
    W drugi weekend września Rychwał stał się muzyczną 
stolicą naszego regionu. Wszystko za sprawą pikniku Or-
kiestr Dętych. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzy-
szenie Vida Artis, Samorząd Rychwała i Orkiestra Quantum 
OSP w Rychwale. W pierwszym dniu Impresji Muzycznych 
odbyły się tradycyjne parady orkiestr w niemal wszystkich 
miejscowościach gminy Rychwał. Drugi dzień to wspania-
ła parada ulicami miasta Rychwała oraz koncerty w Parku 
Miejskim. Piknik rozpoczął się przemarszem ulicą Konińską 
do Placu Wolności. W tym roku w rychwalskiej imprezie 
wzięły udział zespoły: Orkiestra Dęta OSP Lisków oraz Or-
kiestra Dęta OSP Mycielin i mażoretki, obie pod dyrekcją 
Mariusza Trzcińskiego, Orkiestra Dęta Parafii Królików 

XVII Rychwalskie Impresje Muzyczne
- dyrygent Piotr Bartosik, Orkiestra Dęta OSP Tokary i Pa-
rafialno-Strażacka Orkiestra z Brzezin - dyrygent Adrian 
Wałowski, Orkiestra Dęta OSP Rzgów - dyrygent Mirosław 
Pacześny, Orkiestra Dęta OSP Rajsko - dyrygent Adrian Wa-
łowski, Orkiestra Staromiejska i mażoretki Sigma - dyry-
gent Krzysztof Pydyński oraz Orkiestra Dęta Quantum OSP 
Rychwał i mażoretki Charme - dyrygent Zbigniew Osajda. 
Gościem specjalnym wydarzenia była delegacja z partner-
skiej gminy Lądek-Zdrój z zastępcą burmistrza Alicją Piwo-
war na czele. Niezwykła uczta muzyczna w Parku Miejskim, 
podczas której orkiestry prezentowały swój repertuar dla 
licznie zgromadzonej publiczności, trwała do wieczora.  
W repertuarze orkiestr znalazły się nie tylko klasyki gatun-
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ku, ale również utwory z rodzaju muzyki popularnej, czy 
filmowej. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych 
mieszkańców, dla których przygotowali konkursy z nagro-

Delegacja z partnerskiej gminy Lądek Zdrój

dami i zabawy. Już dziś zapraszamy na kolejną 18. edycję 
Rychwalskich Impresji Muzycznych za rok.

burmistrza Raportu o stanie gminy za rok 2019. Wotum 
zaufania i absolutorium jakie rychwalscy radni jednogło-
śnie udzielili jest wyrazem zaufania i aprobaty dla działań 
podejmowanych przez burmistrza. Stefan Dziamara ser-
decznie podziękował za okazane zaufanie, za wsparcie 
ze strony radnych, sołtysów, przedstawicieli kół i stowa-

rzyszeń, szkół i innych jednostek organizacyjnych, spół-
dzielni, spółki komunalnej, a także pracowników urzędu. 

- Na wizerunek naszej gminy pracujemy wszyscy i za tę 
pracę i poświęcenie bardzo dziękuję - mówił w swoim 
wystąpieniu burmistrz.

      W lipcu br. odbyła XX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale, 
która poświęcona była m. in. wykonaniu budżetu za rok 
2019. Dbałość o finanse oraz właściwe ich wykorzystanie 
jest priorytetem w działaniach rychwalskiego samorzą-
du. Regionalna Izba Obrachunkowa analizując sprawoz-
danie budżetowe naszej gminy nie miała wątpliwości, co 
do prawidłowego wydatkowania środków finansowych 

- wydając pozytywną opinię. Również radni w swoich 
opiniach nie zgłosili uwag. Udzielenie absolutorium wło-
darzowi gminy było poprzedzone przedstawieniem przez 

BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2019
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OTWARCIE SALI SPORTOWEJ W KUCHARACH KOŚCIELNYCH

    Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Marii Dą-
browskiej w Kucharach Kościelnych już otwarta. 25 wrze-
śnia br. nastąpiło jej uroczyste przekazanie uczniom oraz 
społeczności, nie tylko gminy Rychwał, bowiem z obiektu 
będą mogli korzystać wszyscy. To inwestycja, na którą Szko-
ła Podstawowa w Kucharach Kościelnych czekała od daw-
na. W końcu udało się i powstała „wymarzona” sala spor-
towa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 849 931,18 
zł. Gmina Rychwał ubiega się o dofinansowanie inwestycji  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wykonawcą obiektu było 
przedsiębiorstwo ,,NAWROT" z Jarocina. Szkoła w Kucha-
rach Kościelnych jest drugą, jeśli chodzi o liczbę uczniów, 
placówką oświatową w gminie. Nowopowstała sala jest 
przystosowana do gry w piłkę siatkową, koszykową, nożną, 
unihokeja. W obiekcie jest także sala fitness.
Wszystkich zebranych gości na otwarciu powitał Burmistrz 
Rychwała, wyrażając ogromną radość z powstania nowego 
obiektu sportowego: „...Marzeniem naszym było stworzenie 
optymalnych warunków i takiego miejsca, gdzie każde dziec-
ko swobodnie mogłoby rozwijać się poprzez ruch, uprawia-

nie elementów wybranych dyscyplin sportowych  
i uczestnictwo w zdrowej wzajemnej rywaliza-
cji… Od dziś zacznie się lepsza przyszłość dla 
uczniów tej szkoły, którzy będą mogli ćwiczyć  
i rozwijać się w wymarzonych warunkach na mia-
rę XXI wieku. ...”. Przekazując obiekt do dyspozy-
cji dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili się do jego 
realizacji. 
Na początku uroczystości symbolicznego prze-
cięcia wstęgi dokonali Poseł na Sejm RP Leszek 
Galemba, Starosta Koniński Stanisław Bielik, 
Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman 
Drewniacki, Dyrektor Szkoły Teresa Krüger-Wasi-
lewska oraz przedstawiciel Samorządu Uczniow-
skiego. Następnie nowy obiekt poświęcił ks. 
Czesław Król proboszcz parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Kucharach Kościelnych. Swoje zdol-
ności zaprezentowali też uczniowie w barwnym 
programie artystycznym. Następnie podzię-
kowano wszystkim osobom zaangażowanym  
w budowę sali sportowej. Specjalnym tytułem 

