząd Rychwała podjął starania o pozyskanie partnera
oraz środków finansowych.
Placówką, która wymaga gruntownej modernizacji jest
Przedszkole „Plastuś”. Zakres działań obejmował będzie
rozbudowę budynku o dodatkowe sale, modernizację
kuchni i węzła sanitarnego oraz wzbogacenie oferty wy-

chowania przedszkolnego uwzględniającego nie tylko
podstawy programowe. Placówka prowadzona przez inny
podmiot w dalszym ciągu będzie przedszkolem publicznym,
zapewni jak najlepsze warunki edukacji przedszkolnej dla
dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Przedszkolaki będą miały
możliwość spędzenia okresu przeszklonego w jednym budynku, co ma duże znaczenie dla ich wychowania, a także zostaną spełnione życzenia wielu rodziców. W dalszym
ciągu 5 godzin będzie bezpłatne, a kolejna godzina za 1 zł.
Zapewne czas pracy przedszkola zostanie też wydłużony.
Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku i będą
postępowały w bardzo szybkim tempie, gdyż planuje się,
że rok szkolny 2020/21 dzieci rozpoczną już w nowym budynku.
Realizacja projektu ma na celu
polepszenie warunków edukacji
przedszkolnej, ale również dbałość
o gminne finanse, gdyż modernizacja
obiektu nie będzie finansowana z budżetu gminy Rychwał. Warunki zostaną szczegółowo określone w umowie
zawartej pomiędzy gminą a podmiotem prowadzącym przedszkole.

Rychwalski Program Mieszkaniowy
Burmistrz Rychwała ogłasza nabór wniosków o przydział lokalu na wynajem z dojściem do własności w ramach inwestycji
budowlanej realizowane w Rychwale, Plac Wolności 10, w ramach Rychwalskiego Programu Mieszkaniowego.
Inwestycja obejmuje dwa budynki dwukondygnacyjne
z poddaszem użytkowym, w których powstanie 20 mieszkań
o powierzchni od 26 do 62 m². Łączna powierzchnia użytkowa obu budynków to 1 010 m².
Najkorzystniejsza oferta w przetargu na budowę budynku
wynosi 4 197 703,33 zł. Termin realizacji to 19 miesięcy.
Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu, z możliwością
wykupu w systemie ratalnym, mogą złożyć wniosek o przydział lokalu wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio
do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16,
62-570 Rychwał lub na adres boi@rychwal.pl.
Najemcy, zobligowani będą do wpłaty 30% wartości mieszkania, pozostałą kwotę spłacać będą wraz z czynszem. Czas
spłaty wynosić będzie maksymalnie 30 lat z możliwości
wykupu po 5 roku najmu. Koszt najmu obejmować będzie

czynsz, ratę kredytu oraz pozostałe koszty, w tym obsługę
kredytu.
Szczegóły dotyczące warunków najmu lokali mieszkalnych
w ramach Rychwalskiego Programu Mieszkaniowego dostępne są na stronie http://rychwal.pl/aktualnosci oraz pod
nr telefonu: 63 248 10 01 wew. 20.

Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
W ostatnich miesiącach w ramach realizacji inwestycji związanej
z powstaniem sali gimnastycznej w Kucharach Kościelnych w nowym
obiekcie wybudowano wszystkie ścianki działowe, oraz zamontowano
stolarkę okienną i drzwiową. W tym roku wykonano także część posadzek oraz tynków wewnętrznych.
Rozpoczęto realizację prac związanych z instalacjami: sanitarną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną i elektryczną.
Prace budowlane toczą się zgodnie z założonym harmonogramem
a przewidywany termin ich zakończenia sierpień 2020 r.
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AKTUALNOŚCI
Jak oszczędzać ciepło w domu i prawidłowo palić w piecu
Temat czystości powietrza stał się ostatnio bardzo istotny. Metoda palenia „od góry” ułatwia palenie w piecu bez produkowania kopcącego dymu,
a poza tym – pomaga oszczędzić ciepło w domu i pieniądze na ogrzewanie.
Nie trzeba wydawać pieniędzy, wystarczy zmienić technikę spalania węgla
i drewna, by palić taniej i nie kopcić. Kluczem w paleniu drewnem jest fakt,
aby drewno było wysezonowane i posiadało wilgotność nie większą niż 20 %.
Mieszkańców zainteresowanych metodą rozpalania „od góry” zachęcamy do zapoznania się artykułem umieszczonym na stronie www.rychwal.pl
w zakładce Aktualności.

