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AKTUALNOŚCI
Mieszkańcy gminy poczuli magię świąt

15 grudnia br. już po raz drugi na 
rychwalskim rynku odbył się Jarmark 
Świąteczny. W atmosferze oczeki-
wania na Święta Bożego Narodzenia, 
przy dźwiękach kolęd i pastorałek 
mieszkańcy naszej gminy oraz przyby-
li goście mogli skosztować pyszności 
przygotowanych przez panie z koła 
gospodyń, stowarzyszeń, harcerzy  
a także nabyć ozdoby świąteczne, ręko-
dzieła, czy słodycze. W trakcie trwania 
jarmarku Burmistrz Rychwała Stefan 
Dziamara złożył wszystkim mieszkań-
com życzenia, pełnych spokoju  
i radości świąt Bożego Narodzenia  
i wspólnie z dziećmi zapalił choinkę. 
Podczas trwania jarmarku na scenie 
odbywały się ciekawe wydarzenia ar-
tystyczne. Jedną z nich były występy 
dzieci i młodzieży, którzy zgłosili się 
do konkursu kolęd i piosenek bożo-
narodzeniowych. Dla uczestników 
jarmarku nie zabrakło pysznego barsz-
czyku z uszkami oraz gorącej herbaty 
i kawy, przygotowanych przez druhny  
z OSP Rychwał. Organizatorzy przygo-
towali sporo atrakcji. Był także Mikołaj,  

z którym można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Świąteczny klimat poczuć 
można tez było dzięki szopce bożonarodzeniowej oraz pięknym świątecznym ilu-
minacjom. Na zakończenie jarmarku na scenie wystąpił chór dziecięcy Piccolo  
z Białej Panieńskiej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rychwalski Jarmark Świą-
teczny na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń naszej gminy. Wykorzystując 
czas przedświątecznych przygotowań stworzono atmosferę, która pozwoliła na 
wspólne przeżywanie radości z oczekiwania na te najpiękniejsze z wszystkich 
świąt – Święta Bożego Narodzenia. Wszystkim osobom, które zaprezentowały 
swoje rękodzieło oraz inne wyroby składamy podziękowania za trud włożony  
w przygotowanie tak pięknych ozdób i smakołyków. Dzieciom, młodzieży oraz 
wychowawcom za przedstawienia oraz radość jaką sprawiły wszystkim oglądają-
cym. Dziękujemy również mieszkańcom za liczne przybycie i udział w Jarmarku. 
Do zobaczenia za rok!
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XX edycja Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach 
strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

Pierwszy Środowiskowy Dom Samopomocy w gminie Rychwał

6 listopada br. w Poznaniu podsumowano XX edycję 
Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe  
w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskie-
go”. Gala podczas której zostały wręczone nagrody dla 
laureatów konkursu, została zorganizowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Konkurs 
miał na celu m.in. pobudzenie, wyszukiwanie i promo-
wanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej 
i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich.  
Z gminy Rychwał nagrodami finansowymi wyróżniono trzy 
projekty. Pierwszy z nich ,,U źródeł znamienitego rodu Kos-
saków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce" re-
alizowany przez Samorząd Rychwała, kolejny to nagrodzono 
także projekt realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku ,,Wolność kocham i rozumiem UTW w Rychwale świętuje 
100 - lecie Niepodległości Polski" oraz - projekt ,,Nabywa-
nie wysokiej świadomości ekologicznej uczniów Szkoły Pod-

stawowej w Jaroszewicach Grodziecki "poprzez działania 
proekologiczne, realizowane przez SP w Jaroszewicach Gro-
dzieckich. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, jednocze-
śnie dziękujemy za podejmowane inicjatywy, wkład pracy 
i zaangażowanie w życie społeczne naszej małej Ojczyzny.

W listopadzie zakończono prace 
budowlane związane ze zmia-
ną sposobu użytkowania bu-
dynku byłej szkoły w Rozalinie 
na Środowiskowy Dom Samo-
pomocy. Prace te wykonano  
w ekspresowym tempie, bo za-
ledwie w ciągu 4 i pół miesiąca. 
Obejmowały one między innymi 
budowę szybu windy, zmianę pokrycia dachu z dachówki na blachoda-
chówkę, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórki ścian, zamu-
rowania i ścianki w budynku, wykonanie nowych ścianek, wewnętrz-
nej klatki schodowej, elewacji i docieplenie ścian. W ramach robót 
budowlanych zagospodarowano także teren wokół budynku. Wyko-
nawcą prac była firma P.U.H. NAWROT Sp. z o.o. z Rozdrażewa. W ra-
mach inwestycji wyposażono pomieszczenia w meble, sprzęt AGD  
i RTV, pracownię komputerową, ogrodniczą, teatralną i  zakupiono tak-
że sprzęt sportowy. Wartość zrealizowanej inwestycji to 1 672 316,88 zł.  
Na to zadanie gmina Rychwał pozyskała dotację w wysokości 1 534 504 
zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Rozalinie jest ośrodkiem wsparcia dziennego, 
prowadzonym przez gminę Rychwał dla 30 osób z różnego rodzaju za-
burzeniami psychofizycznych. Po wielu latach budynek po byłej szkole 
w Rozalinie zyskał nowe oblicze, nowe przeznaczenie. Stał się miej-

