Trzynaste i szczęśliwe - Impresje Muzyczne 2016
Tegoroczny Piknik Orkiestr
Dętych już za nami. Kilka tygodni przygotowań zaowocowało piękną, barwną paradą,
niesamowitymi koncertami
i pokazami. Wszystko to działo
się 10 i 11 września podczas
XIII Rychwalskich Impresji
Muzycznych. Ich organizatorem była Orkiestra Quantum
OSP w Rychwale, Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie

z Placu Wacława Jedyńskiego
do Parku Miejskiego w Rychwale, w której uczestniczyli:
orkiestry i zespoły, motocykliści, cykliści, konne zaprzęgi,
dzieci ze stowarzyszenia „Vida
Artis”, dzieci z Turkowskiego
Klubu Karate „Oyama” oraz
podopieczni ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Rychwała.
Gościem specjalnym tegokoncert Orkiestry Quantum.
Koncertowi towarzyszyły pokazy mażoretek i Turkowskiej
Grupy Tancerzy Ognia. Na
zakończenie goście mogli podziwiać pokaz fajerwerków.
W imieniu Orkiestry Quantum ogromnie dziękuję gościom XIII Impresji: orkiestrom,
mażoretkom, zespołom ta-

sje już dawno byłyby historią
a tylu wspaniałych młodych
ludzi w jednym miejscu nie mogłoby koncertować. Dziękuję
tym z Was, którzy ciężko pracowali w tworzeniu wizerunku orkiestry poprzez Plenerowy Teatr
Młodego Aktora z “Kotem w butach” na czele. Vida Artis działa
pełną parą na nasze wspólne

necznym, grupom motocyklowym i przyjaciołom, którzy od
lat tworzą z nami Rychwalskie
Impresje. Dziękuję naszym
wspaniałym sponsorom, bez
których nie byłoby święta muzyki w Rychwale. Osobiście
chcę złożyć wyrazy uznania
członkom Orkiestry Quantum,
za niesamowity wkład pracy
w przygotowanie imprezy.
Gdyby nie Wasza praca Impre-

efekty. Podziękowania składam
na ręce rodziców, którzy byli
z nami, jak również na ręce Burmistrza p. Stefana Dziamary
i Starosty Konińskiego p. Stanisława Bielika – mówił kapelmistrz Zbigniew Osajda.
Honorowy patronat nad
Impresjami objęli: Wojewoda
Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starosta Koniński i Burmistrz
Rychwała.

Orkiestra Dęta Dobra – Żeronice
oraz Samorząd Rychwała. Tegoroczne święto muzyki rozpoczął duet mimów. Postacie w czarnych strojach
z instrumentami pojawiały się
w różnych miejscach miasta,
żeby przypomnieć mieszkańcom o zbliżającym się święcie
muzyki. Sobotnie popołudnie
upłynęło przy dźwiękach
orkiestr: z Woli ze Śląska i Rychwała, które wykonały parady
w okolicznych miejscowościach. W Parku Miejskim odbyło się Narodowe Czytanie
„Quo vadis” oraz finał Plenerowego Teatru Młodego Aktora
z musicalem „Kot w butach”
Stowarzyszenia Vida Artis.
Drugi dzień Impresji rozpoczął się uroczystą paradą

Mażoretki „Vena” z Przemętu

rocznej imprezy był Vladimir
Prezlyata, który do Rychwała
przyjechał z Ukrainy. Instrumentalista wykonał koncerty
na fletni Pana na ulicach Rychwała i Grochów, a podczas
koncertu Orkiestry Quantum
zagrał z muzykami peruwiańską melodię El condor pasa.
W bogatym programie XIII
Impresji nie zabrakło orkiestr
dętych z Woli, Swarzędza,
Przemętu, Mycielina, Słupcy, Dobrej, Królikowa, Pyzdr
i Rychwała. Niesamowite wrażenia podczas koncertów towarzyszyły wszystkim zebranym. Dla dzieci przygotowano
konkurs plastyczny i wiele innych atrakcji. Finalnym punktem Impresji Muzycznych był

Mażoretki Orkiestry Quantum OSP w Rychwale
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AKTUALNOŚCI

Ekologicznie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w 2016 roku
pozytywnie rozpatrzył 3 wnioski złożone przez naszą gminę
o dotacje na przedsięwzięcia
związane z ochroną środowiska.
W 2016 r. zrealizowano także
projekt, na który decyzja o przyznaniu środków przez WFOŚiGW
zapadła jeszcze w 2015 r. Dwa
wnioski dotyczyły dokumentów
strategicznych
niezbędnych
naszej gminie dla pozyskiwania
środków na zadania związane

z ochroną środowiska. Otrzymaliśmy dotację na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
w wysokości 10.332 zł. Następnym dofinansowanym dokumentem jest Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Rychwał.
Na zadanie to otrzymaliśmy
dotację w wysokości 22.000 zł.
Zadanie obecnie jest w trakcie
realizacji.
Dotację
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
otrzymały również dwa przedsięwzięcia z zakresu edukacji
ekologicznej.
Zadanie p.n. „Edukacja ekologiczna społeczeństwa gminy

Rychwał pod hasłem – Rychwalskie potyczki z niską emisją”
obejmuje zorganizowanie seminarium „Oddech dla Ziemi, czyli
jak zapobiegać niskiej emisji”,
przygotowanie ulotek dotyczących niskiej emisji oraz przeprowadzenie konkursów i warsztatów dla uczniów szkół gminy
Rychwał. Na zadanie otrzymano
dotację w wysokości 15.000
zł, całkowity koszt projektu to
20.000 zł.
Zadanie p.n. „Kształtowanie
świadomości i zachowań dzieci
i młodzieży w Gminie Rychwał –
projekt: „BLISKO NATURY” otrzymało dotację w wysokości 30.000
zł, przy całkowitym planowanym

koszcie 41.205 zł. Pozyskane
środki pozwolą na zrealizowanie „zielonej klasy” przy Zespole
Szkół w Rychwale, a także doposażenie w pomoce dydaktyczne
pracowni przyrodniczej, biologicznej, geograficznej i chemicznej. „Zielona klasa” obejmuje
utwardzenie podłoża, zakup
4 ławostołów oraz wykonanie
6 tablic o tematyce związanej
z ochroną środowiska. Pomoce
dydaktyczne niezbędne są dla
zobrazowania treści przyrodniczych i ekologicznych przekazywanych na zajęciach szkolnych,
a ich bogactwo i atrakcyjność
pozwoli uczniom lepiej przyswajać przekazywaną wiedzę.

