
W sobotnie popołudnie orkiestry zapraszały mieszkańców na uroczystość prezentując swoje umiejętności mu-
zyczne w poszczególnych miejscowościach gminy Rychwał.
Natomiast w niedzielę, dźwięki muzyki rozbrzmie-
wały w całym Rychwale. Impresje rozpoczęto kolo-
rową paradą. Na runku miejskim, w blaskach słoń-
ca przepięknie prezentowały się orkiestry, zespoły 
mażoretek, poczty sztandarowe, motocykliści oraz 
przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni 
goście. Burmistrz Rychwała podziękował orkiestrom 
oraz wszystkim przybyłym za przyjęcie zaproszenia 
na muzyczne święto. Każdego roku orkiestry pre-
zentują coraz wyższy poziom swoich muzycznych 
umiejętności. Publiczność miała okazję wysłuchać 
koncertów orkiestr i podziwiać układy taneczne ma-
żoretek z: Brzezin, Janowca Wielkopolskiego, Kram-
ska, Królikowa, Liskowa, Mycielina, Rajska, Tokar, 
Woli, Wschowy i Rychwała. Dodatkowe atrakcje rów-
nież cieszyły się sporym powodzeniem. Park rozrywki 
i konkursy z nagrodami budziły największe zaintere-
sowanie dzieci. Piknik orkiestr 
dętych to wydarzenie, które 

XVIII Rychwalskie Impresje Muzyczne
 – Piknik Orkiestr

na długo zapada w pamięci uczestników, nie tylko 
z powodu muzyki, ale także z powodu szczególnych 
podziękowań i wyróżnień. Wręczono Honorowe 
Odznaki „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”, 
druhom strażakom Tomaszowi Grzelak i Marcino-
wi Mateckiemu. Druhowie obok pełnienia służby  
w jednostkach OSP gminy Rychwał, są również funk-
cjonariuszami KM PSP w Koninie, brali udział w akcji 
ratowniczo-gaśniczej w Grecji. Zwięczeniem impresji 
był wieczorny koncert w parku miejskim, podczas 
którego mogliśmy podziwiać nie tylko grę naszej 
orkiestry, ale i debiututjące w nowych strojach ma-
żoretki. XVIII Rychwalskie Impresje Muzyczne już za 
nami. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaanga-
żowały się w organizację i przygotowanie tego mu-
zycznego święta, ale przede wszystkim Orkiestrze Qu-
antum pod przewodnictwem kapelmistrza Zbigniewa 

Osajdy - autorom tego pięknego 
zamieszania. Już dziś zapraszamy 
na Impresje w 2022 roku.
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RYCHWALE

Nowa siedziba mieści się w Rychwale przy ul. Sportowej 
11, na pierwszym piętrze budynku, nad Żłobkiem „Jaś 
i Małgosia”. Mieszkańcy znajdą tutaj kompleksową ob-
sługę z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej, 
rodzinnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, edukacji 
publicznej, ale też wspierania osób z niepełnosprawno-
ściami. Oferować będzie również wsparcie wszystkim 
mieszkańcom – nie tylko osobom w trudnej sytuacji 
materialnej czy życiowej, ale też osobom starszym, nie-
pełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, wszystkim 
mieszkańcom  naszej gminy. W jednym miejscu, będą 
mogli uzyskać komplet informacji. Skoordynowane 
działania zaowocują lepszą organizacją pracy, zarządza-
niem zasobami ludzkimi jak i finansowymi.
Takiego miejsca do tej pory nie było. Jest to ogromny 
sukces naszej gminy, która nie zapomina o tym, co jest 

RETENCJA WÓD OPADOWYCH NA STADIONIE MIEJSKIM

Projekt uzyskał dofinansowa-
nie ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego, w wysokości 
50 000 zł, w ramach programu 

„Deszczówka”. Przedsięwzięcie 
obejmuje zakopanie dwóch 
zbiorników, o pojemności  
10 000 l każdy, do gromadzenia 
wody deszczowej, które umoż-
liwią zebranie wody z dachu 
budynku Hali widowiskowo

-sportowej i wykorzystanie jej do podlewania trawy. 
Na boisku zostanie zamontowany automatyczny sys-
tem nawodnienia składający się z 32 zraszaczy. Reali-

Centrum Usług Społecznych, to nowa placówka powstała w miejsce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rychwale, przejmując jego funkcje ale także znacznie poszerzając zakres jego działania.

5 sierpnia 2021 roku w gminie Rychwał gościł Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski, który podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa podziemnego systemu magazynowa-
nia wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą na terenie Stadionu Miejskiego w Rychwale”. 

najważniejsze: że każda gmina składa się z ludzi. Prze-
cież wszystkie działania, które będą tutaj prowadzone, 
są czynione dla mieszkańców – podkreślał burmistrz 
Stefan Dziamara.

zacja projektu 
ułatwi pielęgna-
cje murawy na 
stadionie a po-
przez wykorzy-
stanie wód opa-
dowych wpłynie 
pozytywnie na 
środowisko na-
turaln. Wyko-
nawcą robót jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. Całkowita 
wartość projektu to 74 tys. zł.



