
Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Rychwał!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy 
wszystkim Mieszkańcom oraz gościom Naszej Gminy 

wiele rodzinnego ciepła i radości.
Niech ten szczególny czas wypełniony będzie

wzajemną serdecznością, pogodą ducha,
szczęśliwymi chwilami spędzonymi w gronie najbliższych

oraz nadzieją i wiarą w dobrą przyszłość.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rychwale

/-/ Roman Drewniacki

Burmistrz Rychwała
/-/ Stefan Dziamara
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PODSUMOWANIE ZBIÓRKI DLA POSZKODOWANYCH

Wichury przechodzące przez Wiel-
kopolskę w dniu 17 stycznia i 17 lu-
tego wyrządziły wiele szkód również 
w Gminie Rychwał. Spłynęło 191 
zgłoszeń od mieszkańców informu-
jących o różnego rodzaju stratach. 
Potężny żywioł uszkodził wiele da-
chów domów mieszkalnym, w tym 
kilku mieszkańców pozbawił dachu 
nad głową, zniszczył budynki gospo-
darcze, inwentarskie, zagrody. Dla 
mieszkańców rolniczej gminy jest to 
niewyobrażalna tragedia, w ciągu 
kilku minut pozbawieni zostali nie-
malże dorobku całego życia. O skali 
ogromu zniszczeń najlepiej świadczy 
fakt, że oprócz ochotników z gminy 
Rychwał i PSP w Koninie dodatko-
wo 19 jednostek z całego powiatu 
usuwało skutki wichury. Pragniemy 
przekazać im podziękowania za ich 
ciężką pracę i poświęcenie podczas 
usuwania skutków nawałnicy. 
Od wczesnych godzin rannych do 
zmroku przez kilka dni zabezpieczali 
dachy, wycinali drzewa i pomagali 
na każdym kroku przerażonym po-
szkodowanym. Przy zabezpieczeniu 
mienia mieszkańców same nasze 
jednostki pracując prawie bez prze-
rwy podjęły aż 65 interwencji. 
Aby jak najbardziej skrócić proce-
durę szacowania strat już kolejnego 

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi...”

Jan Paweł II

dnia powołano kilka komisji złożo-
nych z pracowników Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go w Koninie oraz Centrum Usług 
Społecznych w Rychwale, którzy 
przestąpili do sporządzania proto-
kołów. Po przeprowadzeniu wizji w 
każdej ze wskazanych lokalizacji, spi-
sano łącznie 107 protokołów, które 
zostały niezwłocznie przekazane do 
Wojewody. 
Burmistrz Rychwała wystąpił do 
Wojewody Wielkopolskiego z wnio-
skiem o wypłacenie dla 24 rodzin, 
których ucierpiał dom mieszkal-
ny, zasiłku celowego na tzw. „po-
moc doraźną” na łączną kwotę 
100.000,00 zł. 
Sporządzone zostały i wysłane 
również wnioski o zasiłek celowy 
na remont i odbudowę budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych 
dla 86 rodzin na łączną kwotę 
1.603.335,00 zł. 
Widząc niewyobrażalne dla nas jak 
do tej pory zniszczenia po huraga-
nie poprosiliśmy Państwa o pomoc 
i uruchomiliśmy zbiórkę pieniężną. 
Dziękujemy wszystkim osobom  
i instytucją, którzy tak licznie odpo-
wiedzieli na apel o pomoc dla ofiar. 
Dzięki tej ofiarności możliwe było 
wsparcie finansowe i rzeczowe po-

szkodowanym mieszkańcom Gminy 
Rychwał. 
Dziękujemy Ks. Kan. Markowi Mo-
lewskiemu za przeprowadzenie 
zbiórki pieniężnej w trakcie nie-
dzielnych mszy świętych i wpłatę  
10.410 zł, Państwu Iwonie i Roma-
nowi Karaszewskim za zorganizowa-
nie aukcji i przekazanie kwoty 8.380 
zł, KGW „Broniczanki” za zbiórkę  
i przekazanie 1.400 zł, Panu Marci-
nowi Błaszczykowi z Krzymowa za 
remont dachu naszej mieszkanki 
i wielu osobom dobrej woli, któ-
rzy pomagali, wpłacili pieniądze 
na wszystkie organizowane zbiórki  
w tym zbiórka.pl 15.369 zł., koncert 
z okazji Dnia Kobiet 674 zł. 
Łączna kwota zebranych środków 
zostały przekazane 30 rodzinom, 
które powołana przez Burmistrza 
komisja w skład której wchodzili 
przedstawiciele CUS w Rychwa-
le, sołtysi, Radni, urzędnicy UGiM  
w Rychwale wytypowała spośród 
191 poszkodowanych rodzin.
Jeszcze raz pragniemy podziękować 
wszystkim ludziom dobrej woli za 
pomoc, szczodry gest, okazane serce  
i wrażliwość. Bardzo dziękujemy za 
to, że mogliśmy na Was liczyć.
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AKTUALNOŚCI
„PODAJ RĘKĘ UKRAINIE…” 