Kolejna zbiórka folii i odpadów rolniczych za nami
W styczniu na terenie gminy Rychwał przeprowadzono
zbiórkę folii i innych odpadów rolniczych od rolników, którzy w listopadzie 2019 r. złożyli ankiety inwentaryzacyjne
wskazujące ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji.
Zebrano łącznie 44,5 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Koszt tego zadania to ponad 22 tys. zł.
Gmina Rychwał w grudniu 2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu ,,Usu-

wanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie pokryje 100 % kosztów przeprowadzonej
zbiórki. Warto zauważyć, ze gmina Rychwał, jest jednym
z niewielu samorządów, który od lat wspiera rolników
w zagospodarowaniu tych kłopotliwych odpadów.

SPOŁECZEŃSTWO

Pół wieku już minęło…
Jubileusz Par Małżeńskich to bardzo ważna uroczystość, za
sprawą której odczuwamy podziw i ogromny szacunek dla
Jubilatów. W miłości, wierności i zgodzie spędzili długie lata
swego życia. Tradycyjnie władze samorządowe zaprosiły na
wspólną uroczystość pary małżeńskie, które w roku 2019
obchodziły swój złoty jubileusz pożycia małżeńskiego.
W spotkaniu uczestniczyło 12 par świętujących 50. rocznicę
ślubu.

W uroczystej oprawie Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Zastępca Burmistrza Ewa Jędrzejczak oraz Kierownik USC w Rychwale Beata Lewandowska wręczyli
parom „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP. Złote gody świętowali: Maria
i Józef Augustyniak, Jadwiga i Zdzisław Jakubowscy, Alicja
i Ryszard Janowscy, Barbara i Wiesław Kaczmarek, Teresa
i Zdzisław Kurowscy, Halina i Adam Lenard, Sabina i Henryk Pietrzak, Halina i Wiesław Radolak, Maria
i Henryk Szymanowscy, Elżbieta i Wojciech
Walczak, Marianna i Tadeusz Woźniak, Teresa
i Ryszard Żelek. O oprawę artystyczną zadbały
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich.
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania,
ale ,,Złote Gody" to jubileusz niezwykły, tak
jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Dostojnym Jubilatom jeszcze
raz serdecznie gratulujemy, życząc długich
i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu oraz radości na każdy dzień.

101 urodziny mieszkanki Rychwała
,,Długie życie jest skarbnicą dla młodszych pokoleń".
Pani Czesława Sztejkowska obchodziła 101 rocznicę urodzin. Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara wraz z przedstawicielami Samorządu Rychwała wręczył Jubilatce bukiet
kwiatów oraz złożył serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat spędzonych w zdrowiu i gronie
najbliższych.
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X Rychwalski Bal Charytatywny
Ponad 80 gości bawiło się 11 stycznia na Dziesiątym Balu
Charytatywnym w Rychwale. Wzorem lat ubiegłych dochód z balu przeznaczony będzie na pomoc najbardziej
potrzebującym mieszkańcom naszej gminy. W tym roku
bohaterem balu był półtoraroczny Kamilek. Jedną z najważniejszych części balu tradycyjnie była aukcja, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, co dało efekt ponad
38 000,00 zł. Tym razem licytowano m.in. obraz, tort oraz
vouchery: na bal walentynkowy, nurkowanie, rejs motorówką, rejs jachtem i domek dla dzieci. Goście balu wzięli
również udział w walczyku czekoladowym. W dotychczas
zorganizowanych rychwalskich balach na przełomie lat
2011-2019 w sumie zebrano ponad 196 000, 00 tys. zł.
Dzięki tym środkom udało się wesprzeć ponad 100 osób.
Cała impreza przebiegała w znakomitej atmosferze. Oprawę
muzyczną zapewnił zespół REVERS, którego muzyka porwała
wszystkich do tańca. Organizatorzy balu składają podziękowania wszystkim uczestnikom balu, którzy swoją obecnością
wsparli charytatywny cel tej imprezy, sponsorom którzy przekazali cenne przedmioty na aukcję oraz tym wszystkim, którzy
biorąc udział w licytacji pomogli nam pozyskać środki. Dzięki
Państwa pomocy, ofiarności ludzi dobrej woli, możliwa jest
realizacja naszych zamierzeń i celów za co serdecznie dziękujemy.

