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XVIII Święto Ziemi Ry-
chwalskiej „Rychwalia 2016” 
można zaliczyć do bardzo 
udanych. W dniach 11 i 12 
czerwca mieszkańcy naszej 
gminy oraz bliższych i dal-
szych okolic bawili się pod-
czas dwudniowej imprezy. 
Dopisała zarówno pogoda 
jak i gwiazdy wieczoru, a licz-
ne atrakcje przyciągnęły na 
stadion wielu miłośników do-
brej zabawy. 

Program Rychwaliów był 
wypełniony muzyką, wspa-
niałymi atrakcjami i niespo-
dziankami dla najmłodszych. 
Tradycyjnie Dni Rychwała 
rozpoczął Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Rychwa-
ła. Do sportowej rywalizacji 
stanęły 4 drużyny. Najlepsza 
okazała się drużyna ze Sław-
ska zdobywając I miejsce, II 
miejsce Rychwał, III miejsce 
Barczygłów. 

Zawodnicy z Ludowego 
Klubu Sportowego „Zjed-
noczeni” Rychwał otrzymali 
szczególne podziękowania za 
kreowanie sportowej posta-
wy na rzecz upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu  
w gminnie Rychwał oraz gra-
tulacje w uznaniu za awans do 
Konińskiej Klasy Okręgowej 
w sezonie 2015-2016. Nie tyl-

ko piłka nożna jest dyscypliną 
sportu, w której młodzi miesz-
kańcy naszej gminy osiągają 
sukcesy. Łukasz Krych uczeń 
klasy VI Szkoły Podstawo-
wej w Grochowach, zajął  
I miejsce w XVIII Międzyna-
rodowym Wyścigu Kolarskim  
o Puchar Prezydenta Poznania 

oraz Katarzyna Smarz uczen- 
nica klasy V Szkoły Pod-
stawowej w Zespole 
Szkół w Rychwale, jest Mi-
strzynią Polski KARATE  
W KATA. Uczniom tym, rów-
nież wręczono szczególne 
podziękowania.

Koncerty zespołów roz-
poczęły się tuż przed wie-
czorem. Jako pierwszy na 
scenie zaprezentował się ze-

spół Czarne Stopy, następnie 
DJ PaXon, wokalistka Sara  
oraz gwiazda wieczoru zespół 
Cliver. Najbardziej wytrwali, 
przy dyskotekowych rytmach 
bawili się do późnych godzin 
nocnych.

W kolejnym dniu Święta 
Ziemi Rychwalskiej, wszyst-

kich zaproszonych gości  
oraz uczestników imprezy,  
w imieniu pana Stefana Dzia-
mary Burmistrza Rychwała, 
przywitała pani Ewa Jędrzej-
czak – Zastępca Burmistrza 
wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej panem Roma-
nem Drewniackim. 

Na rychwalskie święto 
przybyli również samorzą-
dowcy z miast partnerskich 

gminy Rychwał - z czeskie-
go Rychvaldu i słowackiego 
Richvaldu.

Estrada szkolna, podczas 
której na scenie zaprezento-
wali się uczniowie ze wszyst-
kich placówek oświatowych 
z terenu gminy Rychwał, była 
niezwykłym pokazem umie-
jętności wokalnych, tanecz-
nych i aktorskich. Ciekawe 
układy i akrobatyczne figury 
rychwalskich gimnazjalistek  
i zawodników z Turkowskie-
go Klubu Karate były bardzo 
widowiskowe.

Niezwykłym i bardzo waż-
nym momentem rychwalskie-
go święta było przyznanie 
honorowych odznak i tytułu. 

Odznakę honorową „Za-
służony dla Gminy i Miasta 
Rychwał” z rąk kapituły otrzy-
mali: pan Piotr Cal dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Bia-
łej Panieńskiej oraz Wydawni-
ctwo „Przegląd Koniński”. 

Kolejne prestiżowe wy-
różnienie; tytuł honorowy 
„Zasłużony dla powiatu ko-
nińskiego” wręczył Starosta 
Koniński pan Stanisław Bielik. 
Otrzymała go pani Magdale-
na Pająk, nauczyciel wycho-
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Serdeczniedziękujemy naszym sponsorom  
za życzliwość oraz bezinteresowna pomoc okazaną 

podczas organizacji „XVIII Święta Ziemi
Rychwalskiej - Rychwalia 2016”

PLASTICS GROUP Sp. z o.o.  
Stanisław Wieczorek  Wylęgarnia Drobiu 
Przedsiębiorstwo Zbożowe Handel-Usługi 
Zbigniew Kwiryng 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Grzegorz 
Cholewicki 
PW “MASARNIA” Józef Kwiryng  
Agnieszka Wanda Bartczak  
Cholewicki Bogdan Gospodarstwo Rolno-
Handlowe  
Przedsiębiorstwo Usługowe Rymakops 
PHU ROL-SERVICE Tomasz Łuczak  
Zakład Usług Wielobranżowych MARTEL Ja-
rosław Majkowski 
Łukasz Kubiak  PHU CARMEN  Turek 
Radny Powiatowy Maciej Adam Kwiryng   
Gabinet Weterynaryjny REKSIO Małgorzata 
Grabińska
Ireneusz Kamiński  Auto-Kamiński  Sp. z o.o. 
Krzysztof Bartczak Prywatny Punkt Wete-
rynaryjny  
Poradnia Stomatologiczna Jolanta i Piotr 
Dymalscy 
 Marcin Różalski Stacja Paliw  QualityOil  Sp. 
z o.o. 
Transport Turystyczny Krajowy i Zagraniczny 
Kazimierz Bąk 
Sklep Odzieżowo-Obuwniczy Anna Szy-
mańska  
Usługi Stolarskie i Produkcja Mebli  Aneta 
i Jan Cegielscy  
Nad Jeziorem Skorzęcin Handel- Usługi Gra-
żyna Adamiak 
Paweł Szczepaniak Usługi Spawalnicze  Pa-
intball 
Przychodnia Lekarska Wanda i  Eugeniusz 
Michałek 
Zakład Rzemieślniczy Ślusarstwo Józef 
Rzepczak
Tomasz Fic Studio 3F Filmowanie Fotografia 
Andżelika Jaszczak   Salon Kosmetyczny 
ANGEL 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców Spo-
łem w Turku 
Aleksander Krzyżanowski Ośrodek Szkolenia 
Kierowców 
PHU POL-MAG SJ Grzegorz i Mirosław Dur-
kiewcz
Firma Transportowo Handlowa Jarosław  
i  Beata Dolińscy 
Janusz  Durkiewicz Gospodarstwo Rolne, 
Ogrodnictwo 
Nowak Mariusz  Agroturystyka “Pod Brzo-
zami” 
Piotr Matecki Usługi Transportowe Mechani-
ka Pojazdowa
Bąk Tomasz Usługi Transportowe Bąk Travel
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeniowe Konin
PHU MAG RAF s.c. Łucja i Wiktor Rusinowie 
Usługi Ciesielsko Dekarskie Jagodziński 
Tomasz  
KDK Auto Serwis Arnold Karolak 
Bank Spółdzielczy  w Koninie
Milano Pizzeria Menes Maria 
 Dariusz i Alina Sztejkowscy
PHU Kornaszewski Grzegorz 
Sabina i Henryk Pietrzakowie
Hotel Restauracja Biały Dwór
PHU NAWROT 
Jagodzińska Magdalena 
 Sylwester Krzymiński 
Przemysław i Anna Świerczyńscy