Takie hasło od ponad miesiąca jest wielokrotnie powtarzane nie tylko przez Polaków. Po rosyjskim ataku na Ukra-
inę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział 
w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. 
Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy 
pomocy. Fundusze 
i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje 
polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest 
także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza 
czy edukacyjna. Wprowadzono przepisy mające 
na celu "stworzenie szczególnej regulacji praw-
nej zapewniającej doraźną podstawę prawną 
do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, któ-
rzy w wyniku działań wojennych zostali zmusze-
ni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia".
W pierwszych dniach konfliktu na prośbę Woje-
wody Wielkopolskiego gmina w porozumieniu z 
lokalnymi przedsiębiorcami zgłosiła możliwość 
zakwaterowania 50 uchodźców w dwóch loka-
lizacjach. Wojewoda Wielkopolski wybrał inną 
lokalizację do zbiorowego zakwaterowania 
osób uciekających przed wojną. Nie zmieniło 
to faktu, że  pomocną dłoń dla obywateli Ukra-
iny wyciągnęli również sami mieszkańcy Gminy 
Rychwał, którzy zapewniali i dalej zapewniają 
im bezpieczny dach nad głową. Aby wesprzeć 
osoby potrzebujące pomocy gmina zorgani-
zowała zbiórkę darów. W szkole podstawowej  
w Rychwale uruchomiono gminny magazyn, 
gdzie można przyjść i zaopatrzyć się w potrzeb-
ne artykuły pierwszej potrzeby, żywność, wypo-
sażenie miejsc spania. Zarówno mieszkańcy jak 
i inne organizacje w naszej gminie także organi-
zowały zbiórki, które albo trafiały do magazynu 
gminnego albo zostały dostarczane na granice. 
Początkowe uzgodnienia z Centrami Zarządza-
nia Kryzysowego szczebla powiatowego i wo-
jewódzkiego zakładały zbiórkę darów w gmi-
nie, przekazanie do magazynu powiatowego  
i dalej do magazynu wojewódzkiego. Jednak po 
analizie sytuacji, która na terenie gminy zmie-
niała się z godziny na godzinę postanowiono  

Z okazji Świąt Wielkanocnych
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności

wiosennego optymizmu , 
aby w Waszych sercach,

rodzinach i domach zagościły radość, 
spokój i wielka nadzieja 
odradzającego się życia

w pierwszej kolejności zabezpieczyć podstawowe potrzeby osób, 
które znalazły schronienie u naszych mieszkańców. Obecnie do 
naszej gminy przyjechało nie mniej niż 116 osób, które znajdują 
się w 24 lokalizacjach. W przypadku nagłej konieczności zapew-
nienia schronienia uchodźcom gmina Rychwał ma jeszcze usta-
lone wolne lokalizacje.   
Już 26 dzieci z Ukrainy rozpoczęły naukę w rychwalskich szkołach 
i przedszkolu. Zostały bardzo serdecznie przyjęte przez szkolne 
społeczności, mają również możliwość korzystania z bezpłatnej 
nauki języka polskiego, organizowanych zajęć pozalekcyjnych, 
ciepłego posiłku, oraz w miarę możliwości dowozów. Także 
pomoc w nauce języka polskiego dla dorosłych, zaoferowana 
została przez nauczycieli ze szkoły podstawowej w Kucharach 
Kościelnych. Lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych, 
aby każdy chętny mógł skorzystać.

Prezes Zarządu Oddziału M-G-
ZOSP RP

/-/Andrzej Cholewicki
wraz z bracią strażacką

W Urzędzie Gminy i Miasta  
w Rychwale można uzyskać wszelkie informacje 

związane z otrzymaniem numeru PESEL oraz jakie 
należy podjąć czynności, aby móc uzyskać wspar-

cie finansowe z ZUS i CUS.

Najważniejsze nr. tel. 63 248 10 01 w.26 
lub 38- UGiM w Rychwale

63 24 810 001 w. 41
 – CUS w Rychwale
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AKTUALNOŚCI

BUDOWA DRÓG W WOLI RYCHWALSKIEJ I SOKOŁOWIE

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ CHODNIKA W DĄBROSZYNIE, 
PRZY DRODZE KRAJOWEJ

W marcu 2022 roku zakończyły się prace budowlane zwią-
zane z  „Budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 
krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn”. Inwestycja 
jest realizowana w ramach projektu Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i 
obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 
krajowej 25, co umożliwi bezpieczne przemieszczanie się 
rowerzystów i pieszych między gminami Rychwał i Stare 
Miasto. Inwestycja wykonywana jest w ramach porozu-
mienia Gminy Rychwał i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Do zadań gminy należy budowa ciągu 
pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem, chodnika i oświe-
tlenia LED wzdłuż ciągu. Wykonawcą robót budowlanych 

był Zakład Handlu i Usług ROLMET Mieczysław Durkiewicz z Grochów, ich wartość to 840 461,05 zł. 
Ponadto gmina dokona podziału działek zajętych pod tą inwestycje i pokryje koszt ich wykupu. Generalna Dyrekcja 
wykonuje prace związane z przebudową przepustów, organizacją ruchu i elementami bezpieczeństwa - zamontowa-
ne zostaną bariery chroniące użytkowników ciągu, wykonano także oświetlenie przejścia dla pieszych. 

