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20 listopada 2018 r. od-
była się pierwsza sesja z 
udziałem nowo wybra-
nych Radnych kadencji 
2019-2024. Pierwszą se-
sję Rady otworzył najstar-
szy z radnych Aleksander 
Krzyżanowski. Dokumen-
ty zaświadczające o wybo-
rze wręczyła Burmistrzowi 
Stefanowi Dziamarze oraz 
radnym przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wybor-
czej w Rychwale Aleksandra Konieczka. Odbyło się uroczyste 
ślubowanie radnych i zaprzysiężenie burmistrza.  Przewod-
niczącym Rady Gminy został Roman Drewniacki, który w mi-
nionej kadencji również pełnił tę funkcję. 

Mieszkańcy Gminy Rychwał  wybrali  sołtysów 

RYCHWALSKI SAMORZĄD PO ZMIANACH

Wybrano trzynastu nowych sołty-
sów (Stanisława Skonecznego- So-
łectwo Czyżew, Agnieszkę Walczak 

– Sołectwo Broniki, Jacka Kasprzy-
ka – Sołectwo Franki, Jolantę Kucks 

– Sołectwo Grabowa, Sławomira 
Wojtczaka Sołectwo Gliny, Grzegorz 
Mietkiewicz – Sołectwo Jaroszewi-
ce Grodzieckie, Iwonę Małolepszą 

– Kuchary Borowe, Agnieszkę Kumo-
siak – Sołectwo Modlibogowice, 
Pawła Kuczyńskiego – Sołectwo 
Rozalin, Jana Siepkę – Sołectwo 
Rybie, Grażynę Polińską – Sołec-
two Święcia, Aleksandrę Brzęcką 

– Sołectwo Złotkowy, Danutę Olen-
der - Sołectwo Zosinki, a także 
Przewodniczącego Zarządu Miasta, 
którym został Michał Bukowiecki.  

W pozostałych sołectwach funk-
cje sołtysa w kadencji 2019-2024 

Zakończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Gminy Rychwał. Wybory sołtysów i rad sołeckich, przyniosły zmianę 
sołtysów oraz zmianę Przewodniczącego Zarządu Miasta.

sprawują: Henryk Janowski –Biała 
Panieńska, Marek Mizerski – Dąbro-
szyn, Renata Andrzejewska – Grocho-
wy, Anna Kopaczewska – Jaroszewice 
Rychwalskie, Marek Kowalski – Kucha-
ry Kościelne, Agnieszka Dudek – Lu-
biny, Mirosław Ośkowiak – Siąszyce 
Trzecie, Sylwester Krzymiński – Sią-
szyce, Jan Brzęcki – Wardężyn, Jan Ko-
nopczyński – Wola Rychwalska. Nowo 
wybrani sołtysi otrzymali listy gra-
tulacyjne z życzeniami uzasadnionej 
dumy z pełnienia tej bardzo ważnej 
funkcji, skutecznej i owocnej działal-
ności, a przede wszystkim satysfak-
cji z wykonywanej pracy. Burmistrz  
w imieniu Samorządu Rychwała po-
dziękował również ustępującym soł-
tysom za zaangażowanie oraz współ-
pracę na rzecz Mieszkańców Gminy 
Rychwał. Zostały wręczone również 
grawertony dla Sołtysów, którzy naj-

dłużej pełnili swoje funkcje, za dotychcza-
sową współpracę z Samorządem Rychwała 
oraz zaangażowanie w wypełnianie swoich 
obowiązków na rzecz społeczności lokalnej.

Zastępcami przewodni-
czącego zostali: Henryk 
Grądziel oraz Magdale-
na Jagodzińska.
W składzie Rady znaleź-
li się:
Roman Drewniacki – 
przewodniczący, Henryk 
Grądziel – wiceprze-
wodniczący, Magdalena 
Jagodzińska – wiceprze-
wodnicząca,
Radni: Renata Andrze-

jewska, Jan Brzęcki, Aleksander Krzyżanowski, Paweł Kuczyń-
ski, Włodzimierz Lewandowski. Iwona Małolepsza, Krzysztof 
Raczkowski, Jolanta Olkowska, Mirosław Ośkowiak, Cezary 
Piasecki, Zenon Świerczyński, Waldemar Urbaniak.

AKTUALNOŚCI

Składam najserdecniejsze życzenia
z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych.

Niech czas świąteczny przyniesie 
wiele radości, 

odpoczynku od codziennych 
obowiązków oraz satysfakcję z chwil 
spędzonych w rodzinnej atmosferze.

Życzy
Prezes Zarządu Oddziału M-GZOSP RP

/-/ Andrzej Cholewicki 
wraz z bracią strażacką
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AKTUALNOŚCI

Warunkiem obniżenia rachunków jest wystąpienie przez 
mieszkańców do Energii (można to uczynić osobiście w sa-
lonie obsługi w Kaliszu, lub poprzez stronę internetową ht-
tps://www.energa.pl/dla-domu/prosument) o sporządze-
nie aneksu do umowy kompleksowej. Do wniosku o aneks 
należy załączyć skan otrzymanego listownie od Energii po-
twierdzenia przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci.
Przypomnijmy, że projekt realizowany jest na terenie 
czterech gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek. 
Do tej pory wykonano ok 580 z zaplanowanych 668 insta-
lacji czyli 86%. W gminie Rychwał pozostało do wykonania 
15 instalacji. Zgodnie z projektem wszystkie 668 instalacji  
o łącznej mocy 1,895 MW wytworzy 1.982,97 MWe na rok. 
Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na maj.
W gminie Rychwał na 2012 gospodarstw domowych - łącz-
nie z instalacjami które powstały w 2015 roku, zostanie 
zainstalowanych 197 instalacji, a wytworzona energia po-
zwoli na pokrycie 10% zapotrzebowania na energie elek-
tryczną gospodarstw domowych (przy założeniu że gospo-
darstwo domowe średnio zużywa 3000 kWe na rok).
Ponadto od 2015 roku działa instalacja na bibliote-
ce oraz na terenie oczyszczalni ścieków o mocy 40 kW,  
a w 2017 r. panele fotowoltaiczne zainstalowano na bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich.  