„Przyjaciel szkoły” zostali uhonorowani Burmistrz 
Rychwała Stefan Dziamara oraz Rada Miejska  
w Rychwale. Imponujący budynek sali wraz z wy-
posażeniem to bez wątpienia powód do satysfak-
cji, zadowolenia i radości. 
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      Trwają ostatnie prace budowalne związane z przebudową  
i zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Pod-
stawowej w Rychwale na żłobek wraz z budową szybu 
windowego. W efekcie tych prac, przy ulicy Sportowej 11, 
utworzony zostanie Publiczny Żłobek „Jaś i Małgosia”. Za-
kończenie prac budowalnych przewidziane jest na ostatnią 
dekadę października br. W listopadzie pomieszczenia żłob-
ka zostaną wyposażone w meble, sprzęt AGD i RTV oraz 
pomoce dydaktyczne. Wartość wyposażenia to 146 024 zł. 
W kolejnych tygodniach przed budynkiem powstanie także 
plac zabaw przeznaczony dla dzieci, korzystających z opieki  
w żłobku. Uruchomienie żłobka planowane jest na 1 grudnia 
2020 r.
Od 15 października trwać będzie nabór do żłobka - szcze-

PUBLICZNY ŻŁOBEK „JAŚ I MAŁGOSIA” W RYCHWALE 
JUŻ WKRÓTCE ZOSTANIE OTWARTY….

gółowa informacje o naborze znajduje się w ogłoszeniu po-
wyżej oraz na stronie http://rychwal.pl/dla-mieszkancow/
zlobek. Przypominamy, że w pierwszym w Rychwale żłobku 
utworzonych zostanie 16 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.
Projekt jest realizowany w ramach Resortowego progra-
mu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

„MALUCH +” 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 
6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych  
z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.
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     4 sierpnia br. zakończyła się budowa drogi gminnej w miejscowości  
Złotkowy. Na odcinku 1,28 km została wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz 
ze zjazdami z asfaltu i z tłucznia kamiennego oraz poboczami. Wartość tej in-
westycji to 554 136 zł. Wykonawcom robót była firma Trans – Spili Sp. z o.o.,  
z Lichenia Starego. Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Budo-
wa drogi gminnej nr G486029P w miejscowości Złotkowy oraz drogi gminnej 
nr G486016P Wola Rychwalska – Rychwał (Sokołów)” współfinansowanego w 
ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja 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 Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego projektu  
w 2021 r. wykonana zostanie również droga łącząca Wolę Rychwalską  
i Rychwał.

KOLEJNA DROGA GMINNA Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

AKTUALNOŚCI

      Od 1 listopada przez najbliższy rok na terenie gminy 
Rychwał realizowany będzie projekt Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej mający na celu przetestowanie 
modelu najbardziej efektywnych wiązek usług społecznych 
przez przedsiębiorstwa społeczne. 
W tym celu w dniu 25 września br. podpisane zostało partner-
stwo pomiędzy Gminą Rychwał i Spółdzielnią Socjalną PO-
RYW, która jeden z tych modeli będzie testować na terenie 
naszej gminy.  Na etapie aplikowania i realizacji umowy part-
nerów wspiera i wspierać będzie będzie Wielkopolski Ośro-
dek Ekonomii Społecznej z Poznania, który podczas podpisy-
wania umowy reprezentował Prezes Przemysław Piechocki. 
W ramach projektu świadczone będą usługi rehabilitacji  
w domu u pacjenta, rehabilitacja grupowa – ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, rehabilitacja dla podopiecznych ŚDS  
w Rozalinie, usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, usługi kon-
serwacyjno- naprawcze świadczone w domach - usługi typu 
,,złota rączka”, szkolenie dla opiekunów z zakresu opieki 
nad osobą niesamodzielną. Już niebawem dostępne będą 

BEZPŁATNA REHABILITACJA

regulaminy bezpłatnego uczestnictwa w projekcie, który 
jest skierowany do mieszkańców Gminy Rychwał - osób 
niepełnosprawnych lub do osób powyżej 60 roku życia.  
Szczegółowe informacje - Beata Dukarska, tel. 63 2481041

ROWEREM WZDŁUŻ DROGI NR 25

         We wrześniu br. Gmina Rychwał podpisała z General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu poro-
zumienia w sprawie wspólnej realizacji ścieżek pieszo - ro-
werowych w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec 

– Dąbroszyn oraz na odcinku Milewo (Rychwał) – Siąszyce. 
Łączna długość obu odcinków ścieżek to 2650 metrów. 
Jeszcze w bieżącym roku rozpocznie się budowa dłuższe-
go odcinka Milewo (Rychwał) – Siąszyce, który ma mieć 
1800 metrów (w tym 350 metrów ciągu pieszo – jezdnego 
na ul. Firmowej w Rychwale). Zgodnie z podpisanym po-
rozumieniem Gmina opracowała dokumentację projekto-
wą dla tego zadania oraz uzyskała pozwolenie na budowę, 

po wybudowaniu ścieżki pieszo-rowerowej  samorząd bę-
dzie zobowiązany do pokrycia kosztów podziału i wykupu 
działek zajętych pod tą inwestycję. GDDKiA zrealizuje ro-
boty budowalne związane z wykonaniem ścieżki.
Gmina złożyła także wniosek do Urzędu Marszałkowskie-
go o dofinansowanie ze środków UE do budowy ścieżki 
pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcin-
ku Lisiec – Dąbroszyn. Długość tego odcinka to 870 m. Re-
alizacja planowana jest na 2021 rok.
Planowane inwestycje w znacznym stopniu poprawią bez-
pieczeństwo mieszkańców oraz zwiększą możliwości pla-
nowania wycieczek miłośnikom turystyki rowerowej.
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   Siłownie wiatrowe wybudowane zostaną w miejsco-
wościach: Święcia, Czyżew i Dąbroszyn. 9 czerwca 2020 
r. w miejscowości Święcia podpisano porozumienie  
o współpracy w zakresie wsparcia projektu polegające-
go na budowie elektrowni wiatrowej w Gminie Rychwał 
składającej się z sześciu turbin wiatrowych o mocy do 3,0 
MW każda (łącznie 18,0 MW). Stronami porozumienia są 
Gmina Rychwał, Inwestor - Quadran Wind Park 7 Sp. z o. 
o. z siedzibą we Wrocławiu, Centralna Grupa Energetycz-
na S.A. z siedzibą w Koninie, która przygotowywała cały 
projekt oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Konina. 
W spotkaniu uczestniczyli Piotr Nowak Poseł na Sejm RP, 
Maciej Sytek Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Ko-
ninie, Damian Bąbka reprezentujący Inwestora i Jacek Ko-
sakowski reprezentujący CGE. Gminę Rychwał reprezen-
towali Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara oraz Roman 
Drewniacki Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale. 
Przygotowania do tej inwestycji trwają już od 2012 roku, 
kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu 
do zmiany planu w zakresie wyznaczenia terenów pod 
lokalizację siłowni wiatrowych. Decyzja radnych poprze-
dzona była szczegółową analizą dotyczącą wyboru takich 
lokalizacji, które w najmniejszym stopniu naruszać będą 
ład przestrzenny. W grudniu 2013 r. podjęto uchwałę  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał  
w zakresie wybranych terenów w obrębach Święcia, Fran-
ki, Czyżew, Dąbroszyn, Wardężyn – etap VIII. Plan umoż-

liwiał budowę 9 siłowni wiatrowych, w tym 7 o mocach 
od 3 do 5 MW i 2 o mocach do 0,8 MW. W pierwszej ko-
lejności powstały dwie mniejsze siłownie w miejscowości 
Dąbroszyn. Wniosek o decyzję środowiskową na kolej-
nych 7 turbin został złożony 12 lipca 2013 roku, a decyzję 
środowiskową poprzedzoną oceną oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko wydano 16 września 2014 roku. 
W kwietniu i maju 2016 roku Starosta Koniński wydał 
decyzje o pozwoleniu na budowę odrębnie dla 6 siłowni. 
Na początku 2020 roku realizacji tej inwestycji podjęła się 
firma Quadran Wind Park 7 Sp. z o. o. z Wrocławia. Stro-
ny podpisanego porozumienia o współpracy dostrzegają 
potrzebę podejmowania wspólnych działań na rzecz spra-
wiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej poprzez 
realizacje inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami 
energii. Celem stron porozumienia jest podejmowanie  
w ramach swoich kompetencji działań mających na celu 
doprowadzenie do realizacji powyższego projektu.