Nowe drogi i chodniki
Jak co roku tak i w 2016
w gminie Rychwał przybyło
dróg asfaltowych. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego udało się zrealizować dwa odcinki. Podbudowę
z tłucznia kamiennego i warstwę
nawierzchni asfaltowej, wykonano w miejscowości Dąbroszyn
(Piskorzew) na odcinku 700 mb
oraz w miejscowości Gliny, gdzie
zrealizowano drogę długości
542 mb. W miejscowości Gliny
utwardzono także parking przy
remizie OSP o powierzchni ponad 500 m². Prace te zrealizowane były w okresie lipiec – wrzesień, a ich wykonawcą była firma
SKANSKA S.A. Całkowita wartość
tych trzech inwestycji to ok.
350 000 zł.
Nowa infrastruktura drogowa powstaje także w Rychwale.
W okresie od czerwca do września Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rychwale dokonało utwardzenia terenu przy „Pawilonach” – na
zlecenie PSS Społem w Turku,
oraz wykonano dojście do kościoła od strony ul. Ogrodowej.
Nasza spółka komunalna w tym
okresie wybudowała także chod-

nik wraz z miejscami parkingowymi przy Przedszkolu PLASTUŚ.
Inwestycja ta z pewnością poprawi bezpieczeństwo i komfort
uczestników ruchu drogowego
ze szczególnym uwzględnieniem
przedszkolaków i ich rodziców.
Obecnie PGKiM wykonuje prace
przy budowie chodnika przy ul.
Okólnej.
Z pewnością najbardziej na
wizerunek Rychwała wpłynie
trwająca przebudowa ul. Konińskiej, obejmująca wykonanie
chodników, miejsc parkingowych i nową nawierzchnie asfaltową. Jest to inwestycja Powiatu
Konińskiego współfinansowana
przez gminę Rychwał, której
wkład w tą inwestycje wynosi
150 000 zł. W związku z tą inwestycją Energa Operator dokończył wymianę słupów energetycznych przy tej ulicy.
Trwają także prace przy budowie chodnika na ul. Grodzieckiej. Inwestycja ta realizowana
jest przez Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Zakończono już I etap tej inwestycji obejmujący wykonanie
kanalizacji deszczowej i chodnika. We wrześniu rozpoczęła się

Chodnik przy przedszkolu w Rychwale
realizacja II etapu, w ramach któpodnieść stan sześciu odcinków
rego przewiduje się wykonanie
dróg gminnych. Prace te wykonachodnika do końca ul. Grodzieno na drogach w sołectwach Dąckiej. W sumie za kwotę 620 000
broszyn, Modlibogowice, Broniki,
zł wybudowane zostanie 850 mb
Jaroszewice Grodzieckie, Zosinki
chodnika wraz z odwodnieniem.
i Siąszyce. Łącznie utwardzono
Gmina Rychwał wspiera Zarząd
tym materiałem 1 700 mb dróg.
Dróg Wojewódzkich przy
realizacji tej inwestycji
poprzez podział i wykup
działek zajętych pod budowę chodnika.
We wrześniu wykonano utwardzenie dróg gminnych przy użyciu destruktu.
Dzięki możliwosci zakupu
w bardzo atrakcyjnej cenie
materiału bedącego do dyspozycji Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
oraz wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu, takiego
jak rozściełacz i walec droNowa droga w Glinach
gowy, udało się znacznie

Nowe władze w Spółce Wodnej w Rychwale

Utwardzanie drogi w Piskorzewie

W wyniku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółki
Wodnej w Rychwale z dnia 27 września 2016 r. dokonano zmian
w jej organach. Pracę w nowym Zarządzie rozpoczęli pan Marek
Mizerski jako prezes, pan Marek Kowalski jako wiceprezes oraz
Feliks Szymański, Marek Napieralski i Jarosław Majkowski jako
członkowie. W Komisji Rewizyjnej funkcje przewodniczącego
objął pan Jan Brzęcki, a członkami zostali panowie Ryszard Żelek i Krzysztof Cegielski.
Nowo wybranym władzom spółki życzymy owocnej pracy
i wiele właściwych decyzji mających na uwadze dobro rychwalskiej społeczności.
Dotychczasowym władzom dziękujemy za współpracę.
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Gmina Rychwał zdobywa kolejne środki unijne
• Przebudowa dróg gminnych
Samorząd rychwalski nie
spoczywa na laurach i wzorem
lat ubiegłych zabiega o środki
unijne. Największym sukcesem ostatnich miesięcy jest
pozyskanie kwoty ok. 2 mln
na inwestycje drogowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W związku z tym lata 2017
– 2018 zdominowane zostaną
przez roboty budowlane na
drogach gminnych, w efekcie
których przybędzie 4,580 km
dróg o nawierzchni asfaltowej.
Powstaną one w miejscowościach: Grochowy (0,554 km),
Wola Rychwalska – Złotkowy
(2,223 km), Grabowa (1,506
km) oraz w Rychwale na ulicy
Gimnazjalnej (0,297 km). Całkowita wartość tych inwestycji
to ok. 3 170 000 zł z czego uzyskane dofinansowanie wynosi
1 991 625 zł tj. 63,63 %. Uroczyste podpisanie umów na
dofinansowanie powyższych
dróg odbyło się 19 sierpnia
2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie.
• Termomodernizacja SP
w Jaroszewicach Grodzieckich
Na początku września gmina Rychwał otrzymała informację o pozytywnej ocenie
wniosku o dofinansowanie
zadania obejmującego termomodernizację
budynku
Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach
Grodzieckich.
O środki na ten cel nasza gmi-

Podpisanie czterech umów na przebudowe dróg przez wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego i burmistrza Stefana Dziamarę
na ubiegała się w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego, poddziałania 3.2.1 Kompleksowa
modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej. Podpisanie umowy
o dofinansowaniu tej inwestycji zaplanowane jest na
październik br., natomiast realizację zadania przewidziano
w 2017 roku. Przedsięwzięcie
obejmuje głównie ocieplenie
ścian zewnętrznych, wymianę
pokrycia dachu na starej części szkoły, montaż instalacji
fotowoltaicznej, wymianę instancji centralnego ogrzewania oraz częściową wymianę
oświetlenia wewnętrznego na
oświetlenie typu LED. Całkowity koszt inwestycji szacuje
się na 730 000 zł z czego dofinansowanie wynosi prawie
610 000 zł. Realizacja projek-

ZMIANY W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „PORYW”
W ostatnich miesiącach
w Spółdzielni Socjalnej „PORYW” doszło do wielu zmian.
Nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa, którym obecnie jest Jarosław Cholewicki,
a dzięki pozyskaniu środków
unijnych rozszerzył się zakres działania spółdzielni, co
pozwoliło na zatrudnienie
2 nowych pracowników.
W miesiącu wrześniu spółdzielnia pozyskała 48.000 zł.
z Wielkopolskiego Ośrodka
Wspierania Ekonomii Społecznej w Poznaniu na zakup niezbędnego sprzętu.