3

AKTUALNOŚCI

BEZPIECZNIEJ NA ROWERZE…

MODERNIZACJA DOMU KULTURY W ZŁOTKOWACH

KOLEJNY CHODNIK W GMINIE RYCHWAŁ   

Ruszyła realizacja największej tegorocznej inwestycji czyli zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn”. 18 października podpisano umowę z wyłonionym w wyniku 
zamówienia publicznego  Wykonawcą – firmą: Zakład Handlu i Usług ROLMET Mieczysław Durkiewicz. Wartość 
robót to 840 461,05 zł, umowa przewiduje wykonanie zadania do stycznia 2022 r. 

Gmina Rychwał zrealizowała kolejny projekt  w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” współfinanso-
wanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa 

Zadanie jest realizowane w ra-
mach projektu: „Budowa ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 
krajowej nr 25 na odcinku Lisiec

-Dąbroszyn” współfinansowanego  
w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego: Poddzia-
łanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze 
transportu miejskiego. W ramach 
przedsięwzięcia powstanie ciąg pie-
szo-rowerowy wraz z oświetleniem 

Tym razem dzięki pozyskanym środkom udało się wykonać remont da-
chu na Domu Kultury w Złotkowach. Całkowita wartość zadania wyniosła 
75 000,00 zł. z czego 50 000 zł stanowiła dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego a 25 000,00 zł. to wkład gminy Rychwał, w tym 15 000,00 zł. to 
wkład funduszu sołeckiego wsi Złotkowy. Wykonawcą prac była firma 
Usługi Budowlane Dariusz Cegielski z Rychwała. Kolejny projekt, który 
zostanie zrealizowany w tym roku również w ramach konkursu „Pięknie-
je wielkopolska wieś” to „Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez 
budowę infrastruktury turystyki i rekreacji”. Przedsięwzięcie obejmuje 
wykonanie toalety publicznej oraz montaż stacji naprawy rowerów na 
terenie miasta Rychwał. Zadanie zrealizowane zostanie do końca paź-
dziernika.

Kończą się prace związane z realiza-
cją zadania: Przebudowa drogi powiato-
wej 3241P w ramach budowy chodnika  
w m. Dąbroszyn. W ramach inwestycji powstał 
chodnik o długości ok. 500 mb wraz z elemen-
tami odwodnienia, przy drodze powiatowej  
w kierunku Czyżewa. Zadanie realizowane jest  
w ramach porozumienia Gminy Rychwał  
z Powiatem Konińskim. Powiat sfinansował 
dokumentację projektową natomiast Gmina 
Rychwał pokryje koszty robót budowlanych. 

ulicznym oraz chodnik, a przy przy-
stankach autobusowych zamonto-
wane zostaną stojaki na rowery. 
Celem projektu jest poprawa bez-
pieczeństwa rowerzystów i promo-
cja tej formy transportu. W ramach 
przedsięwzięcia zorganizowany zo-
stanie rajd rowerowy oraz powsta-
nie strona internetowa z trasami 
rowerowymi przebiegającymi przez 
naszą gminę.
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AKTUALNOŚCI

Przestronne, słoneczne, kolorowe – słowem komfortowe i przyjazne dzieciom. Od 1 września 2021 roku 119 
dzieci uczęszcza do nowego przedszkola Plastuś. Dla przedszkolaków z Rychwała to szczególny czas, ponieważ 
po raz pierwszy w historii placówki spotkały się, w tak dużym gronie. 

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy dzień dla wszystkich osób związanych z edukacją i wychowaniem.

DZIECI MAJĄ JAK W BAJCE. NOWE PRZEDSZKOLE „PLASTUŚ” JUŻ OTWARTE.

Placówka została rozbu-
dowana o dodatkowe sale, 
modernizację kuchni i wę-
zeł sanitarny oraz wzboga-
cona ofertą wychowania 
przedszkolnego uwzględnia-
jącego nie tylko podstawy 
programowe. W zmoderni-
zowanym budynku, wypo-
sażonym w nowe sprzęty 
przedszkolaki czują się wy-
jątkowo. "Plastuś” to pla-
cówka publiczna prowadzo-
na przez innego operatora 

