
Sesja specjalna z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego

        

  W piątek 12 czerwca br. w ramach obchodów XVII Święta Ziemi Rychwalskiej  w Rychwale odbyła się uroczysta sesja specjalna poświęcona Jubileuszowi 25 - lecia samorządu terytorialnego w gminie Rychwał. W Hali widowiskowo-sportowej spotkali się parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy Rychwała oraz goście z sąsiednich gmin i powiatu konińskiego. Uroczysta sesja rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego, następnie zebranych przywitał Przewodniczący Rady Miejskie w Rychwale obecnej kadencji Roman Drewniacki.  
      

      Podczas sesji wręczone zostały odznaczenia, honorowe tytuły i podziękowania za pracę na
rzecz rychwalskiej społeczności. Tytuły honorowe „Zasłużony dla powiatu konińskiego” wręczył
starosta Stanisław Bielik. Otrzymały je Teresa Krüger-Wasilewska (dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kucharach Kościelnych) i Zofia Stempin (technik doradca, pracownik
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z siedzibą w Rychwale). Odznaki
honorowe „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał” otrzymali: Wiesław Bednarek (radny powiatu
konińskiego), Stanisław Bielik (starosta koniński), Roman Drewniacki(przewodniczący Rady
Miejskiej w Rychwale), Leokadia Śniegowska oraz Roman Stanisławski i Tadeusz Rymarski. W
tym gronie nie zabrakło sołtysów dawnych i obecnych. Odznaki otrzymali: Ireneusz Górski
(Rybie) oraz Feliks Szymański (Jaroszewice Grodzieckie). Kapituła przyznała też odznaki
Janowi Bartczakowi (burmistrz Rychwała w latach 1998-2010) i Stefanowi Dziamarze (burmistrz
Rychwała od 2010 roku do chwili obecnej). Specjalne podziękowania otrzymali Andrzej
Cholewicki (burmistrz Rychwała w latach 1990-95) i Lucyna Pankowska (burmistrz Rychwała w
latach 1995-98). Burmistrz Rychwała wręczył również wyjątkowe, kryształowe statuetki, które
otrzymali: Krzysztof Cichy –najdłużej sprawujący funkcję radnego Rady Miejskiej w Rychwale, a
także Marek Kowalski i Antoni Wojtczak –najdłużej sprawujący funkcję sołtysa. W trakcie sesji
swoimi wspomnieniami z Rychwała podzielili się pochodzący z tej gminy prof. Andrzej Legocki –
wybitny naukowiec w dziedzinie biochemii i biologii molekularnej roślin, oraz Tadeusz
Grzegorzewski – utytułowany lekkoatleta. Obaj panowie otrzymali też odznaki honorowe
„Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”. Uroczystość uświetniły występy artystyczne. Dzieci
Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych i Zespołu Szkół w Rychwale, które zaśpiewały
piosenki o gminie, a Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku – pieśni okolicznościowe. Na
zakończenie wszyscy wysłuchali wspaniałego koncertu grupy Blues Makers.
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