Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Rychwał, mili Goście.
Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym okresem,
Niosącym ze sobą chwile pełne wiary, nadziei i miłości.
To magiczny czas przeżywania radości w gronie najbliższych.
To okres wytchnienia, w którym znajdujemy czas
nie tylko na spotkania w gronie rodziny i przyjaciół, ale też i na chwile zadumy.
Życzymy, aby atmosfera nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia towarzyszyła nam przez cały najbliższy rok.
Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje
naszą małą lokalną ojczyznę, staje się źródłem trwałej radości,
pokoju ducha i optymizmu.
Niech zbliżający się 2018 rok będzie czasem realizacji zamierzeń.
Przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji
w życiu zawodowym i rodzinnym.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rychwale
/-/ Roman Drewniacki
wraz z Radnymi

Burmistrz Rychwała
/-/Stefan Dziamara
wraz z Pracownikami
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Świąteczny akcent na rychwalskim rynku
W mikołajkowe popołudnie na Rynku w Rychwale można
było poczuć magię nadchodzących świąt. Zabłysnęła miejska
choinka, słychać było śpiew kolęd.
Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki włączyli iluminację choinki na której dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rychwale,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale
oraz TPD zawiesiły piękne świąteczne ozdoby.
W uroczysty klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wprowadziły wszystkich, dzieci ze Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego TPD w Rychwale, które zaśpiewały
pastorałki i kolędy.
Dzisiaj mikołajki, więc od dziś chcielibyśmy czuć i przeżywać
radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i cieszę się bardzo,
że mogliśmy wspólnie odpalić choinkę. Z okazji mikołajek życzę
wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Rychwał wszystkiego
najlepszego - mówił Burmistrz.

Spotkanie wigilijne w Ognisku TPD
Świąteczna atmosfera towarzyszyła spotkaniu wigilijnemu Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Rychwale, które odbyło się
7 grudnia br. Wychowankowie Ogniska przygotowali dla zaproszonych gości w tym członków Związku Kombatantów WP i Byłych Więźniów Politycznych część artystyczną i własnoręcznie
wykonane świąteczne upominki.
Było wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i obdarowywanie prezentami. Spotkanie wigilijne wprowadziło
wszystkich w wyjątkowy nastrój zbliżających się i wyczekiwanych przez wszystkich Świąt Bożego Narodzenia.

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych miłością i spokojem
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018
niosącego nadzieję, optymizm i radość
życzy:
Prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP
/-/ Andrzej Cholewicki wraz z bracią strażacką
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Siódme „Mikołajkowe niespodzianki”
W niedzielę 10 grudnia w Sali OSP w Kucharach
Kościelnych odbyły się kolejne, siódme już Mikołajkowe Niespodzianki. Przedświąteczne spotkanie zorganizowano przy współpracy Samorządu Rychwała
i mieszkańców Kuchar Kościelnych.
Podczas uroczystości odbył się coroczny Gminny Konkurs
Dekoracji Bożonarodzeniowych, który rozstrzygnięto w dwóch
kategoriach wiekowych: kategoria I - oddziały przedszkolne,
przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-VII, kategoria II - uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli
mieszkańcy gminy Rychwał.
III. Marcel Jagodziński - Jaroszewice Rychwalskie

Komisja Konkursowa oceniająca najładniejsze bombki,
szopki oraz dekoracje bożonarodzeniowe, nie miała łatwego
zadania. Oceniano przede wszystkim technikę wykonania, elementy tradycji, dobór materiałów oraz estetykę i ogólny wygląd prac. Wszystkie odznaczały się szczególną pomysłowością
autorów oraz bardzo starannym wykonaniem, toteż wiele trudności przysporzyło wyłonienie laureatów, którymi zostali:
grupa wiekowa oddziały przedszkolne, przedszkola, szkoły
podstawowe klasy I-VII:
kategoria „Bombka”
I. Oddział Przedszkolny 3-4 latków przy Szkole Podstawowej
w Kucharach Kościelnych
II. Klasa „0” przy Szkole Podstawowej w Rychwale
III. Martyna Dudek - Rychwał
kategoria „Szopka bożonarodzeniowa”
I. Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych
II. Martyna Durska - Jaroszewice Grodzieckie
kategoria „Dekoracja bożonarodzeniowa”
I. Oddział Przedszkolny 6 latków przy Szkole Podstawowej
w Kucharach Kościelnych
I. Przedszkole Samorządowe „Plastuś” w Rychwale Oddział
w Siąszycach grupa „Biedronki”
II. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białej Panieńskiej

grupa wiekowa: uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli:
kategoria „Bombka”
I. Mariola Kozłowska - Rychwał
II. Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach Kościelnych
III. Grażyna Szmyt - Rychwał
kategoria „Szopka bożonarodzeniowa”
I. Rodzice z Przedszkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale
grupa „Misiaki”
kategoria „Dekoracja bożonarodzeniowa”
I. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy
II. Jacek Sobczak - Czyżew
III. Agnieszka Walczak - Franki

Podczas Mikołajkowych niespodzianek nie mogło również
zabraknąć części artystycznej, którą wykonały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Kucharach Kościelnych. Były kolędy pastorałki,
a nawet taniec śnieżynek. Jak co roku na spotkanie dotarli również mikołajowie ze słodkimi niespodziankami, a panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Kucharach Kościelnych przygotowały
pyszne ciasta.
Dziękujemy serdecznie sołectwu Kuchary Kościelne z Sołtysem Markiem Kowalskim na czele, za przygotowanie „Mikołajkowych niespodzianek”.
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ezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważną rzeczą, toteż Burmistrz
wraz z rychwalskim samorządem podejmują szereg działań, aby podnieść
komfort korzystania nie tylko z dróg gminnych, ale i powiatowych oraz wojewódzkich.
Od listopada nowymi
chodnikami cieszą się mieszkańcy sołectwa Siąszyce oraz
Jaroszewice Rychwalskie.
14 listopada w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie odbył się odbiór chodnika wybudowanego w pasie
drogi wojewódzkiej nr 443
relacji Jarocin – Tuliszków.
To już ostatni etap inwestycji realizowanych ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego przez
Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu.
Odbioru chodnika dokonali
wspólnie: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Wojciech Jankowiak, Radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Pałasz,
Dyrektor
Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu Paweł Katarzyński, Burmistrz Rychwała
Stefan Dziamara oraz Prze-

W uroczystym odbiorze inwestycji, który odbył się 28
listopada br. uczestniczyli:
Starosta Koniński Stanisław
Bielik, Burmistrz Rychwała
Stefan Dziamara, Przewod-

Nowe chodniki w gminie Rychwał
wodniczący Rady Miejskiej
w Rychwale Roman Drewniacki. W odbiorze uczestniczyli
również Kierownik Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Koninie Marek Jaśkowiak, Radni
Rady Miejskiej w Rychwale, sołtysi oraz mieszkańcy
Jaroszewic
Rychwalskich
i Rychwała. Inwestycje przy
drodze wojewódzkiej nr 443
Jarocin – Tuliszków rozpoczęły się w 2011 roku. Pierwszy
etap zakończony w 2012 roku
obejmował powstanie kanalizacji deszczowej i chodnika
w m. Jaroszewice Rychwalskie,
drugi
realizowano
w latach 2016-2017. Inwestycja obejmowała budowę
chodnika wraz z kanalizacją
deszczową i przebudowę
zjazdów na odcinku Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał

Przebudowa SUW
w Jaroszewicach Rychwalskich
W zaledwie miesiąc od podpisania
umowy z Urzędem Marszałkowskim na
dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie gminy Rychwał” objętego PROW
2014-2020 gmina Rychwał przystąpiła do
realizacji najważniejszego zadania z tego
zakresu tj. „Przebudowy i remontu Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie”. 1 sierpnia 2017 r. Burmistrz Rychwała podpisał umowę na wykonanie tej inwestycji z firmą HYDRO-MARKO
Sp. z o.o. Sp. k. z Jarocina reprezentowaną
przez jej Prezesa – Panią Marię Plutę. Firma
ta złożyła najkorzystniejszą ofertę, spośród
czterech wykonawców biorących udział
w przetargu nieograniczonym. Roboty budowalne i technologiczne, których wartość
wynosi 2 747 820,00 złotych brutto zostaną zrealizowane do końca kwietnia 2018 r.
W ramach tego zadania zostanie wyremontowany i ocieplony budynek stacji,
zostaną wymienione urządzenia technologiczne do uzdatniania wody a także powstaną dwa zbiorniki na wodę uzdatnioną.

ul. Grodziecka. W sumie
w ramach wszystkich zadań
wykonano około trzech kilometrów chodnika wraz ze
zjazdami oraz kanalizacją
deszczową. Odbiór chodnika
w Jaroszewicach Rychwalskich kończy inwestycję, której wartość to 1 815 008,99
zł, a koszt ostatniego zadania
realizowanego w 2017 roku
to 730 262,77 zł. Wykonawcą
inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa.
Również w tym roku
zakończyła się trwająca od
2011 roku, budowa chodnika na odcinku Grochowy
– Siąszyce Trzecie – Siąszyce
wzdłuż drogi powiatowej
nr 3249P o łącznej długości
2 km za kwotę 199 500,00 zł.

niczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki,
Zastępca Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych Sylwia Cichocka, Radni Rady Miejskiej
w Rychwale i Rady Powiatu Konińskiego, sołtysi oraz
mieszkańcy. Wykonawcą robót, finansowanych ze środków Gminy Rychwał było PGKiM w Rychwale. Zarząd Dróg
Powiatowych opracował dokumentację projektową. Przy
tej okazji poświęcono krzyż
wykonany i ufundowany
przez mieszkańców sołectw
Siąszyce i Siąszyce Trzecie.
Jesteśmy przekonani, że poprawa stanu infrastruktury
drogowej w naszej gminie
wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie pieszych i rowerzystów.

W Rychwale powstanie kino
Już w przyszłym roku mieszkańcy
gminy Rychwał będą mogli obejrzeć
filmy w „Kinie za Rogiem”, które powstanie w Hali widowiskowo-sportowej
w Rychwale. Sala wyposażona w profesjonalny sprzęt, przeznaczona będzie dla
21 osób.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale w dniu 1 grudnia br.
podpisała umowę z wykonawcą, który
zajmie się adaptacją i wyposażeniem
pomieszczeń na potrzeby sali kinowej.
Koszt inwestycji realizowanej w ramach
projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury
w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski” współfinansowanego w ramach Działanie 4.4.
„Zachowanie, ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kultu-

rowego” Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje
w obszarze dziedzictwa kulturowego
regionu” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20142020, to około 140 tysięcy złotych.
Kino ma umożliwić społeczności lokalnej dostęp do ambitnej kinematografii oraz zapewnić spędzenie czasu wolnego w ciekawy sposób. Za niewielką cenę,
bilet ma kosztować około 5 zł, kinomani
będą mogli samodzielnie wybrać film
jaki chcą obejrzeć z biblioteki filmów:
fabularnych, dokumentalnych, animowanych, dostępnej na stronie „Kina za
Rogiem”.
Mieszkańcy gminy Rychwał oraz
okolicznych miejscowości będą mogli
nie tylko obejrzeć film, ale również skorzystać z kręgielni oraz kawiarni.

AKTUALNOŚCI
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Mieszkańcy mogą korzystać z nowych miejsc rekreacji
Wraz z końcem listopada zakończyliśmy realizację zadań w ramach projektu „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne przestrzeni
publicznej w miejscowościach Siąszyce, Biała Panieńska i Rychwał,
gmina Rychwał”, który uzyskał dofinansowanie ze środków PROW
na lata 2014 – 2020 w ramach inicjatywy LEADER. Łączna wartość
projektu, obejmującego dwa place zabaw oraz skatepark, to około
150 tys. zł. z czego dofinansowanie to 63,63%.
Place zabaw powstały przy budynkach placówek oświatowych
w Białej Panieńskiej oraz w Siąszycach. Z miejsc tych mogą korzystać nie tylko przedszkolaki i uczniowie szkół, są one bowiem
ogólnodostępne. Dzieci mają do dyspozycji wiele nowoczesnych
urządzeń między innymi: zestawy zabawowe, huśtawki, ważki.
Jeżdżący na rolkach, deskorolkach jak i rowerach, mogą natomiast korzystać ze skateparku przy Hali widowiskowo-sportowej
w Rychwale. Skatepark w Rychwale powstał z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale. Miejsca te dostępne są dla
wszystkich mieszkańców. Mamy nadzieję, że posłużą im przez długie lata.

Co nowego w bibliotece?
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale w ramach Programu Biblioteki Narodowej otrzymała dofinansowanie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. W 2017 r. wysokość dotacji dla naszej biblioteki to
9 413,00 zł. Zadaniem programu jest wzmocnienie bibliotek

Akcja „NIE nowotworom u dzieci”
- przebadano setkę dzieci
23 października br. w Rychwale odbyły się bezpłatne badania profilaktyczne USG dla dzieci. Badania prowadzone były w ramach akcji „NIE NOWOTWOROM u dzieci”.
Przy Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale zaparkował specjalistyczny ambulans medyczny Fundacji Ronalda Mc Donalda
- mobilna przychodnia wyposażona w dwa gabinety lekarskie,
poczekalnię, rejestrację oraz nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny. Z badań i konsultacji skorzystało prawie 100 dzieci
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania te to wspólna akcja
zorganizowana przez Burmistrza Rychwała Stefana Dziamarę,

publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych,
możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenia oferty czytelniczej dla użytkowników
biblioteki.
Drugie wsparcie finansowe w kwocie 19 924,00 zł biblioteka
otrzymała z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski.
Komputery dla Bibliotek 2017” na zakup komputerów, oprogramowania i urządzeń komputerowych.

SPOŁECZEŃSTWO
Starostę Konińskiego Stanisława Bielika oraz fundację Ronalda
McDonalda. Dzieciom wykonywano badania USG w obrębie
jamy brzusznej, wątroby, węzłów chłonnych oraz płuc. Rodzice
otrzymali wyniki badań, a także skorzystali z porad lekarskich.
Wszystko po to, by wcześnie wykryć ewentualne zmiany nowotworowe oraz inne nieprawidłowości. Lekarze podkreślają, że profilaktyczne USG umożliwia wczesne wykrycie zmian,
a także zastosowanie właściwego leczenia. Kilkanaście minut
może uratować życie. Dziękujemy bardzo za pomoc w przeprowadzeniu akcji wolontariuszom ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, Szkoły Podstawowej
w Rychwale oraz Przedszkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale. Badania cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego
planujemy powtórzyć je za rok.
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„Energia pokoleń w artystycznym stylu”
To hasło przewodnie II edycji imprezy łączącej pokolenia
z powiatu konińskiego, w której wzięły udział dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, uczniowie szkoły podstawowej oraz chór
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Rychwała.
Impreza odbyła się 7 października br. w Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym „Rondo” w Koninie.
Poza niepowtarzalnym wokalnym występem dzieci i chóru
UTW, prawdziwym zaskoczeniem dla wielu uczestników imprezy okazała się wystawa rękodzieł rychwalskiego rzeźbiarza
pana Marka Nuszkiewicza. Wśród wielu rzeźb uwagę przykuwały   m.in. postać Anioła, Św. Huberta, Św. Floriana, „Fantazja
duszy”, płaskorzeźba „Szarża ułańska” i wiele innych oryginalnych wyrobów z drewna.

Udział w wydarzeniu dostarczył wszystkim uczestnikom
niezapomnianych wrażeń.

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki
na obszarach wiejskich
w Wielkopolsce
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął „Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach
wiejskich w Wielkopolsce”, którego celem było wyróżnienie najlepszych przykładów turystyki wiejskiej w Wielkopolsce. Laureatem konkursu zostało również gospodarstwo agroturystyczne
“Pod Brzozami” państwa Joanny i Mariusza Nowaków zajmując
II miejsce w kategorii „Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym”. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Spotkania „Przy kominku”
Poezja, piosenka i wspaniała atmosfera towarzyszyły
spotkaniu zorganizowanym przez mieszkańców Jaroszewic
Rychwalskich. Jak podkreśla Anna Kopaczewska – sołtys, inicjatywa środowych spotkań „Przy kominku” zrodziła się całkiem
przypadkowo. Na początku roku przygotowaliśmy się do organizacji Jubileuszu naszego Domu Kultury. Uroczystość ta odbyła
się latem tego roku, a spotkania kontynuujemy do dziś. Działania
mieszkańców Jaroszewic Rychwalskich są doskonałym przykładem zgodnej współpracy. Gratulujemy pomysłu.

Civitas Christiana w Rychwale świętowało
30 lecie istnienia
30 lat działalności Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rychwale, to historia zapisana na kartach naszej małej Ojczyzny.
W październiku odbyła się uroczystość z okazji tak wspaniałego Jubileuszu. Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w intencji członków Stowarzyszenia którą, odprawił ksiądz Marek Molewski Proboszcz Parafii Trójcy
Świętej w Rychwale. Członkowie Stowarzyszenia otrzymali wiele podziękowań oraz serdecznych życzeń na dalszą drogę społecznej działalności.
Podczas uroczystości wręczono również Honorowe Odznaki Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. W uznaniu za społeczną działalność
oraz wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia srebrną odznaką uhonorowano
panią Danielę Kazimierczak, a brązową panią Sabinę Pietrzak. Serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych lat aktywnej działalności.

SPOŁECZEŃSTWO

To

pytanie stało się myślą przewodnią
I uroczystości Gminnego Dnia Seniora, którego obchody zostały zainaugurowane koncertem UTW 26 listopada 2017 r.
w Szkole Podstawowej w Rychwale.

Senior, a kto to?

Koncert odbył się w ramach projektu p.n. „Powróćmy jak
za dawnych lat – warsztaty wokalne” współfinansowanego ze
środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii
w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście. Tym razem tematyka
skierowana bezpośrednio do lokalnych seniorów połączyła
przeszłość i teraźniejszość, świat bajki i rzeczywistości oraz dojrzałość i młodość.
Gospodarzem wydarzenia był Burmistrz Rychwała Stefan
Dziamara, natomiast jego organizatorem, Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W czasie koncertu obecni na sali seniorzy zostali przeniesieni w świat melodii z przedwojennych polskich komedii romantycznych, ulotnego nastroju dawnych czasów i oczarowani
śpiewem chóru UTW. Oto przed oczami słuchaczy jakby bezpośrednio z kadru z filmu „ Manewry miłosne” pojawiła się główna
bohaterka-baronowa Kolmar (Magdalena Pająk), prowadzona
przez amanta ówczesnego okresu (Wiesława Drzewieckiego)
i zabrzmiała jakże piękna i chwytająca za serce piosenka „ Powróćmy jak za dawnych lat”.

Seniorzy o bezpieczeństwie
Profilaktyka przestępczości na szkodę osób starszych była
głównym tematem listopadowego spotkania dla seniorów
z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Koninie, które
odbyło się w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale. Omówiono także metody ochrony przed zagrożeniami. Policjanci
dowiedzieli się czego obawiają się seniorzy, jakie są główne
źródła zagrożenia według nich i jakie działania można podjąć,
aby uchronić jak największą liczbę osób. Każdy uczestnik otrzymał od policjantów ulotkę, w której znajdują się wszystkie naj-
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Publiczność miała okazję nie tylko wysłuchać utworów
z dawnych lat jak: „Odrobinę szczęścia w miłości”, z filmu „ Co
mój mąż robi nocą ”czy „ Walca Barbary” z „ Nocy i dni”, ale także
tych bardziej nowoczesnych jak: Nie dokazuj miła nie dokazuj”
(Dominik Zimny), czy „Ech mała”(Zofia Brzęcka). Nasi wokaliści
- seniorzy skupieni w chórze UTW w porywający i wzruszający
sposób wyśpiewali piosenkę „ Tu jest nasz dom” i „Hymn seniorów”.
Można było także podziwiać pokaz mody prezentowany
przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych, przypominający stroje wyjściowe, balowe
z dawnych lat, co dodatkowo nadawało przedstawieniu ciepły
i nietuzinkowy charakter.
O Seniorach jako stróżach tradycji, zwyczajach panujących
w naszej małej Ojczyźnie, domu, ludowych przyśpiewkach,
przypomniały dzieci z TPD w utworach: „ Piekła Baba chlyb”,
„W moim ogródecku” i „Czerwone Jabłuszko”.
Prezentacja multimedialna przygotowana i przedstawiona
przez Barbarę Brodecką pozwoliła widzom lepiej zrozumieć
kulturowy przekaz przedstawianych utworów muzycznych.
Na zakończenie koncertu burmistrz Stefan Dziamara wyraził uznanie dla wszystkich artystów i podziękował zebranym
za udział w spotkaniu. Publiczność nagrodziła uczestników
przedstawienia wielkimi brawami. Magdalena Leśna Prezes
UTW podziękowała wszystkim za trud włożony w realizację
przedsięwzięcia. Niezbędnym wydaje się także próba odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie. Po koncercie, gdy
scena opustoszała i zaczął się zwykły po-przedstawieniowy
rozgardiasz – pogawędki, uściski dłoni, można było usłyszeć, że
obecni Seniorzy, to ludzie uśmiechnięci, pełni energii i humoru, którym młodość nadal w duszach gra, tak jak to było widać.
I tak trzymać, drodzy Seniorzy!

potrzebniejsze informacje dotyczące zagrożeń. Jednocześnie,
policjanci przypomnieli o możliwości zgłoszenia przestępstwa
pod numerem alarmowym 112. Nie zabrakło również informacji o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która służy do
wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a policją.
W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara w dniu 30 listopada br. podpisał porozumienie z Komendantem Miejskim Policji w Koninie
w ramach którego Samorząd będzie współpracował z policją
przy realizacji działań profilaktycznych pod nazwą “Razem dla
bezpieczeństwa”. To innowacyjny program promowania pracy
dzielnicowych i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, którego istotą jest podejmowanie działań, wspólnie z samorządami, w celu zbliżenia policji do społeczeństwa i zainteresowania
go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Celem
przedsięwzięcia będzie reakcja na sygnały płynące od społeczeństwa. Program będzie realizowany od stycznia 2018 roku.
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Samorządowcy na podium

W sobotę 2 grudnia rolnicy z gminy Rychwał odwiedzili
Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie. Wyjazd zorganizowany został przez samorząd Rychwała.

Rolnicy w Nadarzynie

SPOŁECZEŃSTWO
Drużyna reprezentująca Gminę Rychwał (kierowca – Michał Drewniacki, nawigator – Marek Grabiński), zajęła drugie
miejsce i otrzymała puchar Komendanta Miejskiego Policji
w Koninie w „XI Samochodowym Rajdzie Nawigacyjnym dla
Samorządowców”. W rajdzie udział wzięło 12 dwuosobowych drużyn reprezentujących miasto Konin, powiat koniński
oraz gminy z powiatu konińskiego, kolskiego i słupeckiego.
Po teście teoretycznym zawodnicy wystartowali w jeździe nawigacyjnej. Wyznaczona trasa o łącznej długości około 53 km
przebiegała przez miasto Konin, gminy: Kramsk, Ślesin, Wierzbinek oraz Sompolno. Drużyny na trasie rajdu musiały poruszać
się ze średnią prędkością 40 kilometrów na godzinę. Wyznaczono trzy punkty kontrolne, na których auta musiały zameldować
się w określonym limicie czasowym. Na mecie przy Urzędzie
Miejskim w Sompolnie policjanci z Komendy Miejskiej Policji
w Koninie przeprowadzili konkurencję polegającą na sprawnościowej jeździe pojazdem na przygotowanym torze. Organizatorem rajdu był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Koninie wspólnie z Urzędem Miejskim w Sompolnie oraz Komendą Miejską Policji w Koninie.
Centralne Targi Rolnicze to największe w Polsce targi agrobiznesu. Impreza corocznie przyciąga przedsiębiorców rolnych,
rolników, sadowników, przedstawicieli Izb Rolniczych i organizacji branżowych. Pokaz maszyn rolniczych, liczne konferencje
jak chociażby konferencja na temat „Zdrowa gleba, zdrowe rośliny uprawne, zdrowe zwierzęta, zdrowi ludzie” czy „Rewitalizacja gleby jest możliwa”, pokazy stołów bożonarodzeniowych
z poszczególnych regionów Polski wraz z całym bogactwem
dziedzictwa kulturowego jakie w sobie kryją, czy wystawa gołębi to tylko część wydarzeń w jakich mogli uczestniczyć nasi
rolnicy. Całość uświetniły występy zespołów ludowych, orkiestr
dętych, pokazy kulinarne i możliwość degustacji wyrobów
choćby z gęsiny – jakże rzadko serwowanej na naszych stołach.
Organizatorzy pomyśleli również o najmłodszych, dla których
przygotowane były place zabaw i mnóstwo ciekawych animacji.
Rolnicy zgodnie stwierdzili, że był to bardzo udany wyjazd.
Już dziś zapraszamy na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie
za rok.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
Dzień 14 października jest w Polsce obchodzony jako
Dzień Edukacji Narodowej. To święto wszystkich nauczycieli oraz osób związanych z edukacją i wychowaniem.
13 października br. w SP w Rychwale, odbyła się akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowana uroczystość
stała się okazją wyrażania uznania dla trudu pracy pedagogicznej oraz wdzięczność za przekazaną wiedzę. Praca nauczyciela jest bardzo trudna i odpowiedzialna, z czego doskonale
zdajemy sobie sprawę. W uroczystej gali udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi szkół, a także emerytowani nauczyciele, osoby na co dzień związane z oświatą i ją
wspierające oraz zaproszeni goście. Życzenia i podziękowania
wszystkim nauczycielom złożył Burmistrz Rychwała, podkreślając jak ważna i odpowiedzialna jest ich praca. Podziękował
za cierpliwość i życzył wytrwałości oraz zadowolenia z wyko-

nywania codziennych obowiązków. Dzień Edukacji Narodowej
był także okazją do nagrodzenia pedagogów, którzy wyróżniają się pomysłami, kreatywnością, pracowitością, zabiegając
o to, aby rychwalska oświata stała na jak najwyższym poziomie.
Podczas uroczystości miało miejsce także wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”.
Odznaki za: ogromne serce, ofiarność, poświęcenie oraz
trudną pracę dydaktyczno-wychowawczą dla dobra społeczności szkolnej oraz upowszechnianie idei kreatywnego
i harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także za
wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Rychwał otrzymały panie, Halina Juźwiak,
Marianna Szymczak, Genowefa Wendt. Dzień ten stał się także okazją do wręczenia nagród za działalność oświatową, zarówno dyrektorom, nauczycielom, jak i innym pracownikom.
Część artystyczną uświetniającą uroczystość zaprezentowali
uczniowie z SP w Kucharach Kościelnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Jubileusz szkoły
6 października br. szkoła w Kucharach Kościelnych obchodziła Jubileusz 40-lecia Nadania Imienia i 10-lecia Nadania
Sztandaru. Zaproszeni goście mogli wysłuchać przedstawienia
przygotowanego przez uczniów i absolwentów szkoły, obejrzeć szkolne kroniki i zdjęcia z dawnych lat oraz uwiecznić swoją obecność w Księdze Gości. Ten szczególny dzień był okazją
do uhonorowania statuetką „Przyjaciel Szkoły Podstawowej w
Kucharach Kościelnych” osób, które w ostatnich latach okaza-
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ły wsparcie i pomoc bez której wiele planów nie byłoby możliwych do osiągnięcia. Statuetki wręczyła dyrektor szkoły pani
Teresa Krüger-Wasilewska. Otrzymali je: Burmistrz Rychwała,
pani Róża Różalska oraz pan Mirosław Bańko. Uhonorowano
także uczniów, którzy otrzymali najwyższe noty w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Okładka na książkę autorstwa
Marii Dąbrowskiej”, którego organizatorem była pani Iwona
Rzepka. W realizację przedsięwzięcia zaangażowana była cała
społeczność szkolna oraz nieocenieni rodzice. Serdecznie gratulujemy wspaniałego Jubileuszu, życząc by idee wyznawane
przez Marię Dąbrowską stanowiły inspirację dla młodego pokolenia do podejmowania ambitnych wyzwań.

„Matematyka to też robotyka” Zaśpiewali piosenki patriotyczne
To kolejne zajęcia zrealizowane w ramach programu mPotęga w SP w Jaroszewicach Grodzieckich. Ich główny cel to
niekonwencjonalne podejście do nauki, które opiera się na
szukaniu alternatywnych rozwiązań. 8 listopada 2017 r. uczniowie klas IV, V, VII pojechali do TwójRobot w Koninie na warsztaty z robotyki. Podzieleni na grupy uczniowie budowali
i programowali roboty z klocków LEGO, a następnie brali udział
w różnych konkursach drużynowych ze zbudowanym przez
grupę robotem. Sprawiło to wiele radości i satysfakcji. Zabawa
poprzez naukę wydaje się być rozwiązaniem, które pozwoli
przygotować dzieci na wyzwania XXI wieku. Zajęcia te rozwijały
wyobraźnię, uczyły logicznego myślenia, rozwijały manualnie
dzieci, a przy tym poszerzały słownictwo z języka angielskiego oraz wiedzę z matematyki. Dzieci uczyły się również pracy
w grupach. Wszystkie zespoły wykonały zlecane przez instruktorów zadania z sukcesem. Udało się zbudować „rękę-robota”
zgodnie z instrukcją, którą później zaprogramowano i uruchomiono. Wiele radości sprawiło przenoszenie przez zbudowane
roboty kubków oraz konkurencja na czas, kto szybciej złoży
wszystkie kubeczki razem. Instruktorzy wszystkim uczestnikom
warsztatów gratulowali owocnej pracy i życzyli kontynowania
swoich pasji. Podobne zajęcia zostały również przeprowadzone
w szkole, z robotami zakupionymi w ramach projektu. Uczniowie zmontowali roboty, a następnie programowali je z użyciem
języka programowania Scratch.

Zwierzaki
w szkole
Z okazji “Światowego Dnia

Zwierząt” obchodzonego rokrocznie 4 października w dzień wspominania w Kościele powszechnym
św. Franciszka z Asyżu, patrona
zwierząt, ekologów i ekologii,
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowach, dzieci przyniosły do szkoły
swoje zwierzęta. I tak ku ogólnej

radości na szkolnych korytarzach
pojawiły się koty, psy, chomiki,
a nawet złote rybki. Był apel i pogadanki o zwierzętach podczas których dzieci zgodnie zdecydowały,
że w ramach pomocy bezdomnym
zwierzętom w szkole przeprowadzą zbiórkę starych ubrań, koców
oraz żywności, które przekażą do
konińskiego schroniska. W ten
sposób uczniowie chcą pomóc
zwierzakom przetrwać zimę.

Już po raz czwarty
w SP w Grochowach odbył się Gminny Konkurs
Piosenki Patriotycznej,
w którym udział wzięli
uczniowie szkół podstawowych z terenu
naszej gminy. Piosenki
o tematyce patriotycznej i żołnierskiej
zaśpiewało
szesnaścioro uczniów. Gabriela Mikołajczyk oraz
Bartłomiej
Ośkowiak
z Grochów a także
Roksana
Domańska
i Dawid Bekała z Dąbroszyna, którzy zajęli
czołowe miejsca reprezentowali naszą gminę
podczas IX Międzyszkolnego
Przeglądu
Piosenki
Żołnierskiej
i Patriotycznej, 20 listopada w Domu Kultury
Oskard w Koninie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu
i życzymy dalszych sukcesów muzycznych.
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Z życia przedszkola „Plastuś”
Dzień 28 listopada pozostanie na długo w pamięci dzieci
z Przedszkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale oraz z Oddziału w Siąszycach. To właśnie w tym dniu odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość „Pasowanie na Przed-

Pomoce dydaktyczne z WORD-u dla szkoły
Każdego roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie
przekazuje placówkom edukacyjnym pomoce dydaktyczne. Dzięki nim
uczniowie mogą w sposób praktyczny przyswajać wiedzę na temat
przepisów, bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego.
Uroczyste przekazanie zestawu edukacyjnego , przez Dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, pana Piotra Korytkowskiego, odbyło się 8 grudnia w Szkole Podstawowej w Rychwale. Pracownia wychowania komunikacyjnego wzbogaciła się o nowe
plansze, przenośne znaki drogowe, sygnalizator świetlny, broszury
o tematyce brd, matę obrazującą przejście dla pieszych oraz trzy rowery z wyposażeniem.                  
Na zakończenie uroczystości uczniowie szkoły w Rychwale zaprezentowali bardzo ciekawą i pouczającą inscenizację związaną z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, która udowodniła, że przekazywanie wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego w tej szkole
stoi na wysokim poziomie, a otrzymane pomoce będą w pełni wykorzystywane przez kadrę pedagogiczną w dalszej pracy edukacyjnej.

Mediacje rówieśnicze tematem dyskusji
Mediacje są doskonałą formą rozwiązywania ewentualnych konfliktów, nie tylko wśród dorosłych, ale również w środowisku szkolnym. Sytuacje konfliktowe, mające swoje podłoże
w różnicach postaw, poglądów oraz w wyznawanych systemach wartości, nierzadko prowadzą do niepożądanych zachowań, a w dalszej konsekwencji do eskalacji problemu i agresji. Skutecznym narzędziem w takiej
sytuacji okazuje się być mediacja wykorzystywana również do tworzenia
profilaktyczno-edukacyjnych programów propagujących ideę rozwiązywania sporów bez przemocy wśród młodszej części społeczeństwa.
W gminie Rychwał odbyło się spotkanie poświęcone „Mediacjom rówieśniczym”. Jak podkreślają uczestnicy spotkania, konflikty rodzące
agresję w szkołach są obecne, nie da się ich uniknąć, a mediacja jest
bardzo dobrym instrumentem wychowawczym uczącym dzieci i młodzież tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
szkolaka”. W tym roku pasowanie na przedszkolaka otrzymało:
pięćdziesięciu przedszkolaków w tym ośmiu 2,5 latków, trzydziestu 3 latków i dwunastu 4 latków.
W obecności rodziców, dyrektora, nauczycieli, a także władz
Rychwała dzieci zostały włączone do społeczności przedszkolnej. Były piosenki, wierszyki i taniec. Występ dzieci wzbudzał
ogromne emocje. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, być dzielnym przedszkolakiem. Aktu „Pasowania na
Przedszkolaka” dokonała dyrektor pani Maria Matczak. Nie
obyło się bez niespodzianek. Burmistrz w imieniu Samorządu
Rychwała wręczył prezent, który od samego początku wzbudzał ogromne zainteresowanie
najmłodszych. Gratulujemy i życzymy
wielu sukcesów, nowych przyjaźni i samych
radosnych
chwil w przedszkolu.

Szkoły z naszej gminy dbają o edukację żywieniową swoich uczniów.

Zdrowe nawyki od najmłodszych lat

Szkoła Podstawowa w Rychwale oraz Szkoła Podstawowa
w Kucharach Kościelnych zostały
laureatami programu edukacyjnego „Extra Szkolna Stołówka
z Delmą Extra”. W ramach nagrody za zajęcie pierwszego miejsca
w Polsce, w SP w Rychwale wyremontowano szkolną stołówkę. SP w Kucharach Kościelnych
natomiast otrzymała nagrodę
drugiego stopnia - warsztaty edukacyjne. Jak podkreśla
Hubert Pściuk przedstawiciel
Banku Żywności w Poznaniu,
który przeprowadził warsztaty
oraz Turniej “Jak nie marnować
żywności”. Celem programu jest
edukacja uczniów, w jaki sposób
powinni spożywać posiłki, a także
jak gospodarować jedzeniem, by
zapobiec jego marnowaniu.
Na tym jednak nie koniec.
W SP w Kucharach Kościelnych
oraz w szkole w Dąbroszynie odbyły się bardzo ciekawe warsztaty kulinarne.
Zajęcia były nagrodą za wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod tytułem
„Mój sposób na nie marnowanie
żywności” organizowanym przez
Bank Żywności w Koninie.
Podczas warsztatów dzieci pod
okiem pań instruktorek uczyły się pracy zespołowej oraz

podziału obowiązków. Uczniowie mieli okazję wykazać się
umiejętnościami zdobytymi na
lekcjach matematyki dotyczącymi odmierzania odpowiednich
proporcji. Warsztaty okazały się
wspaniałą lekcją wykorzystania
wiedzy w praktyce, a efektem
końcowym były przepyszne, kruche ciasteczka oraz pizza. Wypieki udały się wyśmienicie.
Popularyzacja zdrowego odżywiania się wśród uczniów oraz
kształtowanie
prawidłowych
nawyków żywieniowych jest
niezmiernie ważna dlatego gratulujemy i życzymy dalszych
owocnych działań.

KULTURA
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Święto Niepodległości w gminie Rychwał
Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt, które łączy wszystkich Polaków. Upamiętnia ono
wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska odzyskała
wolność po 123 latach niewoli. Z tej okazji na terenie całej Polski organizowane są uroczystości, marsze i msze za Ojczyznę.
W naszej gminie obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę
wolności rozpoczęły się mszą świętą w Grochowach oraz Rychwale w intencji Ojczyzny. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kombatantów, organizacji,
instytucji i placówek oświatowych, a także mieszkańcy. Złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach Powstańców poległych
na terenie gminy Rychwał podczas Powstania Styczniowego.
Uroczystości uświetniły występy dzieci ze szkół podstawowych
w Grochowach i Dąbroszynie. W ramach obchodów Dnia Niepodległości w Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale odbył
się tradycyjnie koncert pieśni i piosenki patriotycznej pn. „Jeszcze Polska…” w wykonaniu m.in.: Orkiestry Dętej Quantum,
Chóru UTW z Rychwała, chórów z Grodźca, Konina oraz dzieci
i młodzieży z gminy Rychwał. Koncert zgromadził tłumy.