Bycie nauczycielem 
to coś więcej. Na-
uczyciel pomaga  
w odkrywaniu tego 
co najlepsze, rozwija 
pasje i umiejętno-
ści. Nauczyciele nie 
tylko uczą, ale wy-
chowują. Wspierają 
ich także pracownicy 
oświaty. Panująca 
sytuacja epidemio-
logiczna w kraju, nie 
sprzyja kontaktom 
międzyludzkim, dla-
tego też doceniamy każdą chwilę spędzoną razem, 
nie tylko w szkole, ale również na ważnych wyda-
rzeniach gminnych. W środę 14 października 2021 
r. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera 
w Rychwale, odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, podczas której złożono podzię-
kowania wszystkim nauczycielom oraz pracownikom 
oświaty. To właśnie dzięki Wam, dzieci i młodzież od-
krywają swoje talenty, pasje, osiągają wysokie wyniki 
w nauce oraz dumnie reprezentują Gminę Rychwał. 
W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy rychwal-
skich placówek oświatowych, a także emerytowani 
nauczyciele oraz osoby, które na co dzień związane 
są z oświatą. Podziękowania oraz życzenia złożył bur-

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI 

OŚWIATA

mistrz Stefan Dziamara, 
który w swoim wystą-
pieniu podkreślił jak 
ważną rolę odgrywają 
nauczyciele oraz wszy-
scy pracownicy oświaty 
w wychowaniu i eduka-
cji młodego pokolenia 
Gminy Rychwał. Gmin-
ny Dzień Edukacji Na-
rodowej to czas, który 
pozwala nam wyróżnić 
nie tylko pedagogów. 
Odznaki za pełne zaan-
gażowanie, poświęce-

nie, sumienność oraz trudną pracę dydaktyczno-wy-
chowawczą i opiekuńczą, a także upowszechnianie 
edukacji, kultury i harmonijnego uczestnictwa w ży-
ciu społecznym otrzymali Maria Kobierska, Marzena 
Mizerska oraz Magdalena Pająk.Podczas uroczystości 
wyróżniającym się pracownikom oświaty burmistrz 
wręczył nagrody. Również dyrektorzy poszczególnych 
placówek oświatowych uhonorowali swoich pracow-
ników. W części artystycznej wystąpili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa  
w Jaroszewicach Grodzieckich. Gminny Dzień Eduka-
cji Narodowej był wspaniałą okazją do spotkania się 
i wymiany doświadczeń przez byłych i obecnych pra-
cowników jednostek oświatowych.

w naszej gminie. Oznacza to, że choć gmina nie jest jej organem prowadzącym, 
w przedszkolu obowiązują takie same zasady rekrutacji oraz odpłatności jak 
w przedszkolu samorządowym. Tak nowoczesne miejsce gwarantuje pełen kom-
fort, a co za tym idzie najwyższy poziom wychowania przedszkolnego.
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Konkurs SKO dla szkół i nauczycieli to zwieńczenie 
całorocznej pracy nauczycieli realizujących założenia 
programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności. 
W corocznym "Konkursie SKO 
dla Szkół i Nauczycieli". SP 
Dąbroszyn po raz piąty otrzy-
mała Nagrodę III Stopnia, 
równoznaczną z gratyfikacją 
finansową w wysokości tysią-
ca złotych. Szkolny opiekun 
SKO został uhonorowany Brą-
zową Odznaką. SKO to najstar-
szy, największy i jednocześnie 
najnowocześniejszy program 
edukacji finansowej dla dzie-

W akcję włączyła się również szkoła podstawowa  
w Rychwale podejmując szereg działań prozdrowot-
nych. Uczniowie klasy szóstej przedstawili krótki hap-
pening antynikotynowy. Odbyła się również prezen-
tacja materiałów wizualnych - przekazanych przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a go-
dziny wychowawcze obfitowały w ważne informacje 
na temat konsekwencji  zdrowotnych  wynikających  
z używania e-papierosów. Wierzymy, że podejmowane 
działania skłonią do refleksji i uchronią uczniów przed 
rozpoczęciem palenia.

NAGRODA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SKO 

CERTYFIKAT SZKOŁY DEMOKRACJI

PAPIEROSOM MÓWIMY NIE!

• SP W DĄBROSZYNIE

• SP W KUCHARACH KOŚCIELNYCH

• SP W RYCHWALE

ci. To przedsięwzięcie wykraczające daleko poza fi-
nanse. Koncentruje się też na szeroko pojętej edukacji  
w zakresie przedsiębiorczości, ekologii, bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym czy cyber-
bezpieczeństwa. W szkole ini-
cjowanych jest wiele działań 
zgodnych z założeniami pro-
gramu, o których szczegóło-
wo można dowiedzieć się od-
wiedzając blog Wsród Dębów, 
prowadzony na platformie 
internetowej Szkolne Blogi -  
https://www.szkolneblogi.
pl/blogi/wsrod-debow/

Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych otrzymała tytuł „Szko-
ły Demokracji” za całoroczną pracę w programie realizowanym 
z projektu „Akademia Demokracji”. W ramach programu zespół 
wprowadził zmiany w życiu szkoły zmierzające do rozwoju społecz-
nej aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej edukacji 
obywatelskiej. Mimo edukacji zdalnej, uczniowie: Paulina Bache-
ra, Martyna Grześkiewicz, Julia Pawłowska, Szymon Pinciak, Hu-
bert Woźniak ukończyli program, realizując działania ze wszystkich 
5 obszarów. W ramach projektu uczniowie wraz z koordynatorem 
uczestniczyli w licznych szkoleniach oraz wykonali wiele zadań, któ-
re pozwoliły na uzyskanie certyfikatu z wyróżnieniem. Gratulujemy.

Światowy Dzień bez Tytoniu. Dzień jest ten okazją do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu 
palenia papierosów i jego negatywne skutki. 
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HARCERZEM BYĆ!

W dniach 18 – 19 września 2021 roku odbył się w Żychlinie XXIV ZŁAZ Hufca Konin, który był biwakiem podsu-
mowującym miniony harcerski rok. 

OŚWIATA

Pomimo pandemii 
98 Drużyna Harcer-
ska ,,Leśni podróżnicy"  
w Grochowach wspięła 
się we współzawodnic-
twie drużyn Hufca Konin 
na najwyższy szczyt o na-
zwie "Rysy", zdobywając 
tym samym po raz pierw-
szy zaszczyt umieszcze-
nia na drzewcu proporca 
pamiątkowego gwoździa, 

a na mundurach naszywki świadczącej o wysokiej 
jakości pracy drużyny. Warto podkreślić, że ten sam 
tytuł uzyskała jeszcze tylko jedna konińska drużyna 
spośród wszystkich harcerskich i starszoharcerskich. 
Dodatkowo ćwik Eryk Lewandowski otrzymał pa-
tent przybocznego po ukończeniu z wyróżnieniem 
hufcowego kursu funkcyjnych Kręgu ,,Ad Astra". Po 
raz pierwszy też, dwoje harcerzy wyrosłych w 98 DH 

1 września 2021 roku Burmistrz Rychwała Stefan Dzia-
mara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Ro-
man Drewniacki, Ks. Kan. Marek Molewski, Pracow-
nicy UGiM w Rychwale oraz Przedstawiciele Szkoły 
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale wraz 
z uczniami oddali hołd POLEGŁYM podczas II Wojny 
Światowej oraz wydarzeń sierpniowych poprzez zło-

opuszcza ją, przenosząc się do konińskich wędrow-
ników skupiających najstarszą grupę młodzieży, aby 
tam kontynuować swoją harcerską przygodę. Życzy-
my, aby i ten rok obfitował w wiele pomyślnych reali-
zacji harcerskich zadań! Czuwaj!

SPOŁECZEŃSTWO

82 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

żenie wiązanki kwiatów przy Obelisku w Rychwale.  
1 września 1939 r. rozpoczęła się II Wojna Światowa. 
To trudny czas dla Narodu, to czas zniszczeń, to czas 
zagłady, to czas tragedii. Dlatego też wszyscy zebra-
ni wspólnie zapalili znicz pokoleń, który jest znakiem 
integralności oraz pamięci. Wspólnie powinniśmy 
kultywować pamięć o wszystkich poległych, pisać  

i mówić o nich.
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Wrzesień to miesiąc, w którym co roku wspominamy poległych podczas II wojny światowej. 

25 września 2021 roku Wiejski Dom Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich stał się miejscem sztuki, kultury  
i  poezji. 

Pod taką nazwą 9 października 2021 r. w Ośrodku Sportu „Rondo” w Koninie odbył się turniej kulturalno-rekre-
acyjny zorganizowany przez TPD Oddział Powiatowy w Koninie. 

Składając wiązanki kwiatów, zapa-
lając znicze, słuchając okoliczno-
ściowych wystąpień i uczestnicząc 
w organizowanych uroczystościach 
oddajemy hołd walczącym w obro-
nie naszej Ojczyzny. Wydarzenia 
wrześniowe z 1939 roku i kolejne 
lata wojny to czas zniszczeń, czas 
zagłady i ludzkich tragedii. - Naszym 
obowiązkiem jest pielęgnowanie 
pamięci o walczących i poległych  
w czasie II wojny światowej - mówił 
burmistrz Stefan Dziamara podczas 
uroczystości 17 września 2021 r., któ-
rą zorganizowano przy pomniku w 
Białej Panieńskiej. Przedstawiciele 
władz samorządowych powiatu kali-

Mieszkańcy Sołectwa Jaroszewi-
ce Rychwalskie, Członkowie Koła 
Gospodyń Wiejskich z Tradycją 
przy Kominku w Jaroszewicach 
Rychwalskich, zaprzyjaźnieni go-

SPOŁECZEŃSTWO

ENERGIA POKOLEŃ – „W RODZINIE SIŁA” 

WIECZORNICA ,,NIE BÓJMY SIĘ JESIENI" 

PAMIĘTAMY O POLEGŁYCH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wydarzenie było okazją do integracji międzypokoleniowej, ale tak-
że do prezentacji talentów artystycznych. Dzieci uczęszczające na 
zajęcia do świetlicy środowiskowej oraz słuchacze UTW w Rychwale  
w bloku muzycznym wykonali utwory nawiązujące do więzi między-
pokoleniowej, rodziny i wzajemnego szacunku.Przedstawiciele po-
szczególnych gmin przygotowali również stoiska wystawowe. Gminę 
Rychwał reprezentowały panie Renata Andrzejewska i Izabela Sta-
nisławska, które pokazały własnoręcznie wykonane piękne robotki 
szydełkowe, koszyczki i torebki ze sznurka, choinki z tkaniny oraz uni-
katowe skrzaty i lalki. Dziękujemy za promocję Gminy Rychwał.