PHU Auto-Tank Durkiewicz Stanisław 
Iwona Jakubowska 
Zbigniew Szumigalski Firma Handlowa 
STYL  
Zakład Usługowy Józef Leśny 
Zakład Pogrzebowy Dyderscy  
AgroMarket Danuta Karolak  
Agata Nowaczyk-Świątek APTEKA  
MALBUD Romuald Maćkowski  
Karolina Gajdzińska  AVON
Jan Chajdasz ROLWOD-PLUS  
Kwiaciarnia Małgorzata i Zenon Kwiryng 
Jan Michalak Zakład Stolarski 
Alicja Krucka Salon Fryzjerski Damsko-Mę-
ski  
JARO-MEBLE INSTAL-KRAN Sp. z o.o. 
„Prometeusz” Kominki Sławomir Pawlak 
Marek Kmieć Vectra Rychwał
Jan Skalski Prezes MZGOK w Koninie
Dorota i Piotr Miłkowscy ZHU Pro Drew 
Wiesław Wawrzyniak  PHP Niedźwiady 
Iwona i Sławomir Śmigielscy Ogrodnictwo 
Zakład Handlu i Usług Stanisław Kopaczew-
ski 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 
Marian Janczak ZPU Auto naprawa - kotły 
C.O.  
ReComp Bujakowski, Majewski S.C 
MTG INSTALACJE Mieczysław Gęsikiewicz
EKO-INVEST Artur Smelczyński 
Urszula i Stanisław Głąbiccy
 ZHU ARTEX   Arkadiusz Brodecki  
Anna i Jerzy Marczak PKN ORLEN
Anna i Roman Drewniaccy 
Beata i Piotr Nuszkiewiczowie
PRO-DAR Dariusz Durski 
Krystyna Kołodziejczyk  
Kaszuba Agata Fit-Style 
Andrzej Cholewicki 
Regina  Szymczak
Dariusz Stanisławski  
Jerzy Stachera 
Roman Stanisławski  
Arkadiusz Staszewski 
Teresa i Maciej Bartczakowie 
Maria i Andrzej Michalscy
Alina Hajder
Henryk Grądziel
Mariusz Świątek  
Maria i Tadeusz Woźniakowie
Kazimierz Musiał
 Danuta i Wojciech Lipińscy 
Tadeusz Bengier
Zofia Michalak 
Anna Halina Goza
Krzysztof Cichy  
Alina i Wiesław Bednarek   
Urbaniak Waldemar  
Tomasz Antczak  
Maria i Henryk Rogaccy 
Krzysztof Raczkowski 
Elżbieta Rogowicz  
Aleksandra Konieczka 
VIN KON Spółka Akcyjna 
Katarzyna i Piotr Kwiecińscy 
Daniel Kasprzak Klub Magnes 
Adam Arent Firma Usługowa 
Calypso Fitness Club 
Andrzej Konieczka 
Agnieszka Włodarczyk 
Barbara i Marek Banaszak 

Rychwalia 2016
dokończenie ze str. 1

wania przedszkolnego i jed-
nocześnie dyrygentka chóru 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Rychwale.

„Rychwalia” to również 
doskonała okazja do podsu-
mowania gminnych zawo-
dów i konkursów. 

W „Letniej Gminnej Spar-
takiadzie Sportowej” nagro-
dy otrzymali: ZS w Rychwa-
le za zajęcie I miejsca, SP  
w Jaroszewicach Grodzie-
ckich za zajecie II miejsca 
i SP w Grochowach za zajęcie III 
miejsca. Wyróżniono także po-
zostałe szkoły biorące udział w 
zawodach lekkoatletycznych.

Zawody strzeleckie z bro- 
ni myśliwskiej Koła Łowie-
ckiego „Żubr” i zawody węd-
karskie Koła Wędkarskiego 
„Lin” to kolejne zmagania 
miłośników łowiectwa i węd-
karstwa.

Najlepszymi strzelcami 
w naszej gminie są: Jarosław 
Doliński – I miejsce, Stefan 
Drop – II miejsce oraz Artur 
Mańkowski – III miejsce, na-
tomiast najlepsi wędkarze to: 
Benedykt Doliński – I miejsce, 
Jerzy Stachera – II miejsce 
i Adam Maciejewski – III miej-
sce.

Bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się przy-
gotowane podczas drugie-
go dnia Rychwaliów, quizy 
wiedzy pod hasłem „Nie 
śmiecimy nie trujemy wszyst-
ko pięknie segregujemy”  
i „Znam przepisy ruchu dro-
gowego”.

Wspaniałe nagrody ufun-
dowane przez Miejski Zakład 
Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi Sp. z o.o. w Ko-
ninie oraz Firmę HYDROSTAL 
również z Konina otrzymali: 
Dorota Kaczmarek, Zbigniew 
Siwek, Danuta Lipińska, Da-
niela Kaźmierczak, Wioleta 
Bącler, Jolanta Kubicka i Bar-
bara Chojnacka.

Jak co roku na rychwal-
skim święcie nie zabrakło 

czegoś dla podniebienia. 
Panie z Kół Gospodyń z Jaro-
szewic Grodzieckich, Siąszyc, 
Grochów oraz z Katolickiego 
Stowarzyszenia Civitas Chri-
stiana, przygotowały słodkie 
wypieki. 

Wszystkie urządzenia  
w parku rozrywki pracowały 
na pełnych obrotach. Nawet 
przy największym urządzeniu 
jakim było wahadło, śmiał-
kowie ustawiali się w długiej 
kolejce. 

Pani Ewa Jędrzejczak  
w imieniu burmistrza pana 
Stefana Dziamary, rozdała 
dzieciom 100 bezpłatnych 
biletów do wesołego mia-
steczka.

Czas zabawy i relaksu 
upływał przy dźwiękach ry-
chwalskiej dumy - Orkiestry 
Quantum, zespołu Ewaqacja 
i wyczekiwanej gwiazdy wie-
czoru, zespołu Bayer Full.

XVIII Święto Ziemi Ry-
chwalskiej „Rychwalia 2016” 
zakończyła zabawa taneczna 
z zespołem CAPRI.

Bardzo dziękujemy wszy-
stkim mieszkańcom oraz 
przybyłym gościom za udział 
w święcie naszej gminy. 
Dzieciom i młodzieży, która 
tak pięknie zaprezentowa-
ła się w szkolnej estradzie. 
Nauczycielom, opiekunom  
i dyrektorom, którzy dbali o to, 
by młodzi artyści mogli czuć 
się pewnie na scenie. Muzy-
kom, zespołom, wszystkim 
osobom, które służyły pomo- 
cą w zorganizowaniu tak du-
żej imprezy. 

Szczególne słowa uzna-
nia kierujemy do wszystkich 
sponsorów, którzy wsparli 
finansowo i rzeczowo naszą 
uroczystość. Dzięki licznym 
wpłatom, które zasiliły fun-
dusz organizacyjny tegorocz-
nych Rychwaliów, było możli-
we przygotowanie tak wielu 
atrakcji.

Dziękujemy, że zawsze na 
Państwa możemy liczyć.

Już dziś zapraszamy 
wszystkich na następne Ry-
chwalia za rok.
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Wieści z sali sesyjnej
W ostatnim kwartale bie-

żącego roku odbyły się trzy 
sesje w czasie których Rada 
Miejska w Rychwale podjęła 
szereg uchwał. Rychwalscy 
radni wielokrotnie pochylali się 
nad zmianami do uchwały bu-
dżetowej na 2016 rok, wyrazili 
także zgodę na podwyższenie 
kapitału zakładowego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Rychwale. Jeśli chodzi o spra-
wy inwestycyjne, to do gmin-
nego budżetu zostały wpro-
wadzone inwestycje związane  
z budową chodników wzdłóż 
ulicy Okólnej i Akacjowej. Pod-
jęto również decyzję w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Konińskiemu w wy-
sokości 100 tys. zł z przeznacze-
niem na zadanie inwestycyjne 
„Przebudowa ul. Konińskiej na 
odcinku od ul. Grabowskiej do 
drogi wojewódzkiej nr 443.

Zatwierdzono także taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odpro-
wadzenia  ścieków, które będą 
obowiązywały od 1 lipca br. do 
30 czerwca 2017 r. Cena za 1 m³ 
wody dla odbiorców indywi-
dualnych pozostaje bez zmian, 
wzrośnie natomiast opłata za  
1 m³ wody dla odbiorców hurto-
wych (o 0,13 zł netto). Wzrośnie 

również opłata abonamentowa 
dla wodomierzy o średnicy do 
Ø 50 o 0,37 zł netto, oraz dla wo-
domierzy przy Ø 50 i powyżej  
o 9,18 zł. netto.

Wynikiem bardzo dobrej 
współpracy organu stanowią-
cego i wykonawczego są pozy-
tywne opinie wyrażone przez 
poszczególne komisje rady, jak 
i również przez Skład Orzekają-
cy Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu, toteż 25 
maja br. w porządku obrad XIX 
sesji, został umieszczony jeden 
z bardzo ważnych punktów: 
zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawo-
zdaniem z wykonania budżetu 
za rok ubiegły oraz udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Ry-
chwała. 

Po przedstawieniu opinii 
komisji rady oraz Składu Orze-
kającego RIO, który nie miał 
wątpliwości co do prawidło-
wego wydatkowania środków 
z gminnego budżetu w roku 
2015 wyrażając opinię, że wnio-
sek o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Rychwała Stefa-
nowi Dziamarze jest w pełni 
uzasadniony. Wszyscy Radni 
jednogłośnie opowiedzieli się 
za udzieleniem absolutorium 
Burmistrzowi Rychwała panu 
Stefanowi Dziamarze.

Wywiad z Burmistrzem

Panie Burmistrzu za nami 
jedno z największych wydarzeń 
kulturalnych naszej gminy, czyli 
XVIII Święto Ziemi Rychwalskiej 
– Rychwalia 2016, jak Pan oce-
nia tegoroczne święto?

