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I. Charakterystyka miejscowości Rychwał 
 
 
 

Mapa Gminy Rychwał 

 
Źródło: Przewodnik z mapą po trasie rowerowej 

 
 

Rychwał 
GMINA - Rychwał 

POWIAT – koniński 
WOJEWÓDZTWO – wielkopolskie 
LICZBA MIESZKAŃCÓW - 2381 

POWIERZCHNIA– 969 ha 
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Lokalizacja 
 
   Miasto Rychwał jest siedzibą władz miejsko-wiejskej gminy Rychwał. 
Miasto to zlokalizowane jest w województwie wielkopolskim w południowej części 
powiatu konińskiego. 
Rychwał leży na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 Konin – Kalisz oraz drogi 
wojewódzkiej Tuliszków – Jarocin, 18 km na południe od Konina. 
   Układ przestrzenny Rychwała, związany jest z jego początkami, jak większość 
miast lokowanych na prawie niemieckim centrum miejscowości ukształtowało się 
wokoło prostokątnego rynku. W jednym z jego narożników usytuowany jest ratusz 
a z leżącego naprzeciwko rogu rynku prowadzi ulica wiodąca do kościoła 
parafialnego. Zabudowa Rychwała ma głównie parterowy i jednopiętrowy 
charakter. 
 
 

Krajobraz 
 
   Rychwał leży na Równinie Rychwalskiej, równina ta jest integralną częścią 
Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej, ciągnącej się od Warszawy doliną Bzury, 
Warty, Obry, Odry i dalej Szprewy i Łaby aż po Hamburg. Niemal cały krajobraz 
powiatu konińskiego ukształtowany został przez zalegający tam obszar lądolodu. 
Część południowa powiatu, w tym Równina Rychwalska, ukształtowana została 
przez zlodowacenie środkowopolskie stanowi teren płaski, monotonny, na którym 
rzek jest niewiele, a jezior i wzniesień nie ma prawie wcale. 
 
   Rychwał jest małym, rolniczym miastem charakteryzującym się głównie 
parterową i jednopiętrową zabudową z dominującą zabudową murowaną, 
możemy tu zauważyć gdzieniegdzie przedwojenne zabudowania drewniane. Do 
najbardziej widocznych dominant krajobrazu miejskiego Rychwała należy kościół 
św. Trójcy, wieża remizy strażackiej i Budynek ratusza miejskiego. 
 
 

Historia 
 
   Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca Rychwała pochodzi z 1394 roku.             
W okresie 1394-1416 miasto uzyskało prawa miejskie. Miasto lokowane było na 
prawie niemieckim i stanowiło szlachecką własność prywatną. O jego rozwoju 
decydowały przede wszystkim czynniki własnościowe, gospodarcze i społeczne. 
   Lokacja Rychwała była procesem kilkuetapowym, który obejmował zgodę 
monarchy na usytuowanie, przygotowanie osady do lokacji, dokonanie formalnej 
lokacji przez właściciela. Po zatwierdzeniu przez kancelarię monarszą nadano 
mieszkańcom osady prawo do zajmowania się rzemiosłem i handlem wraz                 
z prawem do odbywania 6 jarmarków w roku. 
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   Właściciel przyznał mieszkańcom place do zasiedlenia; powstał ratusz - 
siedziba władz, gdzie urzędował burmistrz i wójt wraz z ławą. 
   Na przełomie XIV i XV w. na terenie Rychwała znajdował się zamek obronny                
z basztami i fosami, zbudowany na sztucznej wyspie. 
   W 1864 roku na mocy ukazu carskiego rozpoczęto likwidację miasta. W 1870 
roku Rychwał stracił prawa miejskie. Jedyną działalnością na jaką zezwolił 
zaborca było powstanie straży pożarnej. 
   Podczas I wojny światowej Rychwał przejęli Niemcy. Pojawiła się wtedy szansa 
na odzyskanie praw miejskich. W styczniu 1917 roku w Warszawie władze 
niemieckie podjęły decyzję o przywróceniu Rychwałowi praw miejskich, które 
utrzymał do dzisiaj. 
 

