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Bowiem po raz pierwszy, odbył się Strażac-
ki Korowód Świętego Mikołaja. W niedzie-
lę 6 grudnia, druhowie-mikołajowie odwie-
dzili wszystkie miejscowości naszej gminy. 
Dziesięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  
z workami pełnymi słodkości, wyruszyli z Rynku 
Miejskiego w Rychwale. Kto powiedział, że Mikołaj 
nie może jeździć wozem strażackim? A kto powie-
dział, że to musi być jeden Mikołaj? Może ich być 
wielu. I tak mieliśmy zabawę w całej gminie. Tym 
bardziej gdy sprawia się radość najmłodszym. Ko-
rowód odbył się z pełnymi obostrzeniami sanitar-
nymi. Było głośno i radośnie, były świąteczne prze-
boje, dzwonki i słodkości. No i oczywiście Mikołaje  
w wyjątkowych, bo świątecznych wozach strażac-
kich. Jednym z nich był również Burmistrz Rychwała.

- Co roku organizowaliśmy gminne mikołajki,  
a w ostatnich dwóch latach Jarmark Świąteczny dla 
kilkuset osób. W tym roku, ze względu na pandemię 
było to niemożliwe. Pomyśleliśmy, że w takim dniu 
nie możemy zapomnieć o najmłodszych i stąd zrodził 
się pomysł Korowodu Świętego Mikołaja – mówił 
burmistrz Stefan Dziamara. Święta tuż, tuż, więc po 
zmroku, na rychwalskim rynku rozbłysły iluminacje 
świąteczne, a wśród nich kolorowa choinka. W świą-
teczny klimat wprowadzały rozbrzmiewające kolędy  
i pastorałki.

Gmina Rychwał w tym roku w nieco inny sposób rozpoczęła okres oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

Prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP
/-/ Andrzej Cholewicki 

wraz z bracią strażacką

Korowód Świętego Mikołaja przejechał przez gminę

Dziękujemy jednostkom OSP, które wzięły udział w akcji,a były 
to: Rychwał, Dąbroszyn, Czyżew, Święcia, Kuchary Kościelne, 
Broniki, Rozalin, Jaroszewice Grodzieckie, Siąszyce i Gliny.

Radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

wiary i życzliwości na co dzień
oraz 

szczęścia rodzinnego i sukcesów  
w każdym dniu Nowego 2021 roku.
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Budowa żłobka w Rychwale zakończona

Powstał on w wyniku zmiany użytkowania części budynku szko-
ły podstawowej w Rychwale. Znajdują się tam: sala dla dzieci  
o powierzchni ponad 70 m2, szatnia, łazienka dla dzieci, toale-
ta dla osób niepełnosprawnych, kuchnia, zmywalnia, pomiesz-
czenie gospodarcze oraz gabinet dyrektora. Pomieszczenia zo-
stały wyposażone w meble, sprzęt AGD i RTV, zabawki, pomoce 
dydaktyczne, artykuły plastyczne oraz sprzęt do przygotowa-
nia posiłków dla dzieci. Z uwagi na to, iż pomieszczenia znaj-
dują się na parterze, który jest 2,5 m nad ziemią wybudowano 
szyb windowy. W ramach inwestycji wyremontowano również 
schody wejściowe, zamontowano nowe barierki ochronne,  
a przed budynkiem powstały dwa miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych. Z myślą o maluszkach przed budynkiem 
powstał również plac zabaw. Nowo wybudowany obiekt po-
siada nowoczesne certyfikowane urządzenia do zabaw m.in. 
podwójną huśtawkę, karuzelę, bujaki na sprężynie oraz ze-
staw zabawowy, gdzie dzieci będą mogły mile i aktywnie 
spędzać czas. Dodatkowo całość jest ogrodzona, aby naj-
młodsi mogli czuć się bezpiecznie. Koszt prac budowlanych 

związanych ze zmianą użytkowania 
pomieszczeń szkolnych na żłobek 
oraz zagospodarowanie terenu to 
ok. 590 000 zł. Zakup wyposażenia 
żłobka to koszt ok. 167 000 zł. Re-
alizacja inwestycji została sfinan-
sowana ze środków pozyskanych 
z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawo-
dowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 
małymi dziećmi oraz Resortowego programu rozwoju insty-
tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.  
Żłobek rozpocznie swoją działalność już 1 stycznia 2021 r. – 
pierwotny termin uruchomienia żłobka został przesunięty 
ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego. Dzię-
ki realizacji unijnego projektu rodzice będą mogły wrócić 
do pracy i rozwijać swoje życie zawodowe nie martwiąc się  
o swoje pociechy.