Do tej pory Spółdzielnia
prowadziła głównie działalność usługową w zakresie
utrzymania zieleni i porządku.
W ramach świadczenia tych
usług mieszkańcy mogą zlecić
spółdzielni:
- strzyżenie trawników, plewienie (usuwanie chwastów),
- pielęgnację roślin (nawadnianie, nawożenie, itp.),
- pielęgnacja żywopłotów
(przycinanie),
- wiosenne, jesienne prace
porządkowe w ogrodach,
- odśnieżanie.

tu przyczyni się do poprawy
warunków prowadzenia zajęć
lekcyjnych, poprawi bezpieczeństwo i komfort uczniów
a zamontowanie paneli fotowoltaicznych pozwoli osiągnąć oszczędności zużycia energii w budynku, a tym samym
w kosztach jego utrzymania.
Celem projektu jest ograniczenie emisji trujących substancji
do środowiska.
• Zakup pojazdu ratowniczogaśniczego
Ponadto gmina Rychwał
w partnerstwie z Oddziałem
Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
z 15 Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi województwa wielkopolskiego aplikowała w ramach WRPO o środki na zakup
nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych.
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom klientów, podjęto decyzję o poszerzeniu
oferty o nowe usługi.
Od 15 września br. spółdzielnia zajmuje się także
opieką nad osobami starszymi
w miejscu ich zamieszkania.
W ramach tej usługi podopieczni M-GOPS, ale i wszystkie inne osoby mogą zlecić
następujące czynności:
- pomoc w robieniu codziennych zakupów,
- pomoc/wykonywanie codziennych prac domowych,
- wizyty u lekarza - organizacja
i towarzystwo podczas wizyt,

Projekt przeszedł pozytywnie
oceny formalną i merytoryczną i znalazł się na pierwszej
pozycji listy rankingowej.
Zgodnie z umową partnerską
najpóźniej do końca stycznia
2017 r. powinno nastąpić przekazanie nowego pojazdu tj.
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rychwale.
Koszt zakupu takiego auta to
ok. 1 mln złotych przy czym
dofinansowanie wynosić będzie 85 %. Pojazd po zakupie
stanie się własnością OSP Rychwał, a gmina zagwarantuje
ponoszenie kosztów bieżącej
eksploatacji, ubezpieczeń oraz
innych kosztów związanych
z utrzymaniem samochodu co
najmniej przez 5 lat od zakupu
i przekazania auta na stan OSP
Rychwał.
• Program rewitalizacji
Samorząd uzyskał również środki na opracowanie
programu rewitalizacji wybranych obszarów gminy Rychwał. Opracowany dokument
wskaże obszary zagrożone
negatywnymi zjawiskami społecznymi, takim jak chociażby
bezrobocie i wykluczenie społeczne oraz pozwoli na określenie działań, których celem będzie ograniczenie tych zjawisk
i zaktywizowania danych grup
społecznych. Program rewitalizacji pozwoli gminie Rychwał
na pozyskiwanie środków na
renowacje i odnowienie budynków, a także zagospodarowanie terenów z przeznaczeniem ich na cele społeczne.
- opieka podczas spacerów,
- pomoc w organizacji wyjść
i wyjazdów itp.
Osoby
zainteresowane
współpracą ze spółdzielnią
zarówno w zakresie usług
opiekuńczych jak i pielęgnacji
zieleni powinny kontaktować
się z Jarosławem Cholewickim
pod nr tel. 530 607 201.
Za dotychczasowy wkład
pracy w powstanie i rozwój
spółdzielni serdeczne podziękowania składamy dla Sławomira Tonińskiego, który funkcję
prezesa sprawował od kwietnia
2014 r. do kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT

W przypadku zakłóceń porządku, spokoju publicznego i dewastacji
mienia - uprasza się mieszkańców
o niezwłoczne informowanie o wyżej wymienionych zjawiskach Komisariat Policji w Rychwale pod nr tel.
63 247 26 60.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE

Podsumowanie Akcji Plecak Dowóz uczniów do szkół
Już po raz piąty Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Oddziałem Gminnym Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Rychwale i pod patronatem Burmistrza Rychwała zorganizował zbiórkę artykułów i przyborów szkolnych p.n. „Akcja
Plecak”. Inicjatywa ta ma na celu zebranie i skompletowanie
wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. W sobotę 5 sierpnia blisko 60 wolontariuszy ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzało zbiórkę artykułów i przyborów szklonych we wszystkich większych sklepach na terenie
naszej gminy. Do dnia 12 sierpnia wyżej wymienione przybory można było przynosić do siedziby MGOPS w Rychwale.
Z ofiarowanych przez mieszkańców artykułów skompletowano
23 wyprawki szkolne o średniej wartości 60 zł każda. Ich oficjalnego wręczenia dokonał Burmistrz Stefan Dziamara 29 sierpnia
br. w świetlicy Biblioteki Publicznej w Rychwale. Gorące podziękowania kierujemy do wszystkich ofiarodawców – osób, którzy
potrafią się dzielić, ludzi wrażliwych na potrzeby innych. Szczególne podziękowania kierujemy do placówek handlowych, które umożliwiają przeprowadzenie tej akcji. Wyrazy uznania należą się również wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny,
wakacyjny czas, by wesprzeć kolejną „Akcję Plecak”.

Rozpoczęty nowy rok szkolny przyniósł ze sobą znaczące zmiany
w dowozach uczniów do szkół. Już od 1 września br. młodzież do rychwalskich szkół jest dowożona przez PKS KONIN S.A. w ramach dowozów regularnych, co umożliwia obniżenie kosztów dowozów o około
50%. W przeprowadzonym przetargu firma PKS Konin S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 121 590 zł. W ramach zawartej umowy, uczniom korzystającym z dowozów zakupione zostały bilety miesięczne, uprawniające do przejazdów z miejsc zamieszkania do szkół
i z powrotem.

„Malarskie Lato” w Rychwale

był pan Marek Nuszkiewicz, znany rychwalski rzeźbiarz, który oprócz
prezentacji swoich prac, pokazywał techniki swojego rzemiosła. W zajęciach uczestniczyła grupa 20 dzieci w wieku od 7 do 13 lat z terenu
gminy Rychwał. Warsztaty odbywały się na terenie Hali WidowiskowoSportowej w Rychwale. Całość projektu podsumowała wystawa prac
pn. „Małe arcydzieła”, która odbyła się 19 września br. Projekt zrealizowano dzięki środkom z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
pozyskanym w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016.

Za sprawą grupy nieformalnej Artystyczny Rychwał, oraz przy
wsparciu Samorządu Rychwała w okresie wakacji odbywały się dodatkowe zajęcia plastyczne dla najmłodszych pn. „Malarskie lato”. Celem
spotkań, realizowanych w formie warsztatów, było rozwijanie zdolności manualnych i umiejętności artystycznych najmłodszych, rozwój
twórczego myślenia oraz integracja. Gościem specjalnym warsztatów

Spotkanie z Panem Markiem Nuszkiewiczem

Przedszkole „Plastuś” także w Siąszycach
Samorząd Rychwała widząc potrzeby mieszkańców, również tych
najmłodszych, podjął decyzję o utworzeniu dodatkowego oddziału
przedszkola „Plastuś” w Siąszycach.
Podczas wakacji w budynku szkoły podstawowej wykonano wiele
prac remontowych, aby z dniem 1 września br. dzieci mogły rozpocząć swoją przygodę przedszkolaka. W grupie „Biedronek” to dzieci w
wieku od 2,5 do 4 lat. Oddział posiada sale do zajęć, salę gimnastyczną
i zaplecze kuchenne. Mali przedszkolacy korzystają z pełnego wyżywienia, tj. śniadania, obiadu i podwieczorku, gdyż jest to oddział 9
godzinny – czynny od 7:00 do 16:30. W przedszkolu prowadzone są
również zajęcia z rytmiki, języka angielskiego i logopedii. Obecnie do
trzech oddziałów przedszkola „Plastuś” uczęszcza 70 dzieci.
Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do odwiedzenia grupy
„Biedronek” w Siąszycach i podjęcia decyzji o rozpoczęciu edukacji
przedszkolnej swoich pociech.

