Orkiestry dęte znów w Rychwale

Rychwalskie Impresje Muzyczne to niezwykłe wydarzenie kulturalne, które od czternasty lat jest organizowane
przez Orkiestrę „Quantum”
OSP w Rychwale i Samorząd
Rychwała .
W drugi weekend września Gmina Rychwał zmienia
się w stolicę kultury, do której przyjeżdżają orkiestry dęte
i zespoły z Polski oraz Europy. To muzyczne święto jest
wybranym widowiskiem. Parady orkiestr i dźwięki muzyki rozbrzmiewały w różnych

Wyjątkowe koncerty rozpoczęły się tradycyjnie uliczną
paradą, w której w tym roku
udział wzięły różne grupy
i formacje oraz poczty sztandarowe, ale szczególne zainteresowanie wzbudziły pojazdy
oddziału Wojska Polskiego
z Powidza i Armii Stanów
Zjednoczonych Ameryki, które
obecnie stacjonują w Powidzu.
Orkiestry z Woli, Łosiny
Dolnej, Wilczyna, Kalisza,
Rzgowa, Królikowa, Mycielina, Czajkowa, Rajska
i Rychwała barwnym koro-

miejscowościach gminy Rychwał i Grodziec już w sobotnie popołudnie. Orkiestry
z Woli, Łosiny Dolnej i Rychwała swoim muzykowaniem zapraszały mieszkańców
na niedzielny piknik orkiestr
dętych.

wodem przemaszerowały
na rychwalski rynek, gdzie
zgromadzona licznie publiczność mogła usłyszeć ich
zgodne brzmienie. Koncert
w wykonaniu wszystkich 10
orkiestr to była prawdziwa
uczta muzyczna.

Kolejnym miejscem muzycznej uczty był Park miejski
w Rychwale. Rozbrzmiewał
on nie tylko dźwiękami orkiestr dętych, ale na deskach

Ogromna ilość mieszkańców, która włączyła się
w organizację Impresji dowodzi, że impreza ta na stałe
wpisała się w życie kultu-

amfiteatru zaprezentowali
się również goście z Ukrainy
– zespół „Podolski kwiat”,
zespół Vladymyra Gaidychuka oraz „Ruskaja dusza”.
Muzyczną ucztę uświetnił
blask przepięknego pokazu pirotechnicznego, który
wykonano podczas koncertu
Orkiestry „Quantum”.
„XIV Impresje Muzyczne były wyjątkowe z różnych względów. Orkiestry,
mażoretki, Wojsko Polskie,
goście z Ameryki i Ukrainy
– wszystko to sprawiło, że
Rychwał na dwa dni zakwitł
muzyką, tańcem i zabawą.

ralne Orkiestry „Quantum”
i Gminy Rychwał. Dzisiaj
jest wyjątkowa okazja do
podziękowania tym, którzy
razem z „Quantum” tworzą
kulturalny wizerunek zespołu i naszej gminy.
Dziękujemy naszym gościom z Polski i z zagranicy.
Dziękujemy
samorządom
Powiatu Konińskiego i Gminy Rychwał oraz naszym
wszystkim sponsorom, którzy
zawsze pamiętają o młodzieży z Orkiestry „Quantum”
i kulturze Rychwała – kapelmistrz Zbigniew Osajda.”
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AKTUALNOŚCI

Rychwał, Golina, Tuliszków i Wierzbinek
walczą o 5,5 mln na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców

7

września br. Gmina Rychwał, jako
lider partnerstwa, złożyła
w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin
Golina, Rychwał, Tuliszków
i Wierzbinek. Wniosek wraz
z załącznikami obejmował 74
segregatory dokumentacji.
Projekt przewiduje wykonanie 668 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych na terenie
trzech gmin powiatu konińskiego: Rychwał (172 instalacje), Golina (169 instalacji)
i Wierzbinek (166 instalacji)
oraz 1 powiatu tureckiego,
czyli gminy Tuliszków (161
instalacji). W ramach pro-

jektu przewiduje się montaż
instalacji fotowoltaicznych
o mocy 2,1 kW i 3 kW (łączna moc instalacji wynosić
będzie 1895,1 kWe), przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną, które będą montowane
na budynkach należących do
mieszkańców poszczególnych gmin. W efekcie projektu, mieszkańcy ponosić
będą mniejsze koszty energii elektrycznej, wzrośnie
ilość energii wytwarzanej
ze źródeł odnawialnych, ale
przede wszystkim zmniejszy
się emisja gazów cieplarnianych.
Przygotowania do złożenia wniosku trwały od
początku roku. 10 stycznia
włodarze- czterech gmin tworzących - partnerstwo podpisali Porozumienie
w zakresie realizacji
projektu „Instalacja
systemów odnawialnych źródeł energii
na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”.
Podstawowym celem

porozumienia
było
dążenie do realizacji
projektu o charakterze
rozproszonym, którego
odbiorcami końcowymi będą gospodarstwa
domowe. W kolejnych
miesiącach przygotowywano zasady naboru wniosków wśród
mieszkańców, wspólnie
zdecydowano, że jedynym kryterium będzie
kolejność zgłaszania się
mieszkańców do udziału w projekcie. Mieszkańcy składali wnioski
od 3 do 21 kwietnia
br., ich zainteresowanie
udziałem w projekcie było
tak duże, że pierwszego dnia
naboru, na długo przed otwarciem urzędów, ustawiały
się kolejki chętnych. Łącznie
w czterech gminach, złożono
1 142 wnioski.
Całkowita wartość projektu to 8 852 041,98 zł.
Gminy ubiegają się o dotację
ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 20142020, w ramach Poddziałania

3.1.1. Wytwarzanie energii
z odnawialnych źródeł energii w wysokości 5 501 615 zł.
Planowany termin rozstrzygnięcia przez Urząd
Marszałkowski konkursu
o dofinansowanie projektu
to luty 2018 r. Jeżeli złożony
wniosek o dofinansowanie
projektu zostanie zakwalifikowany, do uzyskania dofinansowania, to 668 instalacji
zostanie zamontowanych do
końca 2018 r.

Zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
w Jaroszewicach Grodzieckich
W sierpniu zakończono
i odebrano prace budowalne
związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach
Grodzieckich”. Inwestycję
realizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 - Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa
modernizacja
energetyczna budynków użyteczności
publicznej”. Prace budowlane obejmowały ocieplenie
ścian budynku styropianem,
ocieplenie podłogi, wymianę
stolarki drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę
oświetlenia na typu LED

oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Dojście do szkoły utwardzono nową kostką
betonową, wykonano także
opaskę wokół budynku. Wykonawcą robót był Zakład
Usług Budowlano-Remontowych „Rembud” z Tuliszkowa. Samorząd Rychwała
pozyskał na ten cel dotację
w wysokości 607 547,32 zł
przy całkowitej wartości projektu 724 389,61 zł.
Dzięki inicjatywie dyrektora Szkoły Podstawowej
w Jaroszewicach Grodzieckich oraz zaangażowaniu
rodziców przy okazji prac
związanych z termomodernizacją udało się utwardzić
kostką parking dla rowerów,
a klasy szkolne i korytarz zo-

stały pomalowane.
W efekcie termomodernizacji obniżą się koszty
utrzymania obiektu, zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych, ale przede wszystkim uczniowie i cała spo-

łeczność szkolna korzystać
będzie z obiektu, który nie
tylko jest pięknie odnowiony
ale przede wszystkim stwarza przyjazne warunki do
nauki i pracy.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Odbiór drogi na odcinku
Złotkowy – Wola Rychwalska
Na początku sierpnia odbył się odbiór końcowy robót
związanych z realizacją zadania pn. „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy”. W ramach
tej inwestycji wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej na
odcinku o długości ponad 2,2 km. Zakres rzeczowy obejmował w szczególności: roboty przygotowawcze, wykonanie
podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego oraz wykonanie zjazdów odwodnienia
i oznakowania pionowego. Wykonawcą powyższych robót
było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAR-BRUK
Krzysztof Kucharski z Turku.
Inwestycję pn. „Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola
Rychwalska - Złotkowy” zrealizowano w ramach operacji
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej
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Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowita koszt inwestycji to ponad 670 000 zł z czego dofinansowanie to kwota 419 000 zł.
Dzięki realizacji inwestycji nie tylko poprawił się komfort
jazdy tą drogą, skrócił się czas dojazdu do poszczególnych
domostw, ale także znacznie poprawiły się warunki dowozu
dzieci do szkół. Natomiast odtworzone rowy odwadniające
po obu stronach drogi oraz przepusty utwardzone kruszywem
znacznie polepszyły warunki dojazdu do położonych przy tej
drodze pól.

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” – gmina Rychwał aktywny i skuteczny uczestnik
Wzorem lat ubiegłych
Gmina Rychwał ubiegała się
o dofinansowanie projektów
sołeckich w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, organizowanego
przez Urząd Marszałkowski.
Złożono trzy wnioski: Rękodzieło i tradycje ludowe
formą aktywności mieszkańców sołectwa Jaroszewice
Rychwalskie, U źródeł znamienitego rodu Kossaków
– promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce, Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej sołectwa Złotkowy poprzez remont podłogi
świetlicy wiejskiej Domu
Kultury w Złotkowach.

W trakcie oceny formalnej
i merytorycznej największą
liczbę punktów otrzymał
wniosek sołectwa Złotkowy,
w ramach którego zaplanowano wykonanie remontu
Domu Kultury poprzez wymianę podłogi. Przedsięwzię-

cie polegające na demontażu
starej podłogi drewnianej,
wykonaniu, wylewki i izolacji oraz położeniu nowej
podłogi z płytek ceramicznych zostało wykonane przez
firmę Usługi Budowlane Dariusz Cegielski z Rychwała w miesiącach sierpień
i wrzesień. Całkowita wartość projektu to 42 595,02
z czego dofinansowanie wyniesie 29 999,00 zł. Wkład
własny w projekcie stanowią środki z budżetu gminy, częściowo pochodzące
z funduszu sołeckiego oraz
praca mieszkańców, którzy
uczestniczyli w wykonywaniu robót budowalnych.

Warto przypomnieć, iż
Gmina Rychwał w programie Wielkopolska Odnowy Wsi jest już od 2009
roku. Zrealizowano zadania
w kwocie około 300 tys. zł.
z czego dofinansowania otrzymano ponad 220 tys. zł. W programie aktywnie uczestniczy
13 sołectw i co roku gmina
przykłada starań, aby pozyskać dofinansowanie na
kolejne zadania, a zarazem
zobligować pozostałe sołectwa do zgłoszenia się do
programu celem możliwości
pozyskiwania środków na
drobne inwestycje w sołectwach.

Oddział przedszkolny w Siąszycach przystosowany
dla dzieci niepełnosprawnych
W sierpniu 2017 roku Gmina Rychwał podpisała umowę
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansowanie ze środków PFRON zadania polegającego na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu
Samorządowym „Plastuś” - Oddział w Siąszycach. Oddział
przedszkolny funkcjonuje tu od 2016 r. Budynek pod względem dostępu do obiektu nie był przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych uniemożliwił utworzenie grupy integracyjnej co
w konsekwencji i dalszej perspektywie zamykał dostęp dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Rychwał do kształ-

