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AKTUALNOŚCI

Impulsem do realizacji tej inwestycji była troska o naj-
młodsze dzieci, ale także o ich rodziców i dziadków. Jak 
podkreślają rodzice - młode mamy chętnie wracają do 
pracy, a dziadkowie mimo, że kochają swoje wnuczęta 
ponad wszystko, również pragną spełniać się nie tylko 
jako „opiekunka”. Żłobek znajduje się w jednym z seg-

mentów budynku szkoły podstawowej, gdzie warunki 
lokalowe umożliwiają adaptację kolejnych sal. Obec-

nie w kolorowej, w pełni wyposażonej sali bawi się 
szesnaścioro maluszków, które każdego dnia są witane  
z uśmiechem na twarzy i otwartymi ramionami przez 
panie opiekunki. Dzieci do dyspozycji mają również plac 
zabaw. Utworzenie żłobka to bardzo dobra decyzja – 
podkreślają nie tylko rychwalscy samorządowcy. Bardzo 
dobra współpraca Samorządu Rychwała z instytucjami 
wspierającymi rozwój rodziny przyniosła wspaniałe 
efekty. Burmistrz Rychwała przekazał podziękowania za 
okazane wsparcie finansowe i merytoryczne przy utwo-

ŻŁOBEK  „JAŚ I MAŁGOSIA” OFICJALNIE OTWARTY

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
przyjmijcie Państwo życzenia radości i wzajemnej życzliwości,

aby ten czas napełnił Was siłą do pokonywania trudności. 
Niech wiara, nadzieja i miłość będą zawsze obecne w Waszym życiu.

Prezes Zarządu Oddziału M-GZOSP RP
/-/ Andrzej Cholewicki wraz z bracią strażacką

15 marca br. dokonano uroczystego przecięcia wstęgi w Publicznym Żłobku „Jaś i Małgosia” w Rychwale.  
Jest to pierwsza tego typu placówka w gminie, bardzo długo oczekiwana i jakże bardzo potrzebna.

rzeniu Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia” na ręce pań 
Anety Niestrawskiej - Wicewojewody Wielkopolskiego 
i Pauliny Stochniałek - Członka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego.  
Gratulacje i życzenia sukcesów złożyli: pani Andżeli-
ka Możdżanowska Posłanka do Parlamentu Europej-
skiego, pani Paulina Henning-Kloska Posłanka na Sejm 
RP, panowie Tadeusz Tomaszewski i Leszek Galemba 
Posłowie na Sejm RP, pani Aneta Niestrawska Wice-

wojewoda Wielkopolski i Paulina Stochniałek Członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pan Sta-

nisław Bielik Starosta Koniński oraz samorządowcy  
z powiatu konińskiego: Paweł Szczepankiewicz, Grze-

gorz Matuszak, Mariusz Woźniak, Grzegorz Maciejewski, 
Mirosław Durczyński, Jolanta Fabisiak, a także dyrek-

torzy placówek oświatowych z terenu gminy Rychwał. 
Życzymy maluchom samych radosnych chwil w żłobku. 
Niech bawią się, rozwijają i uczą w przyjaznej atmosfe-

„Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał – publiczny żłobek wspiera rodziców”
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AKTUALNOŚCI

PRACE BUDOWLANE ROZPOCZĘTE…

NOWE WYZWANIA DLA RYCHWALSKIEJ SPÓŁKI 

Na placu budowy pojawi-

ły już się pierwsze sprzęty  
i urządzenia budowlane 
oraz pracownicy, którzy 
dokładają wszelkich sta-

rań, aby budynek przed-

szkola zmienił się w no-

woczesny obiekt. Prace 
budowlane prowadzi Firma 
Theta Sp. z o.o., która od 
1 września br., będzie również organem prowadzą-

cym Przedszkole „Plastuś” w Rychwale. W obiek-

cie zostaną stworzone niezwykle korzystne wa-

runki dla dzieci i pracowników. Dokonana zostanie 
modernizacja istniejącego budynku oraz jego rozbudowa  
o kolejne cztery sale w pełni wyposażone w nowocze-

sne pomoce dydaktyczne, salę do zajęć dodatkowych 
oraz komfortowe zaplecza kuchenne, sanitarne, admi-
nistracyjne i techniczne, a także ekologiczną kotłownię. 

Rozpoczęła się długo wyczekiwana rozbudowa Przedszkola „Plastuś” w Rychwale, która pozwoli stworzyć 
lepsze warunki dla rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Rychwał.

Rozbudowa istniejącego przedszkola jest prowadzo-

na na gruncie należącym do gminy, użyczonym tylko  
na czas określony w drodze umowy użyczenia. Poprawa 
warunków lokalowych niewątpliwie wpłynie na jakość 
wychowania przedszkolnego i pracę dydaktyczną na-

uczycieli, a także pracowników obsługi. Inwestor planu-

je zakończenie prac w sierpniu br., tak aby dzieci w wie-

ku 2,5-5 lat od września będą mogły rozpocząć swoją 
edukację przedszkolną w nowoczesnym budynku.