scem integracji, miejscem w którym osoby 
posiadające orzeczenie o niepełnospraw-
ności sprzężonej będą spędzały miło czas, 
nabywając nowe umiejętności życia co-
dziennego, umiejętności interpersonalne 
i komunikacyjne, a także rozwijały indywi-
dualne zdolności i poznawały nowych ludzi.  
16 grudnia 2019 roku to dzień, w którym 
uczestnicy zajęć po raz pierwszy przekroczyli 
progi Środowiskowego Domu samopomo-
cy w Rozalinie. Ważnym momentem tego 
dnia było wzajemne poznanie się i poczucie 
świątecznej atmosfery podczas wspólnego 
ubierania choinki. Bogata oferta zajęć zosta-
ła przygotowana i będzie realizowana przez 
wykwalifikowaną kadrę. 

Witamy Cię w dobrym domu Drogi Gościu!
Zapraszamy Cię do naszego stołu, do naszych pracowni, do radości, zabawy  
i trosk, które jak w każdym domu towarzyszą zwykłemu życiu.                     
Jeśli ktoś z Twoich bliskich jest osobą, która pozostaje w domu i nie ma 
dodatkowych zajęć - ten dom jest właśnie dla niego! Pozwólmy wszyst-
kim być wśród ludzi i przyjaciół. Pierwszy Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w gminie Rychwał funkcjonuje codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach do 8:30 do 16:30. W celu uzyskania informacji  
o funkcjonowaniu domu prosimy o kontakt ze Środowiskowym Domem Sa-
mopomocy w Rozalinie pod numerem telefonu 732-440-285. Zapraszamy  
do współpracy wszystkie chętne osoby, firmy i instytucje, których potrzeby 
dobro osób innych są bliskie.  
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Wizyta studyjna w Czechach w lipcu br. w której w imie-
niu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, udział 
wziął Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, poprzedziła 
październikowe wizytę delegacji z Czech w Rychwale. 
Oba wydarzenia zorganizowane zostały w ramach wymia-
ny dobrych praktyk w zakresie systemów prosumenckich, 
czyli związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej na 
własne potrzeby. Jest to część projektu realizowanego 
przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Zadanie publicz-
ne pt. „PL – CZ EKOPROJEKT 2019: wymiana dobrych 
praktyk w zakresie systemów prosumenckich” finanso-
wane jest z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw  
Zagranicznych. Pierwszym etapem projektu była wizyta 
studyjna, która odbyła się w lipcu tego roku, do trzech 
czeskich miast – Pragi, Brna i Litomierzyc. W wyjeździe 
uczestniczyli przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu 
Rozwoju, Miasta Poznania, Starostwa Wągrowieckiego, 
uczelni zajmujących się OZE, oraz Burmistrz Rychwała 
jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski. W ramach trzydniowej 

Gmina Rychwał przykładem dobrych praktyk w zakresie systemów prosumenckich

wizyty studyjnej uczestnicy projektu spotkali się m.in.  
z przedstawicielami czeskich władz lokalnych i zapoznali 
się z przykładami instalacji fotowoltaicznych. 
W ramach drugiego etapu projektu delegacja z Czech od-
wiedziła Wielkopolskę. 15 października odbyła się konfe-
rencja w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu oraz wizyta  
w Rychwale. Naszą gminę odwiedziła 13 osobowa dele-
gacja z Pragi, Brna i Litomierzyc na czele z Wiceprezesem 
Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Jarosławem 
Sierszchulskim. 
Przykładem dobrych praktyk w zakresie systemów pro-
sumenckich niewątpliwie jest projekt montażu instalacji 
fotowoltaicznych, którego gmina Rychwał była liderem. 
Goście mieli okazję zobaczyć jak działają nasze instala-
cje, zarówno te wykonane w 2015 r, jak i te realizowane 
w 2018 i 2019 roku. Odwiedzili między innymi oczysz-
czalnię ścieków, Halę widowiskowo-sportową, a także in-
stalacje fotowoltaiczne na domach prywatnych. Sposób 
realizacji tak rozproszonego projektu spotkał się z dużym 
zainteresowaniem naszych południowych sąsiadów.

Kolejne inwestycje drogowe zakończone

Łączna kwota przeznaczona na realizację 
obu odcinków dróg wynosiła 483 714 zł. 

Gmina Rychwał 
dla obu zadań uzyskała dotację 

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego tj. 241 600 zł.