Spotkanie Noworoczne
16 stycznia br. w Rychwale odbyło się X Spotkanie Noworoczne, które rozpoczęło się występem uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Białej Panieńskiej. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli wielu środowisk m.in. samorządowców, księży, radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji
pozarządowych i służb mundurowych, a także przedsiębiorców oraz osoby pracujące na rzecz naszej gminy. Podsumowano osiągnięcia rychwalskiego samorządu, które
w tym roku zaprezentowano w formie filmu. Zaproszeni
goście mieli okazję poznać gminę oraz zrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia. Przedstawiono również plany
i priorytety na 2020 rok. Podczas Spotkania Noworocznego wręczono tytuły honorowe „Zasłużony dla powiatu konińskiego”, które otrzymali Regina Szymczak oraz
Mariusz Nowak w uznaniu za zaangażowanie w rozwój
i promocję turystyki w powiecie konińskim. Odznaki honorowe „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał’ otrzymali Elżbieta Sroczyńska dyrektor PCPR w Koninie za
wsparcie działań Gminy na rzecz utworzenia ŚDS w Roza-
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linie, Elżbieta Rogowicz w uznaniu za wieloletnią działalność
na rzecz Samorządu Gminy Miasta Rychwał oraz, „SPOŁEM”
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Turku, Krystyna Kołodziejczyk, Danuta Karola i Marcin Dudek za zaangażowanie i dotychczasową owocną współpracą na niwie działalności gospodarczej. Podziękowano także przedsiębiorcom:
Krzysztofowi Frątczakowi - Firma Galvanika, Tomaszowi Lewandowskiemu – Firma „Piórko”, Anecie Zomerfeld-Merx,
Volkerowi Merx – Firma „Consulting”, Piotrowi Pawłowskiemu i Łukaszowi Wełnickiemu – Firma „Elektronix”, Bogdanowi Jezierskiemu – Firma „Baj” Hurt - Detal za współpracę na
niwie gospodarczej i społecznej. Był też koncert w wykonaniu
Hanny Buczkowskiej-Bartczak i Natali Osajdy oraz życzenia
noworoczne, które złożyli Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara i Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Drewniacki.
Niespodzianką był występ niecodziennego chóru, złożonego
z samorządowców i pracowników urzędu, z burmistrzem na
czele, którym dyrygował Zbigniew Osajda kapelmistrz Orkiestry Quantum, będący zwieńczeniem spotkania.

SPOŁECZEŃSTWO

Środowiskowy Dom Samopomocy w gminie Rychwał
13 stycznia br. odbyło
się uroczyste otwarcie Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Rozalinie funkcjonującego już od
16 grudnia 2019 r.
ŚDS to dom przeznaczony dla 30 osób dorosłych, ze spektrum autyzmu lub
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w którym jest im
zapewnione wsparcie społeczne pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie
i w miarę ich możliwości, integracje społeczną rozumianą
jako przywrócenie możliwości spełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych. Zebranych
gości powitała Kierownik ŚDS Kinga Krysiak. W tym ważnym dla nas dniu mieliśmy zaszczyt gościć panów: Leszka
Galembę Posła na Sejm RP, Tadeusza Tomaszewskiego Posła na Sejm RP, Krzysztofa Ostrowskiego Posła na Sejm VIII
kadencji, Alfreda Budnera Posła na Sejm IV i V kadencji reprezentującego Margaretę Budner Senator RP, Łukasza Mikołajczyka Wojewodę Wielkopolskiego, Łukasza Krysztofiaka Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Pawła Szczepankiewicza Przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów
Aglomeracji Konińskiej wraz z władzami sąsiednich gmin,
oraz panie: Elżbietę Sroczyńską Dyrektor PCPR w Koninie,
Renatę Szczepaniak Dyrektor SOSW w Rychwale, a takżeRadnych Rady Miejskiej w Rychwale, wykonawców uczestniczących w budowie i wyposażaniu obiektu oraz uczestni-