Jubileuszowy dziesiąty Pyrczok
Święto Pieczonego Ziemniaka w Glinach jest jedną
z tradycyjnych imprez odbywających się w gminie Rychwał.
To symboliczne zakończenie jesiennych prac polowych
i podkreślenie, że symbolem Wielkopolski jest „pyra”. Dlatego nie mogło zabraknąć symbolicznego zbierania ziemniaków i „podsypywania” nimi gospodarza gminy oraz potraw, których podstawowym składnikiem były ziemniaki.
W tym roku była to już 10 edycja , zorganizowana przez Zespół
Ludowo-Biesiadny “Bielanki”, Sołectwa: Gliny, Lubiny i Biała
Panieńska oraz OSP Gliny przy współpracy z Samorządem Rychwała. Uczestnicy imprezy mieli okazję posmakować potraw
z najpopularniejszego warzywa kuchni polskiej, a następnie
nadmiar “kalorii” spalić podczas wspólnych konkursów. Jak
co roku na pyrczok każdy przyniósł ze sobą ziemniaka w różnych rozmiarach i kształtach. W tym roku zwyciężył ziemniak
pani Aleksandry Brzęckej, który ważył 2240 g. Odbył się również konkurs zbierania ziemniaków, w którym udział wzięli rychwalscy radni – zwyciężyła pani Iwona Jakubowska. Biesiadę
uświetniły występy zespołów ludowych z gmin: Mycielin, Kościelec i Stawiszyn, a także biesiada z gospodarzami – Zespołem Ludowo-Biesiadnym „Bielanki”. Specjalnym gościem jubileuszowego Pyrczoka był natomiast zespól Radniki z Briańska
w Rosji. Świetlica Wiejska w Glinach była wypełniona do ostatnich miejsc. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie za rok.
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Nagrodzeni za proekologiczne i prokulturowe działania

23 listopada 2017 r. w Poznaniu odbyła się gala finałowa
18. edycji konkursu pt. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.
Do gminy Rychwał trafiły dwa wyróżnienia – za projekt XIII Piknik
Orkiestr Dętych w Rychwale zorganizowany przez Orkiestrę (nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych) oraz za przedsięwzięcie
realizowane przez Rychwalski Samorząd pod nazwą„Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży gminy Rychwał
poprzez realizacje zielonych klas przy szkołach w Rychwale, Grochowach, Kucharach Kościelnych oraz w Dąbroszynie, doposażenie ww. szkół w pomoce dydaktyczne oraz konkursy z zakresu
edukacji ekologicznej” – nagroda w wysokości 7 tysięcy złotych.
W uroczystości udział wzięli Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Drewniacki, delegacja
orkiestry QUANTUM oraz koordynatorzy projektów: Agnieszka
Lewandowska i Joanna Michalak. Gratulujemy.

Spotkanie z poezją
W ramach 40 Listopadowego Spotkania Poetyckiego w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale zorganizowane zostało
spotkanie z Krystyną Konecką – poetką, dziennikarką, reporterką
i fotografem. W spotkaniu autorskim uczestniczyli uczniowie z SP
w Rychwale. Dla licznie zgromadzonych czytelników autorka przygotowała prezentację multimedialną na temat swojej twórczości.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Na zakończenie pani Krystyna podarowała bibliotece swoją najnowszą książkę opatrzoną
dedykacją.

SPORT

Szukaliśmy następców olimpijczyków
19 października br. już po raz trzeci na Stadionie Miejskim
w Rychwale odbył się wyścig kolarski pod hasłem „Szukamy
Następców Olimpijczyków”. Zawody zorganizowano przy
współpracy Samorządu Rychwała, Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów w Koninie oraz Wielkopolskiego Związku
Kolarskiego w Kaliszu. Do sportowej rywalizacji przystąpili reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy
Rychwał, jak również uczniowie szkół podstawowych z Kramska, Kazimierza Biskupiego, Goliny, Wysokiego, Sławska oraz
Konina.
Zawody rozegrano w ośmiu kategoriach wiekowych (uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych).
Klasyfikacja ogólna przedstawia się następująco:
w kategorii dziewcząt z rocznika 2007:
I miejsce Martyna Mikorska SP w Kramsku
II miejsce Daria Furtak SP w Rychwale
III miejsce Paulina Cegielska SP w Kucharach Kościelnych
w kategorii chłopców z rocznika 2007:
I miejsce Wiktor Bąk SP w Białej Panieńskiej

Informacyjny Biuletyn Samorządowy Gminy i Miasta Rychwał
Wydawca: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale
Adres redakcji: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale;
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał; tel. 63 248 10 01
Redaguje zespół redakcyjny:
Ewa Jędrzejczak – e.jedrzejczak@rychwal.pl
Marzena Grubska – m.grubska@rychwal.pl
Magdalena Głąb – m.glab@rychwal.pl
Joanna Michalak – j.michalak@rychwal.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów i dokonywania korekt.

II miejsce Adam Nijak SP w Rychwale
III miejsce Wiktor Borowski SP w Wysokim
w kategorii dziewcząt z rocznika 2006:
I miejsce Wiktoria Wszędybył SP w Grochowach
II miejsce Natalia Sobiech SP w Kramsku
III miejsce Martyna Durska SP w Jaroszewicach Grodzieckich
w kategorii chłopców z rocznika 2006:
I miejsce Szymon Bącler SP w Grochowach
II miejsce Mateusz Stachurski SP w Grochowach
III miejsce Kacper Jakubowski SP w Rychwale
w kategorii dziewcząt z rocznika 2005:
I miejsce Klaudia Żmuda SP w Kazimierzu Biskupim
II miejsce Kinga Janicka SP w Białej Panieńskiej
III miejsce Julia Kaczmarek SP w Kucharach Kościelnych
w kategorii chłopców z rocznika 2005:
I miejsce Gracjan Pawlik SP w Grochowach
II miejsce Krzysztof Prus SP w Kazimierzu Biskupim
III miejsce Bartłomiej Siuda SP w Kazimierzu Biskupim
w kategorii chłopców z rocznika 2004:
I miejsce Kamil Kudliński SP w Sławsku
II miejsce Konrad Waliniak SP w Golinie
III miejsce Patryk Warzywniak SP w Koninie
Spośród wszystkich zgłoszonych szkół najlepszą drużynowo okazała się Szkoła Podstawowa w Grochowach,
drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Rychwale, a trzecie Szkoła Podstawowa z Kazimierza Biskupiego.
Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzców w poszczególnych kategoriach nagrodzono medalami. Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział
i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