Na początku pragnę podzię-
kować wszystkim mieszkańcom 
oraz przybyłym gościom za udział 
w święcie naszej gminy. Szczegól-
ne słowa uznania kieruję w stro-
nę sponsorów, za ich bezintere-
sowną pomoc, życzliwość i ofiar-
ność okazaną podczas organizacji 
XVIII Święta Ziemi Rychwalskiej 
– Rychwalia 2016. Wparcie jakie 
zawsze otrzymujemy pozwala 
nam na zorganizowanie tak du-
żego wydarzenia – największego 
w naszej gminie. W tym miejscu 
chciałbym wszystkich przeprosić 
za moją nieobecność podczas 
dwudniowego festynu i jedno-
cześnie uspokoić, że czuję się 
dobrze i niebawem wracam do 
pracy. 

Coraz więcej słyszymy o no-
wych obowiązkach gmin związa-
nych z transportem publicznym. 
Czy Pan Burmistrz mógłby nam 
przybliżyć na czym będzie pole-
gała rola samorządu w organiza-
cji komunikacji publicznej?

Rzeczywiście, czekają nas 
duże zmiany w systemie orga-
nizacji transportu publicznego. 
To jednostki samorządu teryto-
rialnego, począwszy od urzędów 
marszałkowskich, poprzez staro-
stwa powiatowe a skończywszy 
na gminach, będą od 1 stycznia 
2017 r. odpowiedzialne za orga-
nizację transportu publicznego 
na swoim terenie. Na gminy zo-
stał nałożony obowiązek wyboru 
operatora czyli przewoźnika, któ-
ry będzie wykonywał transport 
publiczny na trasach określonych 
wcześniej przez Radę Miejską. 
Zaliczenie danej linii autobuso-
wej do transportu publicznego 
umożliwia stosowanie biletów 
ulgowych. Tak więc pasażerowie 
korzystający z połączeń wykony-
wanych przez firmy transporto-
we, które nie będą miały podpi-
sanej umowy czy to z powiatem 
czy też z gminą nie będą miały 
prawa do biletów ulgowych. 

Czy gmina będzie ponosiła do-
datkowe wydatki związane z orga-
nizacją transportu publicznego? 

Gmina Rychwał od dwóch 
lat dofinansowuje ceny biletów, 
zarówno miesięcznych jak i jed-
norazowych, dzięki czemu nasi 
mieszkańcy płacą ok. 40 % mniej 

za bilety. Nowe obwiązki także 
będą wiązały się z koniecznością  
wydatkowania kolejnych środ-
ków z budżetu gminy Rychwał, 
szczególnie że część połączeń 
nie jest rentowna, ale stanowi 
dla wielu uczniów i studentów 
możliwość dojazdu do szkoły 
i na uczelnie. Obecnie trwają 
rozmowy zarówno z Powiatem 
Konińskim jak i innymi gminami 
naszego subregionu. Mam na-
dzieje, że w wyniku tych rozmów 
powstanie taka siatka połączeń, 
która będzie spełniała oczeki-
wania mieszkańców i nie będzie 
wiązała się z gwałtownym wzro-
stem wydatków z budżetu gminy 
na ten cel.

Panie Burmistrzu, ostatnio 
rozmawialiśmy o wskaźnikach 
spłat zobowiązań jakie gminy 
muszą spełniać. Czy nadal spę-
dzają one sen z powiek samo-
rządowcom? 

Tak, taka sytuacja na pew-
no będzie się utrzymywać przez 
kolejne lata w całej Polsce. Wy-
pełnianie obecnych oraz ciągle 
nakładanych przez państwo no-
wych zadań na samorządy oraz 
spełnianie oczekiwań miesz-
kańców wiąże się ze środkami 
finansowymi. Gminą ich niestety 
brakuje. Zaciągają kredyty, a te 
wpływają na wskaźnik spłaty zo-
bowiązań. 

Wskaźnik jest dynamiczny  
i indywidualny dla każdej jst. 
Wartość jego jest elastyczna  
i uzależniona od sytuacji budże-
towej, dlatego wymaga podej-
mowania racjonalnych decyzji 
w zakresie gospodarowania fi-
nansami a zwłaszcza zarządzania 
długiem.

Istotnym z punktu widzenia 
sytuacji każdej gminy jest dosto-
sowanie poziomu zadłużenia do 
wymogów ustawowych.

Czy samorząd Rychwała  
w latach ubiegłych podejmował 
jakieś kroki w tym zakresie? 

Oczywiście. Pierwszym kro-
kiem były zmiany harmonogra-
mów spłat zadłużenia, które po-
zwoliły odciągnąć w czasie zagro-
żenie przekroczenia wskaźników 
w latach 2013 – 2015.

W 2015 roku dzięki wygene-
rowanej nadwyżce operacyjnej 
i wolnym środkom dokonano 
wcześniejszej spłaty kredytu, 
co przyczyniło się do obniżenia 
wskaźnika w 2016 roku.

Jakie inne działania mogą 
zostać podjęte przez gminy?

Przepisy prawa przewidują 
kilka możliwości. Z mojego punk-
tu widzenia najkorzystniejsza 
wydaje się być operacja na długu 
nazywana subrogacją wierzytel-
ności (przejęcie długu). Odbywa 
się ona na podstawie art. 518 kc.

Przejęcie części zadłużenia 
oraz ustalenie nowego harmo-
nogramu spłaty zobowiązań sta-
nowi możliwość restrukturyzacji 

zadłużenia, celem zachowania 
ustawowych wskaźników.

Skorzystanie z tego rozwią-
zania nie wiąże się z wpływem 
środków na rachunek bankowy, 
gdyż spłata przez osobę trzecią 
następuje bezpośrednio na ra-
chunek banków. Nie występuje 
zatem przychód, który zwiększał-
by zadłużenie gminy a jedynie 
ten sam dług zostaje rozłożony 
na inne korzystniejsze raty. Wy-
bór instytucji która przejmie 
część zobowiązań odbywa się  
w drodze przetargu nieograni-
czonego, zgodnie z przepisami 
o zamówieniach publicznych. 

A jakie działania podjęto  
w Gminie Rychwał?

Samorząd rychwalski po ana- 
lizie sytuacji finansowej i moż-
liwościach jej poprawy podjął 
decyzję właśnie o subrogacji. 

Argumentem była możliwość 
zwiększenia środków na realiza-
cję inwestycji w kolejnych latach 
oraz stabilizacja wskaźników 
spłat zadłużenia. 

Dzięki tej operacji w kolej-
nych latach wartość środków, 
które będą mogły być przezna-
czone na inwestycje znacznie się 
zwiększy. Zwiększy się również 
bufor bezpieczeństwa na wskaź-
niku spłat, co spowoduje że  
w razie nieprzewidzianych wyda-
rzeń powodujących zmniejszenie 
zakładanych wpływów do bu-
dżetu Rada Miejska będzie mo-
gła uchwalać budżet bez obawy 
naruszenia ustawy o finansach 
publicznych.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
szybkiego powrotu do zdrowia.
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Wniosek o świadcze-
nie wychowawcze moż-
na było składać do dnia 
1 lipca 2016 r. w siedzibie  
Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej  
w Rychwale, za pośredni-
ctwem Poczty Polskiej oraz 
przez internet. Natomiast 

Realizacja programu 500+
e-wniosek o świadczenie 
wychowawcze składano 
za pomocą portalu empa-
tia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS 
oraz bankowości elektro-
nicznej. Jeśli osoby złoży-
ły wniosek w terminie do 
1 lipca br. to świadczenia 
wychowawcze zostanie 
przyznane i wypłacone  
z wyrównaniem od 1 kwie-
tnia 2016 r. Natomiast  
w przypadku złożenia 
wniosku po upływie trzech 
miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy (czyli po  
1 lipca br.), prawo do świad-
czenia zostanie przyznane 
i wypłacone począwszy od 
miesiąca, w którym wpły-

nął wniosek z prawidłowo 
wypełnionymi dokumen-
tami.

W Gminie Rychwał do-
tychczas najwięcej wnio- 
sków o przyznanie świad-
czenia wychowawczego 
wpłynęło w miesiącu kwie- 
tniu, do dnia 10 czerw-
ca 2016 r. wpłynęło 695 
wniosków, wydano łącz-
nie 528 decyzji przyzna-
jących, przyznająco-od-
monych lub odmownych. 
Obecnie wypłacono 2402 
świadczenia dla 799 
dzieci na łączną kwotę  
1 200825,20 zł. 

