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MAGIA ŚWIĄT W RYCHWALE 

W drugi weekend grudnia, tradycyjnie na rychwalskim rynku zorganizowano Jarmark Bożenarodzeniowy.

Nie zabrakło bożonarodzeniowych ozdób, choinek, rę-
kodzieła i innych świątecznych akcentów. Na dzieci cze-
kało wiele niespodzianek, dzięki którym mogły poczuć 
się jak w bajce. Nie mogło zabraknąć również Świętego 
Mikołaja, który rozdawał słodkie upominki. Na scenie 
wystąpili młodzi artyści, którzy zaprezentowali swoje 
wokalne umiejętności w świątecznej odsłonie. 
Rychwalski jarmark jak co roku przyciągnął nie tylko 
mieszkańców gminy Rychwał, którzy mogli przyjemnie 
spędzić czas i poczuć magiczną atmosferę świąt Bożego 
Narodzenia.
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AKTUALNOŚCI

ZASADY DYSTRYBUCJI WĘGLA W GMINIE RYCHWAŁ

ROZTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU " ŁĄCZY NAS WIELKopolskieE"

WOLNE MIEJSCA W RYCHWALSKIM ŻŁOBKU

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że są wolne miejsca w naszym żłobku. 

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do placówki 
zapraszamy do siedziby żłobka

 przy ul. Sportowej 11 w Rychwale, 
lub do kontaktu telefonicznego: 601-233-603.

UWAGA!
 RODZICE NIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KRYTERIUM 

POSIADANIA ZATRUDNIENIA. 
O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

24 listopada 2022 r. Gmina Rychwał podpisała z PGE Paliwa Sp. z o.o. umowę dotyczącą sprzedaży węgla na po-
trzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.  Od 1 grudnia br. rozpoczę-
to proces wydawania węgla mieszkańcom, który można odbierać z czterech składów zlokalizowanych na terenie 
naszej gminy.

9 listopada 2022 roku odbyło się wydarzenie „Jak wiele nas łączy” – rozstrzygnięcie plebiscytu „Łączy nas WIEL-
kopolskiE”, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Stopa bioniczna umożliwiająca naturalny chód po amputacji 
kończyn; program rehabilitacji pacjentów z mózgowym pora-
żeniem dziecięcym, wykorzystujący wirtualną rzeczywistość; 
wspólne działania promujące energię odnawialną czy wresz-
cie rewitalizacja, która uwzględnia potrzeby mieszkańców, to 
te projekty zwyciężyły w pierwszej edycji plebiscytu „Łączy 
nas WIELkopolskiE” na najlepsze projekty unijne zrealizowane  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020. Głosowanie zakończyło się 23 października. 
Burmistrz Rychwała zabrał głos w panelu dyskusyjnym „ Co z tym 
klimatem? - przemyślane działania dla przyszłości”. Z rąk Marszał-
ka Województwa Marka Woźniak, w imieniu Gminy Rychwał, Go-
lina, Wierzbinek i Tuliszków, odebrał nagrodę za pierwsze miejsce 
w plebiscycie czytelników magazynu „Nasz Region” – „Łączy nas 
WIELkopolskiE” na najlepsze projekty zrealizowane z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014-2020).
Projekt „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na te-
renie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” zdobył laur 

Węgiel jest sukcesywnie zamawiany zgodnie z doko-
nanymi wpłatami. Po odnotowaniu wpłat wyznaczeni 
przedsiębiorcy kontaktują się bezpośrednio z mieszkań-
cami, w celu uzgodnienia szczegółów odbioru lub do-
starczenia zamówionego towaru. 
Informujemy, że na dzień wydania kwartalnika z przy-
czyn od Gminy niezależnych nie otrzymaliśmy kolejnych 
zakontraktowanych dostaw węgla. Sytuacja jest trudna, 
chęć zakupu węgla wyraziło 931 osób, a jak dotąd do-
starczyliśmy go do 212 domów. Jesteśmy po to, by jako 
gmina służyć mieszkańcom i pomagać. To nie z winy 

najlepszego w kategorii „Łączy nas… do-
bry klimat”. Gratulujemy nagrodzonym we 
wszystkich kategoriach. 
Dziękujmy Urzędowi Marszałkowskiemu za 
nominację a mieszkańcom i przyjaciołom 
naszej Gminy za wszystkie oddane głosy.

