
XX Święto Ziemi Rychwalskiej 
- Rychwalia 2018 

XX Święto Ziemi Rychwal-
skiej – Rychwalia 2018 za 
nami. Jak co roku, pod-
czas dwudniowej imprezy 
w Rychwale, bawiło się mnó-
stwo osób. Gwiazdy wie-
czoru, zmagania sportowe, 
animacje dla dzieci, pokaz 
pirotechniki – to wszystko 
czekało na tych, którzy spę-
dzili z nami czerwcowy week-
end. Dopisali również goście  
m. in.  delegacje z gmin part-
nerskich: czeskiego Rychvaldu, 
słowackiego Richvaldu, Czer-
niejewa oraz Lądku-Zdroju. 

Tegoroczne Rychwalia ro- 
zpoczął mecz piłki nożnej 
w którym rywalizowało pięć 
drużyn z Rychwała, Sławska, 
Barczygłowa, Kuchar Kościel-
nych i Rzgowa. Puchar Bur-
mistrza Rychwała zdobyła 
drużyna z Rychwała. Drugie 
miejsce wywalczyła drużyna 
ze Sławska, a trzecie z Bar-
czygłowa. Na scenie muzycz-
nej zaprezentował się zespół 

FORMIND z Konina oraz Julia 
Jaroszewska. 

Gwiazdą wieczoru był ze-
spół MEJK. 

Niedzielne świętowanie 
rozpoczęło się od wystę-
pów uczniów z rychwalskich 
szkół, przedszkoli, Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego oraz Świetlicy Śro-
dowiskowej TPD w Rychwale. 
Na scenie zaprezentował się 
także nowopowstały Klub 
Muzyczny Piwnica. 

Podsumowano także  gmin-
ne zawodowy i konkursy. 
Puchary i dyplomy zdobyte 
podczas „Letniej Gminnej 
Spartakiady Sportowej” prze-
kazano za zdobyte:

 II miejsce – Szkole Podstawo-
wej w Dąbroszynie,
 III miejsce - Szkole Podstawo-
wej w Kucharach Kościelnych. 

Do pozostałych szkół trafi-
ły dyplomy i podziękowania. 
Podsumowano także zawo-
dy strzeleckie z broni my-
śliwskiej Koła Łowieckiego 
„Żubr” w Rychwale i zawody 

(…) była!  Była  zabawa! 

Dużo się działo i znowu noc była mała. 

Było głośno, było radośnie,

Znów przetańczyliśmy razem całą noc (…) 

 I miejsce – Szkole Podstawo-
wej w  Rychwale,



2 ODGŁOSY RYCHWALSKIE • 2 (55 / Lipiec 2018) AKTUALNOŚCI

wędkarskie Koła Wędkarskie-
go nr 55 „Lin” w Rychwale. 
W zawodach strzeleckich 
pierwsze miejsce przyznano 
Jarosławowi Dolińskiemu, 
drugie Dariuszowi Rogowi-
czowi, a trzecie Stefanowi 
Drop. W zawodach wędkar-
skich najlepszy okazał się 
Benedykt Doliński, drugie 
miejsce zajął Dominik Zimy, 
a trzecie Mateusz Macudziń-
ski. Rozstrzygnięto również 
konkurs plastyczny EKO 
UCZEŃ przeprowadzony 
w szkołach oraz konkurs 
fotograficzny „Proste zada-

Oprócz wielu atrakcji mu-
zycznych nie zabrakło słod-
kości. Panie z Kół Gospodyń 
z Jaroszewic Grodzieckich, 
Kuchar Kościelnych oraz 
Grochów przygotowały słod-
kie wypieki. Było mnóstwo 
atrakcji dla dzieci: wesołe 
miasteczko, malowanie twa-
rzy oraz animacje. Jak co roku 
Burmistrz Rychwała rozdał 
dzieciom 100 biletów do we-
sołego miasteczka. XX Święto 
Ziemi Rychwalskiej „Rychwa-
lia 2018” zakończył pokaz 
sztucznych ogni. 

nie odpadów segregowanie”. 
Nagrody w Konkursie ufun-
dował Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Koninie. 
Podczas Rychwaliów od-
był się jak co roku konkurs 
- sprawdzano znajomość 
przepisów ruchu drogowe-
go. Nagrodę główną – rower 
ufundowany przez firmę Hy-
drostal w Koninie otrzymała 
Katarzyna Witkowska. Wygra-
ną wręczyli Kazimierz Pałasz 
Radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, Józef Woź-
niak Prezes Zarządu Hydro-
stal Sp. z o.o.. oraz Burmistrz 
Rychwała Stefan Dziamara. 
Uczestnicy rychwalskiego 
święta bawili się przy dźwię-
kach Orkiestry Quantum, ze-
społu HAPPY FOLK ze Śląska 
i gwiazdy wieczoru zespołu 
Piersi, który przyciągnął na 
stadion tłumy. 

Serdecznie dziękujemy 
mieszkańcom za udział 
w dwudniowym święcie na-
szej gminy, przybyłym go-
ściom, wszystkim dzieciom 
i młodzieży, która tak pięknie 
zaprezentowała się w szkol-
nej estradzie, nauczycielom, 
opiekunom i dyrektorom, 
którzy dbali o to, by młodzi 
artyści mogli czuć się pew-
nie na scenie, muzykom, ze-
społom, wszystkim osobom, 
które pomogły w zorganizo-
waniu tak dużego wydarze-
nia. Specjalne słowa uznania 
kierujemy do wszystkich 
sponsorów, którzy wsparli 
finansowo i rzeczowo naszą 
uroczystość. To dzięki Wam 
było możliwe przygotowa-
nie tak wielu atrakcji. Dzięku-
jemy za wsparcie i za to że za-
wsze możemy na Was liczyć. 

Już dziś zapraszamy wszyst-
kich na kolejne Rychwalia za 
rok.

Jednogłośne Absolutorium
23 maja 2018 r. w sali narad w Hali widowiskowo–sportowej 

w Rychwale odbyła się sesja Rady Miejskiej w Rychwale, pod-
czas której podjęto szereg ważnych dla naszej gminy uchwał. 
Najważniejszą z nich była uchwała o udzieleniu Burmistrzowi 
Rychwała absolutorium. Członkowie Składu Orzekającego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz Członkowie 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rychwale nie mieli żad-
nych wątpliwości, co do prawidłowego gospodarowania gmin-
nymi środkami finansowymi a tym samym o pracy burmistrza, 
wydając pozytywną opinię. Rychwalscy Radni jednogłośnie 
opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium. Burmistrz Stefan 
Dziamara podkreślił, iż decyzja Rady to zwieńczenie nie tylko 
jego pracy, ale również sukces wszystkich radnych, pracowni-
ków jednostek organizacyjnych, a także pracowników urzędu.