Spółka ta, z roku na rok, podejmuje nowe wyzwania 
i rozszerza swoją działalność. Od 2014 roku odpowia-

da za odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie 
Gminy Rychwał. Dużym krokiem w kierunku dalsze-

go jej rozwoju będzie realizacja przedsięwzięcia p.n. 
„Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomo-

ści zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gmi-
ny Tuliszków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku  
do dnia 31 grudnia 2023 roku”. W wyniku przeprowa-

dzonego przez Urząd Miasta i Gminy Tuliszków prze-

targu nieograniczonego oferta PGKiM w Rychwale Sp.  
z o.o., na realizację tego zadania, została wybrana jako 
najkorzystniejsza.

Gmina Rychwał jako jedyny właściciel utworzonej w 2011 r. spółki komunalnej – Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. wspiera wszelkie działania mające na celu rozwój tego 
podmiotu.

31 grudnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-

nalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. zawarło 
umowę o wartości 2 888 482,29 zł na realizację tej usłu-

gi. Po kilku tygodniach kompletowania załogi i narzędzi 
niezbędnych do obsługi wygranego przetargu możemy 
zaprezentować załogę i sprzęt, który będzie obsługiwał 
gminy Rychwał i Tuliszków w zakresie odbioru odpa-

dów komunalnych. Postawiliśmy na sprawdzony sprzęt 
Mercedesa wspierany przez Fiata i japońskie produk-

ty myśli motoryzacyjnej. Przed nami dużo wyzwań  
i nowych zadań w rozwijaniu naszej wspólnej firmy 
komunalnej pracującej dla dobra wszystkich mieszkań-

ców nie tylko gminy Rychwał.
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 R. 
ROZPOCZYNA SIĘ OD 1 KWIETNIA 2021 R.

AKTUALNOŚCI

Obowiązkiem spisowym będą objęte: - osoby fi-

zyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające 

w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszka-

nych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami 
na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca 
zamieszkania; - mieszkania, budynki, obiekty zbio-

rowego zakwaterowania i inne zamieszkane po-

mieszczenia niebędące mieszkaniami.Po raz pierwszy  
w historii polskiej statystyki publicznej samospis in-

ternetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś  
(np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdro-

wia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie 
samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – 

bezpośrednio i telefonicznie. Aby zapobiec sytuacji,  
w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie 
ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu 
braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zo-

bowiązuje podmioty do udostępnienia odpowiednie-

go pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu.  
W gminie Rychwał miejsce gdzie można dokonać sa-

mospisu mieści się w budynku Urzędu Gminy i Miasta 
w Rychwale, Plac Wolności 16 – Biuro Obsługi Inte-

resanta. 

Metody przeprowadzenia spisu:
Samospis internetowy (CAWI)
Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis 
powszechny, w wyznaczonym terminie. Respon-

denci na własnych komputerach lub urządzeniach 
mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interak-

tywnej aplikacji, dostępnej na stronie interneto-

wej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest 
uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. 
Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się 
używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygna-

lizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki. 

UMOWA NA PIERWSZE ZADANIE DROGOWE W TYM ROKU PODPISANA

W terminie do 21 kwietnia 2021 r. opracowana zo-

stanie dokumentacja projektowa, natomiast pra-

ce budowalne zakończone zostaną do 29 września 
br. Inwestycja obejmuje odcinek o długości 1 150 
mb, od drogi wojewódzkiej 443 w Woli Rychwalskiej 
do granicy miasta Rychwał (Sokołów). Zakres prac 
obejmuje oczyszczenie rowów z drzew i krzewów, 
wymianę przepustu, wykonanie nowej konstrukcji 
nawierzchni asfaltowej, umocnienie poboczy kru-

szywem, odmulenie rowu z wyprofilowaniem dna  
i skarp, wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszy-

wa, lub z betonu asfaltowego, oraz oznakowanie drogi. 

3 marca br. Gmina Rychwał podpisała umowę na Budowę drogi gminnej Wola Rychwalska 
- Rychwał (Sokołów). Zadanie to będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj". 

Wykonawcą tej inwe-

stycji jest firma: Usłu-

gi Ogólno-Budowlane  
i Transportowe Dariusz 
Dropiński z siedzibą w 
Zagórowie. Wartość 
zadania to 747 000,00 
złotych. Inwestycja jest 
realizowana w ramach 
projektu pn. „Budo-
wa drogi gminnej nr 
G486029P w miejscowości Złotkowy oraz drogi gminnej  
nr G486016P Wola Rychwalska - Rychwał (Sokołów)" 
współfinansowanego w ramach operacji typu ,,Budo-

wa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach pod-

działania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworze-

niem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odna-

wialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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AKTUALNOŚCI
Pamiętaj!                                                                                                                                             

Rachmistrz nigdy nie będzie pytał o: numer 
konta oraz serię i numer dowodu osobistego.