ście oraz Pani Salomea Krysiak - 
Rychwalska poetka zaprezentowali 
słowno - muzyczny spektakl, któ-
ry nawiązywał do poezji i  muzyki  
o tematyce jesieni. Kameralny na-
strój i piękna dekoracja pozwoli-
ły uczestnikom poczuć charakter  
i klimat lat ubiegłych oraz poznać 
wiersze i teksty literackie najwybit-
niejszych mistrzów słowa i nobli-
stów. Czas jesienny sprzyja zadumie, 
dlatego też wieczornica skłoniła do 
chwili refleksji i myśli o przemijaniu. 

Podczas wydarzenia można było 
również przyjąć szczepienie przeciw 
Covid 19, skorzystać z atrakcji dla 
dzieci oraz degustacji lokalnych wy-
robów.

skiego i końskiego, gmin Stawiszyn 
i Rychwał, poczty sztandarowe 
OSP, stowarzyszeń i organizacji,  
a także członkowie rodzin osób za-
mordowanych w miejscowym lesie 
wspólnie oddali hołd poległym. 
Oprawa słowno – muzyczna w wy-
konaniu Orkiestry Quantum, mło-
dzieży ze Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Bia-
łej Panieńskiej i harcerzy z 98 DH  
w Grochowach wprowadziła uczest-
ników w zadumę i chwilę refleksji,  
a przekazana na zakończenie sym-
boliczna „iskierka pokoju” była wy-
razem kultywowania pamięci.
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SPOŁECZEŃSTWO

AKTYWNI W KAŻDYM WIEKU

Jedni chętnie poszerzają swoją wiedzę na wykładach i odczy-
tach w Uniwersytecie Trzeciego wieku, inni dbają o sprawność 
fizyczną podczas zajęć sportowych i rekreacyjnych, a spotkania 
integracyjne czy różnego rodzaju wycieczki to sposób na umac-
nianie więzi społecznych. Wiek to nie przeszkoda w rozwijaniu 
własnych zainteresowań i spełnianiu marzeń. 
Aby sprostać oczekiwaniom rychwalskich seniorów Samorząd 
Rychwała zadbał o atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego – 
w bezpiecznej i przyjaznej przestrzenni – tworząc Klub seniora. 
Urzeczywistnienie tego pomysłu było możliwe dzięki realizacji 
projektu pn. „Zadbajmy razem o lepsze jutro!”, dofinansowane-
go z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

– działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Wartość dofinan-
sowania to ponad 530 tys. zł. Działania w ramach projektu już 
są realizowane i potrwają do końca grudnia 2022 r. Zadania za-
warte w projekcie mają 
na celu zwiększenie 
liczby miejsc świadcze-
nia usług opiekuńczych 
oraz wspieranie rodziny. 
Klub seniora dla 50 osób, 
który działa w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej 
w Rychwale, to jedno  
z zadań określonych  
w harmonogramie re-
alizacji. Ponadto objęto 
także osoby komplek-
sowymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi  
w miejscu zamieszkania. Usługi te świadczą dwie opie-
kunki środowiskowe oraz fizjoterapeuta. Zaplanowa-
no także szereg szkoleń dla opiekunów faktycznych,  
w celu podniesienia ich umiejętności do sprawowania 
opieki nad osobami niesamodzielnymi. Przewidziano 
również wsparcie dla rodzin przeżywających trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, m.in. 
poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne.
W Klubie seniora są organizowane rożnego rodzaju za-
jęcia i warsztaty, np. kulinarne, florystyczne, muzyczne, 

Bycie seniorem nie oznacza, że nie można aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Seniorzy mogą wieść 
interesujący styl życia we wszystkich możliwych formach. 

W ramach umowy zawartej z Bankiem Żywności przekazano ar-
tykuły spożywcze mieszkańcom naszej gminy. Pomoc o wartości 
ponad 24 tys. zł była możliwa dzięki realizacji Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
Podprogram 2020. Bardzo dziękujemy za okazane wsparcie i po-
moc w wydawaniu żywności.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE DLA POTRZEBUJĄCYCH

czy sportowe. Zapla-
nowano także wyjazdy 
do teatru, na basen, 
wyjścia do kina, spo-
tkania ze specjalistami 
z obszaru zdrowia oraz 
spotkania integracyjne. 
Aktywnie rozwija się 
sekcja szachowa, gdzie 
umiejętności gry w sza-
chy ćwiczą nie tylko pa-
nowie. Członkowie tej 