Budowa instalacji 
fotowoltaicznych już niebawem 

W dniu 29 maja podczas konferencji prasowej w Rychwale 
odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie bu-
dowy instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych 
na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek. 
W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, umowę 
podpisał Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego. Gminy biorące udział w projekcie reprezentowali: 
Stefan Dziamara Burmistrz Rychwała, Katarzyna Kwiecińska 
Skarbnik Gminy Rychwał, Mirosław Durczyński Burmistrz Goli-
ny, Grzegorz Ciesielski Burmistrz Tuliszkowa i Paweł Szczepan-
kiewicz Wójt Wierzbinka.                                                                 

Projekt przewiduje wykonanie 668 instalacji fotowoltaicz-
nych na potrzeby gospodarstw domowych na terenie trzech 
gmin powiatu konińskiego: Rychwał (172 instalacje), Golina 
(169 instalacji) i Wierzbinek (166 instalacji) oraz jednej powia-
tu tureckiego czyli gminy Tuliszków (161 instalacji). W ramach 
projektu przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych 
o mocy 2,1 kW i 3 kW (łączna moc instalacji wynosić będzie 
1895,1 kWe), przetwarzających energię słoneczną w energię 
elektryczną, które będą montowane na budynkach należących 
do mieszkańców poszczególnych gmin. Całkowita wartość 
projektu to 8 852 041,98 zł. 

Podobny projekt będzie realizowany również przez gminę 
Rzgów. Gminy Rychwał i Rzgów otrzymają blisko 12 mln zł na 
inwestycje związane z tworzeniem i dystrybucją energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja inwestycji już nieba-
wem.
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Droga za drogą, czyli kolejny odbiór zmodernizowanego odcinka drogi gminnej
W maju odbył się odbiór końcowy robót związanych 

z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej  
w m. Rychwał”. W ramach tej inwestycji wykonano drogę asfal-
tową o długości 298 m wraz z odwodnieniem. Zakres rzeczowy 
obejmował w szczególności: wykonanie podbudowy betono-
wej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzch-
ni z betonu asfaltowego oraz wykonanie kanalizacji deszczo-
wej. Realizatorem robót był Zakład Handlu i Usług „ROLMET” 
Mieczysław Durkiewicz, z Grochów. Wartość wykonanych prac 
to 583 833,69 zł.

Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Prze-
budowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

„Szatnia na medal” w Dąbroszynie
Szatnie i pomieszczenia sanitarne w budynku przy boisku 

sportowym w Dąbroszynie zyskały nowe oblicze. W kwietniu 
br. została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. Re-
mont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym 
w miejscowości Dąbroszyn. Wykonawcą robót obejmujących 
m.in. wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, glazury i armatury 
łazienkowej, docieplenie budynku, a także uporządkowanie te-
renu wokół budynku, jest firma Usługi Budowlane Łukasz Kop-
ka z Dąbroszyna. Prace rozpoczęły się w kwietniu i zakończyły 
w lipcu br. 

Obecnie z pomieszczeń szatni w Dąbroszynie korzystają za-
wodnicy Ludowego Klubu Sportowego „Fanclub” jako gospo-
darze, ale po wakacjach obiekt ten będzie również dostępny 
dla dzieci z tamtejszej szkoły.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZEJ W RYCHWALE

przedstawia aktualne informacje dotyczące 
świadczeń rodzinnych 

w nowym okresie zasiłkowym 2018\2019

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
specjalny zasiłek opiekuńczy

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2018 roku do 31 paździer-
nika 2019 roku.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

3. Świadczenie wychowawcze 500+

W przypadku złożenia wniosku o 500 plus od miesiąca listopada danego 
roku świadczenie wychowawcze ustala się od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. .

Stypendium szkolne
WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM na rok szkolny 

2018/2019 przyjmowane będą w dniach od 01 września do 
15 września w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rychwale Plac Wolności 21- pokój nr. 5 
(świadczenia rodzinne).

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 
jest ostateczny.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium 
szkolnego jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy ma-
terialnej, dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń 
o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków 
wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprze-
dzającego miesiąc złożenia wniosku (z miesiąca SIERPNIA).

 
Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w sie-

dzibie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rychwale oraz na stronie Gminy Rychwał. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 
514,00 zł netto. (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerw-
ca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze 
zm.). 

Wartość dofinansowania ze środków UE wyniosła 63,63% kosz-
tów kwalifikowanych.

Remont został wykonany dzięki dofinansowaniu z Samo-
rządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 
„Szatnia na Medal”. Otrzymane wsparcie to kwota 24.900,00 zł, 
która stanowi 50% inwestycji, pozostała część zadania została 
sfinansowana z budżetu gminy Rychwał.

Okres zasiłkowy trwa od 1 października 2018 roku do 30 wrze-
śnia 2019 roku.

Okres zasiłkowy trwa od 1 października 2018 roku do 30 wrze-
śnia 2019 roku.
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100 lat szkoły w Dąbroszynie
W dniu 25 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konop-

nickiej w Dąbroszynie obchodziła stulecie swojego istnienia. 
Ten wyjątkowy jubileusz był  okazją do spotkania przeszłości 
z teraźniejszością. We sercach obecnych nauczycieli, pracowni-
ków, absolwentów, rodziców odżyły wspomnienia minionych 
lat. Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęła msza święta 
w kościele w Dąbroszynie w intencji uczniów, nauczycieli i pra-
cowników szkoły. Za tych, którzy odeszli, za tych, którzy tworzy-
li przeszłość, za tych, którzy tworzą teraźniejszość. Dalsza część 
uroczystości odbywała się w otoczeniu pięknej przyrody.

Uroczystość rozpoczęto piosenką ,,Znów jesteśmy razem”, 
która przywołała wśród obecnych nutkę refleksji nad mijającym 
czasem. Ten szczególny dzień był również okazją do wręczenia 

odznaczeń i podziękowań za zasługi dla Gminy i Miasta Rychwał 
oraz za wkład w tworzeniu historii i tradycji placówki. Burmistrz 
Stefan Dziamara przekazał na ręce pani Elżbiety Smarz dyrek-
tor szkoły podziękowanie za pełną zaangażowania współpracę 
z Samorządem Rychwała, wkład pracy na rzecz edukacji i wy-
chowania dzieci i młodzieży oraz rzetelne pełnienie funkcji dy-
rektora. Podziękowanie otrzymali również Krzysztof Błaszczyk 
Wicekurator w Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu za zaangażowanie w roz-
wój wielkopolskiej oświaty oraz owoc-
ną współpracę z Samorządem Gminy 
i Miasta Rychwał. Wręczono także 
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla 
Gminy i Miasta Rychwał” otrzymali 
je Arkadiusz Chmielewski, Gabriela 
Jezierska, Janina Drewniacka, Kry-
styna Szymczak, Barbara Marecka za 
zaangażowanie, poświęcenie i wkład 
pracy w rozwój i wychowanie przy-
szłych pokoleń, za kierowanie oświatą 
w duchu postępu pedagogicznego 
a także za wspieranie różnego rodzaju 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gminy 
i Miasta Rychwał. Z okazji stulecia do-

konano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej, chętne oso-
by mogły wpisać się do księgi pamiątkowej. Gospodarze oraz 
młodzież szkolna zabrali widzów w sentymentalną podróż po 
kolejnych etapach rozwoju szkoły. W czasie występu nie zabra-
kło pięknych piosenek, tańców narodowych z gośćmi, wierszy 
w wykonaniu absolwentów. Na zakończenie części oficjalnej 
wszyscy zebrani mogli skosztować urodzinowego tortu, który 
miał kształt otwartej księgi  symbolizującej  wiedzę, zdobywaną 
przez uczniów w murach szkoły przez 100 lat.  Uczestnicy uro-
czystości mogli również zwiedzić szkołę, w której czekały przy-
gotowane przez nauczycieli wystawy okolicznościowe. Można 
było odnaleźć się w starej kronice szkolnej, odszukać kolegów 
na fotografii sprzed wielu lat, a także posiedzieć w starej ławce 
szkolnej w przygotowanej izbie historycznej.