cenia na poziomie edukacji przedszkolnej. Całkowity koszt
przedsięwzięcia wyniósł 24 tys. zł a dofinansowanie 12 tys. zł.
W czasie wakacji w Przedszkolu Samorządowym „Plastuś”
w Rychwale trwały prace remontowe, odświeżono sale oraz
łazienki. W Siąszycach natomiast przeprowadzono gruntowny remont pomieszczeń przeznaczonych na kolejną salę do
zajęć dydaktycznych. Oddziały zostały doposażone w nowe
meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Obecnie Przedszkole Samorządowe „Plastuś” posiada trzy oddziały 9,5 h
oraz jeden oddział 5 h dla dzieci 2,5-4 letnich, po dwa oddziały
w Rychwale i w Siąszycach. W oddziałach tych edukację
przedszkolną 1 września rozpoczęło 88 dzieci w wieku do 4 lat.
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Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie z zieloną klasą
W sierpniu br. utworzono kolejną,
czwartą na terenie gminy, salę lekcyjną
do prowadzenia zajęć na wolnym powietrzu. Zielona klasa powstała na terenie
zabytkowego parku w otoczeniu zieleń.
Wyposażono ją w 3 zestawy drewnianych stołów z ławami oraz postawiono 5 dwustronnych tablic
edukacyjnych w drewnianych stelażach o następującej tematyce przyrodniczej:
1) Poznajemy drzewa liściaste, rewers: Poznajemy drzewa
iglaste;
2) Ciekawostki z życia drzew; rewers: Od nasionka do
drzew;
3) Zwierzęta leśne; rewers: Ptaki naszych lasów;
4) Mieszkańcy zbiorników wodnych; rewers: Płazy i gady;
5) Profile glebowe; rewers: Fotosynteza.
Uroczyste otwarcie zielonej klasy nastąpiło 4 października
2017 r. Zielona klasa jest miejscem przeprowadzania ciekawych zajęć plenerowych, praktycznego przyswajania wiedzy
o przyrodzie i występujących w niej zjawiskach.
W ramach realizacji przedsięwzięcia doposażono także

Akcja PLECAK 2017
5 sierpnia br. już po raz
szósty zorganizowano charytatywną zbiórkę artykułów szkolnych. Przybory
tj. kredki, zeszyty, pisaki,
farby, plastelina i co tylko
może przydać się żakom
w szkole, mieszkańcy gminy Rychwał chętnie wkładali do koszyków wolontariuszy. Wśród darczyńców
nie zabrakło również burmistrza Stefana Dziamary, który od lat aktywnie
wspiera tę akcję. Dzięki
ofiarności wielu osób pra-

cownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
przygotowali 23 wyprawki
szkolne dla dzieci.
Bardzo dziękujemy placówkom handlowym, które wyraziły zgodę na prowadzenie zbiórki i przygotowały szeroką ofertę
artykułów szkolnych, wolontariuszom – uczniom
z rychwalskich szkół, ale
przede wszystkim ofiarodawcom za okazany dar
serca.

w pomoce dydaktyczne pracownię przyrodniczą, zakupiono
m. in. mikroskopy, lornetki, kompasy, lupy, stację pogody, deszczomierz, mierniki do pomiaru prędkości wiatru
i temperatury, symulator obiegu wody w przyrodzie, pakiet
edukacyjny do obserwacji leśnych, pomoce multimedialne
z zakresu przyrody, gry edukacyjne. Wzbogacona baza dydaktyczna – różnorodność pomocy dydaktycznych i ich atrakcyjność - jest niezwykle ważna dla jakości prowadzonych zajęć.
Poszerzona baza dydaktyczna pozwoli nauczycielom przyrody w ciekawszy sposób prowadzić zajęcia lekcyjne, a dla
dzieci i młodzieży będzie wsparciem w przyswajaniu przekazywanej przez nauczycieli wiedzy.
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu
pn. „Utworzenie zielonej klasy w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie oraz kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w gminie Rychwał poprzez konkursy o tematyce przyrodniczej”, na ten cel otrzymano dotację
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w wysokości 20.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Oszczędzamy- wygrywamy!
III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SKO
to wielki sukces Szkoły
Podstawowej w Dąbroszynie. Członkowie SKO wraz
z opiekunem panią Renatą
Kacprzak wykonali kronikę, w której zaprezentowali

działania i sukcesy szkoły
w ramach działalności koła.
Sukces młodzieży cieszy
tym bardziej, że SKO działa
w szkole dopiero od września 2016 roku, a udało się
pokonać kilkaset szkół z całej Polski.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rychwalska stołówka
nr 1 w Polsce
Sukces wspólnego zaangażowania uczniów, rodziców, pedagogów oraz
mieszkańców Rychwała to
wyremontowana stołówka
szkolna w Szkole Podstawowej w Rychwale w ramach
akcji pn. „Extra stołówka
szkolna z Delmą extra”. Jak
podkreśla dyrektor Krzysztof Paluszkiewicz - nie było
łatwo, ale dzięki wspólnej
pracy, wspólnemu wysiłkowi
całej społeczności szkolnej

daliśmy radę. Jesteśmy nr 1
w Polsce. Udział w akcji brało
prawie 550 szkół z całej Polski, jednak to my okazaliśmy
się najlepsi w głosowaniu.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
Nagrodą nr 1 w konkursie
była kwota 30 tys. zł, którą należało przeznaczyć na
sfinansowanie prac remontowanych w stołówce. Prace
te zakończono na początku
września i obecnie trwają
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czynności związane z rozliczeniem zadania.
Od początku roku szkolnego 2017/2018 Szkoła
Podstawowa w Rychwale
podjęła trud przygotowania posiłków dla dzieci
i młodzieży z terenu całej gminy. O tym, że posiłki są bardzo smaczne
i cieszą się dużym zainteresowaniem, można się było
przekonać już po jednym
miesiącu pracy. Dowozem
posiłków do poszczególnych placówek oświatowych zajmuje się Spółdzielnia Socjalna „PORYW”.



przed i po remoncie

Wygrane i umalowane
W czerwcu br. Szkoła
Podstawowa w Grochowach
wzięła udział w konkursie
filmowym „Kolorowe boiska”. Tegorocznym zadaniem konkursowym było
nagranie krótkiego filmu,

którego motywem przewodnim było hasło „ w-f marzeń”. W przedsięwzięcie
bardzo chętnie zaangażowali się wszyscy uczniowie
klas I-VI oraz nauczyciele.
W wyniku głosowania internetowego, spośród filmów
nadesłanych z całej Polski
szkoła uplasowała się w ścisłej czołówce. Jako nagrodę
otrzymała farby od firmy

