
W uszach brzmi jeszcze dźwięk trąb i stukanie obcasów, bo 
tak rozpoczęła się w naszym mieście XII edycja rychwalskiego 
święta muzyki. Od lat organizatorem Impresji Muzycznych jest 
Orkiestra Quantum OSP, która zaprasza do Rychwała zespoły 
z powiatu i całej Polski. Ta niesamowita impreza przyciąga do 
naszego miasteczka muzyków, tancerki i miłośników orkiestr 
dętych. Niemal 600 artystów przemaszerowało ulicami miasta, 
a na scenie zaprezentowało się 11 zespołów, w tym orkiestra ze 
Śląska, tancerki flamenco, mażoretki i górale.

Orkiestry, mażoretki i górale…

XII Impresje Muzyczne – Powiatowy Piknik Orkiestr Dętych 
mógł odbyć się dzięki wielu oddanym ludziom. Należą do nich 
przede wszystkim rychwalskie dzieci i młodzież, ale niebagatel-
ną rolę odgrywają sponsorzy i władze gminy. Dzięki współpracy 
wszystkich ludzi, mieszkańcy Rychwała mogą od lat podziwiać 
wspaniałe orkiestry i zespoły mażoretek, które nie tylko p koncer-
tują, ale również paradują w towarzystwie powozów konnych, 
zespołów folkowych i grup zmotoryzowanych. Gorąco dziękujemy 
naszym sponsorom, bez których nie byłaby możliwa organizacja 
Impresji, są z nami każdego roku, i to Oni zasługują na największe 
brawa – komentuje kapelmistrz Zbigniew Osajda. Rychwalskie 
Impresje Muzyczne to nie tylko muzyka. Tegorocznej edycji to-
warzyszyły konkursy i zabawy. Najmłodsi malowali wspaniałe 
obrazy najpiękniejszej orkiestry, a dorośli skorzystali z salonu 
makijażu. Rychwał odwiedziła też Grupa Działań Specjalnych  
33 Bazy lotnictwa Transportowego w Powidzu z pokazem mi-
litariów. XII Impresje Muzyczne pozostaną w pamięci miesz-
kańców również za sprawą św. Floriana Grającego, autorstwa  
p. Marka Nuszkiewicza. Dwumetrowa rzeźba, która została za-
prezentowana podczas koncertu stanie niebawem na rychwal-
skim rynku jako symbol kultury i Orkiestry Quantum.

Organizatorami Impresji Muzycznych była Orkiestra Quan-
tum OSP w Rychwale, Burmistrz Rychwała oraz Centrum Kul-
tury i Sztuki w Koninie. Patronat objęli Wojewoda Wielkopol-
ski i Starostwo Powiatowe w Koninie. Dziękujemy wszystkim, 
którzy uczestniczyli w XII Impresjach Muzycznych. Szczególne 
podziękowania kierujemy do sponsorów tegorocznego święta 
orkiestr dętych i już dziś zapraszamy na kolejne Impresje Mu-
zyczne za rok.
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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. 45

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 USC   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
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – awarie 603 127 341
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. 63 248 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 konto ustalone dla każdego 
gospodarstwa domowego.

KOMUNIKAT
Nadejście chłodnego okresu jesiennego i zbliżająca 

się zima wiążą się z koniecznością ogrzewania mieszkań 
i domów. Początek sezonu grzewczego jest czasem, kiedy 
dochodzi do wypadków oraz wzmożonej ilości pożarów, 
powstałych najczęściej na skutek nieprawidłowego użytko-
wania instalacji grzewczych, nieszczelności i  złej drożności 
przewodów kominowych,  nieodpowiedniej eksploatacji 
pieców i kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych, 
nieodpowiedniej wentylacji pomieszczeń oraz nieostroż-
nego obchodzeniem się z ogniem.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w sprawie 
możliwości wystąpienia zagrożenia zatrucia tlenkiem wę-
gla podczas okresu grzewczego, dostępnej na stronie in-
ternetowej www.rychwal.pl.
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Największa z tegorocz-
nych inwestycji jest jednocze-
śnie jedną z najszybciej reali-
zowanych w tym roku. Mowa  
o projekcie „Budowa na terenie 
gminy Rychwał mikroinstala-
cji prosumenckich wykorzy-
stujących odnawialne źródła 
energii”, współfinansowanym  
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 – działanie 
„Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej”. 
W ramach tego zadania od  
1 września do 2 października zo-
stało wykonanych 27 instalacji 
fotowoltaicznych  - 25 na nie-
ruchomościach należących do 
mieszkańców i 2 na obiektach 
użyteczności publicznej tj. biblio-
tece i oczyszczalni ścieków. 

Szybkie tempo towarzyszyło 
temu projektowi od początku ze 
względu na krótki termin naboru 
wniosków przez Urząd Marszał-
kowski Woj. Wielkopolskiego. 
 W ekspresowym tempie opraco-
wano wstępną dokumentację oraz  
w drodze losowania wyłonio-
no szczęśliwców, na których 
domach zostały zamontowane 
instalacje. Osoby te wyłonio-
no spośród mieszkańców, któ-
rzy złożyli deklaracje udziału  
w projekcie. Z chwilą ogłosze-
nia przez Urząd Marszałkowski 
wyników naboru przystąpiono 
do realizacji inwestycji. Warto 
tu zauważyć, ze nasz wniosek 
otrzymał najwyższą w Wielkopol-
sce liczbę punktów i jest jednym  

Wyścig po zieloną energię i … oszczędności

z trzech tego typu projektów re-
alizowanych w województwie. 
W ciągu niespełna miesiąca 
ogłoszono przetarg i wyłoniono 
wykonawcę, który miał za za-
danie zaprojektować i wykonać  
na 27 nieruchomościach in-
stalacje fotowoltaiczne. Naj-
korzystniejszą ofertę w prze-
targu złożyła firma APATOR 
CONTROL Sp. z o.o. z Torunia, i to  
z nią 31 sierpnia 2015 r. zawarto 
umowę na kwotę: 734 875,76 zł. 
Zakres prac obejmował wykona-
nie konstrukcji wsporczej, mon-
taż paneli fotowoltaicznych oraz 
falownika wraz z wykonaniem 
instalacji elektrycznej. Firmę APA-
TOR CONTROL wspierał podwy-
konawca - firma Photovoltaik So-
lar Polska Sp. z o.o. z Wrocławia.

Odbioru prac  dokonano  
5 października br. Końcowa war-
tość całkowita inwestycji wynosi 
745 289,88 zł brutto, z czego 
Urząd Marszałkowski zrefunduje 
567 797,04 zł czyli 90 % kosztów 
netto całego zadania. 

Mimo, że prace montażo-
we już zakończono mieszkańcy 
będą mogli korzystać z instalacji 
dopiero po 1 stycznia 2016 r., 
kiedy to w życie wchodzą prze-
pisy umożliwiające bilanso-
wanie zużycia energii. Ostat-
nią prostą w naszym wyścigu  
z czasem jest rozliczenie projek-
tu, które zapewne będzie poprze-
dzone  kontrolą zadania z Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Odebrano także i przekaza-
no do użytkowania mieszkań-
com plac zabaw z elementami 
siłowni zewnętrznych w Gro-
chowach. Zadanie to realizo-
wane było w ramach projektu 
„Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego przy budynku 
OSP w Grochowach”, na który 
pozyskano dotację w wysoko-
ści 30 000 zł  z Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach konkursu 
„Pięknieje wielkopolska wieś”.  
W centrum Grochów mieszkań-
cy przygotowali teren, na któ-
rym wykonawca robót – EKO-
INWEST Artur Smelczyński  
z Siąszyc zamontował zestaw 
zabawowy, podwójną huśtawkę 
i karuzelę tarczową oraz dwie 
siłownie zewnętrzne z których 
jednocześnie mogą korzystać  
4 osoby. Nowy plac zabaw cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, nie tylko tych 
najmłodszych ale i dorosłych, 
którzy mogą popracować nad 
swoją formą.  