Uroczystość 100-lecia szkoły dostarczyła wszystkim wielu 
miłych chwil i niezapomnianych wzruszeń.

Stacja Uzdatniania Wody 
w Jaroszewicach już gotowa

30 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste oddanie do 
użytku dwóch inwestycji wykonanych w ramach projektu „Po-
prawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
gminy Rychwał” objętego PROW 2014-2020. Pierwsza pn. „Prze-
budowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Jaroszewicach 
Rychwalskich” oraz druga pn. „Budowa studni awaryjnej głę-
binowej na terenie SUW”. Na zaproszenie Burmistrza Rychwała 
Stefana Dziamary w uroczystości udział wzięli Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Staro-
sta Koniński Stanisław Bielik, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rychwale Roman Drewniacki, radni, wykonawcy, inspektorzy 
budowlani, oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Wyko-
nawcą przebudowy SUW była firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. 
Sp. k. Studnię natomiast wykonała firma „GRUBERSKI” Zakład 

Wiertniczy MARZENA GRUBERSKA z Woli Podłężnej. Realizacja 
tych inwestycje to koszt 2 987 820,00 zł z czego dofinansowanie 
to 1 590 718 zł . W ramach przebudowy SUW został wyremonto-
wany i ocieplony budynek stacji, zostały wymienione urządze-
nia technologiczne do uzdatniania wody a także powstały dwa 
zbiorniki na wodę uzdatnioną.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
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Szlachetna akcja, piękny gest
   „Każdy z nas może mieć wpływ na rzeczywistość”. Po-

dążając za tym przesłaniem uczennice z klasy trzeciej Szkoły 
Podstawowej w Białej Panieńskiej Oliwia, Martyna, Estera i Oli-
wia postanowiły oddać swoje, przez lata pielęgnowane włosy, 
Fundacji WeGirls. Wszystkie zgodnie bez najmniejszego żalu 
poddały się zabiegom fryzjerskim pani Moniki. Jesteśmy dum-

ni, że dzięki uczen-
nicom wiele dzieci, 
które już straciły 
nadzieję, odzyska 
uśmiech i pewność 
siebie.  Dla wielu 
jest to pierwszy 
krok do zwycię-
stwa !!! Niech do-
bro i miłość zwy-
cięża!!! Brawo!

Ekologiczna szkoła 
Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych brała udział 

w Konkursie Ekologicznym „Świat czysty jest piękniejszy, 
od Ciebie zależy czy będzie taki”. Organizatorem konkur-
su był Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
w Koninie, a patronat honorowy objął Prezydent Miasta Konina 
Józef Nowicki. Konkurs adresowany był do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów  Konina oraz gmin powiatów: koniń-
skiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.
Tematem konkursu była gospodarka odpadami i jej wpływ na 

otaczające środowisko.
W  ramach konkursu  uczniowie klas I – VII wzięli udział w wizy-

cie studyjnej na terenie MZGOK  w Koninie. 
Finał konkursu odbył się 14 czerwca w Parku Miejskim im. 

F. Chopina w Koninie. Drużyny pięcioosobowe brały udział 
w EKO-GRZE „Ze Spalarkiem krok po kroku…. czyli jak wę-
drują odpady”. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać krótkie 
czynności praktyczne na stanowiskach na terenie parku.

Uczniowie SP w Kucharach Kościelnych za udział w grze 
otrzymali nagrody książkowe oraz upominki. Szkoła natomiast 
- kosze do segregowania odpadów.  

Świętowali Dzień Patrona
W maju w Szkole Podstawowej w Grochowach miały miej-

sce uroczyste obchody z okazji Dnia Patrona. W ramach aka-
demii odbyły się dwa konkursy szkolne: recytatorski oraz na 
najpiękniejszy strój powstańczy. Aby podkreślić znaczenie 
tego wyjątkowego dnia w środowisku lokalnym, dzieci prze-
szły przez miejscowość niosąc wspólnie najpiękniejszą flagę na 
świecie – flagę POLSKI. Punktem kulminacyjnym było uczcze-
nie pamięci bohaterów poprzez zapalenie znicza na mogile 
poległych w bitwie pod Grochowami żołnierzy. Wszystkie te 
i inne działania szkolne wpisują się w upamiętnianie 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości m.in. 100 flag i 100 pocztówek na 
100-lecie. 

„Czytanie łączy”
„Czytanie łączy” – to hasło XVII Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom. To największe doroczne święto w ramach 
trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Z tej okazji burmistrz Stefan Dzia-
mara odwiedził Przedszkola „Plastuś” i „Leśne Skrzaty” by dla 
najmłodszych przeczytać bajki.

Zbigniew Kołba w bibliotece
„Uczymy się dla siebie, a najbliższym sprawiamy radość 

tym, co umiemy”. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Rychwale odbyło się spotkanie autorskie ze Zbignie-
wem Kołbą. Pan Zbigniew jest autorem książki dla dzieci 
„Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”, która wskazuje jak dziecko 
poprzez zabawę może nauczyć się kontaktu z mapą, stwarza-
jąc tym samym podstawy do polubienia w przyszłości geogra-
fii oraz jak się uczyć, żeby się nauczyć – te wskazówki zawar-
te są w treści opowiadania. Podczas spotkania pan Zbigniew 
zachęcał uczniów do czytania książek oraz zgłębiania wiedzy. 
Dzieci słuchały i same czytały fragmenty książki dzięki której 
dowiedziały się, że w Polsce są miejscowości o humorystycz-
nych nazwach np. Całowanie, Jeże, Mrówki, Misie czy Pieczarki. 
Odgadywały zagadki jak również miały okazję same zadać py-
tania pisarzowi. Autor podkreślił, jak ważna jest  rola szkoły oraz 
konieczność zdobywania wiedzy. Spotkanie zakończyła wspól-
na fotografia i autograf w książce z dedykacją dla czytelników 
biblioteki.
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Kolejny turnus w Kołobrzegu
Już po raz ósmy gmina 

Rychwał zorganizowała wy-
poczynek na turnusie reha-
bilitacyjnym w Kołobrzegu. 
Tym razem uczestnicy wyjaz-
du byli gośćmi ośrodka wypo-
czynkowego „SAN”. Podczas 
tygodniowego pobytu nad 
morzem, jego uczestnicy nie 
tylko korzystali z zabiegów 
rehabilitacyjnych, ale również 
zwiedzali najciekawsze zakąt-
ki miasta i okolic. Turnusy re-
habilitacyjne są dowodem, że 
można połączyć przyjemne 
z pożytecznym. Wyjazd zo-
stał sfinansowany ze środków 
zebranych podczas tegorocz-
nego Rychwalskiego Balu 

Wakacje czas start
Lato to czas urlopów, czas wakacji, czas oczekiwany z tęsk-

notą za odpoczynkiem, czas dobrych postanowień, czas relak-
su oraz czas szaleństwa. Samorząd Rychwała wzorem lat ubie-
głych, podjął się  organizacji wypoczynku letniego w formie 
półkolonii i kolonii.