Nagroda od PKO BP dla
Szkoły Podstawowej
w Białej Panieńskiej
PKO BP od niemal 50
lat nagradza najaktywniejsze szkoły, które uczestniczą
w programie SKO. Za pracę
w roku szkolnym 2016/2017
zostało nagrodzonych aż 361
placówek. Szkoła w Białej
Panieńskiej otrzymała nagrodę I stopnia w Regionalnym
Etapie Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności. Całoroczna działalność uwzględniająca popularyzację wiedzy
związanej z oszczędzaniem,
promocję oszczędzania, przedsiębiorczości, zaangażowania
uczniów w konkursy matema-

tyczne, przyrodnicze, plastyczne, ekologiczne i związane z
bezpieczeństwem została przygotowana w wersji elektronicznej i nagrodzona przez komisję
konkursową. Szkoła otrzymała
nagrodę w wysokości 3 000 zł.
Placówka znalazła się wśród 11
najlepszych szkół i tym samym
już po raz trzeci reprezentowała
Regionalny Oddział Detaliczny:
region bydgoski w konkursie
krajowym. Kronika SKO brała
udział w głosowaniu internautów na najlepszą prezentację w
Konkursie dla SKO i ostatecznie zajęła 7 miejsce.

„Śnieżka” o wartości 2.000 zł.
Dzięki tej nagrodzie pomalowano korytarze szkolne
i 3 klasopracownie.

„Matematyka to też robotyka”
Projekt dofinansowała
Fundacja mBanku
Szkoła
Podstawowa
w Jaroszewicach Grodzieckich w maju 2017 r.
przystąpiła do Konkursu
Grantowego w ramach
Programu „mPotęga”- IV

edycja. Projekt pod hasłem:
„Matematyka to też robotyka” jest realizowany od
września do grudnia 2017 r.
Kwota grantu to 5 000 zł.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wakacyjne
wspomnienia
Czas wakacji już za
nami, pozostały tylko wspomnienia z wypoczynku nad
morzem, w górach, z wycieczek krajoznawczych, a także z gier plenerowych i zabaw
w Aquaparku.

W tym roku w wakacyjnej ofercie przygotowanej
przez Samorząd Rychwała
były kolonie w Świnoujściu,
półkolonie z wycieczkami,
warsztatem rzeźbiarski i dziennikarskim, a także obóz dla

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Lądku-Zdroju.
Z różnych form wypoczynku
skorzystało ponad 200 dzieci
i młodzieży.
Warto zaznaczyć, iż wypoczynek letni dzieci i młodzieży nie był zbyt dużym
obciążeniem dla rodzinnego
budżetu, gdyż w znacznym
stopniu był on finansowany
ze środków Gminy Rychwał
i MSWiA.
Dzięki dotacji otrzymanej z MSWiA, a także wsparciu Samorządu Rychwała
i Zarządu OSP w Rychwale,

30 osobowa młodych strażaków z terenu gminy Rychwał
uczestniczyła w 10 dniowym
obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w górach. Był
to dla nich czas nie tylko
wypoczynku, ale przede
wszystkim czas poświęcony
pogłębianiu wiedzy z zakresu
ochrony przeciwpożarowej.
Uczestnicy obozu otrzymali
zaświadczenia ukończenia
szkolenia, które wręczyli
Burmistrz Rychwała Stefan
Dziamara i Prezes Zarządu
M-G ZOSPRP Andrzej Cholewicki.

SPOŁECZEŃSTWO

Nagroda na Festiwalu Historii i Sztuki w Sławsku
15 lipca br. w Sławsku
już po raz trzeci odbył się
Festiwal Historii i Kultury
im. Marcina ze Sławska herbu Zaremba. W tym roku na
festiwalu można było zobaczyć pokazy historycznych
rzemiosł , grupę rekonstrukcji historycznej AureaTempora, warsztaty ozdabiania
ceramiki a także konkurs kulinarny. Tegorocznym motywem przewodnim było swojskie jadło. Naszą gminę re-

prezentowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich ze Święci, które przygotowały potrawę do konkursu na najsmaczniejszą staropolską potrawę
mięsną. W konkursie panie
zdobyły I miejsce, a nagrodę
odebrały wraz z burmistrzem
Stefanem Dziamarą. Gminę
Rychwał reprezentował również pan Marek Nuszkiewicz
rychwalski rzeźbiarz, który
zaprezentował swoje prace.

Plac zabaw także w Rozalinie
Połowa lata to doskonała pora na oddanie placu zabaw dla dzieci, toteż
w Rozalinie zorganizowano piknik rodzinny, podczas

którego nie tylko poświęcono plac, ale również pojazd
strażacki przekazany druhom strażakom z Jednostki
OSP Rozalin. Gry, zabawy,
biesiada oraz konkurs
znajomości przepisów
o ruchu drogowym to
niespodzianki, które
zostały przygotowane
przez mieszkańców
Rozalina przy współpracy z Samorządem Rychwała. Panie

z Rozalina zadbały o wspaniały poczęstunek, natomiast
panowie o dobrą oprawę
muzyczną i gdyby pogoda
nie sprawiła niemiłej niespodzianki to zapewne plenero-

wa zabawa trwałaby to późnych godzin nocnych.
Dziękujemy wszystkim
za liczne przybycie i wspólnie spędzony czas.

ODGŁOSY RYCHWALSKIE • 2 (52/ Październik2017)

SPOŁECZEŃSTWO



Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Rychwale
16 lipca br. na Stadionie Miejskim w Rychwale
w prawdziwie sportowej atmosferze odbyły się Gminne
zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło
10 drużyn OSP z terenu gminy Rychwał - seniorzy, młodzieżowe i żeńskie drużyny.
Druhny i druhowie rywalizowali w trzech konkurencjach: sztafecie pożarniczej
z przeszkodami, ćwiczeniach
bojowych oraz musztrze. Sędziowie nie mieli łatwego
zadania. Liczył się nie tylko
czas, ale przede wszystkim
poprawność wykonywanych
zadań. Czasem o miejscu decydowały najmniejsze części
punktu. Klasyfikacja generalna wyglądała następująco:

W grupie męskiej A:
1. Kuchary Kościelne
2. Siąszyce
3. Dąbroszyn
4. Broniki
5. Gliny
6. Święcia
7. Grochowy
8. Rychwał
9. Jaroszewice Grodzieckie
10. Rozalin
W grupie męskiej MDP:
1. Kuchary Kościelne
2. Rychwał
3. Siąszyce
4. Dąbroszyn
5. Rozalin

W grupie żeńskiej A:
1.Czyżew
2. Rychwał

1. Jaroszewice Grodzieckie

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody ufundowane przez Samorząd Rychwała. Tradycyjnie na zakończenie zmagań sportowo-pożarniczych można było skosztować
strażackiej grochówki.

