
Impresje Muzyczne - Piknik Orkiestr to wydarzenie 
o dużym znaczeniu kulturalnym dla powiatu i regio-
nu. Drugi weekend września wszystkie miejscowości 
Gminy Rychwał i ulice Rychwała wypełniała muzyka 
maszerujących orkiestr dętych i parady mażoretek. 
To już 19 lat tradycji, którą pielęgnują organizatorzy: 
Orkiestra Dęta Quantum OSP w Rychwale i Stowa-
rzyszenie Vida Artis. 
Muzyczne święto w powiecie to czas, w którym 
prezentują się orkiestry dęte z naszego regionu, ale 
również zespoły, które przyjeżdżają z: Woli (woj. ślą-
skie), Janowca Wlkp. (woj. Kujawsko-pomorskie), 
Wschowy (woj. lubuskie), Kamienia, Starego Miasta, 
Dobrej, Skalmierzyc (woj. wielkopolskie). Na scenie  
i w paradach wystąpiła również rychwalska orkie-
stra Quantum. Nieodłączną częścią wielu orkiestr 
uczestniczących w pikniku są mażoretki w prze-
pięknie zdobionych strojach, które przy płynących 
dźwiękach prezentowały układy choreograficzne. 
Na scenie królowała muzyka marszowa, filmowa, 
rozrywkowa, etniczna i wiele innych gatunków. 
Tegoroczne święto muzyki rozpoczęło się już  
7. września, gdy do Rychwała zawitała grupa ukra-
ińskiej młodzieży z Łucka współpracująca od trzech 
lat z Orkiestrą Quantum. W sobotnie popołudnie  
10. września niemal 250 muzyków i tancerek odwie-

Muzyka, defilady i śpiew
 - XIX Impresje Muzyczne w Rychwale

dzało kolejne miejscowości gminy Rychwał, wykonu-
jąc koncerty i parady dla mieszkańców. Zespoły były 
oczekiwane od godzin popołudniowych. 
Mieszkańcy organizowali pikniki i bawili się w rytm 
orkiestrowej muzyki. W niedzielę 11. września od-
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PRZEBUDOWA ULIC W RYCHWALE

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA GMINY RYCHWAŁ

Gmina Rychwał otrzymała dofinansowanie na zadanie związane z popra-
wą efektywności wykorzystania zasobów instytucjonalnych w celu realiza-
cji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałaniu narkomanii. Wartość dotacji, w kwocie 110 tys. zł. po-
zwoli na wykonanie modernizacji pomieszczeń przeznaczonych na pro-
wadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej, m.in. grupy wsparcia, 
punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz zespołu interdyscyplinarnego. 
Wszelkie prace powinny być wykonane do końca tego roku.

Wykonawcą ww. robót jest firma - A.H.U. MAXPERT Beata Zaradzka, z sie-
dzibą w Słupcy. Wartość zadania to 1 375 086,74 zł brutto. Termin realizacji 
umowy to listopad 2022 r. W ramach zadania na ulicach: Okólnej, Kwiato-
wej, Wiśniowej, Porzeczkowej, Malinowej i Agrestowej, wykonana zosta-
nie nowa nawierzchnia asfaltowa, wymienione będą krawężniki, a przy uli-
cy Okólnej od strony ul. Kaliskiej, na odcinku 120 m, wybudowany zostanie 
chodnik. Umowa jest realizowana w ramach Rządowego Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

27 czerwca br. podpisano umowę na realizację zadania: Przebudowa ulic Okólnej, Kwiatowej, Wiśniowej, 
Porzeczkowej, Malinowej, Agrestowej wraz z budową chodnika przy ulicy. Okólnej w Rychwale zaprojektuj  
i wybuduj. 

była się gala XIX Impresji Muzycznych, czyli 
korowód zespołów oraz koncerty w parku 
miejskim. Tego dnia do koncertujących ze-
społów dołączyły lokalne organizacje spo-
łeczne, grupy rekonstrukcyjne, sportowe  
i strażackie. Rychwał tętnił życiem i muzyką. 
Zaplanowane przez organizatorów atrakcje 
dla mieszkańców pozwoliły wykazać się rów-
nież najmłodszym, którzy mogli wziąć udział 
m.in. w plenerze malarskim. Podczas tej im-
prezy towarzyszącej jedna z uczestniczek 

- młoda artystka z grupy ukraińskiej namalo-
wała przepiękny widok, za który burmistrz 
Rychwała przekazał Obwodowej bibliotece 
dla młodzieży w Łucku nagrodę finansową. 
Piękna praca artystki będzie zdobiła Bibliote-

kę Publiczną w Rychwale. Za rok jubileusz. Zapewne bę-
dzie to wyjątkowe wydarzenie. Już dziś zapraszamy na tę 
wspaniałą muzyczną ucztę.
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AKTUALNOŚCI

PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI KOLEJNYCH INWESTYCJI

STACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH W RYCHWALE! 

Ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych jest już czynna.
Dzięki odpowiedniej instalacji kabli z wtyczkami TYP-P2 jest możliwość łado-
wania dwóch pojazdów elektrycznych jednocześnie, prądem przemiennym 
z mocą nie większą niż 22 kW każdy (łącznie 44 kW). Aby można skorzystać  
z ładowania należy zainstalować na smartfonie aplikację firmy Elocity:  
https://elo.city/aplikacja-mobilna jest tam dostępna również instrukcja 
ładowania. Zainstalowanie ładowarki było możliwe dzięki bardzo dobrej 
współpracy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu,która jest jej 
właścicielem.

Jak informowaliśmy wcześniej 
Gmina Rychwał otrzymała dofi-
nansowanie z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Aby rozpocząć re-
alizacje tych inwestycji konieczne 
jest opracowanie dokumentacji 
projektowej co umożliwi ogłoszenie 
przetargów na prowadzenie robót 
budowlanych. Obecnie trwa opra-
cowanie projektu budowalnego dla 
zadania Rozbudowa budynku OSP 
w Rychwale na potrzeby Jednostki 
OSP w Rychwale. Projekt przewidu-
je rozbudowę budynku w kierunku 
ul. Krótkiej, w nowej części po-
wstanie nie tylko nowoczesna sala 
świetlicy umożliwiająca spotkania 
mieszkańców, ale także dodatkowe 
pomieszczenia, które będą wykorzy-
stywane przez organizacji i stowa-
rzyszenia funkcjonujące na terenie 
Rychwała. Przestronne miejsc prób 
otrzyma Orkiestra Quantum. Obiekt 
zostanie wyposażony w windę, oraz 

sanitariaty i szatnie dla strażaków 
uczestniczących w akcjach ratunko-
wych. Największym zadaniem reali-
zowanym w ramach Polskiego ładu 
będzie Budowa, przebudowa i roz-
budowa oczyszczalni ścieków komu-
nalnych w miejscowości Rychwał. 
Inwestycja będzie realizowana obok 
istniejącej oczyszczalni przy ul. Żura-
win. W ramach zadania przewiduje 
się budowę oczyszczalni o projekto-
wanej przepustowości Qd, śr = 500 
m�/d, która obejmuje wykonanie 
obiektów budowlanych oczyszczalni 
ścieków tj. budynek stacji zlewczej, 
zbiornik uśredniający ścieków do-
wożonych i nadmiarowych z sieci 
kanalizacyjnej, zbiornik osadów do-
wożonych, budynek mechaniczne-
go podczyszczania pod zabudowę 
kraty rzadkiej, pompownia ścieków, 
budynek socjalno-techniczny dla 
urządzeń technologicznych odpo-
wiadających za separację piasku  
i skratek, napowietrzania oraz me-

chanicznego odwadniania osadu, 
dwa okrągłe reaktory biologiczne 
pod zastosowanie przepływowe-
go układu oczyszczania ścieków 
wyposażonego w pionowe osad-
niki wtórne wewnątrz reaktorów, 
zbiornik osadu nadmiernego, stud-
nia pomiarowa, wiata magazyno-
wa osadu, sieci międzyobiektowe 
oraz zagospodarowanie terenu. 
Kolejnym ważnym zadaniem bę-
dzie Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowości Rychwał oraz 
Wardężyn. W ramach tej inwe-
stycji wybudowane zostaną ulice  
w Rychwale: Piłkarska i Licealna (od 
ul. Piłkarskiej do Sportowej) wraz  
z chodnikiem. Powstanie także dro-
ga łącząca ul. Żurawin z drogą woje-
wódzką. W miejscowości Wardężyn  
powstanie droga o długości 2 km, 
łącząca Kuchary Borowe i Grabową. 
Przewidywany termin realizacji ww. 
inwestycji to lata 2023-2024.

Za pomocą aplikacji Ekurenda można otrzymywać wszelkie informacje dotyczące Gminy Rychwał
Jak to zrobić: 

- w sklepie play wybrać aplikację ekurenda
- zainstalować – potwierdzić install now
- wybrać sołectwo np. Rozalin
- zaakceptować regulamin
- uruchomić
Aplikacja do pobrania: https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje/
Dlaczego warto?
• jesteś zawsze na bieżąco
• koniec problemów z niedocierającymi kurendami
• powiadomienie o nowych kurendach otrzymasz natychmiast 
   po ich zamieszczeniu przez urząd

EKURENDA – BĄDŹ ZAWSZE POINFORMOWANY

• prosta w obsłudze bezpłatna 
   aplikacja
• nie wymaga rejestracji
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Burmistrz Rychwała informuje, że Centrum Usług Spo-
łecznych rozpoczęło realizacje pierwszych wypłat dodat-
ków węglowych. Wnioski o wypłatę dodatku węglowe-
go oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu 
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można skła-
dać w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Rychwale 
(przy ul. Sportowej 11) do dnia 30 listopada 2022r.. Jest 
to ostateczny termin składania wniosków. Wnioski zło-
żone po tej dacie pozostaną bez rozpoznania.

Ważne!
W przypadku wniosków o wypłatę dodatku dla gospo-
darstw domowych wypłaca się je w terminie miesiąca 
od dnia złożenia wniosku. Z kolei dodatek węglowy wy-
płaca się 
w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku 

- wydłużenie terminu wypłaty tego dodatku to kolejna 
zmiana, która został uwzględniona w nowelizacji ustawy 
o dodatku węglowym. 
Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym najważniej-
sza zmiana to taka, że jeden dodatek węglowy przysłu-
guje na jeden adres zamieszkania. Wobec powyższego, 
w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje kil-
ka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko 
jeden dodatek węglowy. 

DODATKI ENERGETYCZNE

PROJEKT GMINY RYCHWAŁ  JEDNYM Z NAJLEPSZYCH W WIELKOPOLSCE

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatków jest 
posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków.  

Wysokość dodatków energetycznych: 
1) 3 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany węglem lub 
pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wy-
łączeniem drewna kawałkowego 
2) 1 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec 
kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem cie-
pła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł olejowy.

Mimo niełatwej sytuacji gospodarczej, nasza spółka komunalna rozwija 
się i podejmuje nowe zadania. We wrześniu PGKiM podpisano umo-
wę na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminy Gro-
dziec - czas trwania kontraktu to 16 miesięcy. Jest to trzecia gmina którą 
obsługuje spółka.

Gmina Rychwał zajęła pierw-
sze miejsce w plebiscycie 
czytelników magazynu  
i e-magazynu „Nasz Region” – 

„Łączy nas WIELkopolskiE” na 
najlepsze projekty zrealizo-
wane z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 
(WRPO 2014-2020). Spośród 
tysięcy zrealizowanych pro-
jektów wybrano 19, z grona 

NOWE WYZWANIA RYCHWALSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ

których to Wielkopolanie  
w głosowaniu interneto-
wym, wybrali najlepsze  
w czterech kategoriach. 
Nasz projekt „Instalacje sys-
temów odnawialnych źró-
deł energii na terenie gmin 
Golina, Rychwał, Tuliszków 
i Wierzbinek” zdobył laur 
najlepszego w kategorii 

„Łączy nas… dobry klimat”. 
Dziękujemy za wszystkie 
oddane głosy.
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PREWENCYJNY PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RYCHWAŁ

Ich wydanie mieszkańcom nastąpi 
wyłącznie w wypadku wystąpienia 
zagrożenia radiacyjnego na obsza-
rze naszego kraju.
Poniżej podajemy do wiadomości 
wykaz punktów dystrybucji table-
tek jodku potasu na terenie gminy:
Hala Widowiskowo – Sportowa w 
Rychwale – m. Wola Rychwalska, 
Rychwał ulice: Sokołów, Żurawin, 
Milewo, Plac Wolności, Firmowa,
Miejsko Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Rychwale - Rychwał ulice: 
Złotkowska, Wrzosowa, Tymianko-
wa, Tuliszkowska, Szałwiowa, Ru-
miankowa, Polna, Nowa, Makowa, 
Łąkowa, Chabrowa, Rolna, Chmiel-
na, Józefów, Kłosowa, Kaliska,
Szkoła Podstawowa w Rychwa-
le (wejście od ul. Konińskiej) – 
Rychwał ulice: Agrestowa, Akacjo-
wa, Konińska, Klonowa, Kościelna, 
Krótka, Kwiatowa, Malinowa, Mo-
relowa, Ogrodowa, Okólna, Po-
rzeczkowa, Przedszkolna, Słonecz-

na, Wiśniowa,
Centrum Usług Społecznych  
w Rychwale – m. Grabowa, Rychwał 
ulice: Grabowska, Grodziecka, Gim-
nazjalna, Kolarska, Piłkarska, Spor-
towa, Szkolna, Targowa, Tenisowa, 
Wioślarska, Żeglarska,
Szkoła Podstawowa w Kucharach 
Kościelnych – Franki, Broniki, Czy-
żew, Kuchary Kościelne, Rozalin, 
Święcia,
Szkoła Podstawowa w Dąbroszy-
nie – Dąbroszyn, Modlibogowice, 
Wardężyn,
Szkoła Podstawowa w Jaroszewi-
cach Grodzieckich – Jaroszewice 
Grodzieckie, Jaroszewice Rychwal-
skie, Kuchary Borowe,
Szkoła Podstawowa w Białej Pa-
nieńskiej – Biała Panieńska, Gliny, 
Lubiny,
Szkoła Podstawowa w Grocho-
wach – Grochowy, Rybie, Siąszyce 
Trzecie, Złotkowy,
Przedszkole Samorządowe „Leśne 

OŚWIATA

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI

14 października każdego roku przypada święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkół, zarówno tych pra-
cujących czynnie, jak i będących na emeryturze.

Gmina Rychwał realizując wytyczne w zakresie działań prewencyjnych związanych z przygotowaniem do dys-
trybucji tabletek zawierających jodek potasu wyznaczyła na terenie gminy 10 punktów dystrybucji. 

Skrzaty” w Siąszycach – Siąszyce, 
Zosinki.
Punkty te zostaną uruchomione 
niezwłocznie po otrzymaniu komu-
nikatu o konieczności rozpoczęcia 
dystrybuowania tabletek wśród 
ludności – niezależnie od pory 
dnia czy nocy. Jednocześnie infor-
mujemy, że w punktach nie będą 
magazynowane tabletki z jodkiem 
potasu. Znajdują się ona w wy-
znaczonym magazynie na terenie 
miasta i będą dystrybuowane do 
punktów tylko w czasie wystąpie-
nia realnego zagrożenia.

Z tej okazji w poniedziałek 17 
października br. w Szkole Pod-
stawowej w Rychwale odbyły 
się Gminne Obchody Dnia 
Edukacji Narodowej. W spo-
tkaniu udział wzięli dyrekto-
rzy, nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi szkół 
oraz zaproszeni goście m.in. 
pan Arkadiusz Chmielewski 
Dyrektor Delegatury w Ko-
ninie Kuratorium Oświaty w 
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W roku szkolnym 2021/2022 grupy 
5 - latków z oddziału przedszkolne-
go w Kucharach Kościelnych wzięły 
udział w Międzynarodowym Pro-
jekcie Edukacyjnym „Emocja”, który 
składał się z pięciu modułów: Kraina 
Kreatywności, Kraina Wyobraźni, 
Kraina Mocy Słów, Kraina Empatii, 
Kraina Odwagi. 

SP KUCHARY KOŚCIELNE
Projekt EDUKACJA

Wydarzenie to było wspaniałą okazją do spotkania 
Burmistrza Rychwała z najmłodszymi mieszkańca-
mi naszej gminy. We wtorkowe przedpołudnie przed-
szkolaki z Przedszkola „Plastuś” w Rychwale pod opie-
ką swoich pań oraz pań z Radia SuperNova w Koninie,  
z balonikami w ręku pośpieszyli na rynek miejski, gdzie 
spotkały się z burmistrzem. Z tej okazji dzieci wzię-
ły również udział w Ogólnopolskiej Akcji "Dzień Przed-
szkolaka to ważne święto, uczcijmy je razem tańcem  
i piosenką". Dzieci zaśpiewały nową wersję utworu  
,,Jestem sobie przedszkolaczek" oraz piosenkę tegorocz-
nej akcji pt.: ,,Dziecięce marzenia". Najmłodsi wyko-
nali również plakaty dotyczące ich marzeń. Na koniec 

PRZEDSZKOLE PLASTUŚ
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W GMINIE RYCHWAŁ

20 września br. dzieci obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

udzieliły wywiadu paniom z Radia SuperNova w Ko-
ninie, na temat życia przedszkolaków i ich święta.  
Z okazji tego wyjątkowego dnia burmistrz uczestniczył 
również we wspólnym czytaniu bajek w Przedszkolu 

„Plastuś” w Rychwale oraz „Leśne Skrzaty” w Siąszycach. 

Głównym celem projektu było kształ-
towanie postaw społecznych u dzieci  
w wieku przedszkolnym, rozbu-
dzanie wiary w siebie, aktywizacja, 
zrozumienie emocji i uczuć innych, 
integracja, wychowanie do wartości 
oraz sytuacji budujących wrażliwość 
dziecka.

Poznaniu oraz pan Ryszard Nawrocki Przewodniczący Rady Po-
wiatu Konińskiego. Podczas spotkania Burmistrz Rychwała po-
dziękował nauczycielom i pracownikom oświaty za ich zaangażo-
wanie i pasję w przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu młodego 
pokolenia. Uroczystość była też okazją do wręczenia Nagród 
Burmistrza za podejmowanie kreatywnych inicjatyw mających 
na celu podniesienie jakości pracy organizacyjnej szkół oraz za-
angażowanie w realizację szczytnego celu jakim jest edukacja  
i wychowanie dzieci i młodzieży. Swoje nagrody wręczyli również 
dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej 
gminy. Podczas Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone także 
Odznaki Honorowe Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał. Wy-

różnienia otrzymały panie: Ewa Pawlak, Mi-
rosława Wiatrowska oraz Henryka Wiśniew-
ska. Wydarzenie było wspaniałą okazją do 
spotkania się i wymiany doświadczeń osób 
zaangażowanych w rozwój gminnej oświaty.
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W nowy roku szkolnym 2022/2023 Szkoła 
Podstawowa z Białej Panieńskiej, rozpoczę-
ła zajęcia w Programie SuperKoderzy, jako 
jedna ze 140 szkół, które zwyciężyły w te-
gorocznej rekrutacji do Programu Fundacji 
Orange. SuperKoderzy to nauka podstaw 
programowania, robotyki i wielka lekcja 
o technologiach, które to są nie tylko roz-

To właśnie 83 lata temu wojska niemieckie 
przekroczyły granice Polski, rozpoczynając naj-
większy konflikt zbrojny w historii. Jak, co roku 
wspominamy, miliony ofiar oraz bohaterów 
walczących z nieprzyjacielem w obronie naszej 
wolności. Z tej okazji przy Obelisku na Rynku  
w Rychwale złożono wiązanki kwiatów i zapalo-
no znicz. Pamięć o tamtych tragicznych wydarze-
niach pozostanie w nas na zawsze.

SP BIAŁA PANIEŃSKA
SuperKoderzy - FUNDACJA ORANGE

rywką i grami, ale stwarzają możliwość 
zdobywania kompetencji, które są bardzo 
przydatne w przyszłości. Uczniowie składają  
i programują roboty, stacje pogodowe, ko-
dują interaktywne osie czasu, drzewa ge-
nealogiczne, uczą się tworzyć strony www.  
O tym, jak sobie radzą Pogromcy Kodów bę-
dziemy informować.

1 września 1939 roku to dla wszystkich Polaków pamiętna data.

UCZCZONO PAMIĘĆ POLEGŁYCH PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

ENERGIA POKOLEŃ – „NA LUDOWO”

Na rychwalskim stoisku królowało rękodzieło, a w nim ozdobne, 
ręcznie wykonane wianki i inne dekoracje autorstwa Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Bronikach, zaś umiejętności wokalne zaprezen-
towały dzieci uczęszczające na zajęcia do Świetlicy Środowisko-
wej Ogniska TPD, SP w Rychwale i KGW „Broniczanki” w utworach  

„W moim ogródecku” i „Czerwone jagody”. Dziękujemy za pro-
mocję Gminy Rychwał.

16 września br., odbyła się uroczystość przy Pomniku w Białej Panieńskiej ku czci Pomordowanych podczas  
II Wojny Światowej.

Gospodarzem tegorocznego wydarzenia była Gmina i Miasto Stawi-
szyn. We wspólnych obchodach uczestniczyli zaproszeni goście przed-
stawiciele rodzin pomordowanych, samorządowcy, poczty sztan-
darowe OSP, szkół, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń oraz 
mieszkańcy gmin Rychwał i Stawiszyn. Złożone tego dnia pod pomni-
kiem kwiaty oraz zapalone znicze, a także sama obecność na uroczy-
stości są wspaniałym hołdem wobec tych, którzy zostali zamordowani 
podczas II wojny światowej.

Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny Turniej rodzinny zorga-
nizowany przez TPD Oddział Powiatowy w Koninie pod patrona-
tem Starosty Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina.
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GMINNE ZAWODY OLDBOY W DĄBROSZYNIE

Wydarzenie to doskonała okazja do wspomnień daw-
nych strażackich działań, wzajemnych spotkań oraz do-
bra zabawa. W zawodach uczestniczyło dziewięć drużyn.  
Wyniki zawodów przedstawiały się następująco:

W niedzielę 7 sierpnia br. odbyły się XVI Gminne Zawody Sportowo - Rekreacyjne OLDBOY zorganizowane przez 
druhów OSP w Dąbroszynie. 

FOTOWOLTAIKA DLA JEDNOSTEK OSP W GMINIE RYCHWAŁ

Pięć kolejnych jednostek OSP tj. Dąbroszyn, Bro-
niki, Siąszyce, Gliny i Kuchary Kościelne otrzymało 
dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na reali-
zację zadań polegających na zakupie i montażu 
instalacji fotowoltaicznych na budynkach OSP. 
W jednostkach zamontowano instalacje  
o mocy 5,32 kw, wartość każdego zadania to 
32 373,00 zł w tym dofinansowanie wynosi  
29 100,00 zł, a wkład własny każdej jednostki  
to 3 273,00 zł.

Dziękujemy za udział w zawodach, gorący doping ze stro-
ny kibiców oraz wszystkim tym, którzy wspierali organi-
zację zawodów. 

