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Burmistrz Rychwała  Stefan Dziamara  63 248 10 01 w. 12
Zastępca Burmistrza/Sekretarz  Ewa Jędrzejczak  63 248 10 01 w. 13
Skarbnik Gminy   Katarzyna Kwiecińska 63 248 10 01 w. 18

RADA GMINY
Przewodniczący Rady Miejskiej  Roman Drewniacki 63 248 10 01 w. 30
Biuro Rady Miejskiej  Agnieszka Olejniczak 63 248 10 01 w. 37

REFERAT ZARZĄDZANIA
Sekretariat    Aleksandra Konieczka 63 248 10 01
     fax 63 248 10 55
Ewidencja ludności  Anna Głąbicka  63 248 10 01 w. 34
Kadry   Elżbieta Urbaniak 63 248 10 01 w. 15
Służba wojskowa i Obrona Cywilna Michał Drewniacki 63 248 10 01 w. 26
Archiwista   Jarosław Ratajczyk 63 248 10 01 w. 28

REFERAT FINANSÓW
Zastępca Skarbnika  Krystyna Rymarska 63 248 10 01 w. 41
Księgowość rachunkowa  Monika Paulińska 63 248 10 01 w. 41
   Paulina Larek
   Sylwia Kościelak
Wymiar podatków  Bożena Kwiatkowska 63 248 10 01 w. 23
Księgowość podatkowa  Elżbieta Rutkiewicz 63 248 10 01 w. 23
Podatki, egzekucja, akcyza  Magdalena Michalak 63 248 10 01 w. 23
Opłata za gosp. odpadami  Anna Andrzejewska 63 248 10 01 w. 27

REFERAT OŚWIATY PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
Kierownik referatu  Marzena Grubska 63 248 10 01 w. 42
Księgowość oświatowa   Anna Osiewacz  63 248 10 01 w. 21, 31
   Monika Skora  
   Anna Rutkiewicz
   Krystyna Balcerzak
   Maria Zimna
   Marta Borowska
Promocja gminy,   Joanna Michalak  63 248 10 01 w. 19
kultura, sport   Magdalena Głąb
Informatyk   Marcin Grund  63 248 10 01 w. 19

REFERAT GOSPODARKI
Kierownik referatu  Karolina Małolepsza 63 248 10 01 w. 14
Zagospodarowanie  Piotr Kwieciński  63 248 10 01 w. 20
przestrzenne, oświetlenie
uliczne 
Gospodarka odpadami  Agnieszka Lewandowska 63 248 10 01 w. 40
Ochrona środowiska  Aleksandra Wojciechowska 63 248 10 01 w. 22
i rolnictwo
Inwestycje, pozyskiwanie    Iwona Popieluch  63 248 10 01 w. 22
środków zew., zamówienia
publiczne
Drogi gminne,   Przemysław Piaseczny 63 248 10 01 w. 26
działalność gospodarcza 
Gospodarka   Marek Grabiński  63 248 10 01 w. 20
nieruchomościami
 

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik   Beata Lewandowska 63 248 10 01 w. 38

PRAWNICY
Adwokat   Ewa Sypniewska-Sojka 63 248 10 01 w. 43
Adwokat   Rita Miling  63 248 10 01 w. 43

POZOSTAŁE NUMERY TELEFONÓW
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   63 248 10 01 w. 39
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna   63 248 10 24
Gminna Komisja Alkoholowa    63 248 10 01 w. 35
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  63 248 10 79
Gminna Spółka Wodna    63 248 10 01 w. 29
Przychodnia Zdrowia     63 245 79 90
Komisariat Policji    63 247 26 60
Urząd Pocztowy     63 243 93 37
Ośrodek Doradztwa Rolniczego    63 248 11 03
Hala widowiskowo-sportowa    669 901 945
Spółdzielnia Socjalna PORYW     530 607 201

INFORMACJE GMINNE

WAŻNE TELEFONY

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 dokonywa-
nia korekt.
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Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków 

obowiązujące  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi 

7,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nierucho-
mość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny.

12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nierucho-
mość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.

PODATKI
Podatki lokalne od osób fizycznych

płatne są kwartalnie w terminach do 15 marca, 15 maja, 
15 września oraz do 15 listopada każdego roku. Płatności moż-
na dokonać u sołtysa lub na konto Urzędu w dowolnej placów-
ce płatniczej.

Podatek od środków transportowych 
płatny w dwóch ratach do 15 lutego oraz do 15 września da-
nego roku i naliczany jest na podstawie deklaracji składanych 
każdego roku przez podatników w terminie do 15 lutego. 
Wszelkie zmiany mające wpływ na wielkość podatku od środ-
ków transportowych należy zgłosić w terminie 14 dni od ich 
zaistnienia.

Podatnicy mogą skorzystać z ulg, przyznawanych na wniosek 
zainteresowanego w przypadku: nabycia gruntów (dotyczy po-
datku rolnego) oraz z ulgi inwestycyjnej.

Informacje w sprawie podatków można uzyskać w UGiM 
w Rychwale – pokój nr 2,  nr tel. 63 248 10 01 wew. 23

 

Terminy płatności opłaty
za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

do 15 lutego 2015 r.
do 15 kwietnia 2015 r.
do 15 czerwca 2015 r.
do 15 sierpnia 2015 r.

do 15 października 2015 r.
do 15 grudnia 2015 r.

Opłaty należy wnosić na indywidualne dla każdego gospodarstwa 
domowego konto.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Gmina Rychwał 
dostała się do drugiego etapu konkursu „Ogólnopolskie upiększa-
nie z Garnierem”. W terminie od 26 marca do 22 kwietnia na stronie 
www.ogolnopolskieupiekszanie.pl trwa wielkie głosowanie, w trak-
cie którego wybranych zostanie 10 zwycięskich lokalizacji.

Zachęcamy Państwa do głosowania na zgłoszoną lokalizację 
mającą na celu rewitalizację Parku Miejskiego w Rychwale. W ramach 
konkursu „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”  chcielibyśmy 
przede wszystkim wykonać nasadzenia krzewów, od strony drogi 
wojewódzkiej poprawiających bezpieczeństwo w obrębie placu za-
baw dla dzieci, a także nasadzenia poprawiających estetykę i atrak-
cyjność parku miejskiego, wymianę małej architektury – ławki i kosze, 
a także nowe ogrodzenie.
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Wywiad z Burmistrzem Rychwała
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• Gratulujemy tak dobrego wyniku 
w wyborach samorządowych. 
Mieszkańcy oddali na Pana ponad 
73 % ważnych głosów przy dużej fre-
kwencji. Spodziewał się Pan takiego 
rezultatu?
– Wybory zawsze są zagadką. Z jednej 
strony na szali kładziemy cztery lata 
ciężkiej, myślę, że efektywnej pracy, 
z drugiej strony jest to rezultat rywalizacji 
między kandydatami. Wierzyłem, że wy-
borcy dobrze ocenią naszą ciężką pracę. 
I tak właśnie się stało. Wielu miesz-
kańców doceniło nowe pomysły, które 
przyczyniły się do wielu pozytywnych 
zmian w gminie Rychwał. Sądzę, że na 
taki wynik wraz ze współpracownikami 
zapracowaliśmy, a w naszej lokalnej spo-
łeczności zostało to zauważone. Dziękuję 
wszystkim, którzy wspierali nas w tym 
czasie i swoimi głosami potwierdzili, że 
kierunek rozwoju gminy przez nas wy-
brany jest właściwy.
• Jakie były dla Pana ostatnie cztery 
lata pracy na stanowisku burmi-
strza?
– Te lata dały mi ogromną satysfakcję. 
Mogę powiedzieć, że udało się zrealizo-
wać najważniejsze założenia programu. 
Wiele spraw zostało uporządkowanych, 
co bez wątpienia wpłynęło na poprawę 
wizerunku naszej gminy. Na ten sukces 
pracowało wiele osób, związanych z sa-
morządem zawodowo i społecznie. Bez 
nich gmina Rychwał  byłby inna, pewnie 
trochę mniej atrakcyjna. Cieszę się, że 
nasza praca została doceniona wieloma 
prestiżowymi nagrodami.
• Wyzwaniem dla każdego włodarza 
jest praca nad budżetem. Podobnie 
jest w Rychwale. Czy trudno jest zbi-
lansować przychody i wydatki?
– Budżet jest jednym z najważniejszych 
dokumentów dla każdej jednostki sa-
morządowej. Tegoroczny plan finansowy 
zakłada dochody w kwocie ponad 25 
mln zł, natomiast zaplanowane wydatki 
stanowią ponad 24 mln zł. Są to wartości 
zbliżone do tych, które były uchwalone 
przed rokiem. Na inwestycje  zamie-
rzamy wydać około 1,5 mln zł, z czego 
najwięcej środków przeznaczymy m.in. 
na budowę przydomowych oczyszczalni, 
budowę dróg, oświetlenie uliczne. Plan 
finansowy przewiduje także zakup do-
posażenia dla Hali widowiskowo-spor-
towej w Rychwale. Warto podkreślić to, 
że uchwalony budżet jest skromny i że 
gmina nie planuje w tym roku zaciągać 
nowych kredytów. Jestem świadomy, że 
tegoroczny budżet nie pozwala na re-
alizację wszystkich zgłoszonych potrzeb 

