N

ieco wcześniej, bo we wtorek 4 marca, Panie z terenu Gminy i Miasta Rychwał na zaproszenie Burmistrza Rychwała oraz mieszkańców sołectwa
Grochowy świętowały Gminny Dzień Kobiet. Wspólnie obchodzone święto wszystkich Pań z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Gminny Dzień Kobiet

Uroczystość rozpoczęły gorące życzenia dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej, złożone
w imieniu panów przez burmistrza
Stefana Dziamarę.
Przygotowano także wiele atrakcji. Imprezę uświetniły występy młodzieży z Zespołu Szkół w Rychwale, Zespołu Ludowo – Biesiadnego
„Bielanki” oraz zespołów QUANTUM
BAND i FORMAT. Gwiazdą wieczoru
był słynny satyryk i prezenter telewizyjny – Tadeusz Drozda.
Panie w „Kąciku zdrowia i urody”
mogły skorzystać z porad kosmetycznych, fryzjerskich, oraz diete-

tycznych i pielęgniarskich. Stoiska
z ręcznie wyrabianą biżuterią i decoupage cieszyły się nie mniejszym
zainteresowaniem.
Przygotowano także coś dla
podniebienia. Tradycją już jest, że
Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara zaprasza wszystkich uczestników
imprezy do skosztowania pysznego
tortu.
Również panie z miejscowego Koła
Gospodyń Wiejskich przygotowały
smakowity poczęstunek.
Gminny Dzień Kobiet to impreza,
podczas której każda z pań mogła
poczuć się naprawdę wyjątkowo.
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sobotę 18 stycznia w sali OSP w Rychwale po raz czwarty odbył się Bal Charytatywny, podczas którego uczestnicy po
raz kolejny otworzyli swoje serca.

z bohaterką balu sześcioletnią Mają na czele.
5 kwietnia br. pięcioro dzieci wraz z opiekunami rozpoczęło wypoczynek na turnusach
rehabilitacyjnych w Kołobrze-

gu. Przez najbliższy tydzień
dzieci i rodzice będą wypoczywać i jednocześnie korzystać
z zabiegów rehabilitacyjnych,
oferowanych przez Centrum
Zdrowia i Relaksu „Verano”.

Rychwalski Bal Charytatywny po raz czwarty

To szczytny cel, chętnie
bierzemy udział w takich wydarzeniach, gdyż nie tylko
można dobrze się bawić, ale
przede wszystkim wspomóc
potrzebujących – mówili
uczestnicy balu.
Świetna oprawa muzyczna, wspaniała zabawa oraz
pyszne potrawy idealnie ze
sobą współgrały. Ta impreza
już na stałe wpisała się w rychwalski kalendarz wydarzeń
kulturalnych.
Dzięki wsparciu przekazanemu podczas organizo-

wanych w latach 2011-2013,
bali charytatywnych udało się
pozyskać prawie 27 800,00 zł
i wesprzeć 29 osób. Pomoc
kierowana jest do najbardziej potrzebujących rodzin
z gminy Rychwał. Na turnusy rehabilitacyjne wyjechały
dwadzieścia dwie osoby, natomiast siedem osób otrzymało wsparcie pieniężne.
W tym roku udało nam
się zebrać rekordową kwotę ponad trzynaście tysięcy
złotych, która pozwoli nam
wspomóc kolejne rodziny

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha
i radości. Niech ten świąteczny czas, spędzony
w ciepłej rodzinnej atmosferze będzie dla wszystkich
źródłem nadziei oraz wiary, która doda sił
do pokonywania wszelkich trudności.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni Nas
wszystkich zapałem i odwagą w podejmowaniu
nowych zadań, owocujących sukcesami.
W imieniu Pracowników Samorządowych
Burmistrz Rychwała

Stefan Dziamara

Spokojnych i radosnych Świąt
Wielkanocnych, spędzonych wśród
najbliższych i przyjaciół, oraz wiele
pomyślności na nadchodzący czas.
Niech te zbliżające się święta będą pełne
wiary, nadziei i radości. Życzę mnóstwo
wiosennego optymizmu i samych
sukcesów w życiu.
W imieniu Radnych Rady Miejskiej
w Rychwale
Przewodniczący

Ireneusz Stachurski
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Nie na wagarach, ale na budowie Hali widowiskowo – sportowej
można było przywitać pierwszy dzień wiosny w Rychwale. Zorganizowanie „Dnia otwartego”, którego inicjatorem był Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, pozwoliło po raz pierwszy bliżej zaprezentować obiekt hali nie tylko mieszkańcom gminy Rychwał. Chętnych
do zwiedzania nie brakowało.