W ramach pierwszej inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Wola Rychwal-
ska – Rychwał (Sokołów) – zaprojektuj i wybuduj” wykonano odcinek  
o długości 1150 mb w miejscowości Wola Rychwalska, oczyszczono i po-
głębiono rowy przydrożne przy których dokonano nasadzeń drzew. War-
tość tej inwestycji to 747 000,00 złotych. Wykonawcą robót była firma: 
Usługi Ogólno-Budowlane i Transportowe Dariusz Dropiński z siedzibą 
w Zagórowie. To zadanie realizowano w ramach projektu pn. „Budowa 
drogi gminnej nr G486029P w miejscowości Złotkowy oraz drogi gminnej 
nr  G486016P Wola Rychwalska – Rychwał (Sokołów).” współfinansowa-
nego w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
W ostatnich miesiącach 2021 r. udało się wykonać nawierzchnię asfal-
tową wraz z poboczami na Sokołowie, na drodze, która stanowi konty-
nuację drogi na terenie Woli Rychwalskiej. W ramach zadania „Przebu-
dowa drogi gminnej w miejscowości Rychwał (Sokołów)” na odcinku  
o długości 455 m wykonano nawierzchnie asfaltową. Roboty te wyko-
nała Firma Budowlano – Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Maj-
deccy z Pyzdr. Wartość inwestycji to 231 734, 89 zł. Realizacja tych 
dwóch inwestycji poprawiła komfort życia mieszkańców obu miejsco-
wości. Asfaltowa droga stanowić będzie alternatywę dla osób uprawia-
jących rekreacyjnie bieganie czy też jazdę na rowerze, które będą mogły  
w ten sposób ominąć ruchliwą drogę wojewódzką.

Dzięki środkom pozyskanym z PROW oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się w zeszłym 
roku zrealizować dwa zadania drogowe i na całym odcinku łączącym Wolę Rychwalską z Sokołowem wykonać 
nawierzchnie asfaltową. 
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AKTUALNOŚCI
BEZPŁATNA ZBIÓRKA FOLII

KOLEJNY RAZ MOBILNE LABORATORIUM SMOGOWE NAD RYCHWAŁEM 

BUDOWA DROGI GMINNEJ SIĄSZYCE – ZOSINKI
 W ZAKRESIE PRZEBUDOWY DROGI

Miło nam poinformować, że jeden z wniosków zgłoszo-
nych przez Gminę Rychwał do Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg został pozytywnie oceniony przez służby 
Wojewody Wielkopolskiego i znalazł się na liście wnio-
sków zatwierdzonych do dofinansowania. Dofinanso-
wanie w wysokości 80% wartości inwestycji otrzyma 
zadanie pn. Budowa drogi gminnej Siąszyce – Zosinki 
w zakresie przebudowy drogi. Zakres prac przewiduje 
przebudowę drogi na odcinku o długości 924 mb, po-
cząwszy od drogi krajowej 25, w kierunku Zosinek. Za-
kres rzeczowy obejmuje w szczególności: roboty przy-
gotowawcze i rozbiórkowe, wyniesione przejście dla 

Zebrano łącznie 89,747 ton odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej. Koszt tego zadania to 48 463,38 zł. Dofinansowanie na re-
alizację tego przedsięwzięcia pochodzi z programu „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 
realizowanego przez NFOŚIGW. Gmina Rychwał częściowo pokry-
wa koszty realizacji projektu. Rolnicy od pewnego czasu mierzą się  
z wyzwaniem znalezienia odbiorców odpadów rolniczych, ponieważ 
wprowadzono zmiany na rynku odpadów, m.in. wprowadzono zakaz 
sprowadzania odpadów z tworzyw sztucznych z Chin. Folia rolnicza 
nie jest uznawana za odpad komunalny i na jej wytwórcy (rolniku) 
ciąży obowiązek jej zagospodarowania. Dzięki środkom z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy 
Rychwał rolnicy nie ponoszą kosztów zagospodarowania odpadów 
rolniczych. Przypominamy, że niedopuszczalne jest spalanie odpadów 
rolniczych w piecach czy wykorzystywanie ich, jako materiał wtór-
ny. Niedozwolone praktyki powodują przedostanie się niebezpiecz-

24 marca 2022 roku 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 wykonanie 
pomiarów ciągłych oraz wskazanie źródła zanieczyszczeń powietrza.

pieszych, chodnik, zjazdy, pobocza, odwodnienie, regu-
lację wysokościowa i zabezpieczenie dla urządzeń infra-
struktury podziemnej i elementy oznakowania. Droga 
utwardzona zostanie nawierzchnią asfaltową. Głównym 
celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użyt-
kowników ruchu drogowego, szczególnie, iż przy tym 
ciągu zlokalizowane jest przedszkole oraz remiza OSP. 
Obecnie toczy się postępowanie związane z wyborem 
wykonawcy robót budowlanych. Przewiduje się, że ro-
boty zostaną wykonane w terminie 60 dni od podpisa-
nia umowy z Wykonawcą.