Wystawa prac „Małe Arcydzieła”
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Wakacje w Gminie Rychwał
Bogatą ofertę wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z terenu naszej gminy przygotował Samorząd Rychwała. Z różnych form wakacyjnego wypoczynku skorzystało blisko 300 dzieci z terenu gminy Rychwał.
W okresie od 6-19 lipca
br. 78 kolonistów wypoczywało nad polskim morzem
w miejscowości Darłówko.
Uczestnicy kolonii zwiedzali:
Darłowo i Darłówek (Kościół
Mariacki, Zamek Książąt Pomorskich, port), Słowiński
Park Narodowy z ruchomymi
wydmami. Oprócz wycieczek dzieci korzystały z gier

i zabaw integracyjnych oraz
licznych konkursów przygotowanych przez opiekunów.
Między 11 a 29 lipca prawie 120 najmłodszych mieszkańców naszej gminy wzięło
udział w trzech turnusach półkolonii letnich. Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych, grach i zabawach na
Orliku w Rychwale. Zorgani-

Kolonie w Darłówku
zowano dla nich wyjazdy do
Aquaparku w Kaliszu, a także
wycieczki do Rogalina, Kórnika i Gołuchowa.
Dużo działo się także
w Świetlicy Środowiskowej
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Oddział Gminny w Rychwale.
Przez całe wakacje organizowane były zajęcia sportowe,
artystyczne, komputerowe,
których celem było nie tylko zagospodarowanie czasu
wolnego, ale przede wszystkim troska o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Było także coś dla rychwalskiej młodzieży strażackiej, która z początkiem
sierpnia zdobywała wiedzę

na 10 dniowym obozie szkoleniowym w Jarkowicach
k/Karpacza. Obóz ten współfinansowany był ze środków
MSWiA, Jednostki OSP Rychwał - organizatora oraz
Samorządu Rychwała. Tego
rodzaju wsparcie umożliwiło w 100 % bezpłatny udział
w obozie 30 uczestnikom.
Z takiej formy wypoczynku
po raz pierwszy skorzystali
młodzi strażacy w wieku 1218 lat. Pobyt na obozie umożliwił im pogłębić wiedzę
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pomocy przedmedycznej oraz poznać pracę
strażaków w warunkach górskich.

Półkolonie w Rychwale

Młodzież na obozie w Jarkowicach

Młodzi strażacy z wizytą w PPSP w Kamiennej Górze

Szwadron kawalerii w Glinach Z wizytą w Rychvaldzie
Na początku września br. uczniowie ze SP w Białej Panieńskiej
uczestniczyli w „żywej lekcji historii”, a to za sprawą Szwadronu Kawalerii
z 15 pułku Ułanów Poznańskich. Tradycja już jest, że w rocznicę bitwy
nad Bzurą, oddział ułanów udaje się konno, szlakiem bojowym 15 Pułku,
z Poznania do Bielaw, miejsca gdzie zginał 12 września 1939 r. ostatni dowódca 15 Pułku – podpułkownik Tadeusz Mikke.
Korzystając z gościnności p. Anny Matyni i jej sąsiadów- mieszkańców
Glin, ułani zatrzymali się na krótki odpoczynek. Była to doskonała okazja,
by poznać historię i tradycję ułanów polskich, a zwłaszcza 15 Pułku.
Podczas spotkania uczniowie wzbogacili swoją wiedzę nie tylko z historii,
ale również mogli
poczuć się jak ułani jeżdżąc konno.
Goście zaprezentowali także szyk
bojowy, którym
ruszyli w dalszą
drogę do Bielaw
,aby oddać hołd
dowódcy wrześniowej bitwy.

Wymiana samorządowych doświadczeń oraz współpraca
na wielu płaszczyznach była m.in. tematem spotkania władz
gmin Rychwał, słowackiego – Richvaldu i czeskiego Rychvaldu,
na początku października br. w Rychvaldzie, gdzie odbyło się
„Święto Ryby”.
Wymiana młodzieży oraz dalsza współpraca w zakresie kultury, to najbliższe plany do realizacji przez samorządy zaprzyjaźnionych gmin.
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Uczyli się śpiewu i poznawali
tajniki zdrowego odżywiania
Okres tegorocznego lata
okazał się szczególnie atrakcyjny
i zarazem inspirujący dla dzieci i
młodzieży ze Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego TPD
w Rychwale.
Wszystko za sprawą udziału
w dwóch projektach współfinansowanych przez Starostwo
Powiatowe w Koninie pn. „Warsztaty artystyczne atrakcyjną
formą edukacji kulturalnej” oraz
„Edukacja zdrowego stylu życia”.
W ramach realizacji projektów
prowadzone były warsztaty kulinarne oraz artystyczno-wokalne.
Pod okiem instruktora gotowania dzieci poznawały tajniki
zdrowego odżywiania, nowe
przepisy, smaki oraz przygotowywały potrawy na specjalne
okazje na bazie naturalnych
składników.
Wspólne gotowanie było dla
dzieci ważną lekcją samodzielności, odpowiedzialności, nauką
nakrywania do stołu, a także

okazją, by poczuć satysfakcję z
wyników swojej pracy.
Warsztaty artystyczno-wokalne należały również do wyjątkowych, przede wszystkim
z uwagi na to, iż realizowane
były we współpracy z członkami
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wspólne przeżywanie i interpretowanie utworów muzycznych nawiązujących do tradycji
i kultury naszego regionu okazały się dla młodszych i tych nieco
starszych uczestników wspaniałym doświadczeniem, a zarazem
znakomitą okazją do współpracy
wielopokoleniowej w naszym lokalnym środowisku.
Podsumowanie projektów,
które będzie równocześnie prezentacją dorobku artystycznego
wypracowanego podczas warsztatów przewidziane jest na
dzień 8 października br. podczas
Turnieju Rodzinnego w Hali Rondo w Koninie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Odnowiona Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie
Wakacje dla rodziców ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie były bardzo pracowite. Wykorzystując nieobecność dzieci w klasach podczas przerwy
w nauce rodzice postanowili odmienić wygląd izb lekcyjnych. Zmienili
wykładzinę podłogową w kilku klasach i szatniach uczniowskich, wymienili meble, lampy oraz firanki. Ponadto rodzice odświeżyli ściany
oraz zakupili wykładzinę dywanową do oddziału przedszkolnego. Wygląd ,,nowych- starych” klas był ogromną niespodzianką dla nauczycieli
i dzieci. Praca w pięknie odświeżonych pomieszczeniach z pewnością
będzie przyjemniejsza i bardziej owocna. Nie pozostaje nic innego, jak
tylko pogratulować tak efektywnej współpracy szkoły z rodzicami. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i bezinteresowność.

Dzień przedszkolaka
Zabawa, taniec, śpiew i upominki - to tylko niektóre z atrakcji jakie doświadczają najmłodsi w dniu swojego święta. Z okazji
Dnia Przedszkolaka, który obchodzony jest 20 września „Plastusia” zarówno w Rychwale jak i w Siąszycach odwiedził Burmistrz
Stefan Dziamara, który wraz z Panią Dyrektor życzyli dzieciom
dużo uśmiechu oraz radości z bycia przedszkolakiem.
Również z okazji Dnia Przedszkolaka oddział maluchów
w Grochowach odwiedzili strażacyz Ochotniczej Straży Pożarnej z Rychwała, którzy opowiadali najmłodszym o swojej pracy
i uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy.