Dobiegły końca prace przy pierwszym żłobku na terenie gminy Rychwał. Żłobek „Jaś i Małgosia” w Rychwale to placówka,  
w której utworzono szesnaście miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.  

Przebudowano drogę gminną w Jaroszewicach Grodzieckich

Prace budowlane obejmowały wy-
konanie 0,9 km odcinka nawierzch-
ni bitumicznej wraz z podbudową 
oraz zjazdów. W ramach inwestycji 
oczyszczono częściowo rowy przy-
drożne z krzewów, co także wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa użyt-
kowników drogi. 
Wykonawcą robót było Trans – Spili 
Sp. z o.o. z Lichenia Starego. Koszt 
inwestycji to 292 149,78 złotych,  

20 listopada 2020 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn.: „Przebudo-
wa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie”. 

z czego kwota 150 000,00 zł to  
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego ze 
środków przeznaczonych na prze-
budowę dróg dojazdowych do pól. 
Przebudowa drogi ma bardzo duże 
znaczenie dla mieszkańców Jaro-
szewic Grodzieckich oraz sąsiednich 
miejscowości, ponieważ usprawni 
połączenie gmin Rychwał i Grodziec.
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Zadanie to jest efektem wieloletnich starań samorządu Rychwała o po-
prawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku DK25. Gmina 
Rychwał z własnych środków przygotowała dokumentację projektową 
dla tego przedsięwzięcia.
Inwestycje wykonuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowe-
go S.A. z Kalisza za kwotę 2 759 909,45 zł brutto.
Zakres prac obejmuje, budowę drogi dojazdowej (ul. Firmowa) z masy 
bitumicznej o dł. 313 m, budowę ścieżki pieszo-rowerowej z masy bi-
tumicznej o dł. 1 457 m, budowę kanału technologicznego, odwodnie-
nia oraz zjazdów, budowę przejścia dla pieszych i chodnika przy zatoce 
autobusowej wraz z oświetleniem drogowym. Tak długo oczekiwana 
inwestycja nie tylko poprawi infrastrukturę drogową na ul. Firmowej, 
ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzy-
stów i zapewni połączenie pieszo-rowerowe z Rychwała aż do Siąszyc. 
Gmina Rychwał czyni również starania o budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż DK25 od Dąbroszyna (Sporne) do Liśca (granica Gminy), żeby 
zapewnić kontynuację ciągu z Rychwała aż do Główiewa.

Nowy chodnik w Siąszycach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu przy współ-
udziale Gminy Rychwał realizuje inwestycję pn. „Budowa ścieżki pieszo

-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) 
- Siąszyce”. 

Dom Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich z nowym wyposażeniem

Gmina Rychwał nagrodzona

Środki na ten cel pozyskano z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, któ-
ry zorganizował konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.  
Zakup wyposażenia zrealizowano w ramach projektu pn. „Z Litwy do Wiel-
kopolski – wieczornica z Panem Tadeuszem”. Całkowita wartość projektu to  
6 400 zł z czego dofinansowanie wyniesie  3 200 zł a wkład własny 3 200 zł to 
środki finansowe gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaroszewice 
Rychwalskie.
Realizacja projektu poprawi warunki przygotowania i prowadzenia spotkań 
muzycznych i literackich, które w tej miejscowości są już tradycją.

Świetlica wiejska w Domu Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich została wyposażona w 30 nowych krzeseł bankietowych, 
3 stoły oraz zestaw nagłaśniający z mikrofonami bezprzewodowymi.

Także w tym roku nasze projekty zosta-
ły nagrodzone w trakcie XXI edycji Kon-
kursu „Działania proekologiczne i pro-
kulturowe w ramach strategii rozwoju 
województwa wielkopolskiego”. Podczas Gali 
podsumowującej konkurs, która prowadzona 
była w trybie on-line Gmina Rychwał otrzyma-
ła nagrodę za projekt: „Usuwanie odpadów  
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po nawozach i typu Big 

– Bag”. 