i oczekiwań, zarówno ze strony radnych 
jak i mieszkańców, ale pozwala on na 
zbilansowanie dochodów i wydatków.  
W obecnej sytuacji gminy priorytetem 
jest poszukiwanie nowych źródeł dofi-
nansowania planowanych inwestycji.
• A jak gmina radzi sobie z pozyski-
waniem środków zewnętrznych? 
Jaki mają one wpływ na realizację 
gminnych zadań?
– Uważam, że jest to mocna strona na-
szego samorządu. Od początku ubiegłej 
kadencji, w każdym roku realizujemy po 
kilkanaście projektów dofinansowanych 
ze środków zewnętrznych, w tym unij-
nych. Praktycznie wszystkie składane 
wnioski uzyskują dofinansowanie. To 
właśnie dzięki tym środkom udało się 
zrealizować większość naszych inwesty-
cji, które znacząco wpłynęły na rozwój 
i poprawę warunków życia mieszkańców. 
Ze środków zewnętrznych realizowali-
śmy projekty drogowe, wodno-kanali-
zacyjne, zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej i wiejskiej oraz termomoder-
nizacje budynków użyteczności publicz-
nej. Kończy się pierwszy kwartał 2015 
r. i już dziś mogę powiedzieć, że pozy-
skaliśmy środki w wysokości  42 800 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu na dwa zadania: Kształtowanie 
świadomości i zachowań ekologicznych 
dzieci i młodzieży w Gminie Rychwał 
– projekt Blisko Natury oraz Edukację 
ekologiczną społeczeństwa Gminy Ry-
chwał pod hasłem: „Nie śmiecimy, nie 
trujemy wszystko pięknie segregujemy!”. 
Pozyskaliśmy również dofinansowanie 
w kwocie 9 000 zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki na realizację projektu „Anima-
tor - Moje Boisko - Orlik 2012”. Ponadto 
pozytywnie rozpatrzony został wniosek 
złożony w Urzędzie Marszałkowskim 
na działania promujące niematerialne 
dziedzictwo Wielkopolski. Dzięki dofi-
nasowaniu w kwocie 5 500 zł będziemy 
realizować projekt pn. „Z kulturą ludową 
przez pokolenia – warsztaty dla dzieci 
i seniorów.” Pozostałe złożone wnioski 
czekają jeszcze na ocenę – między in-
nymi liczymy na dofinansowanie dwóch 
projektów adresowanych do osób star-
szych oraz projektu przebudowy strony 
internetowej gminy Rychwał, która 
będzie dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
Oczywiście, przed nami stoi jeszcze wiele 
zadań i zdaję sobie sprawę z tego, że wy-
magają one jeszcze wiele pracy. Wierzę, 
że wspólnymi siłami, uda nam się osią-
gnąć zamierzone cele.
• W ubiegłej kadencji wspominano 
o budowie w Rychwale mieszkań dla 
młodych. Czy ta inwestycja zostanie 
zrealizowana?
– Gmina Rychwał w porozumieniu 
z PGKiM Sp. z o.o. w Rychwale planuje 
realizację tej inwestycji. Koncepcja za-
kłada rozbiórkę starego budynku Poczty 
w Rychwale i pobudowanie obiektu 
mieszkalno – usługowego, w którym 
wyodrębnionych zostanie 16 mieszkań 
o powierzchni od 37,71 m2 do 57,82 m2 
oraz dwa lokale usługowe o łącznej po-
wierzchni 171,49 m2. Warto podkreślić, 
że projekt skierowany jest do wszystkich 
osób bez względu na wiek, które chciały-

by zakupić mieszkanie własnościowe lub 
lokal usługowy w Rychwale.
Dodatkowo osoby do 35 roku życia przy 
zakupie mieszkań będą miały możliwość 
skorzystania z programu „Mieszkanie dla 
Młodych” polegającego na jednorazo-
wym dofinansowaniu do zaciągniętego 
kredytu.
Bardzo chciałbym, aby doszło do reali-
zacji tej inwestycji. Zależeć to będzie od 
tego, czy będzie wystarczająca ilość chęt-
nych do nabycia tych lokali. Wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
ale musimy mieć ich zapewnienie, że 
po wybudowaniu obiektu nabędą oni 
mieszkania.
• Od stycznia tego roku została 
otwarta dla mieszkańców hala wi-
dowiskowo – sportowa w Rychwale. 
Jak funkcjonuje nowy obiekt?
– Hala w Rychwale to nowoczesny obiekt 
o powierzchni ponad 2 tys. m2, który po-
siada nie tylko pełnowymiarowe boiska 
do piłki ręcznej, futsalu, koszykówki, 
siatkówki, kortu tenisowego, ale także 
salę konferencyjną, salę fitness, kręgiel-
nię i kawiarnię. Dzięki temu stanowi nie 
tylko ogromne możliwości do uprawiania 
sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej, ale 
także jest miejscem aktywnej rekreacji 
dla mieszkańców gminy Rychwał i okolic. 
W obiekcie tym z dużym powodzeniem 
odbywają się różnego rodzaju imprezy 
o charakterze sportowym i kultural-
nym. Ponadto część hali spełnia funkcje 
Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w którym organizacje pożytku publicz-
nego z gminy Rychwał mogą prowadzić 
swoje działania. Na chwilę obecną ana-
lizując harmonogram użytkowania hali 
stwierdzam, że jest to obiekt w którym 
tętni życie. O to właśnie nam chodziło 
i z tego się cieszymy.
• W grudniu 2014 r. poinformowano 
mieszkańców o fakcie przekazania 
hali Miejsko – Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Rychwale. Dlaczego 
zastosowano takie, a nie inne roz-
wiązanie?
– Budynek hali został przekazany 
w dzierżawę na okres 10 lat Miejsko 
– Gminnej Bibliotece Publicznej w dro-
dze bezprzetargowej. Była to bardzo 
dobra i korzystna decyzja, bowiem takie 
rozwiązanie pozwoliło gminie Rychwał 
odzyskać około 1 mln zł podatku Vat 
z budowy obiektu, a w przyszłości umoż-
liwi dalsze jego odzyskiwanie z wydat-
ków związanych z utrzymaniem hali. 
• Ostatnio głośno było o zmianie 
ustawy „śmieciowej”, która wzbudza 
spore kontrowersje. Czy i jakie zmia-
ny zajdą w systemie gospodarki od-
padami komunalnymi? Które zmia-
ny są najbardziej istotne z punktu 
widzenia mieszkańców Gminy?
– Rzeczywiście od 1 lutego obowiązują 
zmienione przepisy ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. 
Dla naszych mieszkańców najbardziej 
odczuwalną zmianą było zniesienie do-
płat ustanawianych przez radę miejską. 
W konsekwencji tej zmiany, mimo iż 
w naszej gminie nie zwiększono stawki 
za odbieranie odpadów tak jak miało 

to miejsce w sąsiednich gminach, część 
mieszkańców zapłaci więcej niż dotych-
czas. Dotknie to osoby starsze (powyżej 
75 lat), rodziny wielodzietne i osoby 
z niepełnosprawnością znaczną – czyli te 
grupy społeczne, dla których Rada Miej-
ska w Rychwale w 2013 r. ustanowiła 
dopłaty, uznając, że im należy pomóc.
Ustawodawca znowelizował wiele in-
nych przepisów, które wymagają zmiany 
większości podjętych wcześniej uchwał. 
Dla mieszkańców odczuwalne one będą 
w późniejszym czasie, gdyż gminom 
dano 18 miesięcy na ich wprowadzenie. 
Nie wprowadzono jednak zmiany naj-
bardziej przez nas oczekiwanej – czyli 
przepisów dotyczących tzw. zamówień 
„In house” polegających na tym, że gmi-
na bezprzetargowo mogłaby zlecić usłu-
gę odbierania odpadów swojej spółce. 
Obecnie nasze przedsiębiorstwo chcąc 
świadczyć usługę musi stawać do prze-
targów z innymi wykonawcami.
Podsumowując – wiele wprowadzo-
nych zmian ma charakter porządkujący 
przepisy budzące dotąd wątpliwości, zaś 
najbardziej oczekiwanych zmian „syste-
mowych” niestety nie wdrożono.
• Czy Pana zdaniem niż demograficz-
ny ma wpływ na sytuację finansową 
w gminnej oświacie?
– Malejąca liczba uczniów w szkołach 
powoduje coraz niższe wpływy z sub-
wencji oświatowej, która  i tak wcześniej 
nie wystarczała na pokrycie wszystkich 
kosztów związanych z utrzymaniem 
szkół, a jednocześnie większość wydat-
ków pozostaje na tym samym poziomie 
(np. utrzymanie budynków).
Przygotowując budżet na 2015 rok, 
braliśmy pod uwagę informację z MEN 
odnośnie wyliczenia części oświatowej 
subwencji ogólnej. Okazuje się, że wpro-
wadzenie nowych algorytmów, które 
miały być większym wsparciem dla ma-
łych szkół, zupełnie się nie sprawdziło. 
Z budżetu państwa gmina otrzymała 
subwencję o ponad 100 tys. niższą niż 
zaplanowano. Niewystarczające środki 
powodują konieczność zracjonalizowa-
nia wydatków oświatowych. Poszukiwa-
nie sposobów równoważenia dochodów 
i wydatków oświatowych bez ujemnego 
wpływu na jakość pracy placówek oświa-
towych  nie należy do łatwych rzeczy, 
jednakże obecna sytuacja finansowa 
zmusza nas do podejmowania szeregu 
działań, które pozwolą tę sytuacje po-
lepszyć.
 • Dziękuję za poświęcony czas. 
-Ja również dziękuję i zachęcam miesz-
kańców, aby w razie pytań czy wątpli-
wości przyjść do urzędu. Ja osobiście 
jestem do Państwa dyspozycji w każdy 
poniedziałek w godzinach urzędowania. 
Jeśli zdarzy się, że z uwagi na obowiąz-
ki służbowe nie będę mógł przyjmować 
interesantów w tym dniu, to zawsze 
wyznaczam inny dzień kiedy będą mogli 
Państwo się ze mną spotkać. 
Korzystając z okazji chciałbym również 
życzyć wszystkim mieszkańcom Gminy 
i Miasta Rychwał  zdrowych, radosnych 
oraz spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Redakcja „Odgłosów Rychwalskich”