REALNY, SOLIDNY, ROZSĄDNY – BUDŻET UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE 

KOLEJNE DROGI PIESZO-ROWEROWE W GMINIE RYCHWAŁ 

Na ostatniej sesji do budżetu weszło wiele 
bardzo ważnych zadań dla mieszkańców, 
które zaspokajają potrzeby zgłaszane w ob-

szarach: edukacja, zieleń, kultura fizyczna, 
drogi czy chodniki. Choć pandemia i spo-

wodowany nią kryzys wpłynął na sytuację 
finansową gminy, Samorząd Rychwała nie 
zamierza rezygnować z realizacji inwesty-

cji. Wręcz przeciwnie, uważa je za kluczowe 
dla podnoszenia jakości życia mieszkańców, 
a w obecnej chwili również za niezbędne 
dla ożywienia lokalnej gospodarki. Każdy budżet jest 
kompromisem pomiędzy tym, co chcielibyśmy, a tym, 
co możemy zrobić. Tegoroczny jest jednak wyjątkowo 

30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Rychwale przyjęła jednogłośnie budżet na 2021 rok.

Dzięki pozytywnie ocenionemu wnioskowi, w najbliż-

szym czasie zostanie wykonane zadanie pod nazwą 
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi kra-
jowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn”. Wniosek 
został zgłoszony w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.
01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, 
Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze trans-

portu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i obej-

muje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dro-

gi krajowej 25, co umożliwi bezpieczne przemiesz-

czanie się rowerzystów i pieszych między gminami 
Rychwał i Stare Miasto. Całkowita wartość projektu 
865 596,92 zł a kwota dofinansowania to 689 056,13 
zł. Planowany termin realizacji zadania - 2021-2022.   
W grudniu 2020 r. GDDKiA Oddział w Poznaniu zakoń-

czyła realizacje przedsięwzięcia pod nazwą „Budo-

wa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej  
nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) – Siąszyce”. 

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub 
bezpośrednio
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spi-
sać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisa-

ni jedną z dwóch innych metod: wywiadu telefonicz-

nego wspieranego programem komputerowym (CATI) 
- wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rach-

mistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicz-

nym urządzeniu przenośnym (CAPI). Obie metody, 
wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebra-

niu danych od osób fizycznych objętych spisem po-

wszechny. Wobec każdego respondenta jest dobiera-

na i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. 
Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych. 

trudny. Stoją przed nami wielkie wyzwania, ale i wiel-
ka szansa na wykorzystanie dofinansowań. Wierzymy,  
że nasze plany oraz zamierzenia zostaną zrealizowane.

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi krajowej nr 25 Rychwał - Siąszyce
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OŚWIATA

MOBILNE LABORATORIUM SMOGOWE NAD RYCHWAŁEM

Jak pokazuje wynik badań zamiesz-

czony poniżej – zła jakość powietrza 
ma także miejsce w naszym mieście. 
Czerwonym kolorem oznaczono  
te lokalizacje, gdzie przekroczenia  
zawieszonych w powietrzu pyłów PM 
2,5 i PM 10 są największe (200-1000 
µg/m³), pomarańczowym 110-200 
µg/m³, żółtym  75-110 µg/m³, kolor 
zielony 35-75 µg/m³, kolor niebieski 
0-35 µg/m³.
Zła jakość powietrza wynika zapewne 
m. in. z posiadania przez mieszkań-

ców przestarzałych urządzeń grzew-

czych, złej jakości spalanego węgla 
lub innych paliw oraz niedozwolone-

go spalania odpadów.Zanieczyszczenie powietrza jest 
zagrożeniem dla nas wszystkich - dla naszego zdrowia 
i życia. O rzeczywistej jakości powietrza oraz poziomie 
zanieczyszczeń informuje nas codziennie stacja moni-
torująca jakość powietrza i dokonująca pomiar stężenia 
pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 zamontowana przy 
szkole podstawowej w Rychwale.
O rosnącym zagrożeniu świadczy także Informacja o po-

ziomach stężenia pyłu zawieszonego - alerty na stronie 
www.rychwal.pl oraz na fb mają nam wszystkim uświa-

domić istniejące zagrożenie.
Kluczową rolę odgrywa podstawowy dostęp do wiedzy 
o tym, jak mierzyć się ze smogiem, w czym pomagają 
także różne aplikacje, np. aplikacja mobilna airly. Mając 
dostęp do pomiarów na żywo i mapy zanieczyszczeń  
zawsze możemy podejmować właściwe dla swojego 
zdrowia decyzje, chociażby o wyjściu na spacer.
Aby poprawić jakość naszego powietrza konieczna 
jest zmiana sposobu ogrzewania w naszych domach – 
przede wszystkim zmiana przestarzałych pieców na ko-

tły nowej generacji.
Samorząd Rychwała mając na uwadze stan jakości po-

wietrza na terenie gminy oraz w Rychwale podejmuje 
działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń, 
a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców (ter-
momodernizacja budynków użyteczności publicznej, 
nowopowstałe budynki ogrzewane ekologicznie, mo-

dernizacja nawierzchni dróg itp.). 
Gmina Rychwał od lipca 2019 r. aktywnie włączyła się 
w Program Priorytetowy Czyste Powietrze – pozwa-

lający na uzyskanie dotacji na wymianę źródeł ciepła 
zasilanych paliwem stałym (węglem, miałem itp.) oraz 