      W miejscowości Święcia utwardzono odcinek o długości 720 m  
i 4 m szerokości. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe i geode-
zyjne związane z wytyczeniem nowego przebiegu drogi, korytowanie, 
wykonanie warstwy wzmacniającej z geokompozytu i podbudowy  
z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm, odwodnienie oraz formo-
wanie poboczy. Zadanie realizował Zakład Handlu i Usług „ROLMET” 
Mieczysław Durkiewicz z Grochów. Droga została wytyczona zgodnie 
z wynikającym z map geodezyjnych przebiegiem działek drogowych. 
Dotychczas mieszkańcy jeździli po drodze, której przebieg od wielu lat 
był w niewłaściwym miejscu (po prywatnych działkach). Zrealizowana 
inwestycja usankcjonowała właściwy przebieg drogi na gruncie, zgod-
nie z przeprowadzonym rozgraniczeniem geodezyjnym. Całkowity koszt 
zadania to 366 377,53 zł.
       W miejscowości Rybie utwardzono odcinek 1 275 m długości  
i 4 m szerokości. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe, koryto-
wanie, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz formowanie 
poboczy. Zadanie realizowała  Firma Budowlano – Usługowa ,,EKO-BUD" 
s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w Lisewie k/Pyzdr. Wcześniejsza 
bardzo piaszczysta nawierzchnia utrudniała swobodny przejazd zarów-
no w okresie suchym jak i po opadach deszczu. Obecnie utwardzona 
nawierzchnia kruszywem zdecydowanie poprawiła komfort i bezpie-
czeństwo korzystania z drogi. 
Całkowity koszt zadania to 117 336,47 zł.

W ostatnim czasie na terenie gminy Rychwał wykonano utwardzenia tłuczniem kamiennym dwóch odcinków dróg o łącznej 
długości blisko 2 km.
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23 października Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Rychwale zainaugurował kolejny rok akademicki. 
Przy tej okazji świętował również Jubileusz 5-lecia 
swojej działalności. Nie zabrakło podziękowań, kwia-
tów oraz wielu słów uznania. W wydarzeniu udział 
wzięli zaproszeni goście oraz przyjaciele i słuchacze 
rychwalskiego uniwersytetu. Wykład inauguracyj-
ny pt. ,,Hiszpańskie Impresje". Hiszpania w rytmie 
Flamenco wygłosiła pani dr. Kazimiera Król z PWSZ  
w Koninie. Nie zabrakło części artystycznej w wyko-
naniu Chóru UTW oraz wystąpień zaproszonych gości. 
Gratulacje i życzenia w imieniu Samorządu Rychwa-
ła złożył burmistrz Stefana Dziamara. Jubileusz był 
doskonałą okazją do nadania Odznak Honorowych 

„Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”. Tym razem 
tytuł otrzymała pani Magdalena Leśna za wkład i ser-
ce w dotychczasowy rozwój wiedzy, oświaty i kultury 
oraz zaangażowanie w integrację lokalnej społeczno-
ści, a także wspieranie przedsięwzięć na rzecz gminy 
Rychwał. Wyróżnienia za zaangażowanie w działa-
nia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale oraz  
w inicjatywy podejmowane na rzecz edukacji, aktywi-

SPOŁECZEŃSTWO

Jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale 

14 listopada br. w Rychwale odbył się Dzień Seniora.  
Wydarzenie zorganizowane przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku oraz Koło Emerytów i Rencistów  
w Rychwale pod patronatem Burmistrza Rychwała. 
Seniorzy już od kilku lat spotykają się w tym dniu, 
aby w miłej atmosferze wspólnie spędzić jeden z li-
stopadowych wieczorów. Podczas uroczystości pu-
bliczność miała okazję wysłuchać koncertu Chóru 
UTW oraz dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Rychwale. Koncert był podsumowaniem dwóch 
projektów zrealizowanych przez Uniwersytet Trze-
ciego Wieku ,,Śpiewać każdy może" - kontynuacja 
warsztatów wokalnych, dofinansowanego ze środ-

Seniorzy, spotykajmy się

ków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
oraz projektu" Bo śpiewać każdy może - muzycz-
ny dialog pokoleń" dofinansowanego ze środków 
,,Działaj Lokalnie " Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii  
w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie, Stowarzyszenie  

„Solidarni w Partnerstwie” w Starym Mieście.  
Występy artystyczne chóru przeplatane były poezją 
oraz zabawnymi tekstami o tematyce związanej z ży-
ciem seniorów. Jak zawsze było dużo ciepłych życzeń 
i podziękowań. Wiek emerytalny jest nam po to dany, 
aby realizować swoje plany.

zacji i integracji Seniorów, z rąk burmistrza otrzymały 
też panie: Jadwiga Micyk, Anna Goza, Halina Juźwiak 
oraz Zofia Brzęcka. 
W imieniu Zarządu UTW Prezes Magdalena Leśna po-
dziękowała również osobom i instytucjom wspiera-
jącym i współpracującym z uniwersytetem. Uchwałą 
Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, tytuł „Zasłużony dla Stowarzyszenia UTW” zostały 
uhonorowane następujące osoby: Rektor Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie prof. zw. 
dr hab. Mirosław Pawlak, Burmistrz Rychwała Stefan 
Dziamara oraz Prezes UTW w Koninie Urszula Adam-
ska, Zofia Lewandowska, Zofia Bujakowska, Mag-
dalena Pająk, Jadwiga Cholewicka i Dominik Zimny. 