W grupie żeńskiej MDP:
1. Jaroszewice Grodzieckie
W Musztrze:

Zawody rekreacyjno-sportowe Old Boy w Dąbroszynie
30 lipca br. sześć drużyn pożarniczych z terenu
naszej gminy wzięło udział
w Zawodach Sportowo
– Rekreacyjnych grupy Oldboy, które już po raz kolejny
odbyły się w Dąbroszynie.
W zawodach uczestniczyli
zawodnicy, którzy ukończyli 50 lat i są członkami OSP.
Wszystkie drużyny biorące
udział w zawodach sprawdziły się w trzech konkurencjach: tor przeszkód, ćwiczenia bojowe z użyciem pompy
ręcznej oraz musztra.

W klasyfikacji końcowej
poszczególne drużyny zajęły
następujące miejsca:
Musztra:
1. Siąszyce
2. Rychwał
3. Kuchary Kościelne
4. Jaroszewice Grodzieckie
Sztafeta i ćwiczenia bojowe:
1. Kuchary Kościelne
2. Siąszyce
3. Jaroszewice Grodzieckie
4. Rychwał
5. Dąbroszyn
6. Czyżew

Najstarszym uczestnikiem zawodów był pan Bolesław Balcerzak wiek 88 lat
z Jaroszewic Grodzieckich,
również najstarszą drużyną
zawodów okazała się z jed-

nostki OSP Jaroszewice Grodzieckie, łącznie druhowie
mieli 486 lat.
Dziękujemy wszystkich
za udział w zawodach.

Agro Show 2017 w Bednarach
22-25 września 2017 r.
odbyła się największa plenerowa wystawa w EuropieAgro Show Bednary 2017.
Wydarzenie organizowane
jest przez Polską Izbę Gospodarczą. Na ponad 145
tyś m2 powierzchni wystawienniczej skupionych jest
ok 900 wystawców zarówno
z Polski jak i z zagranicy.
Podczas 4 dni wystawę obejrzało ok 150 tyś. zwiedzających. Agro Show to kompleksowa wystawa, podczas

której swoją aktualną ofertę przedstawili producenci
nawozów, nasion, środków
ochrony roślin czy firmy
z sektora finansowego. To
również możliwość spotkania z przedstawicielami
największych i najważniejszych agencji rolnych w Polsce. Samorząd Rychwała
zorganizował wyjazd dzięki któremu 37 rolników
z terenu naszej gminy mogło wziąć udział w tegorocznej wystawie rolniczej.

Rolnicy nawiązali kontakty
i współpracę z przedstawicielami poszczególnych firm

co z pewnością zaowocuje
w przyszłość.
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Uczczono pamięć pomordowanych
podczas II wojny światowej
15 września br. przy
Pomniku Pomordowanych
podczas II wojny światowej
w miejscowości Biała Panieńska, odbyła się uroczystość poświęcona pamięci
osób, którzy oddali życie za
naszą Ojczyznę. Gospodarzem tegorocznych obchodów była Gmina Rychwał.
W uroczystości udział wzięli
zaproszenigoście:przedstawiciele Samorządu Powiatu Konińskiego, Kaliskiego, Miasta
Konina i Kalisza rodziny pomordowanych, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, szkół,
OSP, przedstawiciele organi-

zacji pozarządowych, mieszkańcy gminy Rychwał oraz
gminy Stawiszyn. Pomnik
Pomordowanych w Białej
Panieńskiej stał się miejscem
wspomnień okupacji niemieckiej, w której podczas
II wojny zginęli niewinni
ludzie. Niech to miejsce będzie wyrazem naszej pamięci
o bolesnych kartach naszej
historii. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu
państwowego. Podczas obchodów odczytano nazwiska
21 poległych osób, którzy
7 czerwca 1942 roku, którzy
zginęli w lesie w Białej Panieńskiej.

„Powróćmy jak za dawnych lat”
To hasło kolejnego projektu realizowanego przez
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale
Projekt
realizowany
w Ramach Wielkopolskiej
Odnowy Wsi współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Realizacja zadania polegała będzie na aktywizacji

społeczności lokalnej sołectw
uczestniczących w programie
odnowy wsi z terenu gminy
Rychwał (m.in. Grochowy,
Złotkowy, Siąszyce, Jaroszewice Rychwalskie poprzez
działania integrujące, kulturalne i wokalne. Stowarzyszenie będzie inicjatorem działań
międzypokoleniowych takich
jak bezpłatne warsztaty wo-

1.Leon Banasiak
2. Zdzisław Tomczyk
3. Jan Rusiniak
4. Stefan Kubacki
5. Józef Janiak
6. Józef Józefowicz
7. Władysław Kaleta
8. Jan Kużbik
9. Michał Olszewski
10. Walenty Olszewski
11. Helena Olszewska

12. Maksymilian Niewiadomski
13. Józef Kaleta
14. Władysław Kaleta
15. Stefan Czajka
16. Roch Przybył
17. Stefan Przybył
18. Józef Urbański
19. Józef Paszyn
20. Walenty Miłek
21. Brunon Wróblewski