Tak jak co roku, gro środków 
z budżetu gminy przeznaczono 
na zadania związane z budo-
wą dróg gminnych. Do połowy 
listopada zostaną wykonane 
trzy odcinki dróg asfaltowych: 
w miejscowości Zosinki (521 
metrów), w miejscowości Franki 
(347 metrów) oraz w Woli Ry-
chwalskiej (180 metrów). Prze-
widziane do wykonania prace 
czyli wzmocnienie podbudowy 
i położenie nawierzchni asfalto-
wej wykona wyłonione w  dro-
dze przetargu Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego Kalisz 
S.A. z którym podpisano umowę 
na kwotę 313 095 zł. Dodatkowo 

w miejscowości Rybie zostanie 
utwardzony kamieniem odcinek 
o długości 250 metrów. Zada-
nie to będzie realizowane przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. w Rychwale.

Gmina Rychwał realizuje 
także zadania przy drogach po-
wiatowych. W tym roku ukoń-
czona została budowa chodnika 
Grochowy – Siąszyce Trzecie 
– wykonano  ostatni odcinek  
o długości 626 metrów. Nato-
miast do końca listopada plano-
wane jest wykonanie chodnika 
w Jaroszewicach Rychwalskich 
o długości 466 metrów. Wyko-
nawcą obu zadań jest Przed-
siębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. w Rychwale. Chodniki te 
wykonywane są w ramach po-
rozumienia z Powiatem Koniń-
skim, zgodnie z którym gmina 
sfinansuje budowę ww. ciągów 
pieszych przy drogach powiato-
wych zaś Zarząd Dróg Powiato-
wych zrealizuje przebudowę uli-
cy Sportowej w Rychwale. Także 
i ta inwestycja jest już w toku, 
a jej zakończenie planowane 
jest na przełomie października 
i listopada.

W najbliższym czasie roz-
poczną się prace związane z wy-
konaniem oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Grabowa oraz  
w Rychwale przy ul. Gimnazjal-
nej. Na realizację tych prac prze-
znaczono kwotę 80 000 zł. 

Oprócz wyżej wymienio-
nych większych inwestycji re-
alizowane są mniejsze takie jak 
chociażby doposażenie placu 
zabaw w parku w Rychwale.

Z nadejściem jesieni powoli finalizowane są kolejne 
inwestycje realizowane na terenie gminy Rychwał. 5 paź-
dziernika zakończono montaż urządzeń systemu paneli 
fotowoltaicznych na terenie gminy Rychwał – więcej o tej 
inwestycji piszemy obok. 

Inwestycje na terenie naszej gminy w toku

Wsparcie społeczne nabiera szczególnego zna-
czenia, gdy jest kierowane do osób potrzebujących, 
a najczęściej są to osoby, które muszą zmierzyć się 
z niepełnosprawnością swoją, bądź członka rodziny.

Inicjatywa organizacji corocznych rychwalskich bali chary-
tatywnych okazała się doskonałym pomysłem na zebranie środ-
ków, umożliwiających wsparcie osób potrzebujęcych. Do chwili 
obecnej ze środków pozyskanych w roku 2015 sfinansowano 
turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy, na którym wypoczywa-
ło 5 dzieci wraz z opiekunami, przekazano pomoc finansową 
w formie „czeków” 5 osobom oraz zakupiono wózek inwalidzki 

Nawet najdrobniejszy gest zmienia świat… czyjś świat...
COMFORT MM model 4. Łącznie udzielone wsparcie opiewa na 
kwotę ponad 23 600,00 zł. 

Chcemy przy tej okazji przestrzec osoby, aby były bardzo 
ostrożne w przypadkach, gdy ktoś nieznany zaproponuje po-
moc przy uzyskaniu wsparcia w NFZ, związaną z zakupem wóz-
ka inwalidzkiego, ortez ortopedycznych, materacy itp., bowiem 
na terenie Polski działają osoby, które pod pretekstem udzie-
lenia takiej pomocy oszukują. Takie zdarzenie miało również 
miejsce na terenie naszej gminy.

Jeszcze raz podkreślamy, to dzięki otwartości Państwa serc 
możliwa była i jest pomoc potrzebującym, za którą bardzo 
dziękujemy i zapraszamy na kolejny bal zaplanowany na dzień  
16 stycznia 2016 r.

Teren rekreacyjny w Grochowach
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Szkoły podstawowe w Gro- 
chowach i Kucharach Ko-
ścielnych w nowym roku 
szkolnym zaprosiły dzieci do 
aktywnej nauki przyrody w zie-
lonych salach lekcyjnych. Zre-
alizowano je w okresie wakacji  
w ramach zadania „Kształtowa-
nie świadomości i zachowań 
ekologicznych dzieci i młodzie-
ży w Gminie Rychwał – projekt 
BLISKO NATURY”, który współfi-
nansowany jest ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu oraz Starostwa 
Powiatowego w Koninie. 

Celem projektu jest właściwe 
kształtowanie świadomości eko-
logicznej najmłodszych miesz-
kańców gminy. Gmina Rychwał 
realizując zadanie wzbogaciła 
bazę edukacyjną w ww. placów-
kach, mając świadomość, że dla 
jakości prowadzonych zajęć nie-
zwykle ważna jest różnorodność 

Lekcje przyrody  na świeżym powietrzu
pomocy dydaktycznych i ich 
atrakcyjność. 

Przy szkołach wykonano 
tablice edukacyjne o tematyce 
związanej z ochroną przyro-
dy. W Grochowach wykona-
no pięć tablic edukacyjnych 
o tematyce obejmującej cieka-
wostki z życia drzew, warunki 
życiowe drzew, opis najczęściej 
spotykanych drzew iglastych 
i liściastych oraz krzewów. Na-
tomiast w Kucharach Kościel-
nych tablice prezentują rośliny 
chronione, rośliny wskaźniko-
we, zwierzęta chronione, pta-
ki, płazy, gady, owady, infor-
mują jak poznajemy drzewa 
i w jaki sposób zwierzęta zazna-
czają swoją obecność. Tablice 
zawierają informacje na temat 
świata przyrody, które przedsta-
wiono w sposób ciekawy i przy-
jazny dzieciom. Każda z „sal” 
wyposażona jest w drewniane 
ławostoły, które umożliwiają 

nauczycielom przeprowadzenie 
lekcji w plenerze. 

Dodatkowo szkoły uczest-
niczące w projekcie wyposażo-
ne zostaną w pomoce dydak-
tyczne tj. mikroskopy, zestawy 
do analizy czystości powietrza, 
wody i gleby oraz w atlasy  
i inne wydawnictwa tematycz-
ne. Poszerzona baza dydaktycz-
na pozwoli nauczycielom przy-
rody uatrakcyjnić prowadzone 
zajęcia lekcyjne, a dla dzieci  
i młodzieży będzie wsparciem 
w przyswajaniu przekazywanej 
przez nauczycieli wiedzy. Szko-
ły zostaną wyposażone także 
w wewnętrzne pojemniki do 

„Z kulturą ludową przez 
pokolenia – warsztaty dla dzieci 
i seniorów” to projekt realizowa-
ny w Rychwale przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Gminny w Rychwale za sprawą, 
którego dzieci i młodzież oraz 
seniorzy w okresie wakacji spo-
tykali się na warsztatach tanecz-
no-wokalnych oraz kulinarnych. 
Głównym celem projektu było 
pielęgnowanie tradycji i zwycza-
jów Wielkopolski. Dofinansowa-
nie uzyskano z Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Podczas cyklu spotkań 
uczestnicy nie tylko ćwiczyli 
regionalne: wiwaty, przodki, 
chodzone, ale nauczyli się także 
tańczyć polki, kujawiaka i obe-
rka.  Dzieci i seniorzy integrowali 
się także śpiewając wspólnie  

ludowe piosenki, które ćwiczyli 
pod okiem instruktora. Pierw-
sze efekty swojej pracy artyści 
zaprezentowali podczas Do-
żynek Gminno – Parafialnych  
w Modlibogowicach oraz w Ry-
chwale podczas wydarzenia pn. 
„Dotknij kultury w Amfiteatrze”. 
Uczestnicy projektu spotykali się 
również, by wspólnie odkrywać, 

selektywnej zbiórki odpadów, 
co pozwoli na praktyczną naukę 
ich segregowania.