W najbliższych miesiącach na hali widowiskowo sportowej  
w Rychwale zostanie wykonana instalacja o mocy 17,9 kWp.
Śmiało można więc powiedzieć, że gmina Rychwał konse-
kwentnie stawia na zieloną energię, a efektem tej polityki 
jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powie-
trza. Realizowane projekty przekładają się także na wyższy 
poziom życia mieszkańców.

FOTOWOLTAIKA – z korzyścią dla środowiska i portfela!
Realizowany od sierpnia 2018 r. projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, 
Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”  przynosi pierwsze korzyści. Mieszkańcy korzystają z energii wytworzonej z instalacji 
fotowoltaicznych co wpływa na zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł, takich 
jak np. węgiel, tym samym spadają rachunki za energię elektryczną.  

Projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków  
i Wierzbinek”  jest współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w 

ramach Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Trwa nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.  Wnioski można składać do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodaw-
ca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.

– Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji 
wahać się będzie od 15 do 90% kosztów kwali-
fikowanych inwestycji, w  zależności od docho-
du na osobę w gospodarstwie domowym. Tym 
samym właściciele domów, których dochody są 
najniższe otrzymają do 90% dotacji na realizację 
przedsięwzięć finansowanych w ramach pro-
gramu. Istnieje również możliwość skorzystania  
z ulgi termomodernizacyjnej. Maksymalne kosz-
ty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dota-
cyjnego wynoszą 53 tys. zł. Więcej na ten temat 
na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: 
61/ 845-62-24, 61/ 845-62-28 i 61/ 845-62-21. 
Informacje dot: Programu czyste Powietrze są 
udzielane w UGiM w Rychwale, Plac wolności 
16, Referat Gospodarki pok. nr 7 p. Aleksandra 
Wojciechowska.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na: 
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)   
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wyma-
gania programu,
• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• instalację odnawialnych źródeł energii 
   (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE
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Jednostki OSP otrzymały nowy sprzęt
29 stycznia br. w remizie OSP w Rychwale, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara przekazał sprzęt ratowniczy dla wszyst-
kich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rychwał, zakupiony w ramach dofinansowania z Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie pn. „Doposażenie jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy Rychwał 
w sprzęt ratowniczy" zostało zrealizowane w ra-
mach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB 

- Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego 
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem  
i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora fi-
nansów publicznych zadań ustawowych związanych 
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzyw-
dzenia przestępstwem i polegało na nabyciu wy-
posażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do 
udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio 
na miejscu popełnienia przestępstwa. 

SEGREGOWANIE ODPADÓW – ZRÓBMY TO LEPIEJ !
W styczniu br. wraz z informacją o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy otrzy-
mali informację o planowanych kontrolach w zakresie prawidłowego segregowania odpadów. 
W latach ubiegłych obserwowaliśmy stały znaczny wzrost 
ilości odpadów komunalnych zmieszanych, jednocześnie nie-
znacznie wzrastała ilość odpadów segregowanych. Przepisy 
krajowe nakładają na gminy obowiązek osiągania coraz to 
wyższych poziomów odzysku odpadów selektywnie zbiera-
nych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, za 
ich nieosiąganie gminy naliczane będą miały kary. Konieczne 
zatem jest zmobilizowanie mieszkańców do zwiększenia do-
kładności przy segregowaniu odpadów „u źródła”, czyli w go-
spodarstwach domowych. Jeśli odpady, które powinny być 
wysegregowane, zostaną wrzucone do odpadów zmiesza-
nych, to trafią one do spalarni odpadów i nigdy nie zostaną 
odzyskane jako surowiec do recyklingu.
Faktem jest, że zdecydowana większość właścicieli nierucho-
mości deklaruje selektywne zbieranie odpadów, niemniej 
faktyczny sposób realizacji zadeklarowanego obowiązku bu-
dzi wątpliwości. Na harmonogramach odbierania odpadów 
w roku 2019 przypomnieliśmy sposób segregowania odpa-
dów obowiązujący w naszej gminie. Prosiliśmy o dokładne 
segregowanie odpadów. Informowaliśmy, że w pojemniku 
na odpady zmieszane nie powinno być odpadów, które na-
leży wrzucać do poszczególnych worków do selektywnej 
zbiórki, ani popiołów, ani też odpadów, które należy odwieźć 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
(w tym odpadów budowlanych). 