Wszystkie delegacje, przybyłe na uroczystość oddały hołd
pomordowanym składając wiązanki kwiatów. Patriotyczny
program artystyczny został zaprezentowany przez Orkiestrę
„Quantum” oraz Chór UTW w Rychwale. Dziękujemy bardzo nauczycielom ze S.P. w Rychwale oraz pracownikom
i społeczności szkolnej ze Sz. P. w Białej Panieńskiej za pomoc
w przygotowaniu uroczystości. Niech złożone kwiatyi zapalone znicze będą wyrazem pamięci o tych, którzy przelali krew,
abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
kalne. W ramach
realizacji zadania
zostanie zakupionych ok 30 strojów
dla uczestników
warsztatów. Zadanie będzie próbą
zorganizowania
w przestrzeni lokalnej nowych atrakcyjnych
form aktywności mieszkańców. W ramach zadania będzie realizowane wokalne
bogactwo kulturowe małej
ojczyzny promujące Odnowę
Wsi w środowisku lokalnym.
Podsumowaniem realizacji
projektu będzie wspólny wy-

stęp dla mieszkańców Gminy
Rychwał w listopadowy wieczór.
Zapraszamy do śledzenia realizacji projektu na facebooku.

Nowy ambulans w Gminie Rychwał
“Podstacja” Rychwał
Wielkopolskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego
w Koninie została wyposażona w nowy AMBULANS, który posiada najnowocześniejszy sprzęt do
uciskania klatki piersiowej
podczas reanimacji.
Stefan Dziamara w imieniu Samorządu Rychwała

i mieszkańców gminy podziękował pani Barbarze
Szeﬂińskiej Prezes Wielkopolskiego Centrum Ra-

townictwa Medycznego za
nowoczesny ambulans oraz
owocną współpracę.
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Jesienią na rowery
3 września br. odbył VIII
rajd rowerowy ze Stowarzyszeniem “Solidarni w Partnerstwie”. Pomimo niesprzyjającej pogody rowerzyści
wyruszyli ze swych gmin
Goliny, Starego Miasta ,Rzgowa ,Grodźca, Tuliszkowa
oraz Rychwała i podążali
różnymi trasami do mety
Gospodarstwa
Agroturstycznego, “Leśny Zakątek”

w miejscowości Rybie. Rychwalscy cykliści pokonali
trasę wynosząca około 20
km. Po przybyciu na metę
na uczestników czekał ciepły posiłek oraz występ chóru ze Sławska. Dziękujemy
wszystkim za udział i zapraszamy na kolejny rajd.Wierzymy, ze aura pogodowa
będzie bardziej sprzyjająca.

KULTURA

Festiwal Rych n’ Roll
25 sierpnia br. w Parku
miejskim w Rychwale już
po trzeci odbył się Festiwal
Muzyki Młodzieżowej Rych
n’ Roll. W tym roku na scenie
zaprezentowały się cztery zespoły: Theo Removal Machine, Czarne Stopy, Cygański
Wiatr oraz Formind. Pasjonaci muzyki rokowej bawili się
do późnych godzin nocnych.

Organizatorami wydarzenia
była rychwalska młodzież
a w szczególności Roman Komicz i Marcin Sakowski. Patronat honorowy objął Burmistrz Rychwa. Imprezę udało się
zorganizować dzięki wsparciu
rychwalskiego samorządu oraz
wielu sponsorów, za co wszystkim bardzo dziękujemy. Do
zobaczenia za rok.

Rychwalski teatr
muzyczny!
Niebywała kreatywność
i zaangażowanie reżyserów
najnowszego dzieła scenicznego będącego owocem
warsztatów pn. „Plenerowy teatr młodego aktora”
sprawiły, że nasze miasto
choć przez chwilę mogło
poszczycić się posiadaniem
- Teatru Muzycznego. Teatru stworzonego z dziecięcej
wyobraźni, bez prawdziwej sceny i kurtyny, ale za
to pełnego zaangażowania
i młodzieńczej energii ak-

torów. O tym, że nie warto
bać się dentysty, śpiewem
i t a ń c e m przekonywali
w sztuce teatralnej pt. Król
Bul uczestnicy trzeciej edycji
warsztatów. Przy magicznych dźwiękach królewskiej
orkiestry artyści ujarzmili
rozwścieczonego z powodu
bólu zęba Króla, a podstępni czarnoksiężnicy wyleczyli chory ząbek. Widowisko
przy-gotowli członkowie Stowarzyszenia Vida Artis a premiera spektaklu odbyła się

9 września w Parku miejskim w Rychwale. Zadanie
było dofinansowane ze środków Powiatu Konińskiego,
a uczestnikami projektu byli
najmłodsi mieszkańcy gminy
Rychwał i Grodziec. Zajęcia
warsztatowe były realizowane w Szkole Podstawowej
w Kucharach Kościelnych.
Swoją część artystyczną zaprezentowały również dzieci
z Przedszkola Samorządowego „Plastuś” oraz dzieci
i młodzież z placówek oświatowych z gminy Rychwał.
Kolejnym punktem sobotniego wydarzenia było Narodo-

we Czytanie , które w gminie
Rychwał odbyło się już po
raz piąty. Tym razem fragment dramatu S. Wyspiańskiego „Wesele” wykonany
został przez rychwalskich radnych. Zgromadzonych uczestników Narodowego Czytania gości i publiczność przywitał Burmistrz Rychwała
Stefan Dziamara oraz Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale
Elżbieta Zaremba. Na koniec
wystąpił Zespół „KOP” z teatrzykiem dla dzieci pt. „Misiowa draka o drogowych
znakach”.
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Dożynki Gminno-Parafialne w Grochowach
Rolnicy z terenu gminy Rychwał podziękowali za tegoroczne plony. W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, organizowane przez Sołectwo Siąszyce
Trzecie. To piękne święto rolniczego trudu, to święto radości
i odpoczynku po ciężkiej pracy. Dożynki to również święto
zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków. Uroczystości dożynkowe zainaugurował tradycyjnie korowód, który przemaszerował przez Siąszyce Trzecie do Kościoła Św.
Dorotyw Grochowach. Korowód prowadziła Orkiestra “Qantum” OSP z Rychwała. Nie zabrakło Pocztów Sztandarowych