�

Czy zastanawiałeś się cza-
sem, gdzie trafiają zagubione 
psiaki, znalezione na terenie 
naszej gminy? Jeśli nie znaj-
dzie się od razu ich właściciel, 
albo ktoś chętny do opieki, to 
odbywają podróż do schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt 
w Koninie. Jest to miły azyl, 
gdzie znajdują ciepło i opie-
kę, czekając na swojego pana 
– starego lub nowego.

Gmina Rychwał współ-
pracuje z Towarzystwem 
Opieki nad Zwierzętami, 
prowadzącym schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w Ko-
ninie od kilku lat. Wszystkie 
posiadające pieska rodziny 
z naszej gminy powinny za-
pamiętać nazwę schroniska 
dla bezdomnych zwierząt. 
Zwierzęta mają tam dobre 
warunki bytowe. To właśnie 
tam można odnaleźć swoje-
go ukochanego uciekiniera. 

Pieski znalezione na terenie naszej gminy, 
które obecnie przebywają w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Koninie.

Nie kupuj! Adoptuj!!!
Jest na to 14 dni, bo po tym 
czasie kwarantanny, wyste-
rylizowany i wykastrowany 
pupil zostaje wystawiony do 
adopcji. Jego zdjęcie trafia 
na stronę internetową schro-
niska i Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami, zachęcając 
dobrych ludzi do przyjęcia 
psiaka pod swój dach. Może 
zamiast kupować psa, zasta-
nowisz się nad adopcją pu-
pila ze schroniska w Koninie. 
Wszystkie psy mają wszcze-
pione chipy – to na wypa-
dek, gdyby ktoś zapragnął 
zwierzaka, a potem jednak 
zmienił zdanie i je po prostu 
wyrzucił z domu.

W związku z narastają-
cym problemem biegających 
psów zarówno na terenach 
zabudowanych, jak  i poza 
nimi, Komendant Policji w 
Rychwale informuje, że stwa-
rzają one zagrożenie nie tyl-

W tym roku, jak co 
4 lata, odbedą się wybory 
do  Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej, która jest rolniczym 
samorządem zawodowym, 
działającym na rzecz rozwią-
zywania problemów rolnic-
twa  i reprezentuje sprawy 
rolników na zewnątrz. Dzia-
łalność Izby prowadzona jest 
poprzez biura powiatowe 
i jest wsparciem dla rolników. 
Biura te służą pomocą, ak-
tualną informacją branżową 
oraz ofertą w zakresie szkoleń 
i edukacji rolniczej.

Wybory, których ce-
lem jest powołanie dele-
gatów do Rady Powiato-
wej, zostały zarządzone 
na dzień 31 maja 2015 r. 

Wybory do Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Dla okręgu wyborczego, 
którym jest teren gminy Ry-
chwał, punkt wyborczy bę-
dzie się mieścił w budynku 
UGiM w Rychwale, przy Pla-
cu Wolności 21 (Sala Narad). 
Z terenu naszej gminy wybra-
nych zostanie 2 delegatów. 
Prawo wyborcze posiadają 
podatnicy podatku rolnego, 
podatnicy podatku dochodo-
wego z działów specjalnych 
produkcji rolnej oraz człon-
kowie rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych posiadających 
w nich wkłady gruntowe. Do-
datkowe informacje na ten 
temat można uzyskać pod nr 
tel. 63 248 10 01 wew. 20.

Zachęcamy wszystkich rol-
ników do udziału w wyborach.

ko dla osób dorosłych, ale 
przede wszystkim dla dzieci 
i pojazdów mechanicznych. 
Przypominamy, że kwestia 
odpowiedzialności za powyż-
sze  wykroczenie uregulowana  
jest w art. 77 kodeksu wy-
kroczeń, który 
mówi, że: Kto 
nie zachowu-
je zwykłych 
lub nakaza-
nych środków 
ostrożności 
przy trzyma-
niu zwierzę-
cia, podlega 
karze grzyw-
ny do 200 zł. 
Informuje, że 
zagadnienie 
to będzie na 
bieżąco mo-
nitorowane 
przez funk-
cjonariuszy 
Komisariatu 
Policji w Ry-
chwale.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. 
Adres: ul. Gajowa 7a, 62-510 Konin
tel. 63 243 80 38,
e-mail: schronisko@tozkonin.pl
www.schronisko.konin.pl
www.tozkonin.fora.pl
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Rusza kolejny okres ubie-
gania się o środki unijne 2014-
2020. Mimo, iż nowy okres 
programowania formalnie  
już się rozpoczął, to najpraw-
dopodobniej o fundusze unij-
ne będzie można ubiegać się 
najwcześniej w połowie 2015 
roku. Pozyskane środki będzie 
można zainwestować m.in. 
w badania naukowe i ich ko-
mercjalizację, kluczowe połą-
czenia drogowe (autostrady, 
drogi ekspresowe), rozwój 
przedsiębiorczości, transport 
przyjazny środowisku (kolej, 
transport publiczny), cyfry-
zację kraju (szerokopasmowy 
dostęp do Internetu, e-usługi 
administracji) czy włączenie 
społeczne i aktywizację za-
wodową. 

Najważniejsze programy: 
• Program Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich (PROW), 
• Wielkopolski Regionalny Pro- 

gram Operacyjny (WRPO)
• Program Operacyjny Infra-

struktura i Środowisko (PO 
IiŚ),

•  Program Operacyjny Wie-
dza Edukacja Rozwój (PO-
WER) 

•  Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa. 

Dla gmin wiejsko-miejskich 
takich jak Rychwał oraz dla 
ich mieszkańców najwięk-
szym źródłem pomocy unij-
nej będzie w dalszym ciągu 
PROW. Gmina będzie miała 
szanse pozyskać środki na 

budowę dróg lokalnych, go-
spodarkę wodno-ściekową, 
inwestycje związane z ener-
gią odnawialną, zagospo-
darowywanie miejsc rekre-
acji, infrastrukturę związaną 
z kulturą i dziedzictwem przy-
rodniczym. 

Rolnicy, będą mogli pozy-
skać środki w ramach nastę-
pujących działań:

- premie dla młodych rol-
ników (100 tys. zł), 

- restrukturyzacja małych 
gospodarstw (60 tys. zł),

- płatności dla rolników 
przekazujących małe gospo-
darstwa,

- modernizację gospo-
darstw rolnych (od 200 tys. zł 
do 900 tys. zł),

- inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej,

- inwestycje zapobiegają-
ce zniszczeniu potencjał pro-
dukcji rolnej,

- tworzenie grup i organi-
zacji producentów w rolnic-
twie i leśnictwie.

W ramach tego progra-
mu ARiMR będzie realizo-
wać płatności dla obszarów 
z ograniczeniami naturalny-
mi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami (tzw. płat-
ność ONW).

Więcej informacji na te-
mat PROW można znaleźć na 
stronie internetowej ARiMR  
http://www.arimr.gov.pl/po-
moc-unijna/prow-2014-2020.
html lub w powiatowych biu-
rach ARiMR.

Fundusze unijne dla samorządów 
i rolników  �01�-�0�0We wtorek 3 marca 2015 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Gala XX-jubileuszowej edycji 
Konkursu „Gospodarczo-Samorządowego HIT Wielkopolski 2014”. 
Podczas uroczystości zostały wręczone laury podmiotom, które 
zostały zarekomendowane i zweryfikowane przez Kapitułę pro-
jektu. Wśród nagrodzonych znalazła się również Gmina Rychwał, 
która otrzymała tytuł Rubinowy HIT 2014 za budowę Hali widowi-
skowo-sportowej. Nagrodę odebrali Stefan Dziamara Burmistrz 
Rychwała, Roman Drewniacki Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Rychwale, Janusz Juszczak Radny Rady Miejskiej w Rychwale 
oraz Karolina Małolepsza Kierownik Referatu Gospodarki UGiM 
w Rychwale.