     Powszechny Spis Rolny prowadzany będzie do 30 listopada 
2020 r. Według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie 
zasięgiem równocześnie cały kraj i jest obowiązkowy dla wła-
ścicieli gospodarstw, które 1 czerwca br. prowadziły działalność 
rolniczą.
Obowiązek Powszechnego Spisu Rolnego każdy rolnik może wy-
pełnić samodzielnie poprzez:

- formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl ,
- przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową tel. 22 279 99 99 ,
- bezpośrednio w najbliższym Urzędzie Gminy lub Urzędzie Sta-
tystycznym.
Rachmistrzowie gminni będą realizowali spis rolny dwoma me-
todami: 

- poprzez wywiad telefoniczny od 16 września do 30 listopada 
2020 r.

- odwiedzając rolników w gospodarstwach poprzez wywiad 
bezpośredni od 10 października do 30 listopada 2020 r. Spis 
bezpośredni rachmistrzowie gminni będą przeprowadzać  
w gospodarstwach z zachowaniem wszystkich możliwych zasad 
bezpieczeństwa.
Rolnik przystępując do spisu powinien przygotować następują-
ce informacje:

- powierzchnię gospodarstwa z podziałem na poszczególne 
uprawy,

- stan produkcji zwierzęcej, 
- liczba i powierzchnia budynków inwentarskich i pozostałych, 
- liczba ciągników i maszyn rolniczych,
- informacje dotyczące stosowanych nawozów i ilości zabiegów 
ochrony roślin.
Każdy rolnik, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wąt-
pliwości może dzwonić na infolinię spisową o numerze  
22 279 99 99. Na infolinii można uzyskać pomoc w wypełnieniu 
formularza spisowego, zweryfikować tożsamość rachmistrza 
terenowego, upewnić się czy gospodarstwo jest objęte obo-
wiązkiem spisowym, czy zgłosić fakt, że gospodarstwo rolne już 
nie jest prowadzone.
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    Od 1 września 2020 r. istnieje możliwość zgłaszania 
przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budyn-
kiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadania przy-
domowego kompostownika i kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Po-
siadanie przydomowego kompostownika należy zgłosić  
w UGiM wypełniając nową deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można to 
zrobić osobiście, pocztą lub za pomocą środków komuni-

ZWOLNIENIE DLA OSÓB KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY

kacji elektronicznej. Z tytułu posiadania przydomowego 
kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnie-
nie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w wysokości 1,00 zł za mieszkańca  na miesiąc. 
Oświadczając, że nieruchomość jest wyposażona w kom-
postownik, w którym zagospodarowane będą bioodpady 
oznacza, że nie ma możliwości ich wystawiania w dniu wy-
znaczonym dla pozostałych mieszkańców.

PROJEKT „POD BIAŁO-CZERWONĄ”

SZANOWNI PAŃSTWO
 BARDZO PROSIMY O WASZE GŁOSY!

     Gmina Rychwał została zgłoszona do pro-
jektu ,,Pod biało-czerwoną", w efekcie które-
go po zebraniu odpowiedniej liczby głosów 
w naszej gminie zostanie postawiony maszt z flagą. Pro-
jekt ma na celu uczczenie 100. Rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Inicjatywa reali-
zowana jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów, Mateusza Morawieckiego. Do 11 listopada 
2020 r. można oddać głos poparcia na: www.gov.pl/web/
bialoczerwona. Wypełniając ankietę należy podać imię  
i nazwisko, województwo, miejscowość oraz adres 

e-mail. W ankiecie zawierająca głos poparcia możecie 
Państwo wskazać nazwisko lidera. Liderem projektu  
w naszej gminie jest Stefan Dziamara Burmistrz Rychwała.
Głosować mogą nie tylko mieszkańcy Gminy Rychwał. 
Liczymy na Państwa pomoc i zachęcamy do głosowania. 

     Trwa realizacja projektów w ramach kon-
kursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w so-
łectwach Grabowa i Rozalin. W sołectwie 
Grabowa powstał plac zabaw, a mieszkańcy  
w ramach realizacji projektu zakupili sprzęt na-
głaśniający i kosę spalinową do pielęgnacji ziele-
ni.  Całkowita wartość projektu to 19 177 zł dofi-
nansowanie 13 400,00, a wkład własny 5 777 zł.  
W sołectwie Rozalin dzięki pozyskanym w ramach 
konkursu środkom wykonany zostanie remont 
dachu na świetlicy wiejskiej. Wartość projektu 

PIĘKNIEJĄ RYCHWALSKIE SOŁECTWA

66 040,11 zł, dofinansowanie 30 000 zł wkład własny – 36 040,11 zł.  
Już wkrótce będzie realizowany kolejny projekt w ramach VIII edy-
cji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” orga-
nizowany przez Samorząd województwa wielkopolskiego.  Tym 
razem środki finansowe pozyskane przez Samorząd Rychwała 
trafią do sołectwa Jaroszewice Rychwalskie, które zrealizuje pro-
jekt pn. „Z Litwy do Wielkopolski – wieczornica z Panem Tade-
uszem”. W ramach projektu planuje się zakup stołów, krzeseł  
i zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Jaroszewicach 
Rychwalskich. Całkowita wartość projektu to 6 400 zł z czego do-
finansowanie wyniesie 3 200 zł, a wkład własny to środki finan-
sowe gminy oraz środki z funduszu sołeckiego sołectwa Jarosze-
wice Rychwalskie. To kolejne inwestycje Gminy Rychwał wsparte 
środkami Samorządu Wielkopolskiego, które zmieniają wizerunek  
i estetykę naszych miejscowości.
 



DOPOSAŻENIE DLA SZKÓŁ         

OŚWIATA

Szkoły podstawowe z terenu Gminy Rychwał wzbogaciły się  
o 69 laptopów dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wyso-
kości 193 800 zł. Jest to forma pomocy w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w konkursie 

„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”. Sprzęt komputerowy prze-
kazano do szkół, by wesprzeć uczniów w zdobywaniu wiedzy.  

AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELI Z GMINY RYCHWAŁ      

     W miesiącu sierpniu br. wręczone zostały akty mianowania 
nauczycielom ze szkół w Rychwale, Dąbroszynie, Kucharach Ko-
ścielnych i Jaroszewicach Grodzieckich. Nauczyciel mianowany 
to trzeci stopień awansu w karierze zawodowej, który podwyż-

sza status zawodowy i otwiera drogę do uzyskania kolejnego 
stopnia jakim jest nauczyciel dyplomowany.      
Gratulujemy dorobku zawodowego i życzymy wielu sukcesów 
w nauce i wychowaniu kolejnych pokoleń mieszkańców naszej 
gminy. Niech zawsze towarzyszą Wam życiowy optymizm i wy-
trwałość w kontynuacji podejmowanych wyzwań. 
Podczas spotkania, była również szczególna okazja do złożenia 
podziękowań za wieloletnią i owocną pracę pedagogiczną na-
uczycielom, którzy w tym roku zdecydowali się na zakończenie 
pracy zawodowej i przejście na emeryturę. 
Naszym pedagogom składamy najlepsze życzenia zdrowia, 
optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz 
wszelkiej pomyślności

8

NARODOWE CZYTANIE   

   Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja pu-
blicznego interpretowania największych polskich dzieł lite-
rackich. Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania była ,,Bal-
ladyna" Juliusza Słowackiego. ,,Balladyna" to wybitne dzieło 
polskiego romantyzmu. Poeta połączył w tym utworze realizm  
i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów boha-
terów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch 
siostrach Balladynie i Alinie stała się bardzo popularna. Wywar-
ła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe 
na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem. Narodowe Czytanie na stałe wpisało się  
w kalendarz uroczystości organizowanych przez Miejsko-Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Rychwale przy współpracy z Samo-
rządem Rychwała. W tym roku w akcję włączyła się także Szkoła 
Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych. 
Dziewiątą odsłonę czytania zainaugurował burmistrz Stefan 
Dziamara. 
Fragmenty ,,Balladyny" Juliusza Słowackiego czytali Dyrektor 
SP w Kucharach Kościelnych Teresa Krüger-Wasilewska oraz 
nauczyciele: Iwona Rzepka, Wiesława Juszczak i Waldemar Gą-
siorowski.
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OŚWIATA

ZAGRALI W SZACHY

• SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHWALE

• SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROSZYNIE

    Dnia 22 września 2020 r. w Szkole 
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera  
w Rychwale odbył się Szkolny Turniej Sza-
chowy. Po raz kolejny uczniowie rozwijali 
swoje pasje i zainteresowania , integro-
wali się w grupie miłośników szachów   
i wymieniali swoimi doświadczeniami. 
W turnieju wzięło udział 14 uczestników 
z klas IV-VIII. Rozgrywki odbywały się  
w trzech kategoriach. Zwycięzcy grup 
spotkali się w rundzie finałowej. 

    DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ – BohaterON w szkole w Dąbroszynie

     Wolontariusze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Dąbroszynie bardzo aktywnie zaangażowali się w ogólnopol-
ski projekt o tematyce historycznej BohaterON, który realizo-
wany jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i we 

współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Uczniowie wyko-
nali album z podziękowaniami oraz życzeniami dla uczestników 
Powstania Warszawskiego, w ten sposób pielęgnując pamięć 
o bohaterach. Każda kartka albumu to dobre słowo, życzenia 

lub podziękowania dla Powstańców, ludzi, który walczyli  
w obronie naszej Ojczyzny. Podziękowania za 63 dni hero-
icznej walki, niejednokrotnie przypłaconej najwyższą ofiarą, 
jaką może być przelanie krwi na ołtarzu Ojczyzny. Udział 
w akcji dał szansę wolontariuszom poszerzenia swojej wie-
dzy historycznej, kształtowania postaw patriotycznych oraz 
oddania hołdu i czci ostatnim żyjącym Powstańcom War-
szawskim. W słowach napisanych przez uczniów znalazł się 
szacunek, podziw i uznanie. Wykonany album został prze-
kazany jako pamiątka naszym narodowym bohaterom.

Szachowi Mistrzowie Szkoły to: 
I miejsce - Bartosz Woźniak z klasy 8b 
II miejsce - Antoni Maciaszek z klasy 8a 
III miejsce - Piotr Zawal z klasy 5a 

Dziękujemy Agencji Banku PKO BP w Rychwale za ufundowanie nagród. Wszyst-
kim uczestnikom gratulujemy i zapraszam do rewanżu w kolejnym Turnieju. 



HARCERSTWO W GMINIE RYCHWAŁ – 98 DRUŻYNA HARCERSKA W GROCHOWACH

OŚWIATA

Ostatnio Harcerze i harcerki 
uczestniczyli w kilku biwakach 
oraz dwóch obozach letnich  
w leśnej bazie Pobierowo. Druży-
na zdobyła też odznakę ,,Polska 
Walcząca", którą z dumą nosi na 
swoich mundurach. Drużyna włą-
cza się również w wiele działań na 
rzecz naszej lokalnej społeczności.  
Co roku tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia przywozi dla miesz-
kańców Gminy Rychwał światełko 
przekazywane w międzynarodo-
wej harcerskiej sztafecie prosto  
z Betlejem, harcerze starają się 
też upamiętniać ważne wyda-
rzenia dla historii Polski i naszej 
małej ojczyzny - Gminy Rychwał 

     W sierpniu 98 Drużyna Harcerska ,,Leśni podróżnicy" w Grochowach zakończyła pierwszy rok swojej harcerskiej działalności. 
Mimo iż to tak krótki okres działalności to już wpisała się w szeregi Hufca ZHP Konin. 

pełniąc służbę przy pomnikach, 
drużyna rozwijaja również wła-
sne zainteresowania i umie-
jętności starając się aktywnie 
włączać w życie społeczności 
lokalnej i szkolnej. Wszystko to  
w atmosferze przyjaźni. Dzięki 
ich zaangażowaniu i wytrwałości  
w tym roku drużyna uplasowała 
się w drugim przedziale moż-
liwych do zdobycia punktów,  
w rywalizacji drużyn Hufca ZHP 
Konin. Zapraszamy do polubienia 
strony: drużyny harcerskiej ZHP 
Grochowa na Facebooku, gdzie 
można dowiedzieć się o nich wię-
cej. Zapraszamy również dzieci  
i młodzież do „szarych szeregów”.

WAKACJE W GMINIE RYCHWAŁ

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku Gminy Rychwał zor-
ganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Niestety  
z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną uczestników 
było nieco mniej. 
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Półkolonie, obóz harcerski, zajęcia w Środowiskowym Ogni-
sku TPD obfitowały w wiele atrakcji. W ofercie półkolonii 
znalazły się gry i zabawy na świeżym powietrzu, seanse fil-
mowe w Kinie za Rogiem, wycieczki do parku linowego, wio-
ski indiańskiej i nad jezioro. Interesujący zajęć było sporo  
a pogoda i humory uczestników dopisały wyśmienicie!



DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W RYCHWALE

     Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka przypada na 20 
września. Święto to zostało 
ustanowione, by podkreślić 
wagę edukacji przedszkolnej 
w rozwoju i edukacji dzie-
ci i  ma przyczynić się do 
popularyzacji wychowania 
przedszkolnego. Dodatkowo 
dostarcza dzieciom okazję do 
świętowania, zabawy i czerpa-
nia radości z bycia przedszko-
lakiem. Z tej okazji burmistrz 
Stefan Dziamara spotkał się  
z dziećmi z Zespołu Przed-
szkoli w Rychwale i przeczytał 
im ulubioną bajkę. Z rąk 
pani dyrektor Marii Mat-

Wszystkim  przedszkolakom 
życzymy  wspaniałego  dzieciństwa!

NARADA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

      8 września w Hali widowiskowo-sportowej odbyło się 
spotkanie dyrektorów placówek oświatowych z terenu 
powiatu konińskiego. Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegaturę w Ko-
ninie przy współpracy z Gminą Rychwał. Podczas narady 
Inspektor Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Koninie Agnieszka Dybała - Kamińska omawiała kwestie 
warunków bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Przedstawio-
no również wnioski z nadzoru pedagogicznego pełnionego  
w ubiegłym roku szkolnym, a także plan działań na nowy rok 
szkolny 2020/2021.

DZIECI OBCHODZIŁY SWOJE ŚWIĘTO

Mimo to, burmistrz Stefan Dziamara nie zapomniał o najmłod-
szych mieszkańcach naszej gminy. Wszystkie dzieci otrzymały 
prezent w postaci biletu do Kina za Rogiem. Przekazano je na 
ręce Przewodniczących Samorządu Uczniowskiego i dyrekto-

Dzień Dziecka to wyczekiwaneprzez najmłodszych święto. Tegoroczna edycja gminnego dnia dziecka była inna niż zwykle, co spo-
wodowane było panującą epidemią koronawirusa. 

rów rychwalskich placówek oświatowych. Przygotowane przez 
Kino za Rogiem niespodzianki w postaci filmów animowanych 
i familijnych pozwoliły młodym gościom spędzić czas na wspa-
niałej zabawie.
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czak w obecności dzieci 
burmistrz został odzna-
czony orderem ,,WYJĄT-
KOWY PRZEDSZKOLAK". 
    Burmistrz podzięko-
wał społeczności przed-
szkolnej za wyróżnienie 
oraz przekazał infor-
mację, że kolejny rok 
szkolny 2021 / 2022 
rozpoczną w zmoder-
nizowanym - nowocze-
snym budynku. Dzień 
Przedszkolaka był dla 
dzieci okazją do święto-
wania, zabawy i czerpa-

nia radości z bycia przed-
szkolakiem. 



UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCA POMORDOWANYCH 
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 

   18 września br. przy Pomniku Pomordowanych podczas 
II wojny światowej w miejscowości Biała Panieńska, na po-
graniczu dwóch gmin Rychwał i Stawiszyn, odbyły się  uro-
czystości z okazji 78 Rocznicy Pomordowania Mieszkańców 
Ziemi Kaliskiej. 
Tegoroczne obchody, których gospodarzem była Gmina  
i Miasto Stawiszyn ze względu na panującą pandemię były 
nieco skromniejsze niż w latach ubiegłych. W uroczysto-
ści, która rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowe-
go wzięły udział rodziny pomordowanych, przedstawiciele 
samorządów, organizacji pozarządowych, poczty sztan-

darowe OSP i szkół, a także mieszkańcy gmin Rychwał  
i Stawiszyn. Samorząd Rychwała reprezentowała delega-
cja w składzie Ewa Jędrzejczak Z-ca Burmistrza Rychwa-
ła, Roman Drewniacki Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Rychwale, Cezary Piasecki Radny Rady Miejskiej  
w Rychwale. Obchody były wspomnieniem burzliwego 
okresu walki o wolność, czasów odległych, ale bliskich, 
zwłaszcza rodzinom pomordowanych. Uroczystość to tak-
że przesłanie, że naszym zadaniem jest nie tylko pamiętać, 
musimy też przekazać naszą wiedzę i wartości następnym 
pokoleniom.
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SPOŁECZEŃSTWO

1 WRZEŚNIA -  81 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

    1 września to czas na upamiętnienie ważnych wydarzeń  
w historii naszej Ojczyzny. Chwila ciszy i zadumy towarzyszy-
ła uczestnikom rocznicowych obchodów wybuchu II wojny 
światowej oraz wydarzeń sierpniowych sprzed 40 lat. Wią-
zanki kwiatów przy obelisku na rynku miejskim w Rychwale 

złożyli przedstawiciele Samorządu Rychwała, ks. kan. Marek 
Molewski oraz w imieniu dzieci i młodzieży terenu Gminy 
Rychwał przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ze 
Szkoły Podstawowej w Rychwale. Pamięć o tamtych wyda-
rzeniach pozostanie w nas na zawsze. Pielęgnowanie historii 
jest naszą powinnością.



POMAGAJMY -  BO WARTO !

    Gmina Rychwał po raz kolejny włącza się w akcję niesienia 
pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Tym ra-
zem poprzez organizację zbiórki nakrętek pomagamy czte-
roletniej Lence Orczykowskiej, chorej na SMA1 - rdzeniowy 
zanik mięśni. 

SPOŁECZEŃSTWO

SETNE URODZINY MIESZKANKI GMINY RYCHWAŁ

         24 czerwca 2020 r. pani Marianna Wiśniewska z Grochów 
obchodziła setne urodziny. Jest to niecodzienne wydarze-
nie w Gminie Rychwał. Jubilatkę w dniu jej święta odwie-
dzili przedstawiciele rychwalskiego samorządu, burmistrz 
Stefan Dziamara wraz z zastępcą Ewą Jędrzejczak oraz kie-
rownikiem USC w Rychwale Beatą Lewandowską, którzy 
złożyli serdeczne życzenia oraz przekazali bukiet kwiatów  
i upominek. Pani Marianna wychowała trójkę dzieci, jed-
nego syna i dwie córki. Doczekała się 6 wnuków i 5 pra-
wnuków. Pomimo swojego zacnego wieku cieszy się do-
brą formą, a humor dopisuje jej każdego dnia. Recepty 
na długowieczność nie podaje, ale w domu, w którym 
mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę i wzajemny 
szacunek. To stąd bierze się radość życia pani Marianny 
oraz życzliwość dla ludzi. Uroczystość 100-lecia przebiega-
ła w wyjątkowo serdecznej i rodzinnej atmosferze w oto-
czeniu najbliższej rodziny. Serdeczne życzenia i odwiedziny 
licznych gości wywołały radość i wzruszenie na twarzy Ju-
bilatki, która kilkakrotnie podkreśliła jak bardzo cieszy się 

