
XIX Święto Ziemi Rychwal-
skiej „Rychwalia 2017” to wyjąt-
kowa impreza. 10-11 czerwca 
mieszkańcy naszej gminy oraz 
bliższych i dalszych okolic ba-
wili się podczas dwudniowej 
imprezy zorganizowanej na 
Stadionie Miejskim w Rychwa-
le. Dopisała zarówno pogoda 
jak i gwiazdy wieczoru, a licz-
ne atrakcje przyciągnęły na 
stadion tłumy. Podczas dwu-
dniowej imprezy mieliśmy 
przyjemność gościć delegację 
z czeskiego Rychvaldu i sło-
wackiego Richvaldu. Zadbano 
również, aby program Rychwali 
był wypełniony muzyką, roz-
rywkami dla dzieci i sportowy-
mi atrakcjami dla wszystkich. 
Tradycyjnie Dni Rychwała roz-
począł Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza, który odbył się 
na Boisku Orlik. Do sportowej 
rywalizacji stanęło 6 drużyn. 
Najlepsza okazała się drużyna 
z Kuchar Kościelnych, II miej-
sce zajęła drużyna z Rychwała, 
III miejsce ze Sławska. Słowa 
podziękowania Burmistrz skie- 
rował do Przemysława Sikor-
skiego za kreowanie sporto-
wej postawy na rzecz upo-

wszechniania kultury fizycznej 
i sportu w Gminnie Rychwał. 
W sobotę zabawę rozpoczął 
Maraton Zumby. Po godzinnej 
rozgrzewce przyszedł czas na 
gwiazdy wieczoru. W tym roku 
mieliśmy przyjemność gościć 
na naszej rychwalskiej scenie 
DJ DISCO – MC POLO oraz ze-
spół ŁOBUZY. Pierwszy dzień 
Rychwalii zakończyła zabawa 
taneczna z zespołem Vizard. 
Kolejny dzień Święta Ziemi Ry-
chwalskiej rozpoczęła szkolna 
estrada. Na scenie zaprezento-
wali się uczniowie z placówek 
oświatowych z terenu naszej 
gminy, przedszkolaki z Przed-
szkola „Plastuś”, podopieczni ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego oraz Świetli-
cy Środowiskowej Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Rychwale. 
Oficjalne otwarcie było okazją 
do wyróżnienia mieszkańców. 
Pan Stanisław Bielik Starosta 
Koniński, uhonorował tytułem 
„Zasłużony dla powiatu koniń-
skiego” Pana Sławomira Woź-
niaka, który otrzymał odznakę 
za upowszechnianie edukacji 
kultury i sportu oraz pełne za-
angażowanie w życie społecz-

ności lokalnej Ziemi Konińskiej 
oraz Pana Andrzeja Rymarskie-
go za popularyzację turystyki 
oraz promocję walorów krajo-
znawczych Powiatu Konińskie-
go oraz pełne zaangażowanie 
w życie społeczności lokalnej. 
Kapituła Odznaki honorowej 
„Zasłużony dla Gminy i Mia-
sta Rychwał”, nadała odznaki 
następującym osobom Panu 
Antoniemu Wojtczakowi, Panu 
Ryszardowi Sokół i Panu Błaże-
jowi Bujakowskiemu za zaan-
gażowanie i owocną współpra-
cę z samorządem Rychwała nie 
tylko na niwie działalności go-
spodarczej ale przede wszyst-
kim za wspieranie promocji 
walorów kulturowych i akty- 
wną działalność na różnych 
płaszczyznach życia mieszkań-
ców Gminy i Miasta Rychwał. 
Drugi dzień to także okazja do 
podsumowania gminnych za-
wodów i konkursów. Puchary 
i dyplomy zdobyte podczas 
„Letniej Gminnej Spartakiady 
Sportowej” odebrali dyrekto-
rzy szkół z terenu naszej gmi-
ny. Nagrodzono Zespół Szkół  
w Rychwale za zajęcie I miej-
sca, Szkołę Podstawową w Ku-

charach Kościelnych za zajecie  
II miejsca i Szkołę Podstawową 
w Białej Panieńskiej, która zaję-
ła III miejsce. Dla wszystkich po-
zostałych szkół trafiły dyplomy 
i podziękowania. Podsumowa-
no zawody strzeleckie z broni 
myśliwskiej Koła Łowieckiego 
„Żubr” w Rychwale i zawody 
wędkarskie Koła Wędkarskiego 
„Lin” w Rychwale. W zawodach 
strzeleckich I miejsce przyzna-
no Panu Jarosławowi Doliń-
skiemu, II miejsce Panu Dariu-
szowi Rogowiczowi, III miejsce 
Panu Romanowi Drewniackie-
mu. W zawodach wędkarskich 
najlepszy okazał się Pan Lesław 
Śniegowski zdobywając I miej-
sce, II miejsce zajął Dominik 
Zimy, a III miejsce zdobył Pan 
Stanisław Łodożyński. Roz-
strzygnięto również konkurs 
pod hasłem „Nie śmiecimy, nie 
trujemy – wszystko pięknie se-
gregujemy”. Pierwsze miejsce 
zajęła Iwona Limiszewska, dru-
gie miejsce Anna Pawłowska,  
a trzecie miejsce Pani Anna Góre-
cka. Nagrody wręczył Burmistrz 
Rychwała oraz Pani Elżbieta 
Streker-Dembińska Dyrektor 
Zakładu Termicznego Unie-

XIX ŚWIĘTO ZIEMI RYCHWALSKIEJ 
– Rychwalia 2017

„Zasłużony dla powiatu konińskiego” „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”
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szkodliwiania Odpadów Ko- 
munalnych. Pan Marcin Wło-
darczyk, otrzymał rower z rąk 
Kazimierza Pałasza Radnego 
Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego. Rower był nagrodą 
w teście „Znajomości zasad  
i przepisów ruchu drogowe-
go”, ufundowany przez firmę 

Hydrostal. Na scenie wystąpiła 
również Orkiestra Quantum 
pod batutą kapelmistrza Zbi-
gniewa Osajdy, oraz zespół 
Strefa Zero. Gwiazdą niedziel-
nej imprezy była Cleo, która 
przyciągnęła na stadion tłumy 
mieszkańców. Podczas wielu 
atrakcji muzycznych nie mo-
gło zabraknąć słodkości. Panie 
z Kół Gospodyń z Jaroszewic 
Grodzieckich, Kuchar Kościel-
nych oraz z Katolickiego Sto-
warzyszenia Civitas Christiana, 
przygotowały słodkie wypieki. 
Dla dzieci zostały przygoto-
wane atrakcje takie jak wesołe 
miasteczko, malowanie twa-

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom  
za życzliwość oraz bezinteresowną pomoc okazaną 

podczas organizacji 
„ XIX Święta Ziemi Rychwalskiej” – Rychwalia 2017

Agata Nowaczyk-Świątek APTEKA 
Elżbieta Rogowicz 
Przedsiębiorstwo Zbożowe Handel-Usługi Zbigniew 
Kwiryng 
Przedsiębiorstwo Usługowe  Rymakops 
ROLWOD-PLUS 
Kaszuba Agata 
Firma Transportowo Handlowa Jarosław Beata 
Dolińscy 
Zakład P.U. Auto naprawa – kotły C.O. 
Cholewicki Michał Adam
Usługi Budowlane Dariusz Cegielski
Firma Handlowa Styl Zbigniew Szumigalski
Milano Pizzeria Maria Menes
Henryk Grądziel
Zakład Usług Wielobranżowych MARTEL Jarosław 
Majkowski
Stanisław Wieczorek
Krzysztof Raczkowski
Henryk Rogacki
Krzysztof Bartczak Gabinet Weterynaryjny
Cholewicki Bogdan Gospodarstwo Rolno-Handlowe
PHU Rol-Service Tomasz Łuczak
Maciej Kwiryng
Bank Spółdzielczy w Koninie
Krystyna Kołodziejczyk
Hajder Alina
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Masarnia Józef 
Kwiryng
Krzysztof Cichy
Zakład Pogrzebowy M.K.Dyderscy
Poradnia Stomatologiczna J.P.  Dymalscy
Kwiaciarnia M.Z. Kwiryng
Andrzej Cholewicki
KDK Auto-Serwis Arnold Karolak
JARO-MEBLE INSTAL-KRAN Sp. z o.o.
PHU Carmen Łukasz Kubiak
Gabinet Weterynaryjny Reksio Małgorzata 
Grabińska
MTG Instalacje Mieczysław Gęsikiewicz
Przychodnia Lekarska  W.E. Michałek
Stoisko Avon Karolina Gajdzińska
Grzegorz Cholewicki Ośrodek Szkolenia Kierowców
Kasprzak Daniel Klub Magnes
Jacek Błażej Sanigórski
PHU BARTEX Bogumiła Świątek
Anna i Roman Drewniaccy
Usługi Budowlano Wykończeniowe Marcin Rzepka
Brodecki Arkadiusz ZHU ARTEX
Durkiewicz Stanisław
Teresa i Maciej Bartczak
Helmir Ubezpieczenia i Finanse H.M.Zimny
Dariusz Stanisławski
Alina i Wiesław Bednarek
Iwona Jakubowska
Urszula Banaszak
Durkiewicz Janusz Gospodarstwo Rolne, 
Ogrodnictwo
Anna Halina Goza 
Michał P.H.U.S.C.  A.M. Łobczowscy
Jerzy Marczak
Agencja Ubezpieczeniowa Bożena Kubacka
Salon Fryzjerski Damsko Męski Alicja
Zakład Stolarski Jan Michalak
Zofia Michalak 

Sąd Rejonowy w Koninie wyrokiem z dnia 14.06.2016 r. w sprawie  
o sygn. akt II K 1606/14 (wyrok prawomocny) uznał, że Zdzisław Jankow-
ski popełnił zarzucane mu przestępstwo (art. 212 § 1 kk) zniesławienia  
Stefana Dziamary pełniącego funkcję Burmistrza Rychwała pomawiając go  
o takie postępowanie, które mogło go narazić na utratę zaufania nie-
zbędnego do pełnienia funkcji burmistrza, w ten sposób, że w Biuletynie  
Nr 64 powyborczym wyborów samorządowych w Rychwale z dnia 
16.11.2014 r., który rozkolportowano na terenie miasta Rychwał i gmi-
ny pomówił oskarżyciela prywatnego o sfałszowanie i manipulowanie 
wynikami wyborów, okradanie rolników, nazywając go ponadto „inte-
ligentnym pasożytem, który budował swoje, przywłaszczał i rujnował 
nasze przez te cztery lata”, a także „leniem”, który nie zrobił oczyszczalni 
więcej.

