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RYCHWAŁ W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE

Świąteczną atmosferę można było poczuć już od samego rana. Nie za-
brakło bożonarodzeniowych ozdób, choinek, rękodzieła, smakołyków, 
a nawet śniegu. Na dzieci czekało wiele niespodzianek, aby mogły po-
czuć się jak w bajce. Kolorowe iluminacje, wspólne zapalenie choinki, 
bajkowe postacie, kolędy i pastorałki, wszystko to sprawiło, że świą-
teczny klimat zagościł w Gminie Rychwał 

W pierwszą niedzielę grudnia,  po raz kolejny na rychwalskim rynku zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy.
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AKTUALNOŚCI

NOWY CHODNIK W DĄBROSZYNIE

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RYCHWALE OFICJALNIE OTWARTE

26 listopada 2021 r. dokonano uroczystego otwarcia Centrum Usług Społecznych w Rychwale, które zastąpiło 
działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

15 listopada 2021 r. odebrano od wykonawcy i przekazano do użytkowania chodnik realizowany w ramach zada-
nia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3241P w ramach budowy chodnika w m. Dąbroszyn. 

Nowe zadania oznaczają integrację, rozwój i poszerze-
nie usług społecznych. Dzięki temu Samorząd Rychwała 
będzie mógł w bardziej kompleksowy sposób odpowie-
dzieć na potrzeby mieszkańców. Bardzo dobra współ-
praca z instytucjami rozwoju pomocy społecznej przy-
niosła wspaniałe efekty. Podczas wydarzenia burmistrz 
Stefan Dziamara oraz Sławomir Plich dyrektor przeka-
zali podziękowania za wsparcie i zaangażowanie przy 
utworzeniu CUS. Miłym akcentem uroczystości było na-
wiązanie do przypadającego 21 listopada Dnia Pracow-

W uroczystym przecięciu wstęgi 
uczestniczyli m.in. Starosta Koniński, 
Burmistrz Rychwała, przedstawiciele 
Rady Miejskiej w Rychwale, sołtys 
wsi Dąbroszyn, przedstawiciele Wy-
konawcy tj. Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Rychwale Sp. z o. o. oraz Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Koninie.  
W ramach inwestycji powstał chodnik  
o długości ok. 500 mb wraz z elemen-
tami odwodnienia przy drodze powiatowej w kierunku 
Czyżewa. Zadanie zrealizowano w ramach porozumie-
nia Gminy Rychwał z Powiatem Konińskim. Powiat sfi-
nansował dokumentację projektową natomiast Gmina 
Rychwał pokryje koszty robót budowlanych. Wartość 
tego zadania to 200 000,00 zł. W uroczystym przecięciu 
wstęgi uczestniczyli m.in. Starosta Koniński, Burmistrz 
Rychwała, przedstawiciele Rady Miejskiej w Rychwale, 
sołtys wsi Dąbroszyn, przedstawiciele Wykonawcy tj. 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

nika Socjalnego. Z tej okazji burmistrz przekazał życzenia  
i bukiet kwiatów na ręce Moniki Donke-Cieślewicz Dy-
rektor Wydziału Polityki Spraw Społecznych Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pani Emilii Jaku-
bowicz dla wszystkich pracowników CUS w Rychwale. 
Wydarzenie uświetnił występ Natalii Osajdy-Nowak. 
Wierzymy, że Centrum Usług Społecznych zapewni 
mieszkańcom Gminy Rychwał wysoką jakość oferowa-
nych usług w zależności od indywidualnych potrzeb.

wej w Rychwale Sp. z o. o. oraz Zarządu Dróg Powiato-
wych w Koninie. W ramach inwestycji powstał chodnik 
o długości ok. 500 mb wraz z elementami odwodnienia 
przy drodze powiatowej w kierunku Czyżewa. Zadanie 
zrealizowano w ramach porozumienia Gminy Rychwał  
z Powiatem Konińskim. Powiat sfinansował dokumenta-
cję projektową natomiast Gmina Rychwał pokryje kosz-
ty robót budowlanych. Wartość tego zadania to 200 
000,00 zł.
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AKTUALNOŚCI
POPRAWA STANU DRÓD W WARDĘŻYNIE I ROZLINIE