sekcji przygotowują się do organizacji turnieju szacho-
wego, w którym uczestniczyć mogą wszyscy pasjonaci 
szach. Nad właściwym planem poszczególnych spo-
tkań czuwa opiekun klubu. Seniorzy mogą spędzać czas  
w klubie nie tylko poprzez udział w zajęciach, ale rów-
nież czytać książki, grać w gry, prowadzić rozmowy 
przy filiżance kawy.
Jesień życia kojarzy się zazwyczaj z bezczynnością lub 
samotnością, ale nie w Gminie Rychwał. Tutaj jest 
miejsce i oferta dla każdego, począwszy od wieku żłob-
kowego, a skoczywszy na wieku dojrzałym.
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Było ono okazją do uhonorowania rolników i wspólnego 
dziękczynienia za ukończone prace polowe oraz zebrane 
płody ziemi. To był czas radości i zabawy. Obchody roz-
poczęły się barwnym korowodem i udania się do kościo-
ła pw. Świętej Doroty, gdzie została odprawiona msza 
św. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. proboszcz, 
Adam Grabowski. – Przynosimy dzisiaj Bogu nasze dary, 
by wyrazić, że to wszystko od niego otrzymaliśmy. Nie 
tylko dzięki pracy naszych rąk, ale dzięki Bożemu bło-
gosławieństwu – podkreślał proboszcz. Następnie wszy-

22 sierpnia 2021 roku symbolicznie podsumowano pracę rolników podczas święta plonów w gminie Rychwał.

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W GROCHOWACH
KULTURA

scy uczestnicy przeszli na plac przy remizie strażackiej  
w Grochowach, by dalej świętować. Część oficjalną roz-
poczęło odśpiewanie hymnu państwowego, który ode-
grała orkiestra dęta „Quantum” OSP w Rychwale pod 
dyrekcją Zbigniewa Osajdy. Gospodarzami dożynek byli 
Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała i ks. Adam Gra-
bowski. Także sołectwo Grochowy z radną i sołtys Re-
natą Andrzejewską. Starostowie dożynek: Anita Górniak 
i Janusz Niciński na ich ręce złożyli bochny chleba upie-
czone z tegorocznego ziarna. Rozkrojono je i rozdawano 
wszystkim uczestnikom. – Gmina Rychwał jest gmina ty-
powo rolniczą. Powierzchnia gruntów rolnych to 9 355 
ha. W ponad 1300 gospodarstwach rolnicy codziennie 
ciężko pracują, aby osiągnąć wysokie wyniki w produk-
cji roślinnej i zwierzęcej. Z szacunkiem odnosimy się do 
trudu i zaangażowania. Podczas Dożynek mamy okazję 
wspólnie podziękować naszym rolnikom oraz życzyć im, 
aby codzienna praca owocowała dostatkiem i była źró-
dłem dumy i zadowolenia. – wyrażał zadowolenie bur-

mistrz.– Szacunku godni rolnicy, chciałbym w imieniu sa-
morządu powiatu konińskiego serdecznie podziękować 
za wasz wysiłek każdego dnia po to, aby uprawiać naszą 
polską ziemię i osiągać to, co jest najistotniejsze dla spo-
łeczeństwa, żywność. Chciałbym, aby wasz rolniczy trud 
został jak najlepiej wynagrodzony, zarówno wdzięczno-
ścią, ale również przełożył się na odpowiednie wyna-
grodzenie – mówił Stanisław Bielik, starosta koniński. 
Wręczono wiele odznaczeń i nagród. Odznaki honoro-
we „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek burmistrza otrzy-
mali Janusz Niciński z Grochów oraz Dariusz Koralewski 
ze Złotków. Wręczono także odznaczenia „Zasłużony dla 
powiatu konińskiego”. Kapituła przyznała je Łukaszo-
wi Piętce i Ireneuszowi Łaźnemu. Odznaki honorowe 

„Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał” otrzymali An-
drzej Rzepecki i Jacek Pawłowski. Komisja Rozwoju Wsi  
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Rychwale przy-
znała wyróżnienia „Za wieloletnią i owocną pracę oraz 
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5 września 2021 r. w Skulsku odbyły się Dożynki Po-
wiatowo - Gminno – Parafialne, podczas których roz-
strzygnięto konkurs na "Najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy", w którym sołectwo Broniki zajęło I miejsce. 
Podczas uroczystości Wiceburmistrz Rychwała Ewa 
Jędrzejczak przekazała serdeczne podziękowania  
i gratulacje osobom zaangażowanym w przygoto-
wanie wieńca dożynkowego. Podczas wydarzenia 
rozstrzygnięto również konkurs ,,Powiatowy Rolnik 
Roku”. Wśród nominowanych znalazło się również 
gospodarstwo z Gminy Rychwał pana Marcina Bocia-
nowskiego. Serdecznie gratulujemy nominacji.