12 lutego 2021 r. dokonano pomiaru stężenia zawieszonych w powietrzu pyłów PM 2,5 i PM 10 na terenie 
Rychwała. Do pomiarów wykorzystano czujnik – analizator zanieczyszczeń powietrza pozwalający na wykona-

nie pomiarów ciągłych, charakteryzujących się dużą dynamicznością, mobilnością oraz możliwością wskazania 
źródła zanieczyszczeń powietrza. 

na dokonanie termomodernizacji budynku. Szczegó-

łowe informacje dot. programu można uzyskać pod nr  
tel. 63 2481 001 w. 22
Jednocześnie przypominamy, iż od 1 maja 2018 r. na 
terenie całego Województwa Wielkopolskiego obowią-

zują uchwały antysmogowe, które zakazują stosowania 
najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobne-

go miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. 
Wprowadzone zostały także ograniczenia dla kotłów 
oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pie-

ców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. muszą 
zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego poda-

wania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz 
dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również po-

siadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamon-

towania. Zgodnie z uchwałą kotły zainstalowane przed 
wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełnia-

jące ich wymagań muszą być wymienione w 2 etapach:
    • do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezkla-

sowych,
    • do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniają-

cych wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 
303-5:2012.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w ży-

cie uchwał, mogą być użytkowane dożywotnio. Ponad-

to, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, 
kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał an-

tysmogowych i niespełniające ich wymagań muszą być 
wymienione do 1 stycznia 2026 r. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  
www.umww.pl
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PASOWANIE NA ŻŁOBKOWICZA

OŚWIATA

Pasowanie to jeden z niezapomnianych dni przeżytych 
w życiu maluchów. Najważniejszą częścią uroczystości, 
na którą wszyscy czekali było ślubowanie. Ceremonii 
pasowania dokonali Burmistrz Rychwała Stefan Dzia-

11 marca 2021 r. odbyło się po raz pierwszy uroczyste „pasowanie na żłobkowicza” w Publicznym Żłobku  
„Jaś i Małgosia” w Rychwale. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Dą-

browskiej w Kucharach Kościelnych 
bierze udział w Projekcie „Cyfrowa 
Szkoła Wielkopolska”, realizowa-

nego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego 2014-2020. 17 marca 2021 r.  
w związku z realizacją tego projek-

REALIZUJEMY PROJEKTY

• SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCHARACH KOŚCIELNYCH

UCZNIOWIE POZNAJĄ IRLANDIĘ …

Szkoła współpracuje z Fundacją Kul-
tury Irlandii. Dzięki tej współpracy 
uczniowie mogą korzystać z rozwoju 
językowego oraz kulturowego. Biorą 
udział w licznych konkursach, rozmo-

wach z native speakerem – Trevorem 
Walsh oraz lekcjach kulturowych. 
Luty to niewątpliwie miesiąc święte-

go Walentego, toteż uczniowie kla-

sy VIII z przyjemnością uczestniczyli  
w zajęciach pt. „Love is in the air..”, 
pod kierunkiem pani Justyny Mazu-

rek-Schramm. Podczas zajęć ucznio-

wie dowiedzieli się wiele ciekawostek 

mara, Zastępca Burmistrza Rychwała Ewa Jedrzęjczak 
oraz Dytektor Żłobka Honorata Jachnik. Gratulujemy 
rodzicom tak wspaniałych pociech, a dzieciom życzy-

my wielu wspaniałych chwil spędzonych w żłobku.

tu uczniowie przeprowadzili wywiad 

z Burmistrzem Rychwała Stefanem 
Dziamarą. Pan burmistrz odpowia-

dał na wszystkie pytania zadane 
przez dzieci oraz podkreślił, że bar-

dzo cieszą go spotkania z najmłod-

szymi mieszkańcami naszej gminy.

związanych z dniem zakochanych  
w Irlandii. Poznali historię o pier-
ścieniu miłości „Claddagh”, miło-

ści Williama Butler Yeats i Maud 
Gonne oraz dowiedzieli w jakim 
kościele znajdują się relikwie 
świętego Walentego. Kolejnym 
tematem lekcji kulturowych będą 
zagadnienia poświęcone święte-

mu Patrykowi – patronowi zielo-

nej wyspy oraz kobietom rodem  
z Irlandii. Niezwykle istotną rze-

czą jest poznanie zwyczajów nie 
tylko własnego kraju.
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OŚWIATA

