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WSTĘP

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z najwaŜniejszych wyzwań, jakie stoją przed
Polską w dobie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań
słuŜących niwelowaniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich
w stosunku do terenów zurbanizowanych.
Plany odnowy miejscowości są częścią składową prowadzonych przez jednostki
samorządów terytorialnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji gmin oraz
sprzyjających

długofalowemu

rozwojowi

gospodarczemu

kraju,

jego

spójności

gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
Podstawą rozwoju Sołectwa Bobrek - Gmina Chełmek jest „Plan Odnowy Bobrka na lata
2010-2017”, który określa misję, cele oraz kierunki działania. Program ten jest dokumentem

o charakterze strategicznym, a obowiązek jego opracowania wynika z zasad „Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”, działanie 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”
oraz w ramach działania "WdraŜanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Oś 4 LEADER "Odnowa i rozwój wsi".

Przedmiotowy dokument dotyczy zadań, które mogą zostać dofinansowane ze środków
strukturalnych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ponadto opisuje przedsięwzięcia, które nie kwalifikują
się do wsparcia w ramach w/w działań, a które są konieczne do realizacji w ciągu
7 najbliŜszych lat (wymóg wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” § 10 pkt 2, ppkt. 1d, z późn.
zm.).
Koncepcja rozwoju i odnowy wsi zakłada podejmowanie na tych terenach zróŜnicowanej
działalności gospodarczej oraz kształtowanie jej w sposób zapewniający zachowanie
walorów środowiskowych i kulturowych, poprawę warunków Ŝycia poprzez rozwój
infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a takŜe
rozwój funkcji kulturowych i społecznych.
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W ramach I naboru do działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013, gmina Chełmek uzyskała dofinansowanie na realizację
następujących zadań:
− zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Bobrku, co wpłynie na poprawę
estetyki miejscowości,
− wyposaŜenie przedmiotowego obiektu w sprzęt multimedialny oraz sprzęt sportowo -

rekreacyjny.
Beneficjentem tego projektu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
który jest jednostką gminną.
W ramach środków własnych zostanie ponadto wydłuŜony o 3 m boks garaŜowy
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bobrku, który usytuowany jest po stronie południowo –
zachodniej budynku, co pozwoli na poprawę warunków uŜytkowych garaŜu, który
docelowo będzie miał 12 m długości. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe związane
z wyburzeniem ściany przedniej garaŜu, ogólnobudowlane związane z wydłuŜeniem boksu
garaŜowego w budynku oraz wykończeniowe w obiekcie.

W chwili obecnej trwają prace, które zakończyć się mają końcem sierpnia 2010 r. Koszt
zadania związanego z zagospodarowaniem terenu, po przetargu wyniósł 325 195,88 zł
brutto, umowa z wykonawcą została podpisana 20 kwietnia 2010 r. Szacunkowy koszt
zakupu sprzętu multimedialnego i sportowo – rekreacyjnego to 100 000 zł brutto.
Poziom dofinansowania ma wynieść 75 % wydatków kwalifikowanych.

W ramach II naboru wniosków do działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” PROW, gmina
zamierza złoŜyć wniosek o dofinansowanie dla kolejnego etapu przebudowy Domu
Ludowego w Bobrku w zakresie wymiany parkietu i pokrycia dachowego oraz montaŜu
klimatyzacji wraz budową ściany działowej pomiędzy salą wielofunkcyjną a zapleczem
sanitarnym w przedmiotowym obiekcie.
Ponadto gmina Chełmek planuje aplikować o wsparcie finansowe na remont nawierzchni
placu wraz z budową gazociągu przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku w ramach
działania "WdraŜanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Oś 4 LEADER PROW 2007 – 2013 "Odnowa i rozwój wsi".
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY CHEŁMEK
Gmina Chełmek połoŜona jest w zachodniej części województwa małopolskiego,
w Powiecie Oświęcimskim, pomiędzy Oświęcimiem a LibiąŜem, u zbiegu rzek Wisły
i Przemszy, na ich lewym brzegu. Gminę tworzą miasto Chełmek oraz dwa sołectwa Bobrek
i Gorzów. Chełmek jest jedną z najmniejszych gmin powiatu oświęcimskiego, jej obszar
wynosi 2.724 ha, z czego Bobrek i Gorzów łącznie zajmują 1.893 ha.
Rys.1. Usytuowanie gminy Chełmek w powiecie oświęcimskim.

rys. Marian Majkut

Charakterystyczną cechą gminy Chełmek jest jej lokalizacja w trójkącie pomiędzy trzema
duŜymi miastami tj. Katowicami (odległość ok.40 km), Krakowem (odległość ok. 60 km)
oraz Bielskiem – Białą (ok.50 km.).
PołoŜenie komunikacyjne gminy Chełmek jest bardzo korzystne. Bez wątpienia
najistotniejszym elementem w tym względzie jest bliskość autostrady A4 relacji Kraków –
Katowice. Głównymi trasami komunikacyjnymi są: linia kolejowa Oświęcim - Trzebinia,
droga wojewódzka nr 780 z Krakowa w kierunku Śląska, droga wojewódzka nr 933
z Chrzanowa w kierunku Oświęcimia i Pszczyny.
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Rys.2. Lokalizacja gminy Chełmek w województwie małopolskim.

Gmina Chełmek

Źródło: www.malopolskie.pl

Gmina Chełmek liczy ok. 13 tys. mieszkańców. Miasto Chełmek zamieszkuje dwa razy
więcej osób niŜ łącznie oba sołectwa, pomimo, iŜ jego obszar jest o połowę mniejszy od
powierzchni Bobrka i Gorzowa. W gminie mieszka więcej kobiet niŜ męŜczyzn. JeŜeli
chodzi o wykształcenie to najwięcej mieszkańców posiada wykształcenie zasadnicze
zawodowe oraz średnie.
Tabela 1. Liczba ludności ogółem w gminie Chełmek w latach 1999 – 2009.

Rok
Ogółem liczba
mieszkańców gminy
Chełmek
Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
Ludność w wieku
produkcyjnym
Ludność w wieku
poprodukcyjnym

Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
13 063 13 134 13 111 13 003 12 905 12 923 12 854 12 835 12863

2008
12 852

2009
12 864

3241

3125

3025

2873

2 737

2 661

2 560

2 464

2400

2 370

1 838

8296

8344

8432

8328

8 333

8 397

8 406

8 403

8419

8 379

8 850

1527

1594

1653

1722

1 762

1 187

1 888

1 968

2044

2 103

2 176

Źródło: Roczniki statystyczne – Bank Danych Lokalnych za lata 1999-2009

Najliczniejszą grupę mieszkańców gminy stanowi ludność w wieku produkcyjnym,
następnie w wieku poprodukcyjnym, a na samym końcu w wieku przedprodukcyjnym. Do
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roku 2008 ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła przewagę liczebną w stosunku
do ludności w wieku poprodukcyjnym.
Według stanu na koniec 2009 r. (według prowadzonej ewidencji ludności UM) liczba
mieszkańców w mieście Chełmek wyniosła – 9 133 osób, w Bobrku – 2 039 osób,
natomiast w Gorzowie 1 786 osób.
Gmina Chełmek naleŜy do grupy gmin przemysłowych z wyraźną przewagą firm branŜy
obuwniczej i okołoobuwniczej. Posiada jednak wiele cech gminy wiejskiej, poniewaŜ
rolnictwo z przewagą produkcji roślinnej stanowi dosyć waŜną pozycję w gospodarce
Chełmka.
Tabela 2. Zatrudnienie w gminie Chełmek w latach 1997 – 2008.
Rok

Pracujący ogółem
w gminie
kobiety

1997
2168
1998
2063
1999
1659
2000
1556
2001

męŜczyźni
3475
1307
3453
1390
2748
1089
2834
1278

kobiety
1926
1818
1415
1318

2902
1633

2002

1269

1209

1380

1130

1098

2006

1273

b.d.

1351

984

1577

1209

168
b.d.

b.d.

b.d.

b.d.
b.d.

b.d.

b.d.

1157

226

1345

225

b.d.
420

2554

194
457

2 766
1 351

146

248

2141

3 242
1 572
1 670

104

248

b.d.

3011
1434

253

416
870

b.d.

2561

2007

238

b.d.
1241

1210

244

394
984

850

2303
1030

245

1720
1038

1090

242

męŜczyźni
424
182
406
161
340
96
299
61
357

1165

961

2331

2005

kobiety

1945

2136

2004

męŜczyźni
3051
1125
3047
1229
2408
993
2535
1217

Pracujący ogółem na
obszarze wiejskim

2545

2339

2003

2008

Pracujący ogółem
w mieście

232
476

1 415

221

255

Źródło: Roczniki statystyczne – Bank Danych Lokalnych za lata 1997-2008, stan na 31.XII.
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Liczba zatrudnionych w gminie Chełmek ulega zwiększeniu. Wśród pracujących
przewaŜają męŜczyźni. Ponad połowa osób zatrudnionych jest w sektorze przetwórczym
(przemysł i budownictwo), ten bardzo duŜy udział wynika z tradycyjnej funkcji Chełmka,
jako ośrodka przemysłu skórzanego i obuwniczego. Wśród zaewidencjonowanych
podmiotów gospodarczych w Urzędzie Miejskim w Chełmku dominuje handel stały
i obwoźny, usługi oraz transport.
Tabela 3. Struktura podmiotów gospodarczych z terenu gminy Chełmek według numerów REGON
w latach 2002 – 2009.

Lata

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Sektor publiczny
Podmioty gospodarki
narodowej ogółem
Państwowe
i samorządowe
jednostki prawa
budŜetowego ogółem
Spółki handlowe
Państwowe
i samorządowe
jednostki prawa
budŜetowego ogółem,
gospodarstwa
pomocnicze
Podmioty gospodarki
narodowej ogółem
Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą
Spółki handlowe
Spółki handlowe z
udziałem kapitału
zagranicznego
Spółdzielnie
Fundacje
Stowarzyszenia i
organizacje społeczne

55

60

57

62

62

63

46

46

26

33

29

30

30

31

31

31

7
1

5
b.d.

3
b.d.

3
b.d.

3
b.d.

3
b.d.

3
b.d.

3
b.d.

Sektor prywatny
864
863

817

825

854

886

827

849

690

700

707

698

645

648

659

690

28
3

33
5

40
5

42
6

49
8

51
8

52
11

53
11

5
b.d.
13

5
b.d.
16

5
b.d.
17

5
b.d.
19

5
b.d.
18

5
1
20

5
1
22

5
1
22

909

Ogółem
921
925

879

888

900

932

882
Ogółem

Źródło: Bank Danych Regionalnych za lata 2002 – 2009, stan na 31.XII.
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W strukturze bezrobocia gminy Chełmek dominują kobiety, osoby zamieszkujące miasto,
bezrobotni

z

wykształceniem

zasadniczym

zawodowym,

średnim

policealnym

i wykształceniem podstawowym, osoby młode tj. w wieku do 24 lat, pozostające bez pracy
przez okres do 3 miesięcy oraz przez okres od 6 do 12 miesięcy oraz osoby ze staŜem pracy.
Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych w gminie Chełmek w latach 2004 – 2010.

Stan na 31.XII
Rok
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ogółem liczba
osób
770 705 517 426 349 262
bezrobotnych
w gminie
W tym liczba 459 450 344 305 236 471
kobiet

V.2010
487

282

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu.

ZABYTKI GMINY CHEŁMEK

Najstarsze obiekty zabytkowe na terenie gminy Chełmek znajdują się na terenie sołectwa
Bobrek. NaleŜą do nich:
Zespół Pałacowo-Parkowy w Bobrku wraz z Oficyną
Składa się on z budynku pałacu, oficyny oraz parku. Pałac został wzniesiony na miejscu
dawnego zamku obronnego z XV wieku, z wykorzystaniem fragmentów starej budowli
(sklepienia piwnic oraz fragmentów muru). Zamek spalono w czasie najazdu szwedzkiego,
następnie odbudowano. Budowla została rozebrana w XVIII w. W I połowie XIX wieku
powstał na tym miejscu pałac oraz oficyna w stylu klasycystycznym oraz zabudowania
gospodarcze - czworaki. Park pałacowy z I połowy XIX wieku został uznany za zabytek
przyrody w roku 1925. Zajmuje on obszar 26 ha, ma kształt trójkąta. NaleŜy do
największych parków w Polsce. Ustanowiono w nim ochronę prawną dla 35 drzew, tworząc
11 pomników przyrody. Drzewostan parku liczy ponad 150 lat. PrzewaŜają w nim dęby,
buki, wejmutki, lipy.
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Pomnik Konia
Ciekawostką w parku, będącą rzadkością w naszym kraju, jest pomnik postawiony
w roku 1936 koniowi księcia Adama Zygmunta Sapiehy. Ma on kształt prostopadłościanu
z wyrytym napisem – „Tu leŜy koń – wierny towarzysz wojny światowej i bolszewickiej”.
Spichlerz
Spichlerz to drewniany budynek folwarczny, kryty gontem, który powstał w roku 1779.
Ciekawostką jest fakt, iŜ spełnia on swoją funkcję do dnia dzisiejszego, jako jedyny
w kraju.
Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku
Decyzję o budowie bobreckiego zespołu sakralnego, czyli kościoła, plebani oraz cmentarza
podjął ksiąŜę Prymas Poniatowski wraz z fundatorką świątyni, hrabiną Teresą Wielopolską,
w roku 1788. Budowa kościoła zakończyła się w roku 1798, tak więc kościół w Bobrku
liczy ponad 200 lat. Jako pierwszy na południu Polski został wybudowany
w klasycystycznym stylu. Znajdują się w nim figurki autorstwa Wojciecha Stattlera oraz
figury wykonane wg projektów Jana Matejki. Jest wpisany do rejestru zabytków.

MŁYŃSKIE KOŁA – RELIKTY PRZEMYSŁOWEJ TRADYCJI
Na przełomie XIX i XX wieku w Chełmku (obecnie teren osady leśnictwa Bobrek)
działalność rozpoczęła kopalnia oraz przetwórnia gipsu. Prace prowadzone były metodą
odkrywkową, o czym świadczą pozostałości wyrobisk. Wydobyte krystaliczne tafle
węglanu wapnia praŜono i mielono w młynie usytuowanym w pobliŜu leśniczówki. WaŜące
ok. 1,5 tony młyńskie kamienie wprowadzane były w ruch za pomocą maszyny parowej.
Inicjatorką przemysłowego przedsięwzięcia była KsięŜna Maria Ogińska, dziedziczka
klucza bobreckiego. Eksploatacja trwała zaledwie kilka lat. Trudno ustalić, co zakończyło
działalność kopalni. Prawdopodobnie złoŜe było niewielkie, a wydobycie utrudniał
występujący tu ił oraz glina. W 2005 roku kamienie młyńskie zostały wyeksponowane oraz
udostępnione zwiedzającym dzięki wsparciu finansowemu z Fundacji Wspomagania Wsi
oraz z Fundacji im. Batorego.
Istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego gminy mają takŜe dwa pomniki
zlokalizowane na terenie miasta Chełmek. Pomnik Grunwaldzki na wzgórzu Skała
zbudowano w 1910 r. (stanowi jednocześnie punkt widokowy). Pomnik w Paprotniku
upamiętnia istnienie tam filii obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
10

Ochroną konserwatorską objętych jest około 150 obiektów na terenie gminy, są to przede
wszystkim: kościoły, figury, kapliczki, zabudowy drewniane.
W naszej gminie znajduje się 12 stanowisk archeologicznych (głównie w rejonie Gorzowa).
W Chełmku istnieje malowniczy teren rekreacyjno – wypoczynkowy „Stawy”, otoczony
obszernym kompleksem leśnym, który stanowi miejsce aktywnego wypoczynku oraz
spędzania czasu na świeŜym powietrzu.

2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA BOBREK
Początek historii Bobrka jest trudny do ustalenia, poniewaŜ wszelkie informacje o nim nie
są jasno udokumentowane. Najwcześniejsze wzmianki, związane są z istniejącym we
wczesnym średniowieczu grodziskiem, później zamkiem obronnym, a w końcu z pałacem
bobreckim. W sąsiedztwie tych budowli powstawały osady, w których Ŝyli ludzie, w nich
pracujący.
Nazwa Bobrek występuje na mapie z XVI wieku, odnosi się ona do zamku oraz jego
otoczenia. W nadwiślańskich rozlewiskach, bobry tworzyły swe osady, stąd mogła powstać
nazwa Bobrek, a później Bobrowniki.
Obecna wieś Bobrek leŜy w Kotlinie Oświęcimskiej na lewym brzegu Wisły przy ujściu do
niej rzeki Soły, aŜ do mostu na Wiśle. Północna część wsi leŜy u podnóŜa Zrębowych
Pagórów Libiąskich.
Teren sołectwa, w części przylegającej do pałacu, był najwcześniej i najgęściej
zabudowanym w ciągu wieków. W pierwszych wiekach istnienia naszego państwa istniała
tu osada o charakterze obronnym. Na jej miejscu, w II połowie XIV wieku powstał
warowny zamek, który naleŜał od roku 1410 do 1640 do rodu Ligenzów, którego
pierwszym znaczącym członkiem był Jan Ligenza. Ostatnim z rodu Ligenzów był Mikołaj
Spytko Młodszy.
W 1640 roku, kiedy wygasła linia rodu Ligenzów, zamek wraz terenem przyległym, został
zakupiony przez Jana Wielopolskiego. Podczas potopu szwedzkiego w roku 1655 zamek
zajął szwedzki generał Witz i dopiero w 1656 roku po jego zdewastowaniu opuścił go
i kazał podpalić. Zamek wymagał duŜych nakładów finansowych i czasu na odbudowanie,
czego podjął się Jan Wielopolski. Następnym właścicielem był jego syn – Jan Józef
Wielopolski, a po jego śmierci, jego Ŝona hrabina Teresa, z ksiąŜąt Sułkowskich, która
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zajęła się dalszą odbudową i zagospodarowaniem posiadłości w nowoczesny jak na owe
czasy sposób. Doprowadziła folwarki do kwitnącego stanu, na jednym z nich wybudowała
spichlerz oraz czworaki w pobliŜu zamku. Z jej inicjatywy został wybudowany bobrecki
zespół sakralny w postaci kościoła, plebani i cmentarza.
W roku 1800, właścicielem zamku został najstarszy syn Teresy Wielopolskiej i Jana
Wielopolskiego – Ignacy Roch. Wybudował on klasycystyczny pałac z wykorzystaniem
części fundamentów i ścian z przyporami od strony zachodniej zamku, który na początku
XVIII wieku podupadł i został wkrótce rozebrany.
Następnymi właścicielami ziem bobreckich byli Barbara z Wielopolskich i jej mąŜ
Kazimierz Potulicki, który dzięki swemu majątkowi wyremontował i wyposaŜył pałac.
Hrabiostwo Potuliccy byli takŜe znani z szerzenia oświaty na terenie swoich ziem, o czym
informują kroniki szkół w Bobrku, Chełmku i Gorzowie.
Na początku XX wieku właścicielką pałacu była księŜna Maria Ogińska, a ostatnim jego
właścicielem był ksiąŜę Adam Zygmunt Sapieha, który planował na przełomie lat 30 i 40
XX wieku przebudowę pałacu, co jednak nie zostało zrealizowane z powodu wybuchu II
wojny światowej.
W czasie okupacji niemieckiej w pałacu mieli swą siedzibę Niemcy oraz znajdowały się
urządzenia radarowe, do zamglenia okolicy, a co było związane ze znajdującym się
w pobliŜu obozem koncentracyjnym w Oświęcimiu. Okupant opuszczając pałac, wywiózł
większość zabytkowych mebli oraz innych cennych rzeczy.
Po II wojnie światowej Sapiehom zostały odebrane wszystkie ich dobra, w tym pałac
i ziemie w Bobrku. W zabytkowym budynku funkcjonowała szkoła specjalna, podstawowa,
a w 1968 roku przedszkole. Niestety w późniejszych latach pałac popadał w ruinę, a w 2002
roku został sprzedany prywatnemu inwestorowi. Planowane jest powstanie w nim centrum
szkoleniowo – konferencyjnego.
W sołectwie Bobrek zlokalizowane są, wymienione wcześniej (patrz str. 8), następujące
zabytki:
1. Zespół pałacowo-parkowy:

 budynek dawnego pałacu wzniesiony pod koniec XVIII wieku, przebudowany pod
koniec XIX wieku według projektu architekta Zygmunta Hendla,
 parterowy budynek oficyny wybudowany w I połowie XIX wieku,
 budynki gospodarcze (czworaki) wybudowane w połowie XVIII i XIX wieku,
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 teren parku wraz z drzewostanem, który zajmuje około 26 ha,
2. Spichlerz drewniany w Bobrku, który stanowi jeden z unikalnych zabytków

dawnego, drewnianego budownictwa folwarczego XVII wieku,
3. Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku – wzniesiony w XVII wieku, jako

pierwszy na południu Polski w klasycystycznym stylu. Znajdują się w nim figurki
autorstwa Wojciecha Stattlera oraz figurki wykonane według projektów Jana
Matejki.

3. ZASOBY SOŁECTWA BOBREK.
INFRASTRUKTURA:
• Droga wojewódzka nr 933 - ul. Krakowska łącząca Oświęcim z Chrzanowem,
•

Drogi, będące własnością Gminy Chełmek w sołectwie Bobrek, o łącznej długości
ok. 17 000 m.
- ul. Akacjowa,
- ul. Bagienna,
- ul. Cicha,
- ul. Dębowa,
- ul. Długa,
- ul. Głogowa,
- ul. Graniczna,
- ul. Jarzębinowa,
- ul. Kasztanowa,
- ul. Kolista,
- ul. Krótka,
- ul. Księdza Wyszogrodzkiego,
- ul. KsięŜnej Ogińskiej,
- ul. Kwiatowa,
- ul. Leśna,
- ul. Lipowa,
- ul. Łąkowa,
- ul. Mała Droga,
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- ul. Nowa,
- ul. Ogrodowa,
- ul. Parkowa,
- ul. Podkomorska,
- ul. Polna,
- ul. Rolna,
- ul. Słoneczna,
- ul. Spacerowa,
- ul. Spokojna,
- ul. Starowiejska,
- ul. Szkolna.
• Droga powiatowa – ul. Nadwiślańska w Bobrku – 3200 m.
•

Wały przeciwpowodziowe.

•

Sieć wodociągowa.

•

Sieć energetyczna.

• Sieć gazownicza.
• Wysypisko śmieci poprzemysłowych.

KULTURA I OŚWIATA:
•

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku im. Kardynała Stefana Adama Sapiehy
Budynek szkoły powstał w roku 1966. W roku 2001 oddano do uŜytku nową salę
sportową. Na Zespół Szkół składa się Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum
oraz Przedszkole Samorządowe. Według stanu na czerwiec 2010 roku do Szkoły
uczęszczało łącznie 247 uczniów, w tym do Gimnazjum - 74 osoby, do Szkoły
Podstawowej - 112 osób, do Przedszkola – 61 osób.
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku brał udział w projekcie pn. „Zadania
szkoleniowo - dydaktyczne w gminie Chełmek” w ramach Programu Banku
Światowego, Aktywizacja Obszarów Wiejskich – Komponent B2 „EDUKACJA”.
Zadanie obejmowało cztery działania: zakup oprogramowania komputerowego,
zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia informatyczne, szkolenia dydaktyczne dla
nauczycieli i dyrektorów zespołów szkolnych w gminie Chełmek.
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Samorządowy Zespół Szkół realizował projekt unijny pn. „Super Szkoła”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Celem projektu było
zwiększenie

szans edukacyjnych

uczniów z terenów wiejskich. Dotyczył

prowadzenia zajęć dydaktycznych dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej.
−

W

2006

roku

zrealizowano

projekt

pn.

„Termomodernizacja

budynku

Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku” przy wykorzystaniu preferencyjnej
poŜyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Ocieplono ściany zewnętrzne oraz ściany przyziemia, wykonano
termomodernizację stropu szkoły.
−

W roku 2008 gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie dla zadania pn. „Szkoła na
6” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie IX.1.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Projekt zakładał organizację
dodatkowych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieŜy ze wszystkich szkół
w gminie Chełmek, w tym z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie.
Realizowany był w latach 2008-2010. W ramach zadania prowadzone były warsztaty
matematyczne, humanistyczne, językowe (j. angielski, j. niemiecki), kółka
tematyczne: przyjaciół przyrody, informatyczne, fotograficzno – filmowe oraz
Szkolne Koło Sportowe, wyrównawcze zajęcia edukacyjne dla klas 1-3 Szkoły
Podstawowej, warsztaty teatralne i ortograficzne, warsztaty z logopedii
i oligofrenopedagogiki, Szkolny Ośrodek Kariery, zajęcia z psychologiem
i pedagogiem. Projekt został uroczyście zakończony w czerwcu 2010 r.

−

Gmina Chełmek na przestrzeni lat 2010 – 2011 będzie realizować projekt edukacyjny
„Spotkania na wyspie”. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Projekt
realizowany będzie w samorządowych zespołach szkół w Bobrku i Gorzowie.
Skierowany będzie do dzieci w wieku przedszkolnym i obejmie swym zakresem
głównie zajęcia dla najmłodszych w oparciu o Program „Wyspa” (np. zabawa
literkami i wyrazami, przeprowadzanie eksperymentów fizycznych i chemicznych).
Zajęcia w przedszkolach będą trwały przez okres 6 miesięcy.
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•

Biblioteka Publiczna w Bobrku przy ul. Szkolnej - filia nr 3
Biblioteka Publiczna w Bobrku jest jednostką zarządzaną przez Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
Samorządowego Zespołu Szkół. Korzystają z niej głównie dzieci i młodzieŜ szkolna,
ale równieŜ inni mieszkańcy sołectwa.

•

Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrku i Zespół Ludowy „Bobrowianki”
Organizacja została załoŜona w 1958 roku. W roku 1970 powstał skromny
i nieliczny zespół śpiewaczy pod nazwą „RYSIA”, który brał udział
w tradycyjnych „Godach śywieckich”, licznych konkursach śpiewaczych
w Brennej, Rajczy, Milówce i Wiśle. Koło Gospodyń w okresie Ŝniw prowadziło
w Domu Ludowym „zieloną szkołę” dla dzieci rolników. Organizowało równieŜ
przyjęcia okolicznościowe dla mieszkańców, tj. Dzień Kobiet, Dzień Seniora,
DoŜynki Parafialne oraz DoŜynki Gminne. W roku 1980 powstał zespół śpiewaczy
„BOBROWIANKI”, który działa do dziś. Przez lata zajmował on czołowe lokaty
w konkursach i przeglądach artystycznych, m.in. w konkursie organizowanym
w

Mogilanach,

w

„Spotkaniach

nad

Przemszą.

Zespół

był

równieŜ

współorganizatorem I i II Przeglądu Ludowych Zespołów Artystycznych w Bobrku.
„Bobrowianki” występowały w czasie obchodów 100 lecia OSP Bobrek, Parafiady,
Dni Seniora i w wielu innych uroczystościach. Wielkim sukcesem zespołu jest
zdobycie Grand Prix podczas konkursu „WstąŜka Krakowska 2004”, w kategorii
grupy śpiewacze.
•

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bobrku.
Decyzję o budowie bobreckiego zespołu sakralnego, czyli kościoła, plebani oraz
cmentarza podjął ksiąŜę Prymas Poniatowski wraz z fundatorką świątyni, hrabiną
Teresą Wielopolską, w roku 1788. Budowa kościoła zakończyła się w roku 1798, tak
więc kościół w Bobrku liczy ponad 200 lat. Jako pierwszy na południu Polski został
wybudowany w klasycystycznym stylu. Znajdują się w nim figurki autorstwa
Wojciecha Stattlera oraz figury wykonane wg projektów Jana Matejki. Jest wpisany
do rejestru zabytków.
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SPORT I REKREACJA:
• Ludowy Klub Sportowy LKS „BOBREK”
Został załoŜony 30 sierpnia 1998 roku. W sądzie wojewódzkim w Bielsku Białej
został zarejestrowany jako Ludowy Klub Sportowy „COLOSEUM”. Klub naleŜy do
klasy A. Wraz z Radą Sołecką od maja 1999 roku organizuje spartakiady dla dzieci
i młodzieŜy. Klub jest współorganizatorem doŜynek, które odbywają się co roku
w sierpniu w naszej gminie. Ponadto LKS współpracuje z Radą Sołecką, Dyrekcją
Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku oraz Ochotniczą StraŜą PoŜarną.
Celem Klubu jest rozwój róŜnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie jego
poziomu, organizacja masowych imprez rekreacyjnych, czynny udział w Ŝyciu
kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego
i sportowego jego członków. Klub organizuje sekcje i szkolenia sportowe, w tym
otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju róŜnych
dyscyplin sportu. DąŜy do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego i sportowego
zawodników i działaczy. Organizuje róŜnego rodzaju własne zawody i imprezy
sportowe.
Na przestrzeni lat 2005 - 2006 zrealizowano zadanie „Odnowa sołectwa Bobrek –
budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno-sportowo - rekreacyjnej” w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Wybudowano zaplecze socjalnobiurowe przy boisku sportowym w Bobrku, wykonano renowację płyty boiska
w Bobrku, zmodernizowano Dom Ludowy w Bobrku oraz powstał plac zabaw przy
Domu Ludowym.
W związku z przyznanym dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zmodernizowano teren zielony
zlokalizowany przy ul. Akacjowej w Bobrku, w bezpośrednim sąsiedztwie
kompleksu sportowego w Bobrku. Wykonano plantowanie mechaniczne, roboty
ziemne, posadzono drzewa i krzewy, powstała studnia wiercona wraz z pompą
głębinową, wyłoŜono trawniki dywanowe.
W roku 2002 r. zrealizowano projekt pn. „System identyfikacji atrakcji turystycznych
w sołectwie Bobrek”. Wykonano jednolite dla całego Województwa oznakowanie
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zabytków zlokalizowanych w Bobrku (3 tablice i 7 znaków samochodowego szlaku
turystycznego), przy wykorzystaniu środków Kontraktu Wojewódzkiego dla
Województwa Małopolskiego w ramach Programu IDENTUR. Przez sołectwo
przebiega ponadto Szlak Architektury Drewnianej.
W ubiegłym roku gmina Chełmek zrealizowała I etap projektu p.n. „Remont
i modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem
w Bobrku” w ramach Programu ORLIK PLUS. Został on dofinansowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Polegał na wykonaniu
następujących zadań:
−

utwardzenie z kostki brukowej pod trybunami oraz zagospodarowanie

terenu,
−

dostawa i montaŜ trybun.

Obecnie realizowany jest II etap przedmiotowego projektu, który obejmuje swym
zakresem:
− dostawę wózka nawadniającego,
− zakup kosiarki samojezdnej,
− renowację istniejącego boiska treningowego wraz z uzupełnieniem mas

ziemnych,
− wykonanie instalacji opartej na kolektorach słonecznych ogrzewających wodę
uŜytkową w budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego.
PowyŜszy zakres zostanie dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Realizacja projektu zapewni moŜliwość aktywnego uprawiania sportu przez
społeczność lokalną, niezaleŜnie od statutu majątkowego czy pozycji społecznej.
Przedmiotowy obiekt sportowo – rekreacyjny będzie ogólnodostępny, a korzystanie
z niego będzie bezpłatne.

Przez gminę Chełmek, w tym sołectwo Bobrek przebiega trasa rowerowa, stanowiąca
jeden z etapów szlaku wiodącego przez Kotlinę Oświęcimską, który z kolei łączy się
z Europejską Trasą Rowerową R4 z Wiednia do Odessy oraz Greenway.
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• Bobreckie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Spichlerz” w Bobrku
W dniu 6 stycznia 2005 roku odbyło się zebranie załoŜycielskie Bobreckiego
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Spichlerz" w Bobrku. Celem nadrzędnym
Stowarzyszenia jest promocja i rozwój wsi Bobrek, prowadzenie działań na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu oraz zachowanie dla
potomnych najstarszego obiektu architektury drewnianej na terenie gminy Chełmek zabytkowego spichlerza. Obiekt, który słuŜy do przechowywania płodów rolnych
funkcjonuje od 1779 roku. Stowarzyszenie deklaruje pomoc w działaniach mających
na celu przejęcie Spichlerza od Lasów Państwowych i jego utrzymanie na warunkach
określonych przez gminę.

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA:
•

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku
DPS w Bobrku to miejsce o ponad stuletniej tradycji opieki i pomocy osobom
potrzebującym. Dom zamieszkuje 230 upośledzonych ruchowo i umysłowo
pensjonariuszy, chłopców i męŜczyzn w róŜnym wieku. Nadrzędnym celem działań
świecko - zakonnego personelu jest rozwój usług terapeutyczno -opiekuńczych,
których efektem ma być doprowadzenie do usamodzielnienia i uspołecznienia
mieszkańców Domu.

INNE INSTYTUCJE:
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Bobrku
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Bobrku istnieje od 1991 r. Do jej podstawowych celów
i zadań naleŜy:
− prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie poŜarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
− branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie poŜarów,
zagroŜeń ekologicznych, związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zdarzeń,
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− informowanie ludności o istniejących zagroŜeniach poŜarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi,
− rozwijanie wśród członków ochotniczych straŜy poŜarnych kultury fizycznej
i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej,
− wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej
oraz statutu OSP.
•

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania LGD
Gmina Chełmek wraz z gminami Brzeszcze, Kęty, Oświęcim zdecydowała się wziąć
udział we wspólnej inicjatywie utworzenia stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa
Działania

(LGD).

Celem

działalności

LGD

jest

partnerstwo

na

rzecz

zrównowaŜonego rozwoju obszarów gmin wiejskich oraz miejsko wiejskich (miasta
do 20 tys. mieszkańców). KaŜda grupa LGD opracowuje, przyjmuje oraz realizuje
Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) właściwą dla jej obszaru działania. LSR zawiera
w sobie projekty zgodne m.in. z inicjatywą wspólnotową LEADER (jedną z osi
priorytetowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). W przedmiotowej
Strategii ujęte zostały równieŜ zadania dotyczące sołectwa Bobrek. Wśród członków
LGD znajdują się przedstawiciele Bobrka. W styczniu 2009 r. Lokalna Strategia
Rozwoju została przekazana do oceny przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.
W czerwcu 2009 roku została ona pozytywnie oceniona w wysokości 9 854 896 zł.
Te fundusze będą rozdysponowane pomiędzy lokalne podmioty, które wpiszą się
w załoŜenia dokumentu planistycznego. Środki te zostaną przeznaczone w głównej
mierze na realizację zadań na terenach wiejskich.
Cała pula dotacji została wstępnie podzielona na cztery typy operacji:
−

„Odnowa i rozwój wsi” – działanie, w którym o środki będą mogły aplikować przede
wszystkim gminy na realizację inwestycji na wsiach. Na dofinansowanie projektów
w ramach tego działania zarezerwowano kwotę 5 400 000 zł.

−

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - działanie, którego celem jest wsparcie
projektów rozwojowych podejmowanych przez mikroprzedsiębiorców, działających
na terenie wsi oraz dla tych, którzy będą chcieli rozpocząć działalność gospodarczą.
Na dotacje zaplanowano tutaj 1 560 000 zł.
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−

„RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – działanie skierowane
do rolników, nastawione na wspieranie projektów, których celem jest dywersyfikacja
działalności podmiotu w kierunku branŜ niezwiązanych z rolnictwem. Na
to działanie zarezerwowano 1 040 000 zł.

−

„Małe projekty” – działanie, w ramach którego o środki będą mogli ubiegać się
niemal wszyscy (organizacje, grupy nieformalne, a nawet osoby fizyczne)
na niewielkie operacje z maksymalnym dofinansowaniem na poziomie 25 000 zł.
Na dofinansowanie małych projektów, które ogólnie mówiąc mają słuŜyć rozwojowi
społeczności lokalnej, przewidziano 1 854 896 zł.

GOSPODARKA:
• Działalność gospodarcza
Tab.5. Podmioty gospodarcze z terenu sołectwa Bobrek.
L.P.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BRANśA

ILOŚĆ
PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH
Budownictwo
6
Elektronika, elektryka, energetyka
2
Finanse, banki, ubezpieczenia, podatki,
4
doradztwo
Fotograficzne usługi, wideorejestracja
2
Fryzjerskie usługi i kosmetyczne
1
Handel
5
Instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe,
1
c.o., elektryczne
Metale i wyroby metalowe
4
Motoryzacja i transport
13
Obuwnictwo i przemysł
2
okołoobuwniczych
OdzieŜ i krawiectwo
1
Poligrafia i reklama
1
Rolnictwo i ogrodnictwo
1
Turystyka
1
Inne
7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej
UM w Chełmku, stan VI.2010 rok.
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Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe przewagę w gospodarce mają usługi i są
czynnikiem determinującym rozwój. Wśród zaewidencjonowanych podmiotów
dominują usługi transportowe, budowlane oraz handlowe, ukierunkowane na
zaspokajanie potrzeb lokalnych sołectwa, oraz wychodzące na szerszy rynek
krajowy.
• Działalność rolnicza
Ogólnie panująca na terenach wiejskich tendencja spadku gospodarstw rolnych na
rzecz wzrostu działalności usługowej widoczna jest takŜe w naszej gminie. Od
momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej szanse przetrwania mają na rynku
gospodarstwa duŜe, toteŜ moŜliwości gospodarzy z sołectwa Bobrek są nikłe.
Według Danych GUS zamieszczonych w Powszechnym Spisie Rolnym średnia
powierzchnia gospodarstwa rolnego w Małopolsce wynosi 2,1 ha (jest to wskaźnik
najniŜszy w Polsce). Podczas, gdy współczynnik ten wynosi dla naszego kraju
średnio 5,7 ha. Sytuacja powyŜsza przyczynia się do małej opłacalności działalności
rolniczej w województwie. Ponadto profil produkcji rolnej w Bobrku nastawiony jest

w większej części na zaspokajanie własnych potrzeb gospodarstw domowych niŜ
masowego zapotrzebowania konsumenta. W sołectwie Bobrek istnieje ponad 170
gospodarstw rolnych.
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4. ANALIZA SWOT I WIZJA ROZWOJU SOŁECTWA.

Tabela 6. Analiza SWOT sołectwa Bobrek.

MOCNE STRONY – ATUTY
ROZWOJU GMINY, W TYM
SOŁECTWA BOBREK
Zadawalający system
zewnętrznych powiązań
komunikacyjnych, bliskość autostrady
A4,
Dobrze rozwinięta sieć dróg
gminnych,
DuŜa podaŜ siły roboczej,
istniejący potencjał ludzki,
Istnienie oczyszczalni gotowych
do przyjęcia ścieków,
Całkowita gazyfikacja sołectwa,
Wystarczająca infrastruktura
energetyczna,
Uporządkowana gospodarka
odpadami,
Efektywna sieć oraz dobre
funkcjonowanie placówek oświaty,
Blisko zlokalizowane rynki
zbytu,
Rezerwy atrakcyjnych i
stosunkowo tanich terenów pod
budownictwo mieszkaniowe,
rekreacyjne, handel
i róŜnego typu usługi oraz przemysł,
Przeświadczenie władz
samorządowych o roli promocji miasta i
gminy,
Doświadczenie w zakresie
pozyskiwania środków pomocowych
z róŜnych programów,
Wzrost dochodów gminy w
ostatnich trzech latach,
Istnienie osób i organizacji
czynnie zainteresowanych rozwojem
gminy,
Rozwinięty program organizacji
masowych imprez rekreacyjnych
promujących gminę,
Znaczące nakłady budŜetu

SŁABE STRONY – CZYNNIKI
OGRANICZAJACE ROZWÓJ GMINY,
W TYM SOŁECTWA BOBREK
Braki w infrastrukturze ochrony
środowiska,
Niska aktywność zawodowa i
społeczna mieszkańców,
Pogarszające się warunki
komunikacyjne,
Zanieczyszczenie cieków wodnych
oraz gleb,
ZagroŜenie powodziowe,
Punktowe braki w infrastrukturze
wodociągowej,
Niedobory w zakresie infrastruktury
około drogowej (chodniki, parkingi),
Niski stopień rozwoju infrastruktury
informatycznej,
ZuboŜenie społeczności lokalnej,
Rosnąca apatia społeczna, brak
wiary w sukces,
Niewielka oferta w zakresie
aktywizacji bezrobotnych oraz absolwentów,
Ograniczony budŜet gminy nie
pozwalający na realizację kilku duŜych
inwestycji jednocześnie,
Zanieczyszczenie rzek Wisły i
Przemszy,
Braki w bazie rekreacyjnej,
Brak specjalizacji w szkolnictwie
związanej
z potrzebami lokalnego przemysłu,
Szara strefa gospodarcza,
Niechęć mieszkańców do podjęcia
pracy.
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gminy na inwestycje,
DuŜa lesistość.

SZANSE – MOśLIWOŚCI
ROZWOJU GMINY, W TYM
SOŁECTWA BOBREK
-

-

-

Wzrost gospodarczy kraju,
zainteresowanie inwestycjami
zagranicznymi,
Poparcie społeczne dla samorządu
terytorialnego,
Wzrastające poczucie więzi mieszkańców
z danym terenem,
Przeciwdziałanie patologiom
społecznym,
Stabilizacja ekonomiczna kraju,
Dopływ nowych technologii i kapitału,
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych,
Partnerska współpraca z miastami
i obszarami za granicą,
Stosunkowo tania siła robocza,
Rozwinięty rynek dóbr konsumpcyjnych,
MoŜliwości promowania gminy, jako
miejsca przyjaznego dla inwestorów,
Zapotrzebowanie na tereny uzbrojone,
korzystnie zlokalizowane,
- Rozwój gospodarczy rejonu (powiat,
województwo),
- Rozwój przedsiębiorczości w ramach
zorganizowanych przestrzeni
produkcyjnych,
- Lepsze wykorzystanie bliskości
i potencjału duŜych aglomeracji
miejskich,
- MoŜliwość skorzystania ze środków
pomocowych UE – fundusze strukturalne
(na modernizację oraz rozbudowę
infrastruktury technicznej
i społecznej) przez samorząd,
- MoŜliwość skorzystania ze wsparcia
finansowego UE na inwestycje
rozwojowe realizowane przez firmy.

ZAGROśENIA – CZYNNIKI
NIESPRZYJAJĄCE GMINY, W TYM
SOŁECTWA BOBREK
Niski przyrost naturalny - postępujący
proces starzenia się społeczeństwa,
- ZagroŜenie klęskami Ŝywiołowymi,
- ZagroŜenie przestępczością,
- Niska siła nabywcza społeczeństwa (bariera
popytu),
- Niskie dochody samorządu terytorialnego
(udział w podatkach dochodowych),
- Wysoki poziom bezrobocia w kraju,
- Niewystarczająca wielkość środków
finansowych w budŜetach jednostek
samorządu terytorialnego na modernizację
oraz rozbudowę infrastruktury technicznej
i społecznej,
- Rozszerzanie się bezrobocia strukturalnego,
- Wzrost zagroŜenia rozwojem patologii
społecznych, szczególnie wśród ludzi
młodych i dzieci,
- Słaba kondycja zakładów pracy w regionie,
- Trudności w prowadzeniu działalności
gospodarczej (m.in. : wysokooprocentowane
kredyty, zawiłe i niestabilne przepisy prawne,
bankowe),
- Wzrost obciąŜeń finansowych ludności
(podatki, koszty mediów, cen usług).
-

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005-2015, Chełmek, r.2005, s. 67-68.

Wizja rozwoju sołectwa Bobrek:
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„Kompleksowy

i

zrównowaŜony

rozwój

sołectwa

Bobrek

dzięki

wykorzystaniu jego zasobów i potencjałów, podstawą poprawy warunków
Ŝycia społeczności lokalnej”.

5. PRIORYTETY ROZWOJU SOŁECTWA ZGODNE Z ZAPISAMI
DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH O CHARAKTERZE
LOKALNYM REGIONALNYM ORAZ KRAJOWYM.

5.1. Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005 - 2015
OBSZAR STRATEGICZNY II – MIESZKAŃCY
Cel operacyjny II.1 - Zapewnienie szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej oraz
rekreacyjno – sportowej:
Działanie II.1.1 – Dostosowanie bazy edukacyjnej do potrzeb, podniesienie poziomu
kształcenia (pomoce dydaktyczne, szkolenia nauczycieli):
-

WyposaŜenie szkół gminnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i oprogramowanie
komputerowe,

-

Wsparcie uczestnictwa dyrektorów i nauczycieli w szkoleniach.

Działanie II.1.2 – Rozwój aktywnych form i bazy działalności kulturalnej (MOKSiR):
-

Inwestycje w bibliotekach publicznych na terenie gminy – rozszerzenie bazy lokalowej,
powiększenie księgozbioru oraz informatyzacja,

-

Rozszerzenie oferty programowej MOKSiR w zakresie organizacji wystaw, występów,
prezentacji, a takŜe artystycznych kółek zainteresowań,

-

Modernizacja obiektów kulturalnych MOKSiR.

Działanie II.1.3 – Sport i rekreacja – dostosowanie bazy, wykorzystanie istniejących
obiektów:
-

Wzmacnianie zaplecza materialnego bazy sportowej poprzez remonty, modernizację
i rozbudowę istniejącej bazy oraz doposaŜenie,

-

Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieŜy poprzez organizację sekcji sportowych,
klubów, współzawodnictwa, itp.
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Cel operacyjny II.3 – Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy:
Działanie II.3.1 – Bezpieczeństwo, współpraca z policją, monitoring:
-

Realizacja monitoringu gminy,

-

Prowadzenie akcji – „Bezpieczna droga dzieci do szkoły”,

Cel operacyjny II.5 - Gmina przyjazna dla młodzieŜy:
Działanie II.5.1 – Zapewnienie oferty spędzania wolnego czasu, popularyzacja aktywnych
form wypoczynku, zajęcia pozalekcyjne, aktywizacja młodzieŜy:
-

Organizacja zajęć dodatkowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy,

-

DoposaŜenie istniejącej infrastruktury gminnej sportowej i kulturalnej,

-

Opracowanie programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieŜy.

OBSZAR STRATEGICZNY III - OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
NATURALNEGO I KULTUROWEGO
Cel operacyjny III.1 - Uporządkowana i przyjazna dla środowiska gospodarka wodno –
kanalizacyjna, gospodarka odpadami oraz gospodarka cieplna:
Działanie III.1.1 - Budowa i modernizacja systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
-

Opracowanie harmonogramu budowy kanalizacji sanitarnej i opadowej na terenie
gminy Chełmek,

-

Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę,

-

Skanalizowanie miasta Chełmek oraz sołectw Bobrek i Gorzów,

Działanie III.1.2 – Modernizacja i budowa sieci wodociągowej:
-

Modernizacja oraz wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowych na terenie
gminy Chełmek.

Działanie III.1.3 – WdroŜenie efektywnego systemu gospodarki odpadami (komunalnymi
i przemysłowymi):
-

Realizacja Programu „Czysta Gmina” – uporządkowanie gospodarki odpadami
w gminie,

-

Realizacja selektywnej zbiórki odpadów w gminie.

Działanie III.1.4 –Eliminacja źródeł zanieczyszczeń niskiej emisji:
-

Promocja alternatywnych odnawialnych źródeł energii oraz zewnętrznych środków ich
finansowania.

Cel operacyjny III.2 - Architektura krajobrazu i dziedzictwo kulturowe:
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Działanie III.2.1 – Odnowa centrum Chełmka oraz centrów sołectw:
-

Odnowa sołectw Bobrek i Gorzów – modernizacja, budowa i wyposaŜenia obiektów
pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, modernizacja przestrzeni
publicznej.

OBSZAR STRATEGICZNY IV – KOMUNIKACJA
Cel operacyjny IV.1 - System dróg gminnych o dobrej jakości:
Działanie IV.1.1 – Modernizacja i budowa dróg gminnych:
-

Prowadzenie robót remontowych i modernizacyjnych w zakresie dróg gminnych.

Działanie IV.1.2 – Budowa parkingów, chodników, ścieŜek rowerowych:
-

WyposaŜanie dróg o największym natęŜeniu ruchu w chodniki,

-

Budowa parkingów w gminie,

-

Wytyczenie i budowa ścieŜek rowerowo – spacerowych na terenie gminy.

Cel operacyjny IV.2 - Zapewnienie efektywnych powiązań gminy z otoczeniem:
Działanie IV.2.1 – Współpraca z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie
ich modernizacji i rozbudowy:
-

Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Oświęcimiu w zakresie modernizacji
dróg powiatowych.

Cel operacyjny IV.3 - Dostęp do infrastruktury teleinformatycznej – społeczeństwo
informacyjne:
Działanie IV.3.2 – Punkty dostępu do Internetu:
-

Utworzenie sieci lokalnych o wymaganych parametrach, słuŜących do transmisji
danych,

-

Stworzenie kilku punktów bezpłatnego dostępu do Internetu w placówkach publicznych
w gminie.

5.2. Strategia Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego na lata 2007 - 2013
Obszar I - „ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO”
Pola rozwoju:
B – „Dostępność komunikacyjna”,
C – „Turystyka”,
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Cel strategiczny 3 - „Dostępność komunikacyjna”:
Kierunki rozwoju:
•

dobry układ komunikacyjny,

•

program inwestycji publicznych dotyczący układu komunikacyjnego i dróg na
terenie

powiatu,

przewidujący

wykorzystanie

pozabudŜetowych

środków

zewnętrznych,
•

program powiatowy wspólnych inwestycji dotyczący budowy i modernizacji sieci
dróg powiatowych i gminnych,

Cel strategiczny 6: „Rozwój usług turystycznych”:
Kierunki rozwoju:
•

turystyka ekologiczna (konna, rowerowa, piesza, wędkowanie, agroturystyka),

•

atrakcyjna infrastruktura turystyczna i wypoczynkowa,

•

rozbudowa bazy noclegowej w powiecie,

•

wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczo – rekreacyjnych,

•

rozwój tras i ścieŜek rowerowych oraz szlaków turystycznych i pieszych,

Obszar II – „EDUKACJA, KULTURA I SPORT”
Pola rozwoju:
A – „Oświata i wykształcenie”,
B – „Dziedzictwo historyczne i kulturalne”,
C – „Kultura”,
D – „Sport”,
Cel strategiczny 1: „Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców”:
Kierunki rozwoju:
•

dostępność szkolnictwa ponadgimnazjalnego dla młodzieŜy z terenów wiejskich,

Cel strategiczny 2: „Powiat - silny ośrodek edukacyjny, kulturalny i sportowy”:
Kierunki rozwoju:
•

wzbogacenie oferty edukacyjnej w szkołach,

• dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb na rynku pracy,
•

modernizacja i rozbudowa bazy materialnej wraz z odnowieniem,

•

zasobów dydaktycznych w jednostkach oświatowych,

•

rozwój bazy sportowej w szkołach,
28

•

tworzenie odpowiednich warunków do realizowania programów profilaktycznych
oraz sportowych, kulturalnych i społecznych,

Cel strategiczny 4: „Istnienie dobrego stanu zabytków kultury”:
Kierunek rozwoju:
•

rewitalizacja zabytków historycznych w powiecie do celów turystycznych
i reprezentacyjnych,

Cel strategiczny 5: „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu”:
Kierunki rozwoju:
•

zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców,

•

rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej,

•

organizacja i współorganizacja imprez o charakterze sportowym,

Obszar III: „ROZWÓJ SPOŁECZNY”
Pola rozwoju:
A „Ochrona zdrowia”,
B „Bezpieczeństwo publiczne”,
C „Patologie społeczne”,
D „Pomoc społeczna”,
E „Wspieranie rozwoju trzeciego sektora”,
F „Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych”,
G „Nowoczesne zarządzanie publiczne”,
Cel strategiczny 2: „Poczucie bezpieczeństwa publicznego”:
Kierunki rozwoju:
•

zapewnienie niezbędnej pomocy społecznej w róŜnej formie,

•

wdraŜanie programów poprawiających bezpieczeństwo publiczne,

Cel strategiczny 3 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”:
Kierunek rozwoju:
•

efektywny system zapobiegania przemocy i uzaleŜnieniom,

Obszar IV: „OCHRONA ŚRODOWISKA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”
Pola rozwoju:
A Ochrona środowiska,
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B Infrastruktura techniczna na terenie wiejskim,
Cel strategiczny 1 „Wysoka jakość środowiska naturalnego”:
Kierunki rozwoju:
•

poprawa jakości wód i gleby,

•

poprawa jakości powietrza,

•

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

Cel strategiczny 2 „Proekologiczna gospodarka odpadami”:
Kierunek rozwoju:
•

objęcie systemem segregacji odpadów całego powiatu,

Cel strategiczny 3 „Poprawa infrastruktury technicznej, zwłaszcza na terenach wiejskich”:
Kierunek rozwoju:
•

rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych,

Obszar VI: „INTEGRACJA POWIATU”
Pole rozwoju:
A – „Integracja wewnętrzna”,
Cel strategiczny 1 „Pozytywne poczucie przynaleŜności do społeczności regionu”:
Kierunek rozwoju:
•

rozwój społeczeństwa informacyjnego.

5.3. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2013
OBSZAR I –„SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY I AKTYWNOŚCI”
Cel pośredni: „Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy”,
Kierunki polityki:
I.1. „Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców”,
I. 2. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”,

OBSZAR III –„ INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU REGIONALNEGO”
Cel pośredni: „Nowoczesna i sprawna, sprzyjająca rozwojowi społeczno-gospodarczemu
infrastruktura”,
Kierunek polityki:
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III.2. „Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego”,

OBSZAR V – „SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA”
Cel pośredni: „Spójny wewnętrznie, zapewniający równe szanse i moŜliwości rozwoju
region”,
Kierunki polityki:
V.3. „Poprawa kondycji rodziny małopolskiej,
V.4. „Poprawa bezpieczeństwa obywateli”.

OBSZAR VI – „OCHRONA ŚRODOWISKA”
Cel pośredni: „Wysoka jakość Ŝycia w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym”,
Kierunki polityki:
VI.1. „Ochrona zasobów wodnych”,
VI.2. „Ochrona powietrza i zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł
energii,
VI.3. „Gospodarka odpadami”,
VI.4. „Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klęsk ekologicznych”,

OBSZAR VII – „DZIEDZICTWO I PRZESTRZEŃ REGIONALNA”
Cel pośredni: „Wysoka jakość środowiska przyrodniczo-kulturowego i przestrzeni
regionalnej”,
Kierunki polityki:
VII.1. „Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego”,
VII.3. „Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym”.

6. PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ODNOWY SOŁECTWA
W LATACH 2010 – 2017 ORAZ ICH SPOŁECZNE UZASADNIENIE.
Odnowa wsi to proces kształtowania warunków Ŝycia na obszarach wiejskich,
podejmowany przez władze gminy oraz lokalną społeczność. Celem tego procesu jest
podnoszenie standardu Ŝycia oraz jego jakości przy zachowaniu toŜsamości, kultury oraz
walorów wsi. Odnowa powinna równieŜ dostosowywać sołectwo do wymogów
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współczesności, do pełnienia nowych funkcji zarówno wobec społeczności lokalnej jak
i całego społeczeństwa. Jest to równieŜ szansa rozwoju obszarów wiejskich w kierunku
poŜądanym przez jej mieszkańców, szansą zatrzymania na wsi przyszłych pokoleń oraz
przyciągnięcia do niej nowych mieszkańców.
Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna wsi stanowi jedną z barier rozwoju
obszarów wiejskich, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Wychodząc
naprzeciw tym problemom są podejmowane działania, które mają na celu zminimalizowanie
dysproporcji między wsią, a miastem.
Istotny element działań w ramach Planu stanowi pobudzenie aktywności środowisk
lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych
z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.
Priorytetowym celem inwestycji jest poprawa warunków Ŝycia poprzez rozwój
infrastruktury

kulturalnej,

sportowej

i

rekreacyjnej,

poprawa

zagospodarowania

przestrzennego wsi oraz uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania.
Sołectwo Bobrek jest miejscowością połoŜoną na rozległym obszarze, zajmuje. 1 502,8289
ha (przy czym obszar całej gminy wynosi 2 733,0915 ha). Bobrek zamieszkuje 2 039 osób
(według stanu na koniec 2009 r.).

W ramach pierwszego etapu działań związanych z rozwojem sołectwa Bobrek, realizowany
jest obecnie projekt „Odnowa sołectwa Bobrek – rozwój bazy kulturalno – sportowo –
rekreacyjnej”, obejmujący swym zakresem:
− zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Bobrku,
− wyposaŜenie przedmiotowego obiektu w sprzęt multimedialny oraz sprzęt sportowo -

rekreacyjny.
W ramach środków własnych zostanie ponadto wydłuŜony boks garaŜowy Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej w Bobrku, który usytuowany jest po stronie południowo – zachodniej
budynku.
Beneficjentem tego projektu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
który jest jednostką gminną. W chwili obecnej trwają prace, które zakończyć się mają
z końcem sierpnia 2010 r. Koszt zadania związanego z zagospodarowaniem terenu oraz
wydłuŜenia boksu garaŜowego, po przetargu wyniósł 325 195,88 zł brutto, umowa
z wykonawcą została podpisana natomiast 20 kwietnia 2010 r. Szacunkowy koszt zakupu
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sprzętu multimedialnego i sportowo – rekreacyjnego to 100 000 zł brutto. Poziom
dofinansowania ma wynieść 75 % wydatków kwalifikowanych.
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Bobrku
Zadanie polega na modernizacji nawierzchni istniejącego terenu wokół budynku Wiejskiego
Domu Ludowego, przebudowie nawierzchni zatoki parkingowej od frontu budynku,
w następującym zakresie:
− wymiana nawierzchni zatoki parkingowej i placów wraz z podbudową,
− ukształtowanie nawierzchni z profilowaniem w celu odwodnienia,
− remont miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Nadwiślańskiej

(od frontu budynku) wraz z wykonaniem chodnika w miejscu placu utwardzonego,
wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i odprowadzeniem wód
opadowych,
− wykonanie drenaŜu opaskowego wokół budynku Domu Ludowego,
− wykonanie placu rekreacyjnego utwardzonego kruszywem kamiennym,
− zagospodarowanie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury.

W ramach środków własnych zostanie ponadto wydłuŜony o 3 m boks garaŜowy
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Bobrku, który usytuowany jest po stronie południowo –
zachodniej budynku, co pozwoli na poprawę warunków uŜytkowych garaŜu, który
docelowo będzie miał 12 m długości. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe związane
z wyburzeniem ściany przedniej garaŜu, ogólnobudowlane związane z wydłuŜeniem boksu
garaŜowego w budynku oraz wykończeniowe w obiekcie.

WyposaŜenie Domu Ludowego w Bobrku w sprzęt multimedialny oraz sprzęt sportowo rekreacyjny

W ramach przedmiotowego projektu, obok zagospodarowania terenu wokół budynku Domu
Ludowego, zaplanowano równieŜ wyposaŜenie przedmiotowego obiektu w sprzęt
multimedialny oraz sprzęt do uprawiania sportów i rekreacji (np. stół do tenisa stołowego,
stół piłkarski – „piłkarzyki”, sprzęt do szachów, bramki piłkarskie, atlas).
Zadanie jest kontynuacją działań podjętych w ramach odnowy sołectwa Bobrek na
przestrzeni lat 2005 – 2006. Zostało zrealizowane zadanie „Odnowa sołectwa Bobrek –
budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno – sportowo - rekreacyjnej”
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
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Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Wybudowano zaplecze socjalno
-biurowe przy boisku sportowym w Bobrku, wykonano renowację płyty boiska w Bobrku,
zmodernizowano Dom Ludowy w Bobrku oraz powstał plac zabaw przy Domu Ludowym.

W ramach II naboru wniosków do działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” PROW, gmina
zamierza złoŜyć wniosek o dofinansowanie dla kolejnego etapu przebudowy Domu
Ludowego w Bobrku w zakresie wymiany parkietu i pokrycia dachowego, montaŜu
klimatyzacji oraz budowy ściany działowej pomiędzy salą wielofunkcyjną a zapleczem
sanitarnym w przedmiotowym obiekcie.
Przebudowa Domu Ludowego w Bobrku – etap II
Projekt zakłada kontynuację podjętych do dnia dzisiejszego działań w zakresie odnowy
miejscowości. Obejmie wymianę parkietu oraz pokrycia dachowego wraz z montaŜem
klimatyzacji oraz budową ściany działowej pomiędzy salą wielofunkcyjną a zapleczem
sanitarnym w budynku Domu Ludowego w Bobrku. Zadanie to jest komplementarne
do zrealizowanego na przestrzeni lat 2005 - 2006 przedsięwzięcia pn. „Odnowa sołectwa
Bobrek – budowa i modernizacja infrastruktury kulturalno - sportowo - rekreacyjnej”
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Jedną ze składowych tego projektu była modernizacja Domu Ludowego w Bobrku. Ponadto
projekt „Przebudowa Domu Ludowego w Bobrku – etap II” jest spójny z obecnie
realizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zadaniem pn.
„Odnowa sołectwa Bobrek – rozwój bazy kulturalno – sportowo – rekreacyjnej”, który
obejmuje swym zakresem m.in. zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Bobrku,
jak równieŜ wyposaŜenie przedmiotowego obiektu w sprzęt multimedialny oraz sportowo rekreacyjny. Na realizację w/w projektu została podpisana z Województwem Małopolskim
umowa o dofinansowanie w ramach działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Gmina Chełmek planuje aplikować o wsparcie finansowe na remont nawierzchni placu wraz
z budową gazociągu przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku w ramach działania
"WdraŜanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Oś 4 LEADER PROW 2007 – 2013 - "Odnowa
i rozwój wsi" (II naboru wniosków).
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Remont

nawierzchni

placu

wraz

z

budową

gazociągu

przy