Hala w Rychwale to samorządowy HIT
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9 marca w Rychwale już 
poraz kolejny został przepro-
wadzony etap gminny turnie-
ju ,,Młodzież zapobiega po-
żarom”. Uczestnicy mieli do 
napisania test, który spraw-
dzał ich wiedzę z zakresu wie-
dzy pożarniczej. Pytania nie 
były łatwe i wymagały dużo 
myślenia, a poziom był zde-

O pożarnictwie wiedzą już prawie wszystko
Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież za-

pobiega pożarom” w tym roku miał swoją 
28. edycję. Na etapie gminnym zmagało się 
15 uczniów ze szkół podstawowych oraz gim-
nazjum.

cydowanie wyższy. Laureaci 
konkursu zostali obdarowa-
ni nagrodami, które wręczył 
Burmistrz Rychwała- Stefan 
Dziamara. 
Wyniki turnieju przedstawiają 
się następująco:
Uczniowie szkół podstawowych:
I miejsce – Mateusz Cholewicki 
– ZS w Rychwale 

II miejsce – Szymon Jagodziński 
– SP w Jaroszewicach Rychwal-
skich
III miejsce – Jan Krzos – SP w Dą-
broszynie
Uczniowie gimnazjum:
I miejsce – Rafał Andrzejewski 

II miejsce – Sebastian Łuczak
III miejsce –  Martyna Małolepsza

Zwycięzcy etapu gminne-
go Mateusz Cholewicki i Rafał 
Andrzejewski uczestniczyli 
w eliminacjach powiatowych 
OTWP w Krzymowie, dumnie 
reprezentując naszą gminę. 
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Każdy zapewne słyszał 
o TPD w Rychwale, ale nie 
każdy wie czym jest i jakie 
pełni zadania. Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Oddział  
Gminny w Rychwale działa od 
września 2008 roku.  W latach 
2008-2013 rychwalskie TPD 
prowadziło swoją działalność 
z ramienia Oddziału Powia-
towego TPD w Koninie. Od 
2014 roku TPD Oddział Gmin-
ny w Rychwale działa jako sa-
modzielna jednostka.

Placówka ta na terenie 
gminy Rychwał jest pierwszą, 
która zapobiega niedostoso-
waniu społecznemu dzieci 
i młodzieży oraz zapewnia 
pomoc i poradnictwo ro-
dzicom mającym trudności 
w wychowywaniu swoich 
pociech. Cieszy się dużym 
zainteresowaniem  i akcep-
tacją ze strony społeczności 
lokalnej. Działania TPD sku-
piają się na niesieniu pomocy 
rodzinie, pogłębianiu więzów 
rodzinnych oraz wyrównywa-

W trosce o dziecko i rodzinę, czyli TPD w Rychwale
niu startu i szans życiowych 
dzieci, poprzez prowadzenie 
Świetlicy Środowiskowej, 
do której bardzo chętnie 
uczęszczają dzieci w wieku 
od 6 do 16 lat. Obecnie z za-
jęć, odbywających  się 5 razy 
w tygodniu w godzinach  
13.00-17.00, korzysta grupa 
30 dzieci.  Zajęcia opiekuń-
czo-wychowawcze prowa-
dzone w  Świetlicy adresowa-
ne są  dla dzieci i młodzieży 
 z terenu gminy Rychwał. 

Dzieci, pod okiem wy-
chowawcy mają możliwość  
właściwego zagospodarowa-
nia czasu wolnego, rozwo-
ju własnych zainteresowań 
i pasji. Każdy wychowanek 
ma zapewnioną pomoc 
w pokonywaniu trudności 
w nauce, w odrabianiu prac 
domowych i bieżącym przy-
gotowaniu się do zajęć lekcyj-
nych. 
Szczególny nacisk kładziony 
jest na rozwijanie umiejętno-
ści społecznych i życiowych 

dzieci, zgodną współpracę  
w grupie oraz doskonalenie 
siebie.  Dzieci oraz ich rodzice 
mogą również korzystać ze 

wsparcia psychologiczno-pe-
dagogicznego, które zapew-
nia pedagog Dorota Zub.

 

W ramach współpracy 
z  Wielkopolskim Zrzesze-
niem – Ludowe Zespoły 
Sportowe w Poznaniu, nasza 
gmina przystąpiła do reali-
zacji projektu powszechnej 
nauki pływania pn. „Umiem 
pływać”, przeznaczonego 
dla uczniów klas I-III Szkoły 
Podstawowej, współfinan-
sowanego ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. 

Projekt realizowany jest 
w dwóch etapach. Pierwszy 
od marca do maja 2015 r., 
drugi od września do li-
stopada 2015 r. Nauka pły-
wania prowadzona jest 
w ramach zajęć pozalek-
cyjnych – w grupach mak-
symalnie po 15 uczniów, 

Dzieci nauczą się pływać w ilości 20 godz. na jedno 
dziecko. Wyjazdy na pływal-
nie zarówno w pierwszym 
jak i drugim terminie prze-
znaczone są dla 3 grup, czyli 
jednocześnie dla 45 dzieci. 
Opiekę podczas zajęć peł-
nią opiekunowie, a także 
doświadczeni instruktorzy 
nauki pływania.

Dzięki realizacji projek-
tu pn.  „Umiem pływać” 90-
cioro dzieci z naszej gminy 
skorzysta z bezpłatnej nauki 
pływania. W marcu odbyły 
się już pierwsze wyjazdy na 
pływalnię w Koninie. Zaję-
cia na basenie dla dzieci to 
nie tylko nauka pływania, 
ale przede wszystkim świet-
na zabawa.
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Z wizytą w redakcji
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Białej Panień-

skiej odwiedzili redakcję „Przeglądu Konińskiego” w Koni-
nie. Dzieci z klas IV-VI dowiedziały się jak wygląda praca 
w gazecie od strony technicznej, jakie cechy powinien 
mieć dziennikarz oraz co należy do jego obowiązków.
Przybliżono im również historię najstarszego tygodnika 
w regionie, pokazano pierwsze wydania gazety i zapre-
zentowano redakcję. Ciekawość uczniów była tym więk-
sza, ponieważ w najbliższym czasie planują redagować 
szkolną gazetkę.

Jabłka w szkole
Z powodu nałożonego na 

polskie jabłka embarga część 
z nich trafiła do jednej z pla-
cówek oświatowych w gmi-
nie Rychwał. Mowa o  Szkole 
Podstawowej w Kucharach 
Kościelnych. 

Już drugi raz w tym roku 
szkolnym przy współpracy 
z Bankiem Żywności w Ko-
ninie odbyła się taka akcja. 
Dzięki zaangażowaniu dyrek-
cji i grupy nauczycieli wszyst-
kie dzieci otrzymały jabłka: 
piękne, czerwone, soczyste, 
pyszne – jak mówili ucznio-

wie, którzy na przerwie bar-
dzo chętnie sięgali po owoce.

Uczniowie z wielką ocho-
tą zaangażowali się w akcję 
„Jedzmy polskie jabłka”, bo 
naprawdę są one smaczne 
i zdrowe. Szkoła chce w ten 
sposób wspierać krajowych 
producentów warzyw i owo-
ców oraz kształtować świa-
domość zdrowego odżywia-
nia. Jabłko to wszechstronny 
owoc, korzystnie wpływający 
zarówno na naszą sylwetkę 
jak i zdrowie. Jeżeli zatem 
dewiza „żyj zdrowo” towa-
rzyszy nam każdego dnia, to 
w naszym menu nie powinno 
zabraknąć tych owoców.
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Przedszkole „Plastuś”– wakacyjny dyżur
Przedszkole Samorządowe „Plastuś” w Rychwale będzie 

pełnić dyżur wakacyjny w sierpniu 2015 roku, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7:00 do 16:30. 

Dyrektor  ww. placówki przyjmuje zapisy wszystkich chętnych 
dzieci z  terenu gminy Rychwał do 29 maja 2015 r. 

Karty zapisu dziecka będą dostępne w przedszkolu i na stronie 
internetowej przedszkola www.plastusrychwal.szkolnastrona.pl.

                               Zapraszamy!

Wakacje tuż tuż
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Ważne jest, aby 

odpowiednio zaplanować wypoczynek letni dla najmłod-
szych. Gmina Rychwał od kilku lat stara się ułatwić rodzicom 
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Również 
w tym roku mamy dla Państwa bogatą ofertę wakacyjną.  

Pod koniec kwietnia tego roku ruszy rekrutacja na kolonie 
i półkolonie. Dzieci będą mogły skorzystać z dwóch turnusów 
kolonii w Lądku Zdroju w terminie:  29.06.-05.07.2015 r. oraz 
06.07.-12.07.2015 r. Przewidziano również trzy turnusy pół-
kolonii w Rychwale. Planowane turnusy: pierwszy  w terminie 
13. 07-17.07, drugi w terminie 20.07-24.07 oraz trzeci w ter-
minie 27.07-31.07. Szczegółowe informacje na temat rekruta-
cji będą dostępne po 15 kwietnia br. na stronie internetowej 
www.rychwal.pl, na naszym fanpagu na Facebooku  oraz na 
plaktach informacyjnych. 

Jak dobrze być przedszkolakiem…
Przedszkolaki z naszej gminy nie mają czasu na nudę. Dni 

upływają im na wesołej zabawie, ciekawych zajęciach, zdoby-
waniu nowych doświadczeń i pokonywaniu wyzwań. Szczegól-
nym czasem dla maluchów jest karnawał. Jest to fantastyczny 
czas - nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Bal dla przed-
szkolaków to wydarzenie niezwykłe, wyczekiwane przez wie-
le tygodni. Po raz pierwszy swoje bale karnawałowe przeżyły 
w tym roku dzieci z grupy 3-4 latków ze Szkoły Podstawowej 
w Kucharach Kościelnych oraz milusińscy z przedszkola Plastuś 
w Rychwale. W tym dniu maluchy chętnie prezentowały swo-
je piękne bajkowe stroje, śpiewały, tańczyły oraz brały udział 
w licznych konkursach. 

