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„Unijna inwestycja dekady”- tytuł ten przypadł zrealizowanej przez Gminę Rychwał rewitalizacji 
miejskiego rynku. Jest  to doskonałe zwieńczenie starań Gminy w pozyskiwania środków unijnych i 
realizowaniu projektów, podnoszących standard i warunki życia lokalnej społeczności oraz przykład 
tego jak środki unijne zmieniają nasze najbliższe otoczenie. 
Gmina Rychwał postanowiła zainwestować i poszukać środków unijnych na zagospodarowanie 
terenów zielonych oraz miejsc rekreacji na terenie Gminy. Efektem było uzyskane dofinansowanie w 
ramach PROW 2007-2013 LEADER Odnowa i rozwój wsi” na rewitalizację rychwalskiego rynku. W 
ramach projektu nasadzono zieleń, wykonano alejki z kostki brukowej oraz zamontowano fontannę. 
Odnowiony rynek stał się wizytówką miasta, promocją Gminy, ale przede wszystkim miejscem 
imprez okolicznościowych takich jak koncerty orkiestry dętej „Quantum” czy noworocznego 
kolędowania mieszkańców. To właśnie ta inwestycja stała się w powiecie konińskim najlepszą unijną 
inwestycją dekady, tym bardziej więc utwierdza nas w przekonaniu, że warto sięgać po środki unijne.   
 
10 lat Polski w Unii Europejskiej to ponad 8 mln złotych pozyskanych przez Gminę Rychwał z 
funduszy unijnych, w tym 80 % to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Najważniejsze projekty tego okresu zrealizowane na terenie gminy Rychwał to projekty z zakresu 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i kulturalno – rekreacyjnej.  
Na przestrzeni 2011-2012 roku zrealizowano w ramach PROW 2007-2013 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na 
terenie Gminy Rychwał. Wartość projektu to ponad 4 mln zł z czego dofinansowanie wyniosło 75% 
kosztów kwalifikowalnych tj. ponad 2,4 mln. W ramach przedsięwzięcia rozbudowano sieć 
kanalizacyjną na terenie miasta Rychwał, dokonano kompleksowego remontu Stacji Uzdatniania 
Wody w Rozalinie oraz wybudowano około 16 km sieci wodociągowej na terenie całej Gminy. 
Ogromne znaczenia miała modernizacja SUW oraz połączenia tranzytowe, które w przypadku awarii 
jednej ze stacji umożliwiają zasilenie sieci wodociągowej z innej stacji. 
 
 

 
 
Jednym z pierwszych unijnych wyzwań był obiekt Biblioteki w Rychwale, która dzięki 
dofinansowaniu w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi została generalnie odbudowana i 
kompleksowo wyposażona, łącznie z podjazdem dla niepełnosprawnych.  W dwukondygnacyjnym 
budynku znajduje się wypożyczalnia książek wraz z kąciekiem dla dzieci, sala komputerowa z 
ogólnodostępnym internetem oraz czytelnia.  Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 1 mln zł, z 
czego pozyskano dofinansowanie w wysokości 800 tys. zł. Dziś biblioteka już sama jako instytucja 
kultury aplikuje zarówno o środki unijne jak i granty ministerialne, rozwijając i propagując życie 
kulturalne Gminy poprzez konkursy czytelnicze, recytatorskie, wystawy, spotkania autorskie.  



 
 

 
 
 
Rychwał pozyskała również środki na remont świetlic wiejskich. W 2006 roku w ramach SPO ROL 
2004-2006 rozbudowano i wyremontowano świetlicę wiejską w Glinach. Pozyskano wtedy 
dofinansowanie rzędu 380 tys. przy ogólnej wartości projektu około 600 tys. złotych. Odnowiona 
świetlic stała się centrum życia kulturalnego Gminy i siedzibą dla rozwijającego się Zespołu  Ludowo 
Biesiadnego  „Bielanki”, który w 2011 roku otrzymał dofinansowanie na rozwój i promowanie swojej 
działalności. Gminie Rychwał udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie w kwocie 17 tys. złotych. 
Zespół mógł zakupić ludowe stroje, sprzęt muzyczny, jak również mógł pod okiem specjalistów 
trenować śpiew i grę na instrumentach. 
W 2010 roku ze środków PROW 2007-2013 działania Odnowa i rozwój wsi wyremontowano 
świetlicę wiejską w miejscowości Franki. Dofinansowanie obejmowało remont generalny budynku 
oraz doposażenie a dofinansowanie wyniosło około 390 tys. W tym samym roku w ramach tzw. 
„małych projektów” w Jaroszewicach Rychwalskich ocieplono cześć budynku Domu Kultury. 
Dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia w kwocie 18 333 zł było doskonałym początkiem 
odnawiania i doposażenia budynku, czego podjęli się już sami mieszkańcy zarówno ze środków 
własnych jak w ramach Funduszu Sołeckiego. Działania ukierunkowane na poprawę warunków życia 
społecznego i kulturalnego na wsi poprzez nawet drobne remonty sprzyja integracji mieszkańców i 
mobilizuje do dalszego działania.  
 