DOFINANSOWANIE DO USUWANIA FALI ROLNICZYCH

DWA ZADANIA DROGOWE ŁĄCZĄCE
WOLĘ RYCHWALSKĄ I SOKOŁÓW

Zakończono prace związane z utwardzeniem drogi w Wardężnie o długości  
2 km oraz wykonaniem nawierzchni asfaltowej na drodze w Rozalinie o długo-
ści 315 metrów. Na te dwa zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z fun-
duszu na przebudowę dróg dojazdowych do pól z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. Łączna wartość tych inwestycji to 272 822 zł. 
Zrealizowane inwestycje nie tylko poprawiły dojazd rolników do pól, ale także 
ułatwiły komunikację między miejscowościami Wardężyn, Kuchary Borowe  
i Grabowa oraz połącznie Rozalina z gminą Rzgów.

Inwestycja obejmowała karczowanie krzewów, wycinkę drzew, wymianę przepustu  
z rur betonowych na rurę PEHD wraz z wykonaniem ścianek czołowych dla przepu-
stów, wykonanie nawierzchni asfaltowej, umocnienie poboczy z kruszywa łamanego, 
odmulenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp, wykonanie zjazdów indywidualnych 
z kruszywa i z betonu asfaltowego, oznakowanie pionowe. Dodatkowo oznakowa-
no zjazd z drogi wojewódzkiej, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników nowo wybudowanej drogi. 
Wykonawcą tej inwestycji była firma: Usługi Ogólno-Budowlane i Transportowe Da-
riusz Dropiński z siedzibą w Zagórowie. Wartość zadania to 747 000,00 złotych. Inwe-
stycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Budowa drogi gminnej nr G486029P  
w miejscowości Złotkowy oraz drogi gminnej nr  G486016P Wola Rychwalska  

– Rychwał (Sokołów)” współfinansowanego w ramach operacji typu „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Dodatkowo, w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych wykonano kontynuację ww. drogi, dzięki czemu udało się połączyć dro-
gą o nawierzchni asfaltowej miejscowości Wola Rychwalska i Sokołów. Wykonaw-
cą tego drugiego zadania, w ramach którego wykonano ok. 450 mb nawierzchni  
asfaltowej, była Firma Budowlano Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy  
z Lisewa. Wartość umowy to 231 734,89 zł.

Zakończono Budowę drogi gminnej Wola Rychwalska - Rychwał (Sokołów), na odcinku 1150,85 m.

Złożony przez Gminę Rychwał do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek  
o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji pt. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej” został pozytywnie oceniony.

Celem tego przedsięwzięcia, jest rozwój systemów 
zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych 
pochodzących z rolnictwa. Beneficjentami przedsię-
wzięcia są jednostki samorządu terytorialnego, a osta-
tecznymi odbiorcami korzyści są posiadacze odpadów 
z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej. Rolnicy zainteresowani udzia-
łem w programie w lipcu br. wypełnili ankiety inwen-
taryzacyjne i składali je do Urzędu Gminy i Miasta 

w Rychwale. Ponad 180 rolników złożyło ankiety i ob-
jętych będzie projektem. 
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Na-
rodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Koszt całkowity przedsięwzięcia przy odbio-
rze 100 Mg odpadów rolniczych będzie wynosił 54 000 
zł. Planowany termin odbioru odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej przewidziany jest w miesiącach 
styczeń/luty 2022 r.
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AKTUALNOŚCI
PUBLICZNY SZALET W RYCHWALE

EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE PODLEWANIE NA STADIONIE

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ PROKULTUROWĄ

W ramach zadania dwa zbiorniki do gromadzenia wody 
deszczowej, o pojemności 10 000 l każdy, które umożli-
wią zebranie wody z dachu budynku Hali widowiskowo

-sportowej, zostały zamontowane na terenie stadionu. 
Woda będzie wykorzystywana do podlewania trawy  
na boisku na stadionie. Zamontowany system nawod-
nienia umożliwi podlewanie murawy boiska przy pomo-
cy 32 zraszaczy dalekiego zasięgu. 
Wartość projektu to 74 tys. zł. Inwestycja wpłynie na 

Toaleta publiczna w Rychwale przy ul. Konińskiej już otwarta. Opła-
ta za korzystanie z niej wynosi 2 zł. Toaleta jest ogrzewana, posiada 
muszlę z automatycznym bezdotykowym spłukiwaniem, oświetlenie 
na czujnik ruchu i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Szalet miejski powstał w ramach realizacji projektu „Zagospodaro-
wanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki  
i rekreacji. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2020+”.