6 kwietnia 2016 r.  
w ramach akcji promo-

cyjnej naszą gminę od-
wiedził sBus 500plus.  
W ramach akcji pracowni-
cy Urzędu Wojewódzkiego  
w Poznaniu  udzielali 
mieszkańcom szczegóło-
wych informacji dotyczą-
cych programu „Rodzina 
500+”, rozdawali ulotki  
i gadżety promujące ten 
program. Podczas spot-
kania można było uzyskać 
nie tylko informacje na 
temat programu, ale rów-
nież pomoc w wypełnie-
niu wniosku oraz otrzy-
mać specjalne gadżety 
związane z programem.

Samorząd rychwalski 
ruszył pełną parą z inwe-
stycjami. Kwestią kluczową  
w zadaniach inwestycyjnych 
gminy są zawsze zadania słu-
żące poprawie stanu jakości 
dróg. W roku bieżącym zo-
staną przebudowane drogi  
w miejscowościach Dąbro-
szyn oraz Gliny. W Dąbroszy-
nie, a dokładniej pisząc na Pi-
skorzewie, powstanie droga 
o długości 604 m, natomiast 
w miejscowości Gliny, na od-
cinku od remizy OSP zostanie 
wykonania droga o długości 
542 m.  Inwestycję obejmują 
wykonanie nawierzchni asfal-
towej, zjazdów oraz poboczy. 
Wykonawcą robót będzie fir-
ma SKANSKA S.A., a ich war-
tość wynosi 287 086,46 zł. 
Planowany termin zakończe-
nia tych prac to październik 
br.

Oświetlenie Uliczne  
i Drogowe Spółka z o.o.   
z siedzibą w Kaliszu, w któ-
rej Gmina Rychwał posiada 
udziały,  przeprowadziła na 
terenie naszej gminy częś-
ciową wymianę opraw rtę-
ciowych. Na wniosek gmi-
ny Rychwał zamontowano 

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego i drogowego
również dodatkowe punkty 
świetlne.

Wymiany opraw do-
konano na odcinkach linii  
o największej awaryjności 
oraz w miejscach najwięk-
szej intensywności ruchu 
pieszego i kołowego. Mon-
taż  dodatkowych punk-

tów świetlnych ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa 
osób poruszających się po 
drogach i ulicach. 

Łącznie wymieniono 37 
opraw oraz zamontowano 
20 dodatkowych – nowych 
punktów świetlnych. Prace 
te zostały przeprowadzone 

Inwestycje w gminie Rychwał
Ponadto w Rychwale po-

wstanie od dawna oczekiwa-
ny chodnik przy ulicy Okól-
nej, który będzie przebiegał 
od ulicy Grabowskiej do ulicy 
Ogrodowej. Podjęto także 
decyzje o wykonaniu  chod-
nika wraz z miejscami parkin-
gowymi przy ulicy Akacjowej 
tj. przy Przedszkolu Samorzą-
dowym „Plastuś”. Inwestycje 
te mają przede wszystkim 
poprawić bezpieczeństwo 
pieszych, szczególnie dzieci 
dowożonych do Przedszkola. 
Wpłyną one także na estetykę 
oraz jakość życia mieszkań-
ców Rychwała. 

W tym roku będą kon-
tynuowane prace związane 
z wykonaniem oświetlenia 
ulicznego w miejscowości 
Grabowa, do końca wakacji 
zostanie zrealizowany II etap 
tej inwestycji obejmujący 

wykonanie 6 słupów oświet-
leniowych. Wartość tej inwe-
stycji to 28 tys. zł

W najbliższych tygo-
dniach rozpocznie się także 
budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na osiedlu 

przy ulicy Polnej – a dokład-
nie wzdłuż ulic: Szałwiowa  
i Tymiankowa. Inwestycja 
ta będzie realizowana przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Rychwale.

w Rychwale na ulicach:  Ko-
nińska, Grodziecka i  Okól-
na oraz w miejscowościach: 
Jaroszewice Rychwalskie, 
Kuchary Borowe, Wardę-
żyn,  Dąbroszyn. Wartość 
wykonanych prac zamknę-
ła się w kwocie 44 tys. zło-
tych.
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Uczniowie kl III – VI ze 
SP w Kucharach Kościelnych 
wzięli udział w zajęciach  
w Powiatowej Stacji Sani-
tarno – Epidemiologicznej  
w Koninie. Dyrektor stacji 
pani Agnieszka Dybała-Ka-
mińska,  zapoznała uczniów 
z działalnością stacji, a fil-
my edukacyjne „Dr Ząbek 
i legenda Zębolandii” oraz 
„Agresja, przemoc, asertyw-
ność” były dopełnieniem 
ciekawych informacji.

Uczniowie zwiedzili rów-
nież laboratorium, gdzie 
mogli zapoznać się z bazą 
laboratoryjną poszczegól-
nych sekcji: Sekcji Badań Mi-
krobiologicznych Żywności, 
Wody i Gleby, Schorzeń Jeli-
towych oraz Aparatury Spe-
cjalnej. Lekcja prowadzona 
w niecodziennych warun-
kach dostarczyła nie tylko 
uczniom, ale również na-
uczycielom wielu ciekawych 
wrażeń. 

Z wizytą  w Sanepidzie
Hasło „CAŁA POLSKA CZYTA 

DZIECIOM” naszym przedszko-
lakom nie jest obce. Już od kil-
ku lat Przedszkole „Plastuś” bie-
rze udział w kampanii, zachęca 
i zaprasza rodziców, dziadków, 
młodzież do wspólnego czyta-
nia. Dzieci odwiedzają biblio-
tekę, gdzie nie tylko wspólnie 
z nauczycielką wypożyczają 
książki, ale słuchają bajek czyta-
nych przez panią bibliotekarkę, 
a także rysują, malują i wykleja-
ją bajkowe obrazki.

W tym roku w ramach XV 
Ogólnopolskiego  Tygodnia 
Czytania Dzieciom pod ha-
słem „Czytanie uskrzydla!” 
zaproszono do czytania Bur-
mistrza Rychwała pana Stefana 
Dziamarę, dyrektor przedszkola 
panią Marię Matczak, pracow-
ników, rodziców, dziadków 
oraz młodzież z rychwalskiego 
gimnazjum.

Zachęcamy wszystkich do 
czytania 20 minut dziennie 
– codziennie – to naprawdę 
uskrzydla.

Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania

Msza Święta w intencji 
uczniów, pracowników i ab-
solwentów, wspaniała część 
artystyczna w wykonaniu 
uczniów, odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy oraz moc 
gratulacji i pomyślności na 
dalsze lata pracy, to wszyst-
ko wydarzyło się w majowy 
poranek w Białej Panień-
skiej.

24 maja 2016 r. Szkoła 
Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Białej 
Panieńskiej obchodziła Jubi-
leusz 100-lecia swego istnie-
nia. 

Szkoła w Białej Panieńskiej – ukończyła 100 lat
W uroczystych obcho-

dach udział wzięli przedsta- 
wiciele władz samorządo-
wych Gminy Rychwał i Po-
wiatu Konińskiego, przedsta-
wiciele organizacji i instytucji 
współpracujących ze szkołą, 
przyjaciele szkoły, emery-
towani i byli nauczyciele, 
dyrektorzy placówek oświa-
towych, rodzice i absolwenci 
oraz uczniowie.

Jakże ważne są nauka 
i wychowanie od najmłod-
szych lat. Doceniam znacze-
nie placówek oświatowych 
działających na terenie 

naszej gminy  – mówił bur-
mistrz Stefan Dziamara.

Ważnym punktem uro-
czystości było wręczenie od-
znak honorowych.

Odznakę honorową „Za-
służony dla Gminy i Miasta 
Rychwał” burmistrz Stefan 
Dziamara wręczył pani Hali-
nie Stawowej, natomiast tytuł 
honorowy „Zasłużony dla po-
wiatu konińskiego” otrzyma-
ła pani Lucyna Pankowska.

Jubileusz był także oka-
zją do zaproszenia gości  
w sentymentalną podróż po 
historii placówki, w której 
znalazły się informacje o naj-

ważniejszych wydarzeniach 
z jej przeszłości. Wymiana 
wspomnień, fotografii, była 
to także pierwsza od wie-
lu lat okazja do wspólnego 
spotkania się uczniów, któ-
rzy uczęszczali do tej szkoły. 
Szkolne korytarze przywitały 
gości pamiątkami, starymi 
dokumentami, zdjęciami,  
kronikami,  wszystkim tym, 
co składa się na 100-letnią 
historię szkoły.

Niech ten wspaniały Ju-
bileusz stanie się motywacją 
do dalszej, równie owocnej 
pracy.
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„Mówię nie! wszystkie-
mu, co złe” oraz „ABC moca-
rza” to tytuły przedstawień 
profilaktycznych zaprezen-
towanych uczniom Zespołu 
Szkół w Rychwale.