 

 
 



 
Gmina Rychwał zyskała wiele dzięki członkostwu w stowarzyszeniu „Solidarni w partnerstwie”, gdyż 
dało to możliwość aplikowania o dodatkowe środki z PROW 2007-2013 w ramach osi IV LEADER 
na odnowę i rozwój wsi oraz w ramach tzw. „małych projektów”. W ramach LEADER –a Gmina w 
2013 roku wykonało ponad 2 km ciągu pieszego w miejscowości Rychwał i Grabowa, wartość tego  
projektu przekroczyła 600 tys. złotych a pozyskane dofinansowanie wyniosło około 370 tys. „Małe 
projekty” zrealizowane w Gminie Rychwał to zagospodarowanie skweru przy ul. Wiśniowej w 
Rychwale obejmujące wykonanie palcu zabaw dla dzieci. Całość projektu pochłonęła 30 tys. a 
pozyskane dofinansowanie to 17 tys. złotych. W ramach „małych projektów” zrealizowano również 
remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale, gdzie beneficjentem była straż, której na 
inwestycje wartości 42 tys. udało sie pozyskać dofinansowanie wielkości 21 tys. złotych.  
 
 

                           
 
Gmina Rychwał sięgała również po środki z programów regionalnych. W 2011 roku w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przebudowała ponad 2,5 km drogi gminnej i  
położono 400 m chodnika w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie. Inwestycja kosztowała 1,2 mln 
zł a dofinansowanie wyniosło 600 tys. zł. Nowy wybudowany odcinek drogi połączył drogę krajową 
nr 25 z drogą wojewódzką nr 443 stanowiąc jednocześnie „obwodnicę” Jaroszewic Rychwalskich. 
Projekt nie tylko podniósł standardy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo na drodze, ale również 
zwiększył atrakcyjność gospodarczą przyległych terenów inwestycyjnych, co stwarza perspektywy 
rozwojowe dla Gminy. 
   

 

 
 

 



Gmina Rychwał aplikując skutecznie o środki unijne wspiera również instytucje funkcjonujące na jej 
terenie o pozyskiwanie dotacji unijnych. Zarówno szkoły jak i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
aplikowali o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Udało się zrealizować projekt pn. Aktywna integracja w Gminie Rychwał, gdzie 
poprzez szkolenia i konsultacje udało się przystosować osoby będące zagrożone wykluczeniem 
społecznym do wymogów współczesnego świat pod względem aktywizacji zawodowej. Szkolenia 
ukierunkowały osoby uczestniczące w projekcie na realia i potrzeby lokalnego rynku pracy. Całkowity 
koszt projektu w 100% był finansowany ze środków EFS i wyniósł ponad 260 tys. zł.  
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców dzięki Programowi Operacyjnemu 
Kapitał Ludzki działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej utworzono w 2011 roku punkt przedszkolny przy szkole podstawowej w Kucharach 
Kościelnych „Bajkowa kraina”.  Koszt projektu wyniósł prawie 700 tys. zł. W ramach projektu w 
pierwszym roku przyjęto 25 dzieci, które oprócz realizowania podstawy programowej miały 
możliwość skorzystania z porad specjalistów: logopeda czy psycholog, uczestniczyć w zajęciach 
dodatkowych  (taniec, język angielski) oraz wycieczkach, w ktorych często uczestniczyli też i rodzice. 
W pozyskiwaniu środków unijnych bierne nie pozostały również parafie rzymskokatolickie z terenu 
Gminy Rychwał, którym udało się w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi pozyskać 
prawie 600 tys. dofinansowania: 
- Parafia Rzymskokatolicka w Kucharach Kościelnych odnowiła zabytkowy kościół drewniany, 
wartość projektu 550 tys. dofinansowanie 400 tys.  
- Parafia Rzymskokatolicka w Grochowach na odnowienie również zabytkowego ogrodzenia uzyskała 
przy ogólnej wartości projektu 250 tys. zł. dofinansowanie w kwocie 188 tys. zł.  
 
 

 
 
 
Gmina Rychwał jest świadoma „pozytywnych konsekwencji” płynących z realizacji projektów 
unijnych. Z jednej strony narzucają  na Gminę obowiązki zarządzania i eksploatacji nowych obiektów, 
ale z drugiej niosą pozytywne aspekty jak poprawa warunków i standardu życia, zwiększają 
bezpieczeństwo, dają dostęp do kultury, poprawiają we wszystkich aspektach infrastrukturę, co 
wpływa korzystnie na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a w perspektywie czasu przyciągnie 
inwestorów. W związku z powyższym Gmina Rychwał nie przerwanie wyciąga rękę po środki unijne. 
 
 


