
Rychwalia rozpoczął Turniej Piłki Nożnej o Puchar Bur-
mistrza Rychwała, w którym rywalizowało 5 drużyn. 
Zwyciężyła drużyna FC Rychwał, drugie miejsce ZMW 
Przyranie, a trzecie FS Konin. W tym samym czasie  
w Miasteczku Ruchu Drogowego przy SP w Rychwa-
le odbył się konkurs „Rowerzysto - sprawdź się” zor-
ganizowany przy współpracy Samorządu Rychwała  
z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koni-
nie, Komisariatem Policji w Rychwale oraz Wydziałem 
Prewencji Konińskiej Komendy Policji. Nagrodę główną 

- w postaci „Vouchera" na zakup roweru ufundowanego 

przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ko-
ninie zdobył Adam Olejniczak ze Szkoły Podstawowej  
w Kucharach Kościelnych, drugie miejsce Wojciech 
Górny, a miejsce trzecie Wiktoria Gordziewicz. Uczest-
nicy, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce otrzymali ka-
ski rowerowe ufundowane przez Samorząd Rychwała. 
Uroczystego przekazania nagrody głównej dokonali 
Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara oraz Zastępca Dy-
rektora WORD w Koninie Mariusz Steńko. 
W Parku Miejskim, tego dnia wręczono również hono-
rową odznakę „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”. 

Wyróżnienie otrzy-
mał Szczepan Widera 
vicemistrz świata za 
osiąganie wysokich 
wyników sportowych, 
promowanie dyscy-
plin siłowych oraz 

12 czerwca 2021 r. w Parku Miejskim w Rychwale odbyło się XXII Święto Ziemi Rychwalskiej. Pomimo nie-
sprzyjającej pogody, deszczu i wiatru wielu miłośników dobrej muzyki bawiło się podczas tegorocznej edycji 
imprezy.

reprezentowanie gminy Rychwał na arenie międzyna-
rodowej. Podsumowano także gminne zawody, konkur-
sy oraz wręczono podziękowania. Puchary i dyplomy 
zdobyte podczas „Letniej Gminnej Spartakiady Spor-
towej” odebrali dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy. 
Podsumowano również zawody wędkarskie, w których 
najlepszy okazał się Krzysztof Cichy, drugie miejsce 

zajął Adam Maciejewski, a miejsce trzecie Krzysztof 
Mateja. W sobotnie popołudnie na scenie wystąpiła 
Orkiestra Quantum z Rychwała wraz z mażoretkami, 
młodzi artyści z placówek oświatowych gminy Rychwał 
oraz Świetlicy Środo-
wiskowej Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci  
w Rychwale, a także 
dziewczęta z grupy 

„Na dwa” działają-
ce w ramach Klubu 

„Rychwalia 2021
 – INNE NIŻ ZWYKLE”
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AKTUALNOŚCI
Muzycznego Piwnica. Wysłuchaliśmy również 
Muzycznej Niespodzianki w wykonaniu zaprzy-
jaźnionych samorządowców wśród których za-
śpiewał m.in. Burmistrz Rychwała oraz Burmistrz 
Czerniejewa Tadeusz Szymanek. Na scenie wy-
stąpili również Radni Rady Miejskiej w Rychwale, 
dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gmi-
ny Rychwał oraz pracownicy UGiM w Rychwale.  
Na zakończenie wystąpił zespół „Papilotki”. Oprócz 
wielu atrakcji muzycznych nie mogło zabraknąć także 
słodkości. Panie z Kół Gospodyń z Dąbroszyna, Jarosze-
wic Grodzieckich, Kuchar Kościelnych, Czyżewa, Roza-
lina, Grochów oraz druhny i druhowie z OSP Rychwał 
przygotowali dla wszystkich pyszny poczęstunek.  
W ogródku biesiadnym został przygotowany punkt 
informacyjny dotyczący szczepień przeciw Covid - 19.  

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RYCHWALE

Gmina na ten cel otrzyma dofinan-
sowanie w kwocie 2 711 884,69 zł. 
Warto zaznaczyć, że Gmina Rychwał 
znalazła się w gronie 43 gmin  
w skali kraju, w których pilotażowo 
realizowany będzie ten projekt. Do-
finansowanie, o którym mowa jest 
przeznaczone na pokrycie wydatków 
w związku z realizacją projektu, mają-
cego na celu przekształcenie Miejsko

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w nową jednostkę organizacyjną. 
Realizacja projektu rozpocznie się od 
przeprowadzenia prac remontowych 
i modernizacyjnych w budynku przy 
ul. Sportowej 11, na pierwszym pię-
trze /nad Żłobkiem/, gdzie CUS bę-
dzie miało swoją siedzibę. Kolejnym 
etapem realizacji, ale i docelowym 
założeniem Centrum będzie integra-
cja, świadczenie usług społecznych  
w jednym miejscu, zwiększenie do-
stępu do usług społecznych oraz zdro-

UMOWA NA MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W ŚDS W ROZLINIE
14 czerwca 2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu z Panią Wicewoje-
wodą Anetą Niestrawską została podpisana umowa na modernizację kotłowni  
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rozalinie. W spotkaniu uczestni-
czyli Sekretarz Stanu w KPRM Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Michał Zieliń-
ski, Poseł Witold Czarnecki, Poseł Leszek Galemba. Dzięki pozyskanym środ-
kom koszty eksploatacji kotłowni ŚDS zostaną obniżone.