ków i ich rodziny. Środowiskowy Dom Samopomocy został
poświęcony przez księdza Stanisława Maniosa Proboszcza
Parafii w Grabienicach. Burmistrz Stefan Dziamara przekazał wyrazy wdzięczności wszystkim osobom, które wsparły
Samorząd Rychwała w zmaganiach towarzyszących utworzeniu ŚDS w Rozalinie. Jest to zadanie trudne, ale bardzo
ważne dla uczestników, którzy przez wiele lat czekali na
swoje miejsce, na swój Dom. Uroczystość pięknymi występami artystycznymi uświetnili uczniowie i absolwenci ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz ze Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych.
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie
i obecność w tak ważnym dla całej społeczności lokalnej
gminy Rychwał dniu.

Stowarzyszenie wydało "Rychwalskie Zeszyty Kulinarne"
Chata Grilowa Sokołów gościła 3 lutego br. przedstawicieli kół gospodyń, stowarzyszeń i sołectw z gminy
Rychwał. Efektem gościnnego spotkania są ,,Rychwalskie
Zeszyty
Kulinarne",
w których zaprezentowane
zostały przepisy na smacznie potrawy. Wszystko za
sprawą projektu realizowanego przez Stowarzyszenie
Przyjazna i Kreatywna Szkoła
w Kucharach Kościelnych.
,,Rychwalskie zeszyty kulinarne" promocja dziedzictwa
kulinarnego kluczem do integracji międzypokoleniowej
gminy Rychwał. Projekt grantowy współfinansowany był
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Grant
został przekazany przez LGD ,,Stowarzyszenie Solidarni
w Partnerstwie".
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SPOŁECZEŃSTWO

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rychwale
Tegoroczny 28 FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał się pod hasłem „Wiatr w żagle”. W Rychwale graliśmy już po
raz dwudziesty. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci. Tradycyjnie finał zakończył się licytacją przeznaczonych na ten cel
przedmiotów i voucherów. Była to wspaniała okazja do uhonorowania wieloletniej szefowej rychwalskiego sztabu WOŚP Pani Anny
Kupskiej. Otrzymała ona odznakę honorową" Zasłużony dla Gminy
i Miasta Rychwał" w uznaniu za upowszechnianie edukacji i kultury,
działalność charytatywną oraz zaangażowanie w życie społeczności
lokalnej, a także promocję Gminy i Miasta Rychwał. W imieniu szta- Wszystkim wolontariuszom, osobom i instytucjom
bu bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział aukcjach. Pań- wspierających WOŚP serdecznie dziękujemy za
stwa ogromne zaangażowanie pozwoliło zebrać ponad 32 000, 00 zł. życzliwość i wielkie serce.

Nowy samochód dla OSP w Glinach
Na początku roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Glinach otrzymała nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Było bardzo uroczyście, przybyli liczni przedstawiciele
władz samorządowych i służb mundurowych, księża, poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z terenu gminy
Rychwał oraz mieszkańcy Glin. Swoja obecnością zaszczycił
również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski, któremu Burmistrz Stefan Dziamara wręczył podziękowanie, za wsparcie i zaangażowanie
dla wielu spraw naszej gminy. Przekazanie dla jednostki nowego samochodu o wartości ponad 189 tys zł. było możliwe
dzięki pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Samorząd Rychwała po wcześniejszej akceptacji ZZ OSP. Szczególne podziękowania kierujemy dla Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który na ww cel przeznaczył kwotę
ponad 144 tys zł. Samorząd Rychwała na zakup samochodu
przekazał kwotę ponad 45 tys zł. Nowy pojazd z pewnością
przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej oraz
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Rychwał.
Gratulujemy jednostce OSP w Glinach oraz dziękujemy za
ofiarną służbę.

