
W drugi weekend czerwca odbyło się XXIII Święto 
Ziemi Rychwalskiej „Rychwalia 2022”. Impreza pełna 
emocji, radości, słońca i muzyki. Podczas trzech dni 
świętowania, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Roz-
poczęto sesją specjalną połączoną z interesującymi 
wykładami na temat historii gminy Rychwał, m.in.  
o zagadkowych początkach Rychwała, herbie Rychwa-
ła, Wojciechu Rychwalskim (zm. 1545) - właścicielu 
miasta Rychwała, Wacławie Jedyńskim (1885 - 1939) 

- nauczycielu, społeczniku, samorządowcu. Podczas se-
sji podpisano także porozumienie o współpracy mię-
dzy samorządami miasta Lieberose (Niemcy) i Gminą 
Rychwał. Przed budynkiem Hali Widowiskowo-Spor-
towej posadzone zostały róże z partnerskiego miasta 
Lieberose. Tego dnia wręczono również honorowe 
odznaki „ Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”. 
Wyróżnienie otrzymali Krystyna Rymarska, Marzena 
Grubska, Karolina Małolepsza i Jan Konopczyński. So-
botnie popołudnie zdominowała muzyka. Na scenie 
pojawił się PKN ROCK, SEHER, a gwiazdą wieczoru był 
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zespół AFTER PARTY. Świętowanie zakończyła dyskote-
ka, trwająca do późnych godzin nocnych. W niedzielę 
na scenie zaprezentowali się dzieci i młodzież z przed-
szkoli, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
Fundacji Horyzonty, Studium Artystyczno-Muzyczne-
go Music Art., Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Rychwale oraz Klubu Muzycznego 

„Piwnica”. Niedziela stała się okazją do podziękowań  
i wręczenia nagród zwycięzcom licznym konkurencji. 
Za sportowe osiągnięcia i promocję gminy oraz miasta 
Rychwał puchar otrzymał Patryk Grabiński. Statuetki 
odebrali także zwycięzcy Zawodów Strzeleckich z Broni 
Myśliwskiej Koła Łowieckiego „Żubr” w Rychwale oraz 
wędkarskich Koła Wędkarskiego „Lin” w Rychwale.  
W zawodach strzeleckich pierwsze miejsce przyznano 
Jarosławowi Dolińskiemu, drugie Konradowi Szepe,  
a miejsce trzecie zajął Jan Cegielski. Wśród wędkarzy 
najlepszy okazał się Sławomir Woźniak, drugie miejsce 
zajął Piotr Weber, a trzecie Krzysztof Cichy. Nagrodzo-
no również Szkołę Podstawową w Jaroszewicach Gro-
dzieckich za zajęcie pierwszego miejsca, Szkołę Pod-
stawową w Dąbroszynie za zajęcie drugiego miejsca 
i Szkołę Podstawową w Kucharach Kościelnych, która 
zajęła trzecie miejsce, w konkurencjach rozgrywanych 
podczas Gminnej Letniej Spartakiady Sportowej. Zanim 
na scenie pojawili się artyści, burmistrz Stafan Dziama-
ra wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Romanem 
Drewniackim przywitali przybyłych gości m.in. delega-
cje z miast partnerskich słowackiego Richwaldu, Lądka 
Zdrój, Świdwina, Wierzbinka oraz gminy Czerniejewo. 
Po raz kolejny w Rychwale gościł prof. dr hab. Andrzej 
Legocki, honorowy obywatel ziemi rychwalskiej. Swój 
muzyczny koncert na scenie zaprezentowała Orkiestra 
Quantum pod batutą Zbigniewa Osajdy oraz zespół 
ludowy "Skrzynczanki" z Lądka Zdrój, który działa już 
od ponad 40 lat. Gwiazdą wieczoru był zespół Power 
Play. Na zakończenie rychwalskiego święta wystąpił 
zespół HOT FLOW. Oprócz wielu atrakcji muzycznych 
nie mogło zabraknąć słodkości. Panie z Kół Gospodyń 

z Woli Rychwalskiej, Dąbroszyna, Kuchar Kościelnych, 
Rychwała oraz Rozalina przygotowały słodkie wypieki. 
Było mnóstwo atrakcji dla dzieci: wesołe miasteczko 
do którego burmistrz Rychwała wraz ze sponsorami Ka-
milą i  Louii Uccio rozdali dzieciom bilety do wesołego 
miasteczka. XXIII Święto Ziemi Rychwalskiej „Rychwa-
lia 2022” było pełne wrażeń. Dziękujemy mieszkańcom 
i wszystkim przybyłym gościom którzy wzięli udział  
w rychwalskim święcie. Słowa uznania kierujemy  
do wszystkich sponsorów, którzy wsparli naszą wspól-
ną uroczystość. Dzięki pomocy z Państwa strony, było 
możliwe przygotowanie tak wielu atrakcji. Dziękujemy, 
że zawsze możemy na Państwa liczyć. Organizatorami 
wydarzenia było Gmina Rychwał, Stowarzyszenie Vida 
Artis oraz Centrum Usług Społecznych.
Już dziś zapraszamy wszystkich na następne XXIV 
Rychwalia za rok.
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AKTUALNOŚCI
20 MILIONÓW DLA GMINY RYCHWAŁ Z POLSKIEGO ŁADU