Jak co roku Burmistrz Rychwała rozdał dzieciom bile-
ty do wesołego miasteczka. Sobotnie świętowanie 
zakończyła zabawa z DJ-em. Serdecznie dziękuje-
my mieszkańcom, przybyłym gościom, delegacjom  
z zaprzyjaźnionych gmin oraz wszystkim, którzy pomo-
gli w zorganizowaniu tego wydarzenia. Już dziś zapra-
szamy wszystkich na kolejne Rychwalia za rok.
    

wotnych na poziomie lokalnym. Projekt 
ma również dążyć do integracji lokal-
nych podmiotów poprzez współpra-
cę gminy z podmiotami społecznymi.                                                                                                     
Zaplanowane usługi, świadczone  
w CUS będą dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców, bez względu na 
płeć czy stopień niepełnosprawności.                                                                                  
Katalog usług będzie obejmował:
► usługi psychologa/terapeuty uzależ-
nień,
► aktywizację seniorów,
► warsztaty profilaktyczne, pogadanki, 
badania profilaktyczne,
► asystentura osób niepełnospraw-
nych,
► usługi rehabilitacyjne,
► taxi społeczne -dowozy dla osób nie-
pełnosprawnych,
► animacja lokalnej społeczności
► usługi logopedyczne/pedagogiczne 
dla dzieci.

20 lipca 2021 r. burmistrz Stefan Dziamara podpisał umowę z panią Anetą Zaraś , która reprezentowała Mini-
sterstw Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu: "Utworzenie Centrum 
Usług Społecznych w Rychwale”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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AKTUALNOŚCI
NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA

W grudniu 2020 r. GDDKiA Oddział w Poznaniu zakoń-
czyła realizacje przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 
25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce". War-
tość robót budowlanych to 2 759 909,45 zł. Gmina 
Rychwał, która była inicjatorem realizacji tej inwe-
stycji, sfinansowała koszt dokumentacji projektowej,  
i pokryje koszt podziału i wykupu nieruchomości zaję-
tych pod budowę ścieżki. Jest to kolejny w ostatnich 
latach przykład owocnej współpracy między General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych a samorządem Rychwała. 
30 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste oddanie tej 
inwestycji do użytku. Symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonali: burmistrz Stefan Dziamara, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Roman Drewniacki, reprezen-

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO LISIEC-DĄBROSZYN

17 czerwca 2021 r. Gmina Rychwał jako pierwsza w Wielkopolsce miała zaszczyt odebrać osobiście z rąk 
pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego symboliczny czek o wartości 689 056,13 zł.,  
na dofinansowanie zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku 
Lisiec-Dąbroszyn.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  
odbyła się uroczysta konferencja prasowa, na któ-
rej burmistrz wraz ze skarbnikiem gminy podpisa-
li umowę na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. 
Cieszy kolejny tak duży sukces przynoszący wielo-

tysięczną dotację na 
realizację ważnego 
zadania na terenie na-
szej gminy przy udzia-
le środków unijnych  
i współpracy z UMWW. 
Inwestycja realizowa-

na jest w ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad.
Gmina Rychwał wybuduje ciąg pieszo-rowerowy wraz  
z odwodnieniem i oświetleniem LED. Projekt obejmu-
je także działania promujące transport niskoemisyjny, 
zorganizowane zostaną rajdy rowerowe, powstanie 
także strona internetowa dedykowana turystyce ro-
werowej na terenie gminy Rychwał. Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad wykona remont prze-
pustów, oświetlenie przejść dla pieszych, zamontuje 
bariery ochronne oraz wykona oznakowanie pionowe 
i poziome.

PRZEBUDOWA ULIC W RYCHWALE ZAKOŃCZONA

Całkowita wartość zadania wy-
niosła 1 006 566,64 zł. Inwe-
stycję zrealizowano w ramach 
umowy o dofinansowania z Wo-
jewodą Wielkopolskim w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Dofinansowanie inwestycji wy-
niosło 70% kosztów kwalifiko-
walnych tj. 695 802,70 zł. W ra-
mach przedsięwzięcia wykonano 
drogi na osiedlu przy ulicy Polnej 
o łącznej długości 800 m oraz 
chodnik z kostki brukowej wraz  

W dniu 26 maja 2021 r. dokonano technicznego odbioru zadania pn. „Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwio-
wej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej w Rychwale”.

z kanalizacją deszczową. Na-
wierzchnią z kostki betonowej 
utwardzono ulice Chabrowa, 
Makowa, Rumiankowa i Szał-
wiowa. W ramach tej inwestycji 
wykonano także chodnik przy 
ulicy Łąkowej. 7 lipca 2021 r. za-
kończono prace w ramach zada-
nia: „Przebudowa ul. Łąkowej  
w Rychwale - etap II”, w ramach tej 
inwestycji wykonano 120 mb na-
wierzchni z kostki betonowej wraz  
z kanalizacją deszczową.