Warunki klimatyczne 
 
   W miejscowości Rychwał jak i na terenie całej Gminy panuje klimat 
umiarkowany. Charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych, związanych 
z globalną cyrkulacją mas powietrza, napływającego znad Atlantyku i basenu 
Morza Śródziemnego. Występują tu mniejsze od przeciętnych w Polsce 
amplitudy temperatur, wiosny i lata są ciepłe i wczesne, a zimy łagodne                     
z nietrwałą pokrywą śnieżną. Dni z przymrozkami w tym regionie jest od 100 do 
110. Pokrywa śnieżna zalega od 50 do 80 dni. Okres wegetacyjny trwa od 210 do 
220 dni. Największy udział stanowią wiatry z kierunku zachodniego (około 27 %), 
najmniejszy udział stanowią natomiast wiatry północne (około 4 %). 
   Klimat cechuje się niskim rocznym poziomem opadów atmosferycznych 
(średnia około 500 mm), choć występujące duże ilości opadów w krótkim czasie 
powodują powodzie w pradolinie Warty i utrudniają prace polowe. Przeciętnie           
w ciągu roku występuje około 50 dni słonecznych i około 130 dni pochmurnych. 
Średnia temperatura powietrza waha się w granicach +8˚C. 
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II. Planowane kierunki rozwoju 
 
   Kierunki rozwoju miejscowości Rychwał wyznacza opracowana strategia 
rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków jej rozwoju oraz miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. W Strategii Rozwoju gminy Rychwał 
wyznaczone zostały trzy zasadnicze obszary problemowe do których przypisane 
zostały poszczególne cele strategiczne. Wyznaczają one poniższe kierunki 
rozwoju miasta Rychwała: 
 
1. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej 

 
Stworzenie systemu wspierania przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy. 
Stworzenie sprzyjających warunków dla inwestorów zewnętrznych. Kierunki te 
powinny być realizowane w Rychwale poprzez rozwijanie przedsiębiorczości            
w oparciu o wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
tereny pod aktywizację gospodarczą. Istotne będzie również opracowanie 
programu promocji gospodarczej. 
Tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rolniczym (w granicach 
administracyjnych miasta Rychwała znajduje się 268 gospodarstw rolnych). 
 
2.  Kształtowanie zasobów ludzkich. 
 
Wzrost szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Ten kierunek rozwoju 
realizowany powinien być poprzez wysoki standard i rozwijanie oferty 
edukacyjnej oraz oferty kulturalnej. 
Zahamowanie odpływu młodych ludzi. Ten kierunek rozwoju realizowany 
powinien być poprzez rozwijanie budownictwa mieszkaniowego w Rychwale               
w oparciu o przygotowane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Rozwijanie budownictwa 
mieszkaniowego powinno stać się jednym z ważnych elementów 
przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia i przyczynić się do rozwoju 
przedsiębiorczości z wykorzystaniem lokalnych zasobów ludzkich. Należy 
tworzyć także warunki do rekreacji i uprawiania sportu, czy umożliwiania 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Podnoszenie estetyki miejscowości                   
i ciekawe aranżacje zieleni miejskiej będą miały również swój pozytywny wpływ. 
 

3. Wzrost jakości życia mieszkańców 
 
Budowa brakującej infrastruktury komunalnej 
   Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej 
(wodociągi, kanalizacja, gospodarka odpadami, drogi, chodniki, place zabaw i 
rekreacji, budowa placów handlowych itp.) jest z pewnością najważniejszym 
oczekiwaniem mieszkańców. 
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   Na obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa do powyższej infrastruktury 
miejskiej należy dołączyć dostępność do ciekawie urządzonych parków i placów 
zabaw dla dzieci, czy estetykę ulic i placów miejskich. 
Zwiększenie oferty kulturalnej 
Zwiększenie oferty w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej i 
bezpieczeństwa. 
Tworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji 
Zapewnienie zarówno młodzieży jak i dorosłym szerszego dostępu do obiektów 
sportowych i rekreacyjnych odgrywać będzie dużą rolę w kształtowaniu oferty 
cywilizacyjnej w miejscowości, z pewnością przyczyni się do poprawy kondycji 
zdrowotnej społeczności, a pośrednio do zmniejszenia patologii społecznych. 
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III. Inwentaryzacja zasobów – stan rzeczywisty 
 
Ludność 
 
   Wg danych na dzień 31.12.2008 r. Rychwał zamieszkiwało 2381 mieszkańców 
co stanowi ok. 28% mieszkańców całej gminy. Liczba gospodarstw domowych 
wynosi 687. 
 

Tabela 1. Ludność miejscowości Rychwał w latach 2000-2008 

Rok 
Liczba 

mieszkańców 

2000 2254 

2001 2289 

2002 2373 

2003 2367 

2004 2377 

2005 2389 

2006 2382 

2007 2392 

2008 2381 
      
                                       Źródło: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale 
 

     Jak widać z powyższych danych liczba mieszkańców utrzymuje się na stałym 
poziomie, w ciągu ostatniej dekady nie odnotowano ani gwałtownego wzrostu ani 
też spadku liczby mieszkańców. 
     