23 sierpnia 2021r. do Grecji wyruszyła grupa 143 polskich strażaków, któ-
rzy pomagali w akcji ratowniczo-gaśniczej. Ich celem było wspieranie grec-
kich służb w walce z szalejącymi płomieniami lasów. Wśród nich znaleźli się 
nasi strażacy ogn. TOMASZ GRZELAK Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rychwale, oraz mł. asp. MARCIN MATECKI Naczelnik Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siąszycach, a zarazem funkcjonariusze KM PSP Konin. Jesteśmy  
z Was dumni.

WIENIEC SOŁECTWA BRONIKI NAJŁADNIEJSZY W POWIECIE

RYCHWALSCY STRAŻACY W GRECJI

Święto plonów to jedno z najpiękniejszych obrzędów polskiej wsi. Jest okazją do wyrażenia uznania i szacunku 
dla wszystkich rolników za ich ciężką pracę.

zaangażowanie i wkład w rozwój rolnictwa w Gminie 
Rychwał” Dorocie i Piotrowi Żerkowskim z Kuchar Ko-
ścielnych, Iwonie Nowak z Rychwała, Agnieszce i Krzysz-
tofowi Raczkowskim z Grabowej, Dorocie i Wojciechowi 
Zamiatowskim z Dąbroszyna, Magdalenie i Mariuszowi 
Smelczyńskim z Zosinek, Annie i Waldemarowi Górec-
kim z Siąszyc Trzecich, Marii i Andrzejowi Górniakom  
z Grochów. Mieszkanka Gminy Rychwał, Ilona Michalak, 
właścicielka Przyzagrodowej Produkcji Sera – Serow-
nia Kuchary została wyróżniona w XX edycji konkursu 

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” Cer-
tyfikatem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski.  
W dniu dożynek rozstrzygnięto również konkurs na 

„Najpiękniejszą dekorację dożynkową posesji”. I miejsce 
zajęli państwo Kubiccy, II – państwo Bocianowscy, na III 
uplasowali się państwo Nicińscy. Wyróżniono także kilka 
innych posesji. Sponsorami nagród byli: Miejski Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, Ma-
ria i Zbigniew Kwiryng – Młyn w Rychwale oraz Janusz 
Durkiewicz Agro-Biznes Rybie. Wyróżniono kilka osób 
w konkursie „Tradycyjne Dożynki – ekologia i kultura”. 
Nagrodzona została Faustyna Styrta, Oliwia Kozanecka, 
Anna Nicińska. 14 osób wylosowanych spośród ponad 
200 mieszkańców, którzy wzięli udział w konkursie „Dba-
my o dobro Gminy Rychwał, Zaszczepiony-Zabezpieczo-
ny!” otrzymali vouchery o wysokości 300 zł. Wręczo-
no też nagrodę rzeczową Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Rychwale za zaangażowanie w promocję 
konkursu. Po części oficjalnej nastąpiła artystyczna. Wy-
stąpili młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej w Grocho-
wach, którzy przypomnieli o kultywowaniu tradycji  
i zwyczajów polskiej wsi. Śpiewał także Chór Dominium 
ze Sławska, gwiazdą wieczoru była Etna. Uroczystość za-
kończyła się wspólną biesiadą z Zespołem B.L.A.S.K. Dla 
najmłodszych przygotowano atrakcje w postaci dmu-
chawców, balonów, cukrowej waty i lodów, czyli tego, co 
milusińscy lubią najbardziej. Wszyscy mogli skosztować 
przepysznych słodkości i potraw od kół gospodyń z War-
dężyna, Rozalina, Bronik, Jaroszewic Rychwalskich, Woli 
Rychwalskiej, Rychwała, Grochów oraz Stowarzyszenia 
Wsi Rozwoju Złotkowy. Była także grochówka przygo-
towana przez druhny i druhów strażaków OSP Rychwał. 
Podczas Dożynek można było uzyskać informacje na 
temat programu „Czyste Powietrze” oraz skorzystać  
z pomocy rachmistrza w ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego ludności i mieszkań
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Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obycza-
jowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. W tym 
roku fragmenty komedii Gabrieli Zapolskiej czytano 
na Rynku miejskim w Rychwale w otoczeniu pięknej 
scenerii kończącego się lata. W rolę bohaterów wcie-
lili się: Burmistrz–Stefan Dziamara, dyrektor Miejsko 

NARODOWE CZYTANIE
KULTURA

,,Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej była lekturą jubileuszową dziesiątej odsłony Narodowego Czytania 
2021. Jest to popularny i wyrazisty w swoim przesłaniu dramat, który na stałe wpisał się w kanon polskiej lite-
ratury.

ORKIESTRA QUANTUM
 PO RAZ DRUGI W GRECJI!