Nie mniej ważnym wydarzeniem dla najmłodszych jest 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. W wyjątkowy sposób świę-
towały go przedszkolaki z oddziału 3-4 latków Szkoły Filialnej 
w Siąszycach. W tym dniu wszystkie dzieci przyniosły do przed-
szkola swoje ulubione przytulanki.

Na początek przedszkolaki posłuchały wiersza o Krzysiu, 
który zabrał swojego misia do przedszkola, a następnie przed-
stawiły swoich pluszowych przyjaciół - każdy miś był inny i miał 
inne imię. Dzieci skosztowały również przysmaku misia – słod-
kiego miodku. Cały dzień był związany z pluszakami – dzieci 
budowały dla nich domki z klocków, kolorowały misiowe ilu-
stracje i tańczyły. Brały również udział w konkursach. Był to dla 
nich wyjątkowy dzień pełen wrażeń.
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Po oficjalnym powita-
niu Przewodniczący Gmin-
nej Komisji Wyborczej Piotr 
Kwieciński wręczył radnym 
oraz burmistrzowi Stefanowi 
Dziamarze dokumenty za-
świadczające o ich wyborze, 
a następnie odbyło się ślu-
bowanie radnych i zaprzysię-
żenie burmistrza. Kolejnym 
punktem porządku obrad 
było wybranie Przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
w Rychwale i jego zastęp-
ców. Jedynym kandydatem 
na funkcję przewodniczące-
go był Roman Drewniacki. 
Za jego kandydaturą gło-
sowało 15 radnych. Równie 
sprawnie odbyły się wybory 
zastępców. Na te stanowi-
ska zostali wybrani Zofia 
Michalak i Henryk Grądziel. 
Na koniec nowi radni wy-
brali Komisje Rady Miejskiej, 

Zmiany w rychwalskim samorządzie
Od 1 grudnia 2014 r. działa nowa Rada 

Miejska w Rychwale kadencji 2014-2018. 
Zaprzysiężenie Radnych oraz Burmistrza od-
było się na I Sesji Rady Miejskiej, którą otwo-
rzył jej senior Roman Stanisławski.

w których będą pracować 
przez najbliższe cztery lata.

W składzie Rady znaleźli 
się:
Roman Drewniacki – prze-
wodniczący, 
Zofia Michalak – wiceprze-
wodnicząca, 
Henryk Grądziel – wiceprze-
wodniczący

Zakończyły się zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze  
na terenie gminy Rychwał, 
których celem był wybór 
sołtysów i rad sołeckich 
oraz Przewodniczącego 
Zarządu Miasta. Wybrano 
sześciu nowych sołtysów 
(Mariolę Sobczak – Sołec-
two Czyżew, Ryszarda Ja-
siaka – Sołectwo Kuchary 
Borowe, Ewę Włodarczyk 
– Sołectwo Rybie, Mirosła-
wa Ośkowiak – Sołectwo 
Siąszyce Trzecie, Sławo-
mira Kaczałę – Sołectwo 
Zosinki), a także nowego 
Przewodniczącego Zarzą-
du Miasta Rychwał, którym 
został Stanisław Głąbicki. 
W pozostałych osiemna-
stu sołectwach funkcje 
sołtysa w kadencji 2015-
2019 sprawują dotychcza-

Są zmiany w sołectwach
sowe osoby. Zmiany nie są 
więc radykalne. Spotkania 
sprawozdawczo wyborcze 
odznaczały się imponują-
com frekwencją – najwyż-
szą odnotowano w Dąbro-
szynie, gdzie na spotkanie 
przyszło 157 osób.

W dniu 26 lutego 2015 r. 
wszyscy sołtysi poprzed-
niej jak i obecnej kadencji 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Rychwał!
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy 16 listopada 

2014 r., korzystając z przysługującego im prawa, wzięli udział 
w wyborach samorządowych.

Dziękujemy za tak ogromne zaufanie, którym  nas Państwo 
obdarzyli na kolejne 4 lata. Jest to dla nas motywacja, aby dla  
dobra naszej gminy, jak najlepiej wypełniać powierzone nam 
obowiązki Radnych Rady Miejskiej w Rychwale.

Z poważaniem
Radni Rady Miejskiej 

w Rychwale

Rada Miejska w Rychwale wraz z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza Rychwała

spotkali się z Burmistrzem 
Rychwała. Na początku 
spotkania burmistrz Stefan 
Dziamara wraz z zastępcą 
burmistrza Ewą Jędrzej-
czak podziękowali wszyst-
kim sołtysom za sumienną 
pracę, zaangażowanie na 
rzecz mieszkańców swo-
jego sołectwa, działalność 
dla dobra społeczności lo-
kalnej oraz życzyli wytrwa-
łości w dalszej pracy. Spo-

tkanie to było doskonałą 
okazją do podziękowania 
ustępującym sołtysom za 
ich dotychczasową pracę. 
Burmistrz kierując słowa 
uznania wręczył im pa-
miątkowe grawertony. Na-
tomiast na ręce wszystkich 
sołtysów nowej kadencji 
trafiły listy gratulacyjne 
z okazji objęcia tej jakże 
ważnej i odpowiedzialnej 
funkcji. 

Radni: Tadeusz Bengier, 
Krzysztof Cichy, Iwona Ja-
kubowska, Magdalena Ja-
godzińska, Janusz Juszczak, 
Aleksander Krzyżanowski, 

Jolanta Olkowska, Cezary 
Piasecki, Krzysztof Raczkow-
ski, Elżbieta Rogowicz, Ro-
man Stanisławski, Waldemar 
Urbaniak.

Sołtysi kadencji 2011-2015 i 2015 -2019 wraz z samorządowcami
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Dzielnicowy, to często 
policjant „pierwszego kontak-
tu”, dbający o poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców 

Poznaj swojego dzielnicowego
w swoim rewirze, funkcjona-
riusz, do którego każdy może 

sierż. szt. Michał Wilczyński,
tel. 63 247 26 60; 786 936 142
Rejon I 
Rychwał (część południowo-wschodnia 
z granicą do ul. Tuliszkowskiej i Koniń-
skiej). 
Ulice: Sportowa, Żurawin, Szkolna, Plac 
Wolności, Krótka, Tenisowa, Piłkarska, 
Konińska, Tuliszkowska. Miejscowości: 
Dąbroszyn, Wardężyn, Rozalin, Grabo-
wa, Broniki, Modlibogowice, Kuchary 
Kościelne, Święcia, Czyżew, Franki.

post. Jakub Chwalisz,
tel. 63 247 26 60; 786 36 143 
Rejon II
Rychwał (część południowo-zachodnia 
z granicą do ul. Konińskiej i Tuliszkow-
skiej). 
Ulice: Polna, Nowa, Grodziecka, Kościel-
na, Okólna, Ogrodowa, Przedszkolna, 
Kwiatowa, Grabowska, Malinowa, 
Wiśniowa, Porzeczkowa, Morelowa, 
Słoneczna.
Miejscowości: Jaroszewice Rychwalskie, 
Wola Rychwalska, Rybie, Siąszyce, Sią-
szyce III, Zosinki, Grochowy, Złotkowy.

sierż. Emil Frątczak
tel. 63 247 26 60; 786 936 141
Rejon III 
Miejscowości: Gliny, Lubiny, Biała Pa-
nieńska.

sierż. Daniel Zimny,
 tel. 63 247 26 60; 786 936 140
Rejon IV
Miejscowość: Jaroszewice Grodzieckie.

1 marca 2015 r. weszły w życie 
nowe przepisy, które mają ułatwić 
mieszkańcom załatwianie spraw 
w urzędzie.
Rejestracja stanu cywilnego.

Rejestracja noworodków: wraz 
z rejestracją nowo narodzonego dziec-
ka, w urzędzie dokonywać się będzie 
jego zameldowanie. Ponadto System 
Rejestrów Państwowych wygeneruje 
dla dziecka nr PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego: 
Urząd Stanu Cywilnego w Rychwale  
będzie właściwy, jak dotychczas dla 
rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji 
urodzeń, małżeństw i zgonów, które 
następują na terenie gminy. W nowej 
ustawie określono, iż odpisy aktów 
stanu cywilnego pobrać będzie można 
w każdym urzędzie stanu cywilnego, 
niezależnie od tego, gdzie nastąpiło uro-
dzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. 
Jest to odmiejscowienie wydawania od-
pisów z aktów stanu cywilnego. Będzie 
również istniała możliwość pozyskania 
odpisu poprzez platformę E-PUAP.

Zawarcie związku małżeńskiego 
poza urzędem stanu cywilnego: Usta-
wodawca rozszerzył możliwość zawarcia 
związku małżeńskiego poza urzędem 
stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie 
tylko osób w stanie zagrożenia życia lub 
zdrowia albo pozbawionych wolności, 
ale także narzeczonych, którzy wskażą 
miejsce gdzie chcieliby zawrzeć związek 
małżeński, oczywiście musi to być miej-

Nowe dowody osobiste już od marca!
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zwrócić się o pomoc i poradę 
prawną, czy przekazać infor-
macje dotyczące bezpieczeń-
stwa.