W ramach projektu prze-
prowadzane są także dwa kon-
kursy międzyszkolne – kon-
kurs fotograficzny „Krajobraz 
gminy Rychwał z drzewem 
w tle” oraz konkurs wiedzy eko-
logicznej „Zielono mi”. Konkurs 
fotograficzny został ogłoszony  
w czerwcu, a termin przekaza-
nia prac upłynął 30 września 
br., zaś konkurs wiedzy ekolo-
gicznej przeprowadzony został  
w Szkole Podstawowej w Kucha-
rach Kościelnych 21 październi-
ka br. Dla uczestników konkur-
sów przewidziane są atrakcyjne 
nagrody.

Taniec, śpiew i gotowanie

zapomniane, tradycyjne smaki 
Wielkopolski. Podczas warszta-
tów kulinarnych młodsi i starsi 
razem przygotowywali mnóstwo 
smacznych dań. Wśród nich zna-
lazły się m.in.pierogi, szare kluski, 
kopytka, pyry z gzikiem czy plac-
ki ziemniaczane. Upiekli również 
drożdżówki, placek drożdżowy 
i tradycyjny chleb.

Dofinansowanie z Samorzą-
du Województwa Wielkopolskie-
go otrzymała również rychwal-

ska Orkiestra Quantum, która 
była szkolona przez zawodowych 
muzyków i tancerki flamenco. Re-
alizowany przez orkiestrę projekt 
„Z muzyką i tańcem przez kraje 
Europy – warsztaty artystyczne 
dla dzieci i młodzieży” dobiegł 
już końca. Rychwalskie dzieci 
i młodzież dzięki majorowi Paw-
ła Joksa, dyrygentowi Orkiestry 
Reprezentacyjnej Sił Powietrz-
nych w Poznaniu oraz tancerce 
flamenco Patrycji Lichej z Łodzi, 
podniosły swoje umiejętności. 
Koncert finałowy, na którym za-
prezentowano program opraco-
wany przez uczestników odbył 
się 13 września. Na scenie za-
gościły hiszpańskie rytmy, prze-
piękne stroje i taniec flamenco 
wykonany przez rychwalskie 
mażoretki. Orkiestra Quantum 
od lat podnosi prestiż naszego 
miasta, a teraz podnosi umiejęt-
ności muzyków i swój poziom 
artystyczny. Życzymy orkiestrze 
kolejnych sukcesów i nominacji 
do Ogólnopolskiego Festiwalu 
Orkiestr OSP w 2016 roku.

Zielona sala lekcyjna w Kucharach Kościelnych

Zielona sala lekcyjna w Grochowach

Warsztaty kulinarne

Warsztaty taneczne

Tancerki flamenco
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Już ponad miesiąc temu 
skończyły się wakacje. 
Przyszedł czas na ich 

podsumowanie. W tym roku 
blisko 180 dzieci i młodzieży 
z terenu naszej gminy sko-
rzystało z różnych form wa-
kacyjnego wypoczynku.

W pierwszych dwóch 
tygodniach lipca 78 dzieci 
wypoczywało na koloniach  
w Lądku-Zdroju. Uczestnicy ko-
lonii zwiedzali: Kudowę – Zdrój, 

Wakacje czas podsumować
Wambierzyce, Lądek – Zdrój, 
zdobyli Borówkową Horę  
i Czarną Górę. Oprócz licznych 
wycieczek dzieci korzystały 
również z gier i zabaw integra-
cyjnych, a także brały udział  
w licznych konkursach. 

Na tych, którzy pozostali 
w Rychwale czekało nie mniej 
atrakcji. Od 13 lipca ponad 

100 najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy brało udział 
w trzech turnusach półkolonii 
letnich. Dzieci uczestniczyły  
w zajęciach sportowych, grach 
i zabawach na Orliku w Ry-
chwale, ćwiczyły na siłowniach 
zewnętrznych. Zorganizowano 
również wycieczki do Ślesina 
i Gołuchowa.
Ci, którym nie udało się skorzy-
stać z kolonii i półkolonii mogli 

uczestniczyć przez całe waka-
cje w zajęciach odbywających 
się w Świetlicy Środowiskowej 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Oddział Gminny w Rychwale. 
Zorganizowano tam zajęcia 
sportowe, artystyczne, kompu-
terowe, których celem było nie 
tylko zagospodarowanie czasu 
wolnego, ale przede wszyst-
kim rozwój zainteresowań  
i uzdolnień dzieci.

We wrześniu w Szkole Pod-
stawowej im. Marii Dąbrow-
skiej w Kucharach Kościelnych 
odbyła się kolejna Noc Filmo-
wa. Noc z piątku na sobotę na 
oglądaniu filmów w szkole spę-
dziło ponad 20 uczniów wraz  
z opiekunami: Teresą Krüger-
Wasilewską, Iwoną Rzepką  
i Wiesławą Juszczak. Do udzia-
łu w nocnym seansie zachęciły 
wszystkich prezentowane fil-
my, własne towarzystwo, oraz 
oryginalny pomysł wykorzy-
stania pomieszczeń szkolnych. 

Nocny seans w sali gimnastycz-
nej wymagał odpowiednie-
go przygotowania, toteż nie 
zabrakło nadmuchiwania ma-
teracy, rozkładania śpiworów  
i poduszek. Najbardziej wy-
trwali przez całą noc nie zmru-
żyli oka i do godz. 6.00 rano 
dzielnie oglądali filmy.  Noc 
filmowa w szkole z pewnością 
zostanie powtórzona, bo to 
cenna inicjatywa, która powo-
duje, że szkoła wcale nie musi 
być nudna!

NOC FILMOWA

Dzień Przedszkolaka, to 
niewątpliwie jeden z tych dni 
w kalendarzu, na który dzieci 
w przedszkolu „Plastuś” w Ry-

Wyjątkowy dzień chwale czekają przez cały rok. 
Zabawa, tańce, śpiew i upomin-
ki – to tylko niektóre z atrakcji 
jakich doświadczają najmłodsi 
w to szczególne dla nich święto.  
W tym roku z tej okazji dzieci 

odwiedził burmistrz 
Stefan Dziamara, któ-
ry chętnie włączył się 
do wspólnej zabawy 
oraz złożył wszystkim 
przedszkolakom naj-
serdeczniejsze życze-
nia. Mamy nadzieję, że 
ten wyjątkowy dzień 
na długo pozostanie  
w sercach naszych dro-
gich przedszkolaków, 
a inicjatywa świętowa-
nia Dnia Przedszkola-
ka, szybko przekroczy 
granice naszego kraju  
i dotrze do przedszkola-
ków na całym świecie.

Rozpoczęcie 
roku szkolnego 
wiąże się z dodat-
kowym niema-
łym obciążeniem 
dla rodzinnego 
budżetu, często 
bardzo skromne-
go. Pomysł, aby  
w ramach ak-
cji pn. „Plecak” 
corocznie orga-
nizować zbiór-
kę artykułów  
i przyborów 
szkolnych, reali-
zowany był już 
po raz czwarty, 
pod honorowym 
patronatem Bur-
mistrza Rychwa-
ła, przez Miejsko–Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rychwale wspólnie z Od-
działem Gminnym Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Ry-
chwale.

Inicjatywa miała na celu 
zebranie i skompletowanie 
wyprawek szkolnych dla 
dzieci z rodzin najbardziej 
potrzebujących takiej pomo-
cy. Ofiarodawcy mogli wes-
przeć akcję poprzez zakup 
w placówkach handlowych 
i punktach sprzedaży na tere-
nie gminy Rychwał artykułów  
i przyborów szkolnych. 
W odpowiedzi na apel organi-
zatorów akcji, 45 wolontariu-
szy - uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjum, zbierało 
artykuły i przybory szkolne w 
9 sklepach na terenie naszej 
gminy. Mieszkańcy bardzo 

„Akcja plecak” zakończona

chętnie włączyli się do tej ak-
cji.  Z ofiarowanych przez nich 
artykułów skompletowano 47 
wyprawek, w których znalazły 
się m.in. zeszyty, długopisy, 
farby, plastelina, kredki, pisa-
ki itp. W dniu 25 sierpnia 2015 
roku oficjalnego wręczenia 
wyprawek, zaproszonym ro-
dzicom dokonał - wspólnie  
z pracownikami Ośrodka - 
Burmistrz Rychwała Stefan 
Dziamara.

Bardzo dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom.  
Szczególne podziękowania 
kierujemy do placówek han-
dlowych, które umożliwiły 
przeprowadzenie tej akcji. 
Dziękujemy również wolon-
tariuszom, którzy poświęcili 
swój wolny wakacyjny czas, 
aby wesprzeć kolejną akcję 
„Plecak”. 

Kolonie w Lądku Zdroju

Półkolonie w Rychwale
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„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszano-
wania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, 
edukacja ekologiczna oraz inicjowanie działań, dzięki któ-
rym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. 

Jak co roku we wrześniu uczniowie szkoły podstawowej 
w Dąbroszynie brali udział w polskiej edycji ogólnoświato-
wej akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Wszyscy pracowali 
z dużym zaangażowaniem, traktując to jako dobrą zabawę 
i jednocześnie działanie bardzo potrzebne naszemu środowi-
sku. Uczniowie wraz z opiekunami zebrali kilka worków śmieci  
i dzięki temu okolica szkoły stała się czystsza i piękniejsza.  
W ten sposób chcemy zachęcić dzieci do brania odpowiedzial-
ności za własne otoczenie i pokazać, że efekty ich działań są wi-
doczne, a gdy nie ma śmieci wkoło nas to jest po prostu ładniej 
– mówiła Violetta Kruszczak, opiekun Szkolnego Pogotowia 
Ekologicznego.

Uczniowie z Dąbroszyna 
„Sprzątali świat”

We wrześniu wychowankowie Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego TPD oraz uczniowie Zespołu Szkół w Rychwa-
le mieli przyjemność uczestniczyć w niezwykłym widowisku 
pt. „Cyrk bez przemocy”, które odbyło się w Konińskim Domu 
Kultury. Spektakl w wykonaniu Teatru Klinika Lalek był pięknym 
lalkowym widowiskiem cyrkowym, w którym w rolach zwierząt 
wystąpiły lalki oraz marionetki zwierząt w ich naturalnych wiel-
kościach, a w rolach artystów cyrkowych – aktorzy. Główni lal-
kowi bohaterowie to żyrafa, lew i słoń. 
Żyrafa przepięknie śpiewała o miłości do natury. Lew uczył 
wszystkich widzów odwagi, a Słoń przekonywał, że wszystko 
w życiu jest możliwe.

Spektakl obok ciekawych technik sztuki lalkarskiej zwracał 
szczególną uwagę na szacunek do istot żywych.

Uczestnicy wycieczki wzięli również udział w happenin-
gu przed Konińskim Domem Kultury przygotowanym przez 
uczestników warsztatów Fundacji „Otwarcie”. 

Ale cyrk!

 25 września 2015 r. w Grochowach odbył się „Pierwszy 
Grochowski Rajd Rowerowy”. Został on zainicjowany przez 
Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
Wzięli w nim udział przedstawiciele całej społeczności lokalnej: 
uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, proboszcz tutejszej parafii, ro-
dzice oraz mieszkańcy wsi.

 Rowerzyści pokonali ponad 10 km trasę. Dzięki wspaniałej 
pogodzie rajd uważamy za wyjątkowo udany – mówił dyrektor 
Roman Izydorczyk. Miłym akcentem na zakończenie było zor-
ganizowanie ogniska w gospodarstwie agroturystycznym „Pod 
Brzozami”. Przygotowane przez panie z Rady Rodziców smako-
łyki wspaniale pokrzepiły wszystkich miłośników dwóch kółek. 
Postanowiono więc wpisać rajd na stałe do kalendarza imprez 
Szkoły Podstawowej w Grochowach. Jest to bowiem niezwykła 
okazja do aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji oraz 
podziwiania piękna rychwalskich krajobrazów.

Nowa rowerowa tradycja 
w Grochowach

W październiku roz-
strzygnięty został kon-
kurs fotograficzny „Kra-
jobraz Gminy Rychwał  
z drzewem w tle”. Zdjęcia 
nadesłane w konkursie 
mogły przedstawiać kra-
jobraz gminy Rychwał, 
w którym występują 
pojedyncze drzewa, ich 
szczegóły, szpaler, aleję, 
zadrzewienia śródpolne 
lub fragment lasu, parku 
czy sadu. Celem konkursu 
było rozwijanie u dzieci  
i młodzieży umiejętności 
obserwacji przyrody, jej doku-
mentowania oraz opisu. 

Do konkursu przystąpiły 
trzy szkoły: Zespół Szkół w Ry-
chwale oraz szkoły podstawowe  
z Grochów i Kuchar Kościelnych. 
Spośród 53 prac wyłoniono zwy-
cięzców:  
• szkoły podstawowe: I miejsce 
Julia Biernad, II miejsce Wiktoria 

Konkurs Fotograficzny „Krajobraz Gminy Rychwał z drzewem w tle”

Frątczak, III Katarzyna Smarz, wy-
różniono prace wykonane przez 
Annę Glanc, Maję Kaźmierczak  
i Martynę Marciniak. 
• gimnazjum: I miejsce Dominika 
Szczap, II  Aleksandra Matuszak,  
III – Iga Bąk, wyróżnienia przy-
znano: Patrycji Jańczak, Nikoli 
Klimczak, Karolinie Funtowicz 
oraz Oldze Gmachowskiej.

Nadesłane prace prezento-
wały wysoki poziom. Wszy-
scy uczniowie biorący udział  
w konkursie  otrzymają na-
grody i upominki, które zo-
staną wręczone w szkołach 
podczas uroczystych apeli  
z okazji święta Odzyskania Nie-
podległości. Zakup nagród w 
konkursie dofinansowany jest 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.„Zaproszenie do środka” –  Julia Biernad

„Zachód słońca” – Dominika Szczap
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Uroczystości stały się okazją do uhono-
rowania nauczycieli i pracowników niepe-
dagogicznych szkół i placówek, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Koniński. 
Wyróżnieni za szczególne osiągnięcia zawo-
dowe pracownicy oświaty otrzymali nagrody 
starosty konińskiego oraz dyrektorów szkół. 
Nagrodę starosty za wybitne wyniki w nauce 
odebrał też Bartosz Śliwicki z drugiej klasy Li-
ceum Ogólnokształcącego w Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, wzoro-
wy uczeń oraz laureat olimpiad i konkursów 
przedmiotowych, m.in. wojewódzkiego i ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach.

Po uroczystej akademii, rozpoczęły się 
obchody związane z jubileuszem trzydziesto-
lecia istnienia placówki. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło byłych pracowników szko-
ły, jej absolwentów i przyjaciół szkoły oraz 
zaproszonych gości i delegacji z placówek 
prowadzonych przez Powiat Koniński.