Spektakle przedstawiono 
w formie dobrej zabawy, jako 
ostrzeżenie przed różnymi 
niebezpieczeństwami, które 
mogą spotkać młodzież, jak  
i również małe dzieci. Aktorzy 

„MÓWIĘ NIE! WSZYSTKIEMU, CO ZŁE”
w przedstawieniu pełnym za-
bawnych dialogów i sytuacji 
doskonale wszystkich bawi-
li, ostrzegając jednocześnie 
przed wieloma niebezpie-
czeństwami. Starali się uświa-
domić wszystkim tragiczne 
skutki, jakie niesie ze sobą 
decyzja o przyjmowaniu 
środków psychoaktywnych. 
Zaprezentowali także, jak 
może wtglądać stopniowy 

Jak wszystkim wiado-
mo, miesiąc maj jest mie-
siącem czytelnictwa, toteż  
w Miejsko-Gminnej Biblio-

tece Publicznej w Rychwa-
le zorganizowano Tydzień 
Bibliotek. Czytanie książek 
w życiu każdego człowie-
ka odgrywa  bardzo ważną 
rolę, bowiem kształtuje oso-
bowość, pomaga w eduka-
cji, zdobywaniu wiedzy w 
różnych dziedzinach, a tak-
że w nabywaniu umiejętno-
ści poznawczych.

Rozstrzygnięto również 
konkurs plastyczny pt. „Za-
czarowany świat baśni Han-
sa Christiana Andersena”, 
na który wpłynęło ponad 
50 prac ze szkół podstawo-
wych z terenu gminy Ry-
chwał. Autorzy nagrodzo-
nych i wyróżnionych prac 
otrzymali dyplomy i nagro-
dy książkowe.

Punktem kulminacyj-
nym Tygodnia Bibliotek 

było spotkanie autorskie  
z pisarką Melanią Kapelusz 
oraz spektakl teatralny pt. 
„Doktor Dolittle i przyjacie-
le” w wykonaniu aktorów 
teatru z Krakowa.

Wszystkim dzieciom  
i opiekunom uczestniczą-
cym w konkursie i spotka-
niach składamy serdeczne 
podziękowania.

rozpad ustabilizowanej sytua-
cji materialnej i rodzinnej oraz 
więzi emocjonalnej bliskich 
sobie osób, a także zwrócili 
uwagę na trudności z jakimi 
przychodzi się zmagać tym, 
których bliskie osoby zażywa-
ją dopalacze.

Uczniowie wzięli aktywny 
udział w przedstawieniach, 

kreowali postacie bohaterów, 
co powodowało wiele radości 
i uśmiechów.

Przedstawienia miały na 
celu skłonić młodego widza 
do przemyśleń i refleksji nad 
zagrożeniami, jakie niosą dla 
zdrowia fizycznego i psy-
chicznego zażywane środki 
psychoaktywne.

W kwietniowej Imprezie 
Spławikowej o Mistrzostwo 
Szkół Okręgu PZW w Koninie 
na Kanale „Ulgi”, SP w Kucha-
rach Kościelnych reprezento-
wali młodzi wędkarze – ucz-
niowie Wiktor Cieślak, Kacper 
Kowalski, Miłosz Roszak. Dru-
żynowo chłopcy wywalczyli 

II miejsce, natomiast indywi-
dualnie w kategorii szkół pod-
stawowych, uczniowie zajęli 
następujące:  Wiktor Cieślak   
- IV miejsce, Kacper Kowalski - 
VI miejsce. Uczniowie ya swo-
je ymagania otrzymali piękne 
nagrody rzeczowe. 

Gratulujemy młodym 
wędkarzom.

XXXXI Impreza Spławikowa  o Mistrzostwo 
Szkół Okręgu PZW w Koninie
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21 maja br. w szkolnym 
parku w Dąbroszynie odbył 
się Festyn Rodzinny. Głów-
nym celem uroczystości była 
integracja społeczeństwa,  
a przede wszystkim łączenie 
pokoleń poprzez wspólną 
zabawę i rodzinne spędzanie 
czasu. We wspólnej zabawie 
uczestniczyli dzieci, ich rodzi-

FESTYN RODZINNY  „ŁĄCZYMY POKOLENIA”
ce, dziadkowie, ciocie, wuj-
kowie oraz wiele osób, które 
nie są związane ze szkołą. 
Przybyli również przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
emerytów i przedstawicie-
le organizacji lokalnych. Na 
wszystkich uczestników im-
prezy czekało wiele atrak-
cji. Najmłodsi bez żadnych 

obaw, zdobywali dmuchaną 
zjeżdżalnię, jeździli na kucy-
kach i korzystali z foto-budki. 
Na dorosłych również czekało 
wiele atrakcji. Uroczystość 

uświetniła część artystyczna 
w wykonaniu uczniów szkoły 
oraz występ chóru Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku z Ry-
chwała. Doskonała integracja 
pokoleń poprzez wspaniałą 
zabawę.

Minuty ratują życie! Wszy-
scy mamy świadomość, że 
każdy może ulec wypadkowi 
lub być świadkiem tragiczne-
go wydarzenia, a natychmia-
stowe rozpoczęcie resuscyta-
cji przez świadków trzykrotnie 

„Łańcuch przeżycia”  
zwiększa prawdopodobień-
stwo przeżycia.

Tuż przed wakacjami w wie- 
lu szkołach organizowane 

były lekcje o bezpieczeństwie, 
a także różnego rodzaju kursy 
z zakresu pierwszej pomocy. 
Właśnie w takim kursie pod 
nazwą  „Łańcuch przeżycia” 
udział wzięli uczniowie SP  
w Jaroszewicach Grodzie-
ckich. 
Szkolenie z zakresu udzielania 
pomocy poszkodowanemu,  
u którego wystąpiło podejrze-
nie nagłego zatrzymania krą-
żenia przeprowadziły uczen- 

nice klasy bezpieczeń-
stwa wewnętrznego CKU  
w Koninie: Marta Andrzejew-
ska i Marta Kubiak członkinie 
Klubu Strzeleckiego „Strzelec”.
Każdy uczeń mógł zobaczyć 
jak należy ułożyć poszkodo-
wanego w pozycji bezpiecznej  
i wykonać podstawowe zabie-
gi resuscytacyjne. Jednakże, 
jedną z najważniejszych czyn-
ności świadka zdarzenia jest 
wezwanie pomocy.  To ucznio-
wie zapewne już wiedzą.

SPOŁECZEŃSTWO

20 maja br. w sali OSP  
w Rychwale odbył się XI 
Zjazd Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP, 
w którym uczestniczyli dele-
gaci, przedstawiciele władz 
krajowych Związku, jego od-
działów oraz samorządu. 

Przedstawione spra-
wozdawanie z działalności 
Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP 
w Rychwale za kadencje 
2010-2015 zyskało uznanie  
w ocenie Komisji Rewizyj-
nej, również o pracy Zarzą-
du bardzo pozytywnie wy-
powiedział się pan Stefan 
Mikołajczak - Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Główne-
go, doceniając wkład pracy 
i zaangażowanie wszystkich 
druhów strażaków.

XI Zjazd Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP RP
Przedstawiciel Państwo-

wej Straży Pożarnej - po. Ko-
mendanta Miejskiego PSP  
w Koninie mł. brg. Janusz 
Dębowski zadeklarował kon-
tynuację dobrej współpracy 
PSP z rychwalskimi jednost-
kami OSP. 

W tym roku podczas 
Zjazdu został wybrany nowy 
Zarząd na lata 2016-2021, 
którego skład przedstawia 

się następująco: Andrzej 
Cholewicki – prezes, Ste-
fan Dziamara, Jan Bachera, 
Tomasz Bąk – wiceprezesi, 
Remigiusz Szmyt – komen-
dant gminny, Tadeusz Ko-
nieczka – skarbnik, Ryszard 
Lewandowski – sekretarz, 
Krzysztof Cichy – członek 
prezydium. Do władz po-
wiatowych Związku zostali 

wybrani Andrzej Cholewicki 
oraz Stefan Dziamara.