gminy, czy dystrybutorów brakuje węgla. Osoby któ-
re już opłaciły zamówienie prosimy o wyrozumiałość.  
W momencie wznowienia dostaw będziemy rozdyspo-
nowywać opał do Państwa gospodarstw domowych. 
Jednocześnie prosimy o nie dokonywanie kolejnych 
wpłat. W chwili wywiązania się podmiotu wprowadza-
jącego węgiel do obrotu ze swoich zobowiązań wobec 
gminy wznowimy przyjmowanie wpłat. Czas oczekiwa-
nia i rodzaj dostępnego do wydawania węgla uzależnio-
ny jest od jego dostępności w PGE Paliwa Sp. z o.o.  
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AKTUALNOŚCI

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ PROKULTUROWĄ

FOTOWOLTAIKA DLA BUDYNKÓW URZĘDU

Uznanie kapituły zyskał projekt ,,Rowerem po gminie 
Rychwał". Nagrodę w wysokości 7 tys. zł za działania 
prokulturowe otrzymała także Orkiestra Quantum  
za projekt ,,Ale murale w Rychwale".

Burmistrz Stefan Dziamara wspólnie z Skarbnikiem Anną Wróbel w obecności Pre-
zes WFOŚiGW Jolanty Ratajczak i Wiceprezes Aleksandry Durkowskiej podpisali 
umowę pożyczki - częściowo umarzalnej, na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Zakup  
i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale"  

- o mocy 33 kW. Całkowity koszt zadania wynosi 147 156,08 zł.

Gmina Rychwał została wyróżniona nagrodą w wyso-
kości 6 tys. zł w konkursie działań proekologicznych 
w ramach strategii rozwoju województwa wielkopol-
skiego.

To już kolejne środki pozyskane przez Gminę na działania związane z ochroną środo-
wiska.

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dniu 22 listopada 2022 roku Rada Miejska w Rychwale podjęła uchwałę Nr XLVIII/358/22 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2023 r. w Gminie Rychwał będą obowią-
zywały następujące stawki za odpady komunalne:
• 21,50 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny,
• 43,00 zł od osoby miesięcznie za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obo-
wiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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AKTUALNOŚCI
CORAZ BARDZIEJ ZIELONO W PARKU MIEJSKIM…

KOLEJNE FUNDUSZE NA BUDOWĘ DRÓG W GMINIE RYCHWAŁ

NOWA NAWIERZCHNIA ULIC NA OSIEDLU PRZY ULICY OKÓLNEJ

W ramach przedsięwzięcia doposażono plac zabaw w Parku Miejskim  
w Rychwale przy ul. Tuliszkowskiej w huśtawkę podwójną oraz ściankę wspinacz-
kową z drabinką. Jednocześnie uzupełniono drzewostan parku o nasadzenia  
20 szt. drzew oraz 100 szt. krzewów oraz zakupiono dwa domki dla owadów poży-
tecznych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu: „Błękitno-zie-
lone inicjatywy dla Wielkopolski” i współfinansowane przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Na tę inwestycję otrzymamy jeszcze w tym roku dotację w wy-
sokości 883 415,16 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg w 2022 r. Przypominamy, że na to zadanie Bank Gospo-
darstwa Krajowego przyznał nam dofinansowanie z Programu 
Polski Ład. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy na bu-
dowę tych ulic oraz ul. Żurawin i drogi w Wrężynie, które także są objęte  dofinansowaniem  

z Programu Polski Ład. Najkorzystniejszą ofertę na budowę tych trzech dróg złożyła firma Izbruk Maciej Rybicki 
Zakład Ogólnobudowlany – na kwotę: 6 488 372,95 zł. 

Na ww. ulicach nie tylko położono nową nawierzchnię, 
ale też wymieniono krawężniki i wyregulowano studnie 
kanalizacyjne i zasuwy wodociągowe. Roboty budowal-
ne związane z przebudową drogi wykonywała firma: 
A.H.U. MAXPERT Beata Zaradzka. Wartość umowy to  
1 375 086,74 zł. Na to zadanie Bank Gospodarstwa Kra-
jowego przyznał nam dofinansowanie z Programu Pol-
ski Ład w wysokości 855 000,00 zł.

Zakończono prace przy realizacji zadania pn. „Zielono mi” - zwiększenie atrakcyj-
ności zielonego placu zabaw dla dzieci oraz wzmocnienie i zachowanie bioróżno-
rodności biologicznej na terenie Parku Miejskiego w Rychwale”.

Na początku grudnia otrzymaliśmy informację od Wojewody Wielkopolskiego o zatwierdzeniu do dofinansowa-
nia zadania pn. Budowa ulicy Piłkarskiej i Licealnej w Rychwale w zakresie przebudowy ulic wraz z odwodnieniem.