�0-lecie istnienia obchodził w środę, 1� października �01� r. Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale. Uroczystości 
związane z tym wspaniałym jubileuszem zostały połączone z Obchodami Po-
wiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Jubileusz 30-lecia SOSW w Rychwale
30 lat istnienia ośrodka to kilka pokoleń 

nauczycieli, pracowników szkoły,  uczniów 
i rodziców. Jubileusz to wyjątkowa okazja, by 
po raz kolejny spojrzeć wstecz, dziękując Na-
uczycielom, Pracownikom, którzy nadawali 
Placówce dzisiejszy kształt. Za wieloletni trud 
i za serce podziękowania otrzymali Dyrekto-
rzy Ośrodka: pan Antoni Baranowski dyrektor 
placówki w latach 1985-1996, pan Jan Lima-
szewski – dyrektor Ośrodka w latach 1996-
2006 oraz pani Renata Szczepaniak pełniąca 
tę funkcję od 2006 r. do chwili obecnej. Tak do-
niosły Jubileusz był również doskonałą okazją 
do wręczenia odznak honorowych „Zasłużony 
dla Gminy i Miasta Rychwał”, które na wniosek 
Burmistrza Rychwała Stefana Dziamary, przy-
znano paniom Renacie Szczepaniak i Zofii 
Dziamarze oraz panom Antoniemu Baranow-
skiemui Janowi Limaszewskiemu. Kapituła 
odznaki Honorowej nadała te Odznaki  za ser-
ce i wkład pracy w kształcenie i wychowanie 
kolejnych pokoleń, za dbałość o odpowiednie 
warunki do realizacji zadań dydaktycznych, 
opiekuńczo-wychowawczych, za  efektywną 
współpracę z Samorządem Rychwała oraz 
wieloletnie zaangażowanie się w rozwój pla-
cówki, a w przypadku Pani Zofii i Pana Anto-
niego od pierwszych dni jej istnienia.

Ostatnim punktem uroczystości był bar-
dzo bogaty program artystyczny przygoto-
wany przez nauczycieli i podopiecznych Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Rychwale.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowaw-
czy im. Piotra Janaszka to wyjątkowe miejsce 
z bogatą historią i dorobkiem, którego po-
czątki sięgają roku 1985. Dziś Ośrodek tworzy 
właściwe warunki edukacyjne, wychowawcze, 
zdrowotne i materialne umożliwiające wy-
chowankom prawidłowy przebieg procesów 
rozwoju, rewalidacji, rehabilitacji i integracji.  
Z roku na rok staje się coraz bardziej nowo-
czesną i bogato wyposażoną placówką. SOSW 
w Rychwale to ludzie – kompetentni z ener-
gią, pomysłami, a przede wszystkim z sercem.

Dzień Edukacji Narodowej, 
popularnie nazywany Dniem 
Nauczyciela, to dzień szczególny 
- czas podsumowań i podzię-
kowań pracownikom oświaty 
za ich pracę dydaktyczno - wy-
chowawczą, godną naśladowa-
nia postawę i zaangażowanie.  
W spotkaniu, które odbyło się 
13 października w Zespole Szkół 
w Rychwale, uczestniczyli dyrek-
torzy, nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi, wszyscy, 
którzy na co dzień podejmują 
trud i obowiązek działań wycho-
wawczych w placówkach eduka-
cyjnych gminy Rychwał.

Bardzo ważnym momentem 
było wręczenie odznak hono-
rowych „Zasłużony dla Gminy 
i Miasta Rychwał”. Odznaki, za 
ogromne serce, miłość, ofiarność, 
poczucie odpowiedzialności  
w kształtowaniu i wychowaniu 

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
kolejnych pokoleń młodych Po-
laków w umiłowaniu przeszłości, 
tolerancji i szacunku dla tradycji, 
za kierowanie oświatą w duchu 
postępu pedagogicznego oraz 
pasję wychowania regionalnego  
i pogłębianie więzi z własnym śro-
dowiskiem lokalnym, otrzymały 
panie: Zofia Lewandowska, Anna 
Ćwiek, Kazimiera Ciszak i Ewa Jan-
kowska.

Gminny Dzień Edukacji Na-
rodowej był również doskonałą 
okazją do przekazania gratulacji 
i podziękowań nauczycielom, 
za pełną poświęcenia pracę 
włożoną  w przygotowanie 
uczniów, którzy w roku szkolnym 
2014/2015, zostali laureatami 
i finalistami konkursów przed-
miotowych, które otrzymały pa-
nie: Teresa Kruger-Wasilewska, 
Hanna Janiak, Katarzyna Majew-
ska, Renata Brodecka oraz Ewa 

Pawlak. Gratulacje przekazano 
również Dyrektorowi oraz Ka-
drze Pedagogicznej ze Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Grochowach, 
za osiągnięcie w roku szkolnym 
2014/2015,  najlepszego w gmi-
nie Rychwał wyniku, podczas eg-
zaminu klas VI.
Następnie wręczono nagrody 
burmistrza pedagogom, którzy 
szczególnie zasłużyli się dla roz-
woju oświaty oraz osiągali szcze-
gólne wyniki w pracy z młodzie-
żą dbając także o pozyskiwanie 

środków zewnętrznych i wzoro-
wy wizerunek swych placówek. 

Burmistrz Rychwała Stefan 
Dziamara, dziękując wszystkim, 
którzy troszczą się codziennie  
o rozwój oświaty w gminie, życzył 
zebranym sukcesów osobistych  
i zawodowych oraz wiele satys-
fakcji z wykonywanej pracy. 

Uroczystość uświetnił pro-
gram artystyczny przygotowany 
przez młodzież z Zespołu Szkół 
w Rychwale, występ Orkiestry 
Quantum oraz koncert Chóru 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Rychwale.
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24 września 2015 r. szesnaście 
par z terenu gminy Rychwał świę-
towało Jubileusze 50-lecia, 60-lecia 
i 64-lecia pożycia małżeńskiego. 
W tym wyjątkowym wydarzeniu uczest-
niczyli również: Burmistrz Rychwała 
Stefan Dziamara, Wiceburmistrz Ewa 
Jędrzejczak, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Rychwale Roman Drewniacki 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Beata Lewandowska. Burmistrz Rychwa-
ła wręczył dostojnym Jubilatom medale 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”, 
a także złożył najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia i pomyślności na dal-
szą drogę życia. Uroczystość uświetnił 
występ dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Kucharach Kościelnych. Wszystkim 
parom małżeńskim składamy wyrazy 

Jubileusz par małżeńskich
uznania oraz płynące z głębi serca życze-
nia. Niech wspólnie przeżyte lata, które 
są symbolem wierności i miłości, dowo-
dem wzajemnego zrozumienia i istoty 
związku małżeńskiego, będą wzorem 
i przykładem dla młodych pokoleń wstę-
pujących w związki małżeńskie. 

Jubileusz 50-lecia zawarcia związku mał-
żeńskiego świętowali:
1. Kazimiera i Władysław Czajka
2. Zofia i Stanisław Dominiak
3. Stanisława i Józef Jankowscy
4. Stanisława i Józef Kisman
5. Stanisława i Józef Matuszewscy 

6. Jadwiga i Józef Miedzińscy 
7. Krystyna i Józef Osajda 
8. Zyta i Stanisław Osajda 
9. Halina i Wacław Szumigalscy
10. Halina i Tadeusz Telesińscy 
11. Wiesława i Marian Tomaszewscy 
12. Henryka i Wacław Wasiewicz
13. Modesta i Jerzy Woźniak 

Jubilaci 60-lecia zawarcia związku mał-
żeńskiego to:
1. Marianna i Stanisław Kaźmierczak 
2. Krystyna i Henryk Szymczak 

Jubilaci 64 - lecia zawarcia związku mał-
żeńskiego – Teresa i Henryk Pawłowscy.

W sobotę 19 września au-
tokar pełen rolników z gminy 
Rychwał udał się na Między-
narodową Wystawę Rolniczą 
Agro Show do Bednar. Wyjazd 
zorganizowano w ramach 
współpracy Urzędu Gminy  
i Miasta w Rychwale z Biurem 
Gminnym Wojewódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Po przyjeździe na miejsce 
rolnicy zainteresowani posze-
rzeniem wiedzy, wymianą po-
glądów, nawiązaniem kontak-
tów i zdobyciem doświadczeń 
zaglądali do stoisk producen-
tów maszyn, urządzeń, środ-
ków ochrony roślin, dodatków 
paszowych, firm nasiennych 
oraz instytucji związanych  
z rolnictwem. W każdej kolejnej 
edycji na wystawie prezentowa-
nych jest wiele nowości do pracy  
w gospodarstwie rolnym. Dzię-
ki temu Agro Show pełni rolę 
największej wystawy rolniczej  
w Polsce. Jak co roku szczegól-

Rolnicy z Rychwała na wystawie 
AGRO SHOW w Bednarach

ną atrakcją wystawy były poka-
zy maszyn rolniczych podczas 
pracy w polu: ładowaczy, opry-
skiwaczy, ciągników z pługami, 
który zgromadziły tłumy rolni-
ków.