Tak ważne wydarzenie 
było okazją do odznaczeń, 
życzeń, gratulacji i podzięko-
wań. Za zaangażowanie, ser-
ce i wkład pracy w dotych-
czasową działalność na rzecz 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych, efekty pracy dla dobra 
społeczności lokalnej gminy 
Rychwał oraz upowszech-
nianie idei kreatywnego  
i harmonijnego uczestnictwa  
w życiu społecznym Bur-
mistrz Rychwała pan Stefan 
Dziamara wręczył odznaki 
honorowe „Zasłużony dla 
Gminy i Miasta Rychwał” 
druhom Czesławowi Niciń-
skiemu oraz Lucjanowi Gór-
niakowi.
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 Seniorzy pragną rozwijać 
swoje pasje oraz odkrywać  
w sobie nowe talenty. UTW  
w Rychwale stara się wyjść na-
przeciw potrzebom różnych 
grup społecznych. Proponuje  
udział w warsztatach wokal-
nych i florystycznych. Założo-
nym celem projektu, którego 
realizacja odbywa się w okre-
sie od kwietnia do grudnia br. 
jest integracja mieszkańców 
gminy Rychwał i województwa 
wielkopolskiego, włączenie  
w działania młodsze pokole-
nia, wzrost edukacji muzycznej 
seniorów, edukacja kulturalna  
i wychowanie przez sztukę oraz 
uzupełnienie sali wykładowej 
UTW w sprzęt nagłaśniający 
i mikrofony. Głównym zada-
niem jest rozwój chóru, którego 
członkami są słuchacze UTW 
oraz mieszkańcy i młodzież  
z terenu gminy Rychwał. W ra-
mach realizowanego projektu 

Aktywni, potrzebni i szczęśliwi
Pod takim hasłem Uniwersytet Trzeciego 

Wieku w Rychwale rozpoczął  realizację pro-
jektu wspófinansowanego przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego.

chór bierze udział w koncertach  
i festiwalach o zasięgu lokalnym 
i regionalnym. Śpiewając stara 
się jak najlepiej reprezentować 
gminę Rychwał. W maju chór 
wystąpił w koncercie chórów 
UTW z okazji Jubileuszu 10-lecia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Kaliszu. Dzięki pozyskanym 
środkom z Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
zakupiono niezbędny sprzęt 
nagłaśniający, który jest wyko-
rzystywany podczas występów 
chóru, m.in. na Festynie Rodzin-
nym w Dąbroszynie oraz pod-
czas uroczystości z okazji Dnia 
Matki zorganizowanej przez 
Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Rychwale. Uwień-
czeniem i podsumowaniem 
projektu będzie występ chóru 
dla mieszkańców województwa 
wielkopolskiego oraz zorgani-
zowanie wystawy prac wykona-
nych podczas warsztatów.

„Jeden dzień burmistrzowa-
nia” to przywilej, który można 
było wylicytować podczas tego-
rocznego Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Okazję 
bycia włodarzem otrzymał pan 
Klaudiusz Helt z Rychwała, który 
na stałe mieszka w Świnoujściu. 
Zmiana w fotelu burmistrza 
miała miejsce 1 kwietnia br. Bur-
mistrz Stefan Dziamara oddał 
gminę Rychwał pod kierowni-
ctwo pana Klaudiusza na jeden 
dzień. Od samego rana dzień 
nowego burmi-
strza rozpoczął 
się intensywnie 
i pracowicie. 
Miał on okazję 
zapoznać się 
z funkcjono-
waniem pracy 
urzędu i poznać 
pracowników.  

Przez jeden dzień Gmina Rychwał miała nowego burmistrza
W napiętym harmonogramie nie 
zabrakło załatwiania codzien-
nych spraw, z którymi burmistrz 
styka się na co dzień, podpisywa-
nie i udzielanie odpowiedzi  na 
pisma, spotkań oraz konferencji 
prasowej z udziałem lokalnych 
mediów.

Na zakończenie „swojej ka-
dencji” pan burmistrz otrzymał 
z rąk Burmistrza Rychwała pa-
miątkowe zaświadczenie, po-
twierdzające sprawowanie jed-
nodniowej funkcji.

Tradycyjnie wczesną wiosną pięcioro dzieci z  terenu gminy 
Rychwał wraz z opiekunami wypoczywało na turnusie rehabi-
litacyjnym w Kołobrzegu. Podczas tygodniowego pobytu nad 
morzem, najmłodsi jak i również mamy, korzystali z zabiegów 
rehabilitacyjnych oferowanych przez Centrum Zdrowia i Relak-
su, był również czas na zwiedzanie Kołobrzegu i długie spacery 
po plaży.

Zorganizowanie wyjazdu było możliwe dzięki Państwa 
ofiarności podczas tegorocznego VI Rychwalskiego Balu Chary-
tatywnego. Za wsparcie jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Dzieci na turnusie rehabilitacyjnym

„Wiosenne wariacje” QuantumNiezapomnianą ucztę muzyczną  
w kwietniowy wieczór, zaserwowała nam 
Orkiestra Dęta Quantum z Rychwała. 
Muzycy inspirowani poczynaniami wios-
ny stworzyli niesamowite widowisko 
sceniczne, które odbiega od wizerun-
ku tradycyjnej orkiestry dętej. Koncert  
rozpoczęli mocnym akcentem muzyki 
filmowej, by przez muzykę  musicalową 
łagodnie przejść w świat popularnych 
szlagierów muzyki rozrywkowej. Artyści 

zaprezentowali nie tylko swoje talenty 
instrumentalne, ale również wokalne, 
aktorskie i taneczne. Gościnnie wystąpiła 
Alicja Majkowska, która stworzyła nie-
zapomnianą choreografie do” Thrillrea”,  
i wcieliła się w postać króla popu - Micha-
ela Jacksona.

Rychwalska orkiestra zaprezentowa-
ła sie w nowym umundurowaniu, które 
udało się zakupić dzięki wsparciu burmi-
strza Stefana Dziamary i Państwa Rymar-
skim z Rychwała. 

Jak zapewniają muzycy, z dumą będą 
reprezentować naszą gminę. 

Za wspaniały wieczór – dziękujemy.

KULTURA
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Powiatowe Dni Rodziny 
oraz Dni Seniora to promocja 
wartości rodzinnych oraz in-
tegracja międzypokoleniowa. 
Impreza z wieloletnią tradycją 
od początku służy propago-
waniu wartości i umacnianiu 
więzi rodzinnych. Jest także 
wspaniałą okazją do wspólnej 
zabawy oraz zaprezentowania 
umiejętności artystycznych  
i sportowych rodzin z powia-
tu konińskiego. Dobrą zaba-
wę zapewniły występy zna-
nych zespołów muzycznych  
i grup wokalnych, prezentacje 
taneczne oraz pokazy spor-
towe. Podczas tegorocznej 
imprezy organizatorzy zapla-
nowali liczne konkursy z na-
grodami. Na scenie Amfiteatru  
w Rychwale zaprezentowały 
się wokalne i taneczne ze-
społy z regionu konińskiego, 
Studio Tańca RYTMIX z Koni-
na, oraz zespoły gminne. Nie 
zabrakło animacji dla naj-
młodszych, był teatr uliczny 

26 czerwca 2016 r. w Parku Miejskim Rychwale 
odbył się międzypokoleniowy festyn z okazji „Powia-
towych Dni Rodziny i Dni Seniora”. Gospodarzem wy-
darzenia, które już po raz siedemnasty obchodzone 
było przez powiat koniński została Gmina Rychwał. 
Głównym organizatorem imprezy było Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Koninie, a organizację wydarzenia 
wspierała Rada Seniorów Powiatu Konińskiego oraz 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ry-
chwale.

Powiatowe Dni Rodziny i Dni Seniora w Rychwale
„Rondo” z Krakowa, „Hokus 
Pokus”. Atrakcją dla najmłod-
szych były place zabaw, karu-
zele, dmuchane zamki, ściana 
wspinaczkowa oraz miastecz-
ko ruchu drogowego. Festyn 
wspierały stanowiska pro-
mocyjne m.in. Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Rady Seniorów Powiatu Ko-
nińskiego, Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego, 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, SANEPIDU, War-
sztatów Terapii Zajęciowej  
i Środowiskowe Domy Sa-
mopomocy, Straży Pożarnej 
z Rychwała. Tegoroczne Po-
wiatowe Dni Rodziny i Dni Se-
niora miały niezwykle bogaty 
program - nawet najbardziej 
wymagający odbiorcy mogli 
znaleźć coś dla siebie. Dzię-
kujemy, że byliście Państwo  
z nami i zapraszamy na kolej-
ne równie ciekawe wydarze-
nia kulturalne organizowane 
w gminie Rychwał.
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SPORT

W tym roku „Rychwal-
ska majówka” roz-
poczęła się nieco 

wcześniej, bowiem w sobot-
nie popołudnie 30 kwietnia, 
inaugurując sezon rowerowy 
w gminie Rychwał. Na gmin-
ne drogi wyruszyła ponad 40 
osobowa grupa miłośników 
dwóch kółek. Na początek 25 
km trasa, a potem wspólne 
biesiadowanie przy ognisku.

Kolejny dzień majówki 
rozpoczął się również na spor-
towo na stadionie w Rychwa-
le - turniejami piłki siatkowej 
dziewcząt oraz piłki nożnej 
mieszkańców sołectw o pu-
chary Burmistrza Rychwała.

W turnieju piłki nożnej 
rywalizowało 12 drużyn z 10 
sołectw. Pierwsze miejsce 
wywalczyło sołectwo Świę-
cia, drugie sołectwo Dąbro-
szyn, a trzecie drużyna Mło-
dzików z Rychwała. Pozostałe 
zespoły: z Rychwała (drużyna 
Oldboy i drużyna Średnich),  
z Białej Panieńskiej, Grochów, 
Kuchar Kościelnych, Jarosze-
wic Rychwalskich, Zosinek, 
Siąszyc, Lubin za udział w tur-
nieju otrzymały pamiątkowe 

Rychwalska Majówka 2016

dyplomy.  Wybrano również 
Króla Strzelców. Został nim 
Kamil Nowak z Rychwała. 
W turnieju piłki siatkowej 
dziewcząt udział wzięło 6 
drużyn. Pierwsze miejsce za-
jęły zawodniczki  z drużyny 
MKS MOS TUREK, na drugim 
miejscu uplasowały się na-
sze dziewczęta z drużyny LKS 
Zjednoczeni Rychwał, trzecie 
miejsce przypadło drużynie 
GKS Sompolno. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątko-
we puchary i dyplomy.  

W tym roku program ma-
jówki wzbogacono obchoda-
mi „Gminnego Dnia Strażaka”. 
Była to druga część uroczy-
stości, którą rozpoczął prze-

marsz zastępów strażackich 
na cmentarz parafialny w Ry-
chwale, gdzie złożono kwiaty 

pod tablicą pamiątkową. Licz-
ne zastępy braci strażackiej 
uczestniczyły także we Mszy 
Świętej w intencji strażaków.

Niedzielne popołudnie 
uczestnicy majówki spędzili 
w parku miejskim w Rychwa-
le, uczestnicząc we wspania-
łym muzycznym wydarzeniu. 
Swój dorobek artystyczny za-
prezentowała Orkiestra Quan-
tum oraz zespół kabaretowy 
Ostrowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Przyjaciele 
Benny Hilla”.

Przy sprzyjającej pogo-
dzie i w atmosferze praw-
dziwego współzawodni-
ctwa sportowego spędzili 
Dzień Dziecka uczniowie 
rychwalskich szkół. W środę  
1 czerwca br. zorganizowa-
no „Letnią Gminną Sparta-
kiadę Sportową”. Tradycyjnie 
zawody sportowe rozpo-
czął bieg samorządowców 

Sportowy Dzień Dziecka
oraz dzieci sprzed budyn-
ku Urzędu Gminy i Miasta  
w Rychwale ulicą Sportową 
i zakończył się na Stadio-
nie Miejskim w Rychwale, 
gdzie rozegrano zaplano-
wane konkurencje. Młodzi 
sportowcy mierzyli swoje 
siły w biegach na kilku dy-
stansach, w biegach szta-
fetowych, rzutach piłeczką 

palantową, rzutach piłką 
lekarską oraz w meczu piłki 
siatkowej. W spartakiadzie 
udział wzięły drużyny spor-
towe ze wszystkich szkół  
z terenu naszej gminy. Osta-
teczne wyniki w klasyfikacji 
ogólnej:
I miejsce Zespół Szkół w Ry-
chwale

II miejsce Szkoła Podstawo-
wa w Jaroszewicach Gro-
dzieckich
III miejsce Szkoła Podstawo-
wa w Grochowach
IV miejsce  Szkoła Podsta-
wowa w Dąbroszynie
V miejsce Szkoła Podstawo-
wa w Białej Panieńskiej
VI miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Kucharach Kościel-
nych
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Po raz kolejny w Hali 
widowiskowo-sportowej  
w Rychwale odbyły się Mi-
strzostwa Wielkopolski Oy-
ama Karate w Kata, których 
organizatorem był Turkowski 
Klub Karate oraz gmina Ry-
chwał. Patronat nad mistrzo-
stwami objął Burmistrz Ry-
chwała Stefan Dziamara. 

W zawodach startowa-
ło około 160 zawodników z: 
Koła, Konina, Ślesina, Gosła-

XIII MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI OYAMA KARATE W KATA
wic, Kozienic, Puław, Piątek, 
Legionowa, Łodzi, Poznania, 
Słupska, Brudzewa, a także 
reprezentanci Turkowskiego 
Klubu Karate z Turku, Kłoda-
wy, Grodźca i Rychwała. Sę-
dzią Głównym mistrzostw był 
sensei Włodzimierz Rygiert  
4 dan. Mistrzostwa rozgrywa-
ne były według kategorii wie-
kowych z podziałem na płeć 
i stopień zaawansowania, 
oraz w konkurencji Kobudo 

(kata z bronią). Zwieńczeniem 
mistrzostw było ogłoszenie 
wyników oraz wręczenie na-
gród. Zwycięzcy otrzymali 
piękne puchary, medale i dy-
plomy. 

Na zakończenie mi-
strzostw burmistrz Stefan 
Dziamara przekazał wszyst-
kim zawodnikom gratulacje 
i życzenia wspaniałych spor-
towych osiągnięć, a także 
drobne upominki, które za-
pewne będą miłym wspo-
mnieniem gminy Rychwał.

Zawodnicy z gminy Ry-
chwał, w poszczególnych ka-
tegoriach wywalczyli nastę-
pujące miejsca:
Kategoria: Młodzik dziewczę-
ta – białe pasy
III miejsce – Weronika Łuczak 
(Rychwał)
Kategoria: Dzieci chłopcy 
III miejsce – Bartosz Woźniak 
(Rychwał)
Kategoria: Dzieci starsze 
dziewczęta
I miejsce – Katarzyna Smarz 
(Rychwał)

 Srebro dla Gminy Rychwał
 XVIII Letnia Powiatowa 

Spartakiada Mieszkańców 
Wsi Powiatu Konińskiego 
odbyła się 21 i 22 maja br. 
w kompleksie sportowo-dy-
daktycznym Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych  
w Żychlinie.

W zmaganiach rywalizo-
wali sportowcy z 9 gmin po-
wiatu konińskiego; w grach 

zespołowych, konkurencjach 
rekreacyjnych oraz rodzin-
nych. W pierwszym dniu za-
wodów o miejsca na podium 
zawodnicy walczyli w grach 
zespołowych: piłce siatkowej, 
nożnej oraz koszykówce. Ro-
zegrano 16 konkurencji ro-
dzinnych i rekreacyjnych. Re-
prezentacje gmin sprawdziły 
swoje umiejętności w rzutach 

do kosza, tarczy oraz celność 
strzałów z wiatrówki, czy 
też  strzałó piłką do bramki. 
Uczestnicy spartakiady mu-
sieli pokonać tor przeszkód, 
wykazać się sprawnością  
w niekonwencjonalnych dy-
scyplinach, jak rzut beretem 
na odległość, wędkowanie na 
sucho oraz bieg w worku. 

W klasyfikacji ogólnej 
najlepszą gminą XVIII Let-
niej Powiatowej Spartakiady 
Mieszkańców Wsi Powiatu 
Konińskiego została gmina 

Golina, II miejsce przypadło 
gminie Rychwał , a III miejsce 
– gminie Stare Miasto. 

 Wyniki naszych zawod-
ników:
gry zespołowe:
- piłka koszykowa kobiet –  III 
miejsce,
- piłka siatkowa kobiet –  II 
miejsce,
- podnoszenie odważnika 
17,5 kg –  II miejsce Dawid 
Dominiak, III miejsce Michał 
Brodecki,
- wędkowanie na sucho –  
I miejsce Krzysztof Cichy, 
- tor przeszkód z atrakcjami 
– I miejsce Michał Maciejew-
ski, II miejsce Marcin Roszak, 
III miejsce Tomasz Olejniczak,
- konkurencje rodzinne (rzut 
lotką do tarczy, bieg sztafeto-
wy wahadłowy, strzały piłką 
nożną na bramkę unihokeja, 
tor przeszkód z atrakcjami) 
–  III miejsce Antoś, Edyta  
i Sławomir Woźniak.

Uczniowie i opiekunowie   
z Zespołu Szkół w Rychwa-
le od kwietnia br. realizują 

projekt  pn. „Junior Sport”, który 
jest finansowany ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Jest to kontynuaca  projektu  
„Multisport”, którego idea zakła-
da organizację i prowadzenie 
systematycznych nieodpłatnych  
zajęć pozalekcyjnych i poza-
szkolnych dla dzieci i młodzieży 
z klas IV-VI szkół podstawowych. 
Zajęcia prowadzone są w różno-
rodnych, nowoczesnych i atrak-
cyjnych formach, stymulując 
aktywność fizyczną uczestników. 
Projekt zakłada przeprowadzenie 
84 jednostek zajęć na grupę, 3 razy  
w tygodniu, w trybie pozalekcyj-

nym i pozaszkolnym, w okresie od 
kwietnia do grudnia br. Wszystkie 
zajęcia realizowane są zgodnie  
z metodyką projektu przedsta-
wioną w podręczniku „Multisport” 
dostępnym na stronie projektu 
(opublikowanego przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki i re-
komendującego trzy bloki zajęć). 
Zajęcia prowadzone w grupie 15 
– 20 osobowych i uwzględniają 
różnorodność dyscyplin, formę 
dostosowaną do potrzeb i zain-
teresowań dzieci. Zajęcia mają 
charakter nieodpłatny i nieko-
mercyjny. W ramach realizowane-
go projektu, szkoła biorąca w nim 
udział otrzymała pakiet sprzętu 
sportowego potrzebnego do re-
alizacji programu. 

Junior sport
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Uczyli się pływać
Wraz z końcem roku szkolnego za-

kończył się projekt pn. „Umiem pływać” 
współfinansowany ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Od marca 
br. z pozalekcyjnych zajęć sportowych 
z zakresu nauki pływania korzystało 
kolejnych45 uczniów z klas II z Zespołu 
Szkół w Rychwale. Zajęcia były reali-
zowane na basenie w obiekcie przy 
ulicy Szymanowskiego 5 w Koninie. 
Pływanie to jedna z najlepszych form 
sportu. Sprawia dużo radości, bawi,  
a jednocześnie rozwija ciało i ducha.

Sezon 2015/2016 to pasmo 
bardzo dużych zmian w Klubie 
Sportowym Zjednoczeni Rychwał. 
Przed sezonem 2015/2016 nastą-
piła zmiana trenera drużyny senio-
rów. Pana Andrzeja Soszyńskiego 
zastąpił dotychczasowy opiekun 
grup młodzieżowych Piotr Kozane-
cki – trener II klasy, nauczyciel wy-
chowania fizycznego. W lutym br. 
podczas Walnego Zebrania-Spra-
wozdawczo-Wyborczego z fun- 
kcji prezesa zrezygnował pan Ma-
ciej Konieczka. Obecnie funkcję 
prezesa klubu sprawuje Piotr Koza-
necki. Powołano również nowy Za-
rząd w składzie: wiceprezes - Sła-
womir Woźniak, sekretarz - Patryk 
Zimny, skarbnik - Michał Urbaniak, 
członkowie: Waldemar Urbaniak, 
Robert Janiszyn, Paweł Janiszyn, 
Jacek Krzyżanowski, Aleksander 
Krzyżanowski oraz Włodzimierz 
Skoczylas. Komisja Rewizyjna w 
składzie: Andrzej Jankowski, To-
masz Majewski i Piotr Nuszkiewicz. 

Po trzech sezonach spędzo-
nych w A-Klasie, miejscowy klub 
wrócił do Klasy Okręgowej! LKS 
Zjednoczeni Rychwał zapewnili 
sobie awans na trzy kolejki przed 
końcem sezonu, w którym niemal 
od początku do końca byli na czele 
tabeli. Zdobytego awansu nale-
ży pogratulować wszystkim tym, 
którzy wspierali klub niezależnie 
od wyników: panu Stefanowi Dzia-
marze Burmistrzowi Rychwała, za-
rządowi klubu, trenerom, kibicom, 
sponsorom, ale przede wszystkim 
zawodnikom . 

AWANS ZJEDNOCZONYCH RYCHWAŁ DO KLASY OKRĘGOWEJ
Szkoleniowiec Piotr Kozanecki 

jest wychowankiem rychwalskie-
go klubu od 2002 r., a miejscową 
młodzież trenuje od 2012 r. Jego 
wychowankowie – rychwalska 
młodzież, obecnie reprezentują 
zespół seniorski, który zasłużył się 
wspomnianym awansemj.

Obecnie skład drużyny tworzą 
młodzi zawodnicy, którzy oddali 
serce piłce nożnej zarówno w roz-

grywkach jesiennych jak i wiosen-
nych. Bardzo mocnym i solidnym 
filarem była gra defensywna, gdzie 
przez 22 kolejki stracili zaledwie 20 
bramek, zdobywając przy tym aż 
59 goli. Średnia wieku wyjściowe-
go składu w meczach to zaledwie 
21 lat.

Przez cały sezon stopniowo do 
drużyny byli wprowadzani młodzi 
piłkarze z zespołu juniora star-
szego, którzy już wkrótce mogą 
stanowić o sile zespołu. W klubie 
sportowym Zjednoczeni Rychwał 
trenują również grupy młodzieżo-
we. Grupa juniora starszego jest 
prowadzona przez trenera Piotra 
Kozaneckiego,  a drużyną tramp-
karzy opiekuje się trener Włodzi-
mierz Skoczylas.
Kadra, która wywalczyła awans do klasy 
okręgowej w sezonie 2015/2016:
Trener/Prezes - Piotr Kozanecki
Kierownik drużyny - Mariusz Galor
Bramkarz: Dawid Siwek
Obrońcy: Piotr Kozanecki, Patryk 
Zimny, Dawid Filipiak, Hubert 

Galor, Jarosław Kasprzak, Marcin 
Roszak, Adam Adamek, Bartłomiej 
Matusiak, Adrian Nowak
Pomocnicy: Kacper Zioła, Michał Bu-
kowiecki, Dariusz Pyrzyński, Bar-
tosz Gołza, Dawid Jankowski, Mi-
chał Urbaniak, Przemysław Pilch, 
Eryk Rzewski, Bartosz Ziarniewicz, 
Damian Szczepaniak, Szymon 
Jezierski, Karol Nowak, Dominik 
Gołza

Napastnicy: Daniel Pikuła, Bartosz 
Wozniak, Patryk Klimkowicz

Praca członków klubu oraz 
bardzo dobre wyniki osiągane 
przez zawodników na boiskach 
zostały zauważone i docenione 
przez osoby wspierające LKS Zjed-
noczeni w Rychwale, do których 

należą: Burmistrz Rychwała  Stefan 
Dziamara oraz firmy prowadzące 
działalność gospodarczą nie tylko 
na terenie gminy Rychwał m.in. 
Usługi Budowlane - Józef Rzep-
czak, „Elbud-b” – Maciej Bartczak, 
„Foto Video” – Dorota Kaszuba, 
„Bąk Travel” – Tomasz Bąk, Hotel 
Restauracja „Biały dwór” – Wiesław 
Bednarek, „Emax” Dystrybucja  
i Handel – Marcin i Ewelina Ko-
zaneccy, Stacja paliw „Huzar” 
– Krzysztof i Roszakowie, „Robbud” 
– Robert Janiszyn, Opieka me-
dyczna Robert Woźniak, „Other” 
– Borowscy, „Recomp” – Błażej Bu-
jakowski i Marcin Majewski, „Sant-
Bud” – Sebastian Dykta, Usługi 
Remontowo Spawalnicze – Adam 
Arent, Wulkanizacja – Waldemar 
Rzepka, Mechanika Pojazdowa 
– Arkadiusz Pakulski. 

Udzielone przez Państwa 
wsparcie pozwoliło na sfinanso-
wanie zakupu wysokiej jakości 
sprzętu sportowego piłek, dresów 
treningowych i wyjściowych, ko-
szulek treningowych i reprezenta-
cyjnych oraz toreb sportowych.

Bardzo dziękujemy za okazaną 
pomoc w realizacji planów i zamie-
rzeń LKS Zjednoczeni Rychwał.

Klasa sportowa na biwaku 
Tuż przed zakończeniem roku szklonego uczniowie wraz  

z opiekunami klasy sportowej z  rychwalskiego gimnazjum przeby-
wali na sportowym biwaku w Skorzęcinie.
W malowniczo położonym ośrodku oraz jego okolicach, realizowa-
no sportowy program zajęć jak i również organizowano liczne za-
jęcia rekreacyjne z turystki krajoznawczej na rowerach oraz turystki 
wodnej. 
Trzydniowe, biwakowe życie miało na celu nie tylko sport i rekre-
ację, ale przede wszystkim propagowanie zdrowego, aktywnego 
stylu życia podczas różnych form wypoczynku. 

Klasa sportowa II e oraz opiekunowie bardzo dziękują panu 
burmistrzowi Stefanowi Dziamarze oraz państwu Adamiakom za 
okazane wsparcie przy organizacji młodzieżowego wypoczynku.
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