DWA PROJEKTY W RAMACH PIĘKNIEJ WIELKOPOLSKA WIEŚ

Otrzymana pomoc zostanie przeznaczona na realizację 
następujących zadań: 
1) Rozbudowa budynku OSP w Rychwale na potrzeby 
Jednostki OSP w Rychwale wartość zadania: 4 305 000 
zł, kwota dotacji: 3 659 250 zł;
Przedmiotem wniosku jest rozbudowa budynku OSP  
w Rychwale na potrzeby Jednostki OSP. Do istnieją-
cego budynku dobudowane zostaną pomieszczenia 
przeznaczone na spotkania mieszkańców (świetlicę)  
o powierzchni ok. 150 m² z zapleczem higieniczno-sa-
nitarnym i zapleczem kuchennym. Jednocześnie do wy-
mogów przeciwpożarowych i BHP dostosowane zostaną 
garaże dla pojazdów i sprzętu wykorzystywanego pod-
czas akcji ratowniczych. Wykonane zostaną również po-
mieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób biorących 
udział w akcjach gaśniczo - ratunkowych (w budynku 
istniejącym brak takich pomieszczeń). Wydzielona zo-
stanie pralnia z pralnico-wirówką.
2) Budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ście-
ków komunalnych w miejscowości Rychwał – etap I, 
wartość zadania: 6 675 000 zł, kwota dotacji: 6 340 000 
zł; I etap budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczal-
ni ścieków o projektowanej przepustowości Qd,śr=500 
m3³/d obejmuje wykonanie obiektów budowlanych 
oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji umożliwi za-
stąpienie niewydolnej oczyszczalni nowym obiektem  
o większej przepustowości, co pozwoli na objęcie siecią 
kanalizacji sanitarnej innych miejscowości, ale przede 

Miło nam poinformować, że Gmina Rychwał otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych. 

8 lipca 2022 r. w Ośrodku Edukacji Leśnej w Grodźcu, odbyło się podpisanie umów z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, na realizację zadań w ra-
mach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

wszystkim usprawni proces oczyszczania ścieków i wpły-
nie na poprawę stanu środowiska naturalnego.
3) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rychwał 
oraz Wardężyn, wartość zadania: 5 281 000 zł, kwota 
dotacji: 5 016 000 zł. 
Zadanie obejmuje przebudowę trzech odcinków 
dróg gminnych o nawierzchni gruntowej położonych  
w m. Rychwał oraz w m. Wardężyn. W m. Rychwał reali-
zowane będą dwa zadania tj. przebudowa ulicy Żurawin 
oraz przebudowa ciągu ulic Piłkarskiej oraz Licealnej.
Łączna kwota dotacji, w ramach tych trzech wniosków 
to ponad 15 mln zł.
Ponadto Powiat Koniński otrzymał dotacje na realizacje 
zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P na od-
cinku Dąbroszyn-Modlibogowice - Etap II, kwota dota-
cji 4 750 000 zł. Oznacza to, że wartość bezzwrotnego 
dofinansowania do inwestycji realizowanych na terenie 
gminy Rychwał wyniesie aż: 19 765 250 zł. Uzyskanie 
pomocy finansowej w tak wysokiej kwocie, nie byłoby 
możliwe bez starania i wsparcia wielu osób. Za każdą 
pomoc serdecznie dziękujemy.

Gmina Rychwał otrzymała dofinansowanie na realizację 
dwóch projektów:

- „Zagospodarowanie Parku miejskiego w Rychwale po-
przez odnowienie amfiteatru " i

- „W Bronikach pięknie mamy i o otoczenie świetlicy 

dbamy – zakup i montaż wiaty oraz paleniska”. 
Całkowita wartość projektów to 93 986,05 zł, natomiast 
wartość dofinansowania wynosi 65 789,00 zł.
Projekty będą zrealizowane do połowy listopada br.
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Długość przebudowywanego od-
cinka drogi to 924 mb. Wykonaw-
cą robót była firma Przedsiębior-
stwo Budowlane Anbud sp. z o.o. 
z Konina. Wartość robót to 765 
352,47 zł. W ramach tej inwestycji 
duży nacisk położono na zapew-
nienie bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego,  
a w szczególności pieszych. Ze 
względu na duży ruch związany 
z funkcjonowaniem przedszkola 
oraz OSP, na początku przebiegu 
drogi, na odcinku od DK do wjazdu 
do przedszkola wykonano chodnik 

Podczas spotkania, podkreślano ogromne 
znaczenie energii ze źródeł odnawialnych dla 
bezpieczeństwa energetycznego naszego re-
gionu jak i Polski, a także konieczność realizacji 
tego typu projektów w ramach transformacji 
energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Dla 
Gminy Rychwał równie duże znaczenia mają 
wpływy z podatków od tej inwestycji, które od 
2023 roku będą zasilać gminny budżet.