OSP, a także delegacji dożynkowych z poszczególnych sołectw, bryczki ze starostami oraz przedstawicieli władz gminy Rychwał, zaproszonych gości, Zespołu folklorystycznego
“Korzeniewianki”, Zespołu ludowo-biesiadnego
“Bielanki” oraz ciągników i maszyn rolniczych,
specjalnie przygotowanych na to wyjątkowe
wydarzenie. Mszy Świętej w intencji rolników
przewodniczył Radosław Cyrułowski proboszcz
parafii Grochowy Po mszy wszyscy udali się na
plac przy remizie OSP w Grochowach, który był
centralnym miejscem dożynkowych uroczystości.
Starostami dożynek byli pani Monika Cholewicka
i pan Waldemar Górecki z Siąszyc Trzecich. Starostowie dożynek przekazali na ręce burmistrza
Stefana Dziamary upieczony z tegorocznej mąki
chleb – owoc ciężkiej pracy. Burmistrz wyraził
uznanie i podziękował rolnikom za ciężką, trudną i niebezpieczną pracę. Drugi bochen chleba
z rąk delegacji dożynkowej z Sołectwa Grochowy
otrzymał proboszcz Radosław Cyrułowski. Burmistrz, Ksiądz, a także obecni Radni częstowali
dożynkowym chlebem uczestników uroczystości.
Jak co roku po ceremonii dzielenia chleba przyszedł czas na część oficjalną dożynek. Uhonorowano rolników z gminy Rychwał, odznaczeniami „Zasłużony dla Rolnictwa”, które przyznał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na wniosek burmistrza Stefana Dziamary otrzymali: Łukasza
Piętkę z Grochów, Przemysława Kaczałęz Siąszyc, Krzysztofa Krycha z Siąszyc Trzecich, Sławomira Sztejkowskego ze
Złotków. Odznaką „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”

uhonorowano Jana Loch z Siąszyc Trzecich, Marka Napieralskiego z Siąszyc, Janusza Roszaka z Siąszyc, Sylwestra Krzymińskiego z Siąszyc oraz Ireneusza Łaźnego z Grochów, za
kreowanie pozytywnego wizerunku rolnika polskiej wsi i dotychczasowy wkład pracy w rozwój gminy. Komisja Rozwoju
Wsi Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska za osiągnięcie wysokich wyników w produkcji rolnej oraz systematyczne
unowocześnianie gospodarstwa wyróżniła: Marzenę i MarkaŚwiderskich z Grochów, Annę i Janusza Nicińsckich z Grochów, Małgorzatę i Andrzeja Rzepeckich z Białej Panieńskiej,
Annę i Mirosława Óśkowiak z Siąszyc Trzecich oraz Mariolę
i Sławomira Bukowieckich z Rychwała. Podczas tegorocznych dożynek rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszą
dożynkową dekorację nieruchomości”
Sołectwa Siąszyc Trzecich. Mieszkańcy dekorując swoje posesje wykazali
się ogromną kreatywnością i pomysłowością. Komisja konkursowa uznała,
że najpiękniejsze dekoracje wykonali:
Marek i Jolanta Kisman, Monika i Michał Cholewiccy, Mariola i Wiesław
Marciniak , wyróżnienia otrzymali Katarzyna i Mariusz Kaźmierczak, Maria
i Jan Loch oraz Marta i Rafał Krzymińscy, Sylwester i Maria Grund a także
Anna i Mirosław Ośkowiak. W części
artystycznej wystąpiły dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rychwale, Zespół folklorystyczny “Korzeniewianki”
z Mycielina, Zespół ludowo-biesiadny
„Bielanki” z Białej Panieńskiej. Uroczystość dożynkową wspierała Orkiestra
Quantum. Jak co roku panie z Kół Gospodyń z terenu naszej gminy zadbały o coś smacznego do
skosztowania. Pyszności przygotowały panie z Koła Gospodyń z Siąszyc i Jaroszewic Grodzieckich oraz Sołectwa Grochowy. Grochówkę przygotowali druhny i druhowie z OSP
w Rychwale. Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespołem AKCES trwająca do późnych godzin nocnych. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Rychwał, którzy
udekorowali swoje posesje z okazji święta plonów oraz aktywnie włączyli się w przygotowanie, tej jakże ważnej uroczystości.
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Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Plener
Rysunkowo-Malarski im. Krystyny Drążkiewicz
23 września br. odbyła
się poplenerowa wystawa,
Jubileuszowego XXV Ogólnopolskiego Pleneru Rysunkowo-Malarskiego im. Krystyny Drążkiewicz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych. Wystawa odbyła się
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
w Rychwale. Efektem pobytu młodych artystów w gmi-

nie Rychwał są przepiękne
obrazy. Większość prac dokumentuje urokliwe zakątki
naszej gminy. Nie brakuje też
pięknych motywów przyrodniczych i architektonicznych.
W gronie zaproszonych
znalazło się wielu znakomitych gości m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
Centrum Edukacji Artystycznej, przedstawiciele Wyższej

Uczelni oraz sympatyków
malarstwa. Autorzy 5 najlepszych prac otrzymali indeksy
na Wyższą Uczelnie w Poznaniu. Tegoroczną edycję
Pleneru wygrała Katarzyna
Świnder z Zespołu Szkół
Plastycznych we Wrocławiu
zdobywając Grand Prix Pleneru. Natomiast pierwszą
nagrodę zdobyła Amanda
Drożdż z Zespołu Państwo-

wych Placówek Kształcenia
Plastycznego im. Jana Cybisa
w Opolu. Drugą nagrodę zdobyła Justyna Kazanecka.
Dyrektor Liceum Sztuk
Plastycznych w Kościelcu
Krzysztof Pawlakskierował
słowa podziękowania dla
Burmistrza Stefana Dziamary za doskonałą organizację
i okazaną życzliwość podczastegorocznego pleneru.