Wakacje rozpoczęły się wyjazdem rychwalskich uczniów na 
kolonie do Jastrzębiej Góry. 
W tym roku kolonie to 2  turnusy. W pierwszym turnusie uczest-
niczyło 30 dzieci. Drugi turnus to turnus dla dzieci, które osią-
gnęły bardzo dobre wyniki w nauce oraz dla dzieci z miasta 
partnerskiego z Czech.

Dla tych, którzy nie zdecydowali się wyjechać z naszej gmi-
ny, przygotowano półkolonie na boisku ORLIK w Rychwale. 

„Światowy Dzień wiedzy 
o Autyzmie” 

Autyzm, obok HIV, cukrzycy i nowotworów, uznawany jest 
już za chorobę cywilizacyjną. Objawia się trudnościami komu-
nikacyjnymi, zaburzeniami sensorycznymi czy powtarzalnością 
zachowań. Miesiącem wiedzy o autyzmie jest kwiecień, który 
ma służyć poszarzeniu świadomości, przełamywaniu barier, 
nauce wrażliwości i tolerancji. Z osobami z autyzmem, solida-
ryzuje się między innymi społeczność gminy Rychwał. Terapię 
skierowaną do osób zmagających się z tym zaburzeniem, pro-
wadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem tego dnia 
jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, 

zaś motywem obchodów jest kolor niebieski. W tym dniu wiele 
budynków ważnych instytucji zaświeciło na niebiesko, również 
budynek Urzędu Gminy i Miasta  został podświetlony na niebie-
sko. Do obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 
wzorem lat ubiegłych włączył się Samorząd Rychwała.

Charytatywnego. Jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy wsparli tą 
cenną dla społeczności lokal-
nej inicjatywę.

SPOŁECZEŃSTWO

KLUB W SZKOLE
Klub Muzyczny Piwnica to nowa inicjatywa skierowana do 

dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał. Klub swoją działal-
ność prowadzi przy Szkole Podstawowej w Rychwale. 

Dzięki nowej ofercie edukacyjnej uczniowie szkół z terenu 
naszej gminy mają możliwość rozwoju artystycznego i kul-
turalnego. Projekt finansowany w ramach współpracy gminy 
Rychwał z organizacjami pozarządowymi, a realizowany przez 
Stowarzyszenie Vida Artis. Realizację zadania rozpoczęto już 
w lutym. Od początku marca zajęcia muzyczne rozpoczęło 
około 50 uczniów w wieku od 6 do 15 lat. Dzieci mają do wy-
boru trzy typy zajęć: wokalne, taneczne oraz rytmiczne. Warsz-
tat rytmiczny ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do 
nauki gry na instrumentach oraz zwiększenie poczucia rytmu 
poprzez zabawę i ćwiczenia perkusyjne. „Nastawiamy się na 
pracę z dziećmi i promocję grup działających w Muzycznej Piwni-
cy. Naszym celem jest wyprowadzenie dzieci i młodzieży na sceny 
rychwalskie i powiatowe oraz prezentacja programów artystycz-

nych. Chcemy, żeby Rychwał zaistniał również dziecięcą sceną roz-
rywki” – mówią instruktorki z „Piwnicy”.         

Sukces koła tanecznego 
„Fenix” !

Roztańczony „Fenix” przeżył niezwykłą przygodę na IV 
Międzywojewódzkim Dniu Tańca „Harmonia ciała i umysłu” 
w Gnieźnie. Organizatorem tej imprezy był Specjalny Ośro-
dek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie. Swoje taneczne 
umiejętności pokazały zespoły z Poznania, Bydgoszczy, Brzezia, 
Słupcy, Torunia i oczywiście z Gniezna. Zgodnie  z regulaminem 
każda grupa zatańczyła dwa układy – obowiązkowy do muzy-
ki zespołu Abba i dowolny, którym w przypadku zespołu Fenix  
był utwór Dj Samuel Kimko - La Zumbera. Prezentacja odby-
wała się na deskach Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. 
Zespół ze SOSW w Rychwale wypadł znakomicie: zajął pierw-
sze miejsce oraz zdobył nagrodę publiczności. Gromkie brawa 
i bisy były dowodem uznania. Uczestników przygotowały opie-
kunki szkolnego koła tanecznego: Karina Woźniak oraz Paulina 
Borowska.

Granie w piłkę nożną, siatkową,  gry i zabawy oraz wyjazd na 
basen, wycieczki. Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowa-
nie tego rodzaju wypoczynkiem, w tym roku dzieci i młodzież 
skorzystają z 4 turnusów półkolonii w Rychwale.
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Zagościły taniec i muzyka Muzycy orkiestry, mażoretki, a także dzieci i młodzież ze 
szkół naszej gminy wzięli udział w warsztatach artystycznych, 
które odbyły się w Rychwale dzięki dofinansowaniu Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego.
Środki zostały pozyskane przez Zarząd OSP w Rychwale i skie-
rowane na kształcenie młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz 
działających w Rychwale zespołów. Projekt Śpiewaj, graj i tańcz 
jest kolejnym, który Zarząd OSP skierował w stronę społeczno-
ści lokalnej, w celu podniesienia kreatywności mieszkańców, 
zwiększenia dostępu do kultury oraz inicjowania działalności 
kulturalnej.

Efekty pracy wszystkich artystów będzie można podziwiać 
już niedługo podczas specjalnie przygotowanego koncertu. 
Panu burmistrzowi ogromnie dziękujemy za udostępnienie hali 
sportowej do realizacji projektu. To jest jedyne miejsce w Rychwa-
le, gdzie naprawdę na dużą skalę można realizować podobne za-
dania – kapelmistrz Zbigniew Osajda. 

Seniorzy z Rychwała z młodzieńczym 
wigorem zawiązali Stowarzyszenie  

W dniu 19 kwietnia br.  
w Rychwale powstało kolejne 
stowarzyszenie. Tym razem 
z inicjatywy seniorów. Mimo, 
iż Związek Emerytów Renci-
stów i Inwalidów Wojennych 
w Rychwale funkcjonuje od 
wielu lat, to w tym roku jego 
członkowie zdecydowali 
o utworzeniu stowarzyszenia 
zwykłego. Pierwsze zebra-
nie założycielskie, podczas 
którego wybrano Zarząd 
w składzie: Jadwiga Tomasik 
- Przewodnicząca, Maria Ro-
gacka - Wiceprzewodniczą-
ca, Halina Janiak - Skarbnik, 
Cecylia Kulig - Sekretarz oraz 
Marianna Woźniak - Członek 
Zarządu, odbyło się w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Rychwale. Głów-
nym celem Koła Emerytów 
i Rencistów jest aktywizacja 
i integracja osób starszych 

m.in. poprzez pomoc oso-
bom starszym w trudnej sy-
tuacji życiowej, integrację mię-
dzypokoleniową, wypełnianie 
czasu wolnego, propagowa-
nie kultury i sztuki, propagowa-
nie zdrowego stylu życia, upo-
wszechnianie kultury fizycznej 
i sportu oraz turystyki i krajo-
znawstwa, a także działalność 
twórczą seniorów. Zadaniem 
Koła jest także podtrzymy-
wanie i rozpowszechnianie 
tradycji narodowej, polsko-
ści oraz działalność na rzecz 
kombatantów i osób repre-
sjonowanych. 

Gratulujemy inicjatywy 
i życzymy powiedzenia w re-
alizacji zamierzonych celów.

„Seniorze nie jesteś sam”
Jak bezpiecznie dokonywać zakupów, jakie mamy prawa 

i obowiązki jako konsumenci i na co zwracać szczególną uwa-
gę w czasie tzw. prezentacji, gdzie można nabyć produkty czy 
usługi – to między innymi zagadnienia, o których mowa w cza-
sie spotkania pod nazwą „Seniorze, nie jesteś sam”. Szkolenie 
dla seniorów przeprowadziła Dagmara Kożuszko – przewod-
nicząca Stałego Sądu Polubownego działającego w ramach 
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Pozna-

niu. Celem spotkania było uświadomienie seniorom zagrożeń 
związanych z różnymi technikami sprzedaży, które kierowane 
są bezpośrednio do tej grupy społecznej. Tylko odpowiednia 
wiedza na temat sprzedaży prowadzonej na pokazach i rozsą-
dek mogą uchronić konsumentów przed staniem się ofiarami 
oszustwa

Wiele podmiotów oferuje seniorom „atrakcyjne” wyciecz-
ki, pokazy, prezentacje, a po ich zakończeniu lub w trakcie 
namawia na kupno „cudownych specyfików”. Oferowane są 
często towary, których wartość kilkakrotnie przekracza ich 
cenę w ogólnodostępnych sklepach! Akwizytorzy podszywa-
jący się pod operatorów sieci komórkowych lub dostawców 
energii, gazu, nakłaniają do zawierania bardzo niekorzystnych 
umów. Praktyka wskazuje, że niektóre firmy jako grupę doce-
lową obierają sobie wyłącznie osoby starsze z uwagi na: stały 
dochód i nieczytanie podpisanych umów, które podpisują. Se-
niorzy, kierując się bowiem wdzięcznością za zaproszenie na 
wycieczkę, czy możliwość spotkania znanych osób, czują się 
w obowiązku zawrzeć takie umowy. Na spotkaniu omówiono 
również zagadnienia związane z tematem reklamacji i zwrotów 
towarów.

Dużym zainteresowaniem zgromadzonych seniorów cie-
szyła się tematyka sprzedaży towarów podczas wszelkiego ro-
dzaju prezentacji, a przede wszystkim problem jak skutecznie 
odstąpić od zawartej tam umowy. Zainteresowanie wzbudziły 
też kwestie reklamacji towarów oraz tzw. rękojmi. Na koniec 
wszyscy otrzymali ulotki informacyjne. 

To była bardzo ciekawa i pouczająca prelekcja.
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Gminny Dzień Strażaka w Grochowach 

SPOŁECZEŃSTWO

Jubileuszowe 40 Targi Rolnicze w Kościelcu 
24 czerwca odbyły się 40 Targi Rolnicze Kościelec 2018, 

organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Rolniczy w Pozna-
niu. Tego rodzaju targi to największa impreza wystawiennicza 
we wschodniej Wielkopolsce. Jest to okazja do spotkania się 
z przedstawicielami agrobiznesu, instytucjom rolniczym. W tym 
dniu nie zabrakło  także porad na stoiskach KRUS, ARiMR, ARR, 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, różnych banków i instytucji ubez-
pieczeniowych, Związków Hodowców i Producentów oraz wie-

lu innych organizacji okołorolniczych. 
Naszą gminę reprezentowała pani Marcelina Mańczak – 

europejskiej sławy wystawca psów rasowych. Pasjonaci  flory 
odwiedzili wystawy producentów materiału szkółkarskiego, ro-
ślin ozdobnych, twórców  ludowych. Rolnicy wymienili się do-
świadczeniami, zapoznali z nowinkami w rolnictwie i dokonali 
licznych transakcji handlowych.

Strażacy z Dąbroszyna  
świętowali

W dniu 24 czerwca w Dą-
broszynie odbyła się wspa-
niała uroczystości poświęce-
nia i nadania Jednostce OSP 
w Dąbroszynie, sztandaru. 
– Strzeżcie tego sztandaru, 
jak źrenicy oka – powiedział 
do pocztu sztandarowego 
prezes druh Jan Dropiński. 
– Przyrzekamy, że honoru 
tego sztandaru nie splami-
my – odpowiedzieli mu dru-
howie, kiedy odbierali nowy 
sztandar, poświęcony przez 
ks. Proboszcza Czesława Kró-

la. Symbolicznego wbicia 
gwoździ w drzewiec sztanda-
ru dokonali jego fundatorzy. 
Podczas uroczystość poświę-
cono również figurkę Św. 
Floriana, która stanęła przed 
remizą OSP. Uroczystość była 
także doskonałą okazją do 
wyróżnienia odznaczeniami 
zasłużonych druhów z tej jed-
nostki. Nie zabrakło też szcze-
gólnych życzeń i gratulacji.

Po części oficjalnej na 
miejscowym stadionie miały 
odbyć się zawody Sportowo–

Rekreacyjne grupy OLDBOY, jednak ze względu na bardzo złe 
warunki atmosferyczne i biorąc pod uwagę bezpieczeństwo za-
wodników, sędzia główny wraz z kapitanami wszystkich drużyn 
zdecydowali o ich odwołaniu.

W piątek 4 maja w Grochowach świętowano Gmin-
ny Dzień Strażaka, uroczystość rozpoczęła msza św. 
w miejscowym w kosciele, którą celebrował Biskup Wiesław 
Alojzy Mering. W obchodach wzięły udział poczty sztandarowe, 
druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu gminy Rychwał 
oraz zaproszeni goście. Uczestnicy uroczystości złożyli również 
kwiaty na grobie Powstańców Styczniowych. Ostatnim punk-

tem uroczystości był apel na 
placu OSP oraz poświęcenie 
przez Biskupa figurki Św. Flo-
riana patrona strażaków ufun-
dowanej przez jednostkę OSP 
Grochowy z okazji 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości. 
Wydarzenie to było okazją 
do złożenia podziękowań. 
Słowa uznania dla strażaków 
przekazał Andrzej Cholewic-
ki Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Rychwale. W imie-
niu Samorządu Rychwała bur-
mistrz Stefan Dziamara po-
dziękował druhom strażakom 

za ich służbę i niesioną pomoc oraz złożył serdeczne życzenia 
braci strażackiej. Gminne obchody święta strażaków były rów-
nież okazją do wręczenia odznaczeń. Brązowym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony druh Ks. Marek Mo-
lewski Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta 
Rychwał. 

Wszystkim strażakom składamy podziękowania za sumien-
ne wykonywanie obowiązków, oraz życzymy wszystkiego co 
dobre, pomyślności w działalności społecznej, pracy zawodo-
wej i w życiu prywatnym. Obchody Dnia Strażaka zakończył 
koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Quantum OSP Rychwał.

KULTURA
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W niedzielę 27 maja br. w Kucharach Kościelnych odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Świętowano również włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Obchody rozpoczęła uroczysta msza w Kościele pw. Wszyst-
kich Świętych w Kucharach Kościelnych w intencji strażaków. 
Część oficjalna obchodów odbyła się na placu przy remizie 
OSP. Jubileusz był doskonałą okazją do gratulacji, podziękowań 
i wyróżnień.
Najwyższe odznaczenie strażackie – Złoty Znak Związku OSP 
RP otrzymała jednostka OSP w Kucharach Kościelnych.
Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP 
woj. wielkopolskiego Złotym Medalem z Zasługi dla Pożarnic-
twa odznaczeni zostali druhowie: Antoni Arent, Zdzisław Szu-
kalski oraz Krzysztof Bachera. 
Srebrny Medal z Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Marek Bryś, 
Jerzy Pawłowski, Marek Bącler, Sławomir Gorzelańczyk, Tomasz 
Bąk, Zbigniew Siwek.
Brązowe Medale z Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Piotr 
Kaczmarek, Marcin Głąb, Sławomir Juszczak, Paweł Pawłow-
ski, Paweł Bachera, Marcin Kowalski, Mieczysław Jędrzejaszek, 
Anna Pawłowska, Teresa Kowalska, Mirosława Bachera, Elżbieta 
Bącler, Dorota Żerkowska, Zofia Pawlowska, Marzena Grubska, 
Michał Drewniacki, Marcin Szczepaniak.
Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Odznakę 
Strażak Wzorowy otrzymali: Robert Bachera, Rafał Żerkowski, 
Mateusz Pawłowski, Przemysław Wiatrowski, Patryk Pawłowski, 
Bartosz Frydrych, Kamil Żerkowski, Patryk Szustakowski, Piotr 
Szmytka , Radek Janicki i Michał Wejman.
Druhowie: Jan Bachera, Piotr Żerkowski i Piotr Pawłowski , An-

drzej Król , Teresa Kruger-Wasilewska, Krzysztof Paluszkiewicz, 
Elżbieta Smarz, Karol Gołza otrzymali Złote Odznaki Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej nadane przez Prezydium Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego.
Brązową odznakę MDP otrzymali: Kacper Witkowski, Jakub 
Kurowski, Bartosz Pawłowski, Adam Kowalski, Maciej Lebioda 
i Dawid Szukalski.
Odznaczono również długoletnich strażaków. Uchwałą Prezy-
dium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Odznakami za wy-
sługę lat odznaczeni zostali druhowie: Czesław Bachera 60 lat, 
Jerzy Pawłowski 60 lat, Jan Kujawa 40 lat, Jan Wiatrowski 20 lat, 
Rafał Arent 15 lat, Emilia Wiatrowska 15 lat, Łukasz Bartczak 10 
lat, Dariusz Koliński 10 lat, Sebastian Witkowski 5 lat. 

Wyróżniono również osoby „Zasłużone dla Powiatu Koniń-
skiego”. Tytuły Honorowe z rąk Starosty Konińskiego Stanisła-
wa Bielika odebrali: Marek Kowalski, Piotr Pawłowski, Stanisław 
Juszczak, Ryszard Sobczak i Andrzej Król.

Kapituła Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Gminy i Miasta 
Rychwał” odznaczyła: Marię Janiak, Jana Wiatrowskiego Jacka 
Pawłowskiego. Statuetki i legitymacje zasłużonym wręczył Bur-
mistrz Rychwała Stefan Dziamara jako przewodniczący kapituły 
wraz z pozostałymi członkami. 

Uroczystość zakończył okolicznościowy koncert Orkiestry 
Quantum OSP w Rychwale oraz występ dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych. Na 
koniec strażacy zorganizowali zabawę taneczną.

Wszystkim druhom z OSP w Kucharach Kościelnych skła-
damy gratulacje oraz życzenia bezpiecznej służby, zawsze 
szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.

Jubileusze Jednostek OSP

Również Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Grochów, 
świętowała  Jubileusz 100-lecia istnienia. Uroczystości rozpo-
częły się mszą świętą w intencji strażaków w Kościele pw. Św. 
Doroty w Grochowach. Oficjalna część, natomiast odbyła się na 
placu przy kościele.

Obchody stały się okazją do przypomnienia bogatej historii 
jednostki oraz nagrodzenia najbardziej zasłużonych druhów. 

Najwyższe odznaczenie strażackie - Złoty Znak Związku 
OSP przyznane przez Zarząd Główny otrzymała Ochotnicza 
Straż Pożarna w Grochowach. Ceremonia odznaczenia jednost-
ki odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie 4 maja 2018 
roku podczas obchodów krajowych Dnia Strażaka. Dekoracji 
sztandaru Złotym Znakiem Związku dokonał Prezes Zarządu 
Głównego druh Waldemar Pawlak. Jednostka w Grochowach 
otrzymała również tytuł Zasłużony dla Województwa Wielko-
polskiego. 

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP docenił 
również szczególne zasługi dla rozwoju i umacniania Związku 
OSP RP, Prezesa Jednostki w Grochowach Mieczysława Durkie-
wicza, nadając mu medal honorowy imienia Bolesława Chomi-
cza.

Podczas uroczystości wręczono także srebrne i brązowe 
medale przyznane przez Prezydium Zarządu Wojewódzkie-
go Związku OSP RP woj. Wielkopolskiego. Srebrnym Meda-
lem z Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został druh: Jerzy 
Ratajczyk. Brązowy medal otrzymali: Janusz Durkiewicz, Jan 
Sztuka, Michał Cholewicki oraz Dariusz Pietrzak. Prezydium Za-
rządu Oddziału Miejsko – Gminnego w Rychwale za właściwą 
współpracę, Złotą Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
odznaczyło: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grochowach Ro-
mana Izydorczyka oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej 
Panieńskiej Piotra Cala. 

Dyplomami uznania przez Prezesa Zarządu Głównego 
ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka wyróżnieni zostali druho-
wie: Kazimierz Borowiak, Władysław Dolata, Jerzy Ratajczak, 
Stanisław Durkiewicz, Zdzisław Woźniak, Ryszard Macudziński, 
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Quantum z HIT-em, nagrodą w dziedzinie KULTURA 
i Grand Prix

Orkiestra Quantum może poszczycić się wieloma sukcesa-
mi. Miniony, jubileuszowy rok był dla zespołu czasem wytężo-
nej pracy. Wszystko to przełożyło się na sukcesy, które pozwoliły 
stanąć muzykom na bardzo wysokim ogólnopolskim podium. 
Zespół nie tylko zdobywa laury wojewódzkie i ogólnopolskie, 
ale promuje naszą gminę w kraju i za granicą. 

Rok 2018 rozpoczął się równie interesująco. W styczniu 
bowiem, Orkiestra Quantum została uhonorowana nagrodą 
Zarządu Powiatu Konińskiego w dziedzinie KULTURA. Ocenie 
jury podlegał całokształt działań orkiestry w 2017 roku związa-
ny z realizacją projektów, koncertów, a także promocją powiatu 
konińskiego w kraju i za granicą. Kapituła doceniła działania 
dzieci, młodzieży i dorosłych przyznając najwyższą nagrodę 
Zarządu Powiatu Konińskiego.  Nagroda wędruje każdego roku 
do osób, zespołów i organizacji, które wyróżniają się w szero-
kim spektrum działalności artystycznej, gospodarczej lub spor-
towej na terenie powiatu. 

W roku 2017 zespół wykonał ogromną ilość koncertów oraz 
uczestniczył w wielu imprezach o randze lokalnej i wojewódz-
kiej odgrywając przy tym ważną rolę promocji gminy oraz dzia-
łalności artystycznej orkiestry. W uznaniu działalności za podej-
mowanie inicjatyw mających wpływ na integrację społeczności 
lokalnej poprzez promocję dziedzictwa kulturowego Orkiestra, 
w lutym tego roku, otrzymała nagrodę Gospodarczo-Samorzą-
dowy ZŁOTY HIT Regionów 2017 Wielkopolski i Ziemi Lubu-

skiej. Tytuł został nadany przez Instytut Certyfikacji i Jakości 
Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów.

Bieżące sukcesy Orkiestry to Grand Prix podczas Przeglą-
du Orkiestr Dętych w Koninie, oraz wyróżnienie dla mażoretek 
podczas Międzypowiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych 
w Kleczewie, a już w najbliższym czasie kolejne konkursy przed 
naszymi muzykami i tancerkami o randze regionalnej.

Janusz Zaorski w Rychwale
W piątek 29 czerwca Kino za Rogiem w Rychwale zorgani-

zowało pierwszy Turniej X BOX One Fifa 2018. Zainteresowanie 
rozgrywkami piłkarskimi na kinowym ekranie było ogromne. 
W rywalizacji udział wzięło 32 zawodników. Emocje sięgały ze-
nitu. Zwycięzcy: Hubert Piechocki, Igor Kmieć, Dawid Marczak 
i Kamil Janiszyn odebrali nagrody i dyplomy z rąk Burmistrza 
Rychwała Stefana Dziamary oraz Janusza Zaorskiego, reżysera 
filmowego i znawcy futbolu. Janusz Zaorski spotkał się w piątek 

w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale z mieszkańcami 
naszej gminy, by po raz pierwszy podsumować mundial. Reży-
ser, który sam jest zapalonym kibicem ocenił występ polskiej 
reprezentacji w mistrzostwach świata na dwa z plusem. - Plus 
to nadzieja - stwierdził. Janusz Zaorski ma w swoim dorobku 
wiele znanych filmów: „Jezioro Bodeńskie”, „Matka Królów”, „Sy-
beriada Polska” , „Panny i wdowy”, czy kultowy „Piłkarski poker”. 
Właśnie ten ostatni można było obejrzeć w piątek w „Kinie za 
Rogiem” po spotkaniu z reżyserem.

Jan Sztuka, Krzysztof Olejniczak, Sławomir Pawlik, Mieczysław 
Andrzejewski, Ryszard Majkowski, Robert Stencel.

Z okazji 100-lecia wręczono także medale„Zasłużony dla 
Powiatu Konińskiego” odznaczono nimi: Zygmunta Błaszczyka, 
Andrzeja Dominiaka, Dariusza Pietrzaka, Grzegorza Szczepa-
niaka, Kazimierza Janiszewskiego, Wojciecha Kubiaka, Henryk 
Tołoczko i Ryszarda Cegielskiego.

 
W uznaniu za zasługi dla Gminy i Miasta Rychwał Kapituła 

Odznaki Honorowej nadała odznakę  „Zasłużony dla Gminy 
i Miasta Rychwał”: Krzysztofowi Grabowskiemu Wicemarszał-
kowi Województwa Wielkopolskiego, Księdzu Radosławowi 
Cyrułowskiemu, Grzegorzowi Durkiewiczowi, Januszowi Dur-
kiewiczowi, Mieczysławowi Durkiewiczowi, Ryszardowi Janow-
skiemu oraz Stanisławowi Łaźnemu.

Obchody zakończyły koncerty zespółow. Wystąpiła orkie-
stra OSP w Królikowie oraz zespół Freaky Boys. Gwiazdą wieczo-
ru był Don Vasyl Junior i Cygańskie Gwiazdy.
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„Rychwalska Majówka” 
w sportowym stylu 

Uroczystym otwarciem skateparku rozpoczęła się  
„Rychwalska Majówka”. Wszyscy miłośnicy rolek, deskorolek 
i BMX-ów mogli korzystać z nowo powstałego obiektu, któ-
ry znajduję się na placu przy Hali widowiskowo-sportowej 
w Rychwale. Symbolicznego przecięcia wstęgi wspólnie z naj-
młodszymi jego użytkownikami dokonał Burmistrz Rychwa-
ła Stefan Dziamara wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Rychwale Romanem Drewniackim. Sportowych atrakcji nie 
zabrakło. Na Stadionie Miejskim w Rychwale został rozegrany 
Turniej Mieszkańców Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Burmi-
strza Rychwała. Do sportowej rywalizacji stanęło 9 drużyn.  I miejsce zajął Rychwał Oldboy,

 II Sołectwo Święcia, 
III Sołectwo Kuchary Borowe.

Królem strzelców został Marcin Krzyżosiak z Kuchar Borowych. 
W tym samym czasie w budynku hali rozegrany został Turniej 
Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Rychwała. I miej-
sce zdobyły dziewczyny z LKS „Zjednoczeni” Rychwał, II KTPS 
Konin, III SP Stawiszyn. Zwycięzcy zostali nagrodzeni puchara-
mi, a pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Odbył się również pierwszy w tym roku rajd rowerowy, któ-
ry przyciągnął blisko 70 miłośników dwóch kółek. 

Dziękujemy wszystkim za udział w „Rychwalskiej Majów-
ce”. Zawodnikom, rowerzystom i tym którzy zaangażowali się 
w pomoc w jej przygotowanie. Zapraszamy na kolejne wyda-
rzenia sportowe i kulturalne organizowane przez Samorząd 
Rychwała.

Letnia Gminna Spartakiada 
Sportowa już za nami 

Jak co roku 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyła się Let-
nia Gminna Spartakiada Sportowa. W zawodach wzięły udział 
dzieci i młodzież z rychwalskich szkół. Tradycyjnie imprezę roz-
począł wspólny bieg samorządowców oraz dzieci sprzed bu-
dynku Urzędu Gminy i Miasta. Uczniowie rywalizowali ze sobą 
w różnych konkurencjach m.in. bieg na kilku dystansach, bieg 
sztafetowy, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską oraz 
mecz piłki siatkowej. Rywalizacja 
i chęć zwycięstwa było ogromne. 
Duch sportowy i dobra zabawa 
towarzyszyła wszystkim uczestni-
kom, jednakże należało wyłonić 
zwycięzców:
I miejsce Szkoła Podstawowa im. 