tujący mieszkańców 
Siąszyc: radny Henryk 
Grądziel oraz sołtys 
Sylwester Krzymiń-
ski, przedstawiciele 
wykonawców robót: 
Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Drogowe-
go S.A. z Kalisza i RolMet z Grochów: Jan Malitowski, 
Bożena Salwierz i Mieczysław Durkiewicz. Ks. Adam 
Grabowski poświęcił ścieżkę pieszo-rowerową oraz 
wybudowane w ostatnim czasie oświetlenie przy 
drodze gminnej Siąszyce (Zapłocie). W uroczystości 
uczestniczyli także przedstawiciele kaliskiego rejonu 
GDDKIA.
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TRZY RAZY DOFINANSOWANIE…

W dniu 12 lipca 2021 r. Burmistrz Rychwała podpisał 
umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskie-
go, reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa 
Grabowskiego, na dofinansowanie dwóch zadań re-
alizowanych w ramach konkursu Pięknieje wielkopol-
ska wieś tj. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej  
w sołectwie Złotkowy poprzez remont dachu świetlicy 
wiejskiej Domu Kultury w Złotkowach” oraz „Zagospo-
darowanie centrum Rychwała poprzez budowę infra-
struktury turystyki i rekreacji" obejmujące budowę 
toalety publicznej oraz montaż stacji naprawy rowe-
rów. Każdy z projektów otrzymał maksymalne dofinan-
sowanie tj. po 50 000 zł. Całkowita wartość realizacji 
przedsięwzięć to łącznie prawie 150 000 zł.           
W tym dniu została także podpisana umowa o dofi-

nansowanie ze środków budżetu Województwa Wiel-
kopolskiego w wysokości 113 500 zł do przebudowy 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości 
Rozalin i Wardężyn. 

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM ELEKTROWNI PĄTNÓW - ADAMÓW - KONIN 

W dniu 16 czerwca 2021 roku odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale będąca jednocześnie sesją 
absolutoryjną podsumowującą rok 2020. 

Najważniejszymi punktami obrad były debata nad Ra-
portem o Stanie Gminy Rychwał za rok 2020 oraz udzie-
lenie burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium za 
miniony rok. Regionalna Izba Obrachunkowa analizując 
sprawozdanie budżetowe gminy nie miała wątpliwości, 
co do prawidłowego wydatkowania środków finanso-
wych - wydając pozytywną opinię. Burmistrz Rychwała 
Stefan Dziamara w wyniku głosowania Rady Miejskiej 
jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absoluto-
rium za rok 2020.     
Burmistrz w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, 
że rok 2020 był rokiem innym niż pozostałe. Pandemia 
wpłynęła na wiele działań. Nie wszystko udało się zreali-

16 czerwca br. Burmistrz Rychwa-
ła wspólnie z Prezesem Zarządu 
ZE PAK Piotrem Woźnym oraz 
Prezesem Zarządu OWES Prze-
mysławem Piechockim podpisali 
umowę o współpracy w zakresie 
zatrudniania pracowników ZE PAK 

zować zgodnie z założeniami. 
Jednocześnie zauważył, iż 
podejmowano starania, aby 
mieszkańcy w jak najmniej-
szym stopniu odczuli ogra-
niczenia wynikające ze stanu 
epidemiologicznego. 
Trudny budżet do realizacji, 
ale mimo wszystko udało 
się wykonać wiele inwestycji. 
Było to możliwe dzięki pracy 
dobrego zespołu, odpowiedzialnej rady, prowadzeniu 
konstruktywnych dyskusji i podejmowaniu niełatwych 
decyzji – mówił burmistrz. 
Włodarz Gminy podziękował rychwalskim radnym za 
owocną współpracę wyraził również nadzieję, że przy-
jęty model działania będzie nadal przynosił same pozy-
tywne efekty dla Mieszkańców. Skierował również po-
dziękowania w stronę pracowników urzędu, jednostek 
organizacyjnych, Spółdzielni Socjalnej Poryw, PGKiM 
oraz członków kół i stowarzyszeń, którzy przyczynili się 
do pozytywnej oceny rychwalskiego samorządu.

przez pracodawców z terenu Gminy 
Rychwał. Umowa zdeterminowana 
jest procesem transformacji, stopnio-
wym zakończeniem wydobycia węgla 
brunatnego i produkcji energii elek-
trycznej z tego paliwa w rejonie koniń-
skim.
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PODPISANIE POROZUMIENIA Z PWSZ

PO WAKACJACH PRZEDSZKOLAKI WRÓCĄ DO NOWEGO „PLASTUSIA” 

Na podstawie podpisanej umowy  
z dniem 1 września 2021 r. dzieci roz-
poczną swoją edukację przedszkol-
ną w nowo wybudowanym obiekcie 
z pięknymi salami i funkcjonalnym 
zapleczem. „Plastuś” w dalszym 
ciągu pozostanie przedszkolem 
publicznym, tylko prowadzonym 
przez firmę Theta z Sierosławia. 
Jak zapewnia prezes firmy prace 

1 czerwca 2021 roku zakończyły się czynności związane z przekazaniem prowadzenia Przedszkola „Plastuś”  
w Rychwale.