Dlatego też Sąd Rejonowy warunkowo umorzył postępowanie na 
okres 1 roku, aby ten czas wpłynął refleksyjnie na zachowanie oskarżone-
go Zdzisława Jankowskiego i spowodował, że nie dopuści się tego rodzaju 
występków w przyszłości.

Na gruncie kodeksu karnego należy przyjąć, że warunkowe umo-
rzenie postępowania jest jednym ze środków, którymi dysponuje prawo 
karne, obok kar i środków karnych w zwalczaniu i zapobieganiu przestęp-
czości. To środek reakcji karnoprawnej na fakt popełnienia przestępstwa. 

rzy, skręcanie balonów oraz 
animacje z zespołem BLASK. 
Jak co roku Burmistrz rozdał 
dzieciom 100 biletów do we-
sołego miasteczka. XIX Święto 
Ziemi Rychwalskiej „Rychwalia 
2017” zakończył pokaz sztucz-
nych ogni oraz dyskoteka.  
Dziękujemy mieszkańcom za 

udział w dwudniowym świę-
cie naszej gminy, przybyłym 
gościom, wszystkim dzie-
ciom i młodzieży, która tak 
pięknie zaprezentowała się  
w szkolnej estradzie. Podzię-
kowania kierujemy do wszyst-
kich sponsorów, którzy wsparli 
finansowo i rzeczowo naszą 
uroczystość. Dzięki licznym 
wpłatom, które zasiliły fundusz 
organizacyjny tegorocznych 
Rychwaliów, było możliwe 
przygotowanie tak wielu atrak-
cji. Dziękujemy za wsparcie  
i że zawsze o nas pamiętacie. 
Już dziś zapraszamy wszyst-
kich na następne jubileuszo-
we XX Rychwalia za rok.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzyżanowski 
Aleksander
PRODAR Durski Dariusz
Hotel i Restauracja Biały Dwór s.c.
Gabinet Kosmetyczny Angel Andżelika Jaszczak
Agnieszka Włodarczyk
Andrzej Sakowski
Nad Jeziorem-Skorzęcin Handel Usługi Grażyna 
Adamiak
Sabina i Henryk Pietrzak
Lipińska Danuta i Wojciech
Pawilon Handlowy Wielobranżowy Hurtownia 
Lilla Musiał
Radny Powiatowy Mieczysław Andrzejewski
Magdalena i Tomasz Jagodzińscy
Prometeusz Kominki Sauny Wanny SPA Sławomir 
Pawlak
PHU DOL-Trans Benedykt Doliński
Nowak Mariusz POD BRZOZAMI
Bylica Maciej i Sylwia
Stanisławski Roman
Bąk Tomasz Usługi Transportowe Bąk Travel
Civitas Christiana Katolickie Stowarzyszenie
Transport Turystyczny Krajowy i Zagraniczny 
Kazimierz Bąk
PHU POL-MAG Grzegorz i Mirosław Durkiewicz
Handel Hurtowy Mariusz Łukawski
Beata i Piotr Nuszkiewicz
Domański Łukasz i Agnieszka
EKO-INVEST Artur Smelczyński
Zakład Handlu i Usług Stanisław Kopaczewski
Dorota i Piort Miłkowscy
Tartak PRO-DREW Piotr Miłkowski
Anna Szymańska Sklep Odzieżowo Obuwniczy
MIX Michał Trocha
PHU MAG RAF s.c. Rusin Łucja i Wiktor
Dariusz Ciszak
Meble na wymiar Władysław Matuszewski
PPHU Aneta i Jan Cegielscy
Quality Oil-Stacja Paliw
Anna Smelczyńska
PHU Grzegorz Kornaszewski
Anna i Przemysław Świerczyńscy
Staszewski Arkadiusz
Urbaniak Waldemar
INEA
Ewa Jędrzejczak
Karolina Małolepsza
ReComp Bujakowski, Majewski S.C.
Zofia i Stefan Dziamara
Plastics Group Sp. z o.o.
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnie Spożywców
Marzena i Arkadiusz Grubscy
Przemysław Waszak Usługi gastronomiczne 
„Małe Co Nieco”
Sylwester Krzymiński
Danuta Karolak  Agro Market
Mateusz Karolak Agro Market
Adam Arent Firma Usługowa
Tomasz Śnieg  Zakład  Przetwórstwa Mięsnego
Calypso Fitness Club
Sławomir Śmigielski
Marek Nuszkiewicz
Maria i Grzegorz Borowscy

Gwiazda wieczoru „Cleo”

Gwiazda wieczoru „Łobuzy”

Zespół „Strefa Zero”

Atrakcje dla dzieci i nie tylko
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26 maja 2017 r. w sali narad w Hali widowiskowo-sporto-
wej odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rychwa-
le. Najważniejszym punktem w porządku obrad była 

uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok wło-
darzowi gminy. Uchwałę poprzedzało zatwierdzenie sprawo-
zdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Rychwał za 2016 rok. Przed głosowaniem radni zosta-
li zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Rychwale oraz z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Poznaniu.

Wszyscy Radni jednogłośnie opowiedzieli się za udziele-
niem absolutorium Burmistrzowi Rychwała panu Stefanowi 
Dziamarze nie mając wątpliwości co do gospodarności wydat-
kowanych środków z gminnego budżetu w roku 2016. 

Burmistrz Rychwała podziękował radnym, sołtysom, pra-
cownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych za wspólną 
pracę przy przygotowaniu i realizacji budżetu w 2016 roku.

Absolutorium dla Burmistrza

W ostatnim kwartale bieżącego roku odbyły się 
trzy sesje Rady Miejskiej. 

Wieści z sali sesyjnej
Na posiedzeniach komisji i sesjach Rada Miejska pochyliła 

się nad wieloma ważnymi sprawami. 
W dniu 26 kwietnia br. roku Rada Miejska w Rychwale poję-

ła uchwałę w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obo-
wiązku uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 
z ternu nieruchomości. W myśl przepisów ustawy o ochronie 
przyrody na usunięcie drzew usuwanych ze względu na prowa-
dzoną działalność rolniczą, rolnik musiał uzyskać zezwolenie. 
Podobnie konieczne było uzyskanie zezwolenia na usunięcie 
drzew na bieżące utrzymanie i konserwację rowów melioracyj-
nych i odwadniających, a także na usuwanie drzew gat. topola 
z pasa drogowego dróg publicznych. 

W tym samym dniu Rada Miejska przyjęła Kartę Samorząd-
ności, która przypomina podstawowe zasady ustroju państwa 
polskiego i rolę samorządów w budowaniu porządku demo-
kratycznego. Została ona przyjęta  16 marca br. roku w Warsza-
wie na odbytym Forum Samorządowym pod hasłem ”Twój los  
w Twoich rękach”. Wzięło w nim udział około półtora tysiąca sa-
morządowców. 

Również w tym dniu podjęła uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków, która nie wniosła zmian w wysokości 
stawek i będą one obowiązywały do 30 czerwca 2018 roku. 

Kolejną bardzo ważną dla gminy uchwałę w sprawie po-
wierzenia spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. Z o.o. z siedzibą w Rychwale za-
dania własnego Gminy polegającego na budowie i administro-
waniu budynku w skład którego wchodzą lokal użyteczności 
publicznej oraz zasoby mieszkaniowe na wynajem z możliwoś-
cią dojścia do własności przez najemców Rada Miejska podjęła 
na sesji w dniu 8 czerwca br.  

Wśród podjętych uchwał były dwie dotyczące skargi na Bur-
mistrza. Ich rozpatrzeniem na kilku posiedzeniach zajmowały 
się Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetu, Rozwoju Gospo-
darczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy Rady Miejskiej 
w Rychwale. Po przeanalizowaniu zarzutów przedstawionych  
w skargach Rada Miejska uznała skargi za bezzasadne.  

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
NOWY  OKRES ZASIŁKOWY2017/2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ry-
chwale przypomina, że 30 września skończy się pierwszy 
okres obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci, a tym samym nastąpi ostatnia wypłata 
świadczenia 500+ w tym okresie zasiłkowym. Oznacza to, 
że aby pobierać świadczenie 500+ na nowy okres zasiłko-
wy od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. należy 
ponownie złożyć wniosek. 