W marcu na terenie gminy Rychwał przeprowadzono zbiórkę folii i innych odpadów rolniczych od rolników, któ-
rzy w lipcu 2021 r. złożyli ankiety inwentaryzacyjne wskazujące ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji. 

nych substancji do gleb, wód i powietrza, co 
może stanowić poważne zagrożenia zarów-
no dla środowiska, jak tez dla zdrowia i życia  
ludzi. Gmina Rychwał, jest jednym z niewielu 
samorządów, który od lat wspiera rolników  
w zagospodarowaniu tych kłopotliwych od-
padów. 

Jak pokazują zdjęcia z pomiarów, pomimo dużego zaangażo-
wania ze strony samorządu Rychwała w edukację dotyczą-
cą niskiej emisji oraz poprawę jakości powietrza, są nadal 
miejsce gdzie przekroczenia norm dla pyłów zawieszonych 
w powietrzu są bardzo wysokie. Przypominamy wszystkim 
mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy  BEZWZGLĘDNY ZA-
KAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz  
w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami 
prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską  
o zdrowie mieszkańców Gminy Rychwał. Za spalanie odpadów  
w paleniskach domowych przewidziane są w kodeksie kar-
nym i kodeksie wykroczeń kary grzywny do 5 000,00 zł oraz 
kary aresztu, ograniczenia lub pozbawienia wolności .

Informujemy, że na podstawie art. 379 ust. 1 ustawy Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.) 
Burmistrz Rychwała za pośrednictwem upoważnionego 
pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale zamie-
rza przeprowadzać kontrole na nieruchomościach Gminy 
Rychwał w zakresie realizacji uchwały  przestrzegania 
ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale 
NR XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na 
obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub 
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których na-
stępuje spalanie paliw.



6

1 kwietnia 2022 roku w Sali OSP 
w Rychwale odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarowej ,,Młodzież 
Zapobiega Pożarom". Organizato-
rami turnieju był Zarząd Gminny 
OSP w Rychwale przy współpracy 
Samorządu Rychwała. W elimi-
nacjach gminnych wzięły udział 
dzieci i młodzież w dwóch grupach 
wiekowych. W kat. I-IV wygrała 
Martyna Urbańska, II miejsce za-

4 stycznia 2022 roku Publiczny Żłobek "Jaś i Małgosia" obchodził swo-
je pierwsze urodziny! 
To dokładnie rok, odkąd maluszki przekroczyły po raz pierwszy próg 
Żłobka. Z tej okazji zaproszono gości na wspólne świętowanie. Dyrek-
tor żłobka Honorata Jachnik podziękowała za rok owocnej współpracy. 
Przez rok funkcjonowania, pod opieką w żłobku przebywało 28 dzieci. 
Miały one zapewnione pyszne wyżywienie, gry, i zabawy. Co ważne, od-
płatność wynosi tylko 150 zł, bowiem pobyt dzieci w żłobku finansowa-
ny był z unijnego projektu. Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogli 
liczyć na harmonijny rozwój, a ich rodzice cieszyć się powrotem do pracy. 
Ponadto dzięki tej placówce powstały nowe miejsca pracy. Nad bezpie-

Harcerze z 98 DH "Leśni podróżnicy" w Grochowach 
włączyli się w akcję pomocy dla Ukrainy. Razem z Ochot-
niczą Strażą Pożarną w Grochowach i uczniami ze SP  

OŚWIATA

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

NA NICH ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ!

PIERWSZE ROCZEK ŻŁOBKA W RYCHWALE

w Grochowach zorganizowali zbiórkę i akcję pakowania 
darów oraz koncert "Grochowy - Ukrainie", podczas któ-
rego swoje siły połączyło wiele osób dobrej woli.  Harce-
rze, dzieci i młodzież z "Fundacji Horyzonty" oraz lokalni 
artyści zadbali o oprawę muzyczną wydarzenia. Firma 

"Blask" o animacje, panie z Przedszkola "Plastuś" przy-
gotowały kącik artystyczny, natomiast KGW w Grocho-
wach ugościły wszystkich wspaniałymi wypiekami. Uda-
ło się uzbierać sporą sumę pieniędzy i darów. Nie ma to 
jak współpraca lokalna! Dobro poszło w świat. 

czeństwem podopiecznych czuwał wy-
kwalifikowany zespół.