Wzorem lat ubiegłych uczniowie 
włączyli się w obchody tego dnia, 
którego głównymi organizatorami 
w Polsce  są Państwowy Instytut 
Badawczy NASK i Fundacja Daje-

my Dzieciom Siłę. Organizatorzy 
zapraszają do wspólnego działania, 
aby internet był bezpieczniejszym 
i lepszym miejscem dla wszystkich,  
a w szczególności dla dzieci  
i młodzieży. Z uwagi na aktual-
ną sytuację związaną z pandemią, 
działania edukacyjne na rzecz 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

9 lutego, obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczna edycja organizowana była pod hasłem  
„Razem dla lepszego internetu!”. 

Finaliści:
I miejsce: Aleksandra Zawal – klasa 2a

II miejsce: Martyna Pol – klasa 3b
III miejsce (ex aequo): 

Amelia Patecka – klasa 3a, 
Małgorzata Grabowska – klasa 2a 

Wyróżnienie: 
Lilianna Antonowicz – klasa 3b. 

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

NOWOCZESNY SPRZĘT DLA RYCHWALSKICH UCZNIÓW 

• SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHWALE

Reklama dzieciom to akcja charytatywna organizo-

wana przez Telewizję Polską od 1992 roku. 
„Stowarzyszenie Oświatowe – Lepsza Edukacja” bio-

rąc udział w tej akcji pozyskała 20000 zł., dzięki 
którym Szkoła Podstawowa w Rychwale otrzymała 
sprzęt do zajęć gimnastyki korekcyjnej i zajęć logo-

pedycznych. Nowoczesne pomoce dydaktyczne są 
wykorzystywane do prowadzenia zajęć specjalistycz-

nych dla uczniów mających problemy z wadą postawy. 
Zakupiony sprzęt sportowy pozwala uczniom klas I – 
IV, którzy uczestniczą w zajęciach gimnastyki korek-

cyjnej korygować istniejące zaburzenia statyki ciała. 
Atrakcyjny sprzęt, zwiększa również zaangażowanie  
i motywację dzieci do wykonywanych ćwiczeń,  
co przekłada się na szybsze i bardziej skuteczne efek-

ty terapii. 
Pomoce wzbogaciły również gabinet logopedyczny. 
Program komputerowy „Eduterapeutica – Logopedia” 
pozwala na sprawne prowadzenie diagnozy i terapii 
logopedycznej oraz śledzenie postępów uczniów. Jest 
dużym ułatwieniem w pracy logopedy. Pozyskane 
pomoce są wykorzystywane również podczas ćwi-
czeń utrwalających prawidłową wymowę głosek. Gry  
i układanki uatrakcyjniają trudny proces doskona-

lenia prawidłowej artykulacji. Uczniowie ćwiczą na 
różne sposoby. Dzięki „Dmuchajce” zwykłe ćwiczenia 
oddechowe zmieniają się w świetną zabawę.

NAUKA KODOWANIA POPRZEZ ZABAWĘ 

• SZKOŁA PODSTAWOWA W GROCHOWACH

Nauka kodowania poprzez zabawę bez drogich pomocy edukacyjnych, ro-

botów i komputerów to doskonały sposób poznania języka programowa-

nia. Takie wspólne zabawy już na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
uczą logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania  
i dostrzegania zależności. Są również wprowadzeniem do nauki programo-

wania, która może być atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach rozpoczęli realizację innowacji 
pedagogicznej ,,Kodowanie - mam to w planie". 

bezpieczeństwa w sieci wśród 
uczniów klas 4-8 prowadzone były 
w sposób zdalny, zaś uczniowie 
klas I-III włączyli się do akcji w for-
mie stacjonarnej. Poza zajęciami 
edukacyjnymi, którymi objęci byli 
wszyscy uczniowie, dużym zainte-

resowaniem cieszyły się konkurs 
na cyfrowobezpieczną rymowankę 
przeznaczony dla uczniów klas dru-

gich i trzecich oraz praca plastyczna 
w wykonaniu pierwszoklasistów. 
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ZŁOTE GODY W GMINIE RYCHWAŁ

To wiele lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeń-

skiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, któ-

re przetrwa wszystkie życiowe problemy, by po latach zyskać 
wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. W związku 
z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, nie możliwe 
było zorganizowanie tradycyjnej uroczystości z okazji jubile-

uszu pożycia małżeńskiego. Burmistrz Stefan Dziamara oraz 
Kierownik USC Beata Lewandowska odwiedzili w domach 
drogich jubilatów. Wręczyli im „Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP. 

„Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół.

SPOŁECZEŃSTWO

„BIAŁA NIEDZIELA” DLA MIESZKANEK GMINY RYCHWAŁ

 Już po raz 6, ponad 70 Pań z terenu naszej gminy poddało się 
badaniu w ramach profilaktyki wczesnego wykrywania raka pier-
si. Badania obejmowały USG piersi, sprawdzenie niepokojących 
zmian skórnych, pomiar glukozy, HCV oraz badanie ciśnienia. Sta-

tystyki wskazują, że co 14 dorosła kobieta w Polsce może być cho-

ra na raka piersi. W dobie ograniczeń spowodowanych pandemią 
COVID-19 tym bardziej badania te są ważne dla Naszych Pań. 
Dziękujemy Pani Agnieszce Karaszewskiej Prezes Fundacji Przyja-

ciół Zdrowia oraz Pani doktor Iwonie Karaszewskiej za tą społecz-

nie potrzebną akcję oraz nieodpłatne przeprowadzenie badań.

14 marca 2021 r. w Przychodni Lekarskiej „KOMED” w Koninie, Samorząd Rychwała przy współpracy z Funda-

cją Przyjaciół Zdrowia z Konina zorganizowali bezpłatne badania profilaktyczne pn. „Biała niedziela”.

Złote gody świętowali:
Józefa i Stanisław Borowiak, Maria i Wacław Flis, Marian-

na i Jan Graczyk, Stanisława i Stanisław Kaczała, Helena 

i Marian Kałużni, Zofia i Ryszard Klej, Teresa i Leszek Lament, Bar-
bara i Henryk Miedzińscy, Jadwiga i Stanisław Olejniczak, Mirosła-

wa i Stanisław Torczyńscy, Stanisława i Józef Zielińscy. 

Gmina Rychwał jako pierwsza w po-

wiecie konińskim zrealizowała szczytne 
przedsięwzięcie pod nazwą „Nakrętko-

mat”. Nakrętkomaty zyskują popularność 
w całej Polsce. To nie tylko ekologiczne 
rozwiązanie dla plastikowych nakrętek, 
ale przede wszystkim inicjatywa chary-

tatywna. Od ubiegłego roku „czerwone 
serduszko” zapełniło się niejednokrotnie, 

CZERWONE SERDUSZKO DLA LENKI

dzięki czemu udało się zebrać kwotę po-

nad 1000 zł dla 4 letniej Lenki.
Cieszymy się, że „zakręciliśmy” tak wie-

lu mieszkańców nie tylko naszej gminy  
do zbierania nakrętek. Za wszystkie prze-

kazane zakrętki bardzo dziękujemy. Wciąż 
zachęcamy – nakrętki do „serduszka” nie 
do kosza.

Drodzy Jubilaci 
z okazji tak pięknej rocznicy ślubu, 

składamy serdeczne życzenia 
długich lat życia w zdrowiu oraz pogody ducha.
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SPOŁECZEŃSTWO

NOWY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY RYCHWAŁ

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI STRAŻAKÓW Z TERENU GMINY RYCHWAŁ 

Dodatkowe środki pozyskano  
z Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Mi-
nister Sprawiedliwości. Projekt 
pn. „Zakup i dostawa wyposa-
żenia i sprzętu ratownictwa na 
rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Grochowach i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siąszycach” został zre-

alizowany w ramach zadań z Fun-

duszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 
Łączna wartość przekazanego 

Już po raz kolejny jednostki OSP z terenu gminy Rychwał otrzymały dofinansowanie na zakup specjalistyczne-

go sprzętu. 
sprzętu to 22 396,00 zł z czego 
dofinansowanie wyniosło - 99%.  
W ramach dotacji z Funduszu Spra-

wiedliwości zakupiono następu-

jący sprzęt: 1 przecinarka do stali  
i betonu, 1 motopompa pływająca,  
2 szelki bezpieczeństwa, 1 lon-

ża regulowana, 2 radiotelefony  
do kierowania ruchem, 2 komple-

ty ubrań specjalnych, 1 radiostacja, 
3 hełmy. Wspólne starania jedno-

stek Ochotniczej Straży Pożarnej  
i Gminy Rychwał zaowocowały 

Druhowie odbyli szkolenie  
z zakresu prowadzenia działań 
ratowniczych na zamarznię-

tym akwenie. Wykorzystu-

jąc sanie lodowe, ratownicy  
w pełnym zabezpieczeniu oraz 
przy zachowaniu asekuracji 
z brzegu, trenowali szybkie 
dotarcie do osób poszkodo-

wanych oraz podejmowanie 
„tonącego” z wody. Podsumo-

wując ćwiczenia omówiono 
postępowanie podczas wystą-

pienia hipotermii u poszkodo-

wanego. W związku z ciągłym 
rozwojem infrastruktury i do-

stosowywaniem jej zgodnie  
z przepisami do potrzeby osób 
niepełnosprawnych odbyło 
się szkolenie z zakresu awaryj-
nej obsługi wind. Z inicjatywy 
Burmistrza Rychwała wykwa-

lifikowani konserwatorzy 
wind, w trzech placówkach 
na terenie gminy Rychwał 
przeszkolili ratowników  
z jednostek OSP z Rychwa-

ła oraz Kuchar Kościelnych, 
włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Ga-

śniczego. Strażacy ochot-
nicy są pierwsi na miejscu 
zdarzenia, dlatego tak 
ważne jest posiadanie od-

powiedniej wiedzy przy 

podejmowaniu działań 
ratowniczo-gaśniczych  
w obiektach użyteczności 
publicznej posiadających 
szyby windowe. Prowadze-

nie takich szkoleń umoż-

liwia strażakom doskona-

lenie swoich umiejętności 
oraz ich rozwój.