„Dyplom Przyjaciela UTW” otrzymali: Marcin Olejni-
czak, Ewa Jędrzejczak, Marzena Grubska, Aleksandra 
Brzęcka, Zbigniew Osajda, Teresa Krugier-Wasilewska, 
Ewa Jankowska oraz Karol Gołza. Podziękowania dla 
szczególnie aktywnych członków przyjęli: Wiesław 
Drzewiecki, Eugeniusz Juźwiak, Krzysztof Makarowski, 
Halina Krzyżanowska, Grażyna Gołza, Cecylia Kulig, 
Halina Janiak, Halina Nowak i Barbara Brodecka. 
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Ja w internecie

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społe-
czeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowe-
go pn Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 
kompetencji cyfrowych w gminie Rychwał zrealizowano bezpłat-
ne szkolenia komputerowe z zakresu Rodzic w Internecie, Moje 
finanse i transakcje w sieci oraz Działam w sieciach społeczno-
ściowych. Ze szkoleń skorzystało 144 mieszkańców naszej gminy, 
a także zakupiono 10 komputerów, które przekazano do gmin-
nych placówek oświatowych. Działania w ramach projektu były  
w 100% dofinansowane przez Fundację Legalna Kultura z siedzibą  
w Warszawie, która jest operatorem ogłaszającym konkursy gran-
towe i służy wsparciem dla grantobiorców pod względem mery-
torycznym i rozliczeniowym. 
Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ponad 
80 tys. zł.
Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za aktywny udział  
w projekcie.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Piknik rodzinny - ,,Zdrowo i Sportowo"
Niedzielę 20 października br. mieszkańcy gminy Rychwał spędzili na sportowo.  
W Hali widowiskowo-sportowej odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Zdrowo  
i sportowo”. Podsumowano również projekt inwestycyjny dotyczący doposa-
żenia hali jak i terenu wokół niej, objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Na uczestników niedzielnego pikniku czekało mnóstwo 
atrakcji. Były pokazy karate, i fitnessu oraz mażoretek Charme z Rychwała. Dla 
dzieci przygotowano festiwal kolorów holi, zabawy na dmuchańcu oraz konkurs 
jazdy na rowerze trenażowym KLTC Konin, w którym wygrać można było karnety  
do siłowni STREFA w Koninie oraz do kina „Za Rogiem” w Rychwale. Na koniec, 
na niecodzienne przedstawienie, wszystkie dzieci zaprosił „Teatr Wyobraźni”  
z partnerskiej gminy Lądek - Zdrój. 
Podczas pikniku podsumowano projekt „Z kulturą na co dzień – wyposażenie bu-
dynku hali widowiskowo – sportowej w Rychwale wraz z montażem instalacji fo-
towoltaicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali”, którego celem była 
poprawa infrastruktury hali i zwiększenie oferty usług związanych z kulturą dla 
mieszkańców gminy Rychwał. W ramach tego projektu wykonane zostały: ogro-
dzenie wokół hali, urządzenia zabawowe dla dzieci przy skateparku. Wyposażono 
też sale: fitness i konferencyjną oraz zamontowano profesjonalne nagłośnienie. 

Co więcej na dachu hali pojawiły się ogniwa foto-
woltaiczne o mocy 17 kW, które będą produko-
wać prąd. Wartość zadania to ponad 381 tys. zł  
z czego dofinansowanie to 208 tys. zł.

22 listopada 2019 r. w Domu Kultury 
w Jaroszewicach Rychwalskich odby-
ło się niecodziennie wydarzenie jakim 
była wieczornica patriotyczna „POLSKA 

,,POLSKA TO MY" – wieczornica w Jaroszewicach Rychwal-
TO MY”. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Jaroszewic Rychwalskich. 
Wieczornica to wieczorek poetycki połączony z tańcem i śpiewem. To idealna okazja 
do integracji międzypokoleniowej. Przedstawienie, scenariusz oraz całą choreografią 
przygotowała pani Salomea Krysiak przy współpracy z Anną Kopaczewską, Magdaleną 
Jagodzińską, a także pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. Podczas spo-
tkania zaprezentowano pieśni harcerskie, patriotyczne oraz utwory literackie. Śpie-
wane utwory chwytały za serce, a piękna scenografia nadała niezapomniany klimat. 
Widzowie mogli podziwiać cudowne kreacje inspirowane modą minionych lat pre-
zentowane przez zaangażowanych w przygotowanie wieczornicy mieszkańców naszej 
gminy. Wieczornica była wyrazem hołdu oddanego obrońcom i bohaterom naszej 
ojczyzny oraz doskonałą okazją do spotkania z ludźmi, których zbliża jedna myśl: OJ-
CZYZNA.