Uczestnicy z wystawy wró-
cili zadowoleni i pełni wrażeń, 
z marzeniami o nowoczesnym 
parku maszynowym. Marzenia 
te są możliwe do spełnienia, 
ponieważ od 19 października do 
17 listopada br. trwa kolejny na-
bór wniosków na Modernizację 
Gospodarstw Rolnych związa-
nych z produkcją prosiąt, mle-
ka krowiego i bydła mięsnego. 
Wnioski o przyznanie pomocy 
przyjmują oddziały terenowe 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa właściwe 
ze względu na miejsce realizacji 
inwestycji. Szczegółowe infor-
macje na ten temat są dostęp-
ne na stronie www.arimr.gov.pl  
w zakładce aktualności.

 

W czwartek 8 października, 
br. w hali widowiskowo-sporto-
wej w Rychwale uroczyście za-
inaugurowano rok akademicki 
2015/16 w Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku w Rychwale. 

Po powitaniu zaproszonych 
gości głos zabrała Prezes Stowa-
rzyszenia UTW pani Magdalena 
Leśna. W swoim wystąpieniu 
dokonała podsumowania krót-
kiej, ale bardzo owocnej pracy. 
Podkreśliła, że UTW cieszy się  
coraz większą popularnością.  
Z roku na rok przybywa człon-
ków, w tej chwili jest ich 63. 
Członkowie UTW są bardzo zinte-
growaną  grupą. Swoją energią, 
entuzjazmem, pomysłowością 
napędzają rozwój Uniwersytetu. 
Kończąc swoje wystąpienie pani 
prezes podziękowała wszystkim  
wspierającym działalność UTW 
życząc  zdrowia, chęci do nie-
ustannego rozwoju i satysfakcji  
z codziennego życia. Zapewniła, 
że Zarząd dołoży wszelkich sta-
rań, aby zajęcia w ramach UTW 
były dla wszystkich członków za-
dawalające, spełniające ich ocze-
kiwania.

Po wystąpieniu pani prezes 
nadszedł najbardziej podniosły 
moment – immatrykulacja. 17 
nowych członków złożyło ślubo-

„ZNÓW ZABRZMIAŁ „GAUDEAMUS IGITUR”
wanie i otrzymało legitymacje 
członkowskie.
Uroczystość uświetnił wspania-
ły występ chóru pod dyrekcją 
Magdaleny Pająk, który był efek-
tem warsztatów realizowanych 
w 2015 r. w Rychwale w ramach 
projektu współfinansowanego 
przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego.  
W ramach projektu chór wystą-
pił z młodzieżą szkolną również 
podczas uroczystości zorgani-
zowanej przez Koło Gospodyń 
z okazji Dnia Matki,  podczas uro-
czystej Sesji Specjalnej   z okazji 
25-lecia Odrodzenia Samorządu 
Terytorialnego oraz podczas Dni 
Seniora w Dzierzbinie .

Podczas uroczystości nie 
mogło również zabraknąć wykła-
du inauguracyjnego prof. Macie-
ja. Tomczaka n.t „Psychologiczne 
uwarunkowania stanu zdrowia”.

Podziękowanie za pracę, gra-
tulacje z osiągnięć wraz z kwia-
tami, na ręce pani Prezes złożyłli 
burmistrz Stefan Dziamara oraz  
przedstawiciele Samorządu Ry-
chwała. Gratulacje złożyli rów-
nież Starosta Koniński Stanisław 
Bielik oraz Prezesi UTW w Koninie 
i  Rzgowie.
Przed żakami kolejny rok pracy.
ŻYCZYMY WIELU OSIĄGNIĘĆ! 
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Uroczystość rozpoczę-
ła się hymnem państwo-
wym, po czym powitano 
wszystkich zgromadzonych 
na uroczystości.  Burmistrz 
Rychwała Stefan Dziama-
ra podkreślał, że tego typu 
uroczystości to nie tylko 
uczczenie pamięci pomor-
dowanych podczas II Woj-
ny Światowej, ale także 

Uczczono pamięć pomordowanych

Mieszkańcy ziemi kaliskiej i konińskiej po raz 
kolejny stanęli u stóp Pomnika Pomordo-
wanych Kaliszan. W obchodach 73 Rocznicy 

ku czci Pomordowanych podczas II Wojny Światowej 
w Białej Panieńskiej wzięły udział rodziny pomordo-
wanych, poczty sztandarowe organizacji kombatanc-
kich, strażacy, przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych i samorządowcy.

przypominanie młodemu 
pokoleniu o tym, że takie 
czasy były i że należy zrobić 
wszystko, by historia nigdy 
się nie powtórzyła

 Podczas obchodów od-
czytano również nazwiska 
21 poległych osób, które 
w lesie w Białej Panieńskiej 
zostały stracone przez hitle-
rowskiego okupanta.

Następnie uczestnicy 
uroczystości w głębokiej ci-
szy i zadumie oddając hołd 
pomordowanym złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili 
znicze pamięci.

Na zakończenie dzieci 

i młodzież z Zespołu Szkół 
w Rychwale oraz Orkiestra 
Quantum OSP w Rychwale 
zaprezentowały część arty-
styczną, która nawiązywała 
do tradycji patriotycznych 
narodu polskiego.

Ponad 60 koncertów i niemal 120 
prób to bilans pracy Orkiestry Quantum 
w mijającym roku,  Wyjątkowo pracowity 
sezon artystyczny zespół zakończył tra-
są koncertową w nadmorskim kurorcie 
San Mauro Mare. Tradycją stało się już, że 
każdego roku młodzież wyjeżdża zapre-
zentować swój repertuar poza granice 
naszego państwa. „Jeszcze kilka lat temu 
nikt z nas nawet nie marzył o tak odległych 
zakątkach Europy, dzisiaj dzięki wielu 
wspaniałym ludziom możemy wyjeżdżać, 
zwiedzać i podziwiać to wszystko, co dla 
nas nazywa się szczytem świata” – mówi 
Zbigniew Osajda. Orkiestra udała się 
w podróż do słonecznych Włoch. Re-
pertuar orkiestry urozmaicony śpiewem  

Orkiestra Quantum przy grobie św. Jana Pawła II
i tańcem zachwycił mieszkańców włoskich 
kurortów i turystów z całego świata.

Obok zaplanowanych koncertów 
wyjazd był formą nagrody dla młodych 
artystów za wkład pracy na rzecz pro-
mocji gminy Rychwał i rozwoju zespołu. 
Na co dzień budowa wizerunku orkie-
stry wiąże się z wieloma wyrzeczeniami,  
o czym najlepiej wiedzą muzycy i ich naj-
bliżsi.

W tak krótkim czasie udało się od-
wiedzić miejsca światowego dziedzictwa 
kultury, które każdy z nas zna ze szkol-
nych podręczników. Na trasie wycieczki 
znalazły się m. in. Rzym, Watykan, San 
Marino i Wenecja. Największym przeży-
ciem była jednak wizyta przy grobie pa-

pieża Polaka św. 
Jana Pawła II.

Ponad 25-
godzinna po-
dróż autobusem 
nie zniechęciła 
członków orkie-
stry do plano-
wania kolejnych 
wypraw po Eu-
ropie. Z ogrom-
ną ciekawością 
muzycy zasta-
nawiają się do-
kąd w kolejnych 
latach poniosą 
ich muzyczne 
ścieżki?