Na przełomie listopada i grudnia zakończyły się prace w ramach zadania: „Przebudowa ulic Okólnej, Kwiatowej, 
Wiśniowej, Porzeczkowej, Malinowej, Agrestowej wraz z budową chodnika przy ulicy Okólnej w Rychwale”.

GMINNA SPÓŁKA WODNA ZAKUPIŁA NOWY SPRZĘT

Dzięki środkom pozyskanym z ARIMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Gminna Spółka Wodna w Rychwale zakupiła głowicę koszącą.

Urządzenie to, w ramach współpracy Gminnej Spółki Wodnej w Rychwale z Przed-
siębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale, będzie wyko-
rzystywane zarówno do czyszczenia rowów melioracyjnych jak i do wykaszania traw  
i krzewów przy drogach gminnych. Wartość projektu – 91 020 zł.
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W czasie zajęć uczestnicy poznali budowę, zasady działania i zastosowa-
nie drukarki 3D oraz podstawy różnych języków programowania. Warsztaty 
prowadzono za pomocą metody STEAM (z angielskiego Science, Technolo-
gy, Engineering, Art and Mathematics). Jest to nowatorskie podejście do 
nauczania, wykorzystujące Naukę, Technologię, Inżynierię, Sztukę i Mate-
matykę jako sposób nakierowania uczniów w poszukiwaniu dialogu i kry-
tycznym myśleniu. Zajęcia rozwijały myślenie matematyczne, wyobraźnię 
przestrzenną oraz myślenie logiczne, umiejętność przewidywania i rozwią-
zywania problemów, kreatywność, cierpliwość, a także umiejętność uczenia 
się na błędach. Uczestnicy warsztatów nie tylko składali roboty i programo-
wali je, ale także poznali wiele ciekawych faktów, dzielili się swoja wiedzą, od-
krywali świat nowoczesnych technologii, łącząc je z tradycyjną matematyką.  
Działania te z pewnością zaprocentują w przyszłości.

OŚWIATA

PROGRAM mPOTĘGA

Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich już po raz kolejny realizuje projekt mPotęga pod hasłem Ma-
tematyka przyszłości dofinansowany poprzez Fundację mBanku.

• SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSZEWICACH RYCHWALSKICH

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ponownie zagościł w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera  
w Rychwale. 

CZYTAMY! CZYTAMY!

Ma on na celu rozwijanie zaintere-
sowań dzieci i młodzieży poprzez 
promowanie i wspieranie rozwo-
ju czytelnictwa. Na ten cel szko-
ła otrzymała 15 tysięcy złotych  
(z czego 12 tysięcy z budżetu pań-
stwa, a 3 tysiące to wkład własny 
organu prowadzącego). Pieniądze 
przeznaczone są na zakup nowości 
wydawniczych, elementów wypo-
sażenia biblioteki oraz promocję 
czytelnictwa. 
Szkole udało się zakupić sprzęt kom-
puterowy, który usprawni pracę bi-
blioteki poprzez elektroniczną ob-
sługę czytelników (laptop, czytnik 
kodów, aplikator etykiet, drukarkę). 
Zakupiono 318 książek - głównie dla 

• SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHWALE

dzieci (ponieważ to one najchętniej 
czytają) i nowych lektur.         
W ramach promocji czytelnictwa 
zorganizowano też spotkanie au-
torskie z P. Markiem Michalakiem 

- Kanclerzem Międzynarodowej Kapi-
tuły Orderu Uśmiechu, Rzecznikiem 
Praw Dziecka w latach 2008 – 2018, 
laureatem Orderu Uśmiechu i … pi-
sarzem.
Odbyły się także warsztaty czytelni-
cze dla uczniów klas VI, VII i VIII, które 
przeprowadziła p. Katarzyna Ryrych 

– pisarka, malarka, pedagog. Mamy 
nadzieję, że działania szkoły zachęcą 
wszystkich „obrażonych” na książkę  
do wkroczenia w magiczną krainę 
literatury.

Podczas tego tygodnia podjęto wiele 
działań, aby rozpowszechnić zasady 
życzliwej postawy względem drugie-
go człowieka. Uwieńczeniem całe-
go tygodnia był Dzień w Różowych 
Okularach. Każdy uczeń, który cały 

HEJ, HEJ, HEJ! DOBRY DZIEŃ. JAK NIEDOBRY, TO GO ZMIEŃ!

Pod takim hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie obchodzili Tydzień Życzliwości i Pozdrowień.
tydzień dzielił się swoją życzliwością  
z innymi miał prawo założyć różowe 
okulary zwalniające go z odpytywa-
nia i pracy domowej.
Tydzień szybko minął, ale mamy na-
dzieję, że dobroć i życzliwość  pozo-
stanie wśród uczniów na zawsze.

• SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROSZYNIE
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OŚWIATA
LEKCJE PROGRAMOWANIA

GMINNE KONKURSY POD PATRONATEM BURMISTRZA RYCHWAŁA

W ostatnim czasie placówki oświatowe z terenu gminy Rychwał zorganizowały konkursy, nad którymi honorowy 
patronat objął Burmistrz Rychwała.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Białej Panieńskiej 
mają już długo wyczekiwanych ,,nowych kolegów". 
MBoty zostały złożone i uczniowie poznali możli-
wości ich zaprogramowania. Na kolejnych zajęciach 
zostanie napisany pierwszy program dla mBota. 
Uczniowie już nie mogą się doczekać kolejnych zajęć!

8 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej w Grocho-
wach odbył się VIII Gminny Konkurs Piosenki Patriotycz-
nej. Uczestnicy nie tylko zaprezentowali swoje talen-
ty, ale również dali świadectwo przywiązania, miłości  
do Ojczyzny.
Gościem specjalnym oraz jurorem była pani Adrianna 
Izydorczyk - aktorka, absolwentka szkoły w Grochowach, 
którą możemy podziwiać na co dzień w telewizji i w te-
atrze oraz Krzysztof Miętkiewicz wokalista zespołu Kers. 
Uczestnicy zaprezentowali swoje wokalne talenty, a jury 
wyłoniło laureatów. 
Kategoria klas 1-4:
I miejsce: Magdalena Cholewicka
II miejsce: duet Leny Idczak i Antoniny Krzymińskiej  
(SP Grochowy).
III miejsce ex aequo: 
Maria Kałużna (SP Kuchary Kościelne) i Martyna Smel-
czyńska (SP Rychwał).
Kategoria klas 5-8:
I miejsce ex aequo: Lena Przespolewska (SP Kuchary 
Kościelne) i Antonina Wojtczak (SP Rychwał).
II miejsce ex aequo: 
Dawid Bekała (SP Dąbroszyn) i Zofia Uzarowicz (SP Biała 
Panieńska).
III miejsce ex aequo: 
Natalia Bazela (SP Grochowy) i Martyna Miętkiewicz  
(SP Jaroszewice Grodzieckie).

Dwa tygodnie później w Szkole Podstawowej w Kucha-
rach Kościelnych odbył się I Gminny Konkurs Recytator-
ski pod hasłem „Spotkanie z Panem Julianem”. Dzieci 
recytujące wiersze Juliana Tuwima reprezentowały 
bardzo wysoki poziom, a elementy przebrania wprost 
zachwycały. 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco 
W grupie wiekowej klas I-III 
I miejsce zajęły: 
Maria Uzarowicz SP. Białą Panieńska, Maja Kałkowska 
SP Kuchary Kościelne, Antonina Śmieszniak SP Rychwał
II miejsce zajęły: 
Magdalena Cholewicka SP Grochowy, Antonina Krzy-
mińska SP Grochowy,
III miejsce zajęli: 
Mikołaj Tołoczko SP Biała Panieńska, Oliwia Zakolska  
SP Kuchary Kościelne
W grupie wiekowej klas IV-VI
I miejsce zajęli: 
Jagoda Kałkowska SP Kuchary Kościelne, Dominik Bal-
cerczak SP Grochowy
II miejsce zajęli:
 Dominika Wojtczak SP. Biała Panieńska, Alan Szymczak 
SP Dąbroszyn.
III miejsce zajęli: 
Kornelia Bąk SP Białą Panieńska, Amadeusz Pawłowski 
SP Grochowy, Martyna Urbańska SP Kuchary Kościelne.
Dziękujemy organizatorom i gratulujemy wszystkim 
uczestnikom.
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OŚWIATA
„ANDRZEJKI”- MAGICZNY CZAS WRÓŻB

MIKOŁAJKI W ŻŁOBKU

PIĘĆDZIESIĄT LAT MINĘŁO…

W Przedszkolu Samorządowym ,,Leśne Skrzaty" w Siąszycach,  
co roku podtrzymuje się tradycje związane z „Andrzejkami”. 
 Nastrojowa muzyka, „czarodziejskie dekoracje” oraz wróżki po raz 
kolejny wprowadziły dzieci w baśniowy świat magii. Był to bardzo 
ciekawy dzień przepełniony szczęściem, śmiechem i wróżbami. 
Czy wróżby się spełnią? Czas pokaże! Pewne jest to, że przyniosły 
przedszkolakom wiele radości i po raz kolejny były okazją do wspól-
nej zabawy, tańców i śpiewu. Ten magiczny dzień na długo zostanie 
w pamięci dzieci.