Podczas XXII Gali Konkursu pn. "Działania proekolo-
giczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju wo-
jewództwa wielkopolskiego" organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, dwa 
projekty naszej gminy zyskały aprobatę komisji :
1. Stowarzyszenie Vida Artis za projekt "Fanfary Powia-
tów - Kwarantanna 2020" - nagroda finansowa w wyso-
kości 5 000 zł
2. Koło Gospodyń Wiejskich " z Tradycją przy Kominku" 
w Jaroszewicach Rychwalskich za projekt Wieczornica 

"Polska to My" - nagroda główna w wysokości 11 000 zł 
Ogromnie cieszymy się, że nasze organizacje i stowarzy-
szenia są dostrzegane na arenie wojewódzkiej.

Zakończono realizację projektu: „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z insta-
lacją rozprowadzającą na terenie stadionu miejskiego w Rychwale”. 

ograniczenie kosztów związanych z podlewaniem trawy 
na boisku do piłki nożnej, która w pierwszej kolejności 
będzie czerpana ze zbiorników podziemnych, a dopiero 
po ich wyczerpaniu będzie pobierana z sieci wodocią-
gowej.
Na to zadanie Gmina Rychwał otrzyma dofinansowanie 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w wysokości 50 000 zł w ramach pro-
gramu „Deszczówka”.
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OŚWIATA

NIEJEDEN ŚWIĘTY MIKOŁAJ JEST W SZKOLE

• SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHWALE

Kolejna akcja przygotowania paczek świątecznych za-
kończona! 
Pandemia nie przeszkodziła pomocnikom Świętego 
Mikołaja w corocznej zbiórce produktów pod hasłem 
Pogotowie Świętego Mikołaja. Dzięki zaangażowaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera 
w Rychwale powstało 40 dużych upominków świątecz-
nych przeznaczonych dla SENIORÓW z naszej gminy. 
Zostały one rozwiezione przez pracowników Centrum 
Usług Społecznych w Rychwale. Uczniowie naśladowali 
Świętego Mikołaja w ofiarności i życzliwości. Uczyli się 
wdzięczności i dzielenia się z innymi. Po prostu – tym 
razem odwrotnie: MŁODSI – STARSZYM. Wszystkim po-
mocnikom serdecznie dziękujemy.

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 

• SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCHARACH KOŚCIELNYCH

W październiku w szkole podstawowej w Kucharach Kościelnych został zorganizowany Światowy Dzień  
Tabliczki Mnożenia.
To akcja edukacyjna, która pozwala starszym i młodszym doskonale się bawić,  
a zarazem rozwijać swoje umiejętności matematyczne.  Momentem kulminacyjnym 
był dzień przeprowadzania egzaminów. 
Obchody Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele 
pozytywnych emocji i pobudziły chęć 
zdrowej rywalizacji. Fantastyczna za-
bawa stała się jednocześnie świetną 
inicjatywą szerzącą znajomość tablicz-
ki mnożenia. To matematyczne święto 
wejdzie na stałe do szkolnego kalenda-
rza. To matematyczne święto wejdzie na stałe do szkolnego kalendarza. 

ŚWIĘTA GODNE, A NIE GŁODNE 

• SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROSZYNIE

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny. Chętnie otwieramy się na in-
nych, budzą się w nas uczucia solidarności i empatii. Dlatego też członkowie 
Szkolnego Klubu Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Dąbroszynie aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję zbiórki produktów spo-
żywczych dla ludzi starszych, chorych i potrzebujących pomocy. 
Wolontariusze przez dwa dni zbierali żywność w sklepie Intermarche na terenie 
Centrum Handlowego Ferio, w zamian za to pozyskali 8 świątecznych paczek dla 
potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy. 