Bezrobocie  
 
   W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie z terenu gminy Rychwał na dzień 
31.12.2008 r. zarejestrowane były 294 osoby bezrobotne, w tym 180 kobiet. 
Prawo do zasiłku posiadało 47 osób. W stosunku do 2007r., liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 30%. 

Tabela 2. Struktura bezrobotnych w Gminie Rychwał  w latach 2000-2008 

Wyszczególnienie  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Liczba bezrobotnych 
ogółem 

764 845 803 786 781 669 626 462 294 

Liczba bezrobotnych 
kobiet 

369 392 383 384 399 353 354 270 180 

Liczba bezrobotnych 
z prawem do zasiłku 

141 166 135 126 124 40 31 41 47 

Źródło: http://www.pup.konin.pl/?dzial=5 

http://www.pup.konin.pl/?dzial=5
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Kapitał społeczny  
 

W Rychwale działają: Ludowy Klub Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Uczniowskie Kluby Sportowe, Koło 
Wędkarskie „Lin”, Koło Łowieckie „Żubr”, świetlica środowiskowa Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Orkiestra Dęta przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 
OSP powstała 18 lutego 1902 roku, licząca wówczas 26 członków. Rok później 
założono Orkiestrę Dętą. 
Po ponad 100 latach istnienia, szeregi OSP są znacznie liczniejsze.  
Orkiestra Dęta liczy obecnie 68 członków.  

Począwszy od roku 2006 na terenie sześciu gmin w tym również Rychwała 
działa Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.  
Stowarzyszenie zrzesza w swoich szeregach w obecnej chwili 153 członków,          
w tym 30 członków z Gminy Rychwał w podziale na trzy sektory; sektor 
publiczny, sektor prywatny i sektor społeczny. 
Finansowanie działania Stowarzyszenia ze środków unijnych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozwala na realizację kompleksowych 
projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności 
rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu  i 
zasobów historyczno – kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów 
regionalnych, a także działania szkoleniowe. 

 
 

Zasoby przyrodnicze 
 
   Na terenie gminy Rychwał znajdują się kompleksy leśne, przez które 
przebiegają piesze szlaki turystyczne oraz rekreacyjna trasa rowerowa.  
Wzdłuż wytyczonego szklaku rowerowego ustawione są tablice informacyjne, 
wskazujące na ciekawostki przyrodnicze, zwyczaje dzikiego ptactwa i zwierzyny.  
   W okolicach miasta Rychwał jest obszar z unikatowymi stanowiskami 
roślinności błotnej „Bagno”, a we wsi Rybie stanowiska sosny pospolitej (pinus 
silvestris) wiek ok. 200 lat, obwód pierścienicy 200 cm, wysokość 18m 
stanowiący pomnik przyrody . 
   W granicach administracyjnych miasta Rychwała brak jest kompleksów 
leśnych, ulice i place są jednak obsadzone drzewami znajduje się także pas 
zieleni izolacyjnej położony na wschód od drogi krajowej nr 25, oraz park miejski 
przy ul. Tuliszkowskiej o powierzchni 1 ha graniczący od zachodu ze strumieniem 
wypływającym z rejonu starej fosy zamku Rychwalskiego, oraz park                      
o powierzchni 4,12 ha założony w XIX. 
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Oświata 
 
   Na terenie miasta Rychwał zlokalizowane są cztery placówki oświatowe, trzy          
z nich (Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) podlegają bezpośrednio 
Urzędowi Gminy i Miasta  w Rychwale natomiast za Specjalny Ośrodek Szkolno- 
Wychowawczy odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Koninie. 
 
Tabela 3. Placówki oświatowe na terenie miejscowości Rychwał. 
 
 

Lp. Rodzaj placówki Ilość uczniów Ilość nauczycieli 

1. Przedszkole 50 4 

2. Szkoła podstawowa 261 31 

3. Gimnazjum 388 33 

4. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

92 35 

 Razem 791 103 

 
Ochrona zdrowia 
 
    Na terenie miasta znajduje się należący do gminy budynek Ośrodka Zdrowia, 
w którym prowadzona jest praktyka lekarzy rodzinnych, oraz stacjonuje karetka 
Pogotowia Ratunkowego, obsługująca teren trzech gmin – Rychwała, Grodźca 
oraz Rzgowa. W mieście funkcjonują również dwie apteki. 
 

Opieka weterynaryjna 
 
   Na terenie Rychwała znajduje się prywatna praktyka weterynaryjna 
 

Bezpieczeństwo 
 
   Na terenie miasta swoją siedzibę posiada Komisariat Policji, który swym 
zasięgiem działania obejmuje rejony trzech gmin tj. Rychwała, Grodźca                       
i Rzgowa.  
 