BUDOWA DROGI GMINNEJ SIĄSZYCE – ZOSINKI

W czerwcu zakończono realizację kolejnej inwestycji: Budowa drogi gminnej Siąszyce – Zosinki w zakresie jej 
przebudowy. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie jezdni, chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych, zjaz-
dów, poboczy, odwodnienie, oraz elementy oznakowania. 

SIŁOWNIE WIATROWE ODDANE DO UŻYTKOWANIA

20 czerwca odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania siłowni wiatrowych, wybudowanych w Dąbroszynie, 
Święci i Czyżewie.

Inwestycja ta związana była z długim i skomplikowanym okresem 
przygotowania do realizacji, w którym aktywnie uczestniczył Sa-
morząd Rychwała. Warto przypomnieć, że w 2013 roku podjęto 
uchwałę wyznaczającą tereny pod siłownie wiatrowe, a w 2014 
r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla tego przedsięwzięcia. Ostatecznie w tym roku zakończono 
realizację projektu budowy elektrowni wiatrowej składającej się  
z sześciu turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda (łącznie 
18,0 MW).Działania związane z przygotowaniem i realizacją tej 
inwestycji, której wartość wynosi aż 122 mln złotych, podsumo-
wano podczas plenerowego spotkania, mającego miejsce przy 
jednej z turbin wiatrowych. Zorganizowane przez Gminę Rychwał 
i inwestora projektu czyli firma Qair Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu, którą reprezentował m.in. Prezes Zarządu Krzysz-
tofa Wojtysiaka . Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter 
W wydarzeniu uczestniczyli: posłowie: Paulina Hennig-Kloska 
i Leszek Galemba; przedstawiciele samorządu Województwa 
Wielkopolskiego: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskie-
go - Krzysztof Grabowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego - Marek Gola, Pełnomocnik Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski 
Wschodniej - Maciej Sytek, Radny Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego - Robert Popkowski; Starosta Koniński - Stanisław Bielik 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Wiesław 
Bednarek, zarząd Centralnej Grupy Energetycznej S.A. z preze-
sem Jackiem Kossakowskim na czele, przedstawiciele wykonawcy 
projektu: firmy Onde, a także mieszkańcy gminy Rychwał: radni, 
sołtysi i właściciele gruntów,  na których zlokalizowano siłownie. 

wraz z przejściem dla pieszych. Uroczyste oddanie drogi do użytkowania od-
było się w dniu 15 lipca br. Inwestycja jest współfinansowana ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Rychwał otrzymała na ten cel 
dotację w wysokości 579 617 zł.
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Z myślą o mieszkańcach Gminy Rychwał powołano Centrum Usług Społecznych w Rychwale. Z pa-
kietu usług, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie, dochodzenie do zdrowia czy też integro-
wanie się można skorzystać w nowej placówce. W ciągu niespełna 6 miesięcy z rehabilitacji sko-
rzystało prawie 160 osób, to 592 przepracowane godziny. Kolejne 82 osoby oczekują w kolejce. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się usługi:

19 lipca 2022 r. z inicjatywy sołectwa Franki, na czele  
z sołtysem – Panem Jackiem Kasprzykiem, odbył 
się uroczysty odbiór drogi Świecia - Franki. Inwesty-
cja, której realizacja rozpoczęła się w zeszłym roku 
została zakończona w maju br. W ramach zadania 
wykonano ponad 1400 mb drogi o nawierzchni as-
faltowej, łącząc drogę powiatową w miejscowości 
Świecia z drogą powiatową Stare Miasto-Grodziec,  
w m. Franki. Wartość robót to 756 127,43 zł. Wyko-
nawcą robót była Firma Budowlano- Usługowa EKO

PIERWSZE MIESIĄCE PRACY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH             

ASFALTOWE POŁĄCZENIE MIĘDZY ŚWIĘCIĄ A FRANKAMI            

• Taxi społeczne przejechało już 5590 km dowożąc 88 mieszkańców,
• z usług psychologa skorzystały 24 osoby,
• z usług logopedy skorzystało 28 potrzebujących 

Utworzenia CUS było odpowiedzią na głosy ze strony mieszkańców. To w trosce o ich dobro podejmowanych jest 
wiele inicjatyw. Jak widać bardzo słusznych.

Uczennica klasy ósmej szkoły podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera w Rychwale Natalia 
Czapczyk została laureatką wojewódzkiego 
konkursu języka polskiego, którą przygo-
towywała pani Katarzyna Osajda. Natalia, 
oprócz podstawy programowej, poznała 
teksty kultury dotyczące zaborów, II wojny 

Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych wzię-
ła udział w VI Przeglądzie Tanecznym „Zumbowa Majówka", Specjalnym 
Ośrodku Szkolno– Wychowawczym w Rychwale. W konkursie wzięło udział 
12 grup tanecznych z: Jarocina, Konina, Słupcy, Stemplewa, Dąbroszyna, 
Rychwała i Kuchar Kościelnych. Szkołę w Kucharach Kościelnych reprezen-
towało osiem dziewcząt z klas IV – VIII: Partycja Guźniczak, Natalia Walczak, 
Julia Andrzejaszek, Patrycja Ligocka, Julia Walczak, Wiktoria Wróbel, Oliwia 
Woźniak i Gabriela Antas. Ich energetyczny taniec zachwycił jury. Reprezen-
tantki zajęły I miejsce, otrzymały dyplom, statuetkę i nagrody rzeczowe.

OŚWIATA
SP w RYCHWALE

SP w KUCHARACH KOŚCIELNYCH

„TARGANA SZTORMEM, ZŁAPANA PRZEZ BURZĘ…” 
(tak brzmiał tytuł przewodni konkursu) ku zwycięstwu

„ZUMBOWA MAJÓWKA”

światowej czy stanu wojennego. Zgodnie 
z zasadami triumfator jest zwolniony z eg-
zaminu z języka polskiego i ma wstęp do 
wszystkich szkół średnich. To ogromny suk-
ces Natalii, szkoły i gminy. Gratulujemy!

  a kolejnych 19 oczekuje na wizytę. 
• 2 opiekunki środowiskowe opiekują się 11 osobami,
• asystent osoby niepełnosprawnej wspiera 7 osób. 

-BUD s.c Elżbieta, Jacek Majdeccy  
z Pyzdr. Zadanie było w całości fi-
nansowane z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.
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W ramach kampanii 
społecznej ,,Cała Pol-
ska czyta dzieciom” 
wyjątkowy gość 
przeczytał ulubione 
przez dzieci baśnie. 
Przedszkolaki słucha-
ły z radością i zacie-

kawieniem. Nie zabrakło również wspólnych zabaw przy 
muzyce. Regularne czytanie dzieciom jest najskutecz-
niejszym sposobem wychowania ich na wykształconych, 

Uczniowie SP w Jaroszewicach Grodziec-
kich wzięli udział w szkoleniu dla dzieci  
w zakresie upowszechniania zasad ochro-
ny zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym 
pod hasłem: ,,Bezpiecznie na wsi mamy, 
bo ryzyko wypadków znamy", które prze-
prowadził pracownik PT KRUS w Koninie. 

BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, BO RYZYKO WYPADKÓW ZNAMY"

BURMISTRZ CZYTAŁ PRZEDSZKOLAKOM

,,LEŚNI PODRÓŻNICY" ZDOBYWAJĄ KOLEJNE "SZCZYTY"

Natomiast w czerwcu pojechali na Zlot Chorągwi Wielkopolskiej w 110 
rocznicę powstania harcerstwa na ziemiach Wielkopolski, gdzie harcersko 
promowali Gminę Rychwał. Było tam obecnych ponad 1200 uczestników. Na 
zakończenie Zlotu harcerze otrzymali z rąk komendanta Chorągwi dh Toma-
sza Kujaczyńskiego certyfikat ukończenia drugiej edycji propozycji programo-
wej "Zdobywcy Trefla", mającej na celu propagowania wiedzy nt. Powstania 
Wielkopolskiego. Brawo 98 DH! Oby tak dalej!

SP w GROCHOWACH

SP w JAROSZEWICACH GRODZIECKICH

LEKCJE Z TEMIDĄ
Pod koniec maja uczniowie klasy VII i VIII brali udział w wirtualnych lek-
cjach prowadzonych przez absolwentów prawa, administracji oraz nauczy-
cieli wiedzy o społeczeństwie. Została ona zrealizowana w ramach projek-
tu pt. ,,Lekcje z Temidą". Podczas dwóch godzin można było dowiedzieć 
się m.in.: Dlaczego ludzie stworzyli prawo?, Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa?, Jakie 
prawa ma konsument?, Czym jest stalking?, Jak reagować na prześladowanie w szkole?, Gdzie szukać przepisów 
prawa? Po przeprowadzonych ,,Lekcjach z Temidą" uczniowie stwierdzili, że znajomość prawa jest jedną z naj-
ważniejszych umiejętności, jaką powinni nabywać podczas swojego życia.

W czerwcowe przedpołudnie dzieci z Przedszkola Publicznego ,,Plastuś” w Rychwale odwiedził burmistrz Stefan 
Dziamara. 

W ostatnim czasie 98 DH odniosła wiele sukcesów. W maju odbył się biwak rekreacyjno-sportowy w Koninie, 
podczas którego miała miejsce rywalizacja sportowa drużyn Hufca ZHP Konin, w której „Leśni podróżnicy” zajęli 
I miejsce! 

Uczestnicy szkolenia obejrzeli prezenta-
cję oraz film edukacyjny ,,Gra o zdrowie 
i bezpieczeństwo w zakresie działalno-
ści prewencyjnej". Uczniowie otrzyma-
li broszury, ulotki czy puzzle związane  
z tematyka bezpieczeństwa.

mądrych i dobrych ludzi. Dlatego też w Przedszkolu 
Publicznym ,,Plastuś” w Rychwale prowadzony był  
w roku szkolnym 2021/2022 Międzynarodowy Projekt 
Czytelniczy ,,Magiczna Moc Bajek”, w ramach którego 
wielu zaproszonych rodziców i gości, czytało dzieciom  
w przedszkolu bajki i baśnie. Przedszkolaki chętnie 
odwiedzały również Miejsko-Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Rychwale, gdzie z zaciekawieniem słuchały 
ulubionych bajek. Poprzez wspólną lekturę promujemy  
u najmłodszych wartości moralne i kształtujemy posta-
wy prospołeczne.

OŚWIATA



LATO W MOIM MIEŚCIE CZYLI PÓŁKOLONIE W RYCHWALE

O potrzebie organizacji tej formy wypoczynku letniego najlepiej 
świadczy fakt iż 150 miejsc rozeszło się w ciągu zaledwie dwóch 
dni! W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców oraz dzięki działa-
niom burmistrza Stefana Dziamary udało się zapewnić dodatko-

SPOŁECZEŃSTWO

Zakończyły się półkolonie w Gminie Rychwał. Od 27 czerwca 2022 r. aktywnie w V turnusach wzięło udział 
ponad 200 dzieci.

we 50 miejsc. Organizatorem wypoczyn-
ku była Gmina Rychwał, Stowarzyszenie 
Vida Artis oraz Centrum Usług Społecz-
nych. W ramach zajęć dzieci korzystały  
z boiska sportowego Orlik, Kina za Rogiem.  
W trakcie V turnusów dzieci udały się na 
wycieczki do: Aqua Parku, na kąpieliska, 
Parku Linowego, wioski indiańskiej oraz 
uczestniczyły w rejsie statkiem. Brały udział  
w warsztatach garncarskich i wypiekaniu 
chleba oraz relaksowały się na dmuchanym 
zamku. Organizatorzy półkolonii zadbali
o bezpieczny dowóz, opiekę i wyżywienie.

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
Gminne zawody sportowo-pożarnicze w promieniach lipcowego słońca wypadły znakomicie. W zmaganiach 
uczestniczyło 17 drużyn z jednostek OSP z terenu gminy Rychwał, które rywalizowały w sztafecie oraz ćwicze-
niach bojowych. Do boju drużyny poprowadziła grupa najmłodszych strażaków z Rychwała "Rychwalskie Ogniki". 

Kat. MDP dziewczęta:
1. OSP Rozalin
Kat. MDP chłopcy:
1. OSP Gliny
2. OSP Rychwał 1
3. OSP Rychwał 2
4. OSP Rozalin
5. OSP Broniki

Kat. Grupa C Kobiece 
drużyny pożarnicze:
1. OSP Czyżew
2. OSP Rozalin
Kat. Grupa A Męskie 
drużyny pożarnicze:
1. OSP Kuchary Kościelne
2 OSP Siaszyce

MANEWRY W GROCHOWACH

Organizatorem manewrów była Gmina Rychwał, a inicjatorem OSP Grocho-
wy. Celem ćwiczeń było udoskonalenie umiejętności poruszania się w po-
mieszczeniach zadymionych. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP: 
Rychwał, Kuchary Kościelne, Grochowy, Gliny oraz Dąbroszyn. Manewry za-
kończono podsumowaniem oraz wyciągnięciem wniosków, które pozwolą  
w przyszłości na bezpieczniejsze oraz szybsze działania.

14 maja 2022 r. w Grochowach zostały przeprowadzone manewry dotyczą-
ce pożarów wewnętrznych prowadzone przez mł.bryg Mariusza Batorskie-
go oraz asp. Mateusza Kołata z JRG 1 KM PSP w Koninie.