Jak co roku, przed świętami, w pogoni za prezentami, warto zatrzymać się na chwilę, zwolnić i pomyśleć 
o... innych.
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Na ręce Burmistrza Rychwała Stefana Dziamary harcerze i harcerki z 98 DH 
"Leśni podróżnicy" w Grochowach, już po raz czwarty przekazali Betlejem-
skie Światełko Pokoju. 

SPOŁECZEŃSTWO

 

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO DOTARŁO DO URZĘDU

Lampiony ze Światłem trafiły również do parafii, szkół, urzędów i rychwal-
skich domów, dzieląc się radosną nowiną i krzewiąc uniwersalne wartości 
braterstwa i pokoju. Światełko z Rychwała przekazane zostało do miejscowo-
ści: Kuchary Kościelne, Lisiec Wielki, Tuliszków, Zbiersk, Grodziec. 
Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy 98 DH!

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ NAJMŁODSZYCH

Ten wyjątkowy dzień uświetniła wizyta Świętego Mi-
kołaja oraz burmistrza Stefana Dziamary oraz wicebu-
rmistrz Ewy Jędrzejczak. 
Wydarzenie wzbudziło w dzieciach zdumienie oraz 
ogromną radość, a wspólnie zaśpiewana kolęda wpro-
wadziła wszystkich w radosny klimat zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Tegoroczne mikołajki były szczególnym wydarzeniem, w Publicznym Żłobku "JAŚ I MAŁGOSIA" w Rychwale,  
ponieważ obchodzone były po raz pierwszy.

WYWIAD Z PRZEDSZKOLAKAMI

Tuż przed Mikołajkami dzieci z Przed-
szkola „Plastuś” w Rychwale, odwie-
dziła pani redaktor z Radia Konin FM i 
przeprowadziła wywiad z przedszkola-
kami. Dzieci wcieliły się w rolę eksper-
tów i udzielały odpowiedzi na zadawa-

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Z tej okazji burmistrz Stefan Dziamara 
oraz pracownicy UGiM w Rychwale otrzy-
mali niesamowite pocztówki od dzieci  
i pracowników ze Żłobka "Jaś i Małgosia" 
w Rychwale oraz Przedszkola Samorzą-
dowego "Leśne Skrzaty" w Siąszycach. 
Taki wyjątkowy dzień, przypominał 
wszystkim, że warto się zatrzymać  

OŚWIATA

21 listopada obchodziliśmy Światowy 
Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 

i uczynić drobny gest życzliwości. Uprzejmość, życzliwość i uśmiech są 
zawsze na miejscu. Serdecznie dziękujemy.

ne pytania dotyczące  Świętego Mikołaja. 
Wywiad był zarówno ciekawym do-
świadczeniem jak i niezwykłą przygodą, 
która zostanie fantastyczną pamiątką na 
długie lata. Niezwykłe spotkanie przed-
szkolaki wspominają do dziś.
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SPOŁECZEŃSTWO

Na początku listopada 2021 roku poznaliśmy zwycięzców pierwszego, powiatowego etapu głosowania w konkur-
sie MISTRZOWIE AGRO na Sołtysów i KGW. 

KGW ROZALIN NAJLEPSZE W POWIECIE KONIŃSKIM

Najlepsze w powiecie konińskim oka-
zało się Koło Gospodyń Wiejskich  
z Rozalina, które zajęło pierwsze miej-
sce, i tym samym awansowało do 
wojewódzkiego finału plebiscytu, w 
którym zajęło III miejsce. W konkursie 
brało również udział KGW Broniczanki, 
które zajęło II miejsce. Warto wspo-
mnieć także, że w kategorii Sołtys 
Roku Agnieszka Walczak Sołtys Bronik, 
zajęła III miejsce. Gratulujemy !

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyśpiewał uroczyste „Gadeuamus” i zainaugurował ósmy rok działalności!

 Program „Żółty Talerz” to ogólnopolski program, który powstał by wesprzeć system żywienia dzieci. 

UNIWERSYTET I KLUB SENIORA SPOSOBEM NA TRZECI WIEK

ZDROWE ŻYWIENIE

Po długiej nieobecności spowodowanej pandemią, seniorzy spra-
gnieni są spotkań i wspólnej integracji. Jak co roku stowarzyszenie 
proponuje swoim słuchaczom ciekawe i różnorodne zagospodaro-
wanie czasu wolnego. 
W tym roku działania stowarzyszenia  wzbogacono działalnością 
Klubu seniora, który został utworzony w ramach realizacji projek-
tu pn. „Zadbajmy razem o lepsze jutro. Obok tradycyjnych wykła-
dów są organizowane zajęcia muzyczne, sportowe, warsztaty flo-
rystyczne, manualne, spotkania towarzyskie, wyjazdy - do teatru, 
na basen oraz wiele innych form aktywności dla seniorów m.in. 
zorganizowano pierwszy Turniej szachowy. Atmosfera była jak na 
profesjonalnych zawodach. Rozegrano partie szachowy, w których 
uczestnicy otrzymali medale i puchary. Warto uczestniczyć w zaję-
ciach oferowanych przez uniwersytet oraz Klub seniora. To jest na-
prawdę sposób na życie. Wszyscy się tutaj integrują, uczą, bawią 
co jest niezwykle cenne, bo szczególnie w trzecim wieku człowiek 
szuka drugiego człowieka.

Realizacja programu przyczyni-
ła się do zapewnienia dzieciom 
większej różnorodności posił-
ków oraz ich lepszego dosto-
sowania do potrzeb rozwojo-
wych.  Środowiskowe Ognisko 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom  
w Rychwale 29 październi-
ka 2021 r. zorganizowało  

w ramach programu warszta-
ty edukacyjno-kulinarne. Dzie-
ci, po raz kolejny, zapoznały się  
z piramidą zdrowego żywienia 
i aktywności fizycznej oraz wła-
snoręcznie przygotowały liczne, 
zdrowe i szybkie przekąski, któ-
rymi podzieliły się z uczestnikami 
warsztatów. 
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KULTURA

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE RYCHWAŁ 
11 listopada świętowaliśmy 103. rocznicę odzyskania niepodległości. 
Na zaproszenie Burmistrza Rychwała w uroczystościach roczni-
cowych licznie uczestniczyły poczty sztandarowe, druhowie stra-
żacy, kosynierzy, muzycy rychwalskiej Orkiestry Quantum wraz  
z mażoretkami, Harcerze z 98 DH w Grochowach, delegacje, przed-
stawiciele organizacji oraz mieszkańcy. Narodowe Święto uczczo-
no uroczystymi mszami św. za Ojczyznę odprawionymi w Grocho-
wach i Rychwale, apelami przy grobie powstańców Grochowach, 
a także przy obelisku w Rychwale. Następnie w asyście orkiestry 
dętej delegacje przemaszerowały w kierunku rychwalskiego ryn-
ku, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Gmina Rychwał 
włączyła się w ten sposób w akcję "Narodowa do Hymnu". Oko-
licznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Stefan Dziamara,  
a następnie przedstawiciele licznych delegacji złożyli symboliczne 
wiązanki kwiatów. Oddano cześć bohaterom walczącym o wolną  
i niepodległą Ojczyznę.

Jednostki OSP z terenu gminy Rychwał wzbogaciły się o nowy sprzęt. OSP 
Gliny otrzymała zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o wartości 
62 361 zł, OSP Grochowy pozyskała pompę o wysokiej wydajności do wody  
o wartości 10 000 zł, natomiast OSP Rychwał prądownicę o wartości 1,476 
zł.  

OSP DOPOSAŻONE W NOWY SPRZĘT 

Dofinansowania w wysokości 70 % wartości sprzętu pochodziło z bu-
dżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach Progra-
mu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 
2021 – 2030, a pozostała część to środki z budżetu gminy Rychwał. 
Gmina pozyskała również środki z Ministerstwa Sprawiedliwości  
w wysokości 18 053 zł., stanowiących 99% całego zadania obejmującego 
zakup 6 kompletów ubrań specjalnych dla ratowników biorących udział  
w działaniach ratowniczych. 
Doposażenie OSP to inwestycje w zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich 
mieszkańców naszej gminy.