„Nakręcona Gmina Rychwał”
Zespół Szkół w Rychwale przystąpił do projektu
realizowanego przez LGD Stowarzyszenie “Solidarni
w Partnerstwie” i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
pt. “Nakręcona Gmina – warsztaty filmowe i telewizyjne”.
Celem projektu jest edukacja artystyczna, wzbudzenie
lokalnego patriotyzmu oraz kreowanie postaw kulturalnych
i społecznych wśród młodzieży gimnazjalnej. Warsztaty
umożliwią uczestnikom poznanie narzędzi i metod pracy, którymi posługują się operatorzy kamer, montażyści,
dziennikarze, aktorzy oraz inne osoby zaangażowane przy
produkcji filmu. Spodziewanym efektem warsztatów będą
nakręcone przez uczestników spoty reklamowe promujące
rodzime gminy. Zostaną one wyemitowane na spotkaniu
podsumowującym projekt, podczas którego każda z reklamowanych gmin zaprezentuje także swoje najwartościowsze dokonania artystyczne.

Zachęcamy pierwszaków do sportu
Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej im.
A. Fiedlera w Rychwale od września br. realizuje
program Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Mały
Mistrz”. Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas
pierwszych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych
oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących
zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania fizycznego. O efektach zmagań młodych sportowców dowiemy się już niebawem.
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Przy pięknej pogodzie
w niedzielę 3 lipca br. w Dąbroszynie odbyły się Zawody
Sportowo- Rekreacyjne Grupy Oldboy. W zmaganiach
wzięło udział 9 drużyn OSP.
Druhowie rywalizowali ze
sobą w trzech konkurencjach:
sztafecie pożarniczej z przeszkodami, ćwiczeniach bojowych oraz musztrze. Sędziowie oceniali nie tylko czas, ale
poprawność wykonywanych
zadań. Uczestnicy niedzielnych zawodów otrzymali puchary i nagrody. Wyróżnienie
trafiło mi.in do Pana Bolesława Balcerzaka najstarszego
strażaka biorącego udział
w zawodach. Sumując wiek



Zawody grupy OLDBOY w Dąbroszynie
członków za najstarszą drużynę uznano OSP w Jaroszewicach Grodzieckich.
W klasyfikacji generalnej
poszczególne drużyny zajęły
następujące miejsca:
I Siąszyce
II Kuchary Kościelne
III Broniki
IV Rychwał
V Jaroszewice Grodzieckie
VI Święcia
VII Dąbroszyn
VIII Rozalin
IX Czyżew

Najlepsi w Czerniejewie

Inwestor wybrał Gminę Rychwał

W dniu 17 września br. jednostka OSP Kuchary Kościelne
zdobyła pierwsze miejsce w „II Powiatowych zawodach strażackich 35 + na wesoło” w Czerniejewie - zaprzyjaźnionej gminie
z powiatu gnieźnieńskiego. W pięknej scenerii, na dziedzińcu
pałacu w Czerniejewie, strażacy zmagali się w trzech konkurencjach tzw. „bojówce”, napełnianiem beczki wodą na czas
i w przeciąganiu wozu strażackiego, a wszystko w atmosferze
dobrej zabawy. Jeszcze raz gratulujemy wygranym, a organizatorom dziękujemy za zaproszenie i gościnę.

Przedsiębiorstwo Jaro-Meble Instal Kran Sp. z o.o.
Sp.K. rozpoczęło budowę nowego zakładu, który zlokalizowany będzie w Rychwale, na ternach inwestycyjnych przy drodze krajowej 25.

Jubileusz par małżeńskich
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.
K.I. Gałczyński
W dniu 7 września 2016 br. 18 par z terenu gminy Rychwał
świętowało 50-lecie, 60-lecie oraz 65-lecie zawarcia związku
małżeńskiego. Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki, Zastępca Burmistrza Ewa Jędrzejczak oraz Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Beata Lewandowska. W imieniu prezydenta RP
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wręczył Burmistrz
Rychwa życząc dostojnym jubilatom zdrowia i pomyślności.

Przedsiębiorstwo będzie zajmowało się produkcją mebli
przemysłowych oraz elementów ze stali. W hali produkcyjnej,
pomieszczeniach technicznych oraz biurowcu, w pierwszym
okresie działalności, przedsiębiorstwo planuje zatrudnienie
od 60 do 80 osób. Termin uruchomienia zakładu to II kwartał
2017r.
W kolejnych latach powstaną nowe hale produkcyjne, gdyż
docelowo powierzchnia zakładu na obejmować 15000m2, a zatrudnienie wzrosnąć do 350 pracowników.
Jak podkreśla burmistrz Stefan Dziamara – jesteśmy otwarci
na nowe inwestycje na terenie całej gminy. Każdy powstający
w gminie zakład czy firma może liczyć na dobrą współpracę
z Samorządem Rychwała.
Firmie Jaro-Meble Instal Kran życzymy pomyślności w realizacji inwestycji w Rychwale.

Jubilaci 50-lecia zawarcia
związku małżeńskiego
1. Halina i Stanisław Bocianowscy
2. Barbara i Bogdan Borowscy
3. Jadwiga i Stanisław Ciesielczyk
4. Janina i Kazimierz Doleccy
5. Jadwiga i Jerzy Głąb
6. Wanda i Zdzisław Głowaccy
7. Irena i Stanisław Jagodzińscy
8. Halina i Stanisław Juszczak
9. Henryka i Bronisław Kaczała
10. Jadwiga i Edward Kowalscy
11. Daniela i Bogdan Kurowscy

12. Wiesława i Bogdan Reśkiewicz
13. Krystyna i Kazimierz Sakowscy
14. Kazimiera i Zdzisław Sztejkowscy
15. Jadwiga i Zdzisław Świerczyńscy
16. Zofia i Józwef Tomczak
Jubilaci 60-lecia zawarcia
związku małżeńskiego
1. Krystyna i Józef Woźniak
Jubilaci 65-lecia zawarcia
związku małżeńskiego
1. Teresa i Henryk Pawłowscy
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AGRO SHOW 2016 za nami

20-lecie Koła Wędkarskiego „Lin”

W ramach współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale i Biura
Gminnego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zorganizowano wyjazd rolników z naszej gminy na Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show, która odbyła się 24 września br. w Bednarach.
Wystawa ta organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych i od lat to doskonałe miejsce prezentacji
najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. To
również kompleksowy pokaz, podczas którego swoją aktualną ofertę
prezentują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.
Rolnicy mają możliwość nie tylko zapoznania się z nowinkami na
rynku rolnym, ale mogą uzyskać fachową poradę i pomoc w zakresie
doboru sprzętu przeznaczonego dla konkretnego gospodarstwa. Na
wystawie istnieje możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami wszystkich liczących się
instytucji i agencji
związanych
z branżą rolniczą.
Wystawa
Agro
Show stała się
platformą do poszerzania wiedzy,
wymiany poglądów, kontaktów
i doświadczeń.

9 września br. Jubileusz 20-lecia powstania świętowało Koło Wędkarskie nr 55 “Lin” z Rychwała. Z okazji święta
Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara wspólnie z członkami
kapituły Romanem Drewniackim i Henrykiem Grądzielem
Odznaką honorową „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”
uhonorowali Jerzego Stacherę prezesa koła i Benedykta Dolińskiego – wiceprezesa. Obecnie koło wędkarskie zrzesza
150 członków. Członkowie organizują i promują wędkarstwo,
rekreację, sport wędkarski, ochronę wód, działają na rzecz
ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. Rychwalskie koło może się poszczycić wieloma sukcesami zarówno organizacyjnymi, jak i sportowymi. Związek aktywnie uczestniczy
w życiu społecznym Rychwała.

Goście z Estonii

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Koniński Stanisław Bielik, Burmistrz
Rychwała Stefan Dziamara oraz Chór UTW w Rychwale.
Spotkanie, które przebiegło w bardzo ciepłej i serdecznej atmosferze, było okazją do nawiązania dalszej współpracy.

W sobotę 20 sierpnia br. razem z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku gościliśmy Kameralny Chór Lehtse z regionu Lääne Viru
z Estonii, który przebywał w naszym powiecie na zaproszenie Starosty Konińskiego.
Lehtse to mała gmina w środkowej Estonii, którą zamieszkuje około 600 mieszkańców. Chór z kolei tworzy 23 śpiewaków i dwóch dyrygentów TiiuTikkerber i Janus Väljaots. To co łączy członków chóru to
koleżeństwo i miłość do muzyki chóralnej.
Zespół, który powstał w 1980 roku, ma bardzo wszechstronny repertuar od tradycyjnych estońskich utworów ludowych do muzyki „lekkiej”. Na swym koncie ma również muzykę chóralną oraz musicale czy
operetki. Jego trasy koncertowe prowadziły nie tylko przez Estonię, ale
również do: Niemiec, Finlandii, Norwegii, Szwecji, na Litwę i Łotwę.

60-latek też może i potrafi
To hasło kolejnego projektu realizowanego przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale, a współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Celem projektu, którego
realizacja przypada na okres
od 1.08. do 31.10.2016 r. jest
aktywizacja i integracja oraz
zwiększenie poczucia przynależności do społeczności
lokalnej pokolenia 60+ oraz
propagowanie idei zdrowia,

Prelekcja zdrowotna

zapobieganie
marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu.
W ramach realizacji projektu
seniorzy uczestniczą w warsztatach edukacyjnych dotyczących
zdrowego stylu życia, zorganizowanych w formie 2 prelekcji.

Jedną z prelekcji „Zdrowie
i witalność”- którą, wygłosiła dr
Beata Pieczyńska słuchacze mogli już usłyszeć. Następna „Zioła
to skarb dla naszego zdrowia”odbędzie się w październiku.

UTW na zamku w Gołuchowie

Kolejnym celem projektu
była wycieczka do Gołuchowa.
Program imprezy obejmował
zwiedzanie zamku Działyńskich
wraz z przewodnikiem, Ośrodka Kultury Leśnej, zwiedzanie
Oficyny-miejsca zamieszkania
(na czas remontu pałacu) Izabeli Działyńskiej-Czartoryskiej
oraz znajdujących się tam tymczasowych wystaw malarskich.
Wspaniały wypoczynek zapewnił zwiedzającym spacer po
parku urokliwymi alejkami pośród przepięknej przyrody.
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Orkiestra Quantum OSP w Rychwale na XIII
miejscu w kategorii koncertowej i marszowej
oraz na V miejscu w kategorii musztry paradnej
po Regionalnych Przeglądach Orkiestr Dętych
OSP RP.

Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Warszawie.
Dla muzyków naszej orkiestry XIII miejsce w skali kraju już jest bardzo znaczącym

Już po raz drugi Orkiestra
Quantum OSP w Rychwale
wzięła udział w eliminacjach
do Ogólnopolskiego Festiwalu
Orkiestr Ochotniczych Straży
Pożarnych RP. W 2015 roku muzycy zagrali podczas festiwalu
w Płocku. Znaleźli się wtedy
wśród 20 najlepszych zespołów w kraju, wybranych w drodze eliminacji wojewódzkich
i regionalnych.
27 czerwca br. rychwalska
orkiestra wzięła udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr
OSP RP w Ciechanowie. Zespoły
były nominowane do przeglądów regionalnych po udziale
w przeglądach wojewódzkich,
w których udział w 2015 roku
wzięło ok. 350 orkiestr.
Wśród 53 zespołów nominowanych do przeglądów regionalnych Orkiestra Quantum
uplasowała się na XIII miejscu

osiągnięciem. Uzyskanie tak
wysokich wyników w dwóch
kolejnych edycjach przeglądów regionalnych jest wyjątkowym wyczynem.
„Muzykom i mażoretkom
Orkiestry Quantum składam wy-

dziękuję naszym sponsorom
i przyjaciołom, którzy zawsze są
z nami” – kapelmistrz Zbigniew
Osajda.
Orkiestra Quantum OSP
w Rychwale działa już od 1927
roku. W przyszłym roku ob-

razy uznania i podziękowania za
aktywność artystyczną, wysiłek,
poświęcony czas i zaangażowanie w budowaniu wizerunku zespołu. Gratuluję już osiągniętych
wyników i sukcesów z nadzieją

chodzić będzie 90 lecie działalności artystycznej. Już dziś
życzymy muzykom i mażoretkom wspaniałego brzmienia
i sukcesów w kolejnych latach
działalności.

na zaproszenie Orkiestry na finał
ogólnopolski. Dziękuję Panu Burmistrzowi Stefanowi Dziamarze,
Zarządowi OSP w Rychwale za
bezustanne wspieranie działalności orkiestry. Równie gorąco

Czy będzie ogólnopolski finał?
w kategorii koncertowej i marszowej oraz na V miejscu w kategorii musztry paradnej. Czy
te wyniki pozwolą muzykom
kolejny raz wziąć udział w finale ogólnopolskim?
Na to pytanie odpowiedź nadejdzie z Zarządu Głównego

Sukcesy rychwalskich mażoretek
Trzydzieści zespołów i ponad czterystu tancerzy wzięło udział w Międzypowiatowym Przeglądzie Szkolnych
Zespołów Tanecznych, który odbył się w Kleczewie 6
czerwca 2016 roku. Przegląd zorganizowany został przez
Starostwo Powiatowe w Koninie i Centrum Kultury w Kleczewie. Mażoretki Orkiestry Quantum po raz drugi zostały laureatem Przeglądu. Nad rozstrzygnięciem konkursu
czuwała profesjonalna komisja, oceniająca zespoły w składzie: dr Dariusz Skrzydlewski (Ośrodek Kultury w Wieliszewie koło Warszawy), Sylwia Michalak (Koniński Dom
Kultury), Agnieszka Łapaj (Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie). Aby dziewczęta mogły odnosić jeszcze większe
sukcesy, w najbliższym czasie będą szkoliły swoje umiejętności pod okiem pani Patrycji Lichej, instruktora tańca
z Łodzi. Kolejne efekty ćwiczeń i warsztatów będzie można
podziwiać niebawem.