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 
1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumenta-
mi od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata 
tego świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumenta-
mi w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 październi-
ka 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 
2017 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dzie-
cko jeżeli dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. 
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świad-
czenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli 
dochód rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00 zł.
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze 

na pierwsze lub na najstarsze dziecko w rodzinie, pod uwagę 
brane jest kryterium dochodowe.  Rokiem bazowym,z którego 
dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego, jest rok 2016.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko  
w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. 

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące 
się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w prze-
pisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowa-
nym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Świadczeń Wy-
chowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Rychwale, ul. Plac Wolności 21 , pokój nr 5 lub pod numerem tel. 
632481041. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale 
uprzejmie informuje, że rodziny chcące skorzystać z dożywia-
nia dla dzieci w szkołach od 01.09.2017 r. spełniające kryterium 
dochodowe nie przekraczające 771 złotych netto na 1 osobę  
w rodzinie i spełniające chociaż jeden wymóg z Ustawy  
o pomocy społecznej tj. bezrobocie, wielodzietność, niepełno-

sprawność (orzeczona przez 
PZOON w Koninie), inwalidz-
two (orzeczone przez KRUS, 
ZUS) oraz rodziny niepeł-
ne proszone są o składanie 
wniosków na dożywianie 

Dofinansowanie do wyżywienia dla dzieci wraz z kompletem 
dokumentów w siedzibie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ry-
chwale w godzinach od 07.30 
do 15.30 od dnia 03.07.2017 
r. do 26.07.2017 r. Druki wnio-
sków dostępne w siedzibie 
M-GOPS w Rychwale.

Kierownik M-GOPS w Rychwale.
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W dniu 17 maja br. w Hali widowiskowo-sportowej odbyło 
się spotkanie, podczas którego Burmistrz Rychwała, dyrekto-
rzy placówek oświatowych z Grochów, Dąbroszyna, Zespołu 
Szkół, Przedszkola “Plastuś” a także Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rychwale podpisali z firmą INEA S.A. umowy abonenckie 
świadczenia usług stałego, szerokopasmowego dostępu do 
Sieci Internetowej. Rychwalskie placówki oświatowe są w gru-

Światłowód w Gminie Rychwał pie ponad 600 wielkopolskich szkół, które w tym roku zostały 
podłączone do Internetu o przepustowości co najmniej 100 
MB/S. O korzyściach płynących z łączy szybkiego Internetu nie 
musieliśmy nikogo przekonywać, gdyż każdy z państwa dy-
rektorów doskonale zna ich zalety. Internet szerokopasmowy 
umożliwia wzbogacenie bazy edukacyjnej jak i również posze-
rza możliwości wykorzystania jego zasobów - mówił burmistrz 
Stefan Dziamara. Ponadto burmistrz wyraził także nadzieją, iż  
w najbliższej przyszłości w gminie Rychwał każda ze szkół bę-
dzie mogła cieszyć się dostępem do szybkiego Internetu.

17 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochro-
nie przyrody, która wprowadziła kolejne zmiany w przepisach 
regulujących zasady wycinki drzew i krzewów.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody 
osoby fizyczne są zobowiązane do  zgłaszania zamiaru wycięcia 
drzew do Urzędu Giny i Miasta w Rychwale, jeżeli obwód pnia 
na wysokości 5 cm będzie przekraczał: 

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego; 

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, 

oznaczyć nieruchomość, oraz dołączyć rysunek bądź mapkę, 
gdzie na działce znajduje się planowane do wycięcia drzewo.

Po dokonaniu zgłoszenia, gmina będzie miała 21 dni, by 
przeprowadzić oględziny drzewa, które miałby zostać wycięte. 
Następnie samorząd będzie miał 14 dni na wydanie ewentual-
nego zakazu. Urzędnik sprawdzi np. czy drzewo bądź drzewa 
nie są chronione. 

Urząd będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę m.in. na nie-
ruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przezna-
czonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo 
będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego. 

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew na gruntach osób fizycznych
Jeśli w ciągu dwóch tygodni od oględzin, gmina nie zgło-

si sprzeciwu do planowanej wycinki, tzw. milcząca zgoda, to 
właściciel nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić.

Przepisy stanowią ponadto, że jeśli przed upływem pięciu 
lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika gminnego 
właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana 
na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie 
musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Pomimo zmiany przepisów należy w dalszym ciągu prze-
strzegać ochrony okresu lęgowego ptaków. W praktyce ozna-
cza to, że prace związane z wycinką drzew prowadzone są poza 
okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków trwa 
od 1 marca do 15 października. Dlatego usuwanie drzew i krze-
wów można wykonywać od 16 października do końca lutego. 

W przypadku rolników i podmiotów gospodarczych 
usunięcie drzew (o obwodach podanych wyżej) i krzewów 
(o powierzchni powyżej 25 m²) jest związane z uzyskaniem 
zezwolenia. 

Nieruchomości objęte ochroną konserwatorską przez Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i wpisane do 
rejestru zabytków są chronione na podstawie ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami. Toteż wycinka drzew  
i krzewów z tych nieruchomości wymaga uzyskania pozwole-
nia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

26 czerwca br. Gmina Rychwał podpisała umowę o dofi-
nansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekrea-

Nowe miejsca rekreacji w Rychwale, Białej Panieńskiej i Siąszycach
cyjne przestrzeni publicznej w miejscowościach Siąszyce, Biała 
Panieńska i Rychwał” realizowanego w ramach poddziałania  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” obję-
tego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Środki na ten cel pozyskano 
poprzez Lokalną Grupę Działania: Stowarzysze-
nie „Solidarni w Partnerstwie”. W ramach zadania  
w roku bieżącym w Siąszycach i Białej Panieńskiej 
zostaną wybudowane ogólnodostępne place za-
baw, a w Rychwale przy hali widowiskowo-sporto-
wej powstanie skatepark. 

Samorząd rychwalski co roku sięga również 
po środki z  Urzędu Marszałkowskiego z Progra-
mu Wielkopolska Odnowa Wsi, gdzie w ramach 
konkursu „Piękniej Wielkopolska Wieś” udało się 
pozyskać dofinansowanie na jeden z trzech złożo-
nych wniosków. Najwyżej z gminnych wniosków 
oceniono zadanie z sołectwa Złotkowy, w ra-
mach którego zostanie wykonany remont podło-
gi w budynku Domu Kultury. Wartość projektu to   
42 856,40 zł, z czego dofinansowanie to 29 999,00 
a 12 857,40 to wkład własny gminy, w tym 5 000,00 
z funduszu sołeckiego.
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26 czerwca 2017 roku  
w Starostwie Powiatowym w Ko-
ninie Burmistrz Rychwała – Stefan 
Dziamara reprezentujący Gminę 
Rychwał podpisał z Wicemarszał-
kiem Województwa Wielkopol-
skiego – Krzysztofem Grabow-
skim umowę o dofinansowanie 
projektu pn. „Poprawa infrastruk-
tury wodociągowej i kanalizacyj-
nej na terenie gminy Rychwał” 
współfinansowanego w ramach 
operacji typu „Gospodarka wod-
no-ściekowa” objętej Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi  
3 597 544,31 z czego dofinan-
sowanie, na poziomie 63,63%, 
wynosi 1 861 070 zł. W ramach 
zadania wykonana będzie prze-
budowa i remont Stacji Uzdatnia 

Gmina Rychwał zdobywa kolejne środki unijne

Wody w Jaroszewicach Rychwal-
skich wraz z wykonaniem studni 
głębinowej awaryjnej oraz pro-
wadzona będzie dalsza rozbudo-
wa sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnej na osiedlu przy ul. Polnej. 

Dwie umowy na dofinan-
sowanie projektów w ramach 
operacji typu „ Gospodarki wod-
no- ściekowej” podpisał również 
Prezes Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Rychwale - Tomasz Mikuła. 
Przedsiębiorstwo złożyło wnioski 
w ramach których zostanie wy-
konany remont trzech przepom-
powni ścieków (w parku miejskim, 
na stadionie oraz przy skrzyżo-
waniu ul. Grabowskiej i drogi 
krajowej nr 25) oraz prowadzona 
będzie rozbudowa i remont sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej na 

terenie gminy Rychwał. Nowa 
sieć kanalizacyjna i wodociągo-
wa powstanie na Grabowej (przy 
drodze na Grabówkę od strony 
drogi wojewódzkiej) oraz w Ry-
chwale (osiedle przy ul. Polnej  
i przy ulicy Grabowskiej). Łączna 
wartość projektów to ponad 988 
900 zł, z czego dofinansowanie 
wynosi ponad 511 000 zł. 

W Programie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, 
na zadania związane z gospo-
darką wodno-ściekową przezna-
czono znacznie mniej środków 
niż w poprzednim okresie pro-
gramowania, ponadto każdy  
z beneficjentów ma z góry okre-
ślony limit środków  o który może 

się ubiegać. Decyzja o składanie 
wniosków zarówno przez Gminę 
Rychwał jak i Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Rychwale pozwoliło 
pozyskać na poprawę infrastruk-
tury wodociągowej i kanalizacyj-
nej na terenie naszej gminy aż 
2 372 070 zł. W chwili obecnej 
toczy się już postępowanie prze-
targowe na wybór wykonawcy 
robót w zakresie „Przebudowy  
i remontu Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Jarosze-
wice Rychwalskie”. Szacunkowa 
wartość tej inwestycji przekracza 
3 mln. zł, jej realizacja powinna 
zakończyć się do połowy przy-
szłego roku.