SPOŁECZEŃSTWO
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MUR i historia Wojska Polskiego 

Wydarzenie, jak co roku zgromadziło ogromną rzeszę 
sympatyków orkiestry i muzyki patriotycznej. Koncert 
przygotowany został przez rychwalską młodzież, któ-
ra przez wiele miesięcy brała udział w warsztatach 
wokalnych i muzycznych organizowanych w ramach 
projektów współfinansowanych przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Samorząd Powiatu Koniń-
skiego i Gminę Rychwał. Soliści oraz Orkiestra Quantum 
pod dyrekcją Zbigniewa Osajdy zaprezentowała pieśni  
z okresów pierwszej i drugiej wojny światowej. Najpięk-
niejsze utwory patriotyczne wykonały solistki orkiestry 
oraz artysta toruńskiej sceny muzycznej Michał Haj-
duczenia, który z Orkiestrą Quantum współpracuje od 
wielu lat. Historia naszych koncertów patriotycznych 
oraz bardzo duży udział mieszkańców w tych wydarze-
niach to dla nas bardzo mobilizujące. Pozwala rozwijać 
u młodych ludzi zarówno pasje muzyczne, zaintereso-
wania historią, ale również integrować lokalną spo-
łeczność. Ważnym elementem działalności Orkiestry 
jest współpraca ze szkołami, a udział w wydarzeniu 
dzieci i młodzieży pozwala angażować do aktywności 
artystycznej kolejne pokolenia – mówił Zbigniew Osaj-
da.  Wyjątkowym akcentem muzycznym był wspaniały 
koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Bernarda 

Mendlika. Zespół wykonał przepiękną mszę żałobną 
Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, któ-
rą ten wybitny kompozytor napisał u schyłku swoje-
go życia. Rychwalski koncert patriotyczny był również 
podsumowaniem projektu współfinansowanego przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach konkursu 

„MUR, ale historia Wojska Polskiego”. Dzięki zaangażo-
waniu członków Orkiestry na wschodniej ścianie remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale powstał mural,  
poświęcony wybitnej postaci polskiej historii, poruczni-
kowi Arkademu Fiedlerowi. Gościem specjalnym wyda-
rzenia był Marek Fiedler syn Arkadego Fiedlera. Mural 
został wykonany według projektu Huberta Kropidłow-
skiego mieszkańca Rychwała. 

„Pieśni naszej historii” to tytuł koncertu i zadania publicznego zrealizowanego przez Orkiestrę Quantum Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Rychwale, w ramach którego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Rychwale w dniu 14 
listopada odbył się koncert pieśni patriotycznych.
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LIDERZY WIELKOPOLSKIEJ ODNOWY WSI 
KULTURA

13 listopada 2021 roku w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej w Rychwale 
odbyła się uroczysta jubileuszowa 
V Gala pn. Liderzy Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi, która została zorga-
nizowana przy współpracy Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz Gminy 
Rychwał. Spotkanie stanowiło okazję 
do podsumowania dotychczasowej 
współpracy i podziękowania miesz-
kańcom sołectw wschodniej części 
naszego regionu za aktywne uczest-
nictwo w programie, za ich wkład 
pracy na rzecz odnowy wsi. Do pro-
gramu Wielkopolska Odnowa Wsi 
należy blisko 1.900 miejscowości ze 
180 wielkopolskich gmin. To pokazu-
je, jak duże zainteresowanie wzbu-
dza ten program. Powstają nowe 
place zabaw, siłownie na świeżym 