Jednocześnie przypomnieliśmy, że zabronione jest spala-
nie odpadów w piecach i „ogniskach” oraz porzucanie ich  
w miejscach niedozwolonych, np. w lesie, rowie itd.
Informowaliśmy, że zawartość pojemników z odpadami ko-
munalnymi zmieszanymi poddawana będzie kontroli. Pierw-

sze kontrole przeprowadzono w lutym br. i ich wynik wskazuje 
na to, że segregacja odpadów jest ciągle trudnym zadaniem. 
Wiele pojemników zawierało odpady, które powinny być 
wysegregowane (najczęściej były to pojemniki wielomate-
riałowe po mleku, śmietanie, opakowania po napojach, jo-
gurtach, serkach, drobne  metale, w tym puszki metalowe). 
Na pojemniki naklejono żółte nalepki z napisem „Pojemnik 
zawierał odpady selektywnie zbierane! UPOMNIENIE”. 
W przypadku powtórnego stwierdzenia w koszu na odpady 
zmieszane odpadów, które powinny być wysegregowane, 
zostaną podjęte czynności administracyjne zmierzające do 
naliczenia opłaty dla właściciela nieruchomości w stawce 
dla odpadów niesegregowanych (20,00 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkującej nieruchomość). 
Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o dokładne segrego-
wanie odpadów, o przeanalizowanie informacji na odwrocie 
harmonogramów odpadów, przypominającej jak prawidło-
wo segregować odpady. Nasze wspólne działania pozwolą 
osiągnąć wymagane poziomy odzysku poszczególnych frakcji 
odpadów.

Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład 
którego weszły: 1 zestaw ratownictwa medycz-
nego PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami 
Kramera , 3 defibrylatory, 4 pilarki spalinowe,  
4 agregaty prądotwórcze, 2 detektory napięcia, 2 de-
tektory wielogazowe, 10 latarek akumulatorowych,  
5 noży do pasów bezpieczeństwa oraz parawan 
do osłonięcia miejsca wypadku wyniosła 58 495 zł 
z czego dofinansowanie to aż 57 910,05 zł - 99%. 
Nowoczesny sprzęt umożliwi strażakom sprawne 
udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bez wątpienia 
przyczyni się też do zwiększenia skuteczności stra-
żaków ochotników oraz poszerzy możliwość działa-
nia jednostek OSP.
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Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny
Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty 
Dużej Rodziny. Od nowego roku karta przysługuje rodzi-
com, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili 
składania wniosku.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicz-
nych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy 
kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego 
korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyj-
nych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, 
kosmetyków, książek czy... paliwa. Posiadanie Karty ułatwia 
więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest świadczeniem 
nieskładkowym,o specjalnym charakterze, finansowanym 
ze środków budżetu państwa. Celem tego świadczenia jest 

codziennego życia.
Wniosek o wydanie karty można złożyć w Urzedzie Stanu 
Cywilnego w Rychwale lub przez internet — na portalu MR-
PiPS Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/.

Jest to kolejne narzędzie do jak najszybszego powiadamiania mieszkańców o za-
grożeniach. Syrena może nadawać dowolne komunikaty głosowe i dźwiękowe. Re-
alizacja projektu we wszystkich gminach powiatu pochłonęła 680 tysięcy złotych  
a dofinansowanie wyniosło 85%. Planowane jest przystąpienie do kolejnego projek-
tu, który pozwoli na rozbudowę systemu o kolejną syrenę, czujnik jakości powietrza  

Projekt „BEZPIECZNY POWIAT KONIŃSKI 
– wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” 

14 marca br. odbył się odbiór techniczny modernizowanego systemu ostrzegania i alarmo-
wania. Gmina Rychwał w ramach współpracy z powiatem konińskim zakupiła syrenę alar-
mową, która została zamontowana na budynku Urzędu.

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wcho-
dzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która określa warunki i tryb 
przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert i sprawozdań dotyczące 
realizacji zadań publicznych

UWAGA  NGO...

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają się wzory ofert i sprawozdań  
z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgod-
nie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe-
tails.xsp… Zmieniają się również wzory uproszczonych ofert i sprawozdań z realiza-
cji zadań publicznych zleconych z pominięciem otwartych konkursów ofert, zgod-
nie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczone-
go wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055) 

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp.

Szczegółowe informacje oraz wzory 
ofert i sprawozdań z wykonania za-
dania publicznego są dostępne na 
stronie Gminy Rychwał pod adresem: 
http://rychwal.pl/…/2116-od-1-marca-
2019-roku-obowiazuja-no. Jednocze-
śnie informujemy, iż do zadań zleco-
nych w konkursach ogłoszonych przed 
dniem 1 marca 2019 r. stosuje się do-
tychczasowe wzory sprawozdań.

uhonorowanie i zapewnienie środków utrzymania osobom, 
które zrezygnowały z zatrudnienia bądź innej działalności 
zarobkowej ze względu na wychowywanie co najmniej 
czwórki dzieci i nie mają prawa do emeryturyw kwocie 
równej lub wyższej od najniższej emerytury.
Bliższe informacje na temat rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego można uzyskaćw zakładce rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające na stronie internetowej www.
krus.gov.pl oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.
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SPOŁECZEŃSTWO

Życzenia dla Jubilatek

Panie Natalia Janowska i Czesława Sztejkowska to dwie miesz-
kanki naszej gminy, które w tym roku obchodziły 100 urodziny. Bur-
mistrz Rychwała Stefan Dziamara, odwiedził Panie w dniu ich urodzin.  
W imieniu Samorządu Rychwała życzył Jubilatkom kolejnych lat w zdro-
wiu i szczęściu. Oprócz życzeń Panie otrzymały upominki od władz gmi-
ny oraz bukiety kwiatów.

W niedzielę 25 listopada br. 160 osób bawiło się na „Balu 
Seniora” zorganizowanym przez Uniwersytet Trzeciego 
Wieku oraz Koło Emerytów i Rencistów z Rychwała pod 
patronatem Burmistrza Rychwała Stefana Dziamary. W tej wy-
jątkowej imprezie oprócz seniorów, udział wzięli władze gminy 
oraz zaproszeni goście. W imieniu samorządu życzenia i podzię-
kowania dla seniorów na ręce Prezes UTW Magdaleny Leśnej  
i Przewodniczącej Koła Emerytów i Rencistów Jadwigi Tomasik zło-
żył burmistrz Stefan Dziamara i Przewodniczący Rady Miejskiej Ro-
man Drewniacki. Nim seniorzy ruszyli do tańca wysłuchali koncer-
tu w wykonaniu chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tego typu 
wydarzenie jest najlepszym dowodem, że lokalni seniorzy nadal 
są aktywni i jednocześnie chcą zmieniać wyobrażenie i stereotypy 
o osobach starszych. Bal seniora to okazja do integracji i lepszego 
poznania się osób z terenu gminy Rychwał, a także zaznaczenia 
pozytywnego wizerunku seniorów, jako ludzi zaangażowanych  

SENIORZY BAWILI SIĘ NA BALU

w życie społeczne i kulturalne. Jest to również po-
dziękowanie dla nich za ich trud doświadczenie i wie-
dzę, która jest niezwykle ważna oraz przydatna dla 
młodszych pokoleń. Podczas tego wieczoru seniorzy 
udowodnili , że metryka to tylko liczby. Wszystkim se-
niorom życzymy przede wszystkim zdrowia, samych 
radosnych chwil w codziennym życiu i jeszcze wielu 
takich spotkań.

IX  RYCHWALSKI  BAL  CHARYTATYWNY 
Uczestnicy IX Rychwalskiego Balu Charytatywnego, któ-
ry odbył się 12 stycznia br. po raz kolejny udowodnili, że 
bawiąc się można pomagać. Ponad 41 000 zł zebrane na 
balu pozwoliło wesprzeć nie tylko 14-miesięczną Len-
kę, mieszkankę naszej gminy, ale również inne potrze-
bujące osoby w tym rodzinę z Grochów, która ucierpiała 
w wyniku wybuchu gazu. Bale charytatywne na stałe 
wpisały się w gminny kalendarz. Od 2011 do 2018 roku 

udało się już wesprzeć 108 osób. Pomoc kierowana była 
do najbardziej potrzebujących rodzin. Pozyskane środki  
w wysokości 155 601,82 zł umożliwiły wyjazd dzieci wraz  
z rodzicami lub opiekunami na turnusy rehabilitacyjne (łąc 
znie 64 osoby), a także wsparcie pieniężne dla 44 osób. Do-
skonale rozumiem, że przekazywane fundusze są kroplą  
w stosunku do potrzeb, ale w miarę naszych możliwości stara-
my się wspierać i pomagać - mówi burmistrz Stefan Dziamara. 
W tym roku kolejna grupa dzieci wraz z opiekunami wyjechałą 
na turnus wypoczynkowy do Kołobrzegu. Dziękujemy wszyst-
kim za wsparcie i życzliwość.
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SPOŁECZEŃSTWO

SPOTKANIE NOWOROCZNE

Spotkanie Noworoczne rozpoczęło się minutą ciszy, aby 
uczcić pamięć zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza oraz Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizaj-
ka. Uroczystość była okazją do okazania wdzięczności 
osobom i firmom, które swoją działalnością w szczegól-
ny sposób przyczyniły się do rozwoju różnych obszarów 
i dziedzin życia naszej gminy. Oprócz podsumowania 
zeszłego roku, omówione zostały także plany inwestycji  
i działań na rok 2019.
       Na zaproszenie Burmistrza Rychwała Stefana Dzia-
mary oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana 
Drewniackiego odpowiedzieli m.in. Wiesław Szczepański 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go, Tadeusz Tomaszewski Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego z małżonką, Maciej Sytek Pełno-
mocnik Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. 
transformacji subregionu, samorządowcy, radni i soł-
tysi, księża, przedstawiciele służb mundurowych, pre-

17 stycznia br. Hala widowiskowo-sportowa w Rychwale wypełniła się znakomitymi gośćmi. Wszystko za sprawą wydarze-
nia, które już po raz dziewiąty zorganizował Samorząd Rychwała. 

zesi OSP, oraz przedsiębiorcy i właściciele firm, a także 
kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Jak 
co roku podczas uroczystości zostały wręczone odzna-
czenia i podziękowania. Tytułem honorowym „Zasłużo-
ny dla Gminy i Miasta Rychwał” za całokształt dotych-
czasowej współpracy z Samorządem Rychwała na niwie 
działalności gospodarczej, a także w dziedzinie kultu-
ry i promocji walorów naszej Małej Ojczyzny – Gminy  
i Miasta Rychwał Burmistrz Rychwała oraz członkowie 
Kapituły uhonorowali Macieja Witczaka, Krzysztofa 
Pawlaka, Jarosława Zbierskiego, Jarosława Majkow-
skiego, Piotra Miłkowskiego oraz Jacka Pinciaka. 
Podziękowania za owocną współpracę na niwie dzia-
łalności gospodarczej otrzymali Karol Musiał, Andrzej 
Michalski oraz Łukasz Kopka. Kolejne podziękowania 
za współpracę gospodarczą, społeczną oraz sportową 
otrzymali Marian Janczak, Maciej Konieczka i Łukasz 
Dziamara.
             Życzymy wielu sukcesów drodzy przedsiębiorcy 
oraz udanej realizacji zawodowych planów.

PIERWSZY RYCHWALSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY

Wydarzenie zorganizowane przez Burmistrza Rychwała 
oraz Stowarzyszenie Vida Artis cieszy-
ło się dużą popularnością odwiedzają-
cych go mieszkańców. 
Do udziału w jarmarku zgłosiło się ponad 
30 wystawców nie tylko z terenu naszej 
gminy. Stoiska przygotowały m.in. koła 
gospodyń, szkoły oraz stowarzyszenia.  
W miłej atmosferze wszyscy uczestni-
cy mieli możliwość podziwiania świą-
tecznych dekoracji, ręcznie robionych 
ozdób bożonarodzeniowych a także 
skosztować świątecznych przysmaków 
m.in. barszczu z uszkami, który został przygotowany przez 
Koło Emerytów i Rencistów z Rychwała. Podczas jarmar-

16 grudnia br. po raz pierwszy rychwalski rynek zamienił się w Jarmark Świąteczny. 
ku nie mogło zabraknąć św. Mikołaja, który chętnie pozował 

do zdjęć oraz zabawiał najmłodszych. 
Dzieci wspólnie z Burmistrzem zawiesi-
ły ozdoby na choince. W czasie impre-
zy odbył się również konkurs piosenki 
świątecznej, w którym udział wzięły 
dzieci ze szkół z terenu naszej gminy. 
Usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy oraz 
pastorałki w wykonaniu solistów oraz 
chórów. Jarmark świąteczny był do-
skonałą okazja by przy blasku lampek  
i dźwiękach kolęd wprowadzić wyjątko-
wy, gwiazdkowy nastrój i miło spędzić 

wspólnie czas. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tego wydarzenia i do zobaczenia za rok.
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OŚWIATA

Jubileusz 30-lecia 
nadania imienia Patrona Szkoły Arkadego Fiedlera

21 marca br. Szkoła Podstawowa w Rychwale obchodziła Jubileusz 30-lecia nadania imie-
nia Patrona Szkoły Arkadego Fiedlera.

Życzymy Państwu dalszych osiągnięć  
i sukcesów w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej, rozwoju Szkoły oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu rodzinnym i oso-
bistym. Jubileusz pozostanie na zawsze  
w naszych sercach i miłych wspomnieniach.

Była to doskonała okazja do wspomnień, sięgnięcia pamięcią do minionych 
lat oraz przedstawienia sukcesów i osiągnięć szkoły. Na uroczystość przyby-
li zaproszeni goście -  Dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu delegatura 
w Koninie Arkadiusz Chmielewski, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Drewniacki wraz z Radnymi, dy-
rektorzy placówek z terenu naszej gminy, przedstawiciele Rady Rodziców, 
nauczyciele, emerytowani pracownicy, rodzice i uczniowie. 
Gościem honorowym uroczystości był Marek Fiedler - syn patrona szkoły. 
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwo-
wego w obecności sztandarów. Po części oficjalnej przyszedł czas na część 
artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły. Był też wywiad z gościem spe-
cjalnym, który przeprowadziła absolwentka placówki, a obecnie animator 
Kina za Rogiem Agnieszka Krawczyńska.
 Z okazji pięknego Jubileuszu składamy Dyrekcji oraz Gronu Pedago-
gicznemu wyrazy szacunku i podziękowania za trud wkładany w kształ-
towanie umysłów i charakterów młodego rychwalskiego pokolenia. 

Szkolny  Klub Wolontariatu
    W roku szkolnym 2018/2019 z inicjatywy uczniów i nauczycieli  
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie zo-
stał powołany Szkolny Klub Wolontariatu. Jego członkom przyświe-
ca  chęć pomagania najbardziej potrzebującym, reagowanie czynnie 
na potrzeby środowiska, inicjowanie działań w środowisku szkolnym 
i lokalnym, wspomaganie różnego typu inicjatyw charytatywnych  
i kulturalnych. Działania wolontariuszy są okazją do sprawdzenia sie-
bie, wykorzystania posiadanych zainteresowań, uzdolnień, nawiąza-
nia współpracy z rówieśnikami, nauki nowych umiejętności, zdobycia 
wiedzy – do rozwoju siebie. Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania 
wolontariusze szkoły w Dąbroszynie mogą pochwalić się wieloma dzia-
łaniami, których realizacji się podjęli. Nawiązali współpracę z fundacja-
mi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz osób 
potrzebujących pomocy. 

Do najważniejszych działań Szkolnego Klubu Wolontariatu za-
liczyć można akcje:
• BohaterON- wolontariusze samodzielnie wykonali kartki, któ-
re wysłali do Powstańców Powstania Warszawskiego,
• ,,Pomoc mierzona kilometrami”- akcja w porozumieniu z Fun-
dacją TVN Nie Jesteś Sam
• ,,Książka dla Pana Włodka”- pomoc w odbudowaniu mobilnej 
księgarni
• ,,Maskotka dla chorego dziecka”- akcja w porozumieniu  
z Fundacją Mam Marzenie,
• ,,Przedświąteczna zbiórka żywności„- zbiórka darów w poro-
zumieniu z Konińskim Bankiem Żywności,
• ,,Świąteczna kartka dobroczynna”- pomoc niepełnospraw-
nym we współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda,
• ,,Pogotowie Świętego Mikołaja”- pomoc dla Domu Dzieci  

i Młodzieży w Nowym Świecie
• porządkowanie mogiły Powstańców Styczniowych oraz gro-
bów zapomnianych i opuszczonych na parafialnym cmentarzu.

Ponadto członkowie klubu przygotowali koncert pieśni patrio-
tycznych dla społeczności lokalnej w kościele św. Rocha w Dąbro-
szynie. Szkolny Klub Wolontariatu przystąpił również do ogólno-
polskiej akcji #RazemNaŚwięta, w ramach której została zebrana 
żywność i przygotowano 5 paczek dla osób samotnych z terenu 
naszej gminy, wolontariusze piekli ciasto dla rodziców, babć  
i dziadków oraz zapalili ,,świąteczne światło” na grobie Powstań-
ców. Szkolny Klub Wolontariatu wspomaga wychowanie dzieci i 
młodzieży szkoły oraz buduje poczucie sensu z faktu pomagania 
innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Opiekunem klubu jest  
p. Violetta Kruszczak.
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Młodzież zapobiega pożarom

Aby wziąć udział w eliminacjach gminnych, uczniowie prze-
szli etap szkolny. Tradycyjnie konkurs odbył się w dwóch 
kategoriach wiekowych. Najlepszą wiedzą z zakresu pożar-
nictwa, sprzętu, ochrony przeciwpożarowej i organizacji 
ochotniczych straży pożarnych okazali się:
W kategorii I: klasy I-VI szkoły podstawowej:I miejsce Wik-
toria Andrzejewska SP Jaroszewice Grodzieckie, II miejsce 
Kacper Szczepaniak SP Biała Panieńska, III miejsce Martyna 
Grześkiewicz SP Kuchary Kościelne.
W kategorii II: klasy VII,VIII szkoły podstawowej oraz klasy III 
gimnazjum: I miejsce Kamila Wojtczak SP Biała PanieńskaII 
miejsce Łukasz Wojciechowski SP Rychwał III miejsce Do-
nata Łuczak SP Jaroszewice Grodzieckie. Wiktoria Andrze-

22 lutego br. r. w sali OSP w Rychwale odbyły się eliminacje gminne do XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowane przez ZOSP RP Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Rychwale.

jewska i Kamila Wojtczak reprezentowały Gminę Rychwał 
w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu Powiatowym,  
w którym Kamila Wojtczak zajęła III miejsce. Gratulujemy.                

OŚWIATA

Harcerze Nadszedł już czas... Przygodę czas zacząć! Harcerze wracają 
do gminy Rychwał. 
Po 30 latach nieobecności w gminie Rychwał swą działalność 
wznawia drużyna harcerska, która będzie funkcjonowała  
w Szkole Podstawowej w Grochowach. 
W dniu 18.03.2019 r. uczniowie wraz z drużynowym Marci-
nem Jędro oraz dyrektorem szkoły Romanem Izydorczykiem 
przedstawili w Gminie plany związane z powstaniem dru-
żyny harcerskiej w szeregach, której chętnie widzą również 
kolegów i koleżanki z innych szkół naszej gminy. ,,Pierwsza 
zbiórka Próbnej Drużyny Harcerskiej w Grochowach już za 
nami! 1,5 godziny minęło jak 15 min. Drużyna podzielona na 
zastępy, zastępom zadania wyznaczone! Nie pozostaje nic 
więcej, jak poczynić przygotowania do pierwszego wspólne-
go biwaku. Pe!-Ka!-Pe! - Pięknie! Kurczę!
Pięknie! Czuwaj!".

Szóstoklasistom przebadano słuch
Badania słuchu dla uczniów 
klas VI odbyły się w SP  
w Rychwale, które wykonali 
lekarze ze Szpitala Kliniczne-
go im. H. Święcickiego UM 
w Poznaniu, w ramach reali-
zacji programu zdrowotne-
go – „Badanie przesiewowe 

słuchu u młodzieży klas szó-
stych szkoły podstawowej – 
Hej, słyszysz???”. Głównym 
celem tego programu jest 
wczesne wykrywanie oraz 
prewencja czuciowo-nerwo-
wa ubytków słuchu poprzez 
przeprowadzenie badań 

przesiewowych  
i działań infor-
macyjno-eduka-
cyjnych. 
W badaniach 
udział wzięło ponad 80 
szóstoklasistów ze szkół  
z terenu naszej gminy.

NOWY BUS Wyrównywanie szans i zmniejszanie barier transportowych, a tym samym 
niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, a szczególnie dzieciom i mło-
dzieży jest kolejnym działaniem podejmowanym przez Samorząd Rychwała 
na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Dzięki realizacji programu pt. ,,Pro-
gram wyrównywania różnic między regionami III” uzyskano ze środków 
PFRON dofinansowanie na zakup 9-cio osobowego busa, przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych tym również osób będących na wóz-
kach inwalidzkich. Wartość projektu to około 140 tys. zł, natomiast wartość 
dofinansowania to 80 tys. zł. Z nowo zakupionego pojazdu będą korzystać 
przede wszystkim dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach edukacyjnych 
oraz innych dających im wsparcie w prawidłowym rozwoju. Nauczanie in-
dywidualne, choć bardzo potrzebne, zapewne nie jest wystarczające, tylko 
placówka szkolna posiada doskonałą bazą do prowadzenia zajęć nie tylko 
edukacyjnych, ale kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych jak i również re-
habilitacyjnych.

Samorząd Rychwała jak co roku w ferie zimowe przygotował dla najmłodszych 
szereg atrakcji, więc nie można było się nudzić. Program ferii przewidywał zajęcia  
w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale. Dzieci mogły więc w ciekawy sposób 
spędzić czas. Zajęcia sportowe, gry i zabawy zespołowe, czy fitness. Uczniowie 
skorzystali również z kręgielni oraz oglądali filmy w Kinie za Rogiem. Zainteresowa-
nie zajęciami było bardzo duże. Z tygodniowych zajęć skorzysta ponad 170 dzieci. 

FERIE  ZIMOWE 
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     Impreza zorganizowana została w sali OSP w Grochowach. Gwiazdą wieczoru 
był zespół D-BOMB polska grupa muzyczna. Gospodarzami wieczoru byli Bur-
mistrz Rychwała i Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale oraz Sołectwo 
Grochowy.
Tradycyjnie świętowanie rozpoczęło się życzeniami dla Pań, które złożył bur-
mistrz Stefan Dziamara, Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Drewniacki oraz 
Proboszcz Parafii pw. Św. Doroty w Grochowach Radosław Cyrułowski. 
     Jak co roku dla przybyłych gości przygotowano konkursy z nagrodami w któ-
rych do wygrania były m.in. talony na zabiegi fryzjerskie i kosmetyczne, zestawy 
kosmetyków Avon i Livioon, bilety do kina, karnety na fitness, kręgielnię oraz 
Termy Uniejów. Kolejnym punktem imprezy był występ Gwiazdy wieczoru zespo-
łu D-BOMB, który zafundował publiczności wokalno-taneczną rozrywkę w rytmie 
disco-polo. Serwując pyszne słodkości o podniebienia uczestników zadbały panie 

Święto Kobiet w Grochowach
        We wtorek 5 marca br. w ostatni dzień karnawału, mieszkanki Gminy Rychwał miały okazję do spotkania i wspólnej 
zabawy podczas Gminnego Dnia Kobiet. 

z Koła Gospodyń w Grochowach. Wspólnie spędzony czas przy-
niósł wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń. 
      Impreza zakończyła się w tanecznych rytmach. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania tej 
niepowtarzalnej uroczystości i już dziś zapraszamy na kolejny 
Gminny Dzień Kobiet za rok.

OŚWIATA

 repertuar Kina za Rogiem 

KULTURA

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych pod opieką W. Juszczak, 
I. Rzepki oraz A. Łaźnej wzięli udział w rozprawie sądowej, która odbywała się  
w Sądzie Rejonowym w Koninie. Po rozprawie uczestniczyli w rozmowie z panią 
sędzią oraz panią prokurator, które zapoznały ich z pracą w zawodzie, jaki wyko-
nują. Kolejną atrakcją była wizyta w ,,Przyjaznym pokoju" oraz w pokoju mediacji.

OŚWIATA  I WYCHOWANIE

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA. 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.
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SPORT
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W sobotę 26 stycznia br. Hala widowiskowo-sportowa w Rychwale zamieniła się w arenę zmagań sympatyków tenisa 
stołowego. Rozegrany został VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rychwał. Turniej cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Do rywalizacji stanęło ponad 60 uczestników w 7 kategoriach. W poszczególnych kategoriach najlepszymi 
okazali się :
W kategorii do 13 lat: 
I. Oskar Świątek 
II. Kacper Szumigalski 
III. Antoni Maciaszek 
W kategorii: 14-18 lat: 
I . Adam Kowalski 
II. Jakub Kalinowski 
III. Kamil Janiszyn 
W kategorii: 19-29 lat: 
I. Adrian Grądziel 
II. Michał Brodecki  
W kategorii: 30—50 lat  
I. Robert Janiszyn 
II. Jarosław Majkowski 
III. Waldemar Urbaniak 

W kategorii: powyżej 50 lat 
I. Marek Woźniak 
II. Stefan Dziamara 
W kategorii: kobiety bez limitu 
wieku 
I. Aneta Woźniak 
II. Roksana Antczak 
III. Oliwia Szurgot 
W kategorii: open dla zawodników 
spoza gminy Rychwał bez limitu 
płci i wieku: 
I. Paweł Małkus 

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Nagrodzeni zostali również najmłodszy i najstarszy uczest-
nik turnieju. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy organizacji VII Turnieju Tenisa Stołowego. 
Zapraszamy na kolejną edycję turnieju już za rok.

XXI ZIMOWA SPARTAKIADA MIESZKAŃCÓW WSI POWIATU KONIŃSKIEGO  
Reprezentacja Gminy Rychwał oka-
zała się najlepsza w XXI Zimowej 
Spartakiadzie Mieszkańców Wsi Po-
wiatu Konińskiego. Drugie miejsce za-
jęła gmina Golina, a trzecie Stare Miasto.  
O zwycięstwo w zawodach walczyło  
6 drużyn. Tradycyjnie powiatowe elimina-
cje trwały trzy dni. Piłka siatkowa kobiet  
i mężczyzn została rozegrana w Kleczewie 
natomiast piłkę nożną mężczyzn rozegra-
no w Golinie. Powiatowy finał imprezy 
rozegrany został w niedzielę 17 lutego br.  
w kompleksie sportowo-dydaktycznym 
Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych  

w Żychlinie. Drużyny mierzyły się  
w sześciu konkurencjach: podnoszeniu 
ciężarka 17,5 kg, rzucie lotką do tarczy, 
przeciąganiu liny, wieloboju rekreacyj-
nym, rzutach karnych do bramki oraz 
konkursie wiedzy z historii sportu LZS 
województwa wielkopolskiego. Do 
punktacji doliczono również wyniki  
z wcześniej rozegranych gier zespoło-
wych. Tradycyjnie najlepsi sportowcy 
spartakiady otrzymali puchary, medale 
oraz pamiątkowe dyplomy. 
3 marca zawodnicy z gminy Rychwał 
Joanna Nuszkiewicz, Bogdan Zaskórski, 

Piotr Nuszkiewicz, Bartosz Drewniacki, 
Konrad Szepe, Arkadiusz Konopczyński, 
Michał Brodecki, Adrian Zaradzki, Dawid 
Dominiak reprezentowali powiat w Go-
linie, gdzie odbył się XXI finał Zimowej 
Wielkopolskiej Spartakiady LZS Miesz-
kańców Wsi o Puchar Przewodniczącego 
Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. 
W rywalizacji udział wzieło 16 Powiatów  
z Województwa Wielkopolskiego. Po-
wiat Koniński zajął pierwsze miejsce. 
Gratulujemy zwycięstwa oraz dziękuje-
my wszystkim uczestnikom Spartakiady 
reprezentującym naszą gminę.

TURNIEJ NAUCZYCIELI SZKÓŁ POWIATU KONIŃSKIEGO     

1 lutego br. w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale zo-
stał rozegrany Turniej Nauczycieli Szkół Powiatu Konińskie-
go w piłce siatkowej o Puchar Starosty Konińskiego. 
W zawodach udział wzięło 5 drużyn reprezentujących na-
uczycieli z gmin Powiatu Konińskiego. Najlepszą drużyną 
okazała się drużyna z Krzymowa, drugie miejsce zajęła dru-
żyna z Rychwała, trzecie miejsce Golina, czwarte Rzgów  
a piąte miejsce zajęli nauczyciele ze Starego Miasta. Zwy-
cięskie drużyny otrzymały puchary, które w imieniu organi-
zatorów wręczył Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. Cały 
turniej przebiegł w sympatycznej atmosferze. Zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.



SPORT

2 miejsce CKS Zbiersk 
3 miejsce Sparta Konin 
4 miejsce Zjednoczeni Rychwał I 
5 miejsce Wicher Dobra II 
6 miejsce RM Team 
7 miejsce FC Dąbroszyn 
8 miejsce Zjednoczeni Rychwał II
Najlepszy zawodnik: 
Jakub Domagalski 
(CKS Zbiersk) 
Najlepszy strzelec: 
Mateusz Kałużny 
(Wicher Dobra I) 
Najlepszy bramkarz: 
Oliwier Świątek 
(Zjednoczeni Rychwał I)                                                              
ZR CUP 2019 SENIORZY 
1 miejsce Zjednoczeni Rychwał II 

Klasyfikacja końcowa
 ZR CUP 2019 ORLIKI 
1 miejsce LKS ŚLESIN I 
2 miejsce LKS ŚLESIN II 
3 miejsce Zjednoczeni Rychwał I 
4 miejsce Piast Grodziec 
5 miejsce Warta Rumin I 
6 miejsce Warta Krzymów 
7 miejsce Warta Rumin II 
8 miejsce Zjednoczeni Rychwał II
Najlepszy zawodnik: 
Marcel Sobczak (Piast Grodziec) 
Najlepszy strzelec: 
Mateusz Nep 7 goli (LKS Ślesin I) 
Najlepszy bramkarz: 
Wiktor Grądecki (Zjednoczeni Rychwał I)                                                           
ZR CUP 2019 MŁODZIKI
1 miejsce Wicher Dobra I 

OTWARTE MISTRZOSTWA KARATE OYAMA w Dąbiu  
2 lutego br. w Dąbiu odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Karate Oyama gdzie w kon-
kurencji kata i w walkach na soft-kije ry-
walizowali młodzi karatecy. Aż jedenaście 
medali wywalczyli zawodnicy z Rychwała. 
Organizatorami Mistrzostw byli: Turkow-
ski Klub Karate oraz Urząd Miasta i Gmi-
ny Dąbie. W zawodach wystartowało 73 
zawodników z Rychwała, Kłodawy, Tur-
ku, Grodźca, Brudzewa, Dąbia, Przedcza  
i Mycielina. Zawody sędziowali: sędzia 
główny - sensei Włodzimierz Rygiert  
4 dan (szef Makroregionu Centralnego) 

oraz sensei Paweł Wasiak 1 dan, sempai Hubert Chwiał-
kowski 2 kyu, sempai Janusz Burszewski 2 kyu, sempai 
Marcin Mielcarek 2 kyu, sempai Natalia Królikowska 2 kyu. 
Medalistami zostali: w kata - Mikołaj Spychała, Aleksandra 
Krysiak, Daria Furtak, Maksymilian Spychała, Eryk Lewan-
dowski; w walkach na soft-kije - Mikołaj Spychała, Wiktor 
Kawala, Antoni Maciejewski, Daria Furtak, Maksymilian Spy-
chała i Eryk Lewandowski.

2 miejsce Tulisia Tuliszków I 
3 miejsce Zjednoczeni Rychwał I 
4 miejsce KKF u18 
5 miejsce Tulisia Tuliszków II 
6 miejsce Warta Rumin 
7 miejsce Czarni Brzeźno 
8 miejsce GKS Rzgów 
9 miejsce KS Pocztowy 

10 miejsce FC Dąbroszyn
Najlepszy zawodnik: 
Szymon Jezierski (ZR II) 
Najlepszy strzelec: 
Przemysław Skibiszewski (ZR I) 
Najlepszy bramkarz: 
Eryk Adamiak (Czarni Brzeźno)      

TURNIEJ ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ CUP 
11 lutego w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale odbył się Turniej piłki nożnej ZR CUP zorganizowany przez klub 
sportowy LKS Zjednoczeni Rychwał oraz Samorząd Rychwała. W turnieju udział wzięło 36 drużyn / 360 zawodników/.

10 marca reprezentanci sześciu gmin: Goliny, Kleczewa, Kramska, Rychwała, Rzgowa i Wilczy-
na wzięli udział w X Mistrzostwach Burmistrzów, Wójtów i Radnych Gmin Powiatu Konińskie-
go w Tenisie Stołowym które rozegrane zostały w Kleczewie. Gminę Rychwał reprezentował 
Radny Rady Miejskiej Waldemar Urbaniak, który zdobył II miejsce w kategorii mężczyzn do 
50 lat. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

RADNY Z RYCHWAŁA NA PODIUM