Rych’n’ Roll po raz drugi
Już po raz drugi odbył się Festiwal Muzyki Młodzieżowej
Rych’n’Roll. Impreza odbyła się 30 lipca br. w Parku Miejskim
w Rychwale. Na rychwalskiej scenie zagrały trzy zespoły Cookie
Break, De Indigo, Tangerine, które zaprezentowały różne gatunki muzyczne. Miłośnicy rock n’ rolla bawili się do późnych
godzin nocnych. To niepowtarzalne wydarzenie muzyczne
było możliwe dzięki zaangażowaniu młodych mieszkańców
Rychwała, którzy już po raz kolejny wyszli z inicjatywą zorganizowania imprezy. Dzięki wsparciu rychwalskiego samorządu,
oraz licznych sponsorów udało się zorganizować wydarzenie,
które jak podkreśla Burmistrz Rychwała już dziś wpisało się
w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy Rychwał.
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Gminne Święto Plonów
w Kucharach Kościelnych
Rolnicy z terenu gminy
Rychwał podziękowali za
tegoroczne plony. Dożynki
Gminno – Parafialne odbyły
się w niedzielę 28.08.2016 r.
w Kucharach Kościelnych.
Święto Plonów należy do najpiękniejszych tradycji naszego
narodu. Ten piękny staropolski
obyczaj stał się częścią naszej
kultury i narodowej tożsamości. Uroczystość rozpoczęto
tradycyjnie barwnym korowodem, który przeszedł przez Kuchary Kościelne na miejscowy
plac przy sali OSP. Msze świętą
w intencji rolników, odprawił
proboszcz parafii p.w. Wszyst-

Wieniec dożynkowy
kich Świętych w Kucharach
Kościelnych Ks. Czesław Król.
W homilii ksiądz proboszcz
przypomniał, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie
na nasze stoły trafia chleb, bez
którego trudno wyobrazić sobie życie człowieka, dodając,
że we współczesnym świecie jest on mało szanowany,
a jego wartość człowiek doce-

Panie z Kuchar Kościelnych

nia wówczas, gdy go zabraknie.
Słowa uznania dla trudnej
i mozolnej pracy wszystkich
rolników oraz ich rodzin, wyraził także burmistrz Stefan
Dziamara.
- To ciężkiej pracy rolników
oraz ich rodzin zawdzięczamy
nasz chleb powszedni. Jesteśmy
świadomi poświęceń i trudu jaki
wkładacie w wykonywanie Waszej pracy. W imieniu własnym
oraz wszystkich mieszkańców
gminy Rychwał dziś składam
Wam najserdeczniejsze podziękowania oraz oddaję Wam
należny szacunek. Przyjmijcie
wyrazy naszej wdzięczności
za tegoroczne plony. Są one
tym większe, że zmagacie się
z różnymi przeciwnościami
losu, chociażby z suszą, która powoduje ogromne straty
w Waszych zbiorach.
Burmistrz zapewnił również, że podejmuje i będzie
podejmował wszelkie działania, aby Gmina Rychwał się
rozwijała, powstawały nowe
inwestycje, które w znacznym
stopniu wpłyną na poprawę
życia wszystkich mieszkańców.

Starostami dożynek byli
Państwo Anna i Jacek Pawłowscy z Kuchar Kościelnych. Na
ręce burmistrza Stefana Dziamary, starostowie, jak nakazuje tradycja wręczyli upieczony z tegorocznej mąki chleb
- owoc ziemi oraz pracy rąk
ludzkich, symbol życia, radości,
sytości i szczęścia prosząc, aby
jako gospodarz gminy dzielił
go równo i sprawiedliwie, tak

z Rozalina, Mariusz Nowak
z Grochów, Marek Nuszkiewicz
z Grabowej i Jacek Pinciak ze
Święci. Odznaką „Zasłużony
dla Gminy i Miasta Rychwał”
uhonorowano Piotra Żerkowskiego za kreowanie pozytywnego wizerunku rolnika
polskiej wsi i dotychczasowy
wkład pracy w rozwój gminy.
Podziękowania za rolniczy
trud, zostały przekazane rów-

Państwo Anna i Jacek Pawłowscy – Starostowie Dożynek
aby nikomu go nie zabrakło.
Przyjmując chleb burmistrz
wyraził uznanie i podziękował
rolnikom za trud i całoroczną
pracę. Zgodnie z tradycją jako
znak gościnności, przyjaźni
i wspólnoty, dożynkowy chleb
podzielono między wszystkich
obecnych. Po ceremonii dzielenia chleba przyszedł czas
na część oficjalną dożynek,
podczas której uhonorowano
rolników z gminy Rychwał.
Odznaczenia „Zasłużony dla
Rolnictwa”, przyznane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi na wniosek Burmistrza
Rychwała Stefana Dziamary
otrzymali: Tomasz Urbaniak

nież przez Powiat Koniński. Tytułem Honorowym „Zasłużony
dla Powiatu Konińskiego” uhonorowano: Zbigniewa Osajdę
za działalność kulturalną i promocyjną regionu oraz Karola
Balcerzaka za działalność na
rzecz społeczności lokalnej,
zaangażowanie w rozwój wsi
i wspieranie inicjatyw społecznych. Ponadto za osiągnięcie
wysokich wyników w produkcji rolnej oraz systematyczne
unowocześnianie gospodarstwa wyróżnienia otrzymali:
Paulina i Jarosław Miedzińscy
z Franek, Anna i Jacek Pawłowscy z Kuchar Kościelnych,
Renata i Stanisław Kałużni
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z Modlibogowic, Henryka
i Paweł Grzelakowie z Rychwała oraz Marcin Bocianowski
z Kuchar Borowych. Na zakończenie części oficjalnej
uroczystości,
podzielono
dożynkowy tort ufundowany przez starostów dożynek.
Podczas tegorocznego Święta Plonów rozstrzygnięto
konkurs na „Najpiękniejszą
dożynkową dekorację nieruchomości”.
Mieszkańcy
dekorując swoje posesje wykazali się niezwykłą pomysłowością, podkreślając tym
samym lokalne tradycje. Komisja konkursowa przyznała
trzy nagrody główne za I, II
i III miejsce oraz pięć wyróżnień. Najpiękniejsze dekoracje wykonali: Andrzej Król,
Wojciech Witkowski, Jacek
Pawłowski, Mieczysław Jędrzejczak, Krzysztof Jackow-

ski, Piotr Żerkowski, Sławomir
Gorzelańczyk, Jerzy Janiak.
Nagrody główne zostały ufundowane przez Pana Jana Skalskiego - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Koninie, natomiast nagrody za wyróżnienia ufundowali
Państwo
Maria
i Zbigniew Kwiryng. Na dożynkach nie zabrakło wielu
miłych atrakcji. W części artystycznej wystąpiły panie
z Kuchar Kościelnych, Monika Pawłowska uczennica SP
w Kucharach Kościelnych, Zespóły Ludowe „Korzeniewianki”
z gminy Mycielin oraz „Bielanki”
z Białej Panieńskiej. Część artystyczną zakończył występ Zespołu folklorystycznego „Dębowiacy”z Sompolna. Uroczystość
dożynkową wspierała Orkiestra
Quantum z Rychwała pod batutą kapelmistrza pana Zbignie-

wa Osajdy. Jak co roku panie
z Kół Gospodyń z terenu naszej gminy zadbały o coś dla
podniebienia. Pyszne słodkości
przygotowały panie z Jaroszewic Rychwalskich, Jaroszewic
Grodzieckich, Rychwała, Świę-
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ci oraz z Białej Panieńskiej. Dla
smakoszy Panie oraz Panowie
z OSP z Rychwała serwowali
pyszną grochówkę. Imprezę
zakończył zespół B.L.A.S.K. zabawą taneczną, trwającą do
późnych godzin nocnych.