Rolnictwo 
   Na terenie miasta Rychwał znajduje się 268 gospodarstw rolnych, o ogólnej 
powierzchni 923,46 ha 
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Tabela 4. Gospodarstwa rolne na terenie miejscowości Rychwał. 

Lp. Powierzchna użytków rolnych Ilość gospodarstw 

1. 0,1 – 2 ha                                115 

2.   2 – 5  ha 93 

3.   5 – 7  ha 26 

4.  7 – 10 ha 18 

5. 10– 15 ha 14 

6.                  pow. 15 ha 2 

 
   Spośród wszystkich gospodarstw 219 gospodarstw prowadzi działalność 
rolniczą na łącznym areale 665,3 ha. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla 
trzody chlewnej 1103 szt., bydła – 227 szt. oraz drobiu 5137 szt. Na 100 ha 
użytków rolnych w miejscowości Rychwał przypada 151,1 szt. w całej gminie 
Rychwał 247,7 szt., a w powiecie konińskim 120,3 szt. trzody chlewnej. Obsada 
bydła w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wynosi 31,1 szt., co                            
w porównaniu do całej gminy (51,6) i do powiatu (42,2 szt.) jest wartością 
zdecydowanie niższą.                                                                                            
   W produkcji roślinnej zdecydowanie dominują uprawy zbożowe wśród których 
największy udział ma żyto, co związane jest również ze zdecydowaną przewagę 
słabszych klas bonitacyjnych uprawianych terenów. Pozostałe uprawy roślinne          
w skali całkowitej powierzchni zasiewów mają bardzo małe znaczenie. 
 
Tabela 5. Użytkowanie gruntów w wg granic administracyjnych w Rychwale  
 

Lp. Wyszczególnienie  Ogółem w ha Ogółem w % 

1. Użytki rolne 730,5 92,9 

a Grunty orne 624,4 79,4 

b Sady 8,8 1,1 

c Łąki 89,5 11,4 

d Pastwiska 7,8 1,0 

2. Lasy i grunty leśne 8,4 1,1 

3. Pozostałe grunty i nieużytki 47,1 6,0 

 RAZEM 786,0 100,0 

 
Tabela 6.  Klasy bonitacyjne gleb z terenu miejscowości Rychwał. 
 

Lp. Wyszczególnienie IIIa IIIb  IVa          
IVb 

V VI VIz 

1. Grunty orne 1,17 7,10 60,50  
109,80 

356,55 242,55 5,33 

2. Użytki zielone - 5,54 86,96 75,35 4,75 - 

 Razem użytki 
rolne 

1,17 12,64 257,26 431,9 247,3 5,33 
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Gospodarka 
 
   Według danych Urzędu Gminy i Miasta Rychwał na terenie Rychwała działa 
148 podmiotów gospodarczych, z czego 68 prowadzi działalność handlową 
głównie w zakresie artykułów spożywczych, przemysłowych, rolniczych, 
budowlanych, paliwa, odzież, obuwie, opału itp. Pozostałe przedsiębiorstwa 
prowadzą działalność usługową (usługi transportowe, budowlane, stolarskie, 
instalatorstwo, samochodowe, usługi dla ludności) bądź usługowo-produkcyjną. 

 
Surowce mineralne 
 
   W północno-zachodniej części gminy Rychwał znajdują się złoża węgla 
brunatnego, jednak w granicach administracyjnych miasta Rychwał nie ma 
udokumentowanych złóż surowców naturalnych. 
 

Komunikacja 
 
   Miasto Rychwał ma rozbudowaną sieć komunikacji drogowej o różnych 
kategoriach: 
   - droga krajowa nr 25 Konin-Kalisz-Ostrów 
   - droga wojewódzka nr 443 Jarocin-Rychwał-Tuliszków 
   - drogi powiatowe ulice: Grabowska, Józefów, Konińska, Żurawin, Milewo, 
Sokołów, Sportowa, Kaliska, Złotkowska. 
   - drogi lokalno- miejskie, ulice: Plac Wolności, , Kościelna, Krótka, Kwiatowa, 
Agrestowa, Malinowa, Morelowa, Porzeczkowa, Przedszkolna, Słoneczna, 
Wiśniowa, Okólna, Ogrodowa, Polna, Łąkowa, Chabrowa, Nowa, Szkolna, 
Tenisowa, Piłkarska, Kolarska,  Gimnazjalna, Łączna, Targowa, 
   - drogi gminne: nr 4764 Rychwał-Grabowa-Wardeżyn 
                            nr 4792 Rychwał-Jaroszewice Rychwalskie 
                            nr 4774 Rychwał-Dąbroszyn 

