
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy mieszkańcom Gminy i Miasta Rychwał 

oraz przybyłym gościom,
najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości, 

miłych spotkań w gronie najbliższych.
Niech te święta będą dla nas wszystkich

czasem prawdziwej radości.

Przewodniczący
Rady Miejskiej 

w Rychwale
/-/ Roman Drewniacki

wraz z Radnymi

Burmistrz Rychwała
/-/Stefan Dziamara

wraz z Pracownikami
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Niedziela Palmowa w Złotkowach

Z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie 
Państwo życzenia, by ten niezwykły czas upłynął 
w serdecznej, rodzinnej atmosferze pełnej wiary, 

nadziei i miłości.

Życzy:
Prezes Zarządu

Oddziału M-G ZOSP RP
/-/ Andrzej Cholewicki
wraz z bracia strażacką

Kolorowe pisanki, palmy  
i baby wielkanocne mogliśmy 
podziwiać podczas Gminne-
go Konkursu Wielkanocnego, 
który odbył się w niedzie-
lę palmową 9 kwietnia br.  
w Domu Kultury w Złotko-
wach. Impreza zorganizowa-
na przez Sołectwo Złotkowy 
przy wsparciu Samorządu 

Rychwała odbyła się po raz 
siódmy i tak jak w poprzed-
nich latach cieszyła się wiel-
kim zainteresowaniem.

 Celem konkursu było po-
budzenie inwencji twórczej  
w zakresie wykonywania 
palm oraz pisanek z wykorzy-
staniem akcentów regional-
nych, rozwijanie wrażliwości 
estetycznej oraz uzdolnień 
plastycznych dzieci i młodzie-
ży a także kultywowanie tra-
dycji wypieku baby jako po-
trawy tradycyjnej, związanej 
ze Świętami Wielkanocnymi. 
W konkursie w którym zgło-
szono 45 prac, udział wzięły 
szkoły, przedszkola, koła go-
spodyń, sołectwa oraz osoby 
indywidualne. Z roku na rok 
możemy podziwiać coraz to 

piękniejsze wykonania. Praca 
komisji konkursowej w ta-
kich przypadkach nie należy 
do łatwych zadań. Komisja 
konkursowa oceniając prace  
w trzech kategoriach: pisan-
ka, palma wielkanocna i baba 
wielkanocna przyznała nastę-
pujące miejsca:

pisanka
I miejsce –  Oddział Przed-
szkolaków 3-4 latki - Kuchary 
Kościelne 
II miejsce – SKO SP w Białej 
Panieńskiej 
III miejsce – Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Złotkowy
wyróżnienie – Maria Ozimska 
- Modlibogowice
palma wielkanocna
I miejsce –  Martyna Durska  - 
Jaroszewice Grodzieckie
II miejsce – Sołectwo Złotko-
wy
III miejsce – Hubert Flis – Biała 
Panieńska
wyróżnienie –Mieszko Cieślak 
– Jaroszewice Rychwalskie
baba wielkanocna
I miejsce – Barbara Kubiak - 
Grochowy

II miejsce – Koło 
Gospodyń Wiej-
skich - Siąszyce
III miejsce – Joanna 
Kleczewska - Złot-
kowy
wyróżnienie – Julia 
Pawłowska – 
Kuchary Kościelne
Podczas spotka-
nia mogliśmy po-
dziwiać występy 
artystyczne dzieci 
ze Złotków, Szkoły 
Podstawowej im. 
Powstańców Sty- 
czniowych w Gro-
chowach, a także 
podopiecznych To- 
warzystwa Przy-
jaciół Dzieci w Ry- 
chwale. Nie za-
brakło jak zawsze 
przepysznych wy- 
pieków, o które 
zadbały  panie  
z miejscowego Koła Gospo-
dyń. Gminny Konkurs Wiel-
kanocny jest spotkaniem 
które wpisało się już na stałe  
w kalendarz wydarzeń kultu-
ralnych naszej gminy. 
Gratulując zwycięzcom, dzię-
kujemy wszystkim którzy 
wzięli udział w tegorocznym 
konkursie. Słowa podzięko-

wania kierujemy w stronę 
dzieci i młodzieży, która prze-
pięknie zaprezentowała się  
w części artystycznej. Dzięku-
jemy panią, które zapewniły 
smaczny poczęstunek. Już 
dziś serdecznie zapraszamy 
do udziału w kolejnym kon-
kursie za rok.
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Wywiad z Burmistrzem Stefanem Dziamarą
Nowy rok  to nowe wyzwania dla 

Burmistrza, Rady Miejskiej i mieszkań-
ców gminy Rychwał. Jakie inwestycje 
będą zmieniać gminę Rychwał nieba-
wem?

W ramach realizacji projek-
tów objętych Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014- 2020 w pierwszych miesią-
cach bieżącego roku  ogłoszono  
i rozstrzygnięto dwa przetargi na 
realizację gminnych inwestycji 
drogowych. Inwestycje te  wpłyną 
na poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców. Zawarliśmy  umo-
wy na  „Zmianę nawierzchni drogi 
gminnej Wola Rychwalska – Złot-
kowy” oraz „Zmianę nawierzchni  
drogi w miejscowości Grochowy”. 
Termin realizacji tych inwestycji 
to 30.06.2017r. Dofinansowanie 
każdego  z zadań drogowychwy-
nosi 63,63% kosztów kwalifikowa-
nych. W najbliższym czasie planu-
jemy także termomodernizację 
budynku Szkoły Podstawowej 
wJaroszewicach Grodzieckich. 
Na tę  inwestycję pozyskaliśmy 
środki unijne w ramach WRPO. 
Całkowita wartość projektu wy-
nosi ponad 720 tysięcy złotych, 
z czego dofinansowanie to   85% 
kosztów kwalifikowanych, tj. po-
nad 607 tysięcy złotych.

Czy są to jedyne przedsięwzięcia  
zaplanowane na ten rok? A co z gospo-
darką wodno-ściekową na terenie na-
szej gminy?

W ramachProgramu Rozwo-
ju  Obszarów Wiejskich  na latach 
2014 -2020  na operacjetypu 
”Gospodarka wodno-ściekowa” 
złożyliśmy wspólnie z Przedsię-
biorstwem Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Rychwale 
3 wnioski.Wnioski te uzyskały 
wstępną akceptację uzyskania 
dofinansowania. Mowa tu o pro-
jekcie: „Poprawa infrastruktury 
wodociągowej  i kanalizacyjnej 
na terenie gminy Rychwał” obej-
mującym przebudowę Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowo-
ści  Jaroszewice Rychwalskie oraz 
wykonanie studni głębinowej 
awaryjnej nr 2 przy tej stacji jak 
również budowę sieci wodocią-
gowej i  kanalizacyjnej na osiedlu 
przy ul. Polnej etap IV. Wartość 
projektu to  3.597. 544,31 zł, 
z czego dofinansowanie wyniesie  
1.861.070 zł.

