
W dniach 7 - 8 września odbyły 
się XVI Rychwalskie Impresje Mu-
zyczne – Piknik Orkiestr. Jeszcze 
kilka lat temu to była niewielka 
lokalna impreza. Dziś Rychwal-
skie Impresje Muzyczne znane są  
w całej Polsce, a nawet za granicą.  
W drugi weekend września do 
Rychwała przyjechało aż dziesięć 
orkiestr dętych z najodleglejszych 

Rychwał
- stolicą Orkiestr dętych - XVI Impresje Muzyczne 

zakątków Polski m.in. z Woli, Ło-
sosiny Dolnej, Aleksandrowa Ku-
jawskiego, Wschowy, Czajkowa, 
Janowca Wielkopolskiego. Było 
głośno, rytmicznie i bardzo kolo-
rowo! Organizatorami wydarzenia 
były Orkiestra Quantum, Stowa-
rzyszenie Vida Artis oraz Burmistrz 
Rychwała Stefan Dziamara. W so-
botnie popołudnie imprezę roz-

poczęła parada orkiestr w wielu 
miejscowościach naszej gminy. 
Mieszkańcy 20 miejscowości przy-
jęli muzyków głośnymi owacja-
mi. W niedzielę wszystkie zespoły 
przeszły w barwnym korowodzie 
ulicami Rychwała, a do przemarszu 
dołączyły także: poczty sztandaro-
we OSP, żołnierze 33 Bazy Lotnic-
twa Transportowego w Powidzu, 

grupa „Złombol 2019”, koniński oddział grupy rekonstrukcyjnej Rebel Regiment, artyści, motocykliści, qua-
dy oraz zdalnie sterowane samochody. Publiczność oklaskami przyjmowała pięknie prezentujące się orkie-
stry i mażoretki. Paradę zakończono na rychwalskim rynku, wspólnym koncertem ponad sześciuset muzyków.  
W Parku Miejskim goście jak i rychwalski zespół, zaprezentowali na scenie swój repertuar. Organizatorzy zadbali 
również o najmłodszych uczestników, dla których przygotowali konkursy i zabawy. XVI Rychwalskie Impresje Mu-
zyczne przeszły już do historii, ale za rok Rychwał znów stanie się stolicą muzyki na najwyższym poziomie.
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AKTUALNOŚCI
Pięknieje rychwalska wieś…

Dwa projekty w ramach IX edycji konkursu „Pięknie-
je Wielkopolska Wieś” są w tym roku realizowane  
w gminie Rychwał. „U źródeł znamienitego rodu 
Kossaków - promocja dziedzictwa kulturowego wsi 
Siąszyce na sportowo” oraz - „Zagospodarowanie 
centrum miejscowości w Kucharach Kościelnych - 
remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiej-
skiej w budynku OSP w Kucharach Kościelnych”. 
Pierwszy z nich, jest kontynuacją realizowanego  
w zeszłym roku projektu, w ramach którego wyda-
no książkę „U źródeł znamienitego rodu Kossaków”. 
W tym roku zostały zrealizowane warsztaty malar-
skie, wybór w ramach konkursu hasła promującego 

Siąszyce, stworzenie strony internetowej sołectwa 
Siąszyce, trzy rajdy rowerowe śladami Kossaków 
i Gałczyńskich. Został również wykonany remont 
pomieszczenia Izby Pamięci Juliusza Kossaka. 
W ramach podsumowania projektu zostanie jesz-
cze zorganizowane spotkanie autorskie z Panią 
dr Joanną Jurgałą-Jureczką, pisarką od lat zaj-
mującą się tematyką Kossaków. Wartość projek-
tu to 16 720,74 zł, zaś dotacja z UMWW wynosi  
10 501,00 zł. Za realizacje ww. projektu Sołectwo 
Siąszyce zostało wyróżnione na Gali Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi zorganizowanej przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Wielkopolskiego, która  
w dniu 22 września odbyła się w Golinie. Wyróżnie-
nie z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego 
odebrał Sołtys Siąszyc - Sylwester Krzymiński. 
Drugi projekt realizowany w Kucharach Kościel-
nych obejmuje remont klatki schodowej, wymia-
nę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę 
podłogi w pomieszczeniu przeznaczonym na świe-
tlicę wiejską oraz zakup naczyń i urządzeń kuchen-
nych. Wartość tego zadania to 57 591,61 zł, z cze-
go dotacja to 28 000,00 zł.                                 
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LEWOSKRĘT  W  SIASZYCACH

Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Rozalinie

Kilkuletnie starania Burmistrza Rychwała Stefana Dziamary o pozyskanie środków 
na adaptację budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Rozalinie i utworzenie  
w nim Środowiskowego Domu Samopomocy zostały uwieńczone sukcesem. 
12 lipca br. Burmistrz Rychwała podpisał umowę o udzielenie dotacji na sfi-
nansowanie zadania związanego z uruchomieniem ŚDS-u w Rozalinie. Dotację  
w wysokości 1 435 499 zł pozyskano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Kwota ta przeznaczona zostanie na adaptację i wyposażenie budynku 
oraz zagospodarowanie terenu. W kolejnych latach Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki będzie przekazywał środki na funkcjonowanie ŚDS-u. Dzięki dotacji moż-
liwe było podpisanie umowy z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego 
firmą P.U.H. NAWROT Spółka z o. o. na wykonanie zadania pn. Zmiana sposobu 
użytkowania budynku szkoły w Rozalinie na Środowiskowy Dom Samopomocy 
oraz dobudowa szybu windowego i zmiana części dachu. Jeszcze w tym roku uru-
chomiony zostanie ŚDS dla 30 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rychwał 

4 października 2019 r. w Siąszycach odbył się odbiór prac związanych z 
budową lewoskrętu na drodze krajowej nr 25 w kierunku miejscowości 
Grochowy. Zadanie pod nazwą ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na DK 25 w województwie wielkopolskim w m. Siąszyce w ramach 
PBDK Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. Budowa lewoskrętu 
od km 268+800 do km 269+050 realizowała Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. W ramach zadania przebudowano 

odcinek drogi kra-
jowej nr 25 o dłu-
gości 300 m wraz z chodnikami - wykonano trzy skrzyżowania, ka-
nalizację deszczową, kanał technologiczny, oświetlenie przejścia 
dla pieszych oraz oznakowanie drogi poziome i pionowe. Wartość 
robót to ok. 1 932 000 zł. 
Inwestycja ta była od dawna oczekiwana przez mieszkańców Siąszyc  
i całej gminy Rychwał w znaczący sposób przyczyni się ona do po-
prawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego 
na trasie Konin-Kalisz.

oraz gmin ościennych. W Rychwale 
funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy, gdzie młodzież oraz 
dzieci uczą się nie tylko przedmiotów 
szkolnych ale również radzenia sobie w 
codziennym życiu. Po opuszczeniu tej 
placówki absolwenci często nie znajdują 
dalszej możliwości rozwijania się, przez 
co zmuszeni są do pozostania w domach. 
Dom Samopomocy da im szansę na po-
prawę ich sytuacji oraz na to, aby zdo-
byte wcześniej umiejętności nie zostały  
utracone.

OŚWIATA

Nabór  wniosków  na  instalacje  fotowoltaiczne

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Mój Prąd” 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem 
programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicz-

nych na terenie Polski. Z dotacji mogą skorzystać osoby wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają 
zawartą umowę kompleksową na dostawę energii. Dofinasowaniu podlega zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych 
o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Wysokość dotacji:  
do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed 
dniem 23.07.2019 r. Wnioski należy składać w NFOŚiGW w terminie do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 
Więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/
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Szkółka  Kolarska  w  Kucharach  Kościelnych

OŚWIATA

Od stycznia 2018 r w Kucharach Ko-
ścielnych działa Szkółka Kolarska. 
Uczestnicy zajęć - uczniowei klas VI 

- VIII otrzymali kompletne stroje kolar-
skie i rowery – to motywuje dzieci do 
pracy i treningów. Organizatorem pro-

jektu  „Narodowy Projekt Roz-
woju Kolarstwa, Poziom Pierw-
szy – Upowszechnianie Sportu  
w Szkółkach Kolarskich” jest 
Polski Komitet Olimpijski  
w ramach współpracy z Gmi-
ną Rychwał. Projekt polega na 
prowadzeniu zajęć sportowych 
dla uczniów szkół podstawo-
wych. Treningi odbywają się 
w formie zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych przez nauczycie-
la wychowania fizycznego Wie-