 Życzymy Dostojnej Jubilatce jeszcze wielu lat 
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.
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Na rychwalskim rynku postawiono pojemnik na nakrętki  
w kształcie dużego serca, ufundowany ze środków ze-
branych podczas tegorocznego rychwalskiego balu cha-
rytatywnego. Dzięki swojej intensywnej czerwonej bar-
wie oraz formie przyciąga uwagę przechodniów oraz 
gości będących w Rychwale. I o to nam właśnie chodzi-
ło! Dołącz do nas i Ty! Zachęcamy  wszystkich do udziału  
w akcji! Zapełnijmy szybko nasze CZERWONE SERCE kolo-

rowymi nakrętkami i podarujmy w ten sposób swoje serca 
Lence i innym potrzebującym! Tym drobnym gestem może-
my zmienić czyjeś życie.

z odwiedzin. Życzymy Dostojnej Jubilatce jeszcze wielu lat  
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.



GMINNE RAJDY ROWEROWE TO JUŻ TRADYCJA
     Rychwalskie rajdy rowerowe to już tradycja. W tym roku Gmina Rychwał zorganizowała trzy takie wydarzenia. Zakończenia 
rajdów miały miejsce w Grabowej, Dąbroszynie oraz na ulicy Żurawin w Rychwale. 

Na metach wszystkich rajdów czekały przygotowane 
smakołyki. Podczas sierpniowego rajdu, pośród wielu 
przygotowanych atrakcji i niespodzianek dla uczestni-
ków, przecięto wstęgę symbolizującą oficjalne przekaza-
nie do użytku mieszkańcom Gminy, kolejnych urządzeń 
rekreacyjnych. Tym razem o nowe siłownie zewnętrz-
ne wzbogacił się plac zabaw przy boisku w Dąbroszynie. 
Dziękujemy mieszkańcom Sołectwa Grabowa, Dąbroszyn, 
ul. Żurawin oraz wszystkim osobom za zaangażowanie  
i pomoc w przygotowaniach letnich wydarzeń.

KULTURA

WYRÓŻNIENI ROLNICY Z GMINY RYCHWAŁ
     Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji, 
są one symbolem szacunku dla ciężkiej pracy 
rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za 
jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto to  
w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: 
Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Są rów-
nież okazją do zaprezentowania dorobku rolni-
czego społeczeństwa z naszego regionu, jego 
różnorodności i niezwykle bogatego dziedzic-
twa kulturowego. Podczas Powiatowego Święta 
Plonów w Licheniu Starym, Gminę Rychwał re-

prezentował burmistrz Stefan Dziamara oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, 
które przygotowało piękny dożynkowy wieniec. Tegoroczne dożynki miały dodatkowy wy-
miar. Po uroczystej Mszy Świętej w Bazylice rozstrzygnięto konkurs ,,Powiatowego Rolni-
ka". Wśród 9 nominowanych gospodarstw znalazły się dwa z terenu gminy Rychwał: Iwony 

SPOŁECZEŃSTWO

FANFARY POWIATÓW - Kwarantanna 2020 

      Międzypowiatowy konkurs instrumentalistów amator-
skich orkiestr dętych online zakończył się niebywałym sukce-
sem. W internetowej rywalizacji udział wzięło 40 muzyków  
z ośmiu powiatów. Instrumentaliści oceniani byli przez mię-

dzynarodowe jury, w skład którego 
wchodzili muzycy m.in. USA, Au-
strii, Ukrainy czy Portugalii. Ideą 
konkursu było zmotywowanie dzie-
ci i młodzieży do ćwiczenia w domu, 
podczas gdy nie działały wszelkiego 
rodzaju instytucje kultury. Uczest-
nicy otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane przez Starostę Koniń-
skiego Stanisława Bielika oraz Bur-
mistrza Rychwała Stefana Dziama-
rę. Organizatorami konkursu było 
Starostwo Powiatowe w Koninie, 

i Przemysława Małolepszych 
z Kuchar Borowych oraz Gra-
żyny i Jerzego Miedzińskich  
z Franek. Serdecznie gratulu-
jemy nominacji. 

Gmina Rychwał, Stowarzysze-
nie Vida Artis, Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie oraz Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteka  
w Przemęcie.



KULTURA

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W RYCHWALE
      15 sierpnia br. w Rychwale odbyły się Dożynki Gmin-
no-Parafialne, które były pierwszą imprezą gminną od 
momentu rozpoczęciapandemii COVID-19. 

Święto Plonów to szczególny dzień, w którym może-
my spojrzeć z satysfakcją na cały rok rolniczego trudu  
i poczuć radość z zebranych plonów. To wyjątkowy czas 
by podziękować za ogrom pracy rolnikom. Ich troska  
o zbiory to gwarancja, że na naszych stołach nie zabraknie 
chleba. Data uroczystości dożynkowej zbiegła się z 100. 
rocznicą Bitwy Warszawskiej. Burmistrz Stefan Dziamara 
wraz z ks. kan. Markiem Molewskim Proboszczem parafii 
pw. Trójcy Świętej w Rychwale i Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Romanem Drewniackim złożyli wiązankę kwia-
tów przed obeliskiem na rychwalskim rynku, by uczcić 
to ważne historyczne wydarzenie. Wiązanki kwiatów 
złożyli również Stanisław Bielik Starosta Powiatu Koniń-
skiego i Sławomir Ławniczak Radny Powiatu Konińskie-
go, Waldemar Adamczyk Komendant Komisariatu Policji  
w Rychwale, Andrzej Cholewicki Prezes Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP oraz druh Zenon 
Kwiryng. Uroczystość dożynkową rozpoczęła msza św. 
dziękczynna w kościele pw. Trójcy Świętej w Rychwale. 
Po nabożeństwie barwny korowód prowadzony przez Or-
kiestrę „Quantum” przemaszerował do Parku Miejskiego  
w Rychwale. Nie zabrakło pocztów sztandarowych 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rychwał 

prowadzonych przez druha Piotra Żerkowskiego, dele-
gacji gospodarzy z wieńcem dożynkowym, starostów 

– Alicji Kaszuby i Arkadiusza Konopczyńskiego, delegacji 
z sołectw, organizacji pozarządowych, Zespołu Ludowo- 
Biesiadnego „Bielanki” oraz przedstawicieli władzy Gmi-
ny Rychwał, a także samorządowców z terenu powiatu 
konińskiego. Po odegraniu hymnu państwowego i przywi-
taniu gości głos zabrał burmistrz, który podziękował rol-
nikom za ich trud i życzył owocnej pracy. Podczas uroczy-
stości nie mogło zabraknąć przekazania przez starostów 
dożynkowych bochnów chleba wypieczonych z mąki z te-
gorocznych zbóż na ręce burmistrza i proboszcza, którzy 
rozdzielili go pomiędzy zgromadzonymi. Dożynki to jeden 
z najważniejszych dni w roku dla rolnika. To również do-
skonała okazja, aby podziękować rolnikom i ich uhono-
rować. Odznaki Honorowe: „Zasłużony dla Rolnictwa” za 
kreowanie pozytywnego wizerunku rolnika polskiej wsi,  
a także zaangażowanie w życie społeczności lokalnej oraz 
dotychczasowy wkład pracy w rozwój Gminy i Miasta 
Rychwał otrzymali: Jan Konopczyński, Karol Balcerzak, 