Zawarte porozumienie ma na celu uruchomienie studiów dualnych 
na kierunku gospodarka i administracja publiczna. Od 1 czerwca br. 
w UGiM w Rychwale została zatrudniona wyróżniająca się pod wzglę-
dem nauki studentka PWSZ, pochodząca z gminy Rychwał.

21 maja 2021 roku w Koninie w obecności Rektora Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Koninie dr hab. Artura Zimnego oraz Bur-
mistrza Rychwała zostało podpisane porozumienie w sprawie współ-
pracy. 

budowlane postępują zgodnie  
z zaplanowanym harmonogra-
mem i z pewnością na rozpoczęcie 
nowego roku 2021/2022 wszyst-
ko będzie gotowe. Sześć w pełni 
wyposażonych sal, nowe pomoce 
dydaktyczne oraz panie wycho-
wawczynie będą czekały na przed-
szkolaków.

KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE

25 maja 2021 roku w Urzędzie Gminy Skulsk Wicemar-
szałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof 
Grabowski podpisał umowę, w ramach której Gmina 
Rychwał otrzymała kwotę 132.750 zł na budowę dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. W tym roku środki 
te będą przeznaczone na przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Wardężyn, która zostanie utwardzona 
tłuczniem kamiennym.

PODSUMOWANIE INWESTYCJI W ROZALINIE

Gmina Rychwał otrzymała dotację na zadanie pn. „Za-
gospodarowanie centrum wsi Rozalin poprzez remont 
dachu na świetlicy wiejskiej” obejmujące wymianę da-
chu i remont kominów. Koszt całkowity inwestycji to 
66 040,11 zł z czego dofinansowanie wyniosło 30 000 
zł. Pozostałą cześć stanowi wkład własny gminy, czyli 
36 040,11 zł. Dziękujemy mieszkańcom wsi, za udział  
w realizacji projektu.

5 czerwca 2021 roku podsumowano zrealizowaną w zeszłym roku inwestycję w ramach konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 
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FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

 Zwycięzcami zostali:
I miejsce: Adrianna Łopuszyńska SP nr 9 Konin

I miejsce: Agata Kostrzewa SP Stawiszyn
II miejsce: Zuzanna Juszczak 
SP Jaroszewice Grodzieckie

II miejsce: Julia Karolak SP Stawiszyn
III miejsce: Blanka Bednarek SP Rychwał 

III miejsce: Bartłomiej Ośkowiak SP Grochowy

Festiwal nie mógłby się odbyć, gdyby nie życzliwość 
fundatorów nagród. Dziękujemy za okazane wsparcie 
m.in. Staroście Powiatu Konińskiego Panu Stanisławo-
wi Bielikowi oraz Państwu Edycie i Łukaszowi Dziamara. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

21 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Ar-
kadego Fiedlera w Rychwale odbył się IX Międzyszkol-
ny Festiwal Piosenki Angielskiej ‘Singing is fun’. 

Dobiegł końca kolejny rok szkolny 2020/2021. Z tej 
okazji odbyły się uroczyste akademie, w których udział 
wzięli przedstawiciele Samorządu, którzy podziękowali 
za trud włożony w pracę z dziećmi, szczególnie podczas 
tegorocznego nauczania w formie zdalnej. Uczniowie 

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021

OŚWIATA

• SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHWALE

wyróżniający się zachowaniem i wynikami w nauce 
oraz biorący aktywny udział w życiu szkoły odebrali  
z rąk dyrektorów dyplomy i nagrody. Burmistrz przy-
znał, w tym roku nagrody 20 najlepszym absolwentom 
z terenu Gminy Rychwał. Gratulujemy.

SZKOŁA LAUREATEM KONKURSU „ SKO BLOG MIESIĄCA”

• SP BIAŁA PANIEŃSKA

Konkurs miał na celu propagowanie idei oszczędzania, przedsiębior-
czości, ekologii, bezpieczeństwa na drogach oraz zdrowego stylu 
życia i cyberbezpieczeństwa. Obecnie działa 827 Szkolnych Blogów 
w całej Polsce. W lutowej edycji konkursu, gdzie tematem przewod-
nim było „Cyberbezpieczeństwo” Szkolny Blog Szkoły Podstawowej  
w Białej Panieńskiej został wyróżniony i nagrodzony. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Więcej o działalności 
SKO SP w Białej Panieńskiej można przeczytać na platformie Szkolne 
Blogi: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/biala-sko/

Pandemia koronawirusa zmusiła organizatorów  
do zmiany tegorocznego wydarzenia, który przybrał 
inną formę niż zwykle. Konkurs bowiem odbył się zdal-
nie i na zmienionych zasadach. Festiwal miał na celu 
zmotywować uczestników do nauki języka angielskiego 
poprzez śpiew, a także zachęcić do popularyzacji pio-
senki anglojęzycznej Zadaniem każdego uczestnika było 
przygotowanie utworu w języku angielskim i nagranie 
filmiku swojego występu. Swoich sił spróbowali woka-
liści ze szkół: SP nr 9 w Koninie, SP w Stawiszynie, SP 
w Zbiersku, SP w Białej Panieńskiej, SP w Grochowach, 
SP w Grodźcu, SP w Jaroszewicach Grodzieckich i SP 
w Rychwale. Wszyscy wykonawcy sprostali wyzwaniu 
i urzekli jury swoimi wokalnymi, instrumentalnymi, li-
gwistycznymi oraz artystycznymi talentami.
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OŚWIATA