Kilkumiesięczne prace związane z przygotowaniem Programu 
Rewitalizacji dla gminy Rychwał na lata 2017-2023 zostały ukończone  
a ich efektem jest podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Rychwale 
uchwała o przyjęciu Programu.

W ramach opracowania programu przeprowadzono diagnozę 
zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Na podstawie diagnozy 
określono obszary zdegradowane: miasto Rychwał i miejscowość Ro-
zalin.

Uchwalenie programu, poprzedzone było konsultacjami społecz-
nymi, przeprowadzonymi od 29 maja do 12 czerwca, w trakcie których 
mieszkańcy mogli zapoznać się z jego projektem i wnieść do niego 
uwagi. W ramach konsultacji odbyły się spotkania informacyjne z przed-

26 czerwca odbył się odbiór końcowy robót związanych z realiza-
cją zadania pn. „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy”.  
W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę drogi o długości 554 
m. Zakres rzeczowy obejmował w szczególności: roboty przygotowaw-
cze, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm,  
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm oraz wy-
konanie zjazdów. Wykonawcą powyższych robót była firma WERBUD 
Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz z Koźminka.

Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Zmiana na-
wierzchni drogi w miejscowości Grochowy” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to pierwsza z czterech 
dróg, które w latach 2017-2018, będą wykonywane w ramach progra-
mu PROW.

Program Rewitalizacji dla gminy Rychwał na lata 2017-2023
stawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami, radnymi, 
sołtysami i wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami. Dwa spotkania 
odbyły się także w Zespole Szkół w Rychwale, uczestniczyli w nich ucz-
niowie klas trzecich. 

Proces rewitalizacji na terenie naszej gminy ma prowadzić do osiąg-
niecia następującego celu:

„Gmina Rychwał obszarem zapewniającym możliwości rozwoju 
społeczno-gospodarczego, sprzyjającym aktywizacji i integracji spo-
łeczeństwa,  w pełni wykorzystującym walory zabytkowe, historyczne  
i kulturowe, stwarzające  mieszkańcom dogodne warunki życia.”

W ramach programu zaplanowano następujące przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne:
• przebudowa budynku użyteczności publicznej  przy Placu Wolności  

10 w Rychwale – Międzypokoleniowe Centrum Integracji,
• rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale,
• rewitalizacja Parku Miejskiego w Rychwale,
• Stadion Miejski, jako miejsce zjednoczenia – zagospodarowanie tere-

nu,
• remont zabytkowego Kościoła w Rychwale  wraz z zagospodarowa-

niem budynku organistówki na cele społeczne,
• przebudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Rozalinie na 

obiekt o funkcji społecznej.
Kolejnym zadaniem stojącym przed władzami gminy będzie pozy-

skiwanie środków na realizację wskazanych powyżej projektów.

Odbiór drogi w Grochowach
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OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wycieczka
 po Pomorzu Zachodnim

W dniach 17-19 maja 2017 roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Grochowach uczestniczyli w trzydniowej wycieczce 
po Pomorzu Zachodnim. Niezwykle bogaty program wyciecz-
ki pozwolił turystom wzbogacić swoją wiedzę na temat tego  
malowniczego regionu. Dodatkowo piękna, słoneczna pogoda 
sprzyjała dobrej zabawie i integracji wszystkich uczestników. 
Czekamy na kolejną wycieczkę za rok!

Wielcy sportowcy 
w Szkole Podstawowej

w Kucharach Kościelnych
Wielkie emocje wśród uczniów Szkoły Podstawowej  

w Kucharach Kościelnych wzbudziła wizyta piłkarza Arsenalu 
Londyn – Krystiana Bielika. Piłkarz młodego pokolenia opowie-
dział o swoich sukcesach i rozwoju kariery zawodowej. Dzieci 
obejrzały pokaz umiejętności piłkarskich oraz rozegrały krótki 
mecz piłki nożnej z zawodnikiem londyńskiego klubu. Wspólne 
zdjęcie z piłkarzem i autografy gościa zakończy ten ekscytujący, 
pełen wrażeń dzień.

Rychwalski Program Mieszkaniowy - RPM
W lipcu 2017 r. Gmina Rychwał przystępuje do realizacji Rychwal-

skiego Programu Mieszkaniowego. W tym roku rozpoczęta zostanie 
budowa pierwszych 16 mieszkań, których lokalizację przewidziano 
przy Placu Wolności 10. Mieszkania te będą posiadały status mieszkań 
komunalnych z możliwością dojścia przez najemcę do ich własności  
w okresie 15 lat. Szacunkowa cena jednego metra kwadratowego wy-
nosić będzie około 3.000,00 zł. Przydział lokali mieszkalnych odbywać 
się będzie na zasadzie zapisów Regulaminu, który do zatwierdzenia 
przez Radę Miejską w Rychwale, Burmistrz Stefan Dziamara zamierza 
przedstawić jeszcze na lipcowej sesji. 

Lokator mieszkania dokonywał będzie 2 płatności z których jedna 
dotyczyć będzie czynszu eksploatacyjnego szacowanego w granicach 
150 PLN /miesiąc, a druga zadatku na wykup mieszkania, którego wy-
sokość uzależniona będzie od wysokości partycypacji w początkowej 
wpłacie na poczet wykupu mieszkania. Kwota pozostała do zapłaty 
tytułem wykupu mieszkania oprocentowana będzie na poziomie WI-
BOR3 M+1,5%, co w obecnej chwili daje oprocentowanie nominalne na 
poziomie 3%. Realny koszt odsetek w okresie 15 lat powinien wynieść 
22,37%. 

Mieszkaniec oczywiście będzie mógł zaciągnąć kredyt hipoteczny 
na wykup mieszkania w Banku komercyjnym wydłużając okres spła-
ty jak i zamieniając malejące raty kapitałowo odsetkowe na równe  
w całym okresie płatności, co zmniejszy miesięczne obciążenia budże-
tu tytułem opłat kredytowych, nie mniej jednak zwiększy to istotnie 
koszt zobowiązania finansowego. 

Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie dla hipotetyczne-
go mieszkania nabywanego w RPM. Wyliczenie nie ujmuje kosztów 
mediów ponoszonych indywidulanie takich jak woda, prąd, zużycie 
gazu na ogrzewanie i do podgrzania ciepłej wody użytkowej, opłata 
„śmieciowa”.

Cena mieszkania                     150 000,00 zł
Powierzchnia m2               50,00
Partycypacja            20,00%
Czynsz/miesiąc         155,00 zł
Zadatek na kupno mieszkania/miesiąc       965,00 zł
   Razem  1 120,00 zł
Osoby zainteresowane wynajmem połączonym z wykupem miesz-

kań na powyższych zasadach zapraszamy do składania deklaracji  
w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale. Szczegółowych informacji 
udziela p. Marek Grabiński, tel. 63 2481001 wew. 20.

AKTUALNOŚCI

8 czerwca po raz pierwszy odbył się Gminny Bieg o Pu-
char Dyrektora Przedszkola pod patronatem Burmistrza Gminy  
i Miasta Rychwał. Bieg odbył się w Przedszkolu Samorządowym „Pla-
stuś” w Rychwale. Podczas zawodów panowała wspaniała atmosfera 
oraz zacięta rywalizacja wśród uczestników biegu. Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom a w szczególności dzieciom, które zajęły miejsca na 
podium. 
Kategoria 3- latki:
Dziewczyny:
I Izabela Bońka (Przedszkole „Plastuś” oddział w Siąszycach)
II Amelia Woźniak (Przedszkole „Plastuś” w Rychwale)
III Antonina Śmieszniak (Przedszkole „Plastuś” oddział w Siąszycach)
Chłopcy:
I Jan Piaseczny (Przedszkole „Plastuś” w Rychwale)
II Adam Cegielski (Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej  
w Kucharach Kościelnych)
III Kacper Czapkajło (Przedszkole „Plastuś” oddział w Siąszycach)
Kategoria 4-latki
Dziewczyny:
I Izabela Antas (Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach 
Kościelnych)
II Weronika Walczak (Przedszkole „Plastuś” w Rychwale)
III Oliwia Kubiak (Przedszkole „Plastuś” oddział w Siąszycach)

Gminny Bieg o Puchar Dyrektora Przedszkola
Chłopcy:
I Eryk Michalak (Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach 
Kościelnych)
II Nikodem Tołoczko (Przedszkole „Plastuś” w Rychwale)
III Cezary Kwiatkowski (Przedszkole „Plastuś” w Rychwale)
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W Gminie Rychwał po raz kolejny odbywał się szkolny ple-
ner uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Kole. Uczniowie  
z klas I-III pod opieką nauczycieli przedmiotów artystycznych  
z kolskiego liceum, rozwijali swoje umiejętności rysowania oraz 
talent malarski. Spędzali czas nie tylko na twórczej pracy, ale 
i na miłych spotkaniach przy ognisku. Następny plener odbę-
dzie się już we wrześniu. Gmina Rychwał będzie miała przyjem-
ność gościć najzdolniejszą młodzież liceów plastycznych z całej 
Polski podczas Jubileuszowego XXV Ogólnopolskiego Pleneru 
Rysunkowo-Malarskiego im. Krystyny Drążkiewicz. Dyrekcja, 
grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół Plastycz-
nych w Kole składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi 
Rychwała, Państwu Nowakom oraz wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Rychwał za niezmiernie miłe przyjęcie i pomoc w orga-
nizacji kolejnych edycji tych artystycznych spotkań.