Kolejnym jest wniosek złożo-
ny przez PGKiM „Rozbudowa infra-
struktury wodno-ściekowej na tere-
nie miejscowości Grabowa  gmina 
Rychwał obejmujący przebudo-
wę sieci wodociągowej w miej-
scowości Grabowa oraz budowę 
sieci wodociągowej i  kanaliza-
cyjnej w miejscowości Grabowa 
(od strony drogi wojewódzkiej),  
wartość projektu to 446.984,62 zł, 
z czego dofinansowanie wyniesie 
231.232 zł. Trzeci  wniosek, który 
również został złożony przez PG-
KiM dotyczy„Rozbudowy  infra-
struktury wodno-ściekowej na tere-
nie miejscowości  Rychwał, gmina  
Rychwał” i obejmuje przebudowę 

3 przepompowni ścieków zloka-
lizowanych przy ul. Grabowskiej, 
w Parku Miejskim i na  Stadionie, 
budowę sieci wodociągowej przy 
ul. Grabowskiej (przejście pod 
drogą krajową 25) oraz budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej na osiedlu przy ul. Polnej etap 
III. Wartość projektu 541.959,02 zł 
przy dofinansowaniu  280.363 zł.  
Łączna wartość złożonych w ra-
mach tego naboru projektów to 
4.586.487,95 zł, z czego dofinan-
sowanie wyniesie 2.372.665 zł. 
Wszystkie te inwestycje będą rea-
lizowane w latach 2017 – 2018.

W ostatnim czasie mówi się  
o podwyżkach stawek opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
Panie Burmistrzu  czy w Rychwale będą 
zmiany?

Na sesji w dniu 22 marca 
2017r. Radni Rady Miejskiej w Ry-
chwale  podjęli uchwałęw sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wy-
sokości tej opłaty. Nowe stawki 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na terenie na-
szej gminy będą obowiązywać od 
1 maja 2017 r. O zmianach miesz-
kańcy zostaną poinformowani. 
Podniesienie stawki  w kwocie o 
1 złoty, przy selektywnym gospo-
darowaniu odpadami jest konse-
kwencją wzrostu cen za odpady 
dostarczane do Miejskiego Zakła-
du Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi Sp. z o.o. w Koninie, obo-
wiązującej od 1 stycznia 2017r.  
z 293,76 zł. do 345,60 zł.

Panie burmistrzu ostatnio bardzo 
dużo mówi się o reformie edukacji. Co 
w związku z tym zmieni się w rychwal-
skiej oświacie?

Obecna reforma oświaty sta-
ła się już faktem i jest to powrót 
do dwustopniowego systemu 
kształcenia, czyli 8-letniej szkoły 
podstawowej oraz 4 i 5-letnich 
szkół średnich, a w miejsce szkół 
zawodowych powstaną szkoły 
branżowe. 

Jeśli chodzi o rychwalską 
oświatę to zmiany nie będą aż 
tak dotkliwe, gdyż nie przewidu-
jemy żadnych likwidacji. Podczas 
marcowej sesji została podjęta 
uchwała w sprawie dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego.

Jak przedstawia się sieć szkół  
w gminie Rychwał?

Od 1 września 2017 r. w na- 
szej gminie rozpoczną funkcjo-
nowanie 8-letnie szkoły pod-
stawowe, a będzie ich sześć, tj.  
w Białej Panieńskiej, Grochowach, 
Dąbroszynie, Jaroszewicach Gro-
dzieckich, Kucharach Kościelnych 
i Rychwale.

A co z rychwalskim gimnazjum,  
z jego uczniami? Jakie świadectwa ukoń-
czenia nauki otrzyma młodzież?

Gimnazjum zostanie włą-
czone do szkoły podstawowej  
w Rychwale i będzie funkcjono-
wało do 2019 roku, czyli do czasu 

jego wygaszenia. Oczywiście ucz-
niowie tej placówki przez najbliż-
sze dwa lata będą uczniami gim-
nazjum i będą otrzymywać świa-
dectwa ukończenia Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Rychwale.

Czy planują państwo jakieś zmia-
ny w kwestii dowozów uczniów przez 
najbliższe dwa lata?

Nie. Przez najbliższe dwa lata 
nie planujemy wprowadzenia 
żadnych zmian. Uczniowie będą 
mieli zapewnione dowozy do 
szkół w takim samym kształcie, 
jak w roku szkolnym 2016/2017.

Powiedział pan, że dowozy będą 
funkcjonowały w takim samym kształcie 
jeszcze przez dwa lata, to jeśli rodzice 
zdecydowaliby się na kontynuację nauki 
swojego dziecka, np. w klasie VII w Ry-
chwale, to uczeń będzie mógł korzystać 
z dowozu?

Oczywiście, że tak. To rodzice 
i opiekunowie zdecydują gdzie 
ich dzieci będą kontynuowały 
dalszą naukę w klasie VII i VIII. 

Na początku naszej rozmowy 
wspomniał pan, że nie będzie żadnych 
likwidacji, a wręcz przeciwnie tworze-
nie czegoś nowego. Co w takim razie to 
będzie?

Każda zmiana niesie ze 
sobą pewne obawy o wyniki. Na 
początku września ubiegłego 
roku uruchomiony został trzeci  
(9 godz.) oddział Przedszkola „Pla-
stuś” w Siąszycach. Nie ukrywam, 
że względy ekonomiczne nasu-
wały pewne wątpliwości, jednak-
że potrzeby mieszkańców są dla 
mnie najważniejsze, stąd decyzja 
o trzecim oddziale „Plastusia”. 

Obecnie mogę z całą pew-
nością stwierdzić, że decyzja ta 
była jak najbardziej słuszna, wo-
bec tego spełniając oczekiwania 
naszych mieszkańców w roku 
szkolnym 2017/2018 planujemy 
utworzenie kolejnego – czwarte-
go oddziału w Siąszycach. 

Jak rozumiem w oddziale przed-
szkolnym w Siąszycach planuje pan 
zapewnienie kolejnych miejsc dla naj-
młodszych mieszkańców gminy, a co  
z warunkami lokalowymi, co z placem 
zabaw?

Tak. Stworzenie odpowied-
nich warunków jest rzeczą naj-
ważniejszą. Obecnie trwają prace 
remontowe drugiej sali, a w mie-
siącach letnich tego roku zosta-
nie wykonany plac zabaw. Nad-
mienię, iż będzie on dostępny nie 
tylko dla dzieci uczęszczających 
do przedszkola, ale również dla 
innych mieszkańców naszej gmi-
ny.

Panie burmistrzu przejdźmy do 
trudniejszych pytań. Pracownicy szkół, 
czy w związku z reformą oświatą w gmi-
nie Rychwał planuje się zwolnienia?

Nie sadzę, żeby taka sytuacja 
miała miejsce. Na pewno będą 
ograniczenia etatów, ale zwol-
nień nie przewiduję. Obecnie 
trwają uzgodnienia arkuszy orga-
nizacyjnych poszczególnych pla-
cówek oświatowych. Staram się 
dbać, oczywiście w miarę  możli-

wości o wszystkich pracowników 
rychwalskiej oświaty.

Do kiedy muszą być podjęte osta-
teczne decyzje w spawie arkuszy orga-
nizacyjnych?

Harmonogram prac zwią-
zany z procedurą uzgadniania 
arkuszy organizacyjnych szkół, 
został przedstawiony dyrekto-
rom placówek oświatowych już 
w marcu br.; mianowicie miesiąc 
kwiecień to uzyskanie opinii 
związków zawodowych, następ-
nie złożenie arkuszy do organu 
prowadzącego, dalej otrzymanie 
opinii z nadzoru pedagogicznego 
i ostateczny termin zatwierdzenia 
planu pracy szkół na rok szkolny 
2017/2018 przez gminę to koniec 
maja br.

W tym miejscu muszę zapytać  
o finanse oświatowe. Jeśli nie przewidu-
je pan likwidacji szkół, ani też zwolnień 
pracowników zatrudnionych w placów-
kach oświatowych, to czy wystarczy 
środków finansowych z subwencji 
oświatowej?

Na to pytanie mogę odpo-
wiedzieć jednoznacznie, że nie. 