Celem ogólnopolskiego progra-
mu była popularyzacja wiedzy 
ekonomicznej w środowiskach 
szkolnych, a temat przewod-
ni brzmiał: ,,Giganci finansów 
osobistych”. Program aktywi-
zował nauczycieli i uczniów 
do podejmowania zespoło-
wych inicjatyw na rzecz swojej 
szkoły i najbliższego otoczenia 
przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowa-
torski i przystępny sposób. Młodzież miała do wyko-
nania trzy zadania: ,,Spotkanie z ekspertem”, ,,Lekcja  

Uczniowie klasy VII Szkoły im. Generała Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich wzięli udział w I edycji Progra-
mu ,,Złote Szkoły NBP”, w którym zdobyli prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP”.

PROGRAM ,,ZŁOTE SZKOŁY’’

• SP JAROSZEWICE GRODZIECKIE

z ekonomią”, ,,Debata szkolna”. 
Zadania realizowane były na 
lekcjach historii, geografii, pla-
styki oraz zajęciach rozwijają-
cych kreatywność z matematy-
ki. Uczniowie rysowali komiksy, 
tworzyli krzyżówki i wykreślanki 
zawierające pojęcia związane  
z tematyką realizowanych zajęć. 
Wszystkie zadania programu 

Złote Szkoły były realizowane w formie online. Tytuł 
został przyznany szkole, która najlepiej przeprowadziła 
wymagane zadania. Gratulujemy!

DZIEŃ PUSTEJ KLASY

• SP W KUCHARACH KOŚCIELNYCH

To międzynarodowe święto edukacji na świeżym powietrzu zainaugurowali londyńscy na-
uczyciele w 2012 roku. Ich celem było zachęcenie nauczycieli, aby choć jedną lekcję spę-
dzili ze swoimi uczniami poza budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby promować bardzo 
wartościową edukację terenową. Pogoda dopisała, więc bez żadnych problemów mogli 
przyłączyć się do tej ciekawej i wyjątkowej akcji. Lekcje spędzone pod ,,gołym niebem"  
były dla dzieci okazją do bliskiego kontaktu z przyrodą, do jej uważnej, czułej obserwacji  
i beztroskiego celebrowania jej piękna. Udowodniliśmy, że w naturze też można się uczyć  
i w dodatku jest to zdrowsze i przyjemniejsze. Pamiętajmy, że natura uczy, dotlenia, aktywi-
zuje, pobudza wyobraźnię, wzrusza i zadziwia. Dzień Pustej Klasy pokazał, że  nauka może 
być zabawą i wielką frajdą.

Jak co roku uczestnicy wypoczynku korzystają z boiska 
sportowego Orlik oraz Skateparku, znajdującego się 
przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Rychwale. Wie-
le emocji przysparzają dzieciom zajęcia na świeżym 
powietrzu oraz wycieczki m.in. do Aquaparku, Parku 

PÓŁKOLONIE W GMINIE RYCHWAŁ

28 czerwca 2021 roku rozpoczęły się półkolonie w Gminie Rychwał. W pięciu turnusach wzięło udział 150 dzieci. 
Linowego czy Stajni Pod Świerkami pani Moniki Chole-
wickiej. Samorząd Rychwała zapewnił dzieciom różne 
formy rozrywki, będące ciekawą alternatywą dla spę-
dzania czasu przed komputerem. Dzieci świetnie się ba-
wiły, a opiekunowie zadbali o ich bezpieczeństwo. 
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OŚWIATA

GMINNY BIEG O PUCHAR DYREKTORA PRZEDSZKOLA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA W RYCHWALE

Wydarzenie rozpoczął przemarsz dzieci, młodzieży  
z placówek oświatowych gminy Rychwał, nauczycieli 
oraz samorządowców. Barwny korowód przemasze-
rował ulicą sportową na Stadion Miejski w Rychwa-
le. Nie zabrakło okrzyków, haseł, transparentów oraz 
dobrej muzyki. Na stadionie burmistrz Stefan Dzia-
mara przekazał na ręce dyrektorów rychwalskich pla-
cówek oświatowych, darmowe bilety do Kina za Ro-
giem dla wszystkich dzieci z terenu gminy Rychwał.  
W zmaganiach sportowych I miejsce zdobyła Szko-
ła Podstawowa z Rychwała, II miejsce SP z Grochów,  
a miejsce III zajęła SP z Dąbroszyna. Gratulujemy zwy-
cięzcom i życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć spor-
towych.

1 czerwca 2021 roku odbyła się „Letnia Gminna Spartakiada Sportowa” z okazji Dnia Dziecka. Letnie zmagania 
sportowe to już tradycja, w której uczniowie w różnych konkurencjach uczą się zdrowej rywalizacji. 