Muzycy oraz mażoretki z Orkiestry Dętej Quantum  
w Rychwale spędzili cudowny tydzień w Grecji. Wy-
jazd był formą rekompensaty za pracę i trud włożony 
w codzienne funkcjonowanie zespołu. Podczas 7 dnio-
wego pobytu udało się zwiedzić najsłynniejsze greckie 
obiekty turystyczne m.in. Akropol w Atenach, greckie 
Meteory, wodospady w Eddessie czy Thessaloniki. Naj-
istotniejszym punktem wyjazdu były jednak spotkania  
i rozmowy z zespołami z Salonik i Edessy. Podczas wizyty 
studyjnej w Municipality of Kalamaria Wind Symphony 
Orchestra oraz w czasie spotkania z Wiceburmistrz Kala-
marii podjęto pierwsze rozmowy dotyczące współpracy 
obu zespołów. Miejmy nadzieję, że niebawem miesz-
kańcy Rychwała będą mieli okazję usłyszeć gości z Grecji, 
podczas kolejnej edycji Impresji Muzycznych. Wyjazd 
zrealizowano dzięki ogromnemu wsparciu Samorządu 
Rychwała. 

- Gminnej Bibloteki Publicznej w Rychwale - Elżbieta 
Zaręba, dyrektor Publicznego Żłobka „Jaś i Małgosia”- 
Honorata Jachnik, kierownik hali i animacji kultury - 
Agnieszka Raszewska oraz pani - Kinga Wawrzyniak. 
Publiczność z ogromnym zainteresowaniem wsłuchi-
wała się w czytane fragmenty. Narodowe Czytanie  
z pewnością rozbudza zainteresowanie literaturą,  
a także zachęca do promowania czytelnictwa.



SPORT

RYCHWALSCY SPORTOWCY WŚRÓD NAJLEPSZYCH 

Drużyna  Zjednoczonych Rychwał (rocznik 2012 i młod-
si) zajęła I miejsce w turnieju Marathon Cup 2021  
w Poznaniu w kategorii wiekowej Orlik. Zjednoczeni po-
konali takich rywali jak Berliner (Niemcy), Arena Szczecin, 
FA Leszno Lech Poznań. Drużyna trenowana przez Da-
miana Szczepaniaka w dwudniowym turnieju zagrała aż  
18 meczów, z czego 12 wygranych. Jest to ogromny suk-
ces młodych zawodników z terenu gminy Rychwał. 
Zwycięscy rozgrywek otrzymali puchar zwycięzców, pa-
miątkowe medale i słodkie upominki. 
W skład zespołu wchodzą: Maja Zioło, Cezary Kwiatkow-
ski, Nikodem Tołoczko, Oktawian Przybylak, Franciszek 
Kogut, Wojciech Orylski, Witold Orylski , Gabriel Sob-
czak, Mikołaj Bednarek, Franciszek Gościmiński, Fabian 

KULTURA

Skąpski, Oliwier Skąp-
ski, Wojciech Wąchnic-
ki. Drużyna młodzika 
prowadzona przez tre-
nera Piotra Kozanec-
kiego plasuje się na  
II miejscu w ligowej 
tabeli. Po siedmiu ko-
lejkach drużyna zano-
towała aż 5 zwycięstw, co jest bardzo wysokim osiągnię-
ciem. Ważnym aspektem jest również fakt powołania 
na konsultacje do KKS Lech Poznań zawodnika LKS ZJED-
NOCZENI RYCHWAŁ Oktawiana Przybylaka.
Ogromne Gratulacje !

RYCHWALSKIE
 ZAKOŃCZENIE WAKACJI

28 sierpnia 2021 roku w Parku Miejskim w Rychwale 
odbyło się wydarzenie pod nazwą ROCK Z MISTRZAMI 
czyli Rychwalskie Zakończenie Wakacji.

Podczas imprezy, na uczestników czekało wiele atrakcji 
m.in. dmuchańce dla dzieci, zajęcia plastyczno-ekolo-
giczne, pokaz pojazdów ZŁOMBOL, amatorski konkurs 
siłowania na rękę, pokaz pojazdów służb mundurowych, 
pokazy JUDO i MMA oraz spotkanie z mistrzami Sławo-
mirem Głowackim – Mistrzem polski i Wicemistrzem 
Świata w Armwrestlingu, Karoliną Koszelą – Zwycięż-
czynią Arnold Classic USA 2019 w Trójboju Siłowym, 
Mistrzynią Polski i Europy w Boksie i Mistrzynią Polski 
Strong Women, Szczepanem Widerą Mistrzem Świata 
w martwym ciągu, Wicemistrzem Świata w wyciskaniu 
sztangi leżąc federacji WPA oraz Kingą Rzemyszkiewicz 
Mistrzynią Brazylijskiego jiu jitsu, zawodniczką SHO-
OTERS KONIN oraz MMA WITKOWO. Nie mogło zabrak-
nąć również dobrej rockowej muzyki, na scenie wystą-
piły 2 zespoły PKN ROCK oraz Zespół z Konina Father’s 
Friends. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaanga-
żowały się w pomoc przy organizacji tego wydarzenia.


