Hala widowiskowo-sportowa w Ryczywole. Jak to Ryczywół stał się SMART. 😊
Od czego się to wszystko zaczęło? Utworzyliśmy Lokalną Grupę Działania Kraina
Trzech Rzek. Zostałam kierownikiem biura. Jeden z problemów – niski poziom
aktywizacji mieszkańców w mojej gminie. W liczącej około 7 tys. mieszkańców gminie
Ryczywół. Po roku działalności propozycja od znajomego – „Trzeba jechać
do Maróza. Tam naładujecie akumulatory”. I tak też się stało. Stało się nawet więcej.
Maróz 2009. Równo 10 lat temu. Moje wrażenia – niesamowite! Setki osób z całej
Polski, działających dla rozwoju swoich gmin, miasteczek, wsi. Działających prężnie,
nowatorsko, ale z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego wsi. Ryczywół to wieś.
Pojawiły się pytania. Dlaczego w mojej wsi nie dzieją się takie fajne rzeczy? Dlaczego
w mojej wsi nie ma takich ludzi? A może są, tylko ich nie znam? Przecież nie
pochodzę stąd. Czy u nas też tak się da? Czy nieliczną grupką zapaleńców damy
radę coś zmienić w najmniejszej gminie powiatu? Wszyscy mówili, że najbiedniejszej.
Że daleko od głównych dróg. Że tu jeszcze trochę jakby za komuny… Że tu się nie
da… Maróz nas zmienił. Dał kopa do działania. Już w drodze powrotnej decyzja –
zaczniemy od „przejęcia sołectwa”. Pokażemy, że Ryczywół potrafi! I ruszyła
radosna, pozytywna lawina. Pierwsza sołecka impreza na rynku – Mikołajki dla
kilkuset osób, nastrojowe, urokliwe, z Mikołajami częstującymi cukierkami, ze
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decoupagem. W budżecie sołeckim nie mieliśmy na to nawet złotówki. Damy radę!
Dzień Dziecka, jakiego jeszcze u nas nie było. Sołeckie warsztaty rękodzieła, jakich
jeszcze u nas nie było jeszcze u nas nie było. Jak grzyby po deszczu powstają
stowarzyszenia. Klub sportowy. AleBabki. Czynni Rodzinni. Jest osobowość prawna,
której tak często brakuje sołectwu. Uczymy się pisać wnioski o dofinansowanie.
Przydaje się moje wykształcenie – administracja europejska. Ktoś musi „ogarniać
papiery” i uczyć jak to robić. Pojawiają się pierwsze dofinansowania. A potem kolejne.
I ciągła świadomość – damy radę bo chcemy, żeby w naszej wsi było inaczej. Tak jak
w dużych gminach. Żeby młodzież nie wstydziła się przyznawać, że tu mieszka.
Żebyśmy byli wyjątkowi, żebyśmy z naszej wsi byli dumni! Żeby to inni – z okolicznych
miast nam zazdrościli! Żeby to oni do nas przyjeżdżali, bo mamy to czego oni nie
mają.
I wiecie co? Daliśmy radę. W 2014 roku zostałam wójtem gminy. Pojawiły się kolejne
stowarzyszenia. I każde kreatywnie parło do przodu - jak lodołamacz. Łamaliśmy

dotychczasowe zadowalanie się minimum. Postawiliśmy na nowoczesność.
Podpatrywaliśmy ciekawe pomysły gdzie tylko się dało. Były to niesamowite 4 lata.
Na przekór opiniom, że u nas nie trzeba aż tak, że po co, że przecież mała gmina…
i co z tego ? Ludzie tacy sami! Zasługujemy na to samo! A nawet więcej.
Największe wyzwanie? Budowa hali sportowej dla ryczywolskiej szkoły. I znowu głosy
– żeby nie za duża, żeby nie drogo, żeby po najniższej linii oporu…
A my tak nie chcemy! Chcemy, żeby dzieciaki miały dostęp do najnowocześniejszej
hali jaką potrafimy im wybudować. Pełnowymiarowej. Z boiskiem głównym dzielonym
na boiska treningowe jak w Pniewach. Energooszczędnej jak w Turku. Pięknej jak w
Wieleniu. Żeby była dobudowana do szkoły. Żeby dzieciaki nie musiały już nigdy
biegać zimą

z oddalonej o kilkaset metrów starej hali, budowanej w 70 latach

ubiegłego wieku ani ćwiczyć na korytarzu w szkole podstawowej.
Oj ciężkie życie miał z nami projektant. Wspólnie z przewodniczącym rady gminy
woziliśmy go do innych gmin, oglądaliśmy hale, rozmawialiśmy z ich kierownikami
i ciągle pytaliśmy: co wam nie wyszło? Co byście poprawili? Co się sprawdza?
I wreszcie jest projekt budowalny! I kosztorys…
Po nich przyszedł czas na walkę o dofinansowanie. Bo przecież biedna gmina.
Bo owszem, można z pożyczonych, ale lepiej z dotacji. Pisanie dniami i nocami
wniosków o dofinansowanie.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (ponad 1,8 mln preferencyjnej
pożyczki) – bo nasza hala jest ekologiczna. Bo ma
gruntowy wymiennik ciepła, pełną rekuperację
odzyskującą ciepło ze zużytego powietrza, żaluzje
zewnętrzne reagujące samoistnie na poziom
nasłonecznienia,
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i nadmiernemu nagrzewaniu latem. Bo ogrzewana
jest kotłem na biomasę a do ogrzania 2000 m3
budynku wystarczy tyle peletu, co na dwa małe

domki jednorodzinne. Bo w naszej hali światło jest tylko LED i na korytarzach,
szatniach i w pomieszczeniach sanitarnych włącza się dzięki czujnikom ruchu.
Bo duże okna są od południa, a małe od północy a i jedne i drugie są
energooszczędne.
Z Ministerstwa Sportu i Turystyki 3,5 mln
zł bo z naszej hali będą korzystać
dzieciaki ze szkół i przedszkola ale też
członkowie klubów sportowych, młodzież,
dorośli i seniorzy. Bo mamy 6 szatni.
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Bo boiska treningowe są oddzielone siatkowymi kotarami i mają odrębne systemy
oświetlenia. Bo na jednej ze ścian jest namalowany specjalną farbą ekran
do prezentacji multimedialnych. Trybuna ma ponad 100 miejsc. Automatycznie
opuszczane spod sufitu kosze służą do koszykówki. Nowoczesne wyposażenie
sportowe do piłki nożnej, siatkówki i piłki ręcznej. Bo na naszej hali korzystamy
z najlepiej wyposażonej siłowni w okolicy. Bo przy naszej hali mamy do dyspozycji
setki m2 oświetlonego parkingu. Bo mamy
elastyczną
boiska,
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Pucharu Polski zagrały w Ryczywole!!!
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Nowoczesna, naszpikowana proekologiczną elektroniką hala przyciąga. Uczniowie
korzystają z niej nie tylko podczas lekcjach ale też na popołudniowych zajęciach judo,
tenisa, koszykówki i piłki nożnej. Z siłowni głównie młodzież i panowie. Z sali fitness
rozświetlonej lustrzaną ścianą głównie kobiety podczas zajęć rumby i aerobiku.
Ciekawość pomogła podjąć decyzję o przyjściu na halę również seniorkom, które
korzystają z cotygodniowych ćwiczeń wzmacniająco-rozciągających.
SMART budynek spowodował, że my – mieszkańcy również jesteśmy coraz bardziej
mądrzy. Dbamy o swoje zdrowie. Ćwiczymy. Integrujemy się. Działamy.

Hala widowiskowo-sportowa – lata budowy 2016-2018
Wartość inwestycji brutto: 8 755 641, 84 zł, w tym:
- 3 500 000 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- 1 871 600 zł pożyczka z WFOŚiGW (z możliwością umorzenia do 25% kwoty otrzymanej pożyczki)

W naszej SMART WSI działamy szeroko, zgodnie z zasadą: u nas też to może być!
Dzięki zaangażowaniu osób należących do stowarzyszeń Czynni Rodzinni, AleBabki
i KGW Pasjonatki oraz sołectwa mamy w Ryczywole ziemny tor rowerowy –
pumptrack, dwie stacje naprawy rowerów, wiatę rekreacyjną

Pumptrack – rok budowy 2016 Wartość inwestycji brutto: 112 907 zł, w tym:
- 30 000 zł – dofinansowanie z UMWW w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
- 22 000 zł– Fundusz Sołecki Sołectwa Ryczywół (w ramach budżetu Gminy Ryczywół)
- 35 000 zł - praca własna mieszkańców
- 25 907,00 zł – budżet Gminy Ryczywół

Stacje naprawy rowerów – rok budowy 2018.
Dofinansowanie z LGD Kraina Trzech Rzek
Wartość projektu: 14 395,88 zł
Kwota dofinansowania: 13.099,00 zł

Utworzyliśmy w Ryczywole „Ścieżkę historyczną domami malowaną” czyli murale
przypominające o historii naszej miejscowości – dwa murale pokazują co było
w budynkach kilkadziesiąt lat temu (bank, sklep) a trzeci przypomina o setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ciągle zgodnie z przywiezioną z Maróza zasadą – nowocześnie ale w zgodzie z
naszym dziedzictwem!

Mural „W starym banku” grupa nieformalna pozyskała dofinansowanie z PISOP – 5.000 zł, realizacja 2017 r.

Mural – Dawna
Kolonialka –
stowarzyszenie
AleBabki pozyskało
dofinansowanie z
LGD Kraina Trzech
Rzek – 5.000 zł,
realizacja 2018 r.

Mural – Powstanie
Wielkopolskie –
stowarzyszenie Czynni
Rodzinni pozyskało
dofinansowanie z LGD
Kraina Trzech Rzek –
5.000 zł, realizacja 2018 r.
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Jak w dużym mieście!
Jak to wszystko robimy? Staramy się być
SMART. Korzystamy z dofinansowań
gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
krajowych i unijnych. Dokładamy dużo swojej pracy.
Mamy w Ryczywole najnowocześniejszą w Wielkopolsce (a może nawet w Polsce)
halę widowiskowo-sportową. W Ryczywole – wsi, w której mieszak niewiele ponad 2
tysiące mieszkańców. Powiedzieć o niej, że jest SMART to za mało. Przyjedźcie do
naszej wsi. Zobaczcie to wszystko sami!

Renata Gembiak-Binkiewicz