Pyrczok po raz ósmy
W sobotnie popołudnie 17 października 

w Świetlicy wiejskiej w Glinach, mieszkańcy 
gminy Rychwał jak co roku świętowali zakoń-
czenie jesiennych zbiorów. Święto pieczone-
go ziemniaka – tradycyjny „Pyrczok”, został 
zorganizowany przez Zespół Ludowo-Biesiad-
ny „Bielanki”, Sołectwa: Gliny, Lubiny i Biała 
Panieńska oraz OSP Gliny przy współpracy  
z Samorządem Rychwała. 
Tradycyjnie każdy uczestnik na Pyrczok przy-
niósł ziemniaki zabawnych kształtów i różnych 
wielkości. Tegoroczny, zwycięski ziemniak, 
pani Katarzyny Grędy, ważył ponad 1,5 kg. Od-
był się również konkurs zbierania ziemniaków,  
w którym udział wzięli Radni Rady Miejskiej 
w Rychwale. Najwięcej uzbierał pan Krzysztof 
Raczkowski.

W trakcie spotkania degustowano pysz-
ne potrawy przygotowane przez miejscowe 
gospodynie. Na stołach królowały ziemniaki 
w różnych postaciach m.in. placki ziemnia-
czane, szagówki, kluski żelazne, kluski śląskie 
i słodkie knedle. Imprezę uświetniły występy 
wspaniałych gości, zespołów „Korzeniewian-
ki” oraz” Ale Babki” z Gminy Mycielin, a także 
biesiada z gospodarzami - Zespołem Ludowo 
- Biesiadnym „Bielanki”. 

Orkiestra przy Ołtarzu Ojczyzny w Rzymie
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Uroczystości rozpoczęto 
tradycyjnie barwnym korowo-
dem, który przeszedł przez Mo-
dlibogowice do Kościoła pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej, 
gdzie odbyła się msza święta 
dziękczynna w intencji rolników, 
celebrowana przez probosz-
cza Parafii p.w. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Grabieniach 
ks. Stanisława Maniosa. Staro-
stami dożynek byli mieszkańcy 
Modlibogowic Państwo Teresa 
i Jan Podres. Po mszy korowód 
dożynkowy udał się na plac przy 
Domu Kultury w Modlibogo-
wicach, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości.

Część obrzędową rozpo-
częło symboliczne przekazanie 
chleba przez starostów doży-
nek na ręce burmistrza, który 
następnie pokrojono i którym 
poczęstowano zebranych. 

Jak co roku podczas uro-
czystości dożynkowych uho-
norowano rolników z gminy 
Rychwał, którzy zarówno wy-
nikami produkcyjnymi osią-
ganymi w gospodarstwie, jak 
i postawą społeczną wyróżniają 
się w swoim środowisku. Od-
znaki Honorowe „Zasłużony dla 
Rolnictwa”, przyznane przez Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na wniosek Burmistrza Rychwa-
ła Stefana Dziamary otrzymali: 
Marek Świderski oraz Dariusz 
Durski. Szczególne podziękowa-

W sobotę 22 sierpnia 2015 r. w Modlibogowicach odbyły się Dożynki Gminno - Para-
fialne. Dożynki to najważniejsze wydarzenie dla rolników, święto wieńczące cały 
rok ciężkiej pracy. Przypominają, że to dzięki niej codziennie trafia na stoły w na-

szych domach chleb. Ta piękna tradycja stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamo-
ści. Jest to najbardziej prestiżowa impreza w kalendarzu kulturalnym wsi. 

Gminne Święto Plonów

nia za rolniczy trud, zostały prze-
kazane również przez Powiat 
Koniński. Tytułem Honorowym 
„Zasłużony dla Powiatu Koniń-
skiego” uhonorowano: Marka 
Mizerskiego oraz Przemysława 
Małolepszego. Kolejnymi bardzo 
ważnymi wyróżnieniami były 
odznaki honorowe „Zasłużony 
dla Gminy i Miasta Rychwał”, 
które przyznano: Zofii Micha-
lak, Dariuszowi Sztejkowskiemu 
oraz Zbigniewowi Siwek. Za 

osiągnięcie wysokich wyników 
w produkcji rolnej oraz systema-
tyczne unowocześnianie gospo-
darstwa wyróżnienia otrzymali: 
Violetta i Wiesław Jędrzejaszek 
z Dąbroszyna, Joanna i Roman 
Pawłowscy z Grabowej, Jacek Pa-
kulski z Jaroszewic Grodzieckich, 
Irena i Piotr Śledź z Czyżewa oraz 
Sylwia i Karol Balcerzak z Dąbro-
szyna. Burmistrz Stefan Dziama-
ra złożył również podziękowania 
Państwu Józefie i Feliksowi Fic, 
za aktywną, pełną poświęcenia 
pracę na rzecz społeczności lo-
kalnej gminy Rychwał.

Podczas uroczystości wrę-
czono także list gratulacyjny za 
nominacje do nagrody w XIII 
edycji konkursu „Powiatowy 
Rolnik Roku”, otrzymał go pan 
Sławomir Jezierski z Dąbroszy-
na. Jest nam niezmiernie miło 
poinformować, iż w niedzielę 
23 sierpnia br. w Wilczynie pod-
czas Dożynek Powiatowych pan 
Sławomir, otrzymał nagrodę 
„Powiatowy Rolnik Roku”. Jest to 
prestiżowe wyróżnienie, które 

otrzymują najbardziej przedsię-
biorczy rolnicy z powiatu koniń-
skiego. 

Podczas tegorocznego 
Święta Plonów rozstrzygnięto 
konkurs na „Najpiękniejszą do-
żynkową dekorację nierucho-
mości”. Mieszkańcy dekorując 

swoje posesje wykazali się nie-
zwykłą pomysłowością, pod-
kreślając tym samym lokalne 
tradycje. Komisja konkursowa 
przyznała trzy nagrody główne 
za I, II i III miejsce oraz pięć wy-
różnień. Najpiękniejsze dekora-
cje wykonali: Grażyna i Maciej 
Fic, Małgorzata i Roman Fic oraz 
Dorota i Tomasz Stasiak. Wy-
różnienia, otrzymali: Katarzyna  
i Maciej Tomczak, Jadwiga  
i Józef Andrzejewscy oraz Anna 
i Tomasz Śnieg. Wyróżnione zo-
stały także wsie Kuchary Borowe 
oraz Wardężyn, nagrody trafiły 
na ręce sołtysów tych miejsco-
wości. Nagrody główne zosta-
ły ufundowane przez  Miejski 
Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi w Koninie, nato-

miast nagrody za wyróżnienia 
– ufundowali  Państwo Maria  
i Zbigniew Kwiryng.

Na dożynkach nie zabrakło 
wielu miłych atrakcji. W części 
artystycznej wystąpili młodzi 
artyści z terenu naszej gminy. 

Jako pierwsze na scenie za-
prezentowały się mieszkanki 
Modlibogowic Aleksandra Fic  
i Martyna Zielińska, które przed-
stawiły wiersz, mający formę 
przyśpiewek dożynkowych. 
W piosence Anny Jantar pt. 
„Najtrudniejszy pierwszy krok” 
wspaniale zaprezentowała się 
Wiktoria Wróbel. Kolejnym punk-
tem programu był występ dzieci 
uczęszczających do Świetlicy 
Środowiskowej Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Rychwale. 
Dzieci zaprezentowały utwór  
i taniec ludowy, którego na-
uczyły się podczas warsztatów 
taneczno-wokalnych realizo-
wanych w ramach projektu pn.  
„Z kulturą ludową przez poko-
lenia – warsztaty dla dzieci i se-
niorów” dofinansowanego przez 
Samorząd Województwa Wielko-
polskiego oraz Gminę Rychwał. 
Uroczystość umilały również 
występy zespołów ludowych: 

„Bielanki” z Białej Panieńskiej, 
„Korzeniewianki” z gminy Mycie-
lin oraz Orkiestry Quantum OSP 
z Rychwała.