Pamiętajmy: nie powinni-
śmy być obojętnymi na to co 
dzieje się wokół nas. 

W jakiej sprawie możesz 
skontaktować się swoim dziel-
nicowym, o czym powinieneś 
go poinformować? 
Policjanci – dzielnicowi czeka-
ją na każdy sygnał, który może 
poprawić stan bezpieczeń-

stwa w naszej gminie. Dzielni-
cowy może skierować nas do 
odpowiedniej komórki policji, 
czy instytucji, która pomoże 
rozwiązać problem.

Na terenie gminy Rychwał 
pracuje 4 dzielnicowych 
w przydzielonych im rejonach 
służbowych. Zobacz kto jest 
Twoim dzielnicowym i jak mo-
żesz się z nim skontaktować 
w razie potrzeby. Bardzo waż-
ne jest, aby policjant ten był 
znany mieszkańcom swojego 
rejonu. 

sce zapewniające zachowanie uroczystej 
formy jego zawarcia oraz bezpieczeń-
stwa osób obecnych na uroczystości.
Dowody osobiste
1. możliwość złożenia wniosku o dowód 

osobisty w dowolnym urzędzie mia-
sta/gminy  w Polsce,

2. możliwość złożenia wniosku o dowód 
osobisty drogą elektroniczną. Oby-
watel odwiedzi Urząd Gminy i Miasta 
w Rychwale wyłącznie w celu odbioru 
gotowego dokumentu tożsamości,

3. w imieniu osoby nieposiadającej 
zdolności do czynności prawnych lub 
posiadającej ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych ubiegającej się 
o wydanie dowodu osobistego wnio-
sek składa jeden rodzic lub opiekun 
prawny,

4. możliwość działania przez pełnomoc-
nika, w sprawie odbioru dowodu oso-
bistego,  w przypadku, gdy wniosko-
dawca jest osobą niepełnosprawną, 
chorą, nie wychodzącą z domu,

5. możliwość dokonania zgłoszenia 
utraty lub uszkodzenia dowodu oso-
bistego drogą elektroniczną,

6. ujednolicenie wzoru fotografii dołą-
czanej do wniosku o wydanie dowo-
du osobistego  z przepisami ustawy 
o paszportach,

7. obowiązek dostarczania przez wnio-
skodawcę dodatkowych dokumen-
tów, w formie aktów stanu cywilnego, 
został ograniczony wyłącznie do przy-
padku niezgodności danych wskaza-

nych we wniosku, z informacjami ist-
niejącymi w posiadanych przez organ 
rejestrach,

8. brak adnotacji o miejscu zameldo-
wania w dowodzie osobistym. Do tej 
pory każda zmiana adresu zameldo-
wania, wymagała wymiany dowodu 
osobistego,

9. prosty do wypełnienia wniosek o wy-
danie/wymianę dowodu osobistego.

Dowody osobiste  wydane po 
1 marca 2015 r.  nie zawierają 
•    adresu zameldowania
•    koloru oczu i wzrostu
•    skanu podpisu 
Ewidencja ludności 
1. możliwość doko-

nania wymeldowa-
nia lub zgłoszenia 
wyjazdu za granicę 
drogą elektronicz-
ną,

2. możliwość uzyska-
nia numeru PESEL 
przez cudzoziemca 
bezpośrednio po 
dokonaniu zamel-
dowania.

Uwaga! Nowe rozwią-
zania, mimo że do-
celowo mają być dla 
klientów korzystne, 
to w pierwszym okre-
sie po wprowadzeniu 
nowych zasad czas 
załatwiania spraw 
może się wydłużyć. 

Utrudnienia, jakie wystąpują w czasie ob-
sługi klientów w zakresie ewidencji lud-
ności, wydawania dowodów osobistych 
i rejestracji stanu cywilnego mają zwią-
zek z tworzonym przez MSW od kilku lat 
systemem opartym na budowie central-
nych rejestrów, aplikacja informatyczna, 
która wspierać będzie System Rejestrów 
Państwowych obarczona jest wadami 
i nadal modyfikowana.

Prosimy mieszkańców o wyrozu-
miałość w tym trudnym, okresie funk-
cjonowania nowych rozwiązań.
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Pierwszy semestr  zaliczony
Pierwsze, ale jakże już 

dojrzałe. Nie ma tu mowy 
o „raczkowaniu”, ale o bardzo 
poważnej, szeroko zakrojonej 
działalności, która obliczona 
jest na to, by każdy uczestnik 
czuł się tu nie tylko dobrze, 
ale też, jak to przystało Uni-
wersytetowi, zdobył nowe 
wiadomości, na które nigdy 
nie jest za późno.
Rychwalski UTW jest potwier-
dzeniem, że na naukę, do-
skonalenie nigdy nie jest za 
późno.

W październiku 2014 r. 
UTW rozpoczął swój pierwszy 
rok akademicki. Zapropono- 
wana  słuchaczom oferta 
edukacyjna zawierała bo-
gatą tematykę wykładów 

Stara to jak świat prawda, że najważniejsze to 
chcieć, a wtedy wiele można dokonać. Dokonać pracą. 
Dowodem tego jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ry-
chwale, który dosłownie przed miesiącem obchodził 
swoje pierwsze urodziny.

z zakresu historii, malarstwa, 
bankowości, prawa spadko-
wego, budowy odporności 
oraz różnego rodzaju zajęć. 
Szczególny nacisk położo-
no na działalność eduka-
cyjną, utrzymywanie spra- 
wności fizycznej członków, 
rozwijanie własnych zaintere-
sowań, aktywizację społeczną 
oraz upowszechnianie profi-
laktyki gerontologicznej.
Co warto podkreślić utworzo-
no aż 10 sekcji (historyczno-
literacką, języka angielskiego, 
języka niemieckiego, kompu-
terową, gimnastyki ogólno-
rozwojowej, rękodzieła arty- 
stycznego, kulturalno-tury-
styczną, nordic walking, ta-
neczną i chór).

Największą liczbę słucha-
czy odnotowała sekcja histo-
ryczno-literacka, w ramach 
której pani Jadwiga Chole-
wicka wygłosiła cykl interesu-

jących wykładów o tematyce 
bliskiej wszystkim rychwala-
nom; Saga rodu Gałczyńskich 
w Siąszycach i Niepospolity 
ród Kossaków. Żoną  wybitne-
go malarza Juliusza Kossaka  
została właśnie Zofia Gałczyń-
ska z Siąszyc. Tematyka ta bę-
dzie kontynuowana jeszcze 
w semetrze letnim. 

Równie dużym zaangażo-
waniem słuchaczy cieszy się 
chór prowadzony przez panią 
Magdalenę Pająk, który liczy 
33 członków. Chociaż chór 
działa od niedawna ma już 
na swoim koncie wiele wspa-
niałaych występów. Chór po 
raz pierwszy zaprezentował 
się  podczas inauguracji roku 
akademickiego. Został rów-
nież zaproszony do współ-
pracy  z Orkiestrą Quantum 
OSP w Rychwale, co zaowo-

cowało nawiązaniem stałej 
współpracy. 

Dużą popularnością cie- 
szą się także wycieczki oraz 
wyjazdy kulturalne. Se-
niorzy wybrali się na film 
„Bogowie” , w ramach pro-
jektu Teatr Polski obejrzeli 
spektakl „Burza” wystawiony 
przez Studio Teatralne Koło 
z Warszawy, a także zwiedzili 
Berlin.

Członkowie rychwalskie- 
go UTW stawiają na kon-
dycję fizyczną czemu służą 
m.in. prowadzone zajęcia 
z gimnastyki ogólnorozwo-
jowej, marsze z kijkami, rajdy 
rowerowe i taniec.
Od niedawna UTW w Rychwa-
le swoją siedzibę ma w Hali 
widowiskowo-sportowej.

Dziś możemy już powie-
dzieć, że UTW to nie sezono-
wa działalność kilku osób, ale 
inicjatywa, która ma przed 
sobą przyszłość. 

Zapraszamy do śledzenia 
działalności żaków na stronie 
internetowej pod adresem 
www.utwrychwal.spoldziel-
nie.org.
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W spotkaniu uczestniczy-
li m.in. przedstawiciele Za-
rządu Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
w Koninie w osobach: Barba-
ra Strzelecka – przewodni-
cząca oraz Marian Rogawski 
– członek zarządu; Burmistrz 
Rychwała Stefan Dziamara, 
Zastępca Burmistrza Ewa Ję-
drzejczak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rychwa-
le Roman Drewniacki oraz 
członkowie ZERiI w Rychwa-
le. 

Uroczystość rozpoczę-
ła się częścią artystyczną 
przygotowaną przez przed-

20 stycznia w Sali OSP w Rychwale odbył się 
Jubileusz 35-lecia istnienia Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Rychwale.

szkolaków z Zespołu Szkół 
w Rychwale. To doniosłe wy-
darzenie nie mogło odbyć 
się bez przypomnienia dzia-
łalności Związku w okresie 
minionych 35 lat, co uczyniła 
Przewodnicząca Zarządu Ja-
dwiga Tomasik.

Jubileusz był również do-
skonałą okazją do wręczenia 
podziękowań i odznaczeń. 
Kapituła Odznaki Honorowej 
Zasłużony dla Gminy i Miasta 
Rychwał nadała odznakę „Za-
służony dla Gminy i Miasta 
Rychwał” za zaangażowanie, 
serce i wkład pracy w dotych-
czasową działalność Związku 
Emerytów, Rencistów i In-

walidów w Rychwale oraz za 
efektywną współpracę z sa-
morządem Rychwała poprzez 
inicjowanie i wspieranie róż-
nego rodzaju przedsięwzięć 
na rzecz rozwoju Gminy 
i Miasta Rychwał, a także inte-
grację lokalnego środowiska 

paniom: Jadwidze Tomasik 
i Halinie Pułrolczak. Przekaza-
no również podziękowania za 
pełną poświęcenia pracę na 
rzecz społeczności lokalnej, 
długoletnim członkom ZERiI 
w Rychwale. Obchody Kora-
lowego Jubileuszu Związku 
zakończył wspaniały występ 
Chóru Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Rychwale.

Koralowy Jubileusz ZERiI w Rychwale
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W marcowe popołudnie w Ry-
chwale odbyła się prelekcja na te-
mat rodu Kossaków, którą wygło-
sił dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Koninie Henryk Janasek. 
W spotkaniu uczestniczyli słuchacze UTW 
oraz mieszkańcy Rychwała. Dyrektor w 
swym wystąpieniu  przybliżył biografię 
i twórczość  słynnych artystów Kossaków. 

U genezy niezwykłości – ród Kossaków
Rodzinę Kossaków przedstawiono bardzo 
wnikliwie, a sama prelekcja została popar-
ta licznymi zdjęciami  członków rodu.

Zofia Kossak to autorka wielu książek 
m.in.: „Pożoga”, „Krzyżowcy”, „Bursztyny”, 
„Król trędowaty”, „Bez oręża” itd. 
W 1967 r. ukazała się saga rodzinna pt. 
„Dziedzictwo”, w której autorka przedsta-
wia dom dziadków w Siąszycach.

W Hali widowiskowo-
sportowej w Rychwale w nie- 
dzielę 8 marca odbył się 
Gminny Dzień Kobiet. Na 
zaproszenie Burmistrza Ry-
chwała przybyły bardzo licz-
nie mieszkanki naszej gminy, 
które miały okazję wysłuchać 
wyjątkowego koncertu Sono 
Tuo. Duet muzyczny jako je-
dyny w Polsce śpiewa piosen-
ki własne w języku włoskim.

Występ gwiazdy nie był 
jedyną niespodzianką tego 
wieczoru. Gminne obchody 

Święto Kobiet w Rychwale
Dnia Kobiet tradycyjnie już 
rozpoczęły gorące życzenia 
dla wszystkich przedstawi-
cielek płci pięknej złożone 
w imieniu panów przez Bur-
mistrza Stefana Dziamarę, 
Starostę Stanisława Bielika 
oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Romana Drewniac-
kiego.

Podczas imprezy na sce-
nie z programem artystycz-
nym wystąpili uczniowie 
z Zespołu Szkół w Rychwa-
le, którzy zaprezento- 

wali wspaniałe show 
taneczno – wo-
kalne. Święto Pań 
uświetnił również 
pokaz mody w wy-
konaniu uczniów 
ze Szkoły Podsta-
wowej w Kucharach 
Kościelnych. 

Dla Pań przygotowano 
wiele atrakcji, m.in. pokazy 
fryzur, makijażu i kosmety-
ków, a także konkursy z nagro-
dami. Panie mogły również 
zrobić sobie profesjonalną 
sesję zdjęciową, dzięki przy-
gotowanemu stoisku fotogra-
ficznemu. Były również czeko-
ladki oraz inne słodkości.

Podczas wspólnie obcho-
dzonego święta każda z Pań 

Niedziela Palmowa w Złotkowach
W Niedzielę Palmową 

29 marca 2015 r. w Domu 
Kultury w Złotkowach odbył 
się już po raz piąty Gminny 
Konkurs Wielkanocny. Wyda-
rzenie zostało zorganizowa-
ne przez Sołectwo Złotkowy 
i Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Złotkowy przy współpra-
cy z Burmistrzem Rychwała. 
Kultywowanie lokalnych tra-
dycji oraz przekazywanie ich 
młodemu pokoleniu jest nie-
zwykle istotnym elementem 
w tworzeniu poczucia przy-
wiązania do miejsca zamiesz-
kania, dlatego też samorząd 

Rychwała zawsze stara się 
wspierać takie inicjatywy. 

Do konkursu zgłoszono 
30 prac przygotowanych 
przez szkoły, oddziały przed-
szkolne, koła gospodyń wiej-
skich i sołectwa oraz liczne 
osoby indywidualne. Prace 
były wyjątkowe, zadziwiały 
barwami i pomysłowością.Ko-
misja konkursowa oceniała je 
w trzech kategoriach, przy-
znając uczestnikom następu-
jące miejsca:
palma wielkanocna
I miejsce – Sołectwo Złotkowy
II miejsce – Oddział Przedszkolny 3-4 

latki Szkoła Filialna w Siąszycach ZS 
w Rychwale
III miejsce – Sołectwo Dąbroszyn
wyróżnienie – Sołectwo Czyżew
baba wielkanocna
I miejsce – Sołectwo Grochowy
II miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Złotkowy
III miejsce – Jolanta Kowalczyk
wyróżnienie – Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jaroszewicach Rychwalskich 
świąteczna kartka z życze-
niami
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jaroszewicach Rychwalskich
II miejsce – Oddział Przedszkolny 3-4 
latki SP w Kucharach Kościelnych
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mogła poczuć się naprawdę 
wyjątkowo, toteż Gminny 
Dzień Kobiet z roku na rok 
cieszy się coraz większym za-
interesowaniem. 

Wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania 
tegorocznego Dnia Kobiet 
serdecznie dziękujemy i już 
dziś zapraszamy na przyszło-
roczne obchody tego Święta.

III miejsce – Integracyjny Oddział Przed-
szkolny ZS w Rychwale
wyróżnienie – Nadia Limiszewska
Spotkanie świąteczne uświet-
nili swoimi występami młodzi 
artyści ze Szkoły Podstawo-
wej im. Powstańców Stycz-
niowych w Grochowach oraz 
dzieci ze Złotków. Można 
było również skosztować 
przepysznych świątecznych 
wypieków przygotowanych 
przez panie z miejscowego 
Koła Gospodyń. 

Dziękujemy wszystkim 
za udział w konkursie oraz za 
trud i pracę włożoną w przy-
gotowanie pięknych wielka-
nocnych palm i świątecznych 
kart z życzeniami oraz smacz-
nych bab wielkanocnych.
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Zimny wiatr nie przeszka-
dzał 174 wolontariuszom, któ-
rzy już od 8 rano kwestowali na 
terenie całej gminy. Finałowe 
Granie odbyło się jak co roku 
w sali OSP w Rychwale. W pro-
gramie imprezy przewidziano 
mnóstwo atrakcji. Bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszy-
ły się artystyczne prezentacje 
w wykonaniu przedszkolaków  
z Zespołu Szkół w Rychwale 
oraz Filii w Siąszycach, uczniów 
Szkoły Podstawowej z Kuchar 
Kościelnych i Zespołu Szkół 
w Rychwale. Środowiskowe 
Ognisko TPD pod okiem Pani 
Renaty Kopaczewskiej własny-
mi pracami plastycznymi wy-
konanymi w remizie wyklejało 
ogromne serca WOŚP.  Bardzo 
atrakcyjne fanty przygotowa-
ne przez SOSW w Rychwale  
dodatkowo wzbogaciły puszki 
wolontariuszy. 

Po raz drugi odbył się 
WOŚP – owy spacer pa-
sjonatów nordic walking. 

11 stycznia br. odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy dla podtrzymania wysokich stan-
dardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych 
i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej se-
niorów. Gmina Rychwał zagrała już po raz 15. 

Orkiestra zagrała w Rychwale
A pokaz Klubu Bokserskiego 
„Zagłębie Konin” był okazją do 
sprawdzenia swoich sił i umie-
jętności. Chętnych nie brako-
wało.

Panie z Koła Gospodyń 
z Rychwała i z Civitas Christia-
na przygotowały grochówkę, 
smażoną kiełbasą i kaszankę. 
Słodkiego smaku dodały prze-
pyszne ciasta w wykonaniu 
pań kucharek z Zespołu Szkół 
w Rychwale. Wieczór uświetni-
ły zespoły: Format i Capri . 

Na zakończenie tradycyj-
nie odbyła się Giełda Darów. 
Pod młotek poszły gadżety 
pozyskane z Fundacji WOŚP  
oraz inne przekazane przez 
darczyńców. Rychwalski Sztab 
zebrał 21 392,12 zł. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom i in-
stytucjom gminy Rychwał za 
tak hojne dary, artystom za 
uświetnienie tego dnia swoimi 
występami, a wolontariuszom 
i ich opiekunom za całodzien-
ną pracę.