Młodzi artyści w Gminie Rychwał

Festyn rodzinny  
w Jaroszewicach Grodzieckich

18 czerwca w Jaroszewicach Grodzieckich na placu przed 
miejscową remizą odbył się festyn rodzinny, którego orga-
nizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszewicach 
Grodzieckich przy współpracy z radą rodziców. Zgromadzoną 
społeczność lokalną i zaproszonych gości bawiły dzieci swoimi 
występami. W programie były tańce i liczne piosenki. Dla milu-
sińskich przygotowano dmuchany zamek, malowanie twarzy. 
Festyn zakończył się wspólną zabawą taneczną.Podczas impre-
zy wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku. Dzięki pozyskanym 
wpłatom zakupiony został sprzęt multimedialny. 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Spotkanie z Ekspertem Biura 
Rzecznika Praw Pacjenta   

 
 W dniu 19 maja 2017r. uczniów Szkoły Podstawowej  

w Kucharach Kościelnych odwiedziła pani Magdalena Garst-
ka - przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Ucz-
niowie klas I–VI brali udział w zajęciach edukacyjnych po-
święconych tematyce praw dziecka-pacjenta i jego bliskich. 
Podczas spotkania uczniowie poznali prawa przysługujące 
im i ich rodzicom zapisane w Karcie Praw Dziecka-Pacjen-
ta. Dzieci wzbogaciły się o wiedzę, a biblioteka szkolna  
o książki Grzegorza Kasdepke „Kuba i Buba w szpitalu, czyli  
o prawach dziecka pacjenta niemal wszystko!”.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale  
w dniu 8 czerwca br. odbyło się przedstawienie teatralne  
pt. „Słoń Trąbalski” w wykonaniu aktorów Teatru DUET z Kra-
kowa. Zaproszenie na spektakl przyjęły dzieci  z oddziałów 
przedszkolnych Zespołu Szkół w Rychwale. Spektakl ten  to 
zbiór przezabawnych perypetii pewnego zapominalskie-
go słonia, który przy swoich ogromnych rozmiarach jest 
strasznie niezdarny. Rozlane mleko czy potłuczony talerzyk, 
to naprawdę nic strasznego jeśli tylko wyciągniemy z tego 
właściwe wnioski, a „magiczne” słowa: proszę, dziękuję, 
przepraszam – złagodzą skutki. Maluchy bardzo żywiołowo 
reagowały na grę aktorów. Kolorowa scenografia, postacie 
w kostiumach,  zawsze świetnie przemawiają do wyobraźni 
młodych widzów.

Przedstawienie teatralne w bibliotece

Wypoczynek letni w gminie Rychwał
Wakacje to czas odpoczynku od szkolnych zajęć dla wszystkich 

dzieci i młodzieży. Jest to doskonały czas, aby zregenerować siły wypo-
czywając nad morzem, w górach, czy innym zakątku nie tylko naszego 
kraju.

Samorząd Rychwała wzorem lat ubiegłych, podjął po raz kolejny 
trud organizacji wypoczynku letniego w formie biwaku, półkolonii, ko-
lonii i obozu.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, jako pierwsi ze słonecz-
nej pogody skorzystali uczniowie klasy sportowej ZS w Rychwale, wy-
jeżdżając na biwak do Skorzęcina.

Wakacje rozpoczęły się wyjazdem 28 rychwalskich uczniów na ko-
lonie do Świnoujścia. W tym roku kolonie to turnus 10 dniowy.

Dla tych, którzy nie zdecydowali się wyjechać z naszej gminy, przy-
gotowano półkolonie na boisku ORLIK w Rychwale. Biorąc pod uwagę 
bardzo duże zainteresowanie tego rodzaju wypoczynkiem, w tym roku 
dzieci i młodzież skorzystają z 4 turnusów półkolonii (ok. 130 dzieci).

Również nie zapomniano o Młodzieżowych Drużynach Po-
żarniczych. Dzięki staraniom Burmistrza Rychwała oraz Prezesa 
Zarządu ZMGOSP w Rychwale Jednostka OSP w Rychwale otrzy-
mała dofinansowanie ze środków MSWiA w kwocie 24 000 zł. 
To pozwoli na organizację kolejnej edycji obozu szkoleniowego dla 
młodzieży, pragnącej pełnić odpowiedzialna służbę społeczną jaką jest 
służba strażaka.

W tym roku młodzież szkolenie połączone z wypoczynkiem będzie 
odbywać w malowniczej Kotlinie Kłodzkiej.  Przez 10 dni będą nie tyl-
ko zdobywać wiedzę, ale również poznają uroki okolic Lądku-Zdroju. 
Obóz odbędzie się w drugiej połowie sierpnia br.  
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Spotkanie po latach w TPD
6 czerwca br.  w siedzibie TPD Oddział Gminny w Rychwale 

odbyło się spotkanie z wyjątkowymi osobami, które miały swój 
wkład w działania na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele 
władz samorządowych oraz media. Głównym  celem spotkania było od-
tworzenie historii TPD na terenie Gminy Rychwał na przestrzeni lat. Jak 
wynikało ze wspomnień naszych rozmówców, formy działań TPD zmie-
niały się w poszczególnych  latach i zależały w dużej mierze od potrzeb 
środowiska, w którym były prowadzone. Jednakże główny cel wszelkich 
przedsięwzięć pozostał niezmienny i ponadczasowy. Zarówno dawniej 
, jak i dziś poczynania TPD to nade wszystko niesienie pomocy dziecku 
i rodzinie. Dziękujemy wszystkim za niecodzienne spotkanie obfitują-
ce we wzruszające wspomnienia z minionych lat. Osoby posiadające 
informacje nt.  działalności TPD w Gminie Rychwał, zwłaszcza do 1975 
roku proszone są o kontakt z wychowawcą Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego TPD w Rychwale.

Czytamy, bo lubimy…
Uczniowie, nauczyciele i rodzice Szkoły Podstawowej  

w Dąbroszynie aktywnie włączyli się w działania związane  
z upowszechnianiem czytelnictwa oraz rozwijaniem kompeten-
cji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Już 5 września 2016 
r., w związku z obchodami Roku Sienkiewicza, klasy starsze czy-
tały fragmenty powieści tego pisarza. Na przełomie września  
i października rodzice czytali dzieciom w szkole legendy. Raz w 
miesiącu w sali gimnastycznej spotykała się cała społeczność 
szkolna, by słuchać fragmentów ciekawych książek. Czytali na-
uczyciele oraz uczniowie klasy V i VI. Piąto – i szóstoklasiści „po-
pisywali się” pięknym czytaniem w klasach młodszych. Ponadto 
chętni uczniowie mogli opowiedzieć na forum klasy o książce, 
którą przeczytali. W ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego zorganizowano szereg zabaw i ćwiczeń 
promujących czytanie i logiczne myślenie. Natomiast Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich przebiegał pod hasłem Poczytaj 
mi, nauczycielu. Przedszkolaki miały Smerfowe czytanie, a starsi 
słuchali czytania swoich nauczycieli. Mogli również uzupełniać 
własnymi propozycjami plansze rozpoczynające się słowami: 
Książka to…, Warto czytać książki, bo… Przez cały rok szkolny 
uczniowie korzystali z kącika książki, czytali książki i czasopisma 
w języku polskim i angielskim, uczestniczyli w lekcjach biblio-
tecznych, słuchali książek mówionych, oglądali ekranizację po-
wieści Kornela  Makuszyńskiego. Koordynatorem działań pro-
mujących czytelnictwo w szkole była p. Bogumiła Rewers.

Zespół Szkół  w Rychwale
będzie miał  wyremontowaną stołówkę!

Uczniowie, nauczyciele i rodzice z Zespołu Szkół w Rychwa-
le w lutym przystąpili do ogólnopolskiej akcji: ,,EXTRA SZKOL-
NA STOŁÓWKA Z DELMĄ EXTRA”.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich od września będą korzy-
stać z wyremontowanej stołówki. Szkoła zyskała znacznie wię-
cej. Wspólny cel połączył szkolną, a nawet gminną społeczność 
- głosowanie pokazało, że razem można więcej. 

Nauczyli się obowiązkowości i odpowiedzialności. Dzięku-
jemy za aktywność i bezinteresowność. Udało wam się stwo-
rzyć jedną, wielką RODZINĘ. Gratulujemy zwycięzcą.

Dziękujemy za każdy oddany głos!!!

Festyn rodzinny  w Przedszkolu Plastuś
W kalendarzu imprez Przedszkola Samorządowego „Pla-

stuś” w Rychwale na stałe wpisał się festyn rodzinny „Mama, 
Tata i Ja”, który odbył się 10 czerwca br. Ten wyjątkowy dzień 
został uświetniony występami naszych małych milusińskich. 
Na dzieci i ich rodziny czekała moc atrakcji: wielkie dmuchane 
zabawki, zjeżdżalnie, zawody  sportowe, przejażdżki motocy-
klami i wozem strażackim,  a także wspólne tańce, malowanie 
twarzy i wiele innych wspaniałych atrakcji. Festyn rodzinny był 
okazją do wspólnej i niezapomnianej zabawy, dzięki której ro-
dzice mogli dzielić się radością ze swoimi dziećmi. 

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie 
i pomoc w organizacji tego wyjątkowego dnia.

„Tych lat nie odda nikt” słowa piosenki stały się pretekstem do 
zorganizowania spotkania absolwentów po 60-ciu latach ukończenia 
Szkoły Podstawowej w Rychwale. Spotkanie odbyło się 29 kwietnia br. 
Honorowym gościem była pani Anna Ćwiek – „kochana, troskliwawy-
chowawczyni, która po ciężkich, powojennych czasach potrafiła stwo-
rzyć rodzinną, miłą atmosferę” – tymi ciepłymi słowami opisują swoją 
nauczycielkę po 60–ciu latach absolwenci. 