Słodkie upominki i życzenia świąteczne dla najmłod-
szych przekazał Burmistrz Stefan Dziamara, Marzena 
Grubska, Kierownik referatu Oświaty, Promocji, Kultury 
i Sportu oraz Honorata Jachnik Dyrektor Publicznego 
Żłobka ,,Jaś i Małgosia”. Przybył Święty Mikołaj, który 
rozdał prezenty. Wizyta tego wyjątkowego Gościa wpro-
wadziła wszystkich w radosny klimat zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia.

Właśnie z tej okazji 5 listopada 2022 roku obchodzono 
jubileusz działalności placówki. Historia, wspomnienia 
i wiele wzruszeń towarzyszyło wspaniałej uroczysto-
ści. Na ręce pani dyrektor Magdaleny Pająk złożono 
wiele serdecznych życzeń, gratulacji i podziękowań dla 
wszystkich pedagogów, pracowników obecnych i by-
łych, za lata pracy i serce włożone w rozwój Przedszkola 

„Plastuś”. Podczas wydarzenia wręczono także Odznaki 
Honorowe Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał. Wy-
różnienia otrzymały panie: Cecylia Kulig i Bożena Adam-
kiewicz. Od ponad pół wieku Przedszkole "Plastuś" uczy, 
bawi i pomaga w wychowaniu najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy, ale ostatni rok była czasem szcze-
gólnych zmian. Dzięki owocnej współpracy Samorządu 
Rychwała i Firmy Theta placówka zyskała nowe oblicze. 
Powstał nowy obiekt, w którym miejsce do zabawy  
i nauki znalazło ponad 130 dzieci. 
Jak podkreślił w swoim wystąpieniu burmistrz Stefan 

6 grudnia 2022 roku w żłobku w Rychwale tradycyjnie odbyły się Mikołaki. 

Przedszkole „Plastuś"50 lat temu w swoje progi zaprosiło pierwszych rychwalskich przedszkolaków.

Dziamara - marzenia wielu mieszkańców o rozbudowie 
przedszkola się spełniły. Dzięki odważnym decyzjom  
i szczególnej akceptacji Radnych Radny Miejskiej dziś 
możemy cieszyć się wspaniałym obiektem, z komfor-
towymi warunkami do pracy i nauki. Należy również 
wspomnieć, że inwestycja ta została sfinansowana 
przez Firmę Theta, która obecnie dla placówki jest orga-
nem prowadzącym, co nie zmienia faktu, że jest to pu-
bliczne przedszkole. W uroczystości wzięło udział wielu 
zaproszonych gości, którzy nie kryli wzruszenia, a wy-
chowawcy i pracownicy dumy z przedszkola i jego ma-
łych wychowanków. Jeszcze raz gratulujemy osiągnięć, 
życzymy aby praca w przedszkolu dawała dużo radości, 
satysfakcji, a dzieciom, aby czas spędzony w przedszko-
lu upływał na wspaniałej zabawie oraz rozwijaniu zain-
teresowań i umiejętności. Niech piękny jubileusz będzie 
inspiracją do kolejnych wspaniałych inicjatyw.
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GMINNY DZIEŃ SENIORA

WSPÓLNE CHWILE DLA SENIORÓW W BRONIKACH

50 LAT RAZEM, CZYLI ZŁOTE GODY

SPOŁECZEŃSTWO

Serdeczne życzenia i podziękowa-
nia dla Seniorów złożyli burmistrz 
Stefan Dziamara, zastępca burmi-
strza Ewa Jędrzejczak, starosta koniński Stanisław Bielik 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Ro-
man Drewniacki. Uroczystość Gminnego Dnia Seniora 
uświetnił koncert Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Bal Seniora to okazja do integracji i lepszego poznania 
się osób z terenu gminy Rychwał, a także zaznaczenia 

Wydarzenie jest organizowane przez KGW "Broniczanki" przy 
współpracy Centrum Usług Społecznych w Rychwale w Świetli-
cy Wiejskiej w Bronikach, dzięki przystąpieniu koła gospodyń do 
programu ,,Danie Wspólnych Chwil" z Fundacją Biedronki. Senio-
rzy mieli okazję do wspomnień, pogawędek, nawiązania nowych 
znajomości i miłego spędzenia czasu. Nie zabrakło również tań-
ców oraz przyśpiewek, w wykonaniu uczestników. Frekwencja 
pokazała jak bardzo takie inicjatywy są potrzebne lokalnej spo-
łeczności.   Na ostanie spotkanie zapraszamy już w nowym roku.

     Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezy-
denta RP dokonali Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki, Zastępca 
Burmistrza Rychwała Ewa Jędrzejczak oraz Proboszcz Parafii pw. 
Trójcy Świętej w Rychwale ks. kan. Marek Molewski. Medale 
otrzymali: Marianna i Wojciech Barbuzińscy, Krystyna i Stanisław 
Bielik, Grażyna i Wiesław Biernad, Marianna i Ryszard Bocheńscy, 

17 listopada br. odbył się Gminny 
Dzień Seniora zorganizowany przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub 
Seniora oraz Koło Emerytów i Ren-
cistów z Rychwała pod patronatem 
Burmistrza Rychwała.

Odbyły się już dwa z cyklu trzech spotkań dla seniorów z terenu gminy Rychwał pn. „Najlepszy przepis na danie 
wspólnych chwil”.

    19 października 2022 roku dwadzieścia sześć par z gminy Rychwał świętowało Jubileusz Złotych Godów.

pozytywnego wizerunku seniorów, jako ludzi zaangażo-
wanych w życie społeczne i kulturalne. Ich doświadcze-
nie, mądrość, umiejętność aktywnego spędzania czasu 
wolnego oraz poczucie humoru i umiejętność zabawy, 
mogą być wzorem i przykładem dla młodszych miesz-
kańców – jak cieszyć się życiem.

Irena i Andrzej Cholewiccy, Irena i Józef Dudek, 
Anna i Stanisław Dykta, Wiesława i Wiesław Gla-
pa, Halina i Wiesław Glapińscy, Teresa i Tadeusz 
Jackowscy, Mirosława i Mieczysław Jędrzejaszek, 
Jadwiga i Kazimierz Kałkowscy, Halina i Henryk 
Kościelak, Jadwiga i Tadeusz Koziarscy, Krystyna  
i Tadeusz Kozłowscy, Mirosława i Stanisław 
Kubiak, Alicja i Józef Kubiccy, Zofia i Ryszard 
Lewandowscy, Krystyna i Marek Nuszkiewicz, 
Barbara i Czesław Szczepańscy, Renata i Ma-
rian Szymczak, Marianna i Ryszard Śledź, Hen-
ryka i Ryszard Walczak, Mirosława i Eugeniusz 
Włośkiewicz, Krystyna i Jan Woźniak oraz Mo-
desta i Józef Wróbel. Serdecznie gratulujemy 
Jubilatom i życzymy dalszych lat w zdrowiu, 
miłości i pomyślności!
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SIEDEM DEKAD DZIAŁALNOŚCI KOŁA GOSPODYŃ W RYCHWALE

KGW KOSSAKÓWKI PODSUMOWAŁY PROJEKT

DZIESIĄTE URODZINY STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ZŁOTKOWY

EUROPOSEŁ Z WIZYTĄ W RYCHWALE

9 listopada 2022 roku odbył się Jubileusz 70-lecia Koła Gospodyń w Rychwale.
Na uroczystość przyby-
li zaproszeni goście oraz 
członkinie, które przez lata 
działały w Kole Gospodyń 
w Rychwale. 
Były kwiaty, życzenia, gra-
tulacje oraz podziękowa-
nia m.in. za aktywną dzia-
łalność społeczną, kultywowanie tradycji regionalnych 
oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji gmi-

20 października 2022 roku w Siąszycach odbyło 
się spotkanie podsumowujące projekt "Natura od 
Kuchni" zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiej-
skich ,,Kossakówki'' w Siąszycach przy współpracy  
z Lasami Państwowymi. 
Panie przygotowały do degustacji liczne potrawy  
z "darów lasu". Jesteśmy pod wrażeniem różnorodno-
ści smaków.

Pan Leszek Miller, Honorowy Obywatel Rychwała ponownie 
odwiedził nasze miasto.  