XIII Samochodowy Rajd 
Nawigacyjny 

dla Samorządowców

16 listopada br. 13 
drużyn wystartowało  
w „XIII Samochodo-
wym Rajdzie Nawigacyj-
nym dla Samorządow-
ców” zorganizowanym 
przez Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego  
w Koninie wspólnie  
z Urzędem Gminy w 
Grzegorzewie oraz Ko-
mendą Powiatową Policji  
w Kole. Celem organizo-
wanego rajdu była popularyzacja bezpiecznej techniki jazdy, 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz promocja 
walorów turystycznych naszego regionu. Reprezentacja gmi-
ny Rychwał w składzie Michał Drewniacki kierowca i Marek 
Grabiński nawigator zajęła 3 miejsce. Pierwsze miejsce zajęli 
reprezentanci Starostwa Powiatowego w Koninie, a drugie re-
prezentacja gminy Golina. 
Gratulujemy.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Rychwał 

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym dla wszystkich nauczycie-
li i pracowników oświaty. Praca nauczyciela od zawsze pełniła ważną funkcję 
w edukacji i wychowaniu, jednak w dzisiejszych czasach nabiera ona wy-
jątkowego znaczenia. Bycie dobrym nauczycielem i wychowawcą wymaga 
nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim zaangażowania, 
obecności, chęci współpracy z młodym pokoleniem, ale również otwarto-
ści na nowe wyzwania, które stawiane są współczesnemu społeczeństwu.  
W piątek 11 października br. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedle-
ra w Rychwale, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Wydarzenie było okazją wyrażenia uznania i szacunku dla trudu pracy pe-
dagogicznej oraz wdzięczność za przekazaną wiedzę. To dzięki wszystkim 
pracownikom oświatowym, wielu młodych ludzi odkrywa talenty i pasje, 
znajduje motywację do działania, tworzenia i realizowania siebie. W gali 
uczestniczyli: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi szkół, a także 
emerytowani nauczyciele oraz osoby, które na co dzień związane z oświatą  

Podziękowania oraz życzenia wszystkim pracownikom złożył 
burmistrz Stefan Dziamara, który w swoim przemówieniu 
podkreślał znaczenie edukacji i jak ważną rolę odgrywa szko-
ła w wychowaniu i kształtowaniu młodego pokolenia. Dzień 
Edukacji Narodowej to okazja do wyróżnienia pedagogów, 
którzy cechują się pomysłowością i kreatywnością. Odznaki 
za: zaangażowanie, poświęcenie, sumienność oraz trudną 
pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą dla dobra 
społeczności szkolnej, a także upowszechnianie edukacji, kul-
tury i harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym, wspie-

Konkursy plastyczno-literackie rozstrzygnięte
W dniu 18 listopada, w Szkole Podstawowej w Rychwa-
le, przedstawiono wyniki konkursów plastyczno-lite-
rackich organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.  
W ramach niej kampanii zorganizowano m.in. indywidual-
ny konkurs literacko-plastyczny pod hasłem „JA za 20 lat”.  
Wyróżnienie otrzymała Oliwia Grzelak z kl. 7b, II miejsce  
w konkursie powiatowym na pracę liryczną o tematyce do-

tyczącej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zajął Bar-
tosz Zaremba z kl. 7b. Wyróżnienia otrzymali Natalia Duda  
z kl. 7b, Hubert Manikowski z kl. 7a. W konkursie powiatowym 
na pracę plastyczną „PRAWA DZIECKA – OCZAMI DZIECKA” 
wyróżnieni zostali Piotr Piechocki z kl. 6c, Antoni Maciaszek  
z kl. 7a oraz Dominik Dudek z kl. 7b. Gratulujemy uczestnikom 
konkursu zdolności plastycznych oraz literackich. 
Życzymy kolejnych sukcesów.

ranie różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gminy 
i Miasta Rychwał otrzymali pani Beata Nuszkiewicz oraz pan 
Bogdan Zaskórski. 
Dzień ten stał się także okazją do wręczenia nagród za dzia-
łalność oświatową, zarówno dyrektorom, nauczycielom, jak 
i innym pracownikom. Oprawę artystyczną przygotowali ar-
tyści ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  
w Grochowach, którzy zaprezentowali swój talent aktorski  
i wokalny.
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Palenie szkodzi!

Dzień Życzliwości w Rychwale

W listopadzie w ponad 180 krajach obcho-
dzony jest Dzień Życzliwości. Jego celem 
jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życz-
liwość, wzbudzenie w nich pozytywnych 
emocji. Z tej okazji goszczono w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Rychwale gościliśmy 
dzieci z Przedszkola „Plastuś”. Było to 
wyjątkowe spotkanie pełne uśmiechów, 
miłych słów i pozytywnych emocji. Przed-
szkolaki przygotowały prezenty w postaci 
laurek, którymi obdarowały burmistrza 
Stefana Dziamarę oraz pracowników urzę-
du. Wszystkie dzieci otrzymały odblaskowe 
szelki, aby zawsze na drogach były widocz-
ne i bezpieczne. Pamiętajmy, że pozytywna 
energia, którą przekazujemy w świat do lu-
dzi, wraca do nas z nawiązką.

Mikołaje są wśród nas…

W dniach 28-30 listopada br. w rychwalskich sklepach pro-
wadzona była zbiórka żywności. Wszystko w ramach akcji 

"Pogotowie św. Mikołaja", organizowanej przez Koniński 
Bank Żywności. Jej celem było wsparcie najbardziej potrze-
bujących rodzin w przedświątecznym okresie. Tradycyjnie 
do akcji przyłączyli się uczniowie rychwalskich szkół. Dzięki 
życzliwości i ogromnemu wsparciu kupujących młodzież 
przygotowała paczki dla osób starszych z terenu naszej 

Tradycyjnie już, w listopadzie, uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. A. Fiedlera w Rychwale włączyli 
się w obchody ogólnoświatowej akcji antynikoty-
nowej. Kluczowym punktem programu było przed-
stawienie profilaktyczno-edukacyjne ukazujące 
szeroko rozumiane konsekwencje wynikające z pa-
lenia papierosów, zarówno tych tradycyjnych, jak  
i elektronicznych. Całość dopełniła wystawa wi-
zualna na korytarzu szkolnym: hasła, plakaty  
i ulotki informujące o szkodliwości palenia tyto-
niu.
Życzymy wszystkim uczniom zdrowych i trafnych 
wyborów!

gminy. Gorąco dziękujemy przedstawicielom sklepów, pra-
cownikom, ofiarodawcom, a przede wszystkim wolontariu-
szom. Zachowanie dorosłych było dla młodzieży wspaniałą 
lekcją empatii. Uczyło serdeczności, życzliwości, umiejęt-
ności pomagania. Warto dodać, że każdego roku wzrasta 
liczba uczniów chętnych do udziału w akcji uczniów. A my 
dorośli wiemy, że „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”.
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„Przyjaciele Zippiego”

Od października br. szkolnego w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera  
w Rychwale rozpoczęto realizację międzynarodowego programu promo-
cji zdrowia psychicznego pn. „Przyjaciele Zippiego”. 
Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat i ma za za-
danie kształtować i rozwijać umiejętności psychospołeczne u małych 
dzieci. W Polsce program został wpisany w krajową listę programów 
rekomendowanych w 2013r. Zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej w Rychwale, program realizowany jest w oddzia-
łach przedszkolnych, czyli wśród najmłodszych wychowanków, gdyż już 
w tej grupie wiekowej dostrzegane są znaczne problemy natury emo-
cjonalno-społecznej. Został on zbudowane na założeniu, że małe dzie-
ci można nauczyć radzenia sobie z trudnościami, dzięki czemu będą 
lepiej funkcjonować w okresie dorastania, a później także w życiu do-
rosłym, korzystając z nabytych umiejętności. Główne tematy progra-
mu: uczucia, komunikacja, przyjaźń, rozwiązywanie konfliktów, prze-
zwyciężanie zmian i strat w życiu oraz radzenie sobie z trudnościami.  
Będzie on realizowany w trakcie 24 spotkań podczas pobytu dzieci  
w oddziałach przedszkolnych. Prowadzącymi zajęcia z dziećmi są pe-

Konkursu Piosenki Patriotycznej     

Międzynarodowy Dzień Dziecka    

Kategoria klas 1-4: 
I miejsce ex aequo: Gabriela Mikołajczyk (SP Grochowy)
i Natalia Filipiak (SP Rychwał);
II miejsce: Lena Przespolewska (SP Kuchary Kościelne);  
III miejsce: Dominika Wojtczak (SP Biała Panieńska).  
Kategoria klas 5-8: 
I miejsce: Zuzanna Juszczak (SP Jaroszewice Grodzieckie);
II miejsce ex aequo: Anna Zawodnia (SP Grodziec) 
i Bartłomiej Ośkowiak (SP Grochowy); 
III miejsce ex aequo: Maja Gaj (SP Rychwał) i duet Kornelia 
Woźniak i Sylwia Bednarek (SP Biskupice).                

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu
 i życzymy dalszych sukcesów muzycznych. 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

20 listopada 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. M. Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych 
świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziec-
ka. Z tej okazji uczniowie klasy VI przygotowali 
przedstawienie, w którym poruszyli najważniejsze 
tematy odnośnie 30-tej rocznicy ustanowienia 
przez przywódców świata Konwencji Praw Dziec-
ka. Dzięki temu wszyscy uczniowie mogli dowie-
dzieć się wiele o tym, jakie mają prawa i co robić, 
gdy te prawa są łamane. Symbolem tego dnia był 
niebieski element uczniowskiej garderoby. Był 
to dla całej społeczności szkolnej niezapomniany  
i wyjątkowy dzień.

dagodzy szkolni pani Dorota Zub i pani Halina 
Kubiak, którzy ukończyli specjalne szkolenie  
w tym zakresie.

13 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Grochowach odbyła się kolejna, szósta edycja Konkursu Piosenki Patriotycz-
nej. W tym roku udział wzięło siedemnaścioro uczestników z ośmiu szkół. Po wspaniałych występach najzdolniejszych 
talentów wokalnych jury podjęło następujące decyzje:    
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10 i 11 listopada br. w gminie 
Rychwał uroczyście obchodzo-
ne było Narodowe Święto Nie-
podległości. 101 rocznica od-
zyskania przez Polskę wolności 
uczczona została przez przed-
stawicieli władz samorządo-
wych, organizacji, instytucji  
placówek oświatowych, harcerzy,  
a także mieszkańców Gminy 
i Miasta Rychwał. Uroczysto-
ści zorganizowano w Grabo-
wej, Grochowach oraz Rychwale. 
Pierwszego dnia odbyła się uro-
czystość przy Mogile Powstańców 
Styczniowych w Grabowej oraz 
koncert pieśni patriotycznych 
pn. „Współczesne rytmy historii”  
w wykonaniu Orkiestry Quantum 

KULTURA

OSP w Rychwale. Niezwykłe mu-
zyczne doznania był posumowa-
niem 20 letniej pracy artystycznej. 
Burmistrz Stefan Dziamara prze-
kazał podziękowania i gratulacje 
na ręce Kapelmistrza Zbigniewa 
Osajdy za 20-letni wkład pracy  
w rozwój świata muzyki w gminie 
Rychwał. 
Drugiego dnia obchody rozpo-
częły się uroczystą Mszą Świętą 
w intencji ojczyzny w Grocho-
wach i Rychwale. Zapalono zni-
cze i złożono wiązanki kwiatów 
na grobie Powstańców Stycznio-
wych w Grochowach. Po Mszy 
Świętej odprawionej w Rychwale 
poczty sztandarowe i delegacje 
prowadzone przez Orkiestrę Qu-

antum udały się na rynek gdzie 
odbył się uroczysty apel przy 
Obelisku. Rocznicę Odzyskania 
Niepodległości uczczono wspól-
nie śpiewając Hymn Państwo-
wy, w ramach akcji „Niepodległa 
do Hymnu”. Dwudniowe obcho-
dy uświetniły występy dzieci  
i młodzieży: ze szkoły podstawowej  
w Grochowach, Jaroszewicach 
Grodzieckich i szkoły podstawowej  
w Rychwale. Młodzi artyści przy-
bliżyli nam historię i losy Polski  
z czasów początku XX wieku. Dzię-
kujemy za liczny udział w uroczy-
stościach organizowanych z okazji  
101 rocznicy Święta Niepodległo-
ści.

Obchody 
Święta Niepodległości w gminie Rychwał
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KULTURA

Literackie podsumowanie projektu „U źródeł znamienitego rodu Kossa-
ków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi Siąszyce na sportowo”

Pyrczok - Święto Pieczonego Ziemniaka

Spotkanie autorskie „Zatrzymani  
w kadrze – czyli taniec z Kossakami”  
z dr Joanną Jurgałą-Jureczką, które 
28 października br. odbyło się w Izbie 
pamięci Juliusza Kossaka w Siąszycach 
stanowiło podsumowanie projektu 
pn. ,,U źródeł znamienitego rodu Kos-
saków - promocja dziedzictwa kultu-
rowego wsi Siąszyce na sportowo". 
Podczas spotkania podsumowano re-
alizację projektu, obejmującego m.in. 
warsztaty plastyczne, rajdy rowerowe 

26 października br. w Świetlicy Wiejskiej w Glinach już po raz dwunasty 
odbył się „Pyrczok” czyli Święto Pieczonego Ziemniaka. W ten sposób 
mieszkańcy Gminy Rychwał świętowali zakończenie jesiennych zbio-
rów. Impreza zorganizowana została przez Zespół Ludowo-Biesiadny 

"Bielanki", Sołectwa: Gliny, Lubiny i Biała Panieńska oraz OSP Gliny przy 
współpracy z Samorządem Rychwała. W imprezie udział wzięli pani 
Ewa Jędrzejczak Zastępca Burmistrza Rychwała, pan Roman Drew-
niacki Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale oraz zaproszeni go-
ście. Ziemniak jest tradycyjnym warzywem, przyrządzanym w naszych 
kuchniach na różne sposoby. W trakcie spotkania swoje ziemniaczane 
dania zaprezentowały miejscowe gospodynie. Tradycyjnie na „Pyrczok” 

„Śladami Juliusza Kossaka”, konkurs 
na hasło promujące Siąszyce oraz 
stworzenie strony internetowej Sią-
szyc. W trakcie spotkania wręczono 
nagrody dla autorów wybranych ha-
seł promocyjnych. Spośród 28 haseł 
wyłoniono cztery najlepsze. Główną 
nagrodę zdobyła Martyna Małolep-
sza za hasło „Siąszyce – stąd Kos-
saków ród”. Wyróżnienia otrzymali 
Michał Jakubowski za hasło „Siąszy-

każdy uczestnik przyniósł ziemniaka różnych kształtów i rozmiarów.  
W tym roku zwyciężył ziemniak pani Teresy Białkowskiej, który  
ważył 1135 g. Jak co roku odbył również konkurs zbierania ziemniaków,  
w którym udział wzięli rychwalscy radni – zwyciężył pan Pa-
weł Kuczyński. Biesiadę uświetniły występy zespołów ludowych  
z gmin: Mycielin, Stawiszyn, a także biesiada z gospodarzami – Zespo-
łem Ludowo-Biesiadnym” Bielanki. Na scenie wystąpił również Uni-
wersytet Trzeciego Wieku z Rychwała i dzieci z TPD który podsumował 
realizowany projekt pt. „Bo warto śpiewać – Muzyczny dialog pokoleń”, 
dofinansowany z programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez 
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”. Dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia i już dziś zapraszamy 
na kolejne spotkanie za rok.

ce Kossakiem malowane”, Kazimiera 
Łaszkiewicz za hasło „Obrazy Kossaka 
rozsławiły Siąszyce, które są znane na 
całą okolice!” oraz Emilia Guźnik za 
hasło „Małe Siąszyce wielkich Kossa-
ków”. Zwycięskie hasło znalazło się 
na zakupionych w ramach projektu 
koszulkach i szelkach odblaskowych, 
które otrzymali uczestnicy rajdów 
rowerowych oraz mieszkańcy Siąszyc.  
Uruchomiona w ramach projektu 
strona internetowa, którą można 
znaleźć pod adresem www.siaszyce.
pl, umożliwi zainteresowanym zna-
lezienie informacji na temat sołec-
twa, jego historii, działających orga-
nizacji: OSP, KGW ,,Kossakówki" czy 
też aktualnych wydarzeń. Na stronie 
sołectwa umieszczono także pliki  
z książką Emilii Guźnik ,,U źródeł zna-
mienitego rodu Kossaków" oraz skan 
Kroniki OSP w Siąszycach, prowadzo-

nej od 1953 roku. Spotkanie z dr Joanną 
Jurgałą-Jureczką, pisarką, historykiem 
literatury i znawczynią znamienite-
go rodu Kossaków było zwięczeniem 
projektu. Licznie zgromadzonym słu-
chaczom pani Joanna opowiedziała  
o kulisach swojej pracy przy kolejnych 
książkach o członkach rodu Kossa-
ków. Pisarka nie tylko opowiedziała  
o tym jak zdobywała źródła do naj-
nowszej książki: „Kossakowie. Biały 
mazur”, ale także uchyliła rąbka ta-
jemnicy na temat swojej kolejnej pracy. 
Przypominamy, że projekt „U źródeł 
znamienitego rodu Kossaków - promo-
cja dziedzictwa kulturowego wsi Sią-
szyce na sportowo” realizowany jest  
w ramach IX edycji konkursu „Pięk-
nieje Wielkopolska Wieś” współfi-
nansowanego ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego.



SPORT

Radny z Rychwała na podium
W niedzielę 8 grudnia br. odbyły się VI Regionalne Zawody Soł-
tysów i Przewodniczących Rad Osiedli w Tenisie Stołowym  
w Niechanowie. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie 
Młodych Wielkopolan w Gnieźnie wspólnie z Wielkopolskim Zrze-
szeniem LZS w Poznaniu, Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego oraz Urzędem Gminy Niechanowo. Zawody odby-
ły się pod patronatem Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego 
i Wójta Gminy Niechanowo Szymona Robaszkiewicza. W imprezie 
wzięło udział 60 zawodników z 9 powiatów 18 gmin z Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Gminę Rychwał reprezentował Radny Rady 
Miejskiej w Rychwale Waldemar Urbaniak, który wywalczył miejsca 
na podium. Pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej – Ringo oraz 
miejsce drugie w kategorii - Tenis Stołowy. Powiat Koniński zajął trze-
cie miejsce. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

FUNCLUB Dąbroszyn – mistrzem jesieni
Zawodnicy LKS Funclub Dąbroszyn startujący w Konińskiej Klasie 
Okręgowej jako młodzik starszy D1 po zakończeniu rundy jesiennej 
została Mistrzem jesieni. Drużyna odniosła sukces zdobywając kom-
plet punktów i nie poniosła żadnej porażki, pokonując tym samym 
takie kluby jak Górnik Konin, Olimpia Koło, czy Akademia Dąbie.  
W drużynie występują dwie dziewczynki. Trenerem-koordynato-
rem drużyny jest Przemysław Durkiewicz. Klub LKS FC Dąbroszyn po 
raz kolejny brał udział w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki 

– „Program KLUB 2019”. Za pozyskane środki zakupiono nowoczesny 
sprzęt, który będzie służył młodym sportowcom. Gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów sportowych.

Podczas uroczystej Gali , która odbyła się 3 grudnia 2019 
roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM  
w Poznaniu, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara otrzymał 
szczególne wyróżnienie „Mediom Przyjazny 2019”. 
Kapituła Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej  
Polskiej doceniła osoby i instytucje, które wyjątkowy sposób 
są życzliwe mediom. Wśród laureatów znalazły się m.in. firmy 
INEA oraz OSM Czarnków.

KULTURA

Nowości w bibliotece
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale w ramach Programu Biblioteki Na-
rodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała dotację w wysokości 
9 855,00 złotych na zakup nowości wydawniczych. Za otrzymaną dotację oraz wkład 
własny księgozbiór biblioteki w 2019 r. wzbogacił się o 727 woluminy, które można 
samodzielnie wyszukać w elektronicznym systemie MAK+. Możliwość dotarcia do 
poszukiwanych książek w naszej bibliotece oraz innych bibliotekach korzystających  
z systemu MAK+ dostępna jest pod adresem: szukamksiążki.pl.

Burmistrz Rychwała przyjazny mediom