Spotkanie rozpoczęło się  Mszą Świętą w tutejszym koście-
le parafialnym, podczas której ksiądz proboszcz wspomniał o nie-
żyjących już nauczycielach i przyjaciołach z klasy, którzy nie do-
czekali tej uroczystej chwili. Wraz z błogosławieństwem  oraz 
życzeniami zdrowia i pomyślności na dalsze życie wszyscy uda-
li się na wspólny obiad. Podczas biesiadowania opowiadano  
o swoim życiu, zdrowiu i rodzinie.

Spotkanie przebiegło w miłej, nostalgicznej i pełnej wspomnień at-
mosferze. Uczestnicy spotkania upamiętnili je zdjęciami z dopiskiem – 
zjazd absolwentów, rocznik 1943 oraz obietnicą kolejnego spotkania.

Zjazd klasowy
SPOŁECZEŃSTWO
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Potrafisz 
Polsko

Stowarzyszenie Vida Ar-
tis, które prowadzi rychwalska 
młodzież przystępuje do rea-

lizacji projektu pn. “Marsz, marsz Dąbrowski”. W planach jest 
przeprowadzenie warsztatów wokalnych oraz wokalno-in-
strumentalnych, których zwieńczeniem będzie koncert pieśni 
patriotycznych. Celem działań jest pobudzenie postaw patrio-
tycznych wśród lokalnej społeczności oraz doniosłe uczczenie 
obchodów święta Wojska polskiego i kolejnej rocznicy wybu-
chu II wojny światowej. Środki na realizację zadania pozyskano 
z Fundacji Potrafisz Polsko
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Turnus rehabilitacyjny w Kołobrzegu
W dniu 20 kwietnia 2017 r. troje dzieci oraz jedna osoba dorosła  

z terenu gminy Rychwał wraz z opiekunami wypoczywało na turnusie 
rehabilitacyjnym w Kołobrzegu. Podczas tygodniowego pobytu nad 
morzem, uczestnicy korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, oferowa-
nych przez Sanatorium „SAN”. Dzięki turnusom rehabilitacyjnym wszy-
scy biorący udział skorzystali z zorganizowanej formy aktywnej reha-
bilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem było rozwijanie 
umiejętności społecznych, między innymi przez nawiązywanie i roz-
wijanie kontaktów społecznych, realizacja i rozwijanie zainteresowań,  
a także udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Zorganizowanie wyjazdu było możliwe dzięki Państwa ofiarności 
podczas tegorocznego VII Rychwalskiego Balu Charytatywnego.

Za wsparcie i życzliwość w imieniu potrzebujących, niepełno-
sprawnych dzieci z terenu gminy Rychwał, ich rodzin, serdecznie dzię-
kujemy.

22 czerwca w Hali wido-
wiskowo-sportowej odbyło 
się walne zebranie człon-
ków rychwalskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.  
W spotkaniu podsumowu-
jącym tegoroczne działania 
UTW oprócz studentów udział 

wziął burmistrz Rychwała. 
Podsumowania roku akade-
mickiego 2016/2017 dokonała 
prezes Stowarzyszenia Magda-
lena Leśna. Oprócz wykładów 
słuchacze UTW uczestniczyli 
też w różnorodnych zajęciach 
fakultatywnych, jak: nauka 

posługiwania się kompute-
rem, kursy języków obcych, 
gimnastyka ogólnorozwojo-
wa, czy nauka  tańca. Jak co 
roku realizowane były projek-
ty, odbywały się też wycieczki  
i imprezy integracyjne, a także 
występy chóru. 

Było to doskonałą okazją do 
podsumowania dotychczaso-
wej działalności Uniwersytetu  
i zaprezentowania planów jego 
funkcjonowania na przyszłość.  
W zakończonym roku akade-
mickim na zajęcia uczęszczało 
70 słuchaczy.

Uroczyste zakończenie ro-
ku rozpoczął koncert uczelnia-
nego chóru pod kierunkiem 
Magdaleny Pająk. Prezes po-
dziękowała władzom miasta  za 
pomoc i wsparcie.  Podzięko-
wała również członkom Zarzą-
du za pracę jaką włożyli w to, 
żeby Stowarzyszenie istniało  

i rozwijało się. Nie zabrakło też 
słów uznania dla osób prowa-
dzących zajęcia fakultatywne, 
czuwających nad sprawnym 
funkcjonowaniem wszystkie-
go, co potrzebne dla działalno-
ści stowarzyszenia. Głos zabrał 
również burmistrz, który gra-
tulował seniorom aktywności  
i życzył  udanego wypoczynku.  
Stowarzyszenie ciągle się roz-
wija, oferując swoim członkom 
coraz to nowe wykłady, zajęcia, 
nowe formy spędzania cza-
su, by mogli oni aktualizować 
swoją wiedzę, uczestniczyćw 
procesach  zachodzących wo-
kół nich, zachować i zwiększyć 
sprawność intelektualną, psy-
chiczną i fizyczną, zapobie-
gając zjawisku bezczynności  
i poczuciu samotności w myśl 
hasła: Mnóż radości i dziel 
smutki. 

 

Zakończenie roku akademickiego w rychwalskim UTW

Jubileusz 50-lecia Wiejskiego Domu Kultury 
w Jaroszewicach Rychwalskich

W dniu 24 czerwca 2017 r. odbył się Jubileusz 50-lecia Wiejskiego 
Domu Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich. Podczas uroczystości 
gościł burmistrz Rychwała pan Stefan Dziamara, pani Ewa Jędrzejczak 
zastępca burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale pan 
Roman Drewniacki, ks. Marek Molewski oraz radni. Jubileusz urozmaici-
ły występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej z Jaroszewic Gro-
dzieckich oraz występy mieszkanek Jaroszewic Rychwalskich. 

Po części artystycznej było wiele podziękowań i słów uznania. Nie 
zabrakło podziękowań dla pomysłodawców budowy Wiejskiego Domu 
Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich i wszystkich tych, którzy z życz-
liwością i zaangażowaniem pracują na rzecz społeczności lokalnej. Na 
koniec uroczystości podano tort. 

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w obchodach jubileu-
szu i w miłej atmosferze spędzili wspólnie czas, świętując do późnych 
godzin nocnych.

Rajd rowerowy na powitanie wakacji
W niedzielę 25 czerwca br. odbył się rajd rowerowy na po-

witanie wakacji. Zarówno pogoda jak i frekwencja miłośników 
wycieczek rowerowych dopisała. Rowerzyści pokonali trasę 
wynoszącą około 20 km w niespełna 1,5 godziny. Rajd ruszył 
o godzinie 16:00 z parkingu przed UGiM w Rychwale. Trasa raj-
du przebiegała przez miejscowości gminy Rychwał: Grabową, 
Jaroszewice Grodzieckie, Kuchary Borowe, Wardężyn, Rozalin, 
Franki, Broniki, Kuchary Kościelne i Święcie. 

Rajd zakończył się w miejscowości Święcia, gdzie na cykli-
stów czekał grill, ognisko oraz zabawa z DJ-em. Uczestnikom 
towarzyszyła wspaniała atmosfera i dobra zabawa. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy 
na kolejne wyprawy rowerowe.

KULTURA
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Zwycięską drużyną oka- 
zała się reprezentacja z Lu- 
bin, drugie miejsce zajęła dru-
żyna z Grochów, a na trzeci po-
dium stanęła drużyna z Kuchar 
Kościelnych. Spośród wszystkich 
zawodników najlepszym strzel-
cem tegorocznego turnieju oka-
zał się Michał Glapa. Drużyny 
otrzymały pamiątkowe puchary  
i dyplomy. W tym dniu odbył się 
też pierwszy w tym roku rajd 
rowerowy. Wzięło w nim udział 
około 30 miłośników dwóch kó-
łek. Uczestnicy rajdu wystartowali  
z Placu Wolności w Rychwale  
i przejechali ponad 25 km trasę 
prowadzącą przez malownicze 
tereny naszej gminy. Na zakoń-
czenie rajdu, uczestnicy zasiedli 

Turniejem Mieszkańców Sołectw o Puchar Burmi-
strza Rychwała rozpoczęła się tegoroczna „Rychwal-
ska Majówka”. Sportowe zmagania miały miejsce  
29 kwietnia br. na Stadionie Miejskim  w Rychwale.

Rychwalska Majówka

wspólnie przy ognisku. W niedzie-
lę 30 kwietnia br. odbyły się uro-
czystości związane z „Obchodami 
Gminnego Dnia Strażaka”. Uroczy-
stość zainicjował przemarsz za-
stępów strażackich na cmentarz 
parafialny w Rychwale, gdzie zło-
żono kwiaty pod tablicą pamiąt-
kową. Następnie wszyscy uczest-
nicy przemarszu wzięli udział  
w Mszy Świętej w intencji stra-
żaków. Dalsza część uroczystości 
miała miejsce w Parku Miejskim  
w Rychwale. W podniosłej atmo-
sferze, uczestników spotkania 
przywitali organizatorzy uro-
czystości Burmistrz Rychwała 
Pan Stefan Dziamara oraz Prezes 
Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP 
druh Andrzej Cholewicki. Były też 

Najbardziej prestiżowy kon- 
kurs orkiestr dętych w Pol- 
sce odbył się w Częstocho-
wie w dniach 16-18 czerwca 
br.  Trzy dni trwały zmagania 
osiemnastu orkiestr dętych, 
które rywalizowały ze sobą  
w trzech kategoriach podczas 
XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu 
Orkiestr OSP RP. Uczestniczącew 

Złoto w zasięgu ręki
nim Orkiestry zostały wyłonione 
w drodze poprzedzających go 
dwuetapowych eliminacji woje-
wódzkich i regionalnych, w któ-
rych udział w 2016 roku brało po-
nad 300 spośród 810 istniejących  
w kraju orkiestr ochotniczych 
straży pożarnych. Miano re-
prezentantów województwa 
wielkopolskiego na konkursie 

miały 4 zespoły w tym Orkiestra 
Quantum OSP w Rychwale, która 
była jednocześnie jedynym za-
kwalifikowanym zespołem z po- 
wiatu konińskiego. Ogólnopolski 
Festiwal Orkiestr OSP RP to im-
preza, która niesie za sobą prestiż 
a jednocześnie wyzwania i do-
świadczenie, dlatego filharmonia 
w Częstochowie nie była przy-
padkowym miejscem koncer-
tów. W trakcie prezentacji kon-
kursowych królowały wszystkie 
gatunki muzyki. Nasza orkiestra 
zagrała wspaniały koncert, pod-
czas którego zabrzmiała muzyka 
Fryderyka Chopina oraz muzy-
ka filmowa. Komisja konkurso-
wa doceniła pracę muzyków  
z Quantum i sklasyfikowała ją na 
szóstym miejscu w skali kraju. 
Duma mnie rozpiera ale wiem, że 
to nie jest ostatnie słowo naszych 
muzyków. Jest mi niezmiernie 
miło złożyć gratulacje muzykom 
i mażoretkom oraz podzięko-
wać za wyjątkowe poświęcenie 
i ciężką pracę – mówi Zbigniew 

Osajda, kapelmistrz Orkiestry 
Quantum. 

Orkiestra Quantum i Ma-
żoretki Charme powróciły  
z Częstochowy z bagażem do-
świadczeń i pomysłów ale co 
ważniejsze jako laureat Srebr-
nego Pasma Ogólnopolskiego 
Festiwalu. Ogromny wysiłek i za-
angażowanie obydwu zespołów  
w przygotowania do konkursu 
pozwoliły  orkiestrze na zajęcie VI 
miejsca w kategorii łącznej, czyli 
muzyki koncertowej oraz parady 
marszowej. Tym samym Orkiestra 
Quantum i Mażoretki Charme 
zamykają przedwakacyjny okres 
sukcesów, na które złożyło się 
również I miejsce w Wojewódz-
kim Przeglądzie Orkiestr OSP  
w Kaliszu, które daje przepustkę 
do kolejnych etapów Przeglą-
du Orkiestr OSPw roku 2018,  
I miejsce oraz Grand Prix  na Po-
wiatowym Przeglądzie Orkiestr  
w Koninie oraz I miejsce Mażore-
tek Charme na Międzypowiato-
wym Przeglądzie Szkolnych Ze-
społów Tanecznych w Kleczewie.

odznaczenia. Uchwałą Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
w ZOSP RP Województwa WLKP  
z dnia 6 marca 2017 roku, brązo-
wym medalem za zasługi dla po-
żarnictwa zostali odznaczeni dru-
howie: Sebastian Luźny oraz Jacek 
Gołza. Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego nadało odznaki 
Strażaka Wzorowego dla druhów: 
Łukasza Ewasiaka, Bartosza Si-
korskiego, Artura Jaźwińskiego, 
Dawida Nowaka, Sebastiana Ba-
naszaka, Kamila Nowaka, Adriana 
Napieralskiego, Michała Sztylki. 
Podniosłej atmosfery dodał kon-
cert Orkiestry Quantum pod ba-
tutą Zbigniewa Osajdy. W części 
artystycznej wystąpili uczniowie 
z rychwalskich placówek oświa-
towych. Ze Szkoły Podstawowej 
im. gen. Władysława Andersa  
z Jaroszewic Grodzieckich wystą-
piła Zuzanna Juszczak w piosence 
„Małe M”, ze szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Styczniowych  
w Grochowach wystąpił Bar-
łomiej Ośkowiak w piosence 
„Straż Ogniowa”, ze Szkoły Pod-

stawowej im. Marii Dąbrowskiej  
w Kucharach Kościelnych wystą-
piły Julia Kaczmarek w piosence 
„Najtrudniejszy pierwszy krok”, 
Monika Pawłowska w piosence  
„O mnie się nie martw”, Julia  
i Monika oraz Zuzanna Goź-
dzik wystąpiły wspólnie w pio-
senkach: „Miłość jak wino” oraz 
„Pytasz mnie”. Było też wspól-
ne biesiadowanie przy ogni-
sku, do którego na akordeonie 
przygrywał uczeń Gimnazjum 
im. Jana Pawła II Zespołu Szkół  
w Rychwale Szymon Wierzbicki. 
Rychwalska Majówka zakoń-
czyła zabawa z zespołem SING 
BAND. To wszystko nie mogło 
by się odbyć gdyby nie pomoc  
i zaangażowanie wielu osób.  
W tym miejscu kierujemy słowa 
podziękowania, druhom straża-
kom z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rychwale, Orkiestrze Quan-
tum, uczniom za wspaniałą część 
artystyczną. Dziękujemy również 
Państwu Miłkowskim za ufundo-
wanie drewna na ognisko.

Niebywałe osiągnięcia Orkiestry Quantum są efektem ciągłego do-
skonalenia muzycznego kunsztu wszystkich członków zespołu. Ciężka  
i mozolna praca nad repertuarem konkursowym została w tym roku do-
ceniona aż trzykrotnie, kiedy to orkiestra sięgała po czołowe miejsca na 
podium w przeglądach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Jednak w drodze do doskonałości nie można nawet na chwilę za-
chłysnąć się sukcesem, dlatego też ostatnie dni przed wakacyjną prze-
rwą muzycy oraz mażoretki spędzili na ćwiczeniu umiejętności podczas 
specjalnych warsztatów artystycznych. Zajęcia prowadzili wykwalifiko-
wani instruktorzy, z którymi orkiestra współpracowała już wielokrotnie. 
Tematem przewodnim były: taniec i muzyka Grecji. Warto dodać, że 
preludium do warsztatów był ubiegłoroczny wyjazd do Grecji, podczas 
którego dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach prowadzonych 
przez Dimitris Grammenos w Paralia.

„Warsztaty artystyczne taniec i muzyka Grecji” odbywały się  
w dniach 26-28 czerwca, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ry-

Sukcesów przybywa... A apetyt rośnie! chwale. Ich celem było podniesienie poziomu artystycznego zespołu, 
wyrównywanie szans edukacyjnych oraz ułatwienie dostępu do kultu-
ry i profesjonalnej opieki instruktorskiej. Adresatem zajęć były dzieci  
i młodzież z terenu gminy Rychwał a sfinansowano je ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
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W dniu 13 maja 2017 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Rychwale odbył się już po raz trzeci Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Rychwała. W turnieju brało 
udział sześć drużyn z: Stawiszyna, Koła, Rychwała, Konina, Som-
plona oraz Sławska. Uczestnicy turnieju podeszli do zawodów  
z ogromnym zaangażowaniem , starając się wypaść jak najle-
piej. Turniej rozgrywany był na dobrym i wyrównanym pozio-
mie. Spotkanie niejednokrotnie dostarczyło wielu ciekawych 
akcji oraz siatkarskich wymian. Pierwsze miejsce wywalczyły 
dziewczyny z Rychwała, drugie miejsce zajęły dziewczyny  
z Sompolna, a trzecie miejsce zapewniły sobie dziewczyny z Ko-
nina. Turniej odbył się przy wsparciu Burmistrza Rychwała.

Dziękujemy również sponsorom Łukaszowi Dziamarze, 
Krzysztofowi Woźniakowi i Adamowi Konieczce. Wszystkim 
uczestnikom turnieju należą się słowa uznania za udział w za-

wodach, zaangażowanie, walkę oraz za ducha fair-play w jakim 
rozgrywany był turniej.

III Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Rychwała

W dniu 30 maja 2017 r. 
w Rychwale odbył się XIV 
Regionalny Turniej Piłki Noż-
nej Olimpiad Specjalnych  
w ramach XVII Europejskiego 
Tygodnia Piłki Nożnej Olim-
piad Specjalnych. Wydarze-
nie zorganizowano dzięki 
owocnej współpracy Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Rychwale   
z Samorządem Rychwała, 
Starostwem Powiatowym  

XIV Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych

Dzień Dziecka uczniowie 
rychwalskich szkół spędzili  
w wspaniałym klimacie sporto-
wej rywalizacji.

W czwartek 1 czerwca br. 
zorganizowano „Letnią Gminną 
Spartakiadę Sportową”. Trady-
cyjnie zawody sportowe rozpo-
czął bieg samorządowców oraz 
dzieci sprzed budynku Urzędu 
Gminy i Miasta w Rychwale uli-
cą Sportową i zakończył się na 
Stadionie Miejskim w Rychwa-
le. Na stadionie rozegrano za-
planowane konkurencje m.in.: 
bieg na kilku dystansach, bieg 
sztafetowy, rzut piłeczką palan-
tową, rzut piłką lekarską oraz 
mecz piłki siatkowej. W sparta-
kiadzie udział wzięły drużyny 
sportowe ze wszystkich szkół  
z terenu gminy Rychwał.

Ostateczne wyniki w kla-
syfikacji ogólnej przedstawiają 
się następująco: 
I miejsce Zespół Szkół w Ry-
chwale,
II miejsce Szkoła Podstawowa 
w Kucharach Kościelnych,

w Koninie, Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, Zespołu 
Szkół w Rychwale, Klubem 
Sportowym LKS Zjednoczeni 
Rychwał oraz Oddziałem Re-
gionalnym Olimpiady Spe-
cjalne Polska Wielkopolskie 
- Konin. Zawody otworzyła 
Zastępca Burmistrza Rychwa-
ła Ewa Jędrzejczak. Wyda-
rzenie to objęte zostało pa-
tronatem Unii Europejskich 
Związków Piłkarskich (UEFA) 

oraz Narodowej Federacji Pił-
karskiej z 37 krajów Europy. 

W rychwalskim turnieju 
udział wzięli przedstawiciele 
drużyn ze specjalnych ośrod-
ków:
• z Borzęciczek
• z Kalisza
• z Koła
• z Konina
• z Konarzewa
• z Rychwała
• z Zespołu Szkół Specjalnych 

z Krotoszyna
• z Warsztatów Terapii Zaję-

ciowej z Turku
• z Zespołu Placówek Eduka-

cyjno-Wychowawczych z Tu- 
rku

W poszczególnych grupach 
zespoły zajęły następujące 

miejsca:
Grupa I:
1. WTZ Turek
2. SOS-W Konin
3. SOS-W Rychwał
4. ZPE-W Turek
Grupa II:
1. SOS-W Koło
2. SOS-W Borzęciczki
Grupa III:
1. ZSS Krotoszyn
2. SOS-W Konarzew
3. SOS-W Kalisz

Każda drużyna uczestni-
cząca w turnieju otrzymała 
również nagrodę od Burmi-
strza Rychwała Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy  
i życzymy dalszych sukce-
sów.

Gminna Letnia Spartakiada III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Białej Panieńskiej. 

W spartakiadzie udział 
wzięły także szkoły podstawo-
we z Dąbroszyna, Grochów  
i Jaroszewic Grodzieckich. Dy-
plomy oraz medale wręczyli 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Rychwale Pan Roman 
Drewniacki. Zastępca Burmi-
strza Pani Ewa Jędrzejczak oraz 
Kierownik Oświaty, Promocji, 
Kultury i Sportu Pani Marzena 
Grubska.

Gminnej Letniej Sparta-
kiadzie oprócz współzawodni-
ctwa towarzyszyła wspaniała 
atmosfera i dobra zabawa.
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Klub sportowy Zjednoczeni Rychwał w sezo-
nie 2017/2018 zgłosi do rozgrywek Konińskiego 
Związku Piłki Nożnej aż trzy grupy młodzieżowe 
oraz jedną seniorską. Głównym celem na najbliższe 
lata będzie szkolenie lokalnej młodzieży z Gmi-
ny Rychwał i okolic. Długofalowy plan zakładany 
przez Klub ma na celu poszukiwanie nowego ,, Ro-

,, KLUB SPORTOWY ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ STAWIA NA MŁODZIEŻ ‘’
berta Lewandowskiego ’’ z terenu Gminy Rychwał 
i okolic. Nabór do grup młodzieżowych ruszył  
w marcu, a na dzień dzisiejszy możemy się pochwa-
lić grupą około 50 zawodników, a zainteresowanie 
nadal rośnie. Już w niedługim czasie odbędzie się  
I turniej o Puchar Prezesa Piotra Kozaneckiego Klu-
bu Sportowego LKS Zjednoczeni Rychwał dla grup 

W  dniach 27-28 maja w kompleksie sportowo-dydaktycznym Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie odbyły się powiatowe eliminacje 
Spartakiady Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego. O mistrzostwo Powiatu ry-
walizowali reprezentanci 7 gmin: Goliny, Rychwała, Starego Miasta, Sompolna, 
Rzgowa, Wilczyna i Kazimierza Biskupiego.

Gmina Rychwał zajęła II miejsce. Przedstawiciele wszystkich gmin zmierzy-
li swoje siły w grach zespołowych, konkurencjach rekreacyjnych oraz rodzin-
nych.

W klasyfikacji ogólnej najlepszą gminą XIX Letniej Powiatowej Spartakiady 
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego została Gmina Golina , II miejsce przy-
padło Gminie Rychwał a III miejsce – Gminie Stare Miasto. 

Pierwszego dnia zawodów (w sobotę) rozegrane zostały gry zespołowe: 
piłka siatkowa, piłka nożna i koszykówka.

W grach zespołowych najlepsi okazali się piłkarze z Rychwała, którzy 
pokonali drużynę ze Starego Miasta (II miejsce) oraz ze Rzgowa (miejsce III).  
W kategorii kobiecej: I miejsce zdobyła drużyna z Goliny, II miejsce - ze Starego 
Miasta, a III miejsce - z gminy Kazimierz Biskupi.W rywalizacji siatkarzy bezkon-
kurencyjne okazały się zespoły z: Wilczyna (mężczyźni) i ze Rzgowa (kobiety). 
Medalowe miejsca zajęli także zawodnicy z Rychwała (II miejsce) i Starego 
Miasta (III miejsce) oraz zawodniczki z gmin: Wilczyn ( II miejsce) i Rychwał (III 
miejsce). Zmagania koszykarzy zakończyły się zwycięstwem obu reprezentacji 
z gminy Golina. 

Na podium znaleźli się również koszykarze ze Starego Miasta (II miejsce) 
i Kazimierza Biskupiego (III miejsce) oraz koszykarki z Rychwała (II miejsce) 
i z gminy Rzgów ( III miejsce).

W drugim dniu Spartakiady (w niedzielę) zawodnicy rywalizowali o punkty 
w następujących konkurencjach rodzinnych i rekreacyjnych, m.in.: w rzucie lot-
ką do tarczy, biegu sztafetowym, oraz strzelaniu z wiatrówki i piłką na bramkę, 
a także w rzutach do kosza 

i do tarczy. Zawodnicy wykazywali się sprawnością w biegu przez prze-
szkody, a także celnością rzucając: beretem na odległość, przedmiotami do 
celu, czy piłką lekarską. Wrażenie robiły również konkurencje polegające na 
wędkowaniu na sucho oraz podnoszeniu ciężarka.

Najlepsi sportowcy Spartakiady otrzymali puchary i medale. Zwycięzcy 
w konkurencjach rekreacyjnych i rodzinnych będą reprezentować Powiat Ko-
niński w finale XIX Wielkopolskiej Letniej Spartakiady Mieszkańców Wsi, który 
odbędzie się 24 czerwca w Żerkowie. Wszystkim uczestnikom Spartakiady re-
prezentującym Gminę Rychwałgratulujemy i serdecznie dziękujemy.

XIX Letnia Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego już za nami

naborowych. Turniej bę-
dzie nie tylko pokazaniem 
umiejętności podczas gry, 
ale również będzie można 
zaprezentować technikę 
indywidualną. W sierp-
niu/wrześniu odbędzie się 
również wyjazd integracyj-
ny na mecz EKSTRAKLASY 
drużyny Lecha Poznań do 
Poznania. Trenerami grup 
młodzieżowych są zawod-
nicy zespołu drużyny se-
niorskiej: Michał Urbaniak, 
Damian Szczepaniak i Kac-
per Zioła.
• GRUPA MŁODZIK (ROCZ-
NIK: 2004, 2005, 2006) 
– TRENER MICHAŁ URBA-
NIAK 725502774
• GRUPA ORLIK (ROCZNIK 
2007, 2008, 2009, 2010) 
– TRENER DAMIAN SZCZE-

PANIAK782384554 
• JUNIOR MŁODSZY (ROCZNIK: 2001, 2002, 2003) 
– TRENER KACPER ZIOŁA 535875877
• PREZES KLUBU – PIOTR KOZANECKI 782602315

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd Klubu LKS Zjednoczeni Rychwał 

Gmina Sompolno przy współpracy ze 
Starostwem Powiatowym w Koninie zor-
ganizowała imprezę p.n. „Runmageddon”- 
Morderczy Trening w którym udział wzięło 
około 200 osób. Impreza odbyła się 21 
maja 2017 r. w pobliżu terenów pokopal-
nianych w obszarze byłej odkrywki węgla 
brunatnego Lubstów. Przedsięwzięcie było 
innowacyjne, ponieważ nie było do tej pory 
organizowane w powiecie konińskim. Ce-
lem imprezy był wysiłek fizyczny, promocja 
zdrowego trybu życia, dobra zabawa i ry-
walizacja o miano najtwardszego zawodni-
ka. W morderczym wyścigu z przeszkodami 

udział wzięły drużyny z Konina oraz repre-
zentanci gmin powiatu konińskiego m.in.  
z: Rychwała, Wilczyna, Kleczewa, Ślesina 
oraz Sompolna. Uczestnicy na około 4 km 
trasie wspinali się, czołgali, brnęli w błocie, 
skakali, a także mierzyli się z wodą oraz 
przeszkodami. Drużynowo najlepsi byli za-
wodnicy z Wilczyna, drugie miejsce zajęła 
drużyna z Kleczewa a na miejscu trzecim 
ABC PAK. Drużyna z Rychwała zajęła miej-
sce piąte, otrzymała również wyróżnienie 
za udzielenie pomocy na trasie osobie, któ-
ra straciła przytomność. Najlepsi otrzymali 
puchary oraz nagrody.

„Runmageddon” - Morderczy Trening