Obecny system finansowania 
oświaty nie przewiduje korzyst-
nych zmian dla budżetu naszej 
gminy. Przyznana subwencja 
oświatowa w tym roku dla Gminy 
Rychwał w kwocie 7 043 001 zł  
jest o prawie o 382 000 zł niższa 
niż w roku 2016. Wartość sub-
wencji z roku na rok zmniejsza  
a koszty związane z wydatkami 
na oświatę rosną. Już w tej chwili 
z budżetu gminy dokładamy do 
rychwalskiej oświaty blisko 4 mln 
złotych.

Kończąc nasza rozmowę, zapytam 
jeszcze o współpracę z osobami, które 
mają współpracę z osobami, które mają 
wpływ na rozwój gminy: z radnymi  
i sołtysami?

Sądzę, że współpraca z rad- 
nymi i sołtysami układa się do-
brze. Wymieniamy  doświadcze-
nia i wspólnie dążymy do roz-
woju naszej gminy. Wiadomo, że 
każdy z radnych ma własną wizję 
i dba przede wszystkim o okręg 
wyborczy z którego został wy-
brany.  Mamy piętnastu radnych, 
z których każdy reprezentuje 
inny teren i każdy chcę zrobić 
jak najwięcej. Ograniczeniem jak 
zawsze są finanse. Cieszy mnie, 
że umiemy wyciągnąć konstruk-
tywne wnioski z wcześniejszych 
działań i że potrafimy skupić się 
na najważniejszych potrzebach 
mieszkańców  tak, by zaplanować 
kolejne realizowane inwestycje.
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25 stycznia 2017 r. na rynku w Rychwale przekaza-
no uroczyście trzy wozy strażackie dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Druhowie z OSP 

Rychwał otrzymali nowy pojazd ratowniczo-gaśni-
czy marki MAN TGM 18.340 GBA w pełni wyposażony  
w nowoczesny sprzęt. Wartość pojazdu to ponad 1 131 000 zł. 
Gmina Rychwał przeznaczyła na ten cel 400 000,00 zł. pozostała 
kwota została pozyskana w ramach projektu: Wsparcie systemu 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych 
Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zja-
wisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup sa-
mochodów dla OSP w ramach KSRG- etap I”. Aktu przekazania 
dokumentów oraz wręczenia kluczyków do nowego wozu na 
ręce Prezesa OSP w Rychwale Tadeusza Konieczki dokonali 
Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko – Gminnego Związku OSP RP Andrzej Cholewicki oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Drewniacki. Jednostka 
OSP Kuchary Kościelne otrzymała pojazdu ratowniczo-gaśni-
czego marki STAR M78 GBA. Natomiast pojazd ratowniczo-gaś-
niczego Mercedes Benz LAF 1113 GBA przekazano OSP Rozalin. 
Niewątpliwie pojazdy te przyczynią się do poprawy bezpie-
czeństwa, utrzymania pełnej gotowości i odpowiedniego za-
bezpieczenia przeciwpożarowego w gminie Rychwał.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Rychwale ma nowy wóz

Zmiana stawek za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Na sesji Rady Miejskiej w Rychwale 22 marca 2017 r. zosta-
ła podjęta uchwała Nr XXX/194/17 w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zgodnie z w/w uchwałą 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od 1 maja wynosić będą:

• 9,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny;

• 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny.
Dotychczasowe stawki za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi nie pokrywają w całości kosztów utrzymania syste-
mu. Wysokość stawek ustalono po analizie kosztów obecnego 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi oraz w oparciu o przewidywane koszty tegoż systemu  
w roku 2017. Na wzrost stawek w szczególności ma wpływ nowa 
cena (obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.) zagospodarowania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  
w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(tj. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Sp. z o.o. w Koninie), do której gmina Rychwał zobowiązana jest 
przekazywać te odpady. Koszt zagospodarowania tych odpa-
dów wzrósł o 51,84 zł brutto za każdą tonę i obecnie wynosi 
345,60 zł za tonę. Stosunkowo niewielki wzrost stawek możliwy 
był tylko dzięki wprowadzeniu w minionym roku selektywne-
go odbierania popiołu, który został wydzielony ze strumienia 
odpadów zmieszanych, a którego zagospodarowanie kosztuje 
132,84 zł brutto za tonę.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi nie wymaga złożenia nowej deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. art. 6m ust. 2a ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U.  z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Burmistrz Rychwa-
ła zawiadomi właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako ilo-
czyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji zło-
żonej przez właściciela nieruchomości.

Inwestycje drogowe na start
W pierwszych miesiącach bieżącego roku ogło-

szono i rozstrzygnięto dwa przetargi na realizację 
gminnych inwestycji drogowych. 

W pierwszej kolejności zawarto umowę na „Zmianę na-
wierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska – Złotkowy” na 
kwotę 654 165,29 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo Handlowe MAR-BRUK z siedzibą w Turku. Na odcin-
ku 2,223 km wykonane zostaną roboty przygotowawcze, pod-
budowa z tłucznia kamiennego o grubości 12 cm, nawierzchni  
z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, zjazdy, odwodnienie, 
pobocza i oznakowanie pionowe. Termin realizacji tego zadania 
to 30.06.2017 r. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu 
pn. „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska- Złot-
kowy gmina Rychwał” współfinansowanego w ramach operacji 
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dru-
gą umowę, na kwotę 138 748,06 zł, zawarto z firmą WERBUD 
Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz, Koźminek  na 
wykonanie zadania pn. „Zmiana nawierzchni drogi w miejsco-
wości Grochowy”. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi 
o długości 554 m. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 
roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z tłucznia ka-
miennego o grubości 15 cm,  wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego o grubości 5 cm oraz wykonanie zjazdów. Zgodnie 
z warunkami umowy i zawartą umową prace będą zakończone 
do 30.06.2017 r. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu 
pn. „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

Droga Wola Rychwalska – Złotkowy
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Z początkiem stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), która wprowadzi-
ła znaczne zmiany w przepisach regulujących zasady wycinki 
drzew i krzewów.

Osoby fizyczne
Z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew 

i krzewów zostały zwolnione osoby fizyczne usuwające drze-
wa i krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Nie oznacza to, że w ciągu całego roku można 
wycinać drzewa i krzewy z terenu nieruchomości. Pomimo 
zmiany przepisów należy w dalszym ciągu przestrzegać ochro-
ny okresu lęgowego ptaków. W praktyce oznacza to, że prace 
związane z wycinką drzew prowadzone są poza okresem lęgo-
wym ptaków, który dla większości gatunków trwa od 1 marca 
do 15 października. Dlatego usuwanie drzew i krzewów można 
wykonywać od 16 października do końca lutego. 

Rolnicy
Zmiana ustawy o ochronie przyrody doprecyzowała prze-

pisy dotyczące rolników. Są oni uznawani za szczególny przy-
padek prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego w przy-
padku rolników usunięcie drzew (o obwodach pni powyżej 50 
cm i 100 cm) i krzewów (o powierzchni powyżej 25 m²) jest 
w dalszym ciągu związane z uzyskaniem zezwolenia. Istnieją 
tylko dwa przypadki, kiedy rolnik może usunąć drzewa i krze-
wy spełniające ww. kryteria bez zezwolenia. Pierwszy wyjątek 
od zasady to drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Będzie 
to miało zastosowanie do łąk, pastwisk i pól, które na skutek 
odłogowania porosły drzewami i krzewami, a w chwili obecnej 
właściciel chce ponownie uprawiać grunt zgodnie z jego opi-
sem w ewidencji gruntów. Dlatego usunięcie pojedynczych 
drzew z terenu pól nie może być traktowane za przywracanie 
do użytkowania rolnego.