Strażacy ochotnicy z terenu gminy Rychwał doskonalili swoje umiejętności z różnych zakresów ratownictwa.

kolejnym pozyskaniem wyposażenia 
m.in. pilarki do drewna, motopom-

py półszlamowej, drabiny strażackiej  
i zestawu do oznakowania terenu akcji. 
Zakup sprzętu był możliwy dzięki dofi-

nansowaniu z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, którego kwota 
wynosiła 13.140zł. Nowoczesny sprzęt 
umożliwi strażakom sprawne udziela-

nie pomocy poszkodowanym bezpo-

średnio na miejscu zdarzenia oraz bez 
wątpienia poszerzy możliwości działa-

nia jednostek OSP.
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Sztuka ludowa w gminie Rychwał
Sztuka ludowa tworzona na ob-

szarze wsi i małych miasteczek to 
najczęściej rękodzieło, rzemiosło 
artystyczne, muzyka, taniec, śpiew, 
a także poezja i proza.Tradycyjne 
rzemiosła czy specyficzne umiejęt-
ności wytwórcze żyją i są przekazy-

wane z pokolenia na pokolenie tak 
długo, dopóki służą społeczeństwu. 
Niezwykle istotną rzeczą jest prze-

kazywanie dziedzictwa młodemu 
pokoleniu i kształtowanie w nim 
tożsamości regionalnej. Do kręgu 
twórców ludowych należy również 
pan Marek Nuszkiewicz, miesz-

kaniec Grabowej. Jego pasją jest 
praca w drewnie. Spod jego dłuta 

KULTURA

SPOŁECZEŃSTWO

29 FINAŁ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZA NAMI

Dwór w Dąbroszynie powstał  
w I połowie XIX wieku, pobudowa-
ny w stylu klasycystycznym, z cegły, 
stropy powstały z drewna. Znajdo-
wało się w nim około 20 izb. Po-
wierzchnia użytkowa 369,9 metrów 
kwadratowych. Podczas kampanii 
wrześniowej 1939 roku oraz w 1945 
roku nie ucierpiał w czasie działań 
wojennych. W 1957 roku (w czerw-
cu) zabudowa uległa częściowemu  
(w 20%) zniszczeniu. W czasie 
okupacji hitlerowskiej majątkiem 
Dąbroszyn zarządzał Niemiec  
o nazwisku Lucer (niem. Lutzer, na-
zwisko z czasem spolszczone na 
skutek asymilacji). Lucerowie była 
to miejscowa rodzina ewangelicka 

OKUPACYJNA HISTORIA DWORU W DĄBROSZYNIE

podlegająca pod parafię ewange-
licko-augsburską w Koninie – kan-
torat w Maślakach koło Wilczyna. 
Zamieszkiwali miejscowość Kopy-
dłowo, mieli duże gospodarstwo 
rolne (w kronikach parafialnych 
pastora dr Eduarda Kneifla figuru-
je Adolf Lucer jako animator życia 
kulturalnego kantoratu. Pastor Wal-
demar Lucer (1902-1992) w 1932 

roku został ordynowany, za posługę 
duszpasterską w Wojsku Polskim 
(kapelan) w dniu 20 listopada 1939 
r., więzień Dachau. Jako student 
teologii pomagał w latach 30-tych  
w parafii ewangelickiej w Koninie. 
Ciekawa, jest  też historia Niem-
ca, który w dąbroszyńskim dworze 
przed przybyciem Lucera, poderżnął 
sobie żyły ze strachu przed służbą  
w hitlerowskiej armii. Wysłany kon-
no na hitlerowski posterunek do 
Grodźca kurier z informacją, dotarł 
na miejsce kiedy już niemieccy Po-
licjanci wiedzieli. Zatem siatka po-
wiadamiania okupanta była rozbu-
dowana przez sieć kontaktów. 