jęła Jagoda Kałkowska a miejsca III 
Dominik Balcerzak natomiast w kat. 
V-VIII pierwsza miejsce zajęła Oliwia 
Woźniak, miejsce II Patryk Lewandow-
ski a miejsce III Wojciech Wojtczak.  
W dalszych eliminacjach na szczeblu 
powiatowym Gminę Rychwał repre-
zentować będą Martyna Urbańska  
i Oliwia Woźniak. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy i życzymy powodze-
nia w kolejnych eliminacjach.
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11 MARCA - DZIEŃ SOŁTYSA 

ŻYĆ TO ZNACZY DZIAŁAĆ

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, przypadającego 
11 marca, w Wiejskim Domu Kultury w Jaroszewicach 
Rychwalskich burmistrz Stefan Dziamara oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Roman Drewniacki spotkali 
się z przedstawicielami organów pomocniczych gminy 
Rychwał. Rozpoczynając spotkanie złożyli wszystkim 
gospodarzom sołectw serdeczne życzenia wytrwałości  
i zadowolenia z wypełniania codziennych obowiązków. 
Podkreślił, że rola sołtysa jest bezcenna. Jako liderzy swo-
ich społeczności mają oni realny wpływ i możliwości aby 
aktywizować mieszkańców, skłaniać ich aby włączyli się  
w decydowanie o sprawach dla nich najważniejszych. 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku działa 
już ósmy rok i nadal cieszy się dużą popularnością - jest 
coraz więcej członków. Spotkania z ciekawymi ludźmi, 
specjalistami z dziedziny medycyny, prawa, psychologii 
czy też wykłady w ramach sekcji historyczno - literac-
kiej gromadzą bardzo liczne grono słuchaczy. Ale żacy 
nie tylko się uczą, spragnieni spotkań chętnie uczest-
niczą w imprezach towarzyskich tj. Wieczór wigilijny, 
Tłusty Czwartek, Gminny Dzień Kobiet. Pandemia spo-
wolniła kontynuowanie zajęć, ale nie zniechęciła stu-
dentów do aktywności. Seniorzy bardzo chętnie bio-
rą udział także we wszystkich zajęciach, spotkaniach 
i warsztatach w ramach projektu „Zadbajmy razem 
o lepsze jutro”. Stowarzyszenie cały czas się rozwija  
a Zarząd zabiega o coraz ciekawsze formy zajęć. Dużym 

Na zakończenie burmistrz skierował serdeczne podzię-
kowania dla Pań Sołtys za przygotowanie spotkania.

OŚWIATA

wyzwaniem jest otrzymany tytuł honorowy „Zasłużony 
dla powiatu konińskiego”. To mobilizuje i zachęca do 
jeszcze intensywniejszej pracy. Cieszymy się z liczebno-
ści żaków, zapraszamy do nas, bo szczęśliwy senior to 
człowiek otwarty na świat i ludzi.

CZAS SPRAWOZDAŃ I WYBORÓW

24 lutego 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Emerytów i Rencistów 
w Rychwale. 

Zebranie to miało również inny cel, a mianowicie wybór 
nowej przewodniczącej koła. Przewodnicząca Jadwiga 
Tomasik po 15 latach przewodniczenia podjęła decyzję 
o przekazaniu władzy następczyni. Burmistrz Stefan 
Dziamara wraz z Romanem Drewniackim, Ewą Jędrzej-
czak i Marzeną Grubską złożyli podziękowania ustępują-
cej Przewodniczącej za długoletnią pracę na rzecz Gmi-
ny oraz Stowarzyszenia, jednocześnie gratulując i życząc 

powodzenia Nowej Przewodniczącej Halinie Janiak  
w pracy społecznej. Zmiany nastąpiły również w Kole Go-
spodyń w Rychwale. 10 marca członkinie Koła wybrały 
nową Przewodniczącą, którą została Pani Henryka Grze-
lak. Gratulacje i życzenia przekazali Roman Drewniacki, 
Ewa Jędrzejczak oraz Marzena Grubska życząc sukcesów  
w działalności społecznej oraz owocnej współpracy.
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SPOŁECZEŃSTWO

103. ROCZNICA WYBUCHU 
ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

27 grudnia 2021 roku uczczono w Rychwale Narodowy 
Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Po raz 
pierwszy rocznica wybuchu tego zrywu ma charakter 
święta państwowego. Z tej okazji na rychwalskim rynku 
załopotała powstańcza flaga oraz złożono symboliczne 
wiązanki kwiatów. Wiązanki składali burmistrz Stefan 
Dziamara, przewodniczący rady Roman Drewniacki, wi-
ceburmistrz Ewa Jędrzejczak oraz starosta Stanisław Bie-
lik i skarbnik Anna Wróbel. Nie zabrakło również delega-
cji druhów strażaków na czele z prezesem dh Andrzejem 
Cholewickim. Powstanie Wielkopolskie, którego 103 
rocznicę obchodzimy w tym roku było jednym z nielicz-
nych zwycięskich polskich powstań. Miało ono wpływ na 

kształt zachodniej granicy odradzającego się po 123 la-
tach nieobecności na mapie Europy państwa polskiego.

NOWY SPRZĘT DLA OSP

29 grudnia 2021 roku podczas spotkania w Sali OSP  
w Kucharach Kościelnych, Zastępca Burmistrza Rychwa-
ła Ewa Jędrzejczak, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko 

– Gminnego Związku OSP RP Andrzej Cholewicki oraz 
Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert 
Popkowski przekazali wyposażenie ratownicze jednost-
kom Ochotniczych Straży Pożarnych w Grochowach  

i Kucharach Kościelnych. Zakup był możliwy dzięki dofi-
nansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dys-
ponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zakup i dosta-
wa wyposażenia została zrealizowane w ramach zadań 
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Po-
stpenitencjarnej. Łączna wartość przekazanego sprzę-
tu, wyniosła 18 171,96 zł z czego dofinansowanie to aż 
17989,60 zł - 99%. W skład jego weszło:
dla OSP Grochowy

- 4 komplety ubrań specjalnych - ochronnych,
- 4 kominiarki,
dla OSP Kuchary Kościelne

- 2 komplety ubrań specjalnych - ochronnych,
- 2 hełmy z wizjerem i latarkami.
Nowoczesny wyposażenie umożliwi strażakom bez-
pieczne udzielanie pomocy poszkodowanym bezpo-
średnio na miejscu zdarzenia oraz bez wątpienia posze-
rzy możliwość działania jednostek OSP.

30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

Hasło tegorocznego finału: to „PRZEJRZYJ NA OCZY”. Grali z nami: SOSW w 
Rychwale, wszystkie szkoły z terenu naszej gminy oraz Centrum Usług Spo-
łecznych w Rychwale. 193 wolontariuszy z całej gminy pod opieką nauczycieli 
i rodziców spacerując ulicami miasta i wsi i zbierali datki. Hojność i życzliwość 
darczyńców była ogromna. Pomimo niesprzyjającej aury udało się zgromadzić 
rekordową kwotę 37 256 zł. Kto bał się wiatru i deszczu, mógł wpłacić pienią-
dze do e-Skarbonki (kwota 1280,00 zł.) Szczególne podziękowania kierujemy 
do Rychwalskiego Sztabu WOŚP w składzie: Iwona Kwiatkowska, Anna Kupska, 
Katarzyna Osajda, Danuta Maciaszek oraz Sławomir Toniński, wszystkich wo-
lontariuszy, ofiarodawców oraz osób zaangażowanych w pomoc przy organi-
zacji tegorocznego Finału. Dzięki Wam sprzęt medyczny z charakterystycznym 
serduszkiem jest już w każdym szpitalu w Polsce.
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Spotkanie Noworoczne w Rychwale zgromadziło 
przedstawicieli wielu środowisk. 
Obecni byli parlamentarzyści, radni, księża, dyrektorzy 
placówek oświatowych, kierownicy jednostek organi-
zacyjnych, przedstawiciele instytucji, służb i przedsię-
biorców oraz organizacji pozarządowych. Podczas uro-
czystości Burmistrz Rychwała podsumował osiągnięcia 
rychwalskiego samorządu w ubiegłym roku oraz przed-
stawił plany na rok 2022. Wydarzenie było też okazją 
do wręczenia tytułów honorowych wyróżnień oraz 
podziękowań. Tytuł honorowy „Zasłużony dla powia-
tu konińskiego” otrzymało Stowarzyszenie Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Rychwale. Odznaki honorowe 

„Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał otrzymali An-
drzej Oblizajek, Cezary Piasecki oraz Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Koninie SA. Wyróżnie-
nia za podejmowanie trudu rozwoju przedsiębiorstwa  
w czasie pandemii COVID-19 otrzymało Przedsiębior-
stwo Plastics Group Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo 
PHU STOLPIN Jacka Pinciaka. Podziękowania za współ-
pracę w zakresie rozwoju ekonomii społecznej oraz na 
niwie działalności gospodarczej i społecznej otrzyma-
li Spółdzielnia Socjalna „PORYW” w Rychwale, KGW  
w Jaroszewicach Rychwalskich, KGW „Broniczanki’ oraz 
Fundacja Horyzonty. Szczególne odznaczenie „Zasłużo-
ny dla Polskiego Związku Wędkarskiego” otrzymał Bur-
mistrz Stefan Dziamara, w uznaniu zasług wniesionych 

SPOTKANIE NOWOROCZNE

w rozwój i upowszechnianie wędkarstwa od Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Spotkanie Noworoczne zakoń-
czył koncert Krzysztofa Miętkiewicza uczestnika XII 
edycji The Voice of Poland.

ZŁOTY JUBILEUSZ W GMINIE RYCHWAŁ
21 grudnia 2021 r. w Rychwale swoje ,,Złote Jubileusze” 
obchodziło 17 par małżeńskich. 
W dowód uznania odznaczenia za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
wręczyli Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Z-ca Bur-
mistrza Ewa Jędrzejczak, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rychwale Roman Drewniacki, ks. kanonik Marek Mo-
lewski oraz kierownik USC Beata Lewandowska. Przeży-
cie wspólnie ponad 50 lat to symbol wierności i miłości 
rodzinnej oraz dowód wzajemnego zrozumienia, a także 
istoty związku małżeńskiego. Życzymy Wam, Drodzy Ju-
bilaci wielu wspólnych lat w dobrym zdrowiu i szczęściu, 

w poczuciu zasłużonego zadowolenia z owoców praco-
witego życia oraz niegasnącej miłości. Jubileusz obcho-
dzili: Barbara i Kazimierz Bąk, Teresa i Paweł Bocheńscy, 
Jadwiga i Bernard Bocian, Janina i Józef Brzęccy, Teresa 
i Leon Budzińscy, Barbara i Zdzisław Czechowscy, Ma-
rianna i Tadeusz Glanc, Maria i Zdzisław Janiak, Gabrie-
la i Lech Jezierscy, Barbara i Włodzimierz Karaśkiewicz, 
Halina i Władysław Maćkowscy, Czesława i Stanisław 
Pawłowscy, Czesława i Jan Siepka, Henryka i Mieczysław 
Staszewscy, Marianna i Tadeusz Szymczak, Teresa i Ze-
non Tonińscy, Irena i Andrzej Woźniak.
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Już po raz IX odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rychwała. 
W zawodach wzięło udział ponad 80 uczestników, którym towarzyszyła wspaniała atmosfera oraz sportowa rywa-
lizacja. W związku z wydarzeniami na Ukrainie burmistrz Stefan Dziamara przed rozpoczęciem turnieju poprosił 
uczestników o uczczenie minutą ciszy poległych osób biorących udział w obronie Ojczyzny. Następnie przystąpio-
no do rozgrywek. 

SPORT

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

III Jacek Flis
kat. Powyżej 50 lat
I Robert Janiszyn
II Krzysztof Pietruszak
III Sławomir Kałużny
kat. Kobiety bez limitu wieku
I Aneta Woźniak
II Renata Grzelak
kat. OPEN dla uczestników spo-
za gminy Rychwał bez limitu 
wieku i płci wygrał
I Paweł Małgus
II Marcin Żabiński
III Oliwia Zawias

KULTURA

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Rychwale uczestniczy 
w kolejnej edycji projektu reali-
zowanego przez Instytut Książki 
w ramach ogólnopolskiej kam-
panii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki 
człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi 
i obejmuje dzieci przedszkolne. Każde dziecko uro-
dzone 2015-2018, które odwiedzi naszą Bibliotekę 
od do otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,  
a w niej: Książkę „Pierwsze czytanki dla…”. Wyprawka 
to zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisa-
rzy dziecięcych, obejmujący zarówno pozycje klasycz-
ne, jak i współczesne. Zawiera również broszurę dla 
rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie 
do biblioteki”, która informuje o korzyściach wypływa-
jących z codziennego czytania dziecku i podpowie, skąd 
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dziecko otrzyma 
również Kartę Małego Czytelnika. Jest to pięknie za-
projektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek 
za wypożyczone książki.Po zebraniu 10 naklejek mały 
czytelnik otrzyma niespodziankę. Zapraszamy.

kat do 15 lat
I Jakub Piaseczny
II Filip Bąk
III Fabian Pawlik
kat. 16-18
I Oscar Świątek
II Olivier Świątek
III Kacper Szumigalski
w kat.19-29 lat.
I Adrian Kałużny
II Adam Kowalski
III Mariusz Wieczorek
kat. 30- 50 lat
I Waldemar Urbaniak
II Jarosław Majkowski

Zawody odbyły się w siedmiu kategoriach, w któ-
rych najlepszymi okazali się:

Warto dodać, że z bardzo dobrej strony pokazał się  
11 letni Hubert Kwieciński, który zajął czwarte miej-
sce w kategorii OPEN. Dziękujemy wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w organizację tegorocznych 
zawodów, a w szczególności pomysłodawcom Jaro-
sławowi Majkowskiemu, Waldemarowi Urbaniakowi, 
Robertowi Janiszynowi oraz sędziom: Piotr Nuszkie-
wicz, Bogdan Zaskórski, Paweł Juszczak, Sławomir 
Woźniak, Dawid Dominiak, Michał Brodecki oraz Bar-
tosz Drewniacki za profesjonalne przeprowadzenie 
turnieju. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych 
sportowych sukcesów.

„MAŁA KSIĄŻKA 
WIELKI CZŁOWIEK"
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11 marca 2022 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej 
w Golinie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Konińskiego 
Nauczycieli w halowej piłce nożnej. 
W turnieju wzięła udział reprezentacja nauczycieli  
z gminy Rychwał, która zajęła I miejsce. Naszą gminę 
reprezentowali Piotr Nuszkiewicz, Sławomir Woźniak, 
Jacek Krzyżanowski, Bartosz Drewniacki, Mateusz La-
tański, Piotr Kozanecki, Krzysztof Gadomski. 
Gratulujemy!

SPORT

DRUŻYNA Z RYCHWAŁA MISTRZEM 

RYCHWALSCY RADNI Z PUCHAREM

Powiat koniński najlepszy w XXIII Regio-
nalnych Zawodach Radnych, Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów 
w Tenisie Stołowym o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Zawody 
rozegrano w ramach współzawodnictwa 
Sportowego Powiatów organizowanego 
przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w ra-

mach umowy z Samorządem 
Województwa Wielkopolskie-
go. Gminę Rychwał reprezen-
towali rychwalscy radni Wal-
demar Urbaniak, Mirosław 
Ośkowiak, Paweł Kuczyński 
oraz Zenon Świerczyński. Gra-
tulujemy!

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE 

SUKCESY KLUBU SPORTOWEGO LKS ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ

5 marca 2022 roku w Poznaniu odbyły się Ogólnopolskie zawody pływackie pn. ,,Festi-
wal Sprintu na Termach”. W sportowych zmaganiach uczestniczyło 645 zawodników  
z 55 klubów z całej Polski. Mieszkaniec naszej Gminy Patryk Grabiński zdobył dwa 
złote medale w kat. wiekowej rocz. 2009 w stylu klasycznym na 50 i 100 metrów.  
Kolejnym sukcesem młodego pływaka było zdobycie dwóch srebrnych medali 
19 marca 2022 roku na Międzywojewódzkich zawodach Malta Poznań. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Trwają intensywne przygotowania Zjednoczonych 
Rychwał w kategorii wiekowej Orlik. Po meczach  
z Akademią Lecha Poznań, Wartą Rumin oraz turnieju 
Górnik CUP w Koninie, drużyna Zjednoczonych roze-
grała kolejne sparingi, tym razem z Tulisią Tuliszków, 
Akademią Reissa Poznań, Szkołą Mistrzostwa Sporto-
wego Akademia Piłkarską Reissa w Ślesinie oraz Czar-
nymi Brzeźno. W pierwszy wiosenny weekend druży-
na Orlika rywalizowała w dwudniowym prestiżowym 
turnieju PRO - TURNIEJE Licheń Cup U 10. W turnieju 
uczestniczyło 18 drużyn z całej Polski. Ostatecznie dru-
żyna Zjednoczonych Rychwał uplasowała się w poło-
wie stawki turniejowej zajmując 9 miejsce (pokonując 

m.in. Champion Warszawa, Zawiszę Bydgoszcz i remi-
sując z Legią Warszawa), co należy uznać za bardzo do-
bry wynik.



W Hali Widowiskowo-Sportowej w Rychwale bawiło 
się około 300 Pań z terenu gminy Rychwał i nie tyl-
ko. Wydarzenie poprowadził i do zabawy zagrzewał 
Krzysztof Miętkiewicz – mieszkaniec gminy Rychwał, 
uczestnik XII Edycji The Voice off Poland, który swo-
imi aranżacjami znanych i lubianych piosenek za-
chwycił publiczność. Następnie głos zabrał Burmistrz 
Rychwała Stefan Dziamara, który nawiązał do ostat-
nich wydarzeń, huraganu Dunlay, który nawiedził na-
szą gminę jak również do wydarzeń których jesteśmy 
świadkami wojny na Ukrainie. 
Niełatwo świętować, słysząc tragiczne doniesienia 
zza naszej granicy, ale niech dzisiejszy koncert, zorga-
nizowany z okazji Dnia Kobiet, pozwoli nam oderwać 
się na chwilę myślami od tej trudnej sytuacji. Przy-
byłym na Gminny Dzień Kobiet podziękował także 
Roman Drewniacki, Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Rychwale, który w imieniu samorządu życzył wszyst-
kim Paniom zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, 
rodzinnym, zawodowym, wiele miłości ze strony osób 
najbliższych, przyjaznych ludzi wokół i samych szczę-
śliwych dni w życiu. Obecni na uroczystości minutą 
ciszy uczcili poległych w Ukrainie w trakcie działań 
wojennych, a brawami podziękowali bohatersko wal-
czącym o wolność. 
Burmistrz wraz z Przewodniczącym wręczyli przedsta-
wicielkom Kół i Stowarzyszeń działających w Gminie 
Rychwał symbolicznego kwiatka. Gwiazdą wieczoru 
była ikona polskiej sceny muzycznej, piosenkarka roc-
kowa, aktorka oraz osobowość medialna Izabela Tro-
janowska. 

8 marca tradycyjnie świętowano Gminny Dzień Ko-
biet w Rychwale. Wydarzenie zorganizowano przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Vida Artis oraz Cen-
trum Usług Społecznych w Rychwale.

Gminny Dzień Kobiet 
w Rychwale

Podczas uroczystości wszyscy goście mogli skosz-
tować przepysznych słodkościami przygotowanymi 
przez Panie z KGW „Broniczanki” z Bronik. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki na 
rzecz poszkodowanych oraz wszystkim osobom, któ-
re pomogły w zorganizowaniu Gminnego Dnia Kobiet.