Przy tej okazji 
odsłonięto rów-
nież mural, który 
został wykona-
ny na ścianach 
Domu Kultury  
w ramach projek-
tu ,,Złotkowska 
wieś kwiatem 

malowana". Uroczystość przebiegła w przemiłej atmos-
ferze. W spotkaniu uczestniczyli licznie zaproszeni goście, 
m.in. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Ja-

Na początku listopada spotkał się on z młodzieżą Orkiestry Qu-
antum oraz z seniorami z naszej gminy. Spotkanie przebiegło  
w bardzo miłej atmosferze. Poruszono wiele ważnych i cieka-
wych tematów - od pracy Parlamentu Europejskiego, przez 
transformację regionu. Jak podkreślał sam Europoseł, bardzo 
ceni sobie takie spotkania. Mamy nadzieję, ze wizyta ta pozo-
stawiła miłe wspomnienia na długo.

ny Rychwał, które na ręce 
przewodniczącej Henryki 
Grzelak przekazał Burmistrz 
Rychwała Stefan Dziamara. 
    Wydarzenie było również 
okazją do wspomnień i re-
fleksji oraz podsumowania 
dotychczasowej pracy. Wie-

loletnia trwałość koła jest świadectwem aktywności  
i wytężonej pracy działaczek.

cek Bogusławski, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman 
Drewniacki, Zastępca Burmistrza Rychwała Ewa Ję-
drzejczak, radni sołtysi oraz przedstawiciele organizacji 
działających na terenie gminy Rychwał. 
Gratulujemy osią-
gnięć i życzymy 
kolejnych wspa-
niałych inicjatyw 
dla dobra lokalnej 
społeczności.

28 Października w Złotkowach odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Złotkowy.
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE RYCHWAŁ

KONCERT ORKIESTRY QUANTUM

KULTURA

Obchodziliśmy je również w Gminie Rychwał. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą od-
prawioną w intencji Ojczyzny w kościele w Grochowach. Po Mszy zgromadzeni udali 
się na cmentarz, gdzie złożyli wiązanki kwiatów na grobie Powstańców Styczniowych.  
Z tej okazji przy Urzędzie Gminy w Rychwale zostały ustawione trzy maszty flago-
we, a 11 listopada dokonano uroczystego wciągnięcia flagi na maszt, który został 
sfinansowany w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" pod honorowym patrona-
tem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Delegacje oraz mieszkańcy 
odśpiewali hymn państwowy. Gmina Rychwał włączyła się w ten sposób w akcję 
,,Narodowa do Hymnu". Następnie przedstawiciele władz samorządowych oraz de-

12 listopada 2022 roku. mieszkańcy, nie tylko Rychwa-
ła, usłyszeli pieśni Powstania Wielkopolskiego, pieśni 
okresu solidarnościowego oraz współczesne kompozy-
cje specjalnie zaaranżowane na tę okazję. Wypełniona 
po brzegi sala dudniła przepiękną muzyką patriotyczną 
przygotowaną we współpracy z Konińskim Kameral-
nym Zespołem Akordeonowym, z Konińskim Kame-
ralnym Zespołem Smyczkowym Ad Libitum oraz soli-
stami rychwalskiej i konińskiej sceny, a także artyści z 
Torunia i Warszawy. Tegoroczne święto niepodległości 
w Rychwale miało zwielokrotniony wymiar. Uroczystą 
Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Biskup Wło-
cławski Krzysztof Wętkowski. Przekazany został miesz-
kańcom Gminy Rychwał mural poświęcony bohaterom 
Powstania Wielkopolskiego, który został namalowany 
na budynku szkoły podstawowej w Rychwale i którego 
rychwalska młodzież była pomysłodawcą, z drugiej zaś 
ogromna grupa mieszkańców wzięła udział w zajęciach 
warsztatowych  
i przygotowała 
wyjątkowy kon-
cert. 
Absolutna zmia-
na repertuarowa 
pieśni pozwoliła 
publiczności na 
zapoznanie się 

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości, czyli 104 lata od zakończenia I wojny światowej, które dla 
Polaków oznaczało życie we własnym kraju!

Powstańcom Wielkopolskim zadedykowano koncert pieśni patriotycznych i projekt w zakresie kultury, któ-
rego realizatorem była Orkiestra Quantum OSP w Rychwale. 

z mało znanymi utworami twórczości narodowej oraz 
przeżycie koncertu w wymiarze swojej małej ojczyzny 

- Wielkopolski. Został poświęcony pieśniom zwycięskie-
go Powstania Wielkopolskiego w roku podniesienia 
wartości powstania do święta narodowego. W ramach 
projektu muzycy Orkiestry Quantum wykonali też lek-
cje historii śpiewanej dla uczniów szkół w naszej gminie.  
W ten sposób objęto działaniami ogromną ilość miesz-
kańców gminy i regionu. Projekt realizacji warsztatów  
i koncertu został dofinansowany ze środków Samorzą-
du Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Konińskie-
go, natomiast mural wykonano dzięki dofinansowaniu 
Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach programu 

„MUR, ALE Historia Wojska Polskiego”. 
Działania Orkiestry Quantum w zakresie patrioty-
zmu są coraz szersze. Tradycja koncertów, które 
ogląda cała Wielkopolska i kolejny mural zdobiący 
rychwalski pejzaż miejski są naszą dumą oraz troską  

o przetrwa-
nie tradycji  
i pielęgno-
wanie war-
tości naro-
dowych.

legacje złożyły wiązanki kwiatów przy Obelisku.  
Po Mszy Świętej odprawionej w kościele w Rychwale uczest-
nicy uroczystości udali się na Grabową, gdzie okolicznościowe 
przemówienie wygłosił burmistrz Stefan Dziamara. Oddano 
również część bohaterom walczącym o wolną i niepodległą 
Ojczyznę. Program słowno-muzyczny przegotowali uczniowie 
SP w Kucharach Kościelnych. Serdecznie dziękujemy za udział  
w obchodach Święta Niepodległości.



SPORT

PIERWSZY CHARYTATYWNY BIEG DLA LENKI

MIESZKANIEC RYCHWAŁA WŚRÓD NAJLEPSZYCH W WIELKOPOLSCE

ROZGRYWKI ZR CUP 2022 ZAKOŃCZONE

Frekwencja dopisała. Na starcie stanęło ponad 200 uczestni-
ków, amatorów i pasjonatów biegów, by wspólnie poczuć ry-
walizację, dobrze się bawić, a przy okazji wesprzeć leczenie ma-
łej mieszkanki naszej gminy. Wspólnie udało się zebrać kwotę 
9200,00 zł., którą w Mikołajki przekazali Lence i jej rodzicom, 
Prezes Osp Gliny Marcin Szczepaniak wraz z członkami Zarządu 
oraz burmistrz Stefan Dziamara. Wysiłek biegaczy po pokona-
niu pięciokilometrowej trasy uwieczniła radość i szczęście na 
macie oraz uśmiech Lenki. Na zwycięzców czekały też pucha-
ry oraz medale. Serdecznie podziękowania dla OSP Gliny na 
czele z Prezesem Marcinem Szczepaniakiem, KGW w Rychwa-

Patryk kolejny raz udowodnił że pływanie jest jego pasją, która sprawia mu ogrom-
ną radość. Przekłada się ona na wyróżniające się osiągnięcia zawodnika, który jest 
jednym z czołowych pływaków powiatu konińskiego. Dzięki swej systematycznej 
ciężkiej pracy na treningach w 2022 roku wg swimrankings.net zajmuje czołowe po-
zycje w klasyfikacji TOP 10 w województwie Wielkopolskim oraz wysokie pozycje  
w klasyfikacji ogólnopolskiej. Sukcesy i zdobywane przez Patryka Grabińskiego czo-
łowe miejsca podczas zawodów na różnych szczeblach są godne uznania. 
Gratulujemy!

18 listopada 2022 roku w Poznaniu odbyły się Zimowe Mistrzostwa Okręgu Wiel-
kopolskiego w Pływaniu - Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszech-
stronności Stylowej, w których Patryk Grabiński mieszkaniec Rychwała zdobył  
2 złote i 2 srebrne medale.

W grudniu w hali widowiskowo-sportowej w Rychwale odbyły się trzy turnieje ZR Cup 2022 pod patronatem 
honorowym Burmistrza Rychwała. 

le, zespołu PKN Rock oraz współorganizatorów, 
sponsorów, partnerów i wszystkich ludzi dobrej 
woli. Jak podkreślał burmistrz Stefan Dziamara 
Charytatywny Bieg Terenowy wpisze się na stałe  
w kalendarz gminnych wydarzeń.

W niedzielę 4 grudnia w Glinach odbył się pierwszy w naszej gminie, charytatywny bieg dla Lenki zorganizowany 
przez OSP Gliny pod patronatem honorowym Burmistrza Rychwała. 

Turnieje rozegra-
no w trzech ka-
tegoriach wieko-
wych: Trampkarz, 
Junior oraz Senior. 
W rozgrywkach 
udział wzięło  
w sumie 18 zespo-
łów. Emocji nie 
brakowało, mo-
gliśmy obejrzeć 
wiele strzelonych 

goli, wspaniałych asyst i znakomitych interwencji bramkarzy. Naj-
ważniejsza jest jednak zdrowa, sportowa rywalizacja i integracja 
środowiska piłkarskiego. Na koniec każdego spotkania z rąk bur-
mistrza Stefana Dziamary powędrowały dyplomy, puchary oraz 
nagrody. 
Wszystkim zespołom dziękujemy za udział, zwycięzcom gratulu-
jemy i mamy nadzieję że spotkamy się na kolejnych turniejach za 
rok.