powietrzu, wykonywane są remonty świetlic, a pomysłów 
jest bardzo dużo. 
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski przekazał podzięko-
wania na ręce burmistrza, za pełnienie roli gospodarza.
Jestem dumny, że to podsumowanie może odbyć się 
w Rychwale, ponieważ sami korzystamy z programu 
Wielkopolska Odnowa Wsi. Sołectwa z naszej gminy 
aktywnie uczestniczą w nim, od 2009 r. Łącznie zre-
alizowaliśmy 15 projektów o wartości 700 tysięcy zło-
tych. Środki te zasiliły inwestycje w 14 miejscowościach 
naszej gminy. Cieszymy się, że dalej możemy podnosić 
świadomość dbania o wspólne dobro w naszych ma-
łych ojczyznach – mówił burmistrz Stefan Dziamara.  
Tytułem laureata Aktywna Wieś Wielkopolska na-
grodzono 6 sołectw – to nie tylko dyplomy, ale rów-
nież konkretna nagroda finansowa w wysokości  
4 tys. zł, do wykorzystania na potrzeby sołectwa. 
W gronie laureatów znalazło się Sołectwo Rozalin.  
Galę uświetnił występ Natalii Osajdy-Nowak oraz Magda-
leny Prusak, a także Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z Rychwała pod dyrygenturą Magdaleny Pająk. Na zakoń-
czenie gości czekała jeszcze jedna niespodzianka, a był 
nią występ zespołu „Równica” z Ustronia. Zespół tańcem  
i śpiewem podbił serca słuchaczy. 



SPORT

Mikołajkowe zwycięstwo Zjednoczonych Rychwał

Awans do I ligi okręgowej

Drużyna Fanclub Dąbroszyn (trampkarz starszy 2007-2009) w rundzie 
jesiennej 2021r. zmagała się w Konińskiej II lidze okręgowej. 
Drużyna prowadzona przez trenera Szymona Jezierskiego wywalczyła na 
koniec rundy 29 pkt, co stawia ją na 1 pozycji w tabeli. Drużyna uzyskała 
awans i od wiosny będzie występować w I lidze okręgowej. Trampkarze  
z Dąbroszyna podczas swoich zmagań rozegrali 12 spotkań z czego odno-
towali aż 9 zwycięstw, 2 remisy i tylko 1 porażkę. Bilans bramkowy druży-
ny wynosił 57:20. Warto dodać że najlepszym strzelcem 
w całej lidze został zawodnik Fanclub Dąbroszyn Łukasz 
Jezierski z 32 bramkami na koncie. Gratulujemy awansu!

Spotkanie młodych zawodników obfitowało w wiele ciekawych meczy oraz 
upłynęło w bardzo miłej przedświątecznej atmosferze. W turnieju zwycięży-

ła drużyna Zjednoczonych Rychwał, 
która pokonała kolejno (Wilki Wil-
czyn 2-0 bramki - Franciszek Go-
ścimiński, Franciszek Kogut; Polonus 
Kazimierz Biskupi 6-0 bramki - Ga-
briel Sobczak – 2, Franciszek Kogut-2, 
Oktawian Przybylak, Wojtek Orylski; 
GKS Rzgów 4-1 – bramki – Oktawian 
Przybylak-2, Franciszek Gościmiński, 
Gabriel Sobczak. Indywidualne wy-
różnienie otrzymał: Gabriel Sobczak. 
Gratulujemy.

W sobotę, 4 grudnia 2021 r. w Kazimierzu Biskupim odbył się mikołajkowy turniej w hali w kategorii wiekowej 
orlik.

WYSTAWA PRAC MALARSKICH -  RYCHWAŁ 2021

KULTURA

W listopadzie przez tydzień, w Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Rychwale  mogliśmy podziwiać wystawę pokon-
kursową młodych artystów. W tym roku, ze względu na 
epidemię covid-19, zamiast kolejnej edycji Ogólnopol-
skiego Pleneru Rysunkowo – Malarskiego im. Krystyny 
Drążkiewicz dla najzdolniejszych uczniów najstarszych 
klas liceów plastycznych, został zorganizowany Ogólno-
polski Konkurs Malarski pt.: „Pejzaż – moje miejsce” dla 
uczniów najstarszych klas liceów plastycznych „RYCHWAŁ 
2021". Konkurs zorganizowany przez Centrum Edukacji 
Artystycznej w Warszawie, Stowarzyszenie na rzecz Pań-
stwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu przy 
współpracy z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdale-

ny Abakanowicz w Poznaniu oraz Gminę Rychwał. W kon-
kursie udział wzięło 84 uczniów najstarszych klas z 21 śred-
nich szkół plastycznych. Do oceny zaprezentowane zostały 
223 prace. Autorzy 5 najlepszych prac otrzymali indeksy na 
Wyższą Uczelnię w Poznaniu.