3. OSP Gliny
4. OSP Rychwał
5. OSP Grochowy
6. OSP Dąbroszyn
7. OSP Świecia 
8. OSP Broniki

Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

OŚWIATA
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RYCHWALSKA MAJÓWKA

Tegoroczna majówka trwała, aż cztery dni i była okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale także do oddania 
czci bohaterom walczącym o wolną Polskę.

Świętowanie rozpoczęło się już ostatniego dnia kwietnia. Wte-
dy w Hali Widowiskowo-Sportowej honorowi krwiodawcy mo-
gli oddać krew. W tym czasie na Stadionie Miejskim odbywał 
się Gminny Turniej Sołectw o Puchar Burmistrza Rychwała,  
w którym drużyna z Rychwała zdobyła I miejsce, II miejsce wy-
walczyła drużyna z Grochów, a miejsce III zajęła drużyna z Lubin. 
W sobotę odbyły się również warsztaty integracyjne pn. Pol-
sko-Ukraińskie Pitraszenie, które cieszyły się dużym zaintereso-
waniem o czym świadczyła liczba ulepionych pierogów – 1200 
sztuk. Była to również niepowtarzalna okazja by poznać kulturę  
i zwyczaje naszych wschodnich sąsiadów. W niedzielę 1 maja ob-
chodzony był Gminny Dzień Strażaka. Po mszy św. odprawionej  
w rychwalskim kościele, korowód prowadzony przez Orkie-
strę Quantum i mażoretki przemaszerował na cmentarz, by 
oddać hołd poległym strażakom. Następnie brać strażacka 
wraz ze zgromadzonymi gośćmi udali się na Rynek Miejski  
w Rychwale, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Powodów 
do świętowania nie brakowało druhowie odebrali medale 
i wyróżnienia. Choć strażacy ochotnicy byli w tym dniu naj-
ważniejsi, warto wspomnieć również o jarmarku wiosennym,  
w który włączyły się koła gospodyń i nie tylko. Skosztować 
również można było ulepionych podczas sobotniego spo-
tkania pysznych polsko-ukraińskich pierogów. 2 maja przed 
pomnikiem w Białej Panieńskiej obchodzono Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. W obecności Szwadronu Kawalerii 
Ziemi Konińskiej na czele z Rotmistrzem Maciejem Chojnac-
kim, jednostek OSP z terenu gminy Rychwał dokonano sym-
bolicznego wzniesienia flagi na maszt, po którym w asyście 
harcerzy delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem 
ofiar okrutnej wojny. Tegoroczna rychwalska majówka za-
kończyła się obchodami Święta 3 Maja. Przedstawiciele sa-
morządu, liczne delegacje i poczty sztandarowe oddały cześć  
i złożyły wiązanki kwiatów przy Obelisku. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił burmistrz Stefan Dziamara. 
Zebrani wysłuchali patriotycznej części artystycznej w wyko-
naniu młodzieży z SP w Rychwale. Serdecznie dziękujemy za 
udział w rychwalskiej majówce.
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SEZON ROWEROWY W GMINIE RYCHWAŁ TRWA

LETNIA INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW

Na metach organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. 
Rychwalskie Rajdy Rowerowe to wspaniałe przeżycia 
sportowe i turystyczne. Każdy z rajdów wiedzie ma-
lowniczymi i ciekawymi trasami, dostosowanymi do 
różnych możliwości uczestników. Około 180 uczestni-
ków rajdów pokonało trasę 70 km. Warto wspomnieć, 
że drugi z rajdów „Rajd szlakiem bursztynowym” zor-
ganizowany był wspólnie z powiatem kaliskim, na-
tomiast ostatni z rajdów zorganizowano wspólnie  
z gminą Stawiszyn i Mycielin. Wszystkim osobom za-
angażowanym w organizację rajdów serdecznie dzię-
kujemy. Miłośników dwóch kółek, zapraszamy na ko-
lejne wyprawy.

Ostatnie weekendy w naszej gminie owocowały w wiele wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. 
To co szczególnie cieszy to fakt, iż były to wydarzenia organizowane przez mieszkańców dla mieszkańców. Przy-
kładem są: Festyn Rodzinny w Dąbroszynie, Grabowej, Rozalinie czy Festyn na Powitanie Wakacji w Grochowach. 

Letnia pogoda sprzyja wycieczkom rekreacyjnym.  
Za nami 3 rajdy rowerowe, które zakończyły się  
w Dąbroszynie, Złotkowach i Zamętach.

SPOŁECZEŃSTWO

Na licznie zgromadzoną społeczność czekało mnóstwo atrakcji. Bogate i ciekawe programy imprez sprawiły, że 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w przygotowanie tego oraz innych 
podobnych wydarzeń dziękuje za inicjatywę i zaangażowanie w życie kulturalne gminy.
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KGW ROZALIN NAGRODZONE

TRZECI WIEK, A PIĄTY BIEG. ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO UTW

Do nich zaliczają się słu-
chacze UTW w Rychwale, 
którzy właśnie świętują po 
raz ósmy zakończenie roku 
akademickiego. Były kwiaty 
i podziękowania oraz wielka 
radość, że aż tylu słuchaczy 
może być razem i realizo-
wać swoje marzenia. Słowa 
uznania pod adresem Uni-
wersytetu przekazał również 
burmistrz Stefan Dziamara. 
Podczas uroczystości wystą-
pił chór, który zaprezento-
wał wspaniały koncert pod 
dyrekcją Magdaleny Pająk. 
Słuchacze Uniwersytetu to 
także uczestnicy zajęć pro-
wadzonych w Klubie seniora. 
Pomimo wielu przeciwności 
związanych z ubiegłorocz-
ną pandemią, proponowa-
na oferta dla rychwalskich 
seniorów w ramach projektu „Zadbajmy razem  
o lepsze jutro” cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Zajęcia florystyczne, muzyczne, sportowo-rekreacyj-
ne, kulinarne, z fizyką , a także spotkania ze specjali-
stami .Dzisiejsi seniorzy zupełnie inaczej SA postrze-
gania. Dbają o zachowane jak najdłużej sprawności 
fizycznej i umysłowej. Chętnie dzielą się swoją wie-

W niedzielne popołudnie 26 czerwca 2022 r. na zaproszenie Posła na Sejm RP Sekretarza Stanu Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika oraz Wójta Gminy Stare Miasto Dariusza Puchały burmistrz Stefan 
Dziamara uczestniczył w Wielkopolskiej Biesiadzie na powitanie lata w Starym Mieście.

,,Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca a której nikt nikomu nie może odebrać " Ignacy Paderewski.  
Na szczególny podziw i szacunek zasługują ludzie, którzy mimo wieku, ciągle poszerzają swoją wiedzę.

dzą, umiejętnościami oraz 
doświadczeniem życiowym,  
a liczne spotkania w Klubie 
seniora są tego przykładem.
Projekt pn. „Zadbajmy ra-
zem o lepsze jutro!” to rów-
nież opieka nad osobami 
potrzebującymi wsparcia 
opiekunek środowiskowych 
czy fizjoterapeuty. Nie zapo-
mniano także o opiekunach 
faktycznych, którzy na co 
dzień opiekują się bliskimi. 
Dla nich przygotowywane są 
szkolenia „jak radzić sobie 
ze stresem”, „Profesjonal-
na komunikacja z osobami 
starszymi” oraz warsztaty 
zabiegów pielęgnacyjnych. 
W ramach projektu jest tak-
że zorganizowane wsparcie 
dla rodzin. Można skorzy-
stać z porad psychologa lub 

prawnika. W miarę możliwości i dostępnych środków 
wszelkie działania są realizowane dla dobra naszych 
mieszkańców. To z myślą o nich utworzono Klub senio-
ra, Centrum Usług Społecznych, Żłobek oraz podejmu-
je się wiele innych inicjatyw, które poprawiają życie  
w Gminie Rychwał.

Wśród wielu Kół swoje produkty 
i stanowiska prezentowały rów-
nież gminne Koła z Dąbroszyna, 
Rozalina i Bronik. W konkursie na 
najładniejszą dekorację III miejsce 
zajęło KGW z Rozalina. Wszystkim 
Kołom Gospodyń gratulujemy do-
skonałych umiejętności kulinar-
nych, wyczucia smaku i estetyki.

SPOŁECZEŃSTWO
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,,AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RYCHWAŁ"

BADANIA PROFILAKTYCZNE

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH OSP W LISKOWIE

KULTURA

Akcja profilaktyczna przeprowadzona została przez 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej Chorób Płuc  
i Gruźlicy w Wolicy koło Kali-
sza przy organizacyjnym wspar-
ciu Urzędu Miasta i Gminy  
w Rychwale Badania, w których 
po uprzednim zapisaniu się mo-
gły wziąć udział osoby powyżej 
18 roku życia, objęły wykonanie 
zdjęcia rentgenowskiego klat-
ki piersiowej. Prześwietlenia cyfrowym aparatem 
rentgenowskim nowej generacji wykonywane były  

Zaprezentowany pokaz pozwolił uplasować się 
rychwalskim muzykom na trzecim miejscu, dając jed-
nocześnie awans do kolejnego – drugiego etapu Ogól-
nopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych OSP. Specjalne 
wyróżnienie dla najlepszej instrumentalistki otrzyma-

Atutem projektu jest możliwość wzięcia udziału w róż-
nego rodzaju kursach nadających tytuł kwalifikacji za-
wodowych. Udział w projekcie pozwala zaktualizować 
lub zdobyć nowe doświadczenie zawodowe poprzez 
udział w stażach. Uczestnicy wezmą udział w 3-miesięcz-

29 czerwca 2022r. w Rychwale przeprowadzone zostały bezpłatne badania w ramach programu profilaktyczne-
go schorzeń układu oddechowego.

Po dwóch latach przerwy Orkiestra Dęta Quantum OSP w Rychwale wzięła udział w konkursie orkiestr dętych. 

Centrum Usług Społecznych w Rychwale informuje, że realizuje projekt ,,Aktywna integracja w Gminie Rychwał." 
Organizujemy kursy zawodowe dla osób nieaktywnych na rynku pracy w wieku 16-64 lat. 

nym odpłatnym stażu u lokalnych pracodawców. Wię-
cej informacji pod nr telefonu: 691 023 811, (63)248-
10-41 lub w CUS w Rychwale przy ul. Sportowej 11  
(pokój nr 2).

SPOŁECZEŃSTWO

w ambulansie usytuowanym przy Sali OSP w Rychwa-
le. Po dokonaniu oceny przez lekarzy specjalistów 

chorób płuc, wyniki badań zosta-
ną przesłane na adresy domowe 
pacjentów. Akcja cieszyła się za-
interesowaniem mieszkańców.  
W ciągu pięciu godzin jej trwania 
80 osób poddało się badaniu RTG. 
Już 4 sierpnia odbędzie się druga 
tura badań. Zapisy osobiście UGiM 
Rychwale Biuro Obsługi Interesan-

ta pok. nr 8 lub telefonicznie 63 248 10 01 w. 36.

ła również p. Natalia Osajda – członek rychwalskiej 
orkiestry oraz nauczycielka muzyki w Szkole Podsta-
wowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale. W Lisko-
wie zaprezentowało się 10 zespołów z powiatów: ko-
nińskiego, kaliskiego i jarocińskiego.



SPORT

SUKCES KARATEKÓW Z RYCHWAŁA!

ZJEDNOCZENI RYCHWAŁ NA SPORTOWO I WESOŁO

W ramach pikniku ro-
zegrano konkurencje 
sprawnościowe oraz 
towarzyski mecz piłki 
nożnej rodzice kon-
tra dzieci. Podczas 
spotkania zostały zło-
żone podziękowania 
zawodnikom i zawod-
niczkom grup dziecię-
cych za bardzo wyso-
kie wyniki sportowe  

W dniu 28 maja 2022 r., w Hali Sportowej OSiR w Turku odbyły się XXVII Mistrzostwa Polski OYAMA PFK  
w Kata, do których zgłosiło się 174 zawodniczek i zawodników z 22 klubów.

W czerwcu w ramach zakończenia rozgrywek młodzieżowych na Stadionie Miejskim w Rychwale odbył się 
piknik rodzinny dla grup dziecięcych zrzeszonych w szeregach „Zjednoczonych” Rychwał. 

Organizatorem imprezy był Turkowski Klub Karate z Shihan z Wło-
dzimierzem Rygiertem na czele. Tym razem zawodnicy startowali  
w konkurencjach technicznych Kata oraz Kobudo (Kata z bronią). 
Jako reprezentanci rychwalskiej sekcji karate udział w Mistrzostwach 
wzięli Mikołaj i Maksymilian Spychała. Zawodnicy po raz kolejny 
zaprezentowali wysoki poziom sportowy plasując się na podium  
i zdobywając brązowe medale ( Mikołaj Spychała w konkurencji 
Kata, natomiast Maksymilian Spychała w konkurencji Kobudo).  
Gratulujemy .

w sezonie piłkarskim 
2021/2022. To był 
bardzo udany czas 
pełen emocji zwią-
zanych z rywalizacją 
pokoleniową oraz 
radości ze wspólnej 
integracji i biesia-
dowania. Oby wię-
cej takich spotkań  
w sportowej atmos-
ferze.

KULTURA

KOLEJNY MURAL POWSTANIE W RYCHWALE

Orkiestra Dęta Quantum w Rychwale po raz kolejny otrzymała 
dofinansowanie Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację 
projektu pn. „Nasze zwycięskie powstanie”.

Wsparcie w zakresie podtrzymywania i upowszechnienia tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. MUR, ALE HISTORIA 
WOJSKA POLSKIEGO otrzymały 22 inicjatywy. Tym razem malowi-
dło powstanie na wschodniej ścianie budynku Szkoły Podstawowej  
im. A. Fiedlera w Rychwale od strony ulicy Sportowej.