W sobotę 17 stycznia br. 
w sali OSP w Rychwale po 
raz piąty odbył się Bal Cha-
rytatywny, podczas którego 
uczestnicy kolejny raz otwo-
rzyli swoje serca.  W tym roku 
udało nam się zebrać rekor-
dową kwotę około 23 000 zł, 
która pozwoli wspomóc ko-
lejne rodziny z bohaterem 
balu sześcioletnim Wiktor-
kiem na czele. 
Dzięki dochodowi uzyskane-
mu podczas organizowanych 
w latach 2011-2014 bali chary-
tatywnych udało się wesprzeć 
42 osoby. Pomoc kierowana 
była do najbardziej potrze-
bujących rodzin. Pozyskane 
środki w wysokości 41 170 zł 
umożliwiły wyjazd dzieci 
wraz z rodzicami lub opie-

Rychwalski Bal Charytatywny

kunami na turnusy rehabi-
litacyjne (łącznie 30 osób), 
a także wsparcie pieniężne 
dla 12 dzieci. 

Burmistrz Rychwała pod- 
kreślając ideę tego wyda-
rzenia serdecznie podzięko-
wał wszystkim osobom za 
wsparcie, życzliwość i bezin-
teresowną pomoc okazaną 
podczas rychwalskich bali 
charytatywnych, które już na 
stałe wpisały się w kalendarz 
wydarzeń kulturalnych naszej 
gminy.

Do wyjazdu na turnus 
rehabilitacyjno-wypoczynko-
wy przygotowuje się kolejna 
grupa uczestników. W tym 
roku w Kołobrzegu wypo-
czywać będzie 8 dzieci wraz 
z rodzicami.
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Orkiestra Dęta Quantum zo-
stała laureatem konkursu „Dzia-
łania Godne Uwagi”. O tytuł ten 
rywalizowało 112 akcji z całej 
wielkopolski.  Konkurs organi-
zowany był przez Stowarzysze-
nie Centrum Promocji i Rozwoju 
Inicjatyw Obywatelskich PISOP. 
Jego celem było upowszech-
nienie działań zrealizowanych 
przez wielkopolskie podmioty 
ekonomii społecznej na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnych. 
Wszystkie zgłoszenia podzielo-
no na 5 subregionów,  zgodnie 
z obszarami działań. Rychwalska  
inicjatywa zwyciężyła w gło- 
sowaniu internetowym uzysku-
jąc znaczącą przewagę,  dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 

Działania Orkiestry
Quantum GODNE UWAGI!

członków i sympatyków zespo-
łu.  

„Bronią języka sztandar 
i pieśń w stuletniej drodze do 
niepodległości” to projekt re-
alizowany przez Orkiestrę Dętą 
Quantum od 1.09.2014 r. do 
30.11.2014 r. Jego głównym 
założeniem było pobudzenie 
postaw patriotycznych miesz-
kańców powiatu konińskiego, 
oraz zaangażowanie młodych 
ludzi w tworzenie historii swoje-
go małego miasteczka. Projekt 
powstał w oparciu o wydarzenia 
historyczne oraz ich rocznice, 
które miały bardzo duży wpływ 
na wydarzenia związane z toż-
samością narodu polskiego. 
W ramach zadania zorganizowa-

no konkurs poezji  oraz prelek-
cje i wykłady w szkołach powia-
tu konińskiego. Zwieńczeniem 
całości był koncert patriotyczny, 
w udział którego zaangażowa-
nych było ponad 300 muzyków 
amatorów. Zadanie współfinan-

sował Burmistrz Rychwała, Za-
rząd Powiatu Konińskiego oraz 
Orkiestra Quantum.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.
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I Halowy Turniej OLDBOY w Piłce Nożnej
W sobotę 14 marca br. w Hali widowiskowo-sportowej 

w Rychwale odbył się pierwszy Halowy Turniej Oldboy w Piłce 
Nożnej o Puchar Burmistrza Rychwała. Do rozgrywek przystą-
piło pięć drużyn: Metrex Old ZET Gold, KWB Konin, MZK Ko-
nin, Rzgów i Rychwał. 

Podczas meczy nie zabrakło sportowych emocji i zaciętej 
rywalizacji. Zawodnicy zaprezentowali niesamowite piłkar-
skie umiejętności. Zwycięzcą turnieju została drużyna KWB 
Konin. Drugie miejsce wywalczył zespół MetrexOld Zet Gold, 
a na trzecim uplasowali się zawodnicy z Rychwała.

Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny otrzymały pa-
miątkowe puchary i dyplomy.

Trzeci Turniej Tenisa Stołowego
W niedzielę 1 marca 2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół w Rychwale już po raz trzeci, odbył się Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Rychwała. W tym roku 
do sportowej rywalizacji stanęło ponad 60 zawodników. Za-
wodnicy i zawodniczki rywalizowali o puchary, medale, dy-
plomy oraz nagrody.

Najlepszymi okazali się:
w kategorii kobiet (open):
I Woźniak Aneta
II Borowska Agata
III Brzęcka Aleksandra
w kategorii chłopców do lat 13:
I Filipiak Hubert
II Janiszyn Kamil
III Kowalski Adam
w kategorii mężczyzn od 14 do 
21 lat:
I Kozłowski Dawid 
II Szepe Konrad
III Pawłowski Eryk

w kategorii mężczyzn od 22 do 39 lat:
I Borowski Michał
II Piotrowski Mariusz
III Filipiak Mariusz
w kategorii mężczyzn od 40 do 49 lat:
I Janiszyn Robert 
II Majkowski Jarosław
III Pietruszak Krzysztof
w kategorii mężczyzn powyżej 50 lat:
I Nuszkiewicz Piotr
II Piaseczny Leszek
III Woźniak Marek
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów sportowych.

Sportowe zmagania spartakiady trwały trzy dni. Za-
wody zostały rozegrane 7 i 8 lutego w hali widowiskowo-
sportowej OSiR w Kleczewie oraz 15 lutego w kompleksie 
sportowo-dydaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usłu-
gowych w Żychlinie. Pierwszego i drugiego dnia zawodów 
odbyły się gry zespołowe: piłka siatkowa kobiet i mężczyzn 
oraz piłka nożna mężczyzn. Brązowy medal w piłce siat-
kowej kobiet wywalczyła drużyna siatkarek z Rychwała. 
W niedzielę 15 lutego br. reprezentacje gmin wzięły udział 
w 6 konkurencjach. Swoje umiejętności sprawdzić można 
było w podnoszeniu ciężarka, wieloboju rekreacyjnym, 
przeciąganiu liny, rzutach lotkami do tarczy oraz celność 
strzałów piłką do bramki. Na uczestników spartakiady 
czekał także konkurs wiedzy z historii sportu Ludowych 
Zespołów Sportowych Województwa Wielkopolskiego. 
W klasyfikacji ogólnej XVII Powiatowej Zimowej Spartakia-
dy Mieszkańców Wsi zwyciężyła gmina Kazimierz Biskupi, 
na drugim miejscu zakończyła rywalizację gmina Kleczew, 
a na trzecim miejscu znalazła się gmina Rychwał. Najlepsi 
sportowcy spartakiady otrzymali puchary i medale.

XVII Powiatowa Zimowa Spartakiada 
Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego

ORLIK ZAPRASZA
Serdecznie zapraszamy wszyst-

kich chętnych do korzystania z kom-
pleksu boisk sportowych  „Moje Boisko 
Orlik 2012” w Rychwale. Od początku 
marca „Orlik” jest otwarty codziennie. 
W godzinach porannych na boiskach 
odbywają się zajęcia dla uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum, 

natomiast od godzin popołudniowych, 
aż do późnego wieczora animatorzy 
organizują i prowadzą zajęcia sportowo 
– rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych.
Szczegółowe informacje o dyżurach 
animatorów dostępne są na stronie 
 www.rychwal.pl. w zakładce ORLIK 2012 
oraz na naszym fanpage na Facebooku.

Dzięki dofinasowaniu pozyskane-
mu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
korzystanie z Orlika jest bezpłatne 
i ogólnie dostępne dla wszystkich chęt-
nych. Zapraszamy!

Wraz z początkiem mar-
ca rozpoczęły się turnieje 
Karate. Jako pierwszy odbył 
się II Puchar Polski Zachod-
niej OYAMA PFK w Pozna-
niu. Turniej rozegrany został  
w dwóch konkurencjach: 
Kata i Kobudo.  W Pucharze 
wystartowała zawodniczka 
Oyama karate z Rychwała 
Katarzyna Smarz. Kasia za-
prezentowała wysoki po-
ziom techniczny kata i zajęła 
I miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. 

Tydzień później w Kole 
odbyły się XXI Mistrzostwa 
Polski Oyama Karate w Kata. 
Blisko 200 zawodników ry-
walizowało o miejsca na po-
dium. Tutaj również nie mo-
gło zabraknąć naszej młodej 
zawodniczki.

Pojedynki prowadzone 
były na trzech polach pre-
zentacji i zostały rozegrane 
systemem pucharowym. 
Formy kata były na wysokim 
poziomie. Kasia zaprezen-

towała się bardzo dobrze 
wygrywając zdecydowanie 
dwa pojedynki w walce 
o finał. Nieznacznie jed-
nak uległa swojej rywalce 
ostatecznie zdobywając 
brązowy medal Mistrzostw 
Polski.

Gratulujemy i życzymy 
dalszych równie znakomi-
tych sukcesów.

SUKCESY KASI – KARATECZKI Z RYCHWAŁA

SPORTODGŁOSY RYCHWALSKIE• Nr 1  (42 / Kwiecień 2015)