 
Gospodarka wodno-ściekowa 
 
   Miasto Rychwał zaopatrywane jest w wodę pitną ze stacji uzdatniania wody 
zlokalizowanej przy ul. Kaliskiej. Woda pompowana jest do stacji uzdatniania 
wody z dwóch odwiertów głębinowych. 
   Miasto zwodociągowanie zostało praktycznie w 100%, wykonane zostały 557 
przyłączy wodociągowych. 
   W granicach administracyjnych miasta Rychwał znajduje się mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia ścieków, która odbiera ścieki miejskie oraz pełni 
funkcje oczyszczalni zbiorczej dla miejscowości przylegających do Rychwała.          
W 2008 r. stan skanalizowania miasta można ocenić na ok. 90%. Wykonano już 
644 przykanaliki, do istniejącej sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 416 lokali 
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mieszkalnych, przyłączone zostały również główne budynki użyteczności 
publicznej jak: ratusz miejski (budynek 1 i 2), Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ośrodek Zdrowia, Bibliotekę Gminną, Parafię 
rzymskokatolicką, Bank Spółdzielczy. Różnica w liczbie przykanalików i liczby 
przyłączeń do kanalizacji wynika z faktu że z przyczyn ekonomicznych wiele 
posesji nie stać było na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, część 
przykanalików znajduje się również jako zbrojenie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe.                                                           
 

Gospodarka odpadami stałymi 
 
    Organizacją gospodarki komunalnej na ternie miasta Rychwał zajmuje się 
Urząd Miasta i Gminy, który koordynuje działania podejmowane w tej dziedzinie. 
Jednostką wypełniającą z ramienia Urzędu zadania usuwania odpadów jest 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale. 
     

Kultura 
 
    Na terenie miasta Rychwał działa jedna instytucja kultury, którą  jest Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna obsługująca teren miasta i gminy Rychwał. 
Biblioteka jako instytucja kultury przez swoją działalność merytoryczną służy 
społeczności lokalnej upowszechniając wiedzę i dorobek kultury za 
pośrednictwem książek, czasopism oraz Internetu. 
    Biblioteka na dzień 31.12.2008 r. posiada 15 515 woluminów z czego: 
                    -   literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 2 813, 
                    -   literatura piękna dla dorosłych – 6 332, 
                    -   niebeletrystyka – 6 370. 
 
Tabela 7.  Liczba czytelników w latach 2004-2008 w bibliotece w Rychwale 
 

Lp. Rok Liczba czytelników Liczba wypożyczeń 

1. 2004 691 15441 

2. 2005 740 16114 

3. 2006 743 16548 

4. 2007 750 16641 

5. 2008 778 18253 

 
Liczba czytelników systematycznie z roku na rok wzrasta osiągając 778 osób               
w 2008 r. co stanowi wzrost o blisko 12,6 % w porównaniu do roku 2004. 
Najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie i studenci (60 % ogółu 
czytelników). Wraz ze wzrostem liczby czytelników systematycznie wzrasta liczba 
wypożyczeń, co stanowi wzrost o 18 % w porównaniu do roku 2004. 
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Biblioteka jako instytucja upowszechniania kultury, poza działalnością ściśle 
związaną z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem materiałów 
bibliotecznych, prowadzi działalność kulturalno – edukacyjną, promującą książki           
i czytelnictwo.    
Zadania edukacyjne realizowane są poprzez: lekcje biblioteczne , konkursy 
lokalne, wystawki książek i gazetki informacyjne o życiu i twórczości autorów, 
głośne czytanie bajek, oglądanie filmów i bajek na video . 
   Dużym zainteresowaniem cieszy się czytelnia internetowa, zapewniająca 
lokalnej społeczności powszechny dostęp do Internetu w celach edukacyjnych           
i informacyjnych. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy czytelnicy, 
którzy poszukują informacji niezbędnych w zdobywaniu wiedzy                                      
i samokształcenia. 

 
Sport 
 
   Na ternie miasta Rychwał znajduje się Stadion Miejski, który jest własnością 
Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. Jest obiektem sportowym służącym 
wszystkim mieszkańcom miasta Rychwał i nie tylko. Na co dzień jest on 
użytkowany przez Ludowy Klub Sportowy „ Zjednoczeni Rychwał„, Klub prowadzi 
szkolenie w sekcji piłki nożnej i siatkowej. Drużyna seniorów gra obecnie w Lidze 
Okręgowej piłki nożnej, drużyna siatkarzy występuje w III lidze siatkarskiej, 
natomiast siatkarki w Lidze Kadetek Wielkopolskich. 
    Oprócz zajęć prowadzonych przez klub, na stadionie odbywają się lekcje 
wychowania fizycznego gimnazjum i szkoły podstawowej w Rychwale oraz 
rozgrywane są zawody szkolne różnego szczebla. Również jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej organizują tutaj swoje zawody sportowo – pożarnicze. 

 
Zabytki 
 
Miasto Rychwał jest bogate w zabytki z których pięć wpisanych jest do rejestru 
zabytków. 
 
Tabela 8.  Wykaz zabytków z terenu miejscowości Rychwał. 

Lp. Opis zabytku Rok 
powstania 

Rejestr zabytków 

1. Układ urbanistyczny XIV-XIX 466/207 z dn.31.12.1991 

2. Zespół kościoła p. w. Św. Trójcy: 
     - Kościół murowany 
    - Dzwonnica murowana 
    - Plebania murowana 
    - Organistówka gliniano murowana 

 
1574 
1914 
ok. 1930 
k. XIX 

 
139/734 z dn.12.09.1969 

3. Cmentarz rzymsko-katolicki 1 poł. XIX 513/254 z dn.13.06.1995 

4. Cmentarz żydowski   
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5. Zespół dworski: 
     - Dwór murowany 
     - Relikty starego dworu na      
wyspie murowane 
    - Oficyna murowana 
    - Młyn murowany 
    - Obora murowana 
    - Park krajobrazowy 

 
poł. XIX 
XVII 
 
ok. 1912 
ok. 1915 
ok. 1945 
poł. XIX 

 

 
 
238/1699 z dn.4.04.1975 
 
 
 
 
238/1699 z dn.4.04.1975 

6. Dom murowany nr 1, ul. Konińska 2 poł. XIX  

7. Dom murowany nr 6, ul. Konińska 1853  

8. Dom murowany nr 7, ul. Konińska 2 poł. XIX  

9. Dom murowany nr 1, ul.Tuliszkowska poł. XIX  

10. Dom murowany nr 6, ul.Tuliszkowska   

11. Dom murowany nr 2, Plac Wolności poł XIX  

12. Dom murowany nr 26, Plac Wolności 2 poł. XIX  

13. Dom murowany nr 27, Plac Wolności XIX/XX  

14. Wiatrak koźlak drewniany poł XIX  

 
Tabela 9. Wykaz pozostałych zabytków wpisanych do rejestru z terenu gminy 
                 Rychwał. 

Lp. Opis zabytku Rok 
powstania 

Rejestr zabytków 

1. Dwór murowany w Dąbroszynie 1 poł. XIX 135/730 z dn.12.09.1969 

2. Cmentarz rzymsko-katolicki w 
Grochowach 

1 poł. XIX 515/256 z dn.13.06.1995 

3. Kościół drewniany w Kucharach 
Kościelnych 

1795 138/733 z dn.12.09.1969 

4. Cmentarz rzymsko-katolicki w 
Kucharach Kościelnych 

1 poł. XIX 514/255 z dn.13.06.1995 
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IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 
 
 
Mocne strony 
 korzystne położenie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25 oraz drogi 

wojewódzkiej nr 443, 
 rozbudowana infrastruktura techniczna - wodociągi, łączność telefoniczna,  

sieć kanalizacji sanitarnej (Gmina posiada własną oczyszczalnię ścieków), 
  wolne przygotowane w miejscowym planie zagospodarowania                           

przestrzennego tereny pod inwestycje, 
 wolne przygotowane w miejscowym planie zagospodarowania          

przestrzennego tereny pod budownictwo mieszkaniowe, 
 segregacja odpadów, 
 sieć szkół i przedszkole, 
 możliwość podnoszenia kwalifikacji przy wykorzystaniu zaplecza szkół                   

w pobliskim Koninie i Kaliszu, 
 konkurencyjna siła robocza, 
 ośrodek zdrowia, 
 
 

Słabe strony 
 
 bezrobocie, 
 mały lokalny rynek pracy, 
 brak bazy noclegowej i bazy gastronomicznej, 
 brak domu kultury, 
 brak perspektyw dla młodzieży, 
 brak systemu wsparcia i preferencji dla rozwoju przedsiębiorstw, 
 niskie walory estetyczne ulic i placów, 
 słaby napływ kapitału inwestycyjnego, 
 niska jakość nawierzchni i oznakowania dróg, 
 brak gazociągu i zgazyfikowania miejscowości, 
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Szanse 
 
 możliwość pozyskiwania środków pomocowych z funduszy europejskich na                

rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej w tym na prowadzenie 
gospodarstw agroturystycznych, 

 pozyskanie zewnętrznych inwestorów,  
 rozwój postaw prospołecznych młodzieży, 
 uaktywnienie się kolejnych mieszkańców, którzy chcieliby podjąć działania na  

rzecz rozwoju miasta, 
 aktywizacja osób bezrobotnych poprzez organizacje szkoleń i warsztatów, 
 zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie inicjatyw     

oddolnych, 
 powrót tradycyjnego zwyczaju wzajemnej pomocy, 
 rozwój szerokopasmowego Internetu 
 nasilenie trendu do osiedlania się w małych miastach 
 rozbudowa i modernizacja sieci komunikacyjnej w Wielkopolsce 
 zmiany przepisów sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości 
 pozyskanie środków na przebudowę zespołu budynków po dawnej mleczarni i 

adoptowanie ich na Gminne Centrum Kultury 
 przebudowa budynku po byłej hydroforni na pomieszczenia dla Orkiestry Dętej 
 zorganizowanie w pomieszczeniach remizy strażackiej klubów zainteresowań 

(szachy, warcaby itp.) 
 
 

Zagrożenia 
 
 ugruntowanie złej sytuacji rodzin ubogich i dzieci pochodzących z tych   

środowisk, 
 pogłębianie się zjawiska osłabienia więzi społecznych, 
 wzrost postaw roszczeniowych, 
 wzrost chuligaństwa i patologii społecznych, 
 narastanie apatii społecznej, 
 spadek liczby mieszkańców w efekcie niżu demograficznego, 
 opuszczanie miasta przez osoby młode, nie widzące szans na dalszy rozwój 

miasta 
 pogorszenie sytuacji na rynku pracy 
 kryzys gospodarczy, kryzys energetyczny 
 niekorzystne zmiany demograficzne (starzenie się polskiego społeczeństwa) 
 utrwalenie zjawiska dziedzicznego bezrobocia 
 zwiększanie się liczby osób potrzebujących pomocy społecznej 
 niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy 
 zanik tożsamości lokalnej, lokalnych odrębności oraz lokalnej kultury i tradycji 
 spadek integracji społeczności lokalnych, pogłębienie podziałów społecznych 
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V. Opis planowanego przedsięwzięcia 
 
Na lata 2009-2015 w miejscowości Rychwał planuje się zrealizować następujące 
zadania: 
 

1. „Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku 
gospodarczego na kotłownię” 

 

Cel i przeznaczenie 
    
    W ramach planowanego projektu zrealizowane zostaną roboty budowlano - 
renowacyjne, których celem jest poprawa ogólnej kubatury budynku, 
wzmocnienie jego konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego. 
Jednocześnie zachowane zostaną wszelkie walory architektoniczne budynku 
Biblioteki, gdyż jest on wpisany do rejestru zabytków, jako część układu 
urbanistycznego miasta Rychwał. 
    Modernizowany budynek Biblioteki jest jedynym na terenie Gminy obiektem 
zapewniającym dostęp do dóbr i usług kultury całej społeczności lokalnej. 
Upowszechnia ideę społeczeństwa wiedzy, jak również ideę społeczeństwa 
informacyjnego poprzez dostęp do zasobów literatury szkolnej, popularno-
naukowej, pięknej, nowości wydawniczych i prasowych oraz Internetu. 
 

Budynek Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale 
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    Biblioteka będąca budynkiem użyteczności publicznej zostanie również 
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu zostanie 
wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz poprawiony ciąg 
komunikacyjny wewnątrz budynku. 
 

Budynek Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale 
 

 
 
    W ramach projektu obok prac budowlanych całkowicie zmodernizowana 
zostanie instalacja sanitarna i elektryczna, ponadto zakupione zostanie 
wyposażenie pomieszczeń biblioteki w niezbędne do jej funkcjonowania regały 
oraz sprzęt biurowy. Zostanie także zagospodarowany teren wokoło biblioteki. 
     Prace inwestycyjne przyczynią się do poprawy warunków funkcjonowania              
i zarządzania Biblioteki. Wykonane roboty zapewnią właściwy stan techniczny, 
zabezpieczą obiekt przed wpływem warunków atmosferycznych oraz poprawią 
estetykę zewnętrzną budynku. 
   Efektem zrealizowanego projektu będzie odrestaurowany budynek Biblioteki. 
Zostaną zachowane walory architektoniczne z uwagi na przynależność obiektu 
do zabytkowego układu urbanistycznego miasta Rychwała.  
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   Inwestycja będzie miała na celu kompleksową modernizację budynku oraz 
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu i dostępie dla ogółu 
użytkowników, korzystających z dóbr i usług Biblioteki 

Harmonogram realizacji projektu 
 

Zakres 
2009 
I kw. 