„Marsz, marsz Dąbrowski”- Muzyką oddali hołd histori
Dzięki pomocy Fundacji Potrafisz Polsko artyści
z Grodźca i Rychwała połączyli siły tworząc niemal 150
- osobowy zespół artystyczny.
Warsztaty, które realizowało
Stowarzyszenie Vida Artis pozwoliły na opracowanie repertuaru muzycznego, 15 pieśni
patriotycznych. Repertuar został zaprezentowany podczas
lokalnych uroczystości związanych z rocznicą Wybuchu II

Wojny Światowej. Główne obchody odbyłby się pod Pomnikiem Pomordowanych w Białej Panieńskiej a zwieńczone
były koncertem połączonych
chórów i orkiestry w Rychwale
w dniu 15 września. Koncert
odbył się również w dniu 29
września w Kościele Świętego
Wojciecha w Grodźcu. W podniosłej atmosferze uczczono
270 rocznicę urodzin Józefa
Wybickiego. Pod wspólną ba-

tutą zabrzmiały: Orkiestra Dęta
Quantum, Chór Parafialny
z Grodźca, Chór Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Rychwale
oraz chór dzieci i młodzieży.
Projekt realizowany był przez
Stowarzyszenie Vida Artis,
a wspófinansowany ze środków fundacji Potrafisz Polsko
w ramach programu regrantingowego Potrafisz Polsko. Pilotaż 2017!

Europa coraz bliżej – warsztaty artystyczne
Koncertem Finałowym
w Parku miejskim w Rychwale zakończyły się cykl
zajęć skierowany do dzieci
i młodzieży aktywnej artystycznie. W dużej mierze
w zajęciach uczestniczyło wielu członków Orkiestry Quantum oraz Mażoret Charm.
W projekt bezpośrednio zaangażowanych było 80 osób
- 50 muzyków i 30 tancerek.
Realizacja projektu finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego rozpoczęła się
już w czerwcu. Wtedy pracę
z młodzieżą podjęli profesjo-

nalni instruktorzy z zakresu
muzyki instrumentalnej oraz
tańca: dr Krzysztof Matraszek – instrumenty dęte blaszane, Henryk Łukaszewski
–instrumenty dęte drewniane,
Patrycja Licha –taniec. Orkiestrową biblioteczkę wyposażono w partytury z dziedziny tradycyjnej muzyki
greckiej, która była tematem
przewodnim zajęć.
W ramach projektu przeprowadzono również dwie
lekcje muzyczne w szkołach
dzięki którym szeregi zespołu zasiliło 12 nowych osób.
Ponadto uczestnicy warszta-

tów mieli okazję zobaczyć
jak wygląda praca artystów
- zawodowców. W ramach
realizacji zadania zorganizowano wyjazd do Poznania na
koncert jubileuszowy Orkie-

stry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Celem projektu
było wyrównanie szans w dostępie do kultury i edukacji
artystycznej dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich.
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Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
20 sierpnia br. odbyły się
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików na wrocławskim torze kolarskim. Łukasz
Krych uczeń gimnazjum
w Rychwale został złotym
medalistą w wyścigu punktowym, deklasując rywali
zdobył 42 punkty wyprzedzając drugiego zawodnika
o 31 punktów. W wyścigu
drużynowym na dochodzenie na 2000 metrów drużyna
KLTC KONIN w składzie:
Łukasz Krych, Janiak Jakub,
Jakub Zajkowski i Konrad

Waliniak zajęli drugie miejsce zdobywając srebrny medal Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików.
Osiągnięte wyniki wzbogacą dorobek punktowy
KLTC w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Szkoleniowcy którzy przygotowywali młodzież to Józef
Gronostaj i Eryk Sobiech.
Gratulujemy osiągnięć naszemu mistrzowi. Łukasz
trzymamy kciuki za twoje
kolejne sukcesy.

,, SPORT, AKTYWNE SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU, PRZYJAZŃ NA
LATA, SPEŁNIENIE MARZEŃ I DOBRA ZABAWA ’’ – TO WSZYSTKO
SPOTKA CIE W LOKALNYM KLUBIE ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ
•GRUPA MŁODZIK (ROCZNIK: 2004, 2005, 2006)
– TRENER MICHAŁ URBANIAK 725 502 774
•GRUPA ORLIK (ROCZNIK 2007, 2008, 2009, 2010)
– TRENER DAMIAN SZCZEPANIAK 782 384 554
•JUNIOR MŁODSZY (ROCZNIK: 2001, 2002, 2003)
– TRENER KACPER ZIOŁA 535 875 877

Klub sportowy Zjednoczeni Rychwał w sezonie
2017/2018 zgłosił do rozgrywek Konińskiego Związku
Piłki Nożnej aż cztery grupy młodzieżowe oraz jedną seniorską. Warto dodać,
że Zjednoczeni Rychwał to
nie tylko piłka noża. W klubie trenuje również drużyna
12 dziewcząt piłkę siatkową
pod okiem trenera Sławomira
Wozniaka. Nabór przeprowadzony wiosną pozwolił na
utworzenie nowych zespołów młodzieżowych. Obecnie
w klubie trenuje ponad 70
zawodników. Rozwój Klubu
jest możliwy w głównej mierze dzięki wsparciu i dobrej
współpracy z samorządem

Rychwała, pomocy lokalnych sponsorów, rodziców,
działaczy, byłych i obecnych
zawodników, a także poprzez
udział w projektach z Ministerstwa Sportu i Turystyki
czy Starostwa Powiatowego
w Koninie. Baza sportowa
oraz sprzęt sportowy jakim
dysponuje obecnie Klub
jest z pewnością jednym
z najlepszych w Powiecie Konińskim. Cała infrastruktura
przyczyni się do jak najlepszego rozwoju sportowego
naszych młodych adeptów.
Trenerami grup młodzieżowych są zawodnicy zespołu
seniorskiego piłki nożnej:
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•SIATKARKI (ROCZNIK: 2001,2002,2003)
-TRENER SŁAWOMIR WOZNIAK 695 481 237
•PREZES KLUBU – PIOTR KOZANECKI 782 602 315
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu LKS Zjednoczeni Rychwał
OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU
LKS ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ

