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Niedziela Palmowa w Jaroszewicach Rychwalskich
W Niedzielę Palmową 25 marca br. w Domu Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich odbył się Gminny Konkurs Wielkanocny. Imprezę zorganizował Samorząd Rychwała, po raz pierwszy
przy współpracy z Sołectwem Jaroszewice Rychwalskie, jednak
w gminie Rychwał odbyła się ona już po raz ósmy.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza - oddziały przedszkolne, przedszkola, klasy
I-VII, druga - uczniowie klasy II i III gimnazjum, szkół ponadpodstawowych oraz dorośli mieszkańcy gminy Rychwał. Do udziału
zgłoszono 37 prac przygotowanych przez dzieci i młodzież ze
szkół oraz osoby indywidualne. Po raz kolejny Komisja Konkursowa nie miała łatwego zadania. Jak co roku, przede wszystkim
nagradzała prace wykonane z naturalnych materiałów i tradycyjnymi technikami, czyli skromne, zgrabne, wykonywane
z bazi, bukszpanu i zasuszonych kwiatów palmy i unikatowe
pisanki oraz najsmaczniejsze baby wielkanocne. Przyznano następujące miejsca:

Przedświąteczne spotkanie
15 marca w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD
w Rychwale odbyło się, tradycyjne już, spotkanie wielkanocne
z udziałem zaproszonych gości i zarazem przyjaciół placówki.
W świąteczny nastrój wprowadziła wszystkich część artystyczna w wykonaniu dzieci, wiosenne dekoracje oraz pięknie
nakryte stoły z wielkanocnymi potrawami. Nie zabrakło również zdrowych przekąsek w ramach programu Żółty Talerz.
Po części artystycznej nadszedł czas na życzenia i obdarowywanie się świątecznymi upominkami.
TPD w Rychwale dziękuje wszystkim za mile spędzone
chwile i wspaniałą atmosferę!

W kategorii oddziały przedszkolne, przedszkola, klasy I-VII:
palma wielkanocna
1. Martyna Durska
2. Oddział Przedszkolny w Rychwale
3. Maja i Laura Maciejewskie
pisanka
1. Oddział Przedszkolny w Białej Panieńskiej
2. Szkoła Podstawowa w Rychwale
3. Oliwier Wysocki
baba wielkanocna
1. Marcel Jagodziński

W kategorii uczniowie klasy II i III gimnazjum, szkół ponadpodstawowych oraz dorośli mieszkańcy gminy Rychwał:
palma wielkanocna
1. Sołectwo Jaroszewice Rychwalskie
pisanka
1. Zofia Szwat
2. Renata Olejnik
3. Grażyna Szmyt
baba wielkanocna
1. Sołectwo Grochowy
2. Koło Gospodyń w Jaroszewicach Rychwalskich
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy
Podczas trwania konkursu mogliśmy podziwiać występy
artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach
Rychwalskich oraz dzieci z Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny
w Rychwale. Panie z Jaroszewic Rychwalskich zadbały o podniebienia uczestników i gości pysznymi wypiekami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w tegorocznym
konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu za rok.
Z okazji Świąt Wielkanocnych, najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, radości, odpoczynku przy
rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu
oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym
życzy:
Prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP
/-/ Andrzej Cholewicki wraz z bracią strażacką
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Ruszyły inwestycje drogowe
Rok 2017 był wyjątkowy pod względem ilości opadów, co
nie pozostało bez wpływu na jakość dróg gminnych, szczególnie tych nieutwardzonych nawierzchnią asfaltową. Samorząd Rychwała nie zwlekał więc z realizacją zaplanowanych na
2018 r. inwestycji drogowych. Pierwsze przetargi ogłoszono
w grudniu 2017 r. Jednak ze względu na wysokie ceny oferowane
w przetargach postępowania te powtarzano. Ostatecznie udało się podpisać 3 umowy na wykonanie dróg gminnych.
8 lutego 2018 r. podpisano umowę na przebudowę ulicy
Gimnazjalnej w Rychwale, w ramach której zostanie wykonana nawierzchni asfaltowa na odcinku 297 m wraz z odwodnieniem. Zadanie zostanie zrealizowane do 15 czerwca 2018 r. Wykonawcą ww. zadania jest Zakład Handlu
i Usług „ROLMET” Mieczysław Durkiewicz z Grochów. Wartość
zawartej umowy to 583 833,69 zł.
Kolejna inwestycja drogowa to zmiana nawierzchni drogi
gminnej w miejscowości Grabowa. Umowa podpisana została
12 lutego 2018 r. a zadanie będzie dwuetapowe. W pierwszej
kolejności zostanie opracowana kompletna dokumentacja
projektowa, a następnie w II etapie, w terminie do 18 lipca
2018r., zostaną wykonane roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku
1,513 km wraz z robotami wykończeniowymi i towarzyszącymi.
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło Przedsiębiorstwo

Odbiór dróg gminnych

17 stycznia br. dokonano oficjalnego odbioru kolejnych
dróg na terenie naszej gminy, a mianowicie drogi gminnej
Wola Rychwalska – Złotkowy oraz drogi w miejscowości Lubiny.
W uroczystości udział wzięli: Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Powiatu Konińskiego Stanisław Bielik, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara,
Radny Powiatu Konińskiego Wiesław Bednarek, Radni Rady
Miejskiej w Rychwale, wykonawcy robót i projektanci oraz
mieszkańcy okolicznych miejscowości.
W ramach inwestycji na drodze Wola Rychwalska - Złotkowy wykonano nawierzchnię asfaltową, zjazdy oraz odwodnienie i oznakowanie pionowe na odcinku o długości ponad
2,2 km. Inwestycję zrealizowano w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity
koszt inwestycji to ponad 670 000 zł, z czego dofinansowanie to
kwota 419 000 zł. W Lubinach natomiast wykonano drogę asfaltową o długości 558 m za łączna kwotę 212 645 zł.

Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Koła. Wartość zawartej
umowy to 1 086 002,98 zł.
Warto wspomnieć, że powyższe dwie inwestycje są kolejnymi, które zostaną zrealizowane ze środków UE w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
12 lutego 2018 r. podpisano również kolejną umowę
na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa ulicy Łąkowej w Rychwale na odcinku 354 m. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnienie oraz zjazdy. Termin realizacji zadania wyznaczono na
15 maja 2018 r. Przetarg rozstrzygnięto i wykonawcą robót
będzie konsorcjum firm: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak oraz BUD-AN Sp. z o.o. Wartość
realizowanych w ramach tego zadania robót budowlanych to
647 535,74 zł.
Modernizacja infrastruktury drogowej przynosi wiele korzyści dla społeczności lokalnej. Dzięki realizacji inwestycji drogowych nie tylko poprawia się komfort jazdy kierowców, skraca
czas dojazdu do poszczególnych domostw, ale także polepsza
się warunki dowozu uczniów do szkół.

Wieści z sali sesyjnej – budżet jednogłośnie uchwalony
Koniec 2017 roku oraz początek 2018 to bardzo pracowity
czas dla rychwalskich radnych. Praca w komisjach, częste dyskusje owocowały zgodnym podejmowaniem wielu uchwał.
Najważniejszą z nich była uchwała w sprawie przyjęcia budżetu na 2018 rok, za którą jednogłośnie opowiedzieli się panie
i panowie radni. Budżet to jeden z najważniejszych dokumentów na podstawie którego są realizowane gminne zadania.
Tegoroczny budżet kształtuje się w granicach 39 mln złotych.
Kolejną ważną sprawą było uregulowanie sieci szkolnej i przedszkolnej, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu w kwocie 150 tys. zł, na remont ulicy Złotkowskiej i drogi
w kierunku Złotków, a także przyjęcie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w gminie Rychwał na 2018 rok.
Jednym z tematów poruszonych podczas sesyjnych spotkań było bezpieczeństwo mieszkańców gminie Rychwał.

Wszystko za sprawą podpisanego w dniu 30 listopada
2017 r. porozumienia pn. „Razem dla bezpieczeństwa”. Projekt
ma na celu realizację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców gmin powiatu konińskiego.
Policjanci omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem ze szczególnym naciskiem na najnowsze narzędzia
służące do jego poprawy, a więc „Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa” dostępną na stronie policja pl. www.policja.
pl, na której można zaznaczyć zagrożone miejsca w swojej
okolicy oraz mobilną aplikację „Moja Komenda”, dzięki której można, znając nazwisko dzielnicowego lub wpisując nazwę miejscowości, bardzo łatwo zlokalizować dzielnicowego. Można się z nim skontaktować za pomocą aplikacji lub
telefonicznie. Aktualny wykaz dzielnicowych z gminy Rychwał
znajduje się na stronie www.konin.policja.gov.pl w zakładce
prewencja, dzielnicowi.
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Będzie miasteczko ruchu drogowego
W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koninie na terenie Szkoły Postawowej, przy ul. Konińskiej w Rychwale powstanie miasteczko ruchu drogowego. Będzie ono umożliwiało najmłodszym
uczestnikom ruchu drogowego naukę bezpiecznego porusza-

nia się po drogach. Obiekt wyposażony zostanie w różne typy
skrzyżowań, drogi jednokierunkowe, chodniki, przejścia dla
pieszych itp. elementy. Z obiektu będą mogły korzystać dzieci
i uczniowie nie tylko gminy Rychwał. Będzie tam również możliwe przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową.

Przedszkole „Plastuś” i… Przedszkole „Leśne Skrzaty”
już wkrótce powitają kolejnych przedszkolaków

Miesiąc marzec, to czas w którym trwają nabory dzieci
w wieku 2,5 - 6 lat do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
W naszej gminie grono przedszkolaków z roku na rok się powiększa, co jest powodem do radości, że rodzice już od najmłodszych
lat dbają o edukację swoich pociech. Do 4 oddziałów Przedszkola „Plastuś” uczęszcza 87 dzieci. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie rodziców placówką w Siąszycach, oddziały te od
marca br. zyskały miano Przedszkola Samorządowego „Leśne
Skrzaty” w Siąszycach i tym sposobem Gmina Rychwał jest or-

Ferie zimowe w Rychwale
Podczas dwutygodniowych ferii zimowych w Rychwale nie
było czasu na nudę. Samorząd Rychwała jak co roku przygotował dla najmłodszych szereg atrakcji. Program ferii przewidywał zajęcia w Hali widowiskowo-sportowej oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale, a także wyjazdy na basen.
Dzieci mogły w ciekawy sposób spędzić czas. Były zajęcia sportowe, gry i zabawy zespołowe, fitness oraz zajęcia z książką
i plastyczne. Na tym jednak nie koniec, uczniowie korzystali również z kręgielni i uczestniczyli w seansach filmowych
w nowo otwartym Kinie za Rogiem. W zajęciach wzięło udział
ponad 170 dzieci z terenu gminy Rychwał.

ganem prowadzącym dla 6-ciu szkół
podstawowych
i dwóch przedszkoli samorządowych.
Reforma oświatowa przyniosła ze
sobą wiele zmian
i konieczność dostosowania się do
istniejących przepisów jest rzeczą bardzo ważną, toteż
Samorząd Rychwała podejmuje szereg stosowanych
działań, aby odnaleźć się w nowej
rzeczywistości.
Wszelkie działania
są wynikiem wielu
rozmów i przemyśleń, mając na względzie przede wszystkim
dobro dzieci, ich rodziców, pracowników placówek, jak i również społeczności lokalnej.
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Uczniowie tanecznie obchodzili karnawał
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich oraz Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie tanecznie
świętowali karnawał. Po ciężkiej pracy w pierwszym semestrze
nauki dzieci bawiły się podczas bali karnawałowych.
Tegoroczne imprezy, jak zawsze, stały się okazją do integracji społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Były występy
artystyczne, loterie fantowe oraz wiele innych atrakcji.

W Dąbroszynie specjalną niespodzianką były: Myszka Miki
i Kubuś Puchatek, którzy zachęcali do wspólnej zabawy. W Jaroszewicach Grodzieckich natomiast niepowtarzalnych wrażeń
dostarczył wszystkim, zaproszony przez rodziców magik, który
bawił zarówno dorosłych, jak i dzieci.

SKO BLOG MIESIĄCA
Już od kilku lat Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej w Białej Panieńskiej bierze udział w konkursach ogólnopolskich organizowanych przez PKO BP na platformie internetowej.
Głównym tematem styczniowej edycji konkursu było promowanie historii SKO, finansów i przedsiębiorczości. Komisja
konkursowa doceniając pracę, aktywność i zaangażowanie
przyznała nagrody pięciu szkołom z Polski, w tym Szkole Podstawowej w Białej Panieńskiej, która otrzymała bony do Empiku
o wartości 1000 zł. Gratulacje !

ZRÓB SOBIE PRZERWĘ NA CZYTANIE
Szkoła Podstawowa w Grochowach została wyróżniona
spośród ponad 30 szkół w wojewódzkim konkursie „Zrób sobie przerwę na czytanie”, organizowanym przez poznańską
fundację promocji kultury słowiańskiej „Aitwar”. Uczniowie
przez cały listopad ubiegłego roku, czytali na przerwach różne
baśnie, wykonali do nich ilustracje, a także pisali twórcze prace literackie. Dzięki temu w styczniu br. do szkoły przyjechali
animatorzy, którzy przeprowadzili warsztaty kaligrafii średniowiecznej, plecenia bransoletek, tworzenia pieczęci oraz prezentację stroju wczesnośredniowiecznego wojownika. Strój
ten można było nawet przymierzyć. Za udział w indywidualnej
odsłonie konkursu uczniowie otrzymali dyplomy. Dodatkowo klasa IV, za wykonanie pracy będącej propozycją logo dla
fundacji, zdobyła indywidualne wyróżnienie poza konkursem.

PROGRAM „ POWIETRZE BEZ ŚMIECI”

Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych przystąpiła do projektu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
pn. „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”. Ambasadorem
tego projektu jest znany dziennikarz i prezenter Radek Brzózka.
W ramach pv rogramu w szkole, w klasach II i III prowadzone są zajęcia informacyjne. Celem kampanii jest edukacja na
temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza, ze szczególnym
uwzględnieniem tych, na które mamy największy wpływ – tak
zwanej niskiej ev misji. Nagrodą za udział w programie jest doposażenie pracowni przyrodniczej.

Gratulujemy serdecznie życząc dalszych sukcesów całej społeczności szkolnej!
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Po raz drugi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale odbył się
Przegląd Taneczny - pod hasłem - „ZUMBA”. Gościem specjalnym była pani Natalia Tomaszewska certyfikowana instruktorka zumby.

ZUMBA w SOSW w Rychwale !

Przegląd był znakomitą okazją do integracji ze środowisk
szkolnych. Brały w nim udział dwie drużyny z zaprzyjaźnionych SOSW ze Słupcy i Konina, trzy drużyny ze SP w Rychwale:
„Elementrix”, „Just Dance” i „Street Dance”. Pozostali uczestnicy to wychowankowie Przedszkola Samorządowego „Plastuś”
z Rychwała i Siąszyc, a także przedszkolaki z oddziału przedszkolnego ze SP w Jaroszewicach Grodzieckich. Gospodarzy
reprezentował zespół „Fenix- Junior”.
Jury w składzie: Natalia Tomaszewska, Magdalena Pająk
oraz Sławomir Woźniak, po wnikliwej analizie oceniło poziom przeglądu i przedstawiło laureatów. Jednogłośnie pierwsze miejsce zajęła grupa „Elementrix” , pod kierunkiem instruktorki Jolanty Walczak, drugie zdobyła grupa „Steet Dance” pod
kierunkiem Agaty Kaszuby-Dykty ze SP w Rychwale. Trzecie
miejsce zajął zespół taneczny SOSW w Rychwale - „Fenix Junior” prowadzony przez panią Karinę Woźniak i panią Paulinę
Borowską. Na uwagę zasłużyły również występy przedszkola-

KLUB W SZKOLE
Klub Muzyczny Piwnica to nowa inicjatywa Samorządu
Rychwała w której realizację aktywnie włączyło się Stowarzyszenie Vida Artis, działające w Rychwale od 2015 roku. Klub ten
powstał przy Szkole Podstawowej w Rychwale.
Dzięki nowej ofercie edukacyjnej uczniowie szkół z terenu
naszej gminy mają możliwość rozwoju artystycznych pasji. Po-

ków. Przerywnikiem i okazją do doskonalenia się były
również krótkie warsztaty
taneczne przeprowadzone

przez panią Natalię Tomaszewską.
Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i udowodnili, że taniec jest ich pasją. Przegląd
tańca był nie tylko dawką
pozytywnych emocji, ale
wyzwolił ogromne pokłady
energii.

zwoliło na to otrzymanie wsparcia finansowego od Samorządu
Rychwała, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od początku marca zajęcia muzyczne rozpoczęło około
50 uczniów w wieku od 6 do 15 lat. Dzieci mają do wyboru trzy
typy zajęć: wokalne, taneczne oraz rytmiczne. Warsztat rytmiczny ma na celu przygotować dzieci i młodzież do nauki gry na
instrumentach oraz zwiększyć poczucie rytmu poprzez zabawę
i ćwiczenia perkusyjne. Celem projektu jest podnoszenie poziomu muzycznego dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans
w dostępie do edukacji artystycznej.
„Nastawiamy się na pracę z dziećmi, i promocję grup działających w Muzycznej Piwnicy. Naszym celem jest wyprowadzenie
dzieci i młodzieży na sceny rychwalskie i powiatowe oraz prezentacja programów artystycznych. Chcemy, żeby Rychwał zaistniał
dziecięcą sceną rozrywki” – mówią instruktorki Natalia Osajda
i Agnieszka Krawczyńska.
Jak podkreśla Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara klub
muzyczny „Piwnica” to nowy projekt realizowany w naszej gminie, którego celem jest nie tylko aktywne zagospodarowanie czasu wolnego i integracja najmłodszych mieszkańców, ale przede
wszystkim oferta bezpłatnych zajęć wokalno-instrumentalnych
dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.

WYGRAJ SZANSĘ – ELIMINACJE GMINNE
13 marca br. w Szkole Podstawowej w Rychwale odbyły
się eliminacje gminne konkursu piosenki WYGRAJ SZANSĘ
w których udział wzięło dwudziestu uczniów z rychwalskich
szkół. Pierwsze miejsce piosenką Majki Jeżowskiej pt. „Margarita” wyśpiewała Kinga Bącler ze SP w Jaroszewicach Grodzieckich, drugie zajął Bartłomiej Ośkowiak ze SP w Grochowach,

a trzecie Olga Dudek ze SP w Rychwale. Wyróżnienia otrzymali
Zuzanna Juszczak ze SP w Jaroszewicach Grodzieckich i Monika
Pawłowska ze SP w Kucharach Kościelnych.
Zwyciężczyni reprezentowała naszą gminę podczas kolejnego etapu konkursu, który odbył się w Centrum Kultury
i Sztuki w Koninie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
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W trosce o potrzebujących
W sobotę 13 stycznia br. w sali OSP w Rychwale, już po raz
ósmy Samorząd Rychwała zorganizował Bal Charytatywny, tym
razem dla małej Kingi. Podczas licytacji uczestnicy balu kolejny raz otworzyli swoje serca i dzięki ich hojności udało się zebrać ponad 38 tysięcy złotych. Na licytację trafiło wiele bardzo
atrakcyjnych przedmiotów. Zebrana kwota pozwoli pomóc
najbardziej potrzebującym rodzinom. Dzięki organizacji bali
w latach 2011-2018, udało nam się wesprzeć 93 osoby. Pozyskane środki w wysokości 155 601,82 zł umożliwiły wyjazd dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami na turnusy rehabilitacyjne
(łącznie 56 osób), a także wsparcie pieniężne dla 37 osób.
W lutym Burmistrz Rychwała przekazał pierwsze dofinansowania. Pomoc otrzymały: bohaterka tegorocznego balu półtoraroczna Kinga oraz mała Lenka, która cierpi na zanik mięśni.
Mamy nadzieję, że choć w niewielkim stopniu, pomoc samorządu przyczyni się do ich powrotu do zdrowia, czego z całego
serca życzymy.
Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji Rychwalskiego Balu Charytatywnego. To dzięki
Wam dziś możemy pomagać osobom, które najbardziej tego potrzebują – mówił burmistrz Stefan Dziamara.

Spotkanie noworoczne

We wtorkowe popołudnie, 9 stycznia br. już po raz ósmy
w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale odbyło się Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Samorząd Rychwała. Uroczystość była doskonałą okazją do podsumowania
samorządowych dokonań i podziękowania za wspólną pracę
w minionym roku oraz przedstawienia planów na 2018 rok. Na
uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości. Obecni byli
Tadeusz Tomaszewski Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, Jacek Kosakowski Asystent Posła
na Sejm RP Pauliny Hennig-Kloska, Tomasz Godlewski Asystent
Posła na Sejm RP Bartosza Jóźwiaka, Kazimierz Pałasz Radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele
samorządu, burmistrzowie i wójtowie, radni i sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych, prezesi OSP, księża, oraz przedsiębiorcy i właściciele firm, a także kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Podczas uroczystości zastały wręczone
odznaczenia i podziękowania. Tytułem honorowym „Zasłużony
dla Gminy i Miasta Rychwał” za zaangażowanie, owocną współpracę oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym gminy Rychwał, za wspieranie osób znajdujących się
w trudnej sytuacji na rynku pracy burmistrz Stefan Dziamara
wraz z członkami Kapituły Odznaki Honorowej uhonorowali Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Tytułem honorowym za
zaangażowanie, owocną współpracę z Samorządem Rychwała

na niwie działalności gospodarczej oraz wspieranie i inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gminy
i Miasta Rychwał uhonorowano: Andrzeja Rymarskiego, Lecha
Zimnego oraz Dariusza Durskiego. Podziękowania za owocną
współpracę z Samorządem Rychwała za działalność gospodarczą otrzymali: Firma Plastics Group Sp. z o.o., Paweł i Mariusz
Bednarek Hotel i Restauracja „Biały Dwór”, Konrad Durkiewicz
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Dariusz Cegielski Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Joanna i Mariusz Nowak
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Brzozami”, Małgorzata
i Zenon Kwiryng Kwiaciarnia „Narcyz”, Urszula Banaszak Kwiaciarnia „Zielony Zakątek”, Alicja Krucka Salon Fryzjerski „Alicja
oraz Agnieszka Włodarczyk Salon Fryzjerski „Aga”. Gratulujemy
wyróżnionym.
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Diamentowe i złote gody

Jubileusze par małżeńskich to uroczystości, za
sprawą których odczuwamy
podziw i szacunek dla Jubilatów, którzy w miłości, wierności i zgodzie spędzili długie lata swego życia. Zgodnie
z tradycją pary małżeńskie,
które w roku 2017 obchodziły
swój diamentowy i złoty jubileusz pożycia małżeńskiego
zaproszono na wspólną uroczystość. W spotkaniu uczestniczyło 20 par świętujących
50. rocznicę ślubu oraz 4 pary
obchodzące 60. lat pożycia
małżeńskiego.
17 stycznia 2018 r. w restauracji „Bursztynowa” w
uroczystej oprawie Burmistrz
Rychwała Stefan Dziamara,
Zastępca Burmistrza Ewa Jędrzejczak oraz Kierownik USC
w Rychwale Beata Lewandowska wręczyli parom obchodzącym 60 rocznicę ślubu
okolicznościowe dyplomy, a
parom obchodzącym Złote
Gody „Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” nadane
przez prezydenta RP.
Złote gody świętowali:
Irena i Julian Banaszak, Irena
i Benedykt Dolińscy, Teresa i Kazimierz Dudek, Zofia
i Zbigniew Gnich, Bolesła-

wa i Ireneusz Górscy, Anna
i Henryk Kaczmarek, Teresa i Józef Kmieć, Marianna
i Henryk Lisieccy, Kazimiera
i Wojciech Łuczak, Zdzisława
i Jan Matuszewscy, Jadwiga
i Józef Miedzińscy, Halina
i Aleksander Mikołajczyk , Weronika i Józef Olejniczak , Teresa i Piotr Patrzykąt, Jadwiga
i Tadeusz Rozmuk, Jadwiga
i Ryszard Sobczak , Barbara
i Tadeusz Sowińscy, Stefania
i Ryszard Szymczak, Honorata i Jan Śmigielscy oraz Olga
i Krzysztof Woźniak.
Za sześćdziesięcioletnie
udane pożycie małżeńskie

KULTURA

Święto Kobiet

Gminny Dzień Kobiet to już tradycja. W piątkowe popołudnie, 9 marca br. panie bawiły się tym razem w sali OSP
w Kucharach Kościelnych, gwiazdą wieczoru był Andrzej Rosiewicz. Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej serdeczne
życzenia w imieniu panów złożyli burmistrz Stefan Dziamara,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki,
prezes OSP Jan Bachera oraz sołtys Marek Kowalski. Jak co roku
organizatorzy przygotowali dla przybyłych gości sporo artystycznych atrakcji. Na scenie zaprezentowały się uczennice ze
SP w Kucharach Kościelnych, zespół ludowy „Tuli Babki” z Tuliszkowa, oraz jeden z najpopularniejszych polskich artystów
estradowych i jak zawsze tryskający zdrowiem, dobrą formą
i niezwykłym humorem Andrzej Rosiewicz. Artysta zaprezentował niezapomniane utwory: „Najwięcej witaminy”, „Chłopcy
radarowcy”, „Zdrówko”. Na panie czekały także konkursy z nagrodami w których do wygrania były m.in. talony na zabiegi
fryzjerskie i kosmetyczne, zestawy kosmetyków Avon, bilety

zostali odznaczeni: Jadwiga
i Józef Hostyńscy, Janina
i Eugeniusz Marciniak, Rozalia
i Józef Starczewscy oraz Lucyna i Jerzy Wojciechowscy.
- Dziś patrzymy na Was
z podziwem, przeżyliście ze
sobą 50, 60 lat! Wasza obecność tutaj dowodzi, że jest to
możliwe. -Rezultatem Waszej
miłości niesionej przez życie
są wielkie dobra duchowe oraz
materialne, ale przede wszystkim są ludzie, dzieci, wnuki,
prawnuki, które dzięki Wam
wzrastają, tworzą własne
rodziny, grona najbliższych,
znajomych, przyjaciół. Dro-

dzy Jubilaci, żyjcie spokojnie
i dostatnio w naszym pięknym mieście, którego cząstką
jesteście, w otoczeniu życzliwych ludzi. Wszystkiego najlepszego! – mówił Burmistrz
Rychwała. Oprócz gratulacji i kwiatów były również
wspomnienia, poczęstunek
oraz pamiątkowe fotografie.
O oprawę artystyczną uroczystości zadbali uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych. Wszystkim jubilatom życzymy wiele
lat w zdrowiu i wzajemnej
miłości.

do kina, oraz karnety na kręgielnię czy fitness. Serwując pyszne słodkości o podniebienia uczestników zadbały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Kucharach Kościelnych. Miła atmosfera
oraz dobra zabawa sprawiła, że wieczór ten z pewnością należał do udanych. Życzymy wszystkim Paniom radości, szczęścia,
samych sukcesów i spełnienia marzeń. Serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Gminnego
Dnia Kobiet.

KULTURA

W Rychwale powstało kino

„Kino za Rogiem” - kameralna sala kinowa powstała w budynku Hali widowiskowo–sportowej, jest małym, nowocześnie
wyposażonym kinem, zapewniającym wysoką jakość obrazu
i dźwięku, które oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w styczniu tego roku. Ideą projektu jest stworzenie nowej filozofii kina
społecznościowego – miejsca, w którym można razem przeżywać kontakt ze sztuką. Ważny jest fakt, iż widz ma wpływ na
wybór repertuaru. Każdy może wybrać film z bazy (biblioteki
filmów) dostępnej na stronie projektu (www.kinozarogiem.
pl) i złożyć „zamówienie” do animatora kina. Niewątpliwie zaletą Kina za Rogiem jest też cena biletu, która nie przekracza
5 złotych. Wartość inwestycji to prawie 140 tysięcy złotych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu partnerskiego
współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki z Unii Europejskiej stanowiły 85 %,
czyli około 90 tysięcy złotych. Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali: Poseł na Sejm RP Tomasz Piotr Nowak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek, w imieniu
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Ryszard Nawrocki, Koordynator sieci Kina za Rogiem Grzegorz Molewski,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki
oraz Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: radni, dyrektorzy instytucji sa-
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morządowych, jednostek kulturalnych, dyrektorzy placówek
oświatowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych
i mediów, a także wykonawcy rychwalskiego kina społecznościowego, firma ReComp z Rychwała. Gościem specjalnym tego
wydarzenia był aktor Marian Dziędziel. Działalność „Kina za rogiem” zainaugurował film „Moje córki krowy” z jego udziałem.
Poniżej prezentujemy repertuar Kina za Rogiem w Rychwale
na miesiąc kwiecień. Bilety można rezerwować telefonicznie
pod nr tel. 518 373 877 lub przez facebook’a kina. Zapraszamy.
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Turniej Tenisa Stołowego

W Hali widowiskowo-sportowej rozegrany został VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rychwała. W imprezie, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń gminy Rychwał, rywalizowało 81 zawodników w 9 kategoriach.
Nagrodą były puchary i pamiątkowe dyplomy. Na podium
stanęli: kategoria I: Oliwier Świątek, Oskar Świątek, Bartosz
Woźniak; kategoria II: Kamil Janiszyn, Adam Kowalski, Łukasz
Papierski; kategoria III: Konrad Szepe, Dawid Kozłowski, Łukasz
Woźniak; kategoria IV: Przemysław Piaseczny, Patryk Brzęcki;
kategoria V: Jarosław Majkowski, Waldemar Urbaniak, Robert
Janiszyn; kategoria VI: Artur Parczyński, Marek Woźniak, Tomasz
Majewski; kategoria I kobiety: Roksana Antczak, Katarzyna
Smarz, Martyna Fierek; kategoria II kobiety: Aneta Woźniak, Elżbieta Smarz; kategoria OPEN- spoza Gminy Rychwał - bez limitu
wieku i płci: Piotr Gołębski, Wojciech Urban, Jacek Flaszyński.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację turnieju. Szczególnie podziękowania dla: Jarosława
Majkowskiego, Waldemara Urbaniaka, Roberta Janiszyn oraz
Tomasza Śnieg. Turniej sędziowali: Jolanta Walczak, Piotr Nuszkiewicz, Bogdan Zaskórski, Paweł Juszczak, Dawid Dominiak,
Bartosz Drewniacki, Michał Brodecki i Sławomir Woźniak. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i wszystkim zawodnikom za
udział. Już dziś zapraszamy na kolejny VIII turniej za rok.

Gmina Rychwał znów najlepsza

Dwudziesta Zimowa Spartakiada Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego za nami. Do sportowej rywalizacji stanęło jedenaście gmin powiatu konińskiego. Gmina Rychwał ponownie
zajęła zaszczytne I miejsce.
W zmaganiach rywalizowali sportowcy z gmin powiatu konińskiego: Golina, Rychwał, Stare Miasto, Rzgów, Kazimierz Biskupi, Wilczyn, Kleczew, Kramsk, Skulsk, Krzymów i Wierzbinek.
Przedstawiciele drużyn współzawodniczyli w 8 konkurencjach:
podnoszenie ciężarka 17,5 kg, rzut lotką do tarczy, przeciąganie liny, konkurs wiedzy o Ludowych Zespołach Sportowych
w Wielkopolsce, wielobój rekreacyjny, rzuty karne do bramki,
halowa piłka nożna mężczyzn oraz piłka siatkowa kobiet i mężczyzn.
Gminę Rychwał podczas Zimowej Spartakiady reprezentowali: Bogdan Zaskórski, Maciej Staszewski, Dawid Dominiak,
Joanna Nuszkiewicz, Konrad Szepe, Michał Brodecki, Szczepan Widera, Arkadiusz Konopczyński, Adrian Zaradzki, Leszek
Woźniak, Patrycja Tołoczko, Sebastian Tołoczko, Ewelina
Rabiega i Sławomir Woźniak.

Gmina Rychwał reprezentowała powiat koniński w finale
spartakiady wojewódzkiej w Wolsztynie, gdzie rychwalscy zawodnicy wywalczyli II miejsce.

Sukcesy sportowe SOSW im. Piotra Janaszka w Rychwale !
Zawodnicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami. W styczniu br.
odnieśli zwycięstwo w XVI Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego WSSS Sprawni Razem w Kościelcu. Drużyna SOSW zajęła
I miejsce w zawodach. Również indywidualnie troje zawodników Ewa Bajer, Łukasz Papierski oraz Kewin Olejniczak stanęli
na najwyższym podium. Drugie miejsce zajęła Karolina Skitek
i trzecie Artur Andrzejewski. Tym sukcesem otworzyli sobie
prostą drogę do udziału w XX Mistrzostwach Województwa
Wielkopolskiego Sprawni Razem, które odbyły się w Gnieźnie
7 marca. Ewa Bajer zajęła II miejsce, czwartą lokatę uzyskał Łukasz Papierski, a piątą Artur Andrzejewski. Ewa Bajer została
zakwalifikowana do udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach
Polski. Dzięki zaangażowaniu trenerów - nauczycieli SOSW:
Jarosława Drewnikowskiego oraz Sławomira Woźniaka zawodnicy mogą pochwalić się niebagatelną sprawnością i bardzo
dobrymi wynikami.

Gratulujemy uczniom SOSW w Rychwale i życzymy dalszych sukcesów.
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Podsumowano Sportowy Rok 2017
Marzec to czas sportowych podsumowań minionego roku. 2 marca w Hali
widowiskowo -spor towej
w Rychwale odbyło się spotkanie „Sportowy Rok 2017”,
podczas którego burmistrz
Stefan Dziamara oraz przewodniczący rady Roman
Drewniacki wyróżnili sportowców, a także podziękowali trenerom, działaczom
i klubom sportowym za ich
pracę w roku 2017. -Cieszę
się, że znów możemy się spo-

Jezierski, Jakub Pakulski, Bartosz Świątek - sekcja junior
młodszy; Adam Krzyżak, Gracjan Pakulski, Dawid Stachel
- sekcja trampkarz młodszy.
- LKS FANCLUB DĄBROSZYN
- Jakub Szkudlarek, Łukasz
Jezierski - sekcja orlik. Docenieni zostali również: zawodniczka drużyny siatkarskiej
LKS Zjednoczeni Rychwał
- Natalia Podrez oraz zawodnik Konińskiego Ludowego
Towarzystwa Cyklistów - Łukasz Krych - wybitny kolarz.

kiewicz, Zbigniew Konopczyński, Arkadiusz Konopczyński, Sławomir Woźniak,
Sebastian Tołoczko, Leszek
Woźniak, Szczepan Widera. Rozwój sportu w gminie
Rychwał nie byłby możliwy

tkać w tak wspaniałym gronie.
Jesteśmy tu by uhonorować
ludzi, którzy poświęcają swój
czas dla sportu i propagują
kulturę fizyczną. Naszą uwagę
zwracamy ku wydarzeniom
sportowym i zawodnikom,
odnoszącym sukcesy na arenach gminy, powiatu, województwa, a nawet kraju.
Chcę gorąco podziękować
zawodnikom, trenerom i działaczom, bo wiem, że osiągając
tak dobre wyniki promujecie
nie tylko siebie, ale również
całą gminę Rychwał - mówił
burmistrz Stefan Dzimara.
W kategorii najlepszy zawodnik w dyscyplinie piłka nożna
wyróżnienia otrzymali zawodnicy drużyn: - LKS ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ - Kacper
Zioła, Karol Nowak, Dominik
Gołza - sekcja senior; Patryk

Puchary za sportowe sukcesy
w różnych dyscyplinach oraz
promocję gminy Rychwał
otrzymali: Julia Maciejewska,
Lidia Urbaniak, Jakub Gołza
i Mateusz Patrzykąt. Powody
do dumy mają również trenerzy: Józef Gronostaj, Piotr
Nuszkiewicz, Piotr Kozanecki,
Kacper Zioła, Michał Urbaniak, Przemysław Durkiewicz
i Sławomir Woźniak, którzy
otrzymali podziękowania za
aktywną pracę oraz popularyzację sportu wśród mieszkańców naszej gminy. Nie mogło
również zabraknąć wyróżnienia za reprezentację Gminy
i Miasta Rychwał podczas Powiatowych i Wojewódzkich
Spartakiad Mieszkańców Wsi
Powiatu Konińskiego w roku
2017, które otrzymali: Agata
Kaszuba-Dykta, Piotr Nusz-

bez klubów sportowych.
Podziękowania za popularyzację sportu wśród dzieci
i młodzieży, sportowe osiągnięcia oraz promocję Gminy Rychwał w roku 2017 na
ręce prezesów, przekazano
dla: Konińskiego Ludowego
Towarzystwa Cyklistów w Koninie, Ludowego Klubu Sportowego Zjednoczeni Rychwał
oraz Ludowego Klubu Sportowego Fanclub Dąbroszyn.
Miłym akcentem, z inicjatywy
trenera drużyny Sławomira
Woźniaka było również przekazanie szczególnych podziękowań dla Łukasza Dziamary – Przyjaciela Drużyny
Siatkarskiej LKS Zjednoczeni
Rychwał. Wszystkim składamy gratulacje i podziękowania oraz życzymy dalszych
sukcesów sportowych w roku
2018.
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Ruszyły zajęcia na Orliku
W marcu br. po przerwie zimowej, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ruszyły zajęcia
sportowe na Orliku w Rychwale. Animatorami zajęć są Dawid
Dominiak i Bartosz Drewniacki. Harmonogramy spotkań są
dostępne na stronie www.rychwal.pl w zakładce orlik oraz na
facebooku gminy. Od marca do listopada zapraszamy wszystkich do korzystania z kompleksu Boisk Orlik przy ul. Sportowej
w Rychwale!

Mistrzostwa w Oyama Karate

W lutym w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
wRychwaleobyłysię I OtwarteMistrzostwaGminy i MiastaRychwał
w Oyama Karate. W zawodach uczestniczyło około 40 zawodników z klubu, na co dzień trenujących w Rychwale oraz Grodźcu.
Zawodnicy brali udział w dwóch konkurencjach podzieleni
ze względu na stopień wyszkolenia. Jako pierwsza rozegrana
została konkurencja kata, w której zawodnicy musieli wykazać
się jak najlepszą techniką oraz znajomością poszczególnych
układów.

Amatorska Liga Siatkówki
w Rychwale

Z inicjatywy miłośników siatkówki rozpoczęły się rozgrywki Rychwalskiej Amatorskiej Ligi Siatkowej. Pierwsze spotkanie
odbyło się w połowie marca br. w Hali widowiskowo-sportowej
w Rychwale. Ligę swoim patronatem objął Burmistrz Rychwała
Stefan Dziamara. Celem rozgrywek jest popularyzacja siatków-
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Białe pasy:
I. Przybylska Martyna
II. Jóźwiak Iga
III. Kucharczyk Jagoda
IV. Nawrocka Zofia
Niebieskie pasy:
I. Piaseczna Julia
II. Lewandowski Patryk
III. Pietrzak Natalia
IV. Michalak Oliwier
Kategoria powyżej 6 KYU
I. Michalak Damian
II. Przespolewska Zofia
III. Spychała Maksymilian
IV.Drangowski Wojciech

Konkurencja Walka na soft kije
Grupa I:
I. Maciejewski Antoni
II. Krysiak Aleksandra
III. Krych Fabian
IV. Smolarz Mikołaj
Grupa II:
I. Przybylska Martyna
II. Deleszkiewicz Nikola
III. Fic Hanna
IV. Mańka Nikola
Grupa III:
I. Michalak Damian
II. Guźniczak Amelia
III. Furtak Daria
IV. Drangowski Wojciech

Szczególnie widowiskowa była jednak druga konkurencja
tzw. „walka na soft kije”, w której nawet najmłodsze dzieci, dzielnie walczyły zdobywając kolejne punkty.
Wszystkim medalistom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

ki oraz integracja społeczności lokalnej. Czynny wypoczynek
i propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, zwiększenie dostępności do uczestnictwa w aktywności fizycznej.
W rozgrywkach bierze udział 6 zespołów: Oldboy Zjednoczeni Rychwał, Parafia Stawiszyn, CKS Zbiersk, Nadleśnictwo
Grodziec, Free Team Rychwał, Team Stare Miasto. Mistrz Ligi
zostanie nagrodzony pucharem Burmistrza Stefana Dziamary.
Zapraszamy do wspólnego kibicowania.