Nagrodę otrzymała również OSP w Rychwale 
i Orkiestra Quantum za projekt ,,Współczesne 
rytmy historii" - w kategorii działania prokul-
turowe.
Organizatorami konkursu są Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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Wspólna inwestycja w Glinach

Przedmiotem inwestycji była prze-
budowa przepustu zlokalizowanego  
w km 15+398 Czarnej Strugi. 
Przebudowa polegała na roze-
braniu istniejącego przepustu 
konstrukcji ceglano-betonowej  
i wykonaniu nowego z rury stalo-
wej, karbowanej o wymiarach: sze-
rokość 2 970 mm wysokość 2 000 
mm. Zakres inwestycji obejmował 
również przebudowę rowu prawe-
go, polegającą na jego odcinkowej 
likwidacji oraz zmianie geometrii 
koryta. 
W ramach realizacji przedsięwzięcia dostosowano przebieg 
istniejącej drogi powiatowej do zaprojektowanych rozwią-
zań związanych z wykonaniem przepustu. Prace obejmo-
wały także kształtowanie, profilowanie i odmulenie istnie-
jącego koryta cieku Czarnej Strugi oraz umocnienie dna  
i skarp. Roboty drogowe obejmowały poszerzenia jezdni 

• pobudzanie aktywności przedsiębiorców w szczególności prowadzących 
działalność gospodarczą w dziedzinie transportu, 
• promocja terenów i walorów inwestycyjnych (w tym otoczenia podatkowe-
go) Gminy Rychwał 
• pozyskiwanie nowych przedsiębiorców, w szczególności poprzez pomoc 
merytoryczną w zakładaniu na terenie gminy Rychwał siedzib, oddziałów, 
filii.
Od 1 stycznia 2021 r. na terenie naszej gminy obowiązywać będą obniżone 
stawki podatku od środków transportowych. Dla przykładu: dla samocho-
dów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów po-
wyżej 31t. od nowego roku obowiązywać będzie stawka 1 382,00 zł zamiast 
dotychczasowej 2 300,00 zł. Z obniżonych stawek korzystać będą wszystkie 
podmioty gospodarcze mające swoją siedzibę na terenie gminy Rychwał.
Wykonawcą usługi będzie wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma: 
E-MONACO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej 
Kamienicy.

Gmina Rychwał obniża podatki i zaprasza inwestorów

AKTUALNOŚCI

oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.
Inwestycja ta znacznie poprawi komunikację między gmi-
nami Rychwał i Mycielin. Poszerzenie przepustu i mostu na 
strudze umożliwi sprawne przemieszczanie się zarówno sa-
mochodów osobowych jak i dużego sprzętu rolniczego.
Inwestycja jest realizowana w ramach porozumienia z Po-
wiatem Konińskim, który opracował dokumentację dla 
tego zadania oraz porozumienia z Powiatem Kaliskim, który 
sfinansował wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie 
gminy Mycielin.
Realizacja zadania nie byłaby możliwa bez wsparcia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który na 
ten cel przeznaczył dotację w wysokości 250 000 zł. Wartość 
inwestycji to 290 855,76  zł. Wykonawcą robót był Zakład 
Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak  
z siedzibą w Tuliszkowie.

     Na początku grudnia odbył się odbiór techniczny zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3248P w miejscowości 
Gliny poprzez przebudowę przepustu. 

30 listopada br. podpisano umowę na „Świadczenie usług marketingowo-doradczych w celu rozwoju gospodarczego 
gminy Rychwał”. Celem umowy jest :
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eKURENDA

Zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020

Nie masz jeszcze eKurendy w swoim telefonie? Nie zwlekaj! Już 
dziś pobierz aplikację. To bardzo proste i zajmie tylko kilka sekund. 
W celu otrzymywania powiadomień wymagane jest jedynie do-
stęp do Internetu w telefonie. Pobierz aplikację ze sklepu Google 
Play lub AppStore, następnie wpisz nazwę swojego sołectwa np. 
Rychwał i gotowe. Możesz się cieszyć szybkim dostępem do naj-
ważniejszych informacji w sprawach związanych z twoja gminą  
i sołectwem.

Pobierz bezpłatną aplikację:
 https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje/

MIESZKAŃCY GMINY RYCHWAŁ!
Już działa bezpłatna aplikacja eKurenda, którą wdrożyliśmy 

specjalnie dla Was.

Kolejne ekologiczne inwestycje w gminie Rychwał!
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale wzbogaci-
ła się o instalację fotowoltaiczną o mocy 6,5 kWp. 
Instalacja powstała dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. Przyznane wsparcie to kwota 29 700 zł. Koszt 
inwestycji wyniósł 33 000 zł. Produkcja energii z instalacji 

fotowoltaicznej pozwoli pokryć roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną całego budynku OSP i zredukować emisję 
CO2. Podobna inwestycja, dofinansowana z WFOŚiGW w Poznaniu, powstaje również na budynku OSP w Grochowach.