1. Kuchary Kościelne,
2. Broniki,
3. Jaroszewice Grodzieckie,
4. Dąbroszyn,
5. Siąszyce,
6. Gliny,

7. Święcia
8. Rozalin,
9. Rychwał. 
Musztra
1. Kuchary Kościelne,
2. Święcia.
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„MY SIĘ W WAKACJE NIE NUDZIMY”
 – MŁODZIEŻOWY OBÓZ W WILCZYNIE 

W obozie uczestniczyła Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza z terenu gminy Rychwał oraz harcerze z 98 Drużyny 
Harcerskiej „Leśni Podróżnicy” z Grochów. W trakcie wy-
poczynku druhowie i harcerze mieli wiele ciekawych za-
jęć m.in. poszerzali wiedzę z zakresu pożarnictwa, czy za-
sad udzielania pierwszej pomocy. Były harcerska zabawa 
w dwie flagi, rejs statkiem po jeziorze Gopło, zwiedza-
nie Kruszwicy, Mysiej Wieży oraz kruszwickiej Kolegiaty  
z I połowy XII wieku. 

W sierpniu br. Samorząd Rychwała przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rychwale oraz 98 Drużyną 
Harcerską „Leśni Podróżnicy" z Grochów zorganizowali młodzieżowy obóz w Wilczynie.

Dziękujemy opiekunom, którzy w ramach wolontaria-
tu przygotowali i prowadzili obóz: dh Remigiusz Szmyt,  
dh Artur Jaźwiński, dh Norbert Dykta, dh Karolina 
Mądrowska, phm. Marcin Jędro. Najlepszą nagrodą 
i podziękowaniem za trud i poświęcenie strażaków i 
harcerzy włożone w organizację obozu były uśmiechy  
i zadowolenie wszystkich uczestników! To dodaje ener-
gii i motywuje do dalszego działania oraz planowania 
obozu za rok.

kursów do placówek medycznych, 
- 2 opiekunki środowiskowe opiekują się 12 osobami,                                                           
- asystent osoby niepełnosprawnej wspiera 8 osób.                                                                         
Dane te pokazują, że ludzie potrzebują też innej 
pomocy niż pomoc finansowa. Osoby wyrażają-
ce chęć skorzystania z usług nadal mogą się zgła-
szać do siedziby Centrum Usług Społecznych przy  
ul. Sportowej 11, celem wypeł-
nienia formularza rekrutacyj-
nego. Zapraszamy.

USŁUGI DLA MIESZKAŃCÓW

Centrum zapewnia fachową opiekę specjalistyczną. Po-
siada w swojej ofercie szeroki pakiet usług ułatwiających 
codzienne funkcjonowanie. Już dziś możemy powie-
dzieć, że cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. 
Liczby mówią same za siebie i tak przedstawia się 
ostatnich dziewięć miesięcy: 

- z rehabilitacji skorzystało 259 osób, 57 oczekuje na wi-
zytę,                                                          

- z usług logopedy skorzystały 44 osoby, kolejnych  
11 oczekuje na wizytę, 
- z usług psychologa skorzystały 33 osoby,
- taxi społeczne przejechało 9 531 km, wykonując ok. 120 

Centrum Usług Społecznych to kompleksowe i zintegrowane miejsce świadczenia i dostępności usług społecz-
nych dla wszystkich mieszkańców Gminy Rychwał.                                                                                                                    

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z MARNOWANIEM JEDZENIA

28 września br. z okazji obchodzonego po raz 
pierwszy w Koninie Światowego Dnia Walki  
z marnowaniem żywności, Panie z rychwalskiego 
Klubu Seniora uczestniczyły w konkursie kulinar-
nym organizowanym w Banku Żywności w Koni-
nie. Jury oceniała potrawy: barszcz ukraiński, bi-
gos, pielmieni i ciasto drożdżowe. Dziękujemy za 
udział i życzymy kolejnych sukcesów.
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RAJDY ROWEROWE W GMINIE RYCHWAŁ TO JUŻ TRADYCJA

Pierwszy tegoroczny „Wiosenny Rajd” wyruszył 29 maja 
sprzed Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. Na jednośla-
dy wsiadło aż 80 osób w różnym wieku, żeby pokonać  
21 kilometrów. Rajd połączony był z festynem rodzin-
nym i piknikiem sołectwa Dąbroszyn. „Szlakiem Pia-
stowskim” wyruszył kolejny, czerwcowy rajd, w którym 
wzięło udział 80 miłośników tej formy wypoczynku. Ro-
werzyści z naszej gminy i Konina wyruszyli w trasę, gdzie  
w umówionym miejscu dołączyli do nich cykliści  
z powiatu kaliskiego. Wszyscy bez problemu pokonali  
24 kilometrową trasę i dotarli na metę w Złotkowach, 
gdzie panie ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Złotkowy 
czekały z pysznym poczęstunkiem.
Niesprzyjająca lipcowa pogoda wcale nie przeszkodziła 
cyklistom z trzech gmin (Rychwał, Stawiszyn, Mycielin) 
w pokonaniu swoich tras, żeby spotkać się na mecie  
w Zamętach, przy Dębie Bursztyn. Uczestnicy miło spę-
dzili czas. Panie z KGW Zamęty, przygotowały pyszny 
poczęstunek, a druhowie z OSP Gliny, zadbali o bez-
pieczeństwo. 

W tym roku mieliśmy w czym wybierać. I nie chodzi wyłącznie o malownicze trasy, ale o wiele atrakcji, które za 
każdym razem przygotowali organizatorzy.

Na początku września na starcie w Rychwale po-
jawiło się ponad 50 cyklistów, żeby – zgodnie  
z nazwą rajdu – dotrzeć do mety w Bronikach. Po po-
konaniu 20 kilometrów, mieli okazję zrelaksować się 
dzięki gościnności Pań z KGW „Broniczanki”. 
Jak jesień to pyra! Sezon rowerowy w naszej gminie 
zakończył się w niedzielę 25 września. Tym razem 

metę wyznaczono w Dąbroszynie, gdzie dzięki Paniom  
z KGW Dąbroszyn można było skosztować przepysz-
nych potraw z wyjątkowo docenianego w naszym re-
gionie ziemniaka. Wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację rajdów serdecznie dziękujemy i do zoba-
czenia w przyszłym sezonie.   

Już po raz dziewiąty usłyszeliśmy 
„Gaudeamus igitur" w wykonaniu 
chóru UTW. Podczas wydarzenia wy-
kład inauguracyjny pt. „Muzyka łączy 
pokolenia” wygłosił dr hab. Ryszard 
Piotrowski Dziekan Wydziału Nauk 
humanistycznych w Wyższej Szkole 
Kadr Menadżerskich w Koninie. Były 
też liczne wystąpienia. Gratulacje  
i życzenia w imieniu samorządu Rychwała złożyła Za-
stępca Burmistrza Ewa Jędrzejczak wraz z Przewod-
niczącym Rady Miejskiej Romanem Drewniackim  

i kierownik Referatu Oświaty, 
Promocji Kultury i Sportu Marze-
ną Grubską. Isaac Newton twier-
dził, że to co wiemy jest zaledwie 
kroplą, zaś to czego nie wiemy 

– całym oceanem. U progu nowe-
go roku akademickiego życzymy 
wszystkim słuchaczom radości  
z odkrywania kolejnych tajemnic 

oraz pomyślności w podejmowaniu nowych wyzwań 
Niech nadchodzące miesiące będą dla wszystkich cza-
sem odważnego sięgania po sukces. 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW W RYCHWALE

27 września br. zainaugurowano kolejny rok akademicki w historii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale.
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WYSTAWA POPLENEROWA ,,NASZE
ZWYCIĘSKIE
POWSTANIE"

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNO-PARAFIALNE W RYCHWALE 

KULTURA

Młodzi artyści podczas pobytu w naszej gminie na swoich obra-
zach ukazali przepiękne walory przyrodnicze i architektonicznie. Ple-
ner ma charakter konkursu i organizowany jest corocznie. Laure-
aci głównych nagród, otrzymują indeksy na Wydział Malarstwa  
i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz  
w Poznaniu. Podczas XXVIII pleneru zostały nagrodzone najlepsze prace.  
W konkursie udział wzięło około 50 uczniów z 25 średnich szkół plastycz-
nych z całej Polski. 

Tegoroczne Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki 
upłynęły w atmosferze życzeń i gratulacji za rolni-
czy trud.  Świętowanie zaczęło się od pięknego do-
żynkowego korowodu z Orkiestrą Dętą Quantum na 
czele. Mszę dziękczynną w kościele pw. Trójcy Świętej  
w Rychwale celebrował ks. Kanonik Marek Molewski. 
Z kościoła korowód dożynkowy przeszedł do parku 
miejskiego, gdzie odbywała się dalsza część obchodów. 

Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski im. Krystyny Drążkiewicz dla 
najzdolniejszych uczniów najstarszych klas liceów plastycznych odbył się 
w Rychwale już po raz czwarty.

Obecni byli m.in. poseł i sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, radni 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Zofia Itman  
i Robert Popkowski. Burmistrz Stefan Dziamara  
w swoim wystąpieniu mówił: – Jeszcze nie tak daw-
no nie wyobrażaliśmy sobie wielu rzeczy, które mo-
głyby się wydarzyć. Dzisiaj, w 2022 roku, obcho-
dzimy święto, kiedy Europa jest poruszona wojną, 

Na wystawie plenerowej, którą zorganizowano 23 września br. w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale zaprezentowano 132 
obrazy, z których Jury nagrodziło:
GRAND PRIX - Wiktoria Kuczewska z Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
I nagroda Justyna Kanownik z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Gór-
nym.
II nagroda Julia Grobelna z Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława  
Kopystyńskiego we Wrocławiu.
III nagroda - Julia Fruba z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych  
im. Wojciecha Gersona w Warszawie.
III nagroda - Paulina Kaźmierczak z Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Kościelcu.
Gratulujemy laureatom i wszystkim wyróżnionym. Już dziś zapraszamy na 
kolejny twórczy czas w Gminie Rychwał za rok.
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kiedy przeżyliśmy trudne chwile związane z pandemią,  
a także to, co spotkało 17 lutego gminę Rychwał – 
nawałnica niszcząca prawie 200 budynków. Dzisiaj 
jesteśmy tutaj by podziękować rolnikom za ich pracę 
i poświęcenie. Za troskę, aby nikomu z nas nie zabra-
kło chleba. Dziękujemy rolnikom za bezpieczeństwo 
żywieniowe powiatu konińskiego na właściwym po-
ziomie. Dziękujemy, że możemy być spokojni, że poko-
namy wspólnie kolejny rok. Burmistrz skierował rów-
nież słowa do Starosty Konińskiego Stanisława Bielika  
i podziękował, za wskazanie gminy Rychwał jako go-
spodarza dożynek. Rok 2022 nie jest zbyt łaskawy dla 
rolnictwa. Susza, niesprzyjająca pogoda wiosenna, 
to wszystko odbiło się na plonach i na ich jakości, co 
w konsekwencji doprowadzi do niższych dochodów 
rolników. Jestem przekonany, że tak jak w latach 
poprzednich, również i w tym roku rolnicy powiatu 
konińskiego poradzą sobie z różnymi trudnościami 

– mówił Starosta Koniński Stanisław Bielik. Dożynki 
to czas i miejsce na docenienie tych, którzy pracują  
w sposób godny do naśladowania. Na wniosek staro-
sty i burmistrza Ryszard Bartosik wręczył ministerial-
ną odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” Ilonie Michalak, 
Konradowi Durkiewiczowi oraz Przemysławowi Ma-
łolepszemu. Odznakę honorową za zasługi dla woje-
wództwa wielkopolskiego otrzymał Marek Mizerski. 
W imieniu kapituły tytuł honorowy „Zasłużony dla po-
wiatu konińskiego” starosta wręczył Gminnemu Chó-
rowi Dominium ze Sławska. Burmistrz uhonorował  
w imieniu kapituły odznaką „Zasłużony dla Gminy  
i Miasta Rychwał” Karola Balcerzaka i Marka Świder-
skiego. 
Z rąk Ryszarda Bartosika jednostka OSP Grochowy 
otrzymała zestaw ratowniczy przedmedyczny R1 
ufundowany z funduszu prewencji i rehabilitacji Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Obrzędy dożynkowe to tradycyjne przekazanie 
bochnów chleba upieczonych z mąki tegorocznych 
plonów. Starostowie dożynek Iwona Małolepsza  
i Michał Cholewicki przekazali je gospodarzom doży-

nek, którzy pokroili je i rozdali uczestnikom uroczy-
stości. Na niedzielnej uroczystości ogłoszone zostały 
wyniki 20 edycji Konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”. 
Wyboru dokonała powołana przez starostę koniń-
skiego kapituła, która wizytowała gospodarstwa  
i poddawała je obiektywnej i wszechstronnej ocenie. 
Z 16 uczestniczących w konkursie gospodarstw zwy-
ciężyło 5. Zaszczyt ten spotkał: Annę i Tomasza Szcze-
pankiewiczów z Myśliborza (gmina Golina), Monikę  
i Piotra Czajczyńskich z Łagiewnik (gmina Grodziec), 
Dominikę i Michała Gulczyńskich z Młynka (gmina 
Sompolno), Katarzynę i Waldemara Budnych z Lado-
rudza (gmina Krzymów) oraz Sylwię i Piotra Toma-
szewskich z Wierzbinka. Laureaci otrzymali nagrody 
od Starostwa Powiatowego oraz sponsorów. Drugim 
konkursem, który został rozstrzygnięty tego dnia, 
był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.  
III miejsce zajęło Sołectwo Kawnice z gminy Golina, 
II – Klub Seniora Mikorzyn (gmina Ślesin), natomiast 
zwycięski wieniec został wykonany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Broniczanki” z Bronik. 
W części artystycznej wystąpiły wokalistki z Klubu 
Muzycznego Piwnica oraz Chór „Dominium” ze Sław-
ska, a gwiazdą wieczoru był zespół Andre. 

Wszyscy uczennicy mogli skosztować przepysznych 
słodkości i potraw przygotowanych przez panie z kół 
gospodyń z: Wardężyna, Rozalina, Woli Rychwalskiej, 
Jaroszewic Rychwalskich, Jaroszewic Grodzieckich, 
Bronik, Kuchar Kościelnych, Grabowej oraz Stowarzy-
szenia Rozwoju Wsi Złotkowy. Nie zabrakło również 
grochówki przygotowanej przez druhny i druhów 
strażaków OSP Rychwał.