sławę Juszczak. Zajęcia są realizowane 
dwa razy w tygodniu po dwie godziny 
i  są dostosowane do lokalnych warun-
ków oraz możliwości fizycznych dzieci. 
Ramowy program zajęć sportowych 
obejmuje: przepisy ruchu drogowego, 
ogólne przepisy bezpieczeństwa w ko-
larstwie, technikę jazdy podstawowej, 
technikę startów, technikę jazdy po 
prostej, szyki kolarskie, zajęcia ogól-
nosprawnościowe, finiszowanie, tere-
nowe zajęcia rowerowe, jazdę w gru-
pie oraz sprawdziany umiejętności np. 
wyścigi kolarskie. Jest to kolejna forma 
spędzenia czasu wolnego, proponowa-
na przez Gminę Rychwał.

Projekt  „uDOSTĘPniacze”  2019

Szkoła Podstawowa w Grochwach zakwalifikowała się do grona 100 szkół biorących udział  
w ogólnopolskim konkursie „uDOSTĘPniacze” organizowanym przez Ministerstwo Inwe-
stycji i Rozwoju. Ma on na celu uwrażliwienia dzieci na potrzeby osób niepełnospraw-
nych oraz barier architektonicznych, infrastrukturalnych, które musza być przez nie po-
konywane na co dzień. Co zrobić by nam wszystkim żyło się lepiej? 
Jak zmieniać i projektować rzeczywistość, aby była ona „dostępna” w takim samym 
stopniu dla każdego? Na te pytania musi odpowiedzieć grupa uczennic i uczniów z klas 
V - VIII będących w zespole opracowującym projekt konkursowy. Trzymamy kciuki!

Wszystko  zaczyna  się  od  przedszkola

Dzień  przedszkolaka  w  Kucharach  Kościelnych

19 września 2019 r. dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie prze-
żyły pierwszą uroczystość przedszkolną w swoim w życiu. 

20 września 2019 r. to ważna data dla wszystkich przedszkola-
ków. Co roku w całej Polsce przedszkolaki świętują swój dzień. 
Również w Kucharach Kościelnych świętowano z tej okazji.  
Zorganizowane zostały różne atrakcje dla naszych milusiń-
skich m.in. malowanie twarzy, fotobudka, gry i zabawy oraz 
słodki poczęstunek. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzy-
mały dyplomy. Ten najważniejszy dzień dla społeczności 
przedszkolnej był pełen radości i beztroskiej zabawy dzięki 
zaangażowaniu wielu ludzi pragnących wywołać uśmiech ra-
dości na twarzach dzieci.

Podczas zajęć otwartych dla rodziców, dzieci które rozpo-
czynają swoją ,,szkolną przygodę” zostały oficjalnie przyjęte 
w poczet społeczności szkolnej. Zanim to jednak nastąpiło 
przedszkolaki musiały przejść test, w którym prezentowały 
wiersze, piosenki, umiejętności taneczne oraz sprawność  
fizyczną. Maluchy dzielnie stawiły czoła wyzwaniu i po wyko-
naniu wszystkich zadań z dumą i przejęciem powtórzyły słowa 
przyrzeczenia. Następnie pani dyrektor dokonała ceremonii 
pasowania poprzez dotknięcie ramienia dziecka ogromnym 
czerwonym ołówkiem. Na koniec nasi milusińscy wysłuchali 
opowieści o magicznej mocy prawdziwego przedszkolaka  
i w śpiewający sposób wyczarowali sobie piękne upominki.  
Rodzice nagrodzili swoje pociechy wielkim koszem słodyczy.
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LETNI  WYPOCZYNEK  W  GMINIE RYCHWAŁ

W tym roku dzieci i młodzież z Gminy 
Rychwał skorzystali z różnych form wypo-
czynku m.in. z kolonii w urokliwej miej-
scowości Murzasichle, obozu harcerskiego  
w Pobierowie, półkoloniach w Rychwale,  
a także obozu strażackiego nad jeziorem śle-
sińskim. W sumie około 300 uczniów i przed-
szkolaków. Czas wakacyjny był wypełniony 
bogatą ofertą, która cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, nawet najmłodszych 
uczestników półkolonii. Proponowane gry  
i zabawy, a przede wszystkim organizowa-
ne wycieczki sprawiły, że dzieci nie miały 
czasu na nudę. Kąpiele w jeziorze i w ba-