Przywitali wiosnę na Hali
Każdy miał możliwość
zapoznać się z postępem
prac budowlanych i obejrzeć
obiekt, nie tylko z zewnątrz,
ale i od środka. Specjalnie
na ten dzień przygotowano
kronikę budowy hali widowiskowo-sportowej w formie
prezentacji fotografii, można

było także zobaczyć plany
obiektu. Efekt dotychczas wykonanych prac jest imponujący i wzbudził podziw wśród
wszystkich zwiedzających.
Inwestycja
wznoszona
dzięki staraniom władz samorządowych gminy Rychwał
służyć będzie mieszkańcom

jako miejsce wydarzeń kulturalnych, sportowych, towarzyskich, a także rekreacyjnych.
Pomimo, że do uroczystego
otwarcia hali widowiskowosportowej pozostało jeszcze

kilka miesięcy, (planowany
termin zakończenia prac –
październik 2014), to już dziś
Rychwalanie mogą być dumni z powstającego obiektu.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. PSZOK)
w marcu br. został otwarty
przy ul. Żurawin w Rychwale (na terenie oczyszczalni
ścieków). Czynny jest on
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do
15:00. Do PSZOK-u mogą
trafiać odpady wyłącznie
z gospodarstw domowych, z terenu gminy Rychwał.
Mieszkańcy gminy mogą dostarczać tam następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
• meble i inne odpady
wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
• zużyte akumulatory i baterie,
• opony (od samochodów
osobowych),
• zebrane w sposób selektywny odpady komunalne (tworzywa sztuczne,

szkło, papier i tekturę,
bioodpady) w przypadku, gdy pozbycie się tych
odpadów jest konieczne
poza harmonogramem
odbioru odpadów z nieruchomości.
Dodatkowo przyjmowany jest niezanieczyszczony gruz na bazie
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale
Sp. z o.o. przy ul. Konińskiej 78, Rychwał (dawny
Rejon Dróg).
Transport odpadów do
punktu
selektywnego
zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy
zapewniają we własnym
zakresie i na własny
koszt. W PSZOK-u należy
okazać dokument potwierdzający, że jest się mieszkańcem gminy Rychwał.
Przypominamy,
że
przeterminowane lekarstwa należy przekazywać
do punktu zbiórki tych

odpadów w Przychodni
Zdrowia w Rychwale. Prosimy, by do pojemnika
wrzucać wyłącznie przeterminowane lekarstwa,
natomiast kartonowe
opakowania od lekarstw
i ulotki informacyjne
należy wrzucać do niebieskiego worka na papier.
Zużyte baterie i akumulatory inne niż samo-

chodowe i przemysłowe
(tzw. baterie akumulatorki) należy umieszczać
w przeznaczonym do tego
celu i specjalnie oznakowanym pojemniku znajdującym się w Urzędzie Gminy
i Miasta w Rychwale. Ponadto baterie można przekazywać także placówkom
oświatowym, które prowadzą ich zbiórkę.

Odgłosy Rychwalskie
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Rychwale powstała pierwsza w Konińskiem spółdzielnia tys. zł unijnego dofinansocjalna, w której udziałowcami są dwa samorządy - gmi- sowania, to gwarantuje jej
dobry start i stabilizację.
na Rychwał i powiat Koniński. Na początku zatrudni pięć
bezrobotnych osób.

Spółdzielnia socjalna „PORYW”
Z pomysłem powstania
spółdzielni wyszedł samorząd Rychwała. Wspólnie
z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Koninie uczestniczyli w specjalnym szkoleniu, które przy-

gotowało urzędników do
prowadzenia spółdzielni
socjalnej osób prawnych.
Właścicielem spółdzielni będzie gmina Rychwał
i powiat koniński. Oba samorządy będą podejmo-

wały decyzję, ale też na ich
barkach spoczywać będzie
odpowiedzialność za działanie i rozwój spółdzielni.
Gmina i powiat na jej start
przeznaczyły po 10 tys. zł.
Spółdzielnia otrzyma 150

Spółdzielnia zajmie się
sprzątaniem gminnych
i powiatowych obiektów,
utrzymaniem zieleni, a także są plany związane
z obsługą imprez kulturalnych w mieście.

„AGLOMERACJA KONIŃSKA”
Od września 2013 r. Powiat Koniński wspólnie z Miastem Konin i gminami powiatu konińskiego realizuje
projekt pn. „Aglomeracja Konińska – współpraca JST
kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”,
który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Głównym założeniem projektu jest współpraca samorządów mająca na celu zrównoważony rozwój społeczno
– gospodarczy całego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.
Aglomeracja jako zbiór powiązanych między sobą
różnymi funkcjami miasta i okalających go gmin to dla
naszego regionu nowe pojęcie i zarazem nowe działanie. Czy potrzebne? Konieczne, jeśli chcemy pozyskiwać
wspólnie środki z nowego rozdania unijnych pieniędzy
2014-2020. Właśnie współpraca między samorządami
ma być według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kluczem do pozyskiwania pieniędzy na rozwój. A tego jak
wiemy nasz region bardzo potrzebuje, szczególnie kiedy
myślimy o gospodarce.
Za nami już 6 miesięcy realizacji projektu. Zakończyły się badania społeczne w terenie wynik których zostanie zaprezentowany w kwietniu 2014 r. Raport końcowy
posłuży do opracowania dokumentów strategicznych.
W badaniach wzięło udział 800 mieszkańców Aglome-

Konsultacje logopedyczne
W dniach 28,29,30 kwietnia 2014 r. w godz.
od 13.00-15.00 odbędzie się akcja po hasłem:
„Dwa słowa na dwa lata to o 270 słów za
mało”. Akcja ma na celu bezpłatną diagnostykę
w ramach wczesnej interwencji logopedycznej.
Rodziców chcących zdiagnozować swoje dziecko w wieku od 0 do 4 lat serdecznie zapraszamy.
Dzieci od 0 do 2 lat diagnozowane będą na
terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rychwale tel. 632481151.
Dzieci od 2 do 4 lat diagnozowane będą
na terenie Zespołu Szkół w Rychwale tel.
632481077.
Numer kontaktowy do neurologopedy
513073651.