30 listopada br. zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020 na 
terenie gminy Rychwał – najważniejsze badanie polskiego rol-
nictwa realizowane raz na 10 lat. 
Miło nam ogłosić, że wykonaliśmy plan w 100% i spisaliśmy 1102 

gospodarstwa rolne z całej gminy! 
Szczególnie cieszy nas, że blisko jedna piąta gospodarstw sko-
rzystała z możliwości samospisu przez Internet. To udowadnia,  
że polskie gospodarstwa rozwijają się, wykorzystują technologię  
w większym stopniu niż 10 lat temu i stają się coraz bardziej no-
woczesne.
Udało się to osiągnąć dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i instytu-
cji wspierających działania GUS – rolników, rachmistrzów, Gmin-
nych Biur Spisowych, pracowników służb statystyki publicznej 
oraz osób zaangażowanych w realizację prac spisowych. Pomogli 
nam też lokalni dziennikarze, nauczyciele i samorządowcy.
PSR 2020 został zrealizowany w szczególnych warunkach stanu 
epidemii i co więcej – z powodzeniem, dlatego tak bardzo do-
ceniamy zaangażowanie wszystkich ludzi w prace spisowe. Bez 
ich zaangażowania nie osiągnęlibyśmy tak korzystnego wyniku! 
Serdecznie dziękujemy!
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OŚWIATA I WYCHOWANIE

Święto Eukacji Narodowej w gminie Rychwał

Ze względu na trwającą pandemię spotkanie zostało zorganizowane w Hali Widowi-
skowo-Sportowej. Burmistrz Stefan Dziamara, podziękował wszystkim pedagogom  
i pracownikom oświaty za to, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie podejmują 
misję codziennej pracy. Życzył wszystkim dużo sił, wytrwałości, a przede wszystkim 
zdrowia. Ten szczególny dzień stał się również okazją do wręczenia odznaczeń oraz 
nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, które otrzymało 18 osób. 
Podczas spotkania zostały również wręczone tytuły honorowe „Zasłużony dla po-

W zmienionej formie, ale bardzo uroczyście 19 października br. odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej  
w Rychwale. 

wiatu konińskiego”, które otrzymały: Maria Kobierska oraz 
Aleksandra Cicha. Odznaką „Zasłużony dla Gminy i Miasta 

Rychwał” uhonorowano: Krystynę Augustyniak, Krzysztofa Pa-
luszkiewicza i Karola Gołzę. Gratulujemy nagrodzonym.

Zaprogramowali swoją przyszłość
• SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSZEWICACH GRODZIECKICH

„Zaprogramuj swoją przyszłość” to kolejny projekt finansowany przez Fundację 
mBanku. 
Głównym celem projektu jest niekonwencjonalne podejście do nauki, poprzez szu-
kanie alternatywnych rozwiązań, które opiera się na ciekawych zajęciach i warszta-
tych z projektowania. Micro:bit to niezwykle popularna płytka, dzięki której dosłow-
nie każdy może zacząć swoje przygody z elektroniką i programowaniem. Platforma 
jest chętnie używana przez dzieci i młodzież, jest więc ona również często wybierana 
przez rodziców i nauczycieli. Moduł, który powstał z inicjatywy BBC, okazał się świet-
nym narzędziem do nauki zgodnej z filozofią STEM (ang. science, technology, engi-
neering, mathematics) i jest obecnie popularny na całym świecie.
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Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych została Laureatem  
V Edycji Konkursu Ekologicznego "Edukujemy - Pomagamy". 
Konkurs organizowany jest przez firmę Reba Organizacja Odzysku S.A. i polega na zbiórce jak 
największej ilości zużytych baterii i przenośnych akumulatorów. Konkurs miał na celu rozwija-
nie postaw proekologicznych wśród dzieci i skierowany był do wszystkich placówek oświato-
wych i wychowawczych całej Polski. W ramach akcji uczniowie szkoły zbierali zużyte baterie, 
które poddane zostały ponownemu przetworzeniu, za co szkoła otrzymała nagrody rzeczowe 
m.in. zestaw książek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniej-
szych zabawek, moda na misie nie przemija. Przedszko-
laki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misio-
wej krainie. Poznały historię Święta Pluszowego Misia, 
wspólnie bawiły się przy piosenkach m. in: „Jadą, jadą 
misie”, „Był sobie Miś”, „Czy ktoś widział Pana Misia”. 
Dla dzieci w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: za-
bawy ruchowe, plastyczne, konkursy, misiowe tańce, 
spotkanie z Pszczółką Mają, która częstowała dzieci 
tym, co misie lubią najbardziej czyli pysznym miodem. 
Misiowym pląsom i radości nie było końca.