OŚWIATA

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne
Po raz XXXXIII odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom". Organizatorem etapu gminnego był Zarząd Gminny OSP
w Rychwale przy współpracy Samorządu Rychwała. Uczestnicy
podzieleni na dwie grupy wiekowe, wykazali się obszerną wiedzą pożarniczą, rozwiązując test pisemny, który był punktowany. W zależności od ilości zdobytych punktów uczestnicy zajęli
następujące miejsca:
W kategorii klasy I – VI
I miejsce – Jakub Gruszczyński
II miejsce – Wojciech Wojtczak
III miejsce – Przemysław Kieliszek
W kategorii klasy VI – VIII:
I miejsce – Kinga Janicka
II miejsce – Wiktoria Andrzejewska
III miejsce – Łukasz Wojciechowski
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W dalszych eliminacjach na szczeblu powiatowym gminę
Rychwał reprezentować będą: Kinga Janicka i Jakub Gruszczyński. Dziękujemy nauczycielom i opiekunom za poświęcony czas
i trud przygotowania uczniów. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

• SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHWALE

Dopalacze niszczą życie

O tym, że dopalacze i inne używki niszczą życie należy mówić nie tylko dzieciom i młodzieży. W Szkole Podstawowej
im. A. Fiedlera w Rychwale odbył się apel profilaktyczny adresowany do uczniów pn. „Dopalacze niszczą życie”.
Podczas apelu przedstawiono główne przyczyny sięgania
po dopalacze przez młodych ludzi, konsekwencje prawne
oraz aspekty zdrowotne zażywania środków odurzających.
Całość spotkania dopełniły wartościowy film dotyczący
dopalaczy oraz wymowna piosenka, które stały się podstawą do dalszej dyskusji z młodzieżą na temat środków psychoaktywnych. Środowisko szkolne obok domu rodzinnego

odgrywa istotną rolę
w kształtowaniu prawidłowych
postaw
i zachowań prozdrowotnych młodych ludzi,
dlatego podejmowanie tego typu działań,
zwłaszcza w obliczu
dzisiejszych zagrożeń,
jest szczególnie cenne.

• ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W RYCHWALE

Niecodzienny list do przedszkolaków
W lutym listonosz przyniósł
przedszkolakom z Zespołu
Przedszkoli w Rychwale prawdziwą niespodziankę - list
od Królowej Wielkiej Brytanii. Na warsztatach świątecznych w grudniu ubiegłego roku przedszkolaki
stworzyły przedszkolną kartkę bożonarodzeniową, którą
w imieniu dzieci wysłano do
Królowej Elżbiety II. Dzieci
otrzymały odpowiedź. Oczywiście z uwagi na setki listów

przychodzących codziennie do pałacu Buckingham, Królowa nie jest w stanie osobiście na nie odpowiedzieć. Dlatego
dama dworu przekazała nam, że Królowa wyraża wdzięczność
za kartkę i życzenia. Na zajęciach dzieci obejrzały krótki film
o Królowej, która mieszka w "kraju angielskim", nosi koronę
i ma swoje królestwo. Przedszkolaki dowiedziały się także,
że gdy dorosną będą mogły pojechać do Wielkiej Brytanii,
zwiedzić piękne pałace i kto wie, może trafią na uroczystość,
podczas której chociaż chwilę będą mogli zobaczy Królową. Królowe istnieją naprawdę, nie tylko w bajkach. Zespół
Przedszkoli w Rychwale w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "Magiczna Moc Bajek" nawiązał również kontakt z przedszkolami z Norwegii i Czech.