Najpiękniejsza dożynkowa dekoracja nieruchomosci

Narodowe czytanie i …
taniec w Amfiteatrze
10 września, podczas
pierwszego dnia Impresji
Muzycznych Gmina Rychwał
po raz kolejny wzięła udział
w ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. W tym roku wybrane
fragmenty powieści Henryka
Sienkiewicza „Quo Vadis”
w rychwalskim amfiteatrze,
czytali dyrektorzy szkół z na-

szej gminy. Kolejnym punktem sobotniego wydarzenia
było IX Spotkanie Teatralne.
Na scenie Amfiteatru zaprezentował się zespół Stowarzyszenia Vida Artis w musicalu „Kot w butach”. Młodzi
aktorzy do widowiska przygotowywali się podczas
warsztatów
artystycznych
współfinansowanych przez
Powiat Koniński. Plenerowy

Narodowe czytanie

Mali tancerze wraz z opiekunami

Aktorzy Vida Artis w musicalu „Kot w butach”
Teatr Młodego Aktora, bo
taką nazwę nosi projekt, jest
realizowany kolejny raz przez
rychwalską młodzież pod kierownictwem pani Agnieszki

Krawczyńskiej. W dalszej części artystycznej udział wzięli
przedszkolaki z „Plastusia”
oraz uczniowie szkół z Gminy
Rychwał. Wszyscy mali aktorzy przygotowali wspaniałe
pokazy różnych stylów tańca,
w ramach realizacji zadania
pn. „Taniec łaczy pokolenia”,
którego pomysłodawcą byli
członkowie Stowarzyszenia
Oświatowego Lepsza Edukacja z gminy Rychwał. Licznie
zebrana publiczność oklaskiwała występy małych artystów. Sobotnią uroczystość
zakończono profesjonalnymi warsztatami tanecznymi,
które prowadziła Instruktor
– pani Agata Kaszuba.
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Szukaliśmy następców olimpijczyków
Już po raz kolejny w Rychwale odbył się wyścig kolarski
pn. „Szukamy Następców Olimpijczyków”. Impreza odbyła się
14 września 2016 r. na Stadionie Miejskim w Rychwale. Organizatorami sportowego wydarzenia była Gmina Rychwał, Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów w Koninie oraz Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu. Do sportowej rywalizacji
przystąpili reprezentanci szkół podstawowych z terenu gminy
Rychwał, jak również uczniowie szkół podstawowych z Goliny,
Żychlina, Kramska, Wysokie i Konina.
Zawody rozegrano w 8 kategoriach wiekowych: uczniowie klas
IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-II gimnazjów. Najlepszą
drużynowo okazała się Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Grochowach,
III miejsce Szkoła Podstawowa w Wysokiem.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzców w poszczególnych kategoriach nagrodzono medalami. Nagrody wręczyli pani Ewa Jędrzejczak Zastępca Burmistrza Rychwała, pani Marzena Grubska Kierownik
Referatu Oświaty, Promocji Kultury i Sportu UGiM w Rychwale,
pan Kazimierz Zajączkowski Prezes Konińskiego Ludowego Towarzystwa Kolarskiego w Koninie oraz pan Lucjusz Wasilewski
Prezes Wielkopolskiego Związku W Kaliszu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział
i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Solidarni na rowerach
18 września br. „miłośnicy dwóch kółek” z terenu gminy
Rychwał wzięli udział w VII rajdzie rowerowym organizowanym
przez Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”. Razem z cyklistami z Grodźca, wyposażeni w kamizelki odblaskowe, wyruszyli w trasę z Rychwała do Starego Miasta, która wiodła przez
najbardziej malownicze, atrakcyjne szlaki rowerowe na terenie
LGD. Po przybyciu na metę, na zmęczonych cyklistów, czekał
ciepły posiłek, a także jarmark produktu lokalnego i występy
lokalnych artystów. Z gminy Rychwał na staromiejskiej scenie
zaprezentowało się Stowarzyszenie VidaArtis w musicalu „Kot
w butach”.

SPORT

Zjednoczeni Rychwał ,,czarnym koniem’’
w Konińskiej Klasie Okręgowej ?
11 lipca Zjednoczeni Rychwał rozpoczęli okres przygotowawczy do sezonu 2016/2017 w Konińskiej Klasie Okręgowej.
Zespół seniorów trenował trzy razy w tygodniu oraz rozegrał
6 meczy sparingowych przed startem ligi. Podczas przygotowań do
drużyny dołączył Damian Szczepaniak (pomocnik), który wznowił treningi po dłuższej przerwie, Krystian Żelewski (napastnik) pozyskany z
Polonii Golina oraz Damian Zajączkowski (obrońca), który wcześniej
występował w barwach Górnika Konin. Swoje umiejętności podczas
treningów mogli również zaprezentować najzdolniejsi juniorzy, którzy
w sezonie 2016/2017 będą trenować pod okiem trenera I zespołu Piotra Kozaneckiego.
Start sezonu dla podopiecznych trenera Kozaneckiego jest bardzo
obiecujący. Po pierwszych meczach zasłużył na miano ,,czarnego konia’’ rozgrywek. Pierwszy mecz ligowy Zjednoczeni wygrali w świetnym stylu z Polonią Golina 3:0, kolejny to zwycięstwo na własnym
boisku ze Spartą Sklejką Orzechowo 2:1 oraz remis w Nekli z lokalnym
Płomieniem 2:2. Po pierwszych trzech kolejkach LKS zajmuje wysokie
4. miejsce w tabeli z siedmioma punktami na koncie, a najlepszymi
strzelcami rychwalskiej drużyny są: Dominik Gołza oraz Kacper Zioła,
którzy zdobyli po dwie bramki.
Zjednoczeni brali również udział w rozgrywkach Pucharu Polski. W pierwszej rundzie pokonali GKS Rzgów 6:3, jednak
w drugiej rundzie ulegli zespołowi Tulisii Tuliszków rezultatem 2:0 i pożegnali się z rozgrywkami.
Klub Sportowy LKS Zjednoczeni Rychwał do sezonu
2016/2017 zgłosił dwie grupy młodzieżowe: junior starszy
i trampkarz starszy.
Zarząd Klubu Sportowego LKS Zjednoczeni Rychwał, trenerzy i
zawodnicy zapraszają na mecze piłkarzy w sezonie 2016/2017.

Nowa płyta boiska w Dąbroszynie
Piłkarze będą rozgrywać mecze na nowej płycie boiska
w Dąbroszynie, a wszystko za sprawą prac jakie obecnie tam
trwają. Nowa, nieco większa płyta boiska, została zabezpieczona specjalną siatką, aby uchronić murawę przed kretami, uzupełniono także odpowiednią ilość ziemi i pozostał siew trawy.
Wszelkie prace powinny zakończyć się w tym roku, aby szczęśliwie rozpocząć przyszłoroczny sezon piłkarski.
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