racji konińskiej, w tym 400 z powiatu konińskiego i 400
z miasta Konin, 50 organizacji pozarządowych oraz przeprowadzono wywiady grupowe i wywiady pogłębione
z przedsiębiorcami, lokalnymi liderami i przedstawicielami władz samorządowych.
Kolejne działania to spotkania z radnymi podczas sesji w gminach, mieście i powiecie oraz spotkania Stałego
Społecznego Zespołu Konsultacyjnego i Aglomeracyjnego Konwentu samorządowego.
Pod koniec lutego i na początku marca odbyły się bezpłatne szkolenia z zarządzania strategicznego, w ramach
których pracownicy urzędów miast, gmin i powiatu oraz
przedstawiciele rad gminnych, miejskich i powiatowych
dowiedzieli się jak przygotowywać najważniejsze dokumenty strategiczne w swoich samorządach. Przed nami
końcowy etap opracowywania wyników badań społecznych, dlatego rok 2014 to rok opracowywania dokumentów strategicznych dla Obszaru funkcjonalnego jakim
jest Aglomeracja Konińska.
Projekt „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, którego liderem jest Powiat Koniński jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Budżet projektu to prawie 860 tys. zł.

Głosujmy na Złotkowy!
Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy
zgłosiło swoją inicjatywę do konkursu – programu „MOC POLSKICH
ŚWIĄT” ogłoszonego przez Firmę CELMA na pozyskanie funduszy
w celu wyremontowania i wymiany podłogi w Domu Kultury z Złotkowach. Stowarzyszenie zostało finalistą i aby otrzymać wsparcie finansowe potrzebne jest Państwa poparcie:

Prosimy Państwa o głosy!

Wystarczy wejść na stronę internetową www.celmapomaga.pl,
zarejestrować się i każdego dnia począwszy od 17 marca 2014 r. aż
do 21 kwietnia 2014 r. do godziny 23:59 każda osoba zalogowana (nie
liczy się adres IP tylko login) może oddać jeden głos dziennie na Dom
Kultury Złotkowach.
To nic nie kosztuje!
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy serdecznie
dziękuje za wsparcie i życzliwość.

Odgłosy Rychwalskie
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Bezpieczniej z dzielnicowymi


Dzielnicowi znają lokalne problemy
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zajmują się także problemami związanymi z przemocą w rodzinie, czy chuligaństwem.
Komisariat Policji w Rychwale swym
zasięgiem działania obejmuje rejony
trzech gmin: Rychwał, Grodziec oraz
Rzgów i zatrudnia 17 policjantów.
Poniżej prezentujemy dzielnicowych,
którzy pełnią służbę w gminie Rychwał.

Dzielnicowy to policjant, który ma
bezpośredni kontakt z mieszkańcami.
Można się do niego zwrócić, nie tylko
zgłaszając przestępstwo lub wykroczenie, ale także z prośbą o radę lub niektóre informacje prawne. Zadaniem dzielnicowego jest chronić i służyć pomocą.

Policjanci Komisariatu Policji w Rychwale od dawna dostrzegają potrzebę
bliskiej współpracy z mieszkańcami bo
tylko wspólne działanie i wymiana informacji wpływa na skuteczne zwalczanie
i zapobieganie przestępstwom

Rejon nr I:

Rejon nr II:

Rejon nr IV:

asp. Jarosław Sokół

sierż. szt. Ewa Jagielska

st. post. Daniel Zimny

tel. 786 936 142
Obszar: Rychwał (część południowowschodnia z granicą po ul. Tuliszkowskiej i Konińskiej).
Ulice: Sportowa, Żurawin, Szkolna, Plac
Wolności, Krótka, Tenisowa, Piłkarska,
Konińska, Tuliszkowska.
Miejscowości: Dąbroszyn, Wardężyn,
Rozalin, Grabowa, Broniki, Modlibogowice, Kuchary Kościelne, Święcia,
Czyżew, Franki.

tel. 786 936 143
Obszar: Rychwał (część południowo-zachodnia z granicą po ul. Konińska i Tuliszkowska).
Ulice: Polna, Nowa, Grodziecka, Kościelna,
Okólna, Ogrodowa, Przedszkolna, Kwiatowa, Grabowska, Malinowa, Wiśniowa,
Porzeczkowa, Morelowa, Słoneczna.
Miejscowości: Jaroszewice Rychwalskie, Wola Rychwalska, Rybie, Siąszyce, Siąszyce III, Zosinki, Grochowy,
Złotkowy.

Gdy zgubisz dowód osobisty…
W związku z coraz częściej docierającymi sygnałami o utracie dowodów
osobistych przez obywateli
gminy Rychwał informujemy, że w każdym przypadku
utrata dokumentu powinna
zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy na terenie Polski,
a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju we właściwej ze
względu na miejsce pobytu
polskiej placówce konsularnej.
Obywatel w związku ze zgłoszoną utratą
otrzyma wolne od opłaty
skarbowej zaświadczenie
o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu

wyrobienia nowego dokumentu. Organ, który
przyjmie zgłoszenie o utracie dowodu osobistego
niezwłocznie powiadomi
o tym fakcie Urząd Gminy
i Miasta w Rychwale. Osoba, która utraciła dowód
osobisty, jest obowiązana
wystąpić o wydanie nowego dokumentu do organu
gminy. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa fakt ten
należy zgłosić w dowolnym
banku, który odnotuje to
zgłoszenie w systemie informatycznym. Skutkuje to
uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązań przez
przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych
poszkodowanej osoby.

tel. 786-936-140
Obszar: północna część Grodźca.
Ulice: Wiejska, Główna, Polna, Szkolna,
Pogodna, Kwiatowa, Łąkowa, Wrzosowa,
Mickiewicza, Cmentarna, Ogrodowa.
Miejscowości: Jaroszewice Grodzieckie, Wielołęka, Aleksandrówek, Kuchary
Borowe, Łagiewniki, Biała, Biała Kolonia,
Bystrzyca, Czarny Bród, Biskupice, Kolonia Biskupice, Janów, Królików - północna część po trasie W-443

JEDEN DZIEŃ „BURMISTRZOWANIA”
1 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale był
bardzo wyjątkowy, bowiem fotel burmistrza objęła Pani
Anna Goza, która wylicytowała „JEDEN DZIEŃ BURMISTRZOWANIA”, podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Nowa Pani Burmistrz najpierw spotkała
się z pracownikami, a później przyjmowała interesantów.
Jak przyznaje, bycie burmistrzem nie jest prostym zadaniem.
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W marcu w Zespole Szkół w Rychwale odbyło
się spotkanie uczniów, podczas którego przedstawiono założenia działalności Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Rychwale. To kolejna inicjatywa aktywnych młodych mieszkańców naszej
gminy.

Młodzieżowa Rada Miejska w Rychwale
Działalność Rady będzie miała charakter konsultacyjny
i wspierający, a jej główne cele to promowanie samorządności wśród ludzi młodych oraz włączenie ich do współpracy
z organami samorządu lokalnego. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu naszej gminy.
Młodzi Radni będa mogli również inicjować działania,
które bezpośrednio dotyczą rychwalskiej młodzieży.

Odgłosy Rychwalskie

Jest w Koninie i Kaliszu będzie i w Rychwale. Około
40 osób, głównie seniorów, spotkało się 10 marca
br. w sali OSP w Rychwale by założyć Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale
Podczas zebrania został
przyjęty statut i wyłoniono
władze stowarzyszenia. Prezesem została Pani Magdalena
Leśna. Zdecydowano również, że do momentu oddania
do użytku hali widowiskowo
– sportowej w Rychwale, siedzibą UTW będzie Miejsko
– Gminna Biblioteka Publiczna
w Rychwale.
W obecnej chwili trwa procedura związana z rejestracją
stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.
Inicjatywa spotkała się
z dużym zainteresowaniem.
Obok seniorów w spotkaniu
uczestniczyli również Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara oraz Zastępca Burmistrza
Ewa Jędrzejczak.

UTW w Rychwale będzie
organizacją, która w myśl zasady „otwartych drzwi” w swoich
szeregach będzie skupiała nie
tylko osoby starsze.
Głównymi celami UTW będzie prowadzenie działalności
edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej, sportowej
i turystyczno-krajoznawczej
oraz włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego. Cele te będą realizowane
między innymi poprzez wykłady, seminaria, dyskusje,
konferencje naukowe, naukę
języków obcych, prowadzenie działalności w kołach
i zespołach zainteresowań, czy
organizację wycieczek.
Gratulujemy
inicjatywy
i życzymy powodzenia w realizacji założonych celów.

Mieszkańcy Gminy Rychwał na targach Gardenia
Na początku marca mieszkańcy gminy Rychwał po raz kolejny uczestniczyli w Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
„Gardenia” w Poznaniu. Wyjazd został zorganizowany przez Burmistrza Rychwała oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rychwale. Targi Gardenia to najlepsza i największa oferta ogrodnicza
w Polsce, od lat przyciągająca rzesze zwiedzających. Stoiska wystawców zwracały
uwagę
ciekawą
aranżacją i nowatorskimi rozwiązaniami. Dużym
zainteresowaniem
cieszyły się pokazy florystyczne
układania kwiatów, a także aranżacje
kącików
ogrodowych.

Wakacyjny dyżur
w przedszkolu „Plastuś”
Przedszkole Samorządowe
„Plastuś” w Rychwale pełnić będzie dyżur wakacyjny
w sierpniu 2014 roku.
Przedszkole będzie czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30.
Dyrektor placówki przyjmuje zapisy wszystkich chętnych dzieci uczęszczających
do przedszkoli na terenie gmi-

Mają talent taneczny!
W poniedziałek 24 marca 2014 r. dzieci z Przedszkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale wzięły udział w XV Wielkopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „KALEJDOSKOP 2014”.
Młodzi artyści zaprezentowali taniec KOWBOJSKI. Występ na scenie Młodzieżowego Domu Kultury OSKARD w Koninie, był dla nich ogromnym przeżyciem. Za przepiękne stroje, odwagę i zaprezentowane wspaniałych umiejętności dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz inne upominki. Redakcja
odgłosów gratuluje małym artystom i życzy dalszych sukcesów.

ny Rychwał do dnia 31 maja
2014 r.
Karty zapisu dziecka będą
dostępne w przedszkolu i na
stronie internetowej: www.
plastusrychwal.szkolnastrona.pl
Zapraszamy!
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Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty
W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale w dniu 21 marca 2014 r. został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny pt. „Historie z dawnych lat” w 105 rocznicę urodzin Anny Świrszczyńskiej,
autorki książek dla dzieci.
Na konkurs wpłynęło 21
prac plastycznych ze Szkoły
Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych oraz Szkoły Filialnej
w Siąszycach, które były bardzo pomysłowe i wykonane
w różnych technikach plastycznych.

Nagrody otrzymali:
Julia Kaczmarek, Martyna
Grześkiewicz i Kacper Kowalski ze Szkoły Podstawowej
im. M. Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych oraz Klaudia Rzepka, Szymon Zapisek
i Zuzanna Kaczała ze Szkoły
Filialnej w Siąszycach.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów artystycznych.



Zapraszanie Babć i Dziadków na uroczystości Ich święta jest już tradycją na stałe wpisaną w kalendarze imprez
placówek oświatowych z gminy Rychwał. To dzień niezwykły, pełen uśmiechów, radości, łez i wzruszeń.

Świętowali Dzień Babci i Dziadka
Spotkanie z okazji Dnia
Babci i Dziadka zorganizowane w Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego
w Białej Panieńskiej rozpoczęli uczniowie prezentując program artystyczny,
wprowadzając
wszystkich
w krainę Babci i Dziadka,
pełną miłości, szczęścia, ciepła i bezpieczeństwa. Babcie
i Dziadkowie mogli podziwiać umiejętności aktorskie, recytatorskie i wokalne
swych wnucząt. Występy
zakończono wspólnym śpiewem 100 lat oraz wręczeniem
upominków. Dzieci
złożyły Babciom i Dziadkom
życzenia i zaprosiły na słodki
poczęstunek przygotowany
przez rodziców.
Dzień Babci i Dziadka
w szczególny sposób obcho-

dzili również uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Marii
Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych i Dąbroszyna. Na tę
uroczystość dzieci przygotowały część artystyczną. Uczniowie
recytowali wiersze, śpiewali
piosenki i odgrywali okolicznościowe scenki. W ten sposób
chcieli wyrazić swą wdzięczność
za troskę, opiekę i serce, jakie
dziadkowie wkładają w ich wychowanie. Po zakończeniu programu dzieci wręczyły swym
dziadkom własnoręcznie wykonane upominki i laurki oraz
zaprosiły ich na wspólny poczęstunek. Widzowie nagrodzili
młodych artystów gromkimi
brawami, a w oczach niejednej
babci pojawiły się łzy wzruszenia i zarazem radości oraz dumy
ze swych wnucząt.

Pomysł na ferie
Podczas tegorocznych ferii zimowych Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Rychwale oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowały dla swoich wychowanków
wycieczkę do Centrum Rozrywki Kropka w Koninie.
Dzięki efektom specjalnym takim jak: obraz 6D, ruchome
fotele, woda czy wiatr dzieci czuły się niemalże jak bohaterowie filmu akcji. Dodatkową miłą atrakcją była kapsuła czasu. Na
koniec tego pełnego wrażeń dnia dzieci mogły pobawić się na
sportowo - rekreacyjnym placu zabaw w Żychlinie.

„Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno…”
– przedszkolaki przywitały wiosnę
Dzieci z Przedszkola Samorządowego „Plastuś” w Rychwale
21 marca br. pożegnały Zimę, a powitały Wiosnę. Od samego rana pomagały kleić, owijać i składać Pannę Marzannę. Następnie obejrzały
przedstawienie teatralne pt. „Wiosenne porządki” w wykonaniu aktorów z Teatru Kanon z Krakowa po czym, przebrane w kolorowe stroje
wybrały się na spacer ulicami Rychwała.
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Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych może pochwalić się licznymi sukcesami, a wszystko dzięki temu, że
jej uczniowie biorą bardzo aktywny udział w konkursach,
często zdobywając cenne tytuły i nagrody.

Sukcesy szkoły
28 lutego 2014 r. w Koninie odbył się Finał II Powiatowego
Konkursu
Gwarowego Szkół Podstawowych „Godej po naszymu”, w którym udział
wzięli uczniowie: Adam
Kowalski i Mateusz Rzepka
z kl. IV oraz Julia Bachera
i Kinga Kunicka z kl. VI. Finał
wymagał od uczestników wykonania następujących zadań:
odgadnięcia, w gwarze, co to
za przedmiot, przetłumaczenia wylosowanych dwóch
zdań z gwary na język polski,
i dwóch zdań z języka polskiego na gwarę oraz wygłoszenia dowolnego tekstu
gwarą.

Druga część konkursu
to rywalizacja szkół. W tym
etapie uczestnicy wykazali
się znajomością obrzędów,
zwyczajów i świąt wielkopolskiej kultury ludowej.
W konkurencji indywidualnej II miejsce zajęła
Julia Bachera, która w nagrodę otrzymała piękną
statuetkę i inne nagrody.
Uczniowie ze SP w Kucharach Kościelnych pokonali
rywali ze szkół powiatu
konińskiego, zdobywając
III miejsce.
Szkoła brała również
udział w Ogólnopolskim
Konkursie„Legendy polskie”.
Tym razem spośród kilku ty-

Czwarte miejsce w Polsce
– to również sukces uczniów i nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej w Kucharach Kościelnych
Placówka z inicjatywy dyrektora Pani Teresy Krüger –
Wasilewskiej przyłączyła się do
akcji MEN, które ogłosiło ten
rok szkolny – „Rokiem Szkoły
w Ruchu”. Oznacza to dla
uczniów i nauczycieli skupienie jeszcze większej uwagi na
aktywność fizyczną, zachęcanie do bardziej aktywnego
wypoczynku, a także większą
dbałość o zdrowie.
Uczniowie tej szkoły nietypowo, bo na sportowo spędzają przerwy międzylekcyjne. Organizowane są zajęcia
taneczne, sportowe czwartki
i turnieje, a także konkurs fotograficzny związany z tym
tematem.

Na ponad 4 tysiące szkół
biorących udział w ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy
może” SP w Kucharach Kościelnych zajęła czwarte miejsce.
Tematem konkursu było:
Odbijamy i podrzucamy! Wszystko co okrągłe, lekkie, co odbijać
i podrzucać się da! Głową, nogą,
ręką! I zliczamy! Kto ile, kto więcej i wspólny wynik nasz!
Konkurs polegał na przeprowadzeniu ciekawej lekcji
wychowania fizycznego i wykonaniu trzech fotografii.
Zdjęcia do konkursu wykonali
uczniowie: Mateusz Rzepka
z kl. IV, Klaudiusz Lorent z kl. V,
a nad całością czuwała p. Wiesława Juszczak, nauczyciel wychowania fizycznego.

sięcy uczniów laureatem
III miejsca został Mateusz
Rzepka - uczeń klasy IV.
Na tym jednak nie koniec sukcesów tej szkoły.
Placówka przystąpiła do
Ogólnopolskiego Programu Szkoła z Klasą 2.0., który organizowany jest przez
Centrum Edukacji Obywa-
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telskiej pod Honorowym
Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Aktywny udział całej społeczności szkolnej
przyczynił się do dużego
sukcesu. Placówka została
wyróżniona odznaką oraz
tytułem SZKOŁY EKSPERCKIEJ.

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

W dniu 10 marca br. w sali OSP w Rychwale odbyły się eliminacje gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Rychwale.
Turniej miał na celu pobardzo wysokim poziomem
pularyzowanie
przepisów
wiedzy.
i kształtowanie umiejętności
Najlepszymi okazali się:
w zakresie ochrony ludnoI miejsce
ści, ekologii, ratownictwa
Mateusz Cholewicki
i ochrony przeciwpożarowej.
- ZS w Rychwale
W szczególności służył poII miejsce
pularyzowaniu wśród dzieci
Martyna Małolepsza – SP
i młodzieży znajomości przew Jaroszewicach Grodzieckich
pisów przeciwpożarowych,
III miejsce
zasad postępowania na wyRafał Andrzejewski
padek pożaru, praktycznych
- ZS w Rychwale
umiejętności posługiwania
IV miejsce
się podręcznym sprzętem
Klaudia Jóźwiak
gaśniczym, wiedzy na temat
- ZS w Rychwale
techniki pożarniczej, organiV miejsce
zacji ochrony przeciwpożaPatryk Bujakowski
rowej oraz historii i tradycji
- SP w Kucharach Kościelnych.
ruchu strażackiego. Wszyscy
uczestnicy eliminacji gminSerdecznie gratulujemy i żynych turnieju wykazali się
czymy dalszych sukcesów!
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Gminny Turniej Tenisa Stołowego
W niedzielę 16 lutego 2014 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rychwale już po raz drugi odbył się Gminny
Turniej Tenisa Stołowego, tym razem o Puchar Burmistrza
Rychwała. Do sportowej rywalizacji stanęło 56 zawodników w tym 5 pań.
Najlepszymi okazali się:
w kategorii kobiet (open):
I Woźniak Aneta
II Nuszkiewicz Joanna
III Michalak Monika
w kategorii chłopców do lat
14:
I Marczak Adam
II Olkowski Michał
III Cegielski Aleksander
w kategorii mężczyzn od 15
do 21 lat:
I Szepe Konrad
II Marczak Dawid
III Borowski Konrad

w kategorii mężczyzn od 22
do 39 lat:
I Borowski Michał
II Piotrowski Mariusz
III Piaseczny Przemysław
w kategorii mężczyzn od 40
do 49 lat:
I Majkowski Jarosław
II Janiszyn Robert
III Urbaniak Waldemar
w kategorii mężczyzn powyżej 50 lat:
I Piaseczny Leszek
II Cichy Krzysztof
III Dziamara Stefan

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
sportowych.

XVI Zimowa Powiatowa Spartakiada
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego
Sportowcy
z
gminy
Rychwał po raz kolejny
uczestniczyli w Zimowej
Powiatowej Spartakiadzie
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego. Przedstawiciele drużyn z poszczególnych gmin rywalizowali
w 8 konkurencjach: podnoszenie ciężarka 17,5 kg, rzut
lotką do tarczy, przeciąganie
liny, konkurs wiedzy o Ludowych Zespołach Sportowych
w Wielkopolsce, wielobój
rekreacyjny, rzuty karne do
bramki, halowa piłka nożna
mężczyzn oraz piłka siatkowa kobiet i mężczyzn. Spor-

towcy reprezentujący gminę
Rychwał wywalczyli dwa
złote medale w konkurencjach: podnoszeniu ciężarka
17,5 kg (kat. powyżej 80 kg)
– Dawid Dominiak oraz rzut
lotką do tarczy – Sebastian
Tołoczko. Ponadto panowie
siłacze wywalczyli dla naszej
gminy srebrny medal w przeciąganiu liny, a Ryszard Sokół
zdobył brązowy medal w wieloboju rekreacyjnym.
Wszystkim uczestnikom
spartakiady reprezentującym
gminę Rychwał gratulujemy
i serdecznie dziękujemy.

ORLIK OTWARTY !

Z początkiem marca ruszył nowy sezon na rychwalskim Orliku. Z obiektu można korzystać w godzinach popołudniowych,
codziennie do 30 listopada br. Zajęcia sportowe prowadzone
przez animatorów: Dawida Dominiaka i Bartosza Drewniackiego są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych.
Szczegóły dotyczące godzin funkcjonowania Orlika zamieszczono na stronie internetowej www.rychwal.pl w zakładce Boisko ORLIK.
Serdecznie zapraszamy do codziennego, aktywnego spędzania wolnego czasu.

Kibicowali Lechowi Poznań

Mali kibice z gminy Rychwał już po raz kolejny pojechali na
mecz ekstraklasy do Poznania, by dopingować drużynę Lech
Poznań. Na mecz wybrali się Juniorzy oraz Grupa Orlik Żak.
Od pierwszego gwizdka mali kibice uważnie śledzili, co się dzieje na murawie. Piłkarska rywalizacja Lecha Poznań z Podbeskidziem Bielsko Biała dostarczyła kibicom niezapomnianych wrażeń szczególnie, że drużyna Lech wygrała pojedynek po golu
strzelonym w ostatniej minucie doliczonego czasu gry.
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W styczniu br. w Konińskim Domu Kultury odbyła się
Gala Powiatu Konińskiego. Coroczna uroczystość stanowi
podsumowanie działań samorządu i szansę na wyróżnienie
wyjątkowych inicjatyw przedsiębiorców, społeczników i ludzi kultury, którzy przyczyniają się do rozwoju subregionu
konińskiego.

XV Gala Powiatu Konińskiego
Uroczysta Gala była doskonałą okazją do wręczenia
medali imienia Witolda Celichowskiego za szczególne
zasługi dla województwa
wielkopolskiego, które starostowie odebrali z rąk Woje-

wody Wielkopolskiego Piotra
Florka. Otrzymali je: Elżbieta
Streker-Dembińska, Stefan
Dziamara, Stanisław Bielik
i Małgorzata Waszak.
W trakcie uroczystości
rozdano również nagrody
w dziedzinach: „Gospodarka”,
Kultura”, „Sport”, „Turystyka”
i „Działalność Społeczna”.
Wśród wyróżnionych w kategorii „Turystyka” znaleźli się
także mieszkańcy naszej gminy. Nagrodę otrzymali Mariusz i Joanna Nowako, którzy
w Grochowach prowadzą Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pod Brzozami”.
Jubileuszowa gala Powiatu Konińskiego była również
okazją do wyrażenia podzięko-

wań za piętnastoletnią współpracę wszystkim osobom
i instytucjom, które wspierały
samorząd powiatowy w jego
działalności i rozwoju. Wyrazem tego były okolicznościowe statuetki, którymi Starosta
Koniński – Małgorzata Waszak
oraz Przewodniczący Rady
Powiatu Konińskiego – Janusz
Stankiewicz uhonorowali 49
podmiotów w tym naszą gminę.

a jej rola w propagowaniu
kultury muzycznej wśród lokalnej społeczności jest nieoceniona.
Dziękując wszystkim za udział
we wspólnym biesiadowaniu,
już dziś w imieniu burmistrza
Stefana Dziamary i Orkiestry

Quantum zapraszamy na kolejne koncerty, które odbędą
się 12 kwietnia 2014 r. o godz.
18:00 w Świetlicy Wiejskiej
w Glinach i 13 kwietnia 2014 r.
o godz. 18:00 w Domu Kultury w Modlibogowicach.

Biesiada z Orkiestrą

W niedzielne popołudnie
30 marca 2014 r. w sali OSP
w Rychwale Orkiestra Quantum pod batutą kapelmistrza
Zbigniewa Osajdy wykonała
wspaniały koncert pn. „Biesiada Rychwalska”. W koncercie
tym uczestniczył również Zespół Ludowo – Biesiadny „Bielanki” z Białej Panieńskiej. Muzyczna atmosfera oczarowała
licznie przybyłą publiczność.
Zaproszenie przyjęła również Pani Małgorzata Waszak
– Starosta Koniński.
W koncercie udział wzięli także przedstawiciele rychwalskiego samorządu.
Podczas dwugodzinnego
występu usłyszeliśmy bogaty
repertuar muzyczny.
Niespodzianką był występ
Burmistrza Rychwała Stefana
Dziamary, który wykazał się

sporym talentem muzycznym, za co od publiczności
otrzymał gromkie brawa.
Orkiestra Dęta Quantum
jest wizytówką naszej gminy,
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Świąteczne spotkania w gminie Rychwał
Stało się już tradycją, że w okresie Bożonarodzeniowym
mieszkańcy naszej gminy spotykają się, by móc wspólnie
przeżywać radość świąt.
Pierwsze spotkanie odbyło się w drugi dzień świąt na miejskim rynku. W tym roku „Rychwalskie kolędowanie” rozbrzmiewało przy dźwiękach Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko” z gminy Gołuchów.
Rozświetlona lampkami choinka, bożonarodzeniowa szopka, rozpalone pochodnie i zimne ognie sprawiły, że mimo braku
śniegu, klimat do śpiewania kolęd i pastorałek był doskonały.

Na tym jednak nie koniec, bowiem w święto Trzech Króli
w Kościele pw. Świętej Trójcy w Rychwale odbył się „Noworoczny Koncert Kolęd”. Przed licznie zgromadzoną publicznością
wystąpili: Poznański Chór Canticorum, Chór Dzieci i Młodzieży
z Zespołu Szkół w Rychwale oraz Orkiestra Quantum.

Kolejną okazją do wspólnego spotkania było Powitanie Nowego Roku 2014. W szampański, karnawałowy nastrój uczestników wprawiła plenerowa zabawa. Tuż przed północą Burmistrz
Rychwała Stefan Dziamara powitał wszystkich zebranych, złożył noworoczne życzenia i rozpoczął wspólne odliczanie czasu
pozostałego do powitania Nowego 2014 Roku. Równo z wybiciem północy niebo rozświetliły kolorowe fajerwerki.
Nie zabrakło życzeń zdrowia i szczęścia, a także tego, by nadchodzący rok był co najmniej tak dobry jak poprzedni. Sylwestrowa zabawa przebiegała we wspaniałej atmosferze.

Świąteczne wydarzenia w naszej gminie zakończono spotkaniem noworocznym. Wzięli w nim udział m.in.: Starosta
Koniński Małgorzata Waszak, radni powiatowi, reprezentanci
samorządu Konina, gmin powiatu konińskiego, firm, duchowieństwa oraz instytucji współpracujących z gminą Rychwał.
W swoim wystąpieniu Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara
podsumował trzyletnie inwestycje w naszej gminie, po czym
przedstawił plany na 2014 rok. Nie zabrakło również toastu oraz
gratulacji i noworocznych życzeń.

Informacyjny Biuletyn Samorządowy Gminy i Miasta Rychwał
Wydawca: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale
Adres redakcji: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale;
Plac Wolności 16; 62-570 Rychwał; tel. 063 248 10 01
Redaguje zespół redakcyjny:
Ewa Jędrzejczak – e.jedrzejczak@rychwal.pl
Marzena Grubska – m.grubska@rychwal.pl
Magdalena Głąb – m.glab@rychwal.pl
Joanna Michalak – j.michalak@rychwal.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów i dokonywania korekt.
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Rychwalski Jubileusz 600
– lecia lokacji Miasta dobiegł
końca. Z tej okazji w piątkowe popołudnie, 21 lutego br.
w sali OSP w Rychwale miała
miejsce kończąca obchody,
uroczysta Sesja Specjalna
Rady Miejskiej w Rychwale.
Spotkanie uświetnili swoją
obecnością m.in. Członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof
Grabowski, Wojewoda Wiel-

W

ażnym punktem
Sesji Specjalnej
Rady Miejskiej
w Rychwale było
podpisanie przez Burmistrza
Rychwała Stefana Dziamarę oraz
Burmistrza
Lądka-Zdroju Kazimierza
Szkudlarka, listu intencyjnego na mocy którego obie gminy podejmą

kopolski Pan Piotr Florek, Starosta Koniński Pani Małgorzata Waszak oraz inni znakomici
goście.
Uroczystość była doskonałą
okazją do podsumowania
wszystkich wydarzeń związanych z jubileuszem oraz wręczenia odznak honorowych
„Zasłużony dla Gminy i Miasta
Rychwał”. Tymi zaszczytnymi tytułami uhonorowano:

Panią Lilię Mrówczyńską, Pana
Andrzeja Cholewickiego oraz
Pana Tadeusza Piaseckiego.
Podczas spotkania Pani Krystyna Chowańska Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Koninie uhonorowała gminę Rychwał, jako pierwszą
w powiecie konińskim, odznaką „Przyjaciel Dziecka”.
Podczas sesji wysłuchano
również wykładu historyka, regionalisty
Jerzego Łojko dotyczącego dziejów i historii miasta. Jest on
także autorem publikacji pt. „Dzieje Miasta i Dóbr Rychwał od
XV do schyłku XVIII
stulecia”
wydanej
z okazji jubileuszu
600 – lecia Rychwała,

którą obdarowano wszystkich
uczestników sesji.
Uroczystość zwieńczył koncert
w wykonaniu studentów z Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział
w obchodach jubileuszu 600lecia lokacji Miasta Rychwał.

Porozumienie z Lądkiem-Zdrój
współpracę m.in. na płaszczyźnie gospodarczej i oświatowej.
Lądek-Zdrój to miasto
i gmina położona w południowo-zachodniej części
kraju, na Ziemi Kłodzkiej

w powiecie kłodzkim. Pod względem wielkości
jest to gmina
bardzo zbliżona
do naszej.
Na
początku kwietnia br.
przedstawiciele
rychwalskiego samorządu będą
mieli okazję odwiedzić partnerską gminę. Spotkanie będzie doskonałą okazją do
poznania Gminy
i Miasta LądekZdrój oraz omówienia zasad i zakresu współpracy.