• SZKOŁA PODSTAWOWA W GROCHOWACH

Spotkanie z harcerzami
Przedszkolaków odwiedzili harcerze i harcerki 98 Drużyny Harcerskiej ,,Leśni
podróżnicy" działający przy Szkole Podstawowej im. „Powstańców Styczniowych” w Grochowach. W ramach realizowanego przez przedszkole Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "Magiczna moc bajek" przeczytali dzieciom
bajkę pt. "Franklin w lesie". Była to opowieść o żółwiu, który podczas zabawy
z przyjaciółmi zgubił się w lesie. Rozmowy o strachu i rzeczach, których możemy się bać m.in. w lesie nie miały końca. Druhny i druhowie opowiedzieli,
o swojej wakacyjnej przygodzie na obozie harcerskim. Starsi koledzy przygotowali dla przedszkolaków teatr cieni i pokazali, że strach ma tylko wielkie
oczy. Nauczyli się wspólnie harcerskiej piosenki. Oczywiście jak na harcerzy
i przedszkolaków przystało nie obyło się bez harcerskich i przedszkolnych pląsów. To było miłe i pouczające spotkanie oraz namiastka leśnej przygody. Czuwaj!

•SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSZEWICACH GRODZIECKICH

Interaktywny spektakl „Zaczarowana Lokomotywa”
Aktor Teatru Kaliskiego Dariusz Sosiński, zabrał dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Jaroszewicach Grodzieckich we wspaniałą podróż w świat wyobraźni podczas
przedstawienia „Zaczarowana Lokomotywa”, które powstało w oparciu o znane

wiersze Juliana Tuwima. Spektakl był
interaktywną formą zabawy z dziećmi
gwarantującą lekcje dobrego wychowania, a przede wszystkim pobudzającą
dziecięcą wyobraźnię.
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OŚWIATA
•SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁEJ PANIEŃSKIEJ

Konkurs recytatorski dla dzieci
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej bardzo chętnie uczestniczyli
w konkursie recytatorskim o tematyce patriotycznej. Konkurs ten jest jednym z elementów projektów realizowanych przez szkołę w Grochowach: "Szkoła młodych patriotów" oraz „Aktywny harcerz w szkole”. W konkursie wzięło udział piętnaścioro
uczestników z klas 0-7. Jury wyłoniło zwycięzców:
- w kategorii klas 0-3 zwyciężyli:
I miejsce (ex aequo): Marcin Kujawa z klasy II z utworem "Biel i czerwień" oraz Dominik Balcerczak z utworem "Polska";
II miejsce: Natalia Bazela z klasy I z utworem "Barwy ojczyste";
III miejsce: Michalina Kaczmarek z klasy O z utworem "Orzeł biały";
- w kategorii klas 4-7 zwyciężyli:
I miejsce: Natalia Górecka z klasy 6, z utworem "Modlitwa polskiego dziewczęcia";
II miejsce: Aleksandra Nowak z klasy 7, z utworem "Ojczyzna";
III miejsce: Bartłomiej Ośkowiak z klasy 7, z utworem: Reduta Ordona". Bartłomiej
otrzymał również nagrodę publiczności.
W konkursie wystąpili również: Oskar Przybyłowicz, Amadeusz Pawłoski, Anna Kujawa,
Hubert Śiwderski, Julia Rus, Oliwier Behnke, Marta Jaśniewska, Patryk Lewandowski.

Wszystkim występującym składamy gratulacje. Konkurs wzbogacony został również o krótką prezentację dotyczącą 77
rocznicy ,,Akcji pod Arsenałem", przeprowadzoną przez członków Szarych
Szeregów 26 marca 1943 r.

•SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCHARACH KOŚCIENYCH

Czytam z klasą – ogólnopolski projekt edukacyjny
Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych zakończyli realizację II modułu pt. „Zwierzęce lekturki spod chmurki” w ramach
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą, lekturki spod
chmurki”, którego celem jest upowszechnianie czytelnictwa wśród
uczniów klas I-III. Uczniowie wybrali
lekturę autorstwa Romana Pisarskiego pt. „O psie, który jeździł koleją”.

W ramach projektu dzieci wykonały bardzo ciekawe zadania m.in.
przeczytały książkę, wykonały gazetkę, spotkały się ze studentem
weterynarii, wykonały legowiska
dla zwierząt oraz przeprowadziły
klasową zbiórkę karmy dla zwierząt,
a wszystkie produkty przekazały do
schroniska w Koninie. Zabawa z projektem była ogromna. Dzieci z niecierpliwością czekają na jego kolejny
etap. Gratulujemy cennej inicjatywy.

KULTURA

Święto Kobiet w Złotkowach
Dzień Kobiet to święto, które obchodzone jest na terenie gminy
Rychwał w sposób szczególny i na stałe wpisało się w kalendarz
imprez. To idealna okazja do spotkania i wspólnej zabawy. W
niedzielne popołudnie 8-go marca br. w Domu Kultury w Złotkowach bawiło się około 300 Pań z terenu gminy Rychwał i nie
tylko. Uroczystość rozpoczął występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale, który swoimi aranżacjami znanych
i lubianych piosenek zachwycił publiczność. Następnie Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Rychwale Romanem Drewniackim złożyli
serdeczne życzenia oraz wręczyli wszystkim Paniom słodkie
upominki. Nie zabrakło również lampki szampana oraz okolicznościowego „sto lat”. Gwiazdą wieczoru była discopolowa formacja Freaky Boys, która swoimi wielkimi hitami przyciągnęła
tłumy oraz porwała publiczność do wspólnej zabawy. Podczas
uroczystości wszyscy goście mogli cieszyć podniebienia przepysznymi słodkościami przygotowanymi przez Panie z sołectwa
Złotkowy oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Złotkowy. Dzięku- terenu gminy Rychwał świętowały również Dzień Kobiet w swojemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygoto- ich miejscowościach, gdzie w gronie najbliższych oraz znajomych
wanie Gminnego Dnia Kobiet i zapraszamy już za rok. Panie z miło spędziły swoje święto.
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Jubileusz

,,Kina za Rogiem"
Kino za Rogiem w Rychwale działa już od dwóch lat.
O sukcesie naszego Kina świadczą nie tylko statystki i liczba widzów, lecz przede wszystkim zadowoleni i powracający klienci. Z okazji urodzin, mieszkańców, zaproszono do udziału w wirtualnej
zabawie. Uczestnicy musieli wykazać się nie lada inwencją i kreatywnością, ponieważ zadaniem
było utworzenie tekstu literackiego, prezentującego treść życzeń
urodzinowych, właśnie z okazji urodzin sali kinowej. Sponsorem
nagród byli: Gmina Rychwał, Kino za Rogiem, Restauracja Antresola,
firma ReComp. Z powstałych prac utworzono tymczasową wystawę
w holu Hali Widowiskowo - Sportowej w Rychwale. Dziękujemy, że
jesteście z nami!

XIII Samorządowe Kolędowanie
Styczeń to jeszcze czas spotkań
noworocznych. W Hali WidowiskoSportowej w Golinie zabrzmiały
przepiękne polskie kolędy, podczas
XIII Samorządowego Kolędowania.
Przedstawiciele rychwalskiego samorządu kolędą "Mędrcy Świata"
zadebiutowali w tym wydarzeniu.

Wspólne kolędowanie już na
stałe wpisało się w kulturalny kalendarz Powiatu Konińskiego i jest także wspaniałą
okazją do integracji i bliższego
poznania się osób związanych
z gminnymi samorządami.

SPORT

Turniej Tenisa Stołowego to już tradycja
W Hali Widowiskowo-Sportowej w Rychwale rozegrano już po raz Ósmy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rychwała.
Na starcie stanęło ponad 60 uczestników, a rywalizację podzielono na pięć kategorii. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem.
W poszczególnych kategoriach najlepszymi okazali się:
W kategorii mieszanej:
I. Hubert Kwieciński
II. Adam Kowalski
III. Łukasz Papierski
W kategorii: 30—50 lat
I. Jarosław Majkowski
II. Robert Janiszyn
III. Waldemar Urbaniak
W kategorii: powyżej 50 lat
I. Andrzej Antczak
II. Marek Woźniak

W kategorii: kobiety bez limitu wieku
I. Aneta Woźniak
II. Roksana Antczak
W kategorii: open dla zawodników
spoza gminy Rychwał bez limitu płci i wieku:
I. Paweł Małkus
II. Wojciech Urban
III. Radosław Wypychowski

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Nagrodzeni zostali również najmłodszy i najstarszy uczestnik turnieju. Składamy szczególne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego. Zwycięzcom
gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.
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SPORT

Sportowe Podsumowanie Roku 2019

Podsumowano Sportowe osiągnięcia Roku 2019. W wydarzeniu udział wzięli wyróżniający się sportowcy i działacze sportowi oraz przedstawiciele i zawodnicy klubów sportowych działających na terenie gminy Rychwał. Podczas spotkania Burmistrz
Rychwała wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rychwale
podziękowali wszystkim, którzy w minionym roku reprezentowali naszą gminę i aktywnie uczestniczyli w życiu sportowym.
Wyniki sportowe, zaangażowanie jak również ogromna determinacja osób wyróżnionych sprawia, że gmina Rychwał jest
widoczna na sportowej mapie powiatu, województwa i kraju.
Podziękowania za popularyzację sportu wśród mieszkańców
naszej gminy trafiły do zawodników, trenerów, działaczy i klubów sportowych oraz osób reprezentującym gminę Rychwał
w zawodach i spartakiadach. Wyróżnienia przyznano w wielu
kategoriach:
• najlepszy zawodnik w dyscyplinie piłka nożna:
LKS ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ SEKCJA SENIOR: Michał Jankowski,
Dorian Andrzejewski
LKS
ZJEDNOCZENI
RYCHWAŁ
SEKCJA
TRAMPKARZ STARSZY: Katarzyna Smarz, Mateusz Stachurski
LKS ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ SEKCJA MŁODZIK i SEKCJA ORLIK:
Wiktor Grądecki, Marcel Grzemski, Adam Roszak, Witold Pietruszak
LKS ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ SEKCJA ŻAK i SEKCJA SKRZAT:
Oktawian Przybylak, Cezary Kwiatkowski, Maja Zioło, Franciszek Gościmiński
LKS FANCLUB DĄBROSZYN SEKCJA MŁODZIK STARSZY D1:
Tobiasz Skąpski, Wiktor Wejman
• najlepszy zawodnik w dyscyplinie piłka siatkowa:
LKS ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ: Klaudia Tołoczko, Weronika Bocheńska
• najlepszy zawodnik w dyscyplinie KARATE: Daria Furtak,
Maksymilian Spychała, Mikołaj Spychała
• sportowe sukcesy w różnych dyscyplinach oraz promocja
gminy Rychwał: Agata Bąk, Roksana Antczak, Antoni Maciaszek,
Kacper Szumigalski

• reprezentacja Gminy i Miasta Rychwał podczas Powiatowych Spartakiad Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego
w roku 2019:
Marta Drewniacka
Katarzyna Drewniacka
Daria Dolińska
Anna Drewniacka
Artur Krzymiński
Agnieszka Dominiak
Sebastian Tołoczko
Adrian Zaradzki
Arkadiusz Konopczyński

Kinga Nowak
Mateusz Karolak
Weronika Sikorska
Przemysław Pilch
Michał Brodecki
Konrad Szepe
Joanna Nuszkiewicz
Tomasz Grzelak

• działalność społeczna i popularyzacja sportu i rekreacji
wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy
Rychwał: Bogdan Zaskórski i Piotr Nuszkiewicz.
Kolejne wyróżnienia otrzymały kluby sportowe za popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży, sportowe osiągnięcia oraz
promocję gminy Rychwał w roku 2019 Ludowy Klub Sportowy
Zjednoczeni Rychwał i Ludowy Klub Sportowy FUNCLUB Dąbroszyn. Ponadto za organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych
oraz obsługę i sprawowanie nadzoru nad kompleksem boisk
sportowych – ORLIK 2012 - nagrodzono Bartosza Drewniackiego i Dawida Dominiaka.
Wyróżnienie otrzymał również Przemysław Skibiszewski zawodnik klubu LKS Zjednoczeni Rychwał oraz KKF Automobile
Torino Konin, który w Plebiscycie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na najlepszych zawodników i trenerów Wielkopolski
w roku 2019 otrzymał tytuł Najlepszego Piłkarza.
Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby rok 2020 przyniósł wiele
momentów, w których będzie można świętować kolejne zwycięstwa.