OŚWIATA

senie, sprawdzanie umiejętności w parku linowym, 
wędrówki piesze czy zabawy w Indian i kowbojów po-
zwoliły zapomnieć o telefonie, tablecie czy komputerze. 
Ponadto w miesiącu sierpniu organizowane były rów-
nież plenerowe warsztaty plastyczne „Malarskie lato”. 
Na organizację letniego wypoczynku w gminie Rychwał 
pozyskano dofinansowanie m.in. z Kuratorium Oświaty  
w Poznaniu - zadanie pt. „Wakacyjna przygoda – formą 
terapii ”oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś – pro-
gram Wielkopolska Odnowa Wsi 2012-2020. Pozostała 

kwota została pokryta z budżetu gminy Rychwał i wpłat 
rodziców. Organizację wypoczynku letniego wsparło 
również Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny 
w Rychwale oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale.  
30 - osobowa grupadziewcząt i chłopców szkoliła się i 
wypoczywała na obozie szkoleniowym się w Ślesinie. 
Obóz, którego organizatorem było OSP Rychwał przy 
współpracy z burmistrzem Rychwała,  współfinanso-
wany był ze środków MSWiA. W trakcie obozu druhny 
i druhowie mieli wiele ciekawych zajęć, dzięki którym 
poszerzyli wiedzę z zakresu pożarnictwa, czy zasad 

udzielania pierwszej pomocy a tak-
że ćwiczenia ze sprzętem strażackim. 
Uczestnicy obozu odwiedzili rów-
nież Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą  
nr 2 w Koninie oraz Ochotniczą Straż 
Pożarną w Licheniu gdzie mogli po-
znać specyfikę pracy strażaków. 
Młodzież otrzymała zaświadczenia 
uczestnictwa i ukończenia szkolenia, 
które wręczył Burmistrz Stefan Dzia-
mara oraz prezes Andrzej Cholewic-
ki. Młodzież przywiozła wiele wra-
żeń i niezapomnianych wspomnień.
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1 września br.  na stadionie w Dąbroszynie już po raz  
10 odbyły się Zawody Sportowo-Rekreacyjne OLDBOY.  
W rywalizacji udział wzięło 6 jednostek OSP z gminy Rychwał. 
Wszystkie drużyny pokazały ducha walki i charakter. Zma-
ganiom towarzyszyły niesamowite emocje. Najstarszym 
zawodnikiem był druh Eugeniusz Juźwiak z OSP Rychwał. 
Dziękujemy druhom z OSP Dąbroszyn oraz wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w organizację zawodów.  
O podniebienia zgromadzonej publiczności zadbały panie  
z Koła Gospodyń w Dąbroszynie.

15 września 2019 r. na Stadionie Miejskim w Kle-
czewie odbyły się XI Powiatowe Zawody Sporto-
wo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Do zmagań stanęło 19 drużyn z gmin po-
wiatu konińskiego, w tym 7 drużyn kobie-
cych. Naszą gminę reprezentowały dwie 
drużyny. Drużyna żeńska  OSP Czyżew  
i męska OSP Kuchary Kościelne. Druhowie  
z Kuchar Kościelnych okazali się bezkonkuren-
cyjni i zajęli pierwsze miejsce. Gratulujemy zwy-
cięzcą i dziękujemy za godne reprezentowanie 
naszej gminy.

W podpoznańskich Bednarach już po raz 21. odbyło 
się wielkie rolnicze święto – Międzynarodowa Wy-
stawa Rolnicza AGRO SHOW 2019 organizowana 
przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych podobnie jak w poprzednich latach tak  
i w tym nie mogło zabraknąć rolników z gmi-
ny Rychwał. AGRO SHOW to przede wszyst-
kim kompleksowa wystawa, podczas któ-
rej swoją ofertę prezentują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin. 
Swoimi poradami służą przedstawiciele agencji i innych firm z branży. AGRO SHOW to 
jednak przede wszystkim możliwość zapoznania się z nowinkami w świecie maszyn  
i urządzeń rolniczych. To tu swoją premierę ma wiele maszyn.  Rolnicy uczestniczyli  
w bardzo ciekawych pokazach – m.in. w pokazie techniki uprawy w systemie uproszczo-
nym oraz wzięli udział w konferencji pt. „Gospodarstwo rolno produkcyjne w zgodzie  
z naturą i środowiskiem”. Tegoroczny wyjazd okazał się bardzo owocny, mieszkańcy gminy 
nawiązali wiele kontaktów z producentami z całej Polski. Rolnicy przywieźli mnóstwo planów  
i rozwiązań, które chcą wykorzystać w swoich gospodarstwach. Już dziś planują kolejny wyjazd.

SPOŁECZEŃSTWO

Zawody  OLDBOY

Agro  Show  –  Bednary  2019

Najlepsi  w  powiecie

Gratulujemy wszystkim druhom biorącym udział 
w zawodach.                          

Wyniki przedstawiają się następująco: 

1. OSP Broniki, 
2. OSP Dąbroszyn, 
3. OSP Kuchary Kościelne, 

4. OSP Siąszyce 
5. OSP Rychwał,
6. OSP Rozalin.  
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Pomnik  w  Białej  Panieńskiej
SPOŁECZEŃSTWO

„Jest taki cmentarz…
Gdzie zamiast krzyży 

stoją sosny
I wyciągają ku niebu

 ramiona
W modlitwie błagalnej”

W takim miejscu znaleźliśmy się 29 września 
2019 r., przy Pomniku Pomordowanych podczas 
II wojny światowej, na pograniczu dwóch powia-
tów kaliskiego i konińskiego oraz gmin Stawiszyn  
i Rychwał, gdzie odbyła się uroczystość upamiętniająca te straszne chwile sprzed 77 lat. Uczczono 
pamięć tych, którym nie brakowało wiary i sił, ale przede wszystkim poświęcenia. Tych, którzy 
złożyli swe życie w służbie ojczyźnie. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia była Gmina Rychwał. 
We wspólnych obchodach 77 rocznicy udział wzięli licznie zaproszeni goście przedstawiciele ro-
dzin pomordowanych, poczty sztandarowe OSP, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, samo-
rządowcy, mieszkańcy gminy i Rychwał oraz sąsiedniej gminy i Stawiszyn. Podczas obchodów od-
czytano nazwiska 21 poległych osób, którzy zginęli w lesie w Białej Panieńskiej.
Delegacje, przy wtórze werbli, złożyły wieńce i wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Uroczystą 
wartę przy pomniku pełnili harcerze z 98 Drużyny Harcerskiej  "Leśni Podróżnicy" z Grochów  
a o wyjątkową oprawę wydarzenia zadbała Orkiestr Dętą Quantum oraz dzieci i młodzież ze 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej.

Podczas obchodów odczytano nazwiska 
21 poległych osób, którzy zginęli w lesie 

w Białej Panieńskiej: 

1.Leon Banasiak
2. Zdzisław Tomczyk 
3. Jan Rusiniak 
4. Stefan Kubacki 
5. Józef Janiak 
6. Józef Józefowicz 
7. Władysław Kaleta 
8. Jan Kużbik 
9. Michał Olszewski 
10. Walenty Olszewski 
11. Helena Olszewska 

12. Maksymilian Niewiadomski 
13. Józef Kaleta 
14. Władysław Kaleta 
15. Stefan Czajka 
16. Roch Przybył 
17. Stefan Przybył 
18. Józef Urbański 
19. Józef Paszyn  
20. Walenty Miłek 
21. Brunon Wróblewski
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Sierpień to miesiąc, w który w gminie Rychwał rol-
nicy dziękują za zebrane plony. W tym roku Gmin-
ne Dożynki świętowano w Bronikach. 
Uroczystość rozpoczęto barwnym korowodem, któ-
ry przeszedł z Franek, by przybyć do Bronik, gdzie 
odbyła się dziękczynna msza polowa. Dożynkowy 
korowód prowadziła Orkiestra Dęta „Quantum” 
pod batutą Zbigniewa Osajdy. Nie zabrakło pocz-
tów sztandarowych ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy Rychwał prowadzonych przez na-

Dożynki Gminno-Parafialne w Bronikach

nizacji stacji uzdatniania wody, remontu budynku 
po byłej szkole w Rozalinie, gdzie miejsce znajdzie  
30 niepełnosprawnych osób, które będą mogły prze-
bywać w Środowiskowym Domu Dziennej Pomocy, 
a także do budowy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Kucharach Kościelnych i troski o śro-
dowisko poprzez montaż wielu instalacji fotowolta-
icznych.Dożynki to szczególne święto przypomina-
jące, że każdy z nas korzysta z efektów rolniczego 
trudu. To również doskonała okazja, aby podzięko-
wać rolnikom i ich uhonorować. Odznaki honorowe:  

„Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali: Sylwester 
Krzymiński, Krzysztof Szwat i Zbigniew Sztuka.  
Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Konińskie-
go” otrzymali: Stefan Osiewacz , Kazimierz Słomski  
i Marek Michalak. Państwo Ilona i Marek Michalako-

czelnika Piotra Żerkowskiego. Była delegacja go-
spodarzy z Franki i Bronik z wieńcem dożynkowym, 
młodzi rolnicy i starostowie – Agnieszka Walczak 
(sołtys Bronik) i Jacek Kasprzyk (sołtys Franek), 
delegacje z 25 sołectw nie tylko z gminy Rychwał, 
organizacje pozarządowe, Zespół Ludowo- Biesiad-
ny „Bielanki" oraz przedstawiciele władz gminy 
Rychwał i wielu zaproszonych gości. Mszę dzięk-
czynną w intencji rolników odprawił proboszcz 
parafii pw. Wszystkich Świętych w Kucharach Ko-
ścielnych. Po mszy rozkrojono pierwsze bochny 
chleba, którymi Burmistrz Rychwała, Radni Rady 
Miejskiej w Rychwale oraz ks. Czesław Król często-
wali gości dożynek. Burmistrz dziękował rolnikom 
za ich ciężką pracę. Mówił również, że mieszkańcy 
Bronik i Franek sprawili, że nasi rolnicy poczuli się 
wyjątkowo. Gospodarz Gminy nawiązał do moder-
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wie zostali również laureatami tytułu „Powiatowy 
Rolnik Roku 2019”. Prowadzą oni gospodarstwo 
rodzinne Przyzagrodowa Produkcja Sera – Serow-
nia. Kolejnymi bardzo ważnymi odznaczeniami 
były Odznaki honorowe „Zasłużony dla Gminy  
i Miasta Rychwał” - otrzymali je: Sławomir Bart-
czak, Krzysztof Bartczak, Krzysztof Urbański i To-
masz Stasiak. Komisja Rozwoju Wsi Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej  
w Rychwale przyznała wyróżnienia 9 rolnikom „Za 
osiągnięcie wysokich wyników w produkcji rol-
nej i systematyczne unowocześnianie gospodar-
stwa”. Wyróżnienia otrzymali : Anita i Bartłomiej 
Górniak, Ewa i Mariusz Bazela, Marzena i Jarosław 
Szymczak, Monika i Krzysztof Bujakowscy, Bo-

żena i Jan Kasprzyk, Mariola i Marek Jaszczak, Agnieszka i Sławomir Walczak, Mariusz Jędro, Marzena  
i Marcin Smolarz. Dokonano również oceny dekoracji dożynkowych posesji. Jury przyznało 7 wyróżnień  
i 4 nagrody główne. Czołowe miejsca zajęły dekoracje: Żanety Jaworskiej, Czesława Glajnycha, Ja-
rosława Kasprzyka oraz Mariusza Guźniczaka. W słodkim konkursie na najlepsze ciasto dożynko-
we „Mistrz wypieków” zwyciężyły panie Agnieszka Frątczak i Agnieszka Rzewska. Kolejne miej-
sca zajęły ciasta pań: Wioletty Jakubowskiej, Natalii Wróblewskiej, Weroniki Sikorskiej oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich z Dąbroszyna. Można było również skosztować pyszności przygotowanych 
przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bronik i Franek, Rozalina, Kuchar Kościelnych, Jaroszewic Grodziec-
kich, a także druhny z OSP Rychwał. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Kucharach Kościelnych i Zespół Ludowo-Biesiadny „Bielanki”. Gwiazdą wieczoru był zespoły 2Magic 
i B.L.A.S.K. Najmłodsi mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów m.in. pla-
cu zabaw, dmuchańców czy obejrzeć ciągniki rolnicze i zabytkowe wozy strażackie. Impreza trwała do 
późnych godzin nocnych. Szczególne podziękowani kierujemy do mieszkańców Sołectwa Broniki i Franki 
na czele z Agnieszką Walczak i Jackiem Kasprzykiem, Fundacji ,, Geneza" oraz wszystkim osobom, które 
zaangażowały się w organizację tegorocznego Święta Plonów.
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XXVII Ogólnopolski Plener Rysunkowo-Malarski im. Krystyny Drążkiewicz

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Rychwale odbył się 
uroczysty wernisaż wystawy pople-
nerowej. W dwutygodniowym ple-
nerzemalarskim, który odbywał się 
w gminie Rychwał od 8 do 22 wrze-
śnia wzięło udział 50 uczniów z 30 
szkół średnich z całej Polski. Podczas 
pleneru powstało 195 wyjątkowych 
prac. 

Za nami kolejna odsłona 
„Narodowego czytania”. 
W tym roku fragmenty no-
weli pt. ,,Katarynka" Bo-
lesława Prusa czytano  
w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Dą-
broszynie w otoczeniu pięk-
nej scenerii kończącego się 
lata. Fragmenty utworu za-
prezentowali: pani Elżbieta 
Smarz – dyrektor szkoły, 
pan Marek Mizerski – Soł-
tys Dąbroszyna, pani Sylwia 

Organizatorami pleneru było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Stowarzyszenie na rzecz Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu „W Koło sztuki” oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu przy 
współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a także Gminą Rychwał. Podczas wernisażu  
w Rychwale autorzy pięciu najlepszych prac otrzymali indeksy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na studia 
stacjonarne I stopnia na wydziale Malarstwa i Rysunku. Grand prix i jeden z pięciu indeksów na wydział malarstwa na 
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu wywalczyła Aleksandra Drab z Częstochowy. 
Indeksami nagrodzeni zostali również Wiktoria Studnicka z Gorzowa Wielkopolskiego, Oliwia Matlak z Bielska Białej, 
Aleksandra Durska z Kościela i Hubert Pelc z Jarosławia. Zasięg ogólnopolski pleneru umożliwia porównywanie arty-
stycznych umiejętności, nabycie nowych ciekawych doświadczeń i nawiązanie wielu znajomości. 

Mankiewicz – z-ca przewodni-
czącej Koła Gospodyń Wiejskich  
w Dąbroszynie, pani Karolina Gaj-
dzińska – przedstawiciel Rady Ro-
dziców oraz Fabian Jezierski jeden 
z najlepszych uczniów tutejszej 
szkoły. Publiczność z ogromnym 
zainteresowanie wsłuchiwała się 
w czytane fragmenty lektury. Na-
rodowe czytanie na pewno rozbu-
dzi wśród młodzieży zaintereso-
wanie literaturą, a także zachęci 
do promowania czytelnictwa. Już 
dziś zapraszamy do wspólnego 
czytania za rok w kolejnej szkol-
nej placówce.
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„Zakończenie  Wakacji  w  Klimacie  Rocka”

Integracja  wielopokoleniowa  w Gminie  Rychwał

W ostatni weekend wakacji w Parku Miejskim w Rychwale odbyło się „Zakończenie Wakacji w Klimacie Rocka”, którego 
organizatorem była Gmina Rychwał, Kino za Rogiem oraz Zespół PKN ROCK. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. Zoba-
czyć można było m.in. warsztaty rzeźbiarskie, artystyczne arcydzieło Pani Marianny Iwańskiej, pokaz technik interwen-
cyjnych – TG Security Polska, zaprzyjaźnione grupy motocyklowe, występy grupy teatralnej przy Stowarzyszeniu Vida 
Artis, prezentację wyprawy Złombol Team Rychwał, występy kapel rockowych Formind – Konin, To All Units z Ostrowa 
Wielkopolskiego oraz PKN Rock z Rychwala a także bezpłatne atrakcje dla dzieci. Niespodzianką wieczoru było Kino za 
Rogiem w plenerze. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wspaniałego wydarzenia. Jak 
zwykle mieszkańcy świetnie się bawili i wspaniale pożegnali tegoroczne lato i wakacje.

KULTURA

Nowości  wydawnicze  dla  bibliotek             
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale w ramach 
programu Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bi-
bliotek publicznych w roku 2019 otrzymała dotację w wysokości 

– 9855,00 zł. Celem Programu, jest wzmocnienie aktywności czy-
telniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu 
liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników 
bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budo-
wanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wy-
dawniczych.

,,Muzyka to prawo moralne, daje wszechświat duszy, skrzydła umy-
słowi  i życie wszystkiemu. Bez muzyki życie było by błędem". Kieru-
jąc się słowami Platona, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale  
realizuje projekt pn. „Bo warto śpiewać- muzyczny dialog pokoleń” 
współfinansowany ze środków programu "Działaj Lokalnie " Polsko

-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizowanego Przez Akademię 
Filantropii W Polsce  oraz Stowarzyszenia „ Solidarni w Partnerstwie” 
Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i talentów muzycznych 
członków chóru UTW  oraz mieszkańców i młodzieży Gminy Rychwał. 
Dzięki środkom uzyskanym z projektu oraz sponsorom uda-
ło się zakupić instrument klawiszowy, który jest bardzo pomoc-
ny podczas prób oraz występów. Zwieńczeniem projektu będzie 
występ podczas wydarzenia lokalnego „Pyrczok-podwieczorek  
z pyrą”. ,,Śpiewać każdy może – kontynuacja warsztatów wokalnych” 
to kolejny projekt realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Rychwale. W ramach w/w projektu Stowarzyszenie jest inicjatorem  

międzypokoleniowych, warsztatów wokalnych 
wokalne dla społeczności lokalnej z terenu Wiel-
kopolski. Umiejętności zdobyte podczas warszta-
tów będzie można podziwiać podczas Gminnego 
Dnia Seniora. Już dziś wszystkich bardzo serdecz-
nie zapraszamy.



SPORT
Sportowcy  rozpoczęli  sezon  piłkarski

Zespół seniorów rychwalskiego klubu LKS Zjednoczeni 
Rychwał rozpoczął właśnie zmagania w Lidze Między-

okręgowej. W ośmiu meczach, które do tej pory roze-
grała drużyna udało im się zgromadzić 4 punkty. Jeszcze 
lepiej spisują się grupy młodzieżowe, które wyróżniają 
w swoich rocznikach. Zespoły Młodzika i Trampkarza 
Młodszego, trenera Przemysława Skibiszewskiego pro-
wadzą w lidze w swoich kategoriach wiekowych. Nato-
miast Zespół Żaka Młodszego, którego trenerem jest 
Damian Szczepaniak po trzech zwycięstwach i remisie 
prowadzi w swojej kategorii wiekowej rywalizując z 
bardzo silnymi zespołami. Wyniki Naszych młodych 
piłkarzy pokazują, że o przyszłość rychwalskiego klubu 
nie trzeba  się martwić. Klub LKS Zjednoczeni zachęca 
dzieci nie tylko z gminy Rychwał do aktywnego spędza-
nia czasu wolnego i  gry w piłkę nożną!

XXXV  Ogólnopolski  Bursztynowy  Rajd  Rowerowego
 po  Wielkopolsce  Wschodniej.

Od 30 sierpnia do 1 września 2019 roku 
Rychwał stał się rowerową stolicą XXXV Ogól-
nopolskiego Bursztynowego Rajdu Rowero-
wego po Wielkopolsce Wschodniej. Rajd od-
był się pod patronatem Burmistrza Rychwała. 
Organizatorem wydarzenia była Sekcja Tury-
styki Rowerowej CIKLO Klubu Turystycznego 
PTTK w Koninie. Projekt wsparło również 
Starostwo Powiatowe i Miasto Konin. Osiem-
dziesięcioro uczestników z Łodzi, Warszawy, 
Płocka, Wałbrzycha, Strzelna, Inowrocławia, 
Pleszewa, Środy, Jarocina, Krotoszyna, Goliny, 
Rychwała, Kuchar Kościelnych i Konina po-
znało gościnność Gminy Rychwał. Baza rajdu 

mieściła się w Hali widowiskowo-sportowej  
w Rychwale. W sobotę 31 sierpnia cykliści 
zwiedzali najpiękniejsze zakątki naszej gmi-
ny. Pokonując 70 km trasę odwiedzili drew-
niany kościół z 1795 r. w Kucharach Kościel-
nych, Izbę pamięci w Siąszycach oraz Kościół  
w Grochowach. Podczas podsumowania 
rajdu, które odbyło się w niedzielę laureaci 
konkursów otrzymali nagrody, a drużyny 
pamiątkowe puchary, wręczone przez Bur-
mistrza Rychwała Stefana Dziamarę. Mamy 
nadzieję, że ten rajd na długo zapadnie  
w pamięci cyklistów, którzy jeszcze nie raz 
będą chcieli odwiedzić naszą gminę.