Było również coś dla podnie-
bienia. Panie z kół gospodyń z Ja-
roszewic Rychwalskich, Siąszyc, 
Święci oraz Wardężyna przy-
gotowały lokalne potrawy oraz 
słodkie wypieki, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowa-
niem gości. Dla smakoszy Panie 
oraz Panowie z OSP z Rychwała 
serwowali pyszną grochówkę. 
Imprezę zakończył zespół Sing 
Band zabawą taneczną, trwają-
cą do późnych godzin nocnych. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy przybyli na Święto Plo-
nów – Dożynki Gminno – Para-
fialne w Modlibogowicach.

Najpiękniejsza dekoracja dożynkowa
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W sobotę 12 września  
w rychwalskim Amfiteatrze 
miało miejsce wydarzenie 
kulturalne „Dotknij Kultury  
w Amfiteatrze”.
„Tatr maski, Dąbroszyn-Ry-
chwał 2015, maska antyczna, 
maska współczesna” to projekt 
dofinansowany przez Zarząd 
Powiatu Konińskiego w ramach 
którego, na scenie zaprezento-
wali się uczniowie ze szkół  gmi-
ny Rychwał, Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego  
w Rychwale oraz Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Rzgowie. 
Wszyscy mali aktorzy przygoto-
wali wspaniałe scenki teatralne, 
których tematem przewodnim 
była maska. Wystawione spek-
takle oceniało jury w składzie, 
którego zasiedli profesjonal-
ni aktorzy. Na tym jednak nie 
koniec atrakcji. Aktorzy teatru 
Wyobraźnia z Wrocławia wy-
stawili wspaniałą inscenizację 
baśni Ignacego Kraszewskie-
go pt. „Dziad i Baba”, do której 
zaangażowali również dzieci. 
Spektakl dostarczył wszystkim 
niezapomnianych wrażeń. Ak-
torzy za występ zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami. 
Po występach teatralnych przy-

Teatr, taniec i literatura czyli kultura w Amfiteatrze

szedł czas na muzykę i taniec. 
Widzowie mogli podziwiać 
„Polkę” w wykonaniu uczest-
ników warsztatów tanecz-
no-wokalnych realizowanych  
w Rychwale, w ramach pro-
jektu „Z kulturą ludową przez 
pokolenia- warsztaty dla dzieci  

i seniorów” dofinansowanego 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Kolejny 
punkt programu przygotowało 
niedawno powstałe Stowarzy-
szenie Vida Artis z Rychwała, 
które realizowało projekt „Ple-
nerowy teatr młodego aktora - 

warsztaty wyrównujące szanse 
edukacyjne”. Podczas dwutygo-
dniowych zajęć, prowadzonych 
w okresie wakacyjnym, przygo-
towano niebanalne widowisko 
teatralno - muzycznego pt. 
„Kopciuszek”. Mini musical spo-
tkał się z uznaniem szerokiego 
grona publiczności a przede 
wszystkim rodziców dzieci 
uczestniczących w warsztatach.  
W skład zespołu artystycznego 
wchodziła  32 osobowa grupa 
aktorów oraz 8-osobowa grupa 
muzyków amatorów. 

Premiera tego spektaklu 
odbyła się w Parku miejskim 
w Rychwale, a kolejne odsłony 
zobaczyły dzieci  w Zespole 
Szkół w Rychwale oraz w Szko-
le Podstawowej w Grocho-
wach.

W sobotę gmina Rychwał 
już po raz kolejny wzięła udział 
w odsłonie Narodowego Czy-
tania – akcji zainicjonowanej 
przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego. W tym roku 
wspólnie czytaliśmy „Lalkę” Bo-
lesława Prusa. Na zakończenie 
wszyscy wysłuchali wspaniałe-
go koncertu Młodzieżowej Or-
kiestry „Silenzio” z Woli.

RYCH&ROLL
Mieszkańcy Rychwała muzycznie zakończyli wakacje. W ostat-

ni weekend sierpnia w Parku miejskim można było usłyszeć różne 
gatunki muzyki, a wśród nich: reggae, rap i rock. Na rychwalskiej 

scenie zagrało aż 9 zespołów muzycznych m.in.: CZARNE STOPY, 
EWAQACJA, SECOND OF LIFE, ZBRODNIA IKARA, i DE INDIGO. Po-
mysłodawcami przedsięwzięcia była grupa młodych ludzi, która 
chciała stworzyć niepowtarzane wydarzenie muzyczne. Ogromne 
zaangażowanie oraz wspaniała inicjatywa godne są docenienia - 
podkreślał  Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. Koncert muzyki 
młodzieżowej odbył się w Rychwale po raz pierwszy, ale na pewno 
nie ostatni.
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okazję spotykać się i rywalizo-
wać w różnych konkurencjach 
sportowych, a także pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów, 
doskonalić umiejętności gry  
w piłkę nożną, koszykówkę, 
piłkę ręczna czy siatkówkę. Nie 
zabrakło także ćwiczeń rucho-
wych. Podczas niedzielnego 
pikniku, całe rodziny integro-
wały się skacząc w workach, 
przeciągając linę, czy strzelając 
celne gole do bramki.

 

SPORTODGŁOSY RYCHWALSKIE• Nr 3  (44 / Październik 2015)

Powszechnie wiadomo, że sport  jest jedną z najlepszych 
form rozwoju dla dzieci, dlatego wraz z rozpoczęciem nowe-
go roku szkolnego ruszyła kolejna edycja projektu powszech-
nej nauki pływania pn. „Umiem pływać” współfinansowane-
go przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  Z pozalekcyjnych 
zajęć sportowych z zakresu nauki pływania korzysta kolejnych 
45 uczniów z klas I-III z terenu gminy Rychwał. Projekt „Umiem 
pływać” jest przyjemny, ale przede wszystkim pożyteczny. Co 
więcej sprawia  dużo radości, bawi, a jednocześnie rozwija ciało  
i ducha najmłodszych. 

Uczą się
pływać

Rodzinne Rajdy Rowerowe w gminie Rychwał to już tradycja  
o czym świadczyć może coraz większa liczba ich uczestników. W 
tym roku począwszy od maja do września, pomimo różnych wa-
runków pogodowych w rodzinnych rajdach uczestniczyło w sumie 
około 300 osób. Rowerowe wycieczki to doskonała forma spędza-
nia czasu wolnego jak i również okazja do wspólnej integracji, nie 
tylko mieszkańców naszej gminy.

Rajdy rowerowe dookoła gminy

Na Stadionie Miejskim  
w Rychwale spotkali się miło-
śnicy sportu w różnym wieku, 

Sportowe zakończenie lata
W niedzielę 27 września mieszkańcy gminy Rychwał 

na sportowo pożegnali lato. Podczas imprezy nie 
zabrakło świetnej zabawy i zdrowej rywalizacji  

w duchu fair play. 

którzy w Turnieju Mieszkań-
ców Sołectw walczyli o puchar 
Burmistrza Rychwała. Podczas 

integracyjnego pikniku sporto-
wego podsumowano również 
projekt pn. „Letnia akademia 
odkrywania talentów sporto-
wych” realizowany w ramach 
Konkursu Mikrodotacji Wielko-
polska Wiara 2015 dofinanso-
wanego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich.

W czasie trwania projek-
tu realizowanego w okresie 
wakacji, 40 uczniów z klas 1-6,  
z terenu gminy Rychwał miało 

Wyścigi kolarskie w Rychwale
16 października na Stadionie Miejskim w Rychwale odbył się 

pierwszy Wyścig Kolarski pod hasłem „Szukamy Młodych Olimpij-
czyków”. Wydarzenie, którego celem było zachęcenie uczniów do 
uprawiania kolarstwa, zostało zorganizowane dzięki współpracy 
gminy Rychwał z Konińskim Ludowym Towarzystwem Cyklistów, a 
dofinansowane przez Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wyścigu 
udział wzięło ponad 30 uczniów z całego powiatu konińskiego. Po-
mimo deszczu, na starcie stanęli uczniowie ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z gmin: Rychwał,  Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk 
oraz z Konina.  W klasyfikacji końcowej szkół podstawowych, I miej-
sce zdobyła SP w Jaroszewicach Grodzieckich, II – SP w Golinie, 
natomiast III SP w Grochowach. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych.