2009 
II kw. 

2009 
III kw. 

2009 
IV kw. 

2010 
I kw. 

2010 
II kw. 

2010 
III kw. 

2010 
IV kw. 

Opracowanie 
wniosku  
i uzyskanie 
dofinansowania 

X X X 

     

Ogłoszenie 
przetargu i 
podpisanie 
umowy z 
wykonawcą 

  

X X   

  

Rzeczowa 
realizacja  
projektu 

  
  X X  

 

Zakończenie 
realizacji i 
rozliczenie 
finansowe 

     

 

 
X 

 

 

 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła finansowania: 
670 000,00 zł – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – 75  %,   budżet gminy – 25 %. 
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2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum 

 
Projekt, którego celem będzie wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 
pochodzących z uboższych rodzin i mających problemy z nauką, polegać będzie 
na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci uczących się w szkole podstawowej    
i gimnazjum w Rychwale. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację przez 
nauczycieli ww. szkół dodatkowych zajęć wyrównawczych dla dzieci mających 
słabe wyniki w nauce. Uczniowie będą mogli brać udział także w zajęciach 
sportowych, gdzie doskonalić będą swoje umiejętności w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych pod opieką trenerów, organizowane będą także 
wyjazdy na basen, umożliwiające nabycie umiejętności pływania i poznanie 
zasad bezpiecznego zachowania się w zbiornikach wodnych. 
 
 

Harmonogram realizacji projektu 
 

Zakres 
2010 
III kw. 

2010 
IV kw. 

2011 
I kw. 

2011 
II kw. 

2011 
III kw. 

2011 
IV kw. 

2012 
I kw. 

2012 
II kw. 

2012 
III kw. 

Opracowanie 
wniosku  
i uzyskanie 
dofinansowania 

X X 

       

Rzeczowa 
realizacja  
projektu 

  
X X X X X X 

 

Zakończenie 
realizacji i 
rozliczenie 
finansowe 

        

X 

 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła finansowania: 
50 000,00 zł -  Europejski Fundusz Społeczny 100%. 
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3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  
 

W ramach projektu, termomodernizacją objęte zostaną następujące obiekty na 
terenie miasta Rychwał:  

 budynek Przychodni Zdrowia, 

 budynek administracyjno-socjalny na stadionie, 

 budynek Przedszkola. 
W powyższych obiektach ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, stropodachy, 
zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowane zostaną 
istniejące kotłownie. Ponadto na dwóch budynkach zainstalowane zostaną 
kolektory słoneczne. Realizacja projektu wpłynie nie tylko na zmniejszenie 
kosztów eksploatacji tych obiektów ale i na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza.  

 
Harmonogram realizacji projektu 

 

Zakres 
2009 
I kw. 

2009 
II kw. 

2009 
III kw. 

2009 
IV kw. 

2010 
I kw. 

2010 
II kw. 

2010 
III kw. 

2010 
IV kw. 

2011 
I kw. 

Opracowanie 
wniosku  
i uzyskanie 
dofinansowania 

X X X 

      

Ogłoszenie 
przetargu i 
podpisanie 
umowy z 
wykonawcą 

  

 X X    

 

Rzeczowa 
realizacja  
projektu 

  
  X X X X 

 

Zakończenie 
realizacji i 
rozliczenie 
finansowe 

        

X 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła finansowania: 
1 817 800,00 zł -  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
– 80 %, budżet gminy – 20%. 
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4. Aktywizacja  osób bezrobotnych poprzez organizację warsztatów 
aktywnego poszukiwania pracy  

 
Celem projektu będzie nabycie przez osoby bezrobotne lub zatrudnione                         
w rolnictwie, ale pragnące znaleźć prace w innym sektorze gospodarki, 
umiejętności pozwalających na samodzielne poruszanie się po rynku pracy. 
Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach pozwalających im na określenie 
swoich predyspozycji zawodowych i zaplanowanie ścieżki indywidualnego 
rozwoju zawodowego. W ramach projektu zostaną także zorganizowane 
spotkania z psychologiem, których celem będzie nabycie przez osoby 
poszukujące pracy umiejętności autoprezentacji i prowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych z przyszłym pracodawcą. Trzeci moduł projektu stanowić będzie 
spotkanie z przedsiębiorcą, który przedstawi uczestnikom projektu warunki 
prowadzenia firmy oraz możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej. 

 
 

Harmonogram realizacji projektu 
 

Zakres 
2013 
III kw. 

2013 
IV kw. 

2014 
I kw. 

2014 
II kw. 

2014 
III kw. 

2014 
IV kw. 

2015 
I kw. 

Opracowanie 
wniosku  
i uzyskanie 
dofinansowania 

X X 

     

Rzeczowa 
realizacja  
projektu 

  
X X X X 

 

Zakończenie 
realizacji i 
rozliczenie 
finansowe 

      

X 

 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła finansowania: 
60 000,00 zł -  Europejski Fundusz Społeczny 85%, budżet gminy 15%. 
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