Laureaci konkursu ekologicznego  „Edukujemy-Pomagamy”

Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu

• SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCHARACH KOŚCIELNYCH

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dniu 25 listopada przedszkolaki z Zespołu Przedszkoli w Rychwale uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia 
Pluszowego Misia.

Konkurs antynikotynowy rozstrzygnięty       

Cyfrowa Szkoła 

• SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHWALE           

• SZKOŁA PODSTAWOWA W GROCHOWACH      

Szkoła Podstawowa w Grochowach otrzymała 25 tabletów  
i laptopa, w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska. 

Działania, zainicjowane przez Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego, zakładały wsparcie 600 szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. Dzięki temu nauczyciele mogą łączą się 
z uczniami w ramach lekcji prowadzonych przez Internet, uroz-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie zorganizował XX edycję konkursu antynikotynowego pod hasłem  
„Palić, nie palić - oto jest pytanie?” dla uczniów klas VI szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. 

Zadaniem konkursowym tegorocznej edycji było napisanie 
apelu do rówieśników pod hasłem ,,Palić, nie palić - oto 
jest pytanie?”, na temat szkodliwości używania e-papie-
rosów. Partnerem konkursu na etapie powiatowym byli 
m. in. Urząd Miejski w Koninie oraz Starostwo Powiatowe  
w Koninie. W etapie powiatowym udział wzięło 15 szkół 
podstawowych z miasta Konina i powiatu konińskiego.

Laureatem konkursu został 
uczeń klasy szóstej szkoły pod-
stawowej im. Arkadego Fiedlera  
w Rychwale Kacper Smelczyń-
ski zajmując III miejsce. Gratu-
lujemy i życzymy wielu sukce-
sów.

maicając je różnymi treściami multimedialnymi. Większość zajęć 
zaczyna przypominać webinary, czyli warsztaty z wykresami, fil-
mami, udostępnianiem e-podręczników i wielu innych multime-
dialnych pomocy dydaktycznych. Projekt Cyfrowa Szkoła Wielko-
polska otwiera przed uczniami nowe możliwości oraz  motywuje 
do dalszej pracy i rozwoju.         
Na tym jednak nie koniec. Uczniowie wzięli udział w lekcjach 

„e-Planetobusa”, zajęć mających na celu przybliżenia zagadnień 
związanych z układem słonecznym realizowanych wirtualnie 
przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzięki współpracy  
z CKN szkoła otrzymała profesjonalny sprzęt do prowadzenia na-
uki zdalnej.
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     Zakup ten został sfi-
nansowany z rezerwy 
części oświatowej sub-
wencji ogólnej na rok 
2020 - 0,04% w kwocie 
ponad 75 000 złotych. 
Pracownia ta umożliwi 
nie tylko zajęcia stacjo-
narne w budynku szko-
ły w Dąbroszynie, ale 

również będzie można je wykorzystać w innych placówkach 
oświatowych na terenie naszej gminy. Unowocześnienie za-
jęć pozwoli uczniom na zgłębienie tajników wiedzy, nie tylko 
teoretycznej, ale również praktycznej. Nauczyciele będą mo-

Mobilne pracownie w szkole 

• SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROSZYNIE     
OŚWIATA I WYCHOWANIE

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie powstała super nowoczesna mobilna pracownia  
do prowadzenia zajęć praktycznych z chemii, fizyki, przyrody i biologii. 

Takim przykładem jest Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Gminny w Rychwale, który dokłada 
wszelkich starań, aby pomóc  dzie-
ciom przetrwać ten trudny czas.  
W czasie pandemii rychwalskie TPD 
już czterokrotnie przygotowało pacz-
ki żywnościowe dla dzieci z rodzin 

RYCHWALSKIE TPD POMAGA

Rolnicy z gminy Rychwał w gronie finalistów ogólnopolskiego 
konkursu ,,Sposób na Sukces”

SPOŁECZEŃSTWO

gli przekazywać swoją 
wiedzę, umiejętności, 
zachowania i posta-
wy, czyli aktywizować 
ucznia do stosowa-
nia zdobytej wiedzy  
w praktycznym dzia-
łaniu. Wiadomo bo-
wiem, że nic tak nie motywuje do nauki, zainteresowania 
przedmiotem i budzeniem emocjonalnego zaangażowania, 
jak czynny udział w zajęciach. Dzięki tej pracowni placówka 
wzbogaciła się o różnorodne pomoce dydaktyczne do wyko-
nywania doświadczeń, ale również o trzy tablice interaktyw-
ne, tablicę interaktywną – mobilną i laptopa.

Tegoroczna edycja została ob-
jęta Patronatem Honorowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. W tym 
roku wyjątkowo ze względu 
na sytuację epidemiologiczną 
gala finałowa przyjęła formu-
łę bezpieczną dla uczestników  
i odbyła się online. Jest nam nie-

zmiernie miło poinformować, że w gronie finalistów kon-
kursu znaleźli się mieszkańcy naszej gminy Państwo Ilona  
i Marek Michalakowie z Kuchar Borowych, którzy prowadzą 
Przyzagrodową Produkcję Sera SEROWNIA. 
W imieniu Samorządu Rychwała finalistom gratulacje oraz 
upominek, przekazał burmistrz Stefan Dziamara. 

Rozstrzygnięto XX edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na 
obszarach wiejskich organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

W związku z panującą pandemią, zawieszono działalność wszystkich placówek wsparcia dziennego w tym świetlic śro-
dowiskowych oraz ognisk wychowawczych, ale są takie miejsca, które działają nadal, wspierając dzieci i ich rodziny na 
odległość.

Gratulacje przekazali również Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Starosta Powiatu 
Konińskiego Stanisław Bielik. Jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy tego 
wspaniałego 
wyróżnienia 
i życzymy ko-
lejnych owoc-
nych przed-
sięwzięć na 
rzecz rozwoju 
przedsiębior-
czości na te-
renie gminy 
Rychwał .

potrzebujących wsparcia z terenu 
naszej gminy Rychwał. Wszystko za 
sprawą projektu pn. „Żółty Talerz” 
realizowanego w Środowiskowym 
Ognisku Wychowawczym TPD.
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Realizacja kolejnego projektu z zakresu pomocy społecz-
nej i integracji, pozwala Samorządowi Rychwała wspierać 
seniorów, osoby zmagające się z niepełnosprawnością oraz 
ich rodziny.
Pozyskane środki w kwocie ponad 534 tys. zł zapewnią funk-
cjonowanie Klubu Seniora, usługi opiekuńcze oraz wsparcie 
dla osób, które na co dzień opiekują się bliskimi.
Zaplanowane działania zapewne wpłyną na poszerzenie wie-
dzy i umiejętności uczestników. Projekt oprócz usług opiekuń-
czych, warsztatów i szkoleń obejmuje również porady psycho-
loga i prawnika. Niestety z uwagi na wprowadzenie szeregu 
obostrzeń niektóre działania rozpoczną się w późniejszym 
terminie, a będą to m.in. warsztaty muzyczne, manualne, ar-
tystyczne, spotkania integracyjne. Przygotowania do realizacji 
poszczególnych działań trwają. Ostatnio zakupiono wyposa-
żenie dla Klubu Seniora oraz zorganizowano usługi opiekuńcze.  

Projekt 
„Zadbajmy razem o lepsze jutro!” 

Pierwszy rok funkcjonowania 
Środowiskowego Domu Samopomocy

 w Rozalinie 

Mamy nadzieję, że już wkrótce rychwalscy seniorzy będą 
mogli brać aktywny udział w projekcie „Zadbajmy razem  
o lepsze jutro!”.

SPOŁECZEŃSTWO

Minął rok działalności Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rozalinie dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi. 
W dniu kiedy minął dokładnie rok, od oficjalnego otwarcia 
Domu, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara w imieniu Samo-
rządu Rychwała, na ręce Kierownik Małgorzaty Pawłowskiej oraz 
Pracowników, przekazał gratulacje wraz z życzeniami oraz po-
dziękowania za aktywną pracę na rzecz ŚDS.
Ten rok był bardzo trudny pod wieloma względami. Pandemia 
koronawirusa nie pozwoliła na realizację wielu planów i za-
mierzeń. Mimo wszystko, podopieczni realizują swoje pasje 
oraz spełniają marzenia o samodzielności. Dla wielu z nich ŚDS  
w Rozalinie to placówka, gdzie nie tylko grają w gry, bawią się, 
ale przede wszystkim uczą i pogłębiają swoje umiejętności ma-
nualne, które wykorzystają w życiu codziennym. Dzień w ŚDS 
jest bardzo różnorodny. Wśród wielu atrakcji przygotowanych 
dla uczestników są zajęcia ruchowe i sportowe, informatyczne, 
terapia manualna, prace w ogrodzie, nauka gotowania, sprzą-
tania i zajęcia kulinarne. Wszystkie te aktywności mają na celu 
nabycie i doskonalenie nowych umiejętności i poprawę poczucia 
własnej wartości. 

W chwili obecnej, w związku z pandemią możliwości ŚDS  
zostały bardzo mocno ograniczone, jednak pracownicy poprzez 
pracę zdalną, portale społecznościowe i strony internetowe są  
w stałym kontakcie z uczestnikami. Jest to doskonałe rozwią-
zanie, które pozwala na dalszą pracę na rzecz podopiecznych. 
Obecnie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rozalinie 
przebywa 23 uczestników. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
jubileuszu.
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Dzień 11 Listopada każdego roku 
budzi w nas wiele emocji. Jest to 
czas zadumy i wspomnień o tych, 
którzy walczyli o wolność. To 
czas, kiedy sięgamy do kart histo-
rii Polski, wspominamy minione 
czasy. Tradycją w naszej gminie 
jest organizowanie obchodów 
Święta Niepodległości w Rychwa-
le, Grochowach i Grabowej. Co 
roku odbywały się także wspania-
łe koncerty organizowane przez 
Orkiestrę Quantum. Towarzyszyła 
temu zawsze podniosła i radosna 
atmosfera. W tym roku z uwagi na 
panującą pandemię niemożliwe 
było spotkanie w szerokim gro-
nie i wspólne radowanie się z 102. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Mimo wszelkich 
niedogodności i ograniczeń Sa-
morząd Rychwała zorganizował 

KULTURA

skromniejsze obchody niż do-
tychczas. Odbyły się Msze Święte  
w intencji Ojczyzny w Grocho-
wach i Rychwale, a przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz 
delegacje złożyli symboliczne wią-
zanki kwiatów na Rynku Miejskim  
w Rychwale oraz przy Mogile Po-
wstańców Styczniowych w Gra-
bowej i Grochowach. Punktualnie 
o godzinie 12:00 na rychwalskim 
rynku zabrzmiał też Hymn Polski. 
Gmina Rychwał włączyła się w ten 
sposób w akcję "Narodowa do 
Hymnu". 

- Wierzę, że każdy z Mieszkańców 
Gminy i Miasta Rychwał znajdzie 
chwilę by zastanowić się jak waż-
na jest dla współczesnego pokole-
nia pamięć o rodakach walczących 
o wolność i niepodległość naszego 
kraju. Pielęgnujmy w tym trud-

nym czasie więzi międzyludzkie 
oparte na wzajemnej otwartości, 
życzliwości i pomocy. Serdecznie 
Państwa pozdrawiam i życzę dużo 
zdrowia oraz spokoju – mówił bur-
mistrz Stefan Dziamara. 
Dziękujemy wszystkim, którzy  
w tym trudnym czasie włączyli się 
w organizację tego ważnego dla 
nas święta. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do wszystkich 
Delegacji, Kosynierów, muzyków 
rychwalskiej Orkiestry Quantum, 
druhów Strażaków oraz Har-
cerzy z 98 Drużyny Harcerskiej  
w Grochowach. Dziękujemy rów-
nież szkołom podstawowym  
w Grochowach, Dąbroszynie, oraz 
Białej Panieńskiej które zadbały  
o to, aby miejsca pamięci w gmi-
nie Rychwał wyglądały naprawdę 
wyjątkowo.

11 listopada -  Święto Niepodległości
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Olędrzy na południu gminy Rychwał

„Jak długo w sercach naszych…”

Gmina Rychwał obejmuje swym obszarem 
południowe skrawki Puszczy Pyzdrskiej. 
Charakter terenu determinował tu loka-
lizację i rozmieszczenie osad olęderskich. 
Większość powstała w skutek karczunku 
lasu (na glebach leśnych) lub na terenach 
wtórnie zarosłych. Kolonizacja olęderska 
postępowała w latach 1746-1793. Jeszcze 
na starych mapach spotkać można dane 
nazwy osad: Gliny Olędry, Jaroszewickie 
Olędry, Złotkowskie (Złotowskie) Holendry. 
Gliny Olędry (dzisiejsze Gliny) nazywane 
były Bialskimi Holendrami lub Holendrami 
Biała. Holendry Lubień to dzisiejsze Lubiny. 
Rybno Holendry to dzisiejsze Rybie. Nazwy 
te były jeszcze wzmiankowane na mapie  
z 1859 roku.Gliny Olędry i Lubieńskie 
Olędry założone zostały w latach odpo-
wiednio: 1771 oraz 1776 na dobrach 
kościelnych zakonu klasztoru Św. Klary 
(Franciszkanek z Kalisza). Mieszkali tu za-