Jan Loch oraz Mariusz Nowak. Tytuł honorowy „Zasłu-
żony dla powiatu konińskiego” otrzymali: Jan Klijewski  
i Tomasz Drewniacki. Kolejnymi, bardzo ważnymi odzna-
czeniami były Odznaki honorowe „Zasłużony dla Gminy 
i Miasta Rychwał” - otrzymali je: Henryka Grzelak, Jaro-
sław Kaczmarek oraz Bartłomiej Górniak. Komisja Rozwo-
ju Wsi Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Rady 
Miejskiej w Rychwale przyznała wyróżnienia 8 rolnikom 
w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę oraz zaanga-
żowanie i wkład w rozwój rolnictwa w gminie Rychwał. 
Wyróżnienia otrzymali: Emilia i Przemysław Wiatrowscy, 
Ewa i Andrzej Wroteccy, Danuta i Dariusz Śmigielscy, Ali-
cja i Krzysztof Kaszuba, Dorota i Andrzej Mazurek, Marta  
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i Grzegorz Mijalscy, Agnieszka i Tomasz Borowscy oraz Ka-
rol i Aneta Miętkiewicz. Władze gminy złożyły także gra-
tulacje Monice i Michałowi Cholewickim za otrzymanie 
tytułu „Wielkopolskiego Rolnika Roku 2019”. 
Podczas dożynek rozstrzygnięto również konkurs pod na-
zwą „Nie śmiecimy, nie trujemy, wszystko segregujemy” 
zorganizowany wspólnie z Gminą Rychwał przez koniński 
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalny-
mi. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Dzieci zgro-
madzone na dożynkach otrzymały od burmistrza bilety na 
dmuchańce i karuzelę, a na scenie zgromadzonych bawili 
Zespół Ludowo - Biesiadny „Bielanki", dzieci z Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Rychwale oraz Kapela „Z Kopyta”  

z Kazimierza Biskupiego. Jak co roku można było degu-
stować pyszności przygotowanych przez koła gospodyń  
z Grochów, Jaroszewic Grodzieckich, Jaroszewic Rychwal-
skich, Siąszyc, Rozalina, Grabowej, Sołectwo Czyżew oraz 
Koło Emerytów i Rencistów z Rychwała i OSP Rychwał. 
Tegoroczne dożynki nie mogłyby się odbyć bez wsparcia  
i pomocy wielu osób. 
Dziękujemy mieszkańcom Rychwała i Sołectwa Wola 
Rychwalska za zaangażowanie i pomoc w przygotowa-
nie tegorocznego Święta Plonów. Serdecznie dziękujemy, 
że byliście Państwo z nami w tym wyjątkowym dniu i za 
wspólne kultywowanie pięknych tradycji.          



KULTURA

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH 
   W maju obchodziliśmy rocznice ważnych wydarzeń historycznych, które dla 
nas Polaków mają ogromne znaczenie: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej i Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Tegoroczne uroczystości z po-
wodu pandemii odbywały się według nieco innego scenariusza. Pierwszego  
i drugiego maja, w samo południe z balkonu Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale 
rozbrzmiał Hymn Narodowy, który wykonał Ksawery Wojciechowski, muzyk rychwal-
skiej Orkiestry Quantum. Święto Pracy, czyli Międzynarodowy Dzień Solidarności Lu-
dzi Pracy podkreśla szczególną godność i rolę pracy w życiu człowieka, a także warto-
ści, które pozwalają budować relację między ludźmi. W naszym kraju 1 maja od 1950 
roku jest jednym z ważniejszych świąt państwowych. Tego dnia obchodzimy również 

      Międzynarodowy Dzień Strażaka, jest okazją do wyrażenia wdzięczności strażakom za ich niebezpieczną i ciężką pracę. 
Z tej okazji w naszej gminie co roku odbywały się uroczyste obchody. Niestety obecna sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na 

rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej 
obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą to popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsa-
mości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych 
elementów tożsamości narodowej. 3 maja  to Święto Konstytucji, pierwszej uchwalonej w Euro-
pie konstytucji, drugiej na świecie po Stanach Zjednoczonych, opracowanej przez Sejm Czteroletni 
w 1791 roku. Z tej okazji po Mszy Świętej w Kościele pw. Trójcy Świętej w Rychwale, odprawionej  
w intencji Ojczyzny oraz Druhów Strażaków pod obeliskiem na Rynku Miejskim w Rychwale przed-
stawiciele Samorządu Rychwała oraz delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów. Wyrazem 
upamiętnienia majowych świąt były  biało-czerwone flagi, wywieszone w oknach i na balkonach 
naszych domów oraz budynków instytucji.

Jak podkreślał Burmistrz Rychwała – Druhowie 
strażacy pełnią służbę każdego dnia, o każdej po-
rze roku. Przez całą dobę dbają o bezpieczeństwo 
nas wszystkich. Jest to trudna służba, ale dająca 
wiele satysfakcji.
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zorganizowanie tradycyjnej uroczystości. W dniu 4 maja na Rynku Miejskim  
w Rychwale strażacy ochotnicy oraz przedstawiciele rychwalskiego Samorzą-
du symbolicznie uczcili to święto. Po wysłuchaniu Hymnu Narodowego oraz 
Hymnu OSP „Rycerze Floriana” udali się na Cmentarz Parafialny w Rychwale 
gdzie złożyli wiązankę kwiatów przy krzyżu upamiętniającym zmarłych i pole-



OLĘDERSKIE DZIEJE MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘCIA
   Święcia to wieś sołecka w Gminie Rychwał, oddalona oko-
ło 15 km od Konina. Wzmianka o miejscowości „Swencza” 
pojawia się w XIII wieku, wchodziła wówczas w skład dóbr 
Kuchary Kościelne. Pod koniec XVIII wieku książę Hohenlohe

-Ingelfingen otrzymał w zarząd rozległe tereny łąkowo-leśne 
Doliny Warty, wśród których wymienia się Święcię, Bronniki. 
Według mapy A. Breyera kolonia olęderska „Schwentz” (nie-
kiedy „Schwenz”) założona została w 1804 roku na pustkach, 
nieużytkach. Znaczny teren dzisiejszej Gminy Rychwał pod-
legał pod utworzoną w II połowie XVIII wieku parafię ewan-
gelicko-augsburską w Grodźcu. Większa część osadników  
z ówczesnej gminy Dąbroszyn (Wycinki, Jaroszewice, Bia-
ła Panieńska, Rybie, Wola Rychwalska, Złotkowy folwark) 
oraz miasta Rychwał podlegała opiece duszpasterskiej pa-
stora z Grodźca (parafia utworzona w II połowie XVIII wie-
ku). O kolonistach olęderskich wiemy dość sporo. Przybywali  
z dwóch kierunków: Marchii i Pomorza. 

Ozdobna Inskrypcja z kamienia polnego
 – cmentarz ewangelicki Święcia 

„Tu Spoczywa w Pokoju Johanna Weiland zd. Miedten Ur. 24 
czerwca 1818 Zm. 30 lipca 1871 r. 

Zostawiła dzieci: (…)  synów i 4 córki  Odpoczywa delikatnie”

Krzyż z kamienia polnego
 na cmentarzu ewangelickim w Święci gm. Rychwał

ŚWIĘCIA – ,,historia zapisana w pamięci"
Do Święci olędrzy przybyli m.in. z obecnego niemieckiego 
Pomorza Przedniego, czy tzw. Nowej Marchii (tereny Ziemi 
Lubuskiej, Pomorza Zachodniego (obecny powiat Pyrzyce),  
W okresie zakładania kolonii olenderskiej Schwentz (Święcia) 
1804-1805 większość osadników trudniła się rolnictwem m.in. 
Wagner, Streidinger, Schlender, Borde, Stange, Engel, czy Sper-
ling. Z danych o osadzie Schwentz zebranych przez Sophie Meis-
sner z domu Voss dowiadujemy się, że kolonia liczyła 51 nume-
rów domów. Pojawiają się nazwiska polsko brzmiące „Polinski”. 
Rodzina Falkenhegen była reformowana. Osada olęderska 
Święcia była duża (wybijała się w statystykach). Nie jest znana 
dokładna data powstania unijnego cmentarza protestanckiego  
w Święci. Dom modlitwy, a zarazem szkoła dla dzieci osadników 
mieściła się przypuszczalnie w pobliżu dzisiejszej remizy OSP  
w Kucharach Kościelnych. 

 Bartosz Kiełbasa
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SPORT

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Od-
dział Gminny w Rychwale, realizowało 
projekt pod nazwą „W zdrowym ciele 
zdrowy duch” czyli sportowy zawrót gło-
wy, który został dofinansowany ze środ-
ków programu „Działaj Lokalnie” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Dzia-
łaj Lokalnie Stowarzyszenie „Solidarni  
w Partnerstwie”. 

ORLIK ZOSTAŁ WYREMONTOWANY

        Zakończono prace remontowe budynku szatniowo-sanitarnego znajdującego się 
na boisku sportowym Orlik w Rychwale. Prace obejmowały wymianę pokrycia dacho-
wego, naprawę instalacji sanitarnej, elektrycznej, a także wymianę posadzek. Odświe-
żono również elewację i uzupełniono kostkę wokół. 
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Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z Programu ,,Szatnia na Medal", 
w kwocie 17 500 zł. Wartość całego zadania to 36 000 zł. Odnowiony budynek będzie 
służył dzieciom, młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom naszej gminy przez kolejne 
lata.

Projekt przeznaczony był dla dzieci  
i młodzieży z terenu gminy Rychwał, któ-
re w sposób aktywny chcą spędzić swój 
czas wolny. Przy pomocy uzyskanych 
funduszy udało zakupić się sprzęt spor-
towy, który przyczyni się do poprawy 

kondycji ruchowej mieszkańców Gminy Rychwał. Dzięki tego rodzaju przedsięwzię-
ciom wiele osób rozwija swoje sportowe pasje. Podczas cyklicznie odbywających 
się zajęć sportowych dzieci i młodzież doskonaliły swoje umiejętności podczas gier 
i zabaw sportowych.



Klub LKS Fanclub Dąbroszyn nagrodzony przez ARiMR

Ruszył sezon piłkarski 2020/2021 z udziałem Zjednoczonych Rychwał

      LKS Fanclub Dąbroszyn wziął udział w konkursie „Chcesz  
od ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj swój piłkarski klub 
sportowy!”. Aby docenić dzieci i młodzież z terenów wiejskich, 
a jednocześnie popularyzować aktywne uprawianie sportu, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowa-
ła konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych dzia-
łających na wsi. Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu 
krótkiego filmu, obrazującego działalność klubu sportowego 

– takie jak pokazowy mecz, trening, sparing, strzały do bramki, 
najlepsze akcje piłkarskie. Konkurs miał zasięg ogólnopolski,  
a film klubu z Dąbroszyna zajął szóste miejsce!
Nagrodę dla klubu, profesjonalną torbę medyczną, przekazał 

       Zawodnicy LKS Zjednoczonych Rychwał po okresie pandemii i przerwie  
w rozgrywkach wrócili na boiska piłkarskie w sezonie 2020/2021. Klub oraz 
Gminę Rychwał w obecnym sezonie reprezentują: skrzaty, żaki, młodziki, 
trampkarze oraz seniorzy w sumie ponad 120 zawodników i zawodniczek z te-
renu naszej gminy zrzeszonych w klubie. Zespół skrzatów i żaków turnieje roz-
grywa na obiektach sportowych Gminy Rychwał. Spotkania cieszą się dużym 
zainteresowaniem kibiców, gdzie swoje pociechy dopingują rodzice, dziadko-
wie oraz najwierniejsi kibice. Obecnie bardzo utalentowany zespół żaków zaj-
muje pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Drużyny z kategorii młodzik i trampkarz 
mecze rozgrywają na Stadionie Miejskim w Rychwale. Zespoły rychwalskie-
go klubu z sukcesami grają w pierwszej lidze (najwyższa klasa rozgrywkowa  
w okręgu konińskim). Zespół seniorów sezon 2020/2021 kontynuuje w V lidze 
(okręg kalisko – koniński). Po 11 kolejkach LKS Zjednoczeni Rychwał plasu-
ją się na 11 miejscu w gronie 18 zespołów. Rozgrywki w V lidze są bardzo 
atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego dla mieszkańców naszej gminy, 
którzy zawsze w licznej grupie dopingują lokalny klub na Stadionie Miej-
skim w Rychwale. Rywalizacja z takimi zespołami jak: Stal Pleszew, Piast 
Kobylin, Astra Krotoszyn, SKP Słupca, Tulisia Tuliszków, Vitcowia Witkowo  
i wiele innych znanych marek piłkarskich w regionie kalisko – konińskim są 
nie lada gratką dla kibiców. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wszystkich 
wydarzeń piłkarskich z udziałem Zjednoczonych w sezonie 2020/2021 na Fa-
cebooku – LKS Zjednoczeni Rychwał.

kierownik konińskiego Biura Powiatowego ARiMR - Jan Śledź.
Gratulujemy wspaniałego sukcesu! 