Arkadego Fiedlera w Rychwale
II miejsce Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej w Dąbroszynie
III miejsce Szkoła Podstawowa im. 

Marii Dąbrowskiej w Kucharach 
Kościelnych

IV Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 
w Grochowach
V Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Jarosze-

wicach Grodzieckich
VI Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Pa-
nieńskiej

Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara wraz z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Rychwale Romanem Drewniackim wrę-
czając dyplomy i medale pogratulowali zwycięstwa i docenili 
wkład, a także zaangażowanie wszystkich uczniów. Uczestni-
kom zawodów i kibiom towarzyszyły ogromne emocje i dobry 
humor. W Gminnej Letniej Spartakiadzie nie ma pokonanych – 
wszyscy są zwycięzcami.

„ Letnia Spartakiada Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego”  
Przedstawiciele Gmi-

ny Rychwał po raz kolejny 
uczestniczyli w Letniej Spar-
takiadzie Mieszkańców Wsi 
Powiatu Konińskiego. Jak 
co roku impreza odbyła się 
w kompleksie sportowo-dy-
daktycznym Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych 
w Żychlinie, gdzie tym razem 
Gmina Rychwał zajęła II miej-
sce. W ramach spartakiady 
pierwszego dnia rozegrano 
gry zespołowe kobiet i męż-
czyzn: piłką nożną, siatko-
wą i koszykową. W drugim 
dniu zawodnicy rywalizowali 

w konkurencjach rodzinnych 
i rekreacyjnych. W grach ze-
społowych piłkarze z Rychwa-
ła zajęli II miejsce. W kategorii 
kobiecej siatkarki  zajęły II 
miejsce, natomiast w kate-
gorii męskiej reprezentanci 
naszej gminy zajęli IV miej-
sce. W zmaganiach koszy-
karzy drużyna kobiet zajęła 
II miejscem, a drużyna męż-
czyzn zajęła V miejsce. Miło 
jest nam poinformować, że 
w konkurencjach rodzinnych 
gmina Rychwał zajęła I miej-
sce. Najlepsi sportowcy spar-
takiady otrzymali puchary 

i medale. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji reprezento-
wać Powiat Koniński w finale XX Wielkopolskiej Letniej Spar-
takiady Mieszkańców Wsi, która odbyła się 17 czerwca w Żer-
kowie. Wszystkim uczestnikom Spartakiady reprezentującym 
Gminę Rychwał gratulujemy i serdecznie dziękujemy.
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TAK !!!!! Jedziemy 
do Abu-Dhabi 

18 czerwca odbyło się uroczyste losowanie reprezentacji 
Polski na VX Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 
w Abu Dhabi w 2019 roku ( Zjednoczone Emiraty Arabskie). 
Karolina Skitek została wylosowana do składu podstawowego 
w lekkoatletyce. Jest to duży sukces . Uczennica weźmie udział 
w obozie przygotowawczym w Bydgoszczy oraz przejdzie wni-
kliwe badania medyczne. Karolina jest zawodniczką, która tre-
nuje w szkole oraz indywidualnie w domu. Wszyscy starają się 
ją wspierać.

Świętojański Rajd 
Rowerowy

23 czerwca pomimo pochmurnego nieba, miłośnicy dwóch 
kółek wyruszyli na zaplanowaną trasę Świętojańskiego Rajdu 
Rowerowego. W rajdzie uczest  niczyli nie tylko mieszkańcy 
gminy Rychwał, ale również nasi sąsiedzi z Tuliszkowa. Trasa li-
cząca 25 km miała swoją metę w Glinach, gdzie wędkarze z Koła 
wędkarskiego nr 55 Lin czekali na uczestników rajdu z rozpa-
lonym ogniskiem i „stoliczkiem niespodzianką”. Gorąca herbata 
i pieczone w ognisku kiełbaski szybko pozwoliły zapomnieć 
o chłodzie. Niebawem też niebo się przejaśniło i w promieniach 
zachodzącego słońca można było rzucać na taflę wody własno-
ręcznie uplecione wianki. Chętnych nie brakowało. Dziękujemy 
bardzo za wspólnie spędzone popołudnie. Do zobaczenia na 
kolejnych rowerowych wyprawach.

Czeka nas wyjazd 
do Abu-Dhabi?

W czerwcu 2018 dwójka zawodników Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rychwale wraz z trenerem panem 
Sławomirem Woźniakiem wzięła udział w XI Ogólnopolskich 
Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych odbywających się                        
w obiektach sportowych w Katowicach, Chorzowie i Mikoło-
wie. W igrzyskach brało udział 1000 zawodników,  340 trene-
rów, opiekunów, 400 wolontariuszy, i około 360 sędziów z całej 
Polski. Głównym celem organizacji imprezy jest wytypowanie 
reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na  XV Światowe 
Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w 2019 
roku (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Reprezentantka SOSW 
w Rychwale Karolina Skitek zdobyła złoty medal w pchnięciu 
kulą (6m 57 cm) oraz srebrny medal w sztafecie 4x100m. Drugi 
z zawodników: Sebastian Borowiak wrócił z brązowym meda-
lem za grę deblową w badmintona oraz z IV miejscem w grze 
indywidualnej. 

Amatorska Liga Siatkówki 
w Rychwale 

W dniu 11 maja  rozegrany został Finał Rychwalskiej Ama-
torskiej Ligi Siatkówki pod patronatem Burmistrza Rychwała 
Stefana Dziamary. W Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale 
zagrało 6 drużyn. I miejsce Team Stare Miasto, II CKS Zbiersk, III 
Free Team Rychwał, IV Oldboy Zjednoczeni Rychwał, V Parafia 
Stawiszyn, VI Nadleśnictwo Grodziec. Dziękujemy wszystkim 
drużynom za udział i gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy 
sponsorom, a także organizatorom turnieju LKS „Zjednoczeni” 
Rychwał oraz miłośnikom siatkówki.

Kolejne sukcesy 
sportowców z SOSW 

w Rychwale!
Drużyna sportowców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego im. Piotra Janaszka  reprezentowała Powiat 
Koniński podczas Wojewódzkiej Spartakiady Osób Niepełno-
sprawnych  o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go. Spartakiada odbyła się 24 maja 2018 roku w Przygodzicach. 
W ramach konkurencji lekkoatletycznych odbyły się biegi na 
60 m, skoki w dal i rzuty piłką lekarską, natomiast w ramach 
konkurencji rekreacyjnych przeprowadzono konkurencje rzutu 
do kosza, rzutu ringiem, rzutu lotkami oraz sprawnościowy tor 
przeszkód. Zawodnicy brali udział również w sztafecie 4 x 100 
m w zespołach mieszanych. Rywalizacja zakończyła się sukce-
sem drużyny z SOSW w Rychwale. Zawodnicy wywalczyli głów-
ną nagrodę - Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Drużyna z Rychwała wykazała się dużą sprawnością i siłą walki, 
w pięknym stylu zdominowała konkurencję. 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz trenerom druży-
ny: Jarosławowi Drewnikowskiemu i Sławomirowi Woźniakowi.