Bartosz Kiełbasa

29 Finał Orkiestry Świątecznej 
Pomocy za nami. Gmina Rychwał  
od 21 lat, aktywnie włącza się  
w tą niezwykłą akcję. Niestety  
w tym roku nie mogliśmy zaprosić 
Państwa do tradycyjnego udziału 
w Rychwalskim sztabie. Pomimo 
to po raz kolejny pokazaliśmy, że 
potrafimy zrobić naprawdę wie-

le dobrego. Wspólnie udało nam 
się zebrać kwotę prawie 9 000, 00 
tys. zł. Pieniądze zebrane podczas 
tegorocznego finału zostaną prze-

znaczone dla oddziałów dziecięcej 

laryngologii, otolaryngologii i dia-

gnostyki głowy. Serdeczne podzię-

kowania kierujemy do wszystkich, 
którzy wspierali tegoroczną orga-

nizację Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy, a w szczególności 
Panu Sławomirowi Tonińskiemu, 
Szkole Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Białej Panień-

skiej, Szkole Podstawowej im. Ma-

rii Dąbrowskiej w Kucharach Ko-

ścielnych, Zespołowi Przedszkoli 
w Rychwale, Orkiestrze Quantum 
z Rychwała oraz wszystkim miesz-

kańcom gminy Rychwał. Jak co roku 
okazali Państwo wielką hojność  
i zaangażowanie – dzięki Wam tak-

że w Gminie Rychwał grała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy!

„wychodzą” wspaniałe obrazy, fi-

gury, czy zdobienia domów, które 
są zbiorem własnych pomysłów, 
najczęściej czerpanych z przyrody. 
Obok dzieł o tematyce świeckiej po-

jawiają się też takie, które nawiązują 
do motywów religijnych. Swoim ar-
tystycznym zamiłowaniem, bardzo 

chętnie dzieli się z innymi podczas 
warsztatów, wystaw czy plenerów 
nie tylko rzeźbiarskich. 
W pełni podziwu i uznania za pasją  
i zaangażowanie włożone w pielę-

gnowanie sztuki ludowej życzymy 
wielu twórczych inicjatyw na dalsze 
lata pracy artystycznej.



SPORT

SUKCESY NAJMŁODSZYCH SPORTOWCÓW 

Grupa ta cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci mieszkających w gminie Rychwał  
i nie tylko. Szkolenie dzieci dostosowane jest do 
wieku oraz stopnia zaawansowania. Odbywa się 
w dwóch grupach, które obecnie liczą 40 mło-

dych zawodników. Na rozwój grupy miały wpływ 
liczne sukcesu, które odnoszą młodzi zawodnicy 
LKS Zjednoczeni Rychwał pod kierunkiem tre-

nera Damiana Szczepaniaka. Do największych 
sukcesów można zaliczyć: czterokrotne zwycię-

stwo w turnieju Ogólnopolskim „Oranje Cup”  
w Koninie w latach 2018-2020; 2 miejsce w li-
dze okręgowej Konińskiego Związku Piłki Nożnej  
w kategorii wiekowej Orlik w 2020 roku; zwy-

cięstwo w turnieju „Górnik Cup 2021” w Ko-

ninie; zwycięstwo w turnieju „Piast Cup 2021”  
w Kobylnicy oraz zwycięstwa w turniejach Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Nożnej w Kłodawie  
i Kole w 2021 roku. Ogromnym sukcesem funk-

cjonowania dziecięcej sekcji piłkarskiej było 
zaproszenie zawodnika Oktawiana Przybylaka 
na konsultacje piłkarskie przez klub KKS Lech 
Poznań. Obecnie klub prowadzi nabór uzupeł-
niający do drużyn dziecięcych i młodzieżowych: 

Sekcja piłki dziecięcej w klubie LKS Zjednoczeni Rychwał funkcjonuje od ponad 3 lat. 

WYSZUKIWANIE I REZERWACJA ON-LINE KSIĄŻEK 

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale ist-
nieje możliwość wyszukiwania i rezerwacji książek on-line, 
bez wychodzenia z domu. 
Wystarczy wejść na stronę internetową biblioteki www.bi-
blioteka.rychwal.pl w zakładce „biblioteka” „katalog on-li-
ne” lub pod adresem www.szukamksiążki.pl, która pozwala 
sprawdzić dostępność książki w rychwalskiej bibliotece oraz 
innych bibliotekach korzystających z systemu biblioteczne-

go MAK+. Po dokonaniu wyboru tytułu i autora wystarczy 
zadzwonić do Biblioteki w Rychwale pod numer tel. 63 248 
10 24. W celu ustalenia terminu odebioru zarezerwowanej 
książki. Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z katalogu 
on-line.

KULTURA

- żak / skrzat (rocznik 2016-2015) – telefon kontak-

towy: Damian Szczepaniak 782 – 384- 554; -orlik/ 
młodzik (rocznik 2011- 2008) – telefon kontaktowy: 
Patryk Jezierski 724 – 619 – 875; - trampkarz star-
szy (rocznik 2007-2006) oraz dziewczęta (rocznik 
2005-2004) – telefon kontaktowy: Bartłomiej Ma-

tusiak 693 – 259- 655. Młodym adeptom piłki noż-

nej oferujemy doradztwo i specjalistyczne szkolenie, 
turnieje piłki nożnej, obozy piłkarskie i wiele innych 
atrakcji. Zapraszamy już dziś!