Życie kulturalne w czasie pandemii zostało bardzo mocno ogra-
niczone. Część instytucji przeniosła swoją działalność do sieci 
lub ograniczyła się do zajęć indywidualnych. 
Bez złudzeń pozosta-
je jednak fakt, iż ten 
trudny czas nie sprzyja 
rozwojowi działalności 
artystycznej lokalnych 
zespołów. Nie odbył się 
koncert patriotyczny Or-
kiestry Dętej Quantum 
OSP, który przyciągał za-
wsze tłumy słuchaczy nie 
tylko z Gminy Rychwał. 
Mimo trudnej sytu-
acji Rychwalska Orkiestra Quantum wykorzystała czas na pra-
cę merytoryczną i zrealizowała cykl warsztatów artystycznych, 
które były współfinansowane przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Powiat Koniński, Stowarzyszenie Solidarni  
w Partnerstwie oraz Fundację PGNiG i Fundację Orlen. Zamiast 
koncertu pieśni patriotycznych, muzycy opracowali materiał 
na płytę edukacyjną o tym samym tytule. Trafi ona do szkół  
w gminie Rychwał i powiecie konińskim. Przepiękna muzyka 
patriotyczna została wzbogacona o ścieżki filmowe, które do-
skonale akcentują treść pieśni i nawiązują do walki o wolność  
i niepodległość. „Dzisiaj polskiej młodzieży potrzebne są wzorce. 
Możemy je wskazywać w najróżniejszy sposób. (…) Jako Orkiestra 
Quantum razem ze Stowarzyszeniem Vida Artis w Rychwale ta-
kie działania prowadzimy od wielu lat. Wychowujemy wspaniałą 
młodzież, która bardzo mocno angażuje się w działalność arty-
styczną, a to z kolei wzmacnia nasz lokalny potencjał aktywistów 
kultury.”- Zbigniew Osajda.

równo katolicy, jak i ewangelicy. W przywi-
leju lokacyjnym dla Lubieńskich Olędrów 
osadnicy określani są jako uczciwej wiary 
i obrządków rzymsko-katolickich… teraz 
i na potym będący Polakami. Byli chłopa-
mi wolnymi i Polakami (jednak określani 
mianem Holędrów). Osiedli w lesie wyma-
gającym karczunku (pojawia się data umo-
wy lokacyjnej 10 XI 1776 r.).W Siąszyckich 
albo Złotowskich Holendrach powstałych 
około 1786 roku jeden z dwóch znanych 
osadników – Łukasz Łyszkowski był praw-
dopodobnie emigrantem, który powrócił 
z zagranicy. O obu wiemy jedno – byli ka-
tolikami. Warto wspomnieć, iż kolonizacja 
olęderska tzw. puszczańska południa po-
wiatu konińskiego reprezentowała drugą 
falę osadnictwa determinowaną ukazami 
zaborcy - Królestwa Prus po 1793 roku. 
Zaludnienie w latach 1789-1791 wynosiło 
odpowiednio: Gliny Oledry – 95, Jarosze-

wickie Olędry – 64, Lubieńskie albo Biała 
Olędry – 127, Siąszyckie/Złotowskie Ole-
dry – 19. Budownictwo determinowane 
było dostępnością materiału drzewnego, 
wydobywano również rudę darniową,  
z której powstawały „żelazne domy”.  
Z uwagi na odległość ośrodka duszpa-
sterskiego (siedziby parafii ewangelickiej  
w Grodźcu) miejscowa ludność podlegała 
kantoratom w Zamętach (ocalał kościół 
poewangelicki) oraz w Grądach Nowych. 
Ludność olęderską wyznania luterańskie-
go niekiedy określano mianem „dysydenc-
kiej”. Specyfiką narodowościowo-wyzna-
niową kolonistów jest duży udział ludności 
katolickiej oraz typowo polskiej (o Pol-
skich nazwiskach) sugerująca pochodze-
nie z zachodniej Wielkopolski, pogranicza  
z Brandenburgią i Pomorzem.
                                            Bartosz Kiełbasa

Nowości wydawnicze w rychwalskiej bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale w ramach Programu Bi-
blioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek- Priorytet 
1", którego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich 
bibliotek publicznych, otrzymała w roku 2020 dotację w wysokości 9 474 zło-
tych. Dotację wykorzystano na zakup nowości wydawniczych do rychwalskiej 
biblioteki. Projekt „Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa”.