Drugim wyjątkiem są drzewa i krzewy w obrębie zabudo-
wań przydomowych np. drzewo uszkadzające fundamenty 
budynku mieszkalnego lub krzew rosnący w miejscu, gdzie ma 
powstać garaż dla samochodu osobowego członka rodziny rol-
nika.

Usunięcia drzew i krzewów pod budowę budynków gospo-
darczych (stodół, kurników, szklarni, obór, chlewni) lub krze-
wów rosnących w miejscu gdzie planowana jest budowa wiaty 
dla sprzętu rolniczego, będzie bez wątpienia uznane za zwią-
zane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy wtedy 
uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. Zezwolenie 

Gmina Rychwał przystąpiła do realizacji zadania pn. „Ter-
momodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewi-
cach Grodzieckich”. Inwestycja jest realizowana w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 - Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Samorząd 
Rychwała pozyskał na ten cel dotację w wysokości 607 547,32 zł 
przy całkowitej wartości projektu 724 389,61 zł. Termomoder-

Rozstrzygnięto przetarg na Termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich

nizacja obejmować będzie ocieplenie ścian budynku styropia-
nem, ocieplenie stropu na starej części budynku, ocieplenie 
podłogi, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na typu LED oraz 
montażu instalacji fotowoltaicznej. Rozstrzygnięto już przetarg 
nieograniczony na wykonanie prac budowlanych, spośród 
trzech złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się Zakładu 
Usług Budowlano-Remontowych „Rembud” z Tuliszkowa. Wy-
konawca nie tylko zaoferował najniższą cenę tj.: 598 940,65 zł, 
ale także maksymalny - 6 letni okres rękojmi i gwarancji.  
22 marca br. zawarta umowa na wykonanie robót budowla-
nych. Planowany termin zakończenia tych prac to 31.08.2017 r.

Uwaga mieszkańcy, wycinka drzew po zmianie przepisów
takie będzie mogło wiązać się z naliczeniem opłaty za usunię-
cie drzew i krzewów lub dokonaniem nasadzeń zastępczych.  
W dalszym ciągu drzewa i krzewy owocowe można usuwać bez 
zezwolenia, o ile nieruchomość nie została wpisana do rejestru 
zabytków.

Podmioty gospodarcze
Do najważniejszych zmian należy zwiększenie obwodów 

drzew i powierzchni krzewów, których usunięcie nie wymaga 
uzyskania zezwolenia. Wszystkie drzewa o obwodzie pnia, mie-
rzonym na wysokości 130 cm, który nie przekracza 50 cm można 
usunąć bez zezwolenia. W przypadku drzew „szybkorosnących” 
obwód pnia, mierzony na wysokości 130 cm, został zwiększony. 
Drzewa takie jak topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon 
jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa (grochodrzew) 
oraz platan klonolistny, można usunąć bez zezwolenia o ile 
obwód pnia, mierzony na wysokości 130 cm, nie przekracza 
100 cm. Krzewy lub krzewy rosnące w skupiskach można usu-
wać bez zezwolenia o ile ich powierzchnia wynosi do 25 m². 
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że nieruchomości objęte 
ochroną konserwatorską przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu i wpisane do rejestru zabytków są chro-
nione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Toteż wycinka drzew i krzewów z tych nieruchomo-
ści wymaga uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

Nawiązując do zmian wskazanych powyżej, Samorząd Ry-
chwała wraz z Radą Miejską wyszedł naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców i podjął prace nad przygotowaniem uchwa-
ły dotyczącej odstąpienia od stosowania przepisów ustawy  
o ochronie przyrody do drzew lub krzewów w przypadku wy-
cinki, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej 
– rolniczej oraz związane z konserwacją rowów melioracyjnych 
i rowów odwadniających. Prace nad uchwałą obejmują także 
kwestie związane z wycinką drzew rosnących w  pasie drogo-
wym drogi publicznej (dotyczy drzewa gat. topola oraz krzewy, 
nie dotyczy innych gatunków drzew).

O podjęciu przedmiotowej uchwały będziemy informo-
wać w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Rychwał  
tj. strona www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl, kurendy, tablica 
ogłoszeń UGiM w Rychwale.
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Gmina Rychwał w 2016 roku podpisała z Urzędem Marszał-
kowskim umowę dotyczącą realizacji projektu pn. „Przygotowanie  
i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Rychwał” współfi-
nansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020, w ramach projektu „Wsparcie dla programów rewitalizacji 
gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” Opracowanie 
programu rewitalizacji zostanie dofinansowane w kwocie 40 404,00 
zł. Całkowita wartość projektu 45 500,00 zł. Celem projektu jest przy-
gotowanie podstaw programowych i organizacyjnych dla urucho-
mienia kompleksowego procesu rewitalizacji w celu wyprowadzenia 
obszarów wymagających szczególnej interwencji ze stanów kryzy-
sowych. Powstanie programu rewitalizacji poprzedzi rozpoznanie 
takich obszarów gminy Rychwał gdzie występuje najwięcej proble-
mów społecznych i gospodarczych oraz zaplanowanie najlepszych 
rozwiązań umożliwiających wyjście z nich. 14 marca br. odbyło się 
pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, który jest społecznym 
organem konsultacyjnym Burmistrza w zakresie rewitalizacji. W skład 
zespołu weszli przedstawiciele mieszkańców gminy, samorządu Ry-
chwała, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, instytucji 
kultury oraz placówek oświatowych. Tematem pierwszego spotka-
nia była diagnoza  sytuacji społecznej, ekonomicznej, gospodarczej 
i demograficznej gminy Rychwał. Celem diagnozy jest wyznaczenie 
obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

Ruszyły przygotowania do opracowania programu rewitalizacji dla gminy Rychwał
Zachęcamy mieszkańców do udziału w pracach związanych  

z opracowywaniem programu rewitalizacji i wskazanie obszarów, 
które wymagają poprawy, poprzez udział w spotkaniach, które od-
bywać się będą w kolejnych miesiącach a także wypełnienie ankiety 
dostępnej w Biurze obsługi interesanta i na stronie internetowej po-
święconej rewitalizacji: www.rychwal.pl – zakładka Dla Mieszkańców 
– Rewitalizacja.

Dzień 4 kwietnia 2017 r. wyglądał inaczej niż zwy-
kle. Klucze do bram Rychwała otrzymał Pan  Bartosz Frą-
tczak.  „Jeden dzień burmistrzowania”  to nagroda, którą 
można było wylicytować podczas tegorocznego Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od samego rana 
dzień nowego burmistrza  rozpoczął się bardzo pracowi-
cie. W natłoku codziennej pracy nie zabrakło podpisywania  
i udzielania odpowiedzi na pisma, z którymi burmistrz spotyka 
się na co dzień. Nowy Burmistrz udzielił  wywiadu dla  lokalnych 
mediów. Dzień burmistrzowania zakończył się przed godziną 
13, kiedy to Pan Bartosz Frątczak otrzymał z rąk Burmistrza Ry-
chwała Stefana Dziamary pamiątkowe zaświadczenie.

Jeden dzień Burmistrzowania

Samorząd sukcesywnie wspiera Ochotnicze Straże Pożar-
ne w ich staraniach. Jednostka ze Święci długo oczekiwała na 
remont strażnicy. Cieszy nas fakt, że łącząc środki z funduszu 
sołeckiego, gminne oraz zaangażowanie druhów strażaków  
w Gminie Rychwał mamy kolejny odnowiony obiekt.

Gmina Rychwał wspiera inwestycje 
na drodze krajowej i wojewódzkiej 

oraz na drogach powiatowych
Zabiegi gminy Rychwał o realizację inwestycji 

poprawiających bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 25 
Kalisz-Bydgoszcz oraz drodze wojewódzkiej nr 443 Jarocin-
Tuliszków skutkują kolejnymi inwestycjami, które będą 
realizowane w tym roku. 

Zawarto już porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad w Poznaniu w zakresie wsparcia 
z budżetu gminy Rychwał inwestycji realizowanej w 
miejscowości Biała Panieńska. Przedsięwzięcie to obejmuje 
budowę chodnika o długości 1 115 mb oraz wykonanie 
lewoskrętu i przejścia dla pieszych z azylem. GDDKiA 
wykona również w tym roku lewoskręt w miejscowości 
Siąszyce w kierunku na Grochowy. 

W tym roku zostanie także ukończona inwestycja 
realizowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu polegająca na „Bodowie chodnika wraz z 
kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów na odcinku 
Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał ul. Grodziecka”. W 
ramach tej inwestycji gmina Rychwał odpowiada za 
wydzielenie działek zajętych pod budowę chodnika.

We współpracy z gminą Rychwał  Powiat Koniński 
planuje do realizacji na ten rok następujące inwestycje na 
drogach powiatowych: 

- przebudowa drogi w miejscowości Grochowy – zakres 
prac oprócz wykonywanego już chodnika i kanalizacji 
deszczowej obejmować będzie wykonanie nowej 
nawierzchni,

- budowa chodnika na odcinku Siąszyce Trzecie – 
Siąszyce,

- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Rychwał ul. 
Polna – Złotkowy – etap I. Inwestycja ta realizowana będzie  
w systemie wieloletnim. 

Gmina Rychwał uczestniczyć będzie w inwestycjach na 
drogach powiatowych zarówno wspierając je finansowo  
z budżetu gminy jak i uczestnicząc bezpośrednio  
w ich realizacji poprzez wykonywanie części prac przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Rychwale.

Remont OSP w Święci
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10 stycznia br. w Hali wi-
dowiskowo-sportowej w Ry-
chwale odbyło się Spotkanie 
Noworoczne. Wydarzenie 
to jest doskonałą okazją nie 
tylko do podsumowania sa-
morządowych dokonań, ale 
także do podziękowania tym, 
którzy angażują się w życie 
gminy i działają na rzecz jej 
rozwoju. W tegorocznym 
spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele różnych środowisk, 
samorządowcy , radni, sołtysi, 
jednostki pomocnicze gminy, 
a także przedsiębiorcy oraz 
wszystkie osoby, które pracu-
ją na rzecz gminy. Burmistrz 
Rychwała Stefan Dziamara 
podsumował miniony roku. 
Przedstawił również plany 
i zamierzenia inwestycyjne 
na 2017 rok. Wśród zapro-
szonych gości obecni byli 
Pan Wojciech Jankowiak Wi-
cemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Tadeusz To-
maszewski Asystent Posła do 
Parlamentu Europejskiego, 
Dominika Sosińska Dyrektor 

Biura Bartosza Jóźwiaka Posła 
na Sejm RP, Kazimierz Pałasz 
Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Staro-
sta Koniński Stanisław Bielik, 
Piotr Szczepaniak a także 
wielu znakomitych samo-
rządowców, Wójtów i Burmi-
strzów. Nie zabrakło również 
radnych i sołtysów, prezesów 
OSP, księży proboszczów, 
przedsiębiorców i właścicieli 
firm, a także pracowników 
urzędu i gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz osób 
zaprzyjaźnionych i współpra-
cujących z gminą Rychwał. 
W tym uroczystym dniu za-
stały również wręczone od-
znaczenia i podziękowania. 
Tytuły honorowe „Zasłużony 
dla powiatu konińskiego” za 
aktywne wspieranie lokalne-
go rynku pracy oraz owocną 
współpracę z samorządami 

Spotkanie noworoczne
lokalnymi powiatu koniń-
skiego z rąk Pana Stanisława 
Bielika Starosty Konińskiego 
otrzymali: Kazimierz Bąk oraz 
Dariusz Ciszak. Burmistrz Ste-
fan Dziamara wraz z przed-
stawicielami Kapituły Od-
znaki Honorowej „Zasłużony 
dla Gminy i Miasta Rychwał” 
uhonorowali następujące 
osoby: Wojciecha Jankowiaka 
- Wicemarszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Ma-
riana Dybusa - Prezesa PSS 
„Społem”, oraz rychwalskich 
przedsiębiorców: Zbigniewa 
Kwirynga, Tadeusza Glanca, 
Kazimierza Musiała, Stani-
sława Kopaczewskiego za 
długoletnie zaangażowanie 
w życie gospodarcze Gminy 
Rychwał. Wręczono również 
podziękowania przedsię-
biorcom za całokształt do-
tychczasowej współpracy  
z Samorządem Rychwała na 
niwie działalności gospodar-

czej. Podziękowania otrzy-
mali Plastics Group Sp. z o.o., 
Adam Arent, Damian Smel-
czyński, Artur Smelczyński. 
Na Spotkaniu Noworocznym 
podsumowano również kon-
kurs na Najpiękniejszą Bo-
żonarodzeniową Dekorację 
Posesji w Gminie Rychwał,  
w którym I miejsce zajęła po-
sesja Państwa Witkowskich  
z Kuchar Kościelnych, II 
miejsce posesja Państwa 
Bartczaków z Rychwała, III 
miejsce zajęła posesja Pań-
stwa Bengierów z Jaroszewic 
Grodzieckich. Zostało przy-
znane jedno wyróżnienie, 
które otrzymała posesja Pani 
Anny Mrzewy-Michalak z Ry-
chwała.  W części artystycznej 
wystąpili Natalia Osajda przy 
akompaniamencie Waldema-
ra Matuszaka, Magdalena Pru-
sak a także uczniowie z SOSW  
w Rychwale Maciej Bajer  
i Klaudia Walczak.

14 stycznia 2017 r. w sali 
OSP w Rychwale po raz siódmy 
zorganizowano Bal Charytatyw-
ny. Dzięki ofiarności osób, które 
biorą udział w rychwalskich ba-
lach charytatywnych możliwa 
jest pomoc najbardziej potrze-
bującym mieszkańcom gminy 
Rychwał.

W tym roku uzyskany do-
chód został przeznaczony m.in. 

Siódmy Rychwalski  Bal Charytatywny
na leczenie malutkiej Lenki 
chorującej na zanik mięśni.
Uczestnicy balu po raz kolejny 
otworzyli swoje serca i dzięki ich 
hojności udało się zebrać ponad 
28,500,00 zł. Rychwalski Bal Cha-
rytatywny jest imprezą, która 
na stałe wpisała się w kalendarz 
wydarzeń kulturalnych gminy 
Rychwał. Dzięki zorganizowa-
nych w latach 2011-2016 bali 

charytatywnych, uda-
ło nam się wesprzeć 
72 osoby. Doskonale 
rozumiem, że przeka-
zywane fundusze są 
kroplą w stosunku do 
potrzeb, ale w miarę 
naszych możliwości 
staramy się poma-
gać- mówi Burmistrz 
Rychwała Stefan 
Dziamara. Dzięki po-
zyskanym środkom 
istnieje możliwość 
wyjazdu dzieci wraz 
z rodzicami lub opie-
kunami na turnusy rehabilita-
cyjne (łącznie 48 osób), a także 
wsparcie pieniężne dla 24 osób.
W tym roku również na turnus 
rehabilitacyjno-wypoczynkowy 
do Kołobrzegu wyjedzie kolejna 
grupa dzieci wraz z rodzicami.

Za wsparcie, życzliwość, 
oraz bezinteresowną pomoc  
w imieniu potrzebujących z te-
renu gminy Rychwał serdecznie 
dziękujemy.



� OŚWIATA I WYCHOWANIEODGŁOSY RYCHWALSKIE • 1  (50 / Kwiecień 2017)

KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW
Karnawałowy Bal Przebierańców na stałe wpisał się w ka-

lendarz przedszkolnych imprez Przedszkola Samorządowego 
„Plastuś” w Rychwale. Tego dnia już od rana w przedszkolu 
pojawiały się kolorowe postaci. Dzieci przebrane były za bo-
haterów znanych bajek. W salach przedszkolnych można było 
spotkać wróżki, królewny, motylki, strażaka, żołnierzy, goryla, 
Spider-Mana… nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich 
postaci.

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo 
lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.

Dzień babci i dziadka w Rychwalskich placówkach
Jak co roku Dzień Babci i Dziadka świętowaliśmy w  szko-

łach i przedszkolach z terenu naszej gminy.  Dzieci pod okiem 
swoich wychowawców przygotowały wiersze, piosenki oraz 
tańce na tą wyjątkową uroczystość. Występy swoich wnucząt 
z wielką radością oglądali dumni dziadkowie. Po występach 
przedszkolaki wręczyły swoim babciom i dziadkom własno-
ręcznie wykonane upominki. Ten wyjątkowy dzień zakończył 
się wspólną biesiadą.

Przedszkole w Kucharach Kościelnych

Przedszkole „Plastuś” w Rychwale 

Przedszkole w Grochowach

W RYTMIE ZUMBY
22 lutego 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wycho-

wawczym w Rychwale odbył się przegląd taneczny „W RYTMIE 
ZUMBY”.  Z Przedszkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale 
udział w przeglądzie wzięły dwie grupy: Biedronki i Krasnale. 
W kategorii przedszkoli I miejsce przypadło trzem zespołom: 
Biedronkom, Krasnalom oraz Żabkom z przedszkola SOSW  
w Rychwale. Wszystkie grupy taneczne prezentowały się dosko-
nale, występy naszych małych milusińskich zostały nagrodzone 
gromkimi brawami.

Przedszkole „Plastuś” oddział Siąszyce
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Laureaci  konkursów plastycznych
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej chętnie 

biorą udział w organizowanych konkursach np. przez zaprzy-
jaźnione szkoły na Szkolnych Blogach.

W ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kalendarz arty-
styczny 2017”, którego organizatorem była SP nr 3 w Kole Zofia 
Uzarowicz i Kornelia Bąk zostały laureatkami konkursu.

W ogólnopolski konkursie plastycznym „Idzie luty zapro-
jektuj buty dla Lokatki i Hatetepesa”, którego organizatorem  
w kategorii oddziały przedszkolne.

Ponadto uczniowie chętnie biorą udział w konkursach „Py-
tanie na Szkolnych Blogach”, gdzie też mamy swoich laureatów. 
W grudniowej edycji Zofia Uzarowicz znalazła się w 10- tce 
osób, którzy najszybciej udzielili prawidłowej odpowiedzi na 
pytanie dotyczące śmieciowego jedzenia.

Opiekun SKO

10 marca uczniowie  
z klas 3, 4 i 6  w Jaroszewicach 
Grodzieckich już od samego 
rana świętowali Ogólnopol-
ski Dzień Matematyki pod 
hasłem „Pieniądze to nie 
wszystko”. Podzieleni na dru-
żyny brali udział w grach i za-
bawach matematycznych. 

Celem działań było udo-
wodnienie, że rozwiązywanie 
zadań może sprawiać przy-
jemność i być świetną zaba-
wą. Otwarte umysły i chęć do 
zabawy sprawiły, że wszystkie 
zespoły bardzo zaangażowały 
się do pracy i, co ważniejsze, 
robiły to z wielką ochotą. 

Ogólnopolski Dzień Matematyki 2017

Nowe meble dla dzieci w Kucharach Kościelnych
Dzięki podejmowanym inicjatywom przez pracowników 

szkoły Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych wzboga-
ciła się o nowe meble. Tym razem wyposażony został oddział 
przedszkolny 5-latków, pozostałe meble doposażą inne klasy.  
Dziękujemy DARCZYŃCOM!!   

XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej – eliminacje gminne

W dniu 20 lutego 2017 r. w sali OSP w Rychwale odbyły się 
eliminacje gminne XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowane przez 
ZOSP RP Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Rychwale.  
W eliminacjach wzięło udział 14 uczniów z terenu Gminy Ry-
chwał. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu pożar-
nictwa, sprzętu, ochrony przeciwpożarowej i organizacji ochot-
niczych straży pożarnych. Aby wziąć udział w eliminacjach 
gminnych, uczniowie przeszli etap szkolny. 
Spośród wszystkich uczestników najlepsi byli:
I miejsce - Jakub Kuźniacki Szkoła Podstawowa w Rychwale
II miejsce - Miłosz Janowski Gimnazjum w Rychwale
III miejsce - Kamila Wojtczak Szkoła podstawowa w Białej Pa-
nieńskiej. 

Dwie osoby otrzymały wyróżnienia: Dawid Olejniczak ze 
Szkoły Podstawowej w Grochowach i Dawid Olejniczak z Gim-
nazjum w Rychwale.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i oko-
licznościowe statuetki. W dalszych eliminacjach na szczeblu 
powiatowym Gminę Rychwał reprezentować będą: Jakub Kuź-
niacki i Miłosz Janowski. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Pierwszy Dzień Wiosny w Jaroszewicach Grodzieckich
21 marca powitaliśmy Wiosnę rozgrywkami sportowymi, 

konkursem wiedzy o wiośnie, festiwalem piosenki, wykonywa-
niem kanapek wiosennych, wyborem Miss i Mistera, pieczeniem 
kiełbasek, spaleniem Marzanny. Teraz Wiosna musi przyjść.



10 ODGŁOSY RYCHWALSKIE • 1  (50 / Kwiecień 2017) OŚWIATA I WYCHOWANIE

KULTURA

Jest w orkiestrach jakaś siła, 
a siłę te można było usłyszeć  
i zobaczyć podczas sobotniego 
koncertu w Hali widowiskowo-
sportowej w Rychwale, który zor-
ganizowano z okazji jubileuszu 
90-lecia Orkiestry Quantum. 

Uroczystość ta zapewne 
będzie długo wspominana nie 
tylko wśród mieszkańców gmi-
ny Rychwał, bowiem część mu-
zyczna obfitowała w wykonania 
o niezwykłym poziomie arty-
stycznym. Imponujący program 
koncertu, niesamowite dźwięki 
płynące z instrumentów, różno-
barwne stroje oraz wdzięk i gra-
cja mażoretek wprowadziły pub-
liczność w barwny świat muzyki. 

Wiele serdecznych życzeń, 
gratulacji i słów pełnych uznania 
przekazali muzykom zaproszeni 
goście, m.in. Senator RP Małgo-
rzata Budner, Starosta Koniński 
Stanisław Bielik, burmistrzowie 
gmin partnerskich - Roman 

Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-
Zdrój i Tadeusz Szymanek Bur-
mistrz Czerniejewa oraz Izydora 
Smakulska z biura poselskiego 
pani Krystyny Łybackiej Poseł do 
Parlamentu Europejskiego.

W ceremonii wręczenia na-
gród i odznaczeń nie zabrakło 
odznak, tytułów, medali i pa-
miątkowych statuetek.

Na wnioski Burmistrza Ry-
chwała Stefana Dziamary uho-
norowani zostali:
• Orkiestra Quantum OSP w Ry-

chwale – Odznaką „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” nadaną 
przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego,

• Andrzej Rymarski i Tomasz 
Śnieg – tytułem honorowym 
„Zasłużony dla powiatu koniń-
skiego”

• Stanisław Wieczorek, Piotr Ma-
tecki, Karol Błaszczyk oraz Fir-
ma WIES-MAR oraz pośmiertnie 
Edmund Cholewicki – Odznaką 

Obchody jubileuszu 90-lecia Orkiestry Quantum
honorową „Zasłużony dla Gmi-
ny i Miasta Rychwał”.

Wielu osobom wręczono 
również złote, srebrne i brązowe 
odznaki.

Złoty Znak Związku OSP 
RP przyznał Zarząd Głównego 
Związku OSP RP dla Jerzego 
Kubiaka. Złoty Medal za zasługi 
otrzymali Ryszard Jaśkowiak i Ro-
man Szwat, natomiast brązowym 
medalem za zasługi  uhonorowa-
ny został Dawid Grygielski.

Burmistrz Rychwała gratulu-
jąc osiągnięć podziękował człon-
kom orkiestry za pełną profesjo-
nalizmu pracę artystyczną oraz 
za niezwykłe zaangażowanie  
i obecność w życiu kulturalnym  
i społecznym gminy Rychwał. 
Podkreślił, iż trudno wyobrazić 
sobie obchody świąt państwo-
wych, gminnych czy kościel-
nych bez obecności Orkiestry 
Quantum – rychwalskiej perełki. 
Prezentowany przez orkiestrę re-
pertuar, zawsze doskonale przy-
gotowany, zachwyca i pozosta-

„Autyzm. Chcemy być sobą”
„Światowy Dzień Autyzmu” to dzień ustanowiony 

przez ONZ i przypada na 2 kwietnia. Akcja ta nazywa się 
„Light in upblue”. Kolor niebieski ma symbolizować soli-
darność z osobami cierpiącymi na ten rodzaj zaburzeń. 
W większości państw i miast w tym dniu najważniej-
sze budynki zostały podświetlone na niebiesko. Tak jak  
w poprzednich latach tak i w tym roku do akcji włączył 
się Samorząd Rychwała. W tym dniu rychwalski ratusz 
świecił na niebiesko.W ramach Światowego Dnia Auty-
zmu w dniu 6 kwietnia br. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Rychwale na znak solidarności z osoba-

mi z autyzmem zorganizował przemarsz ulicami miasta, 
a następnie udał się do Hali widowiskowo-sportowej  
w Rychwale. Wzięli w nim udział podopieczni SOSW, pe-
dagodzy i psycholodzy. W spotkaniu udział wzięły dzieci 
z Przedszkola Samorządowego „Plastuś” oraz uczniowie 
Zespołu Szkół w Rychwale. Były rozdawane ulotki, balo-
niki był też taniec integracyjny uczestników spotkania.
Wszystko odbywało się w ramach kampanii “Polska na 
niebiesko”i miało na celu ukazanie wsparcia osób cier-
piących na Autyzm oraz ich rodzin. W tym roku główne 
hasło akcji to “Autyzm. Chcemy być sobą”. Pamiętajmy 
„Światowy Dzień Autyzmu” to dzień, w którym każdy  
z nas może okazać wsparcie i pomoc osobom, które naj-
bardziej jej potrzebują.

wia w pamięci niezapomniane 
wrażenia. 

Wyjątkowe momenty, wzru-
szenie i zachwyt towarzyszyły 
wszystkim uczestnikom podczas 
tego szczególnego koncertu. 
Muzyka – to ona nas łączy i to 
ona sprawia, że zawsze lubimy 
wracać tam, gdzie jest nasz mu-
zyczny dom.



11KULTURA ODGŁOSY RYCHWALSKIE • 1  (50 / Kwiecień 2017)

W dniu 8 marca br. w sali OSP w Jaroszewicach Grodzieckich od-
był się Gminny Dzień Kobiet. Gwiazdą wieczoru był Andrzej Rybiński 
oraz grupa teatralna z Kuchar Kościelnych. W obchodach dnia kobiet 
wzięło udział ponad 300 pań. Impreza ta z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością. 

Dzień Kobiet to dla większości kobiet i mężczyzn ważna okazja 
do świętowania. Gminne obchody Dnia Kobiet tradycyjnie jak co 
roku rozpoczęły się życzeniami. Burmistrz Rychwała Pan Stefan Dzia-
mara przekazał życzenia dla wszystkich Pań, życzenia złożyła również 
pani Ewa Jędrzejczak zastępca Burmistrza Rychwała, Przewodniczący 

Gminny Dzień Kobiet Rady Miejskiej w Rychwale Pan Roman Drewniacki oraz Pan Tomasz 
Bąk Prezes OSP w Jaroszewicach Grodzieckich.

Podczas imprezy na scenie wystąpiła grupa teatralna z Kuchar 
Kościelnych z przedstawieniem pt. „Rzepka”. Na uczestniczki impre-
zy czekały także konkursy z nagrodami w których do wygrania były 
m.in. zestawy kosmetyków Avon, talony na zabiegi fryzjerskie i kos-
metyczne oraz karnety na kręgielnię. Na koniec wieczoru zaśpiewał 
Andrzej Rybiński w towarzystwie swojego syna Kacpra.

Tego wieczoru nie mogło zabraknąć przepysznych ciast, które 
przygotowały mieszkanki Jaroszewic Grodzieckich. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Gmin-
nego Święta Kobiet.

Pierwszy weekend marca należał do miłośników ziele-
ni. To już 11 edycja Międzynarodowych Tragów Ogrodni-
ctwa i Architektury Krajobrazu Gardenia. Przy współpracy 
z Burmistrzem Rychwała oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego w Rychwale został zorganizowany wyjazd w którym 
uczestniczyli mieszkańcy gminy Rychwał. To największa 
impreza w naszym kraju na której spotykają się sympatycy 
kwiatów i zieleni. Na targach zaprezentowano asortyment 
ogrodniczy, a także rośliny, drzewa i krzewy. Zwiedzający 
mogli dowiedzieć się w jaki sposób zagospodarować ogró-
dek przydomowy, jak sadzić kwiaty i drzewka, by ogród był 
nie tylko piękne ale i użyteczny. Targi Gardenia po raz ko-
lejny stała się miejscem spotkań dla osób, które w dobrej 
atmosferze przygotowują się do nowego sezonu ogrodni-
czego.

Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia 

SPORT
W dniu 16 lutego 2017 

roku  w Hali widowiskowo-
sportowej w Rychwale od-
było się  uroczyste “Podsu-
mowanie roku sportowego 
2016”. Podczas spotkania Bur-
mistrz Stefan Dziamara wraz 
z przedstawicielami Samo-
rządu Rychwała  podziękował 
osobom, które w minionym 
roku reprezentowały naszą 
gminę i aktywnie uczestni-
czyły w życiu sportowym. 
Sukcesy sportowe dzieci  
i młodzieży oraz praca i zaan-
gażowanie trenerów zasługu-
ją na docenienie.

Podziękowania  w formie 
statuetek oraz pucharów  tra-
fiły do  trenerów, zawodników 
oraz osób reprezentującym 
Gminę Rychwał w zawodach 
i spartakiadach. Podziękowa-
nia otrzymali:

Sportowy rok �01�
Trenerzy: Piotr Kozane-

cki, Włodzimierz Skoczylas, 
Durkiewicz Przemysław, Piotr 
Nuszkiewicz, Dawid Domi-
niak, Sławomir Woźniak, Pa-
weł Wasiak, Józef Gronostaj.

Zawodnicy: Pięciak Da-

niel, Sawicki Dominik, Anna 
Bącler, Wiktor Wejman, Dawid 
Siwek, Kacper Zioła, Dominik 
Gołza, Szymon Jezierski, Ka-
rol Nowak, Adam Adamek, 
Robert Skoczylas, Patryk 
Pawlik, Jakub Michalak, Olga 

Krzyżanowska, Kinga Micha-
lak, Magdalena Dominiak, 
Jakub Chmielarski, Bartosz 
Janczak, Krzysztof Maciejew-
ski, Ewelina Rabiega, Patrycja 
Tołoczko, Izabela Frątczak, 
Katarzyna Smarz, Kacper Ja-
kubowski, Amelia Guźniczak,  
Łukasz Krych, Dominik Ko-
nieczka.

Uczestnicy Spartakiady: 
Bogdan Zaskórski, Michał 
Brodecki, Krzysztof Cichy, Mi-
chał Maciejewski, Marcin Ro-
szak, Tomasz Olejniczak,  Edy-
ta Woźniak, Jerzy Stachera, 
Roman Stanisławski,  Joanna 
Nuszkiewicz, Konrad Szepe, 
Ryszard Sokół, Krzysztof Pie-
truszak, Jarosław Doliński, 
Bartosz Drewniacki. Serdecz-
nie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.
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Podsumowanie sportowego 
roku w powiecie

 
29 marca br. Samorząd  Powiatu  Konińskiego  dokonał 

podsumowania roku sportowego w powiecie. Podziękowania 
za wyniki sportowe otrzymało 10 zawodników i 2 trenerów  
z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra  
Janaszka w Rychwale, a także Gimnazjum Jana Pawła II w Ry-
chwale. Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara odebrał puchar w 
podziękowaniu za wkład w rozwój sportu w powiecie koniń-
skim. Otrzymane puchary i nagrody będą mobilizowały do dal-
szej aktywnej rywalizacji sportowej i reprezentowania gminy 
oraz powiatu konińskiego.

ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ 
WZNAWIAJĄ ROZGRYWKI

Zjednoczeni Rychwał od stycznia przygotowywali się do 
rundy wiosennej sezonu 2016/2017 na miejscowych obiek-
tach. W przygotowaniach brali udział seniorzy, juniorzy starsi 
oraz trampkarze starsi. Okres zimowy okazał się bardzo trud-
ny ze względu na warunki atmosferyczne oraz plagę kontuzji 
w zespole seniorskim. Z gry na dłuższy czas zostali wykluczeni 
podstawowi obrońcy (Piotr Kozanecki, Patryk Zimny czy Da-
mian Zajączkowski). W trakcie przygotowań do rundy wiosen-
nej zawodnicy Zjednoczonych brali udział w wielu turniejach 
halowych. Trampkarze starsi podczas turnieju w Koninie za-
jęli IV miejsce w gronie XII zespołów. Zespół prowadził nowy 
trener Kacper Zioła (kapitan zespołu seniorów), który zastąpił 
trenera Włodzimierza Skoczylasa na początku roku. Drużyna 
juniora starszego prowadzona przez Piotra Kozaneckiego zaję-
ła bardzo dobre III miejsce również w Koninie ustępując tylko 
drużynom LKS Ślesin i Tulisia Tuliszków. Warto dodać, że pod-
czas XVIII Zimowej Powiatowej Spartakiady Mieszkańców Wsi 
Powiatu Konińskiego  zawodnicy i zawodniczki naszego klubu 
reprezentowali gminę w grach zespołowych: piłka nożna i piłka 
siatkowa. Piłkarze z gminy Rychwał (niemal w całości juniorzy) 
18 lutego wywalczyli w Gminnej Spartakiadzie w Kleczewie wy-

IX Zimowa Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi 
Powiatu Konińskiego już za nami. 

Tegoroczne zimowe zmagania sportowe zakończyły 
się zwycięstwem Gminy Rychwał. Na podium znalazły się 
także Gmina Golina i Gmina Kleczew.

Powiatowe eliminacje spartakiady trwały trzy dni. Za-
wody rozegrane zostały 12 lutego w hali sportowej OSiR 
w Kazimierzu Biskupim, 18 lutego w hali widowiskowo-
sportowej OSiR w Kleczewie oraz 19 lutego w komplek-
sie sportowo-dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych w Żychlinie.

Podczas dwóch pierwszych dni spartakiady rozgry-
wane były gry zespołowe: piłka siatkowa kobiet i męż-
czyzn oraz halowa piłka nożna mężczyzn. W niedziele 
19 lutego reprezentacje gmin walczyły o punkty w 6 
konkurencjach rekreacyjnych: w podnoszeniu ciężar-
ka 17,5 kg, wieloboju rekreacyjnym, przeciąganiu liny, 
rzutach lotkami do tarczy oraz celności strzałów piłką 
do bramki. Poza rywalizacją sprawnościową, reprezen-
tanci gmin musieli wykazać się wiedzą z historii sportu 
LZS województwa wielkopolskiego. Najlepsi sportowcy 
spartakiady otrzymali puchary, medale oraz pamiątkowe 

dyplomy. Zawodnicy zwycięskich drużyn w poszczegól-
nych dyscyplinach reprezentować będą Powiat Koniński  
w finale Wielkopolskiej Zimowej Spartakiady Mieszkań-
ców Wsi, który odbędzie się w Przygodzicach 5 marca 
2017 r. Wszystkim uczestnikom Spartakiady reprezentu-
jącym Gminę Rychwał gratulujemy.

Zimowa Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego

sokie II miejsce. Siatkarki oraz OldBoy’e tydzień wcześniej także 
zajęli w swoich kategoriach II miejsca.

W dniu 19 marca seniorzy zainaugurowali rundę wiosenną 
z Polonią Golina, a mecz zakończył się wynikiem remisowym po 
bramkach Bukowieckiego i Pikuły.

Zachęcamy do obserwowania Fanpage’a klubu (Facebook/
LKS Zjednoczeni Rychwał), na którym są na bieżąco podawane 
informacje na temat meczów itp. 

KADRA ZESPOŁU SENIORÓW:
BRAMKARZE: Dawid Siwek, Michał Janiszyn
OBROŃCY: Piotr Kozanecki, Dawid Filipiak, Hubert Galor, 

Damian Zajączkowski, Szymon Jezierski, Bartłomiej Matusiak, 
Jarosław Kasprzak, Adam Adamek, Marcin Szczeciński, Marcin 
Roszak

POMOCNICY: Dominik Gołza, Kacper Zioła (c), Michał Bu-
kowiecki, Dariusz Pyrzyński, Michał Urbaniak, Karol Nowak, 
Bartosz Gołza, Eryk Kasprzak, Damian Szczepaniak, Dominik 
Krzyżak, Szymon Polak

NAPASTNICY: Daniel Pikuła, Krystian Żelewski, Krystian Gro-
chowski.