18 czerwca 2021 roku już po raz IV odbył się Gminny 
Bieg o Puchar Dyrektora Przedszkola pod Honorowym 
Patronatem Burmistrza Rychwała. 
Tradycyjnie w wspólnym biegu wystartowali dzieci, na-
uczyciele oraz Burmistrz Rychwała. Uczestnikom towa-
rzyszyła miła atmosfera i dobra pogoda. 
Biegający z entuzjazmem podchodzili do rywalizacji  
i właściwie każde dziecko kończąc bieg było zwycięzcą 
tego dnia. Gratulujemy.
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SPOŁECZEŃSTWO

RYCHWALSKA MAJÓWKA
Obchody Świąt Majowych dla gminy Rychwał są ważnym aspektem kulturalnym oraz społecznym.

2 maja to święto, które w sposób szczególny przypomi-
na nam o naszej polskiej tożsamości. 2 maja unktualnie 
o godz. 12:00 w strugach deszczu na rynku Miejskim  
w Rychwale zawisła flaga państwowa. Podczas uro-
czystego podniesienia, którego dokonali rychwal-
scy strażacy, z balkonu Urzędu Gminy i Miasta w 
Rychwale rozbrzmiał hymn narodowy, który wy-
konał Ksawery Wojciechowski, muzyk rychwal-
skiej Orkiestry Quantum. 3 maja to Święto 
uchwalenia konstytucji i wieloletnia tradycja 
oddania hołdu najważniejszemu aktowi prawnemu  
w Polsce. Obchody rozpoczęła Msza Św. w intencji oj-
czyzny oraz druhów strażaków odprawiona w kościele 
pw. Trójcy Świętej w Rychwale przez ks. kan. Marka 
Molewkiego, po której delegacje przemaszerowały 

skiego - trefla powstańczego. Marcin Jędro za pomoc, 
przychylność działaniom i wkład poczyniony na rzecz 
rozwoju drużyny przyznał i wręczył chusty drużyny, 
które otrzymali Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Stycz-
niowych w Grochowach Roman Izydorczyk, Kierownik 
Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Marzena 
Grubska oraz Marek Nuszkiewicz. Chusty te oznaczają 
uzyskanie tytułu: ,,Przyjaciel 98 DH Leśni podróżnicy" 
w Grochowach. Szczególnym akcentem uroczystości 
było wręczenie Włodarzowi Gminy honorowej plakiet-
ki wyróżniającej osoby szczególnie działające na rzecz 
wsparcia środowiska harcerskiego. Odznakę wręczył 
Zastępca komendanta Hufca druh harcmistrz Tomasz 
Rybarczyk. W tym dniu obchodzono również Gminny 

na rychwalski rynek. Pod obeliskiem wysłuchano wy-
stąpienia Burmistrza Rychwała oraz złożono symbo-
liczne wiązanki kwiatów. Podczas uroczystości miało 
miejsce przekazanie 98 Drużynie Harcerskiej "Leśni 
podróżnicy" w Grochowach Hufca ZHP Konin przez 
Samorząd Rychwała symbolu powstania wielkopol-

Dzień Strażaka. Po zakończeniu uroczystości przy Obe-
lisku brać strażacka wraz ze zgromadzonymi gośćmi,  
w uroczystym korowodzie udała się na cmentarz, by 
oddać hołd poległym strażakom. Serdecznie dziękuje-
my za udział w uroczystościach zorganizowanych z oka-
zji świąt majowych.

KONCERT ARII OPEROWYCH W RYCHWALE 

Uroczystość rozpoczęła się krótką prelekcją o Kardy-
nale oraz złożeniem kwiatów przy tablicy upamiętnia-
jącej Wielkiego Polaka. Przepiękne utwory operowe 
m.in.: „Ave Maria”, a także słynne arie i melodie z ope-
ry „Straszny Dwór” można było wysłuchać po Mszy Św. 
To był wspaniały koncert, wspaniała uroczystość, pełna 
niesamowitych wrażeń, która została zorganizowana  
z inicjatywy Burmistrza Rychwała, Katolickiego Sto-
warzyszenia „Civitas Christiana” oraz Ks. Kan. Marka 
Molewskiego. Bardzo dziękujemy Panu Kazimierzowi 
Pałaszowi za pomoc w organizacji muzycznego wyda-
rzenia oraz wszystkim uczestnikom uroczystości za tak 
liczne przybycie.

30 maja 2021 roku w kościele pw. Trójcy Świętej w Rychwale odbył się koncert z okazji Roku Prymasa Tysiącle-
cia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pt. „CISZA DOKOŁA” w wykonaniu Kazimierza Kowalskiego oraz Artystów 
Polskiej Sceny Operowej. 
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101 URODZINY MIESZKANKI GMINY RYCHWAŁ

W dniu 24 czerwca 2021 roku swoje 101 urodziny obchodziła pani 
Marianna Wiśniewska z Grochów. 
Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele rychwalskie-
go samorządu. Pani Marianna cieszy się znakomitą kondycją można 
powiedzieć, że sędziwy wiek Jej służy. Włodarz Gminy wzniósł toast 
za dobre zdrowie, pomyślność i szczęście Jubilatki. Gratulujemy pięk-
nego jubileuszu 101 urodzin. Życzymy zadowolenia z każdego nowe-
go dnia, przeżycia kolejnych pięknych lat oraz miłości ze strony naj-
bliższych. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!

SEZON ROWEROWY W GMINIE RYCHWAŁ ROZPOCZĘTY

Łącznie ponad 200 miłośników dwóch kółek pokonało około 75 km. 
Na zakończenie rajdów, które kończyły się w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Rozalinie, w Domu Kultury w Kucharach Borowych  
i Grochowach organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. Rajdy rowerowe 
to doskonała okazja, aby porozmawiać i podyskutować o bezpieczeń-
stwie, dlatego też wśród uczestników rozlosowano kaski rowerowe, 
które z pewnością poprawią bezpieczeństwo na drogach. Podczas im-
prez zorganizowano również punkt informacyjny dotyczący szczepień, 
który umożliwił wielu mieszkańcom zapoznanie się z tematyką zapo-
biegawczą przeciw COVID – 19. Wszystkim osobom zaangażowanym  
w pomoc przy organizacji tych wydarzeń serdecznie dziękujemy. Miesz-
kańców gminy Rychwał, sympatyków, przyjaciół oraz gości zapraszamy 
na kolejne rajdy, które już w najbliższym czasie.

SPOŁECZEŃSTWO

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale 
zaprezentowali sprzęt pożarniczy oraz różne techniki 
podawania prądów wody. Najbardziej emocjonującą 
częścią pokazu była możliwość sprawdzenia umiejętno-
ści w „strącaniu pachołków” przy pomocy linii szybkie-
go natarcia. Odwiedziny zakończyły się pamiątkowym 
zdjęciem.

12 maja 2021 roku podopieczni Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale uczest-
niczyli w pokazie strażackim.

POKAZ W SOSW

Uczniowie podczas wydarzenia zaprezentowali twór-
czość Jana Brzechwy, która wprowadziła wszystkich w 
bajkowy nastrój. Na zakończenie spotkania wszyscy 
skosztowali pyszności, przygotowanych przez pracow-
ników ŚDS oraz słodkich upominków, które podarowali 
goście z zaprzyjaźnionej szkoły w Kucharach Kościelnych. 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W ŚDS

18 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie integra-
cyjne uczniów klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w 
Kucharach Kościelnych z podopiecznymi Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Rozalinie.

Letnia pogoda sprzyja wypadom rekreacyjnym. W ostatnim czasie 
gmina Rychwał zorganizowała trzy rajdy rowerowe, które odbyły się 
1 maja, 27 czerwca oraz 25 lipca. 
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PROGRAMY SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW

SPOŁECZEŃSTWO

Spółdzielnia socjalna „PORYW” w ramach wdrażania 
modelu wiązki społecznej przez przedsiębiorstwo 
ekonomii społecznej od 1 listopada realizuje projekt 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. 

„Rehabilitacja +”. 

WSPARCIE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Samorząd Rychwała oraz MGOPS w Rychwale realizują Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 skierowany dla mieszkańców. Dzięki temu 
blisko 400 rodzin z terenu gminy Rychwał, do końca września otrzyma 15 ton żywności. 
Produkty spożywcze dostarczone przez Koniński Bank Żywności w II turach na kwotę  
48 500 zł., to istotna pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Projekt ten skierowany jest dla 
osób powyżej 60 roku życia oraz 
osób niepełnosprawnych, zamiesz-
kujących na terenie gminy Rychwał. 
W ramach projektu „Rehabilitacja 
+” świadczone są indywidualne usługi rehabilitacyj-
ne w domu pacjenta. Od początku wdrażania modelu  
z usługi tej skorzystało 36 osób. Prowadzone są rów-
nież zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne przeznaczone 
dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Rozalinie, 2 razy w tygodniu, po 1 godzinie. Od maja 
tego roku trwają zajęcia tzw. rehabilitacja grupowa - 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, organizowane w szkołach 
podstawowych na terenie gminy Rychwał oraz w Hali 
Sportowej w Rychwale. Osoby chętne nadal mogą sko-
rzystać z tej formy aktywności, wystarczy przyjść na od-
bywające się zajęcia. Nadal można skorzystać również  
z pomocy „złotej rączki”, który bezpłatnie wykona drob-
ne prace konserwacyjno - naprawcze. Wystarczy tylko 
zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr te-
lefonu: 63 2481 041. Ponadto we wrześniu br. odbę-
dzie się szkolenie dla opiekunów osób niepełnospraw-
nych. Będą to zajęcia edukacyjno-doradcze dla 15 osób  
w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobą zależną. Wszyst-
kie zajęcia są nieodpłatne. Chętne osoby zapraszamy 
do udziału. Projekt realizowany będzie do 31.10.2021r. 
Wartość projektu - 119 907,92 zł.

MUR, ALE w Rychwale
KULTURA

Dzięki staraniom Orkiestry Dętej Quantum 
udało się pozyskać środki z Ministerstwa 
Obrony Narodowej na stworzenie muralu 
opowiadającego o bohaterstwie i odwadze 
polskich żołnierzy. Mural prezentujący sa-
molot Spitfire latający w legendarnym Dy-
wizjonie 303 oraz popiersie porucznika Ar-
kadego Fiedlera, powstanie na wschodniej 

Niebawem, Gmina Rychwał wzbogaci się o nową architekturę przestrzeni miejskiej. 

Gmina Rychwał od  01.06.2021 do 31.12.2021 realizuje 
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

– edycja 2021. Programy finansowane są ze środków 
Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem 
jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Na realiza-
cję Programu „Asystent osobisty osoby niepełnospraw-
nej” Gminie Rychwał przyznano środki w wysokości 
107 243,55 zł. W ramach tych środków, zatrudniono  
3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, któ-
re objęły usługami wsparcia 7 osób niepełnosprawnych 
w tym 3 dzieci. Asystent osobisty pomaga w czynno-
ściach dnia codziennego, w załatwianiu spraw urzę-
dowych, pomaga w wyjściu, powrocie i w dojazdach  
w wybrane mu miejsca. Na realizację Programu „Opie-
ka wytchnieniowa” Gminie Rychwał przyznano środ-
ki w wysokości 53 856,00 zł, w ramach których, za-
trudniono 2 opiekunów, świadczących usługi wśród  
6 osób niepełnosprawnych, w tym u 2 dzieci. Program 
kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, 
którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, cza-

sowej przerwy w sprawowaniu 
bezpośredniej opieki nad dzieć-
mi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, a także nad osobami  
ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności.

Programy dedykowane osobom niepełnosprawnym  
i seniorom w gminie Rychwał

ścianie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Rychwale. Wsparcie zadeklarował rów-
nież Burmistrz Rychwała, brać strażacka oraz 
prywatni sponsorzy. Koszty realizacji przed-
sięwzięcia są naprawdę ogromne dlatego 
wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć realizację 
projektu zapraszamy do kontaktu z przedsta-
wicielami orkiestry.



Tydzień czytania to największe do-
roczne święto w ramach trwającej 
od 2001 roku kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Celem 
akcji jest zachęcanie do regularnego 
czytania dzieciom oraz promowa-
nia wartościowej literatury, w tym 
roku polskiej. Z tej okazji najmłodsi 
mieszkańcy mogli wysłuchać leśnej 

SPORT

SUKCESY RYCHWALSKIEGO SPORTOWCA

MISTRZOWIE Z GMINY RYCHWAŁ

SPORTOWE ZMAGANIA RADNYCH 

Gminę Rychwał reprezentowali rychwalscy radni Wal-
demar Urbaniak i Mirosław Ośkowiak. Podczas Impre-
zy odbyły się także VII zawody strzeleckie z karabinka 

19 czerwca 2021 roku odbyły się XXII Regionalne Zawody Samorządowe w Tenisie Stołowym w Witkowie.

KULTURA

pneumatycznego o puchar Radnego Powiatu Gnieź-
nieńskiego Telesfora Gościniaka, w których nasi radni 
zajęli IV miejsce. Gratulujemy.

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2021 roku odbył się Jubileuszowy XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem 
„Lubimy czytać polskich autorów”. 

audycji „Ptasie radio” Jana Brzechwy oraz 
„Lokomotywy” Juliana Tuwima w wykona-
niu Burmistrza Rychwała, Dyrektora Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbie-
ty Zaremby, Dyrektor Zespołu Przedszkoli 
Marii Matczak oraz Wicedyrektor Mag-
daleny Pająk. Wszystkim uczestnikom XX 
edycji Cała Polska Czyta Dzieciom ser-
decznie dziękujemy.

Chętnie uczestniczą w zawodach oraz 
konkursach, gdzie zajmują czołowe 
miejsca. 29 maja 2021 r. odbył się XXVI 
Ogólnopolski Turniej Oyama Karate  
w Kata, w którym wystartował Mikołaj 
Spychała mieszkaniec gminy Rychwał 
z sekcji Turkowskiego Klubu Karate  

W dniach 14-18 kwietnia 2021 roku w Pabianicach odbyły się Mistrzostwa Świata fede-
racji WPA w trójboju siłowym, Push & Pull oraz pojedynczych dyscyplinach siłowych.  
W zawodach uczestniczyło ponad 560 zawodników z 18 krajów. W mistrzostwach wziął 
udział mieszkaniec gminy Rychwał - Szczepan Widera. Wystartował w dwóch konkuren-
cjach, zdobywając tytuł Wicemistrza Świata w wyciskaniu sztangi leżąc oraz tytuł Mistrza 
Świata w martwym ciągu w kategorii Submasters, ustanawiając tym samym nowy rekord 
Polski, Europy i Świata WPA. Gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzmy zdrowia,  
i realizacji dalszych planów sportowych. Pasja do sportu i wytrwałość to kombinacja cech 
pomagająca odnieść sukces. Dziękujemy również za reprezentowanie oraz promowanie gminy Rychwał na arenie 
międzynarodowej.

Młodzi mieszkańcy naszej gminy mają różne pasje, zainteresowania oraz aktywnie spędzają czas wolny, ćwi-
cząc i trenując różne dyscypliny sportowe. 

w Rychwale, który zajął II miejsce. Tego 
samego dnia odbyły się również Ogól-
nopolskie Zawody Pływackie Dzieci  
i Młodzików Termy 2021, w których 
Patryk Grabiński zajął III miejsce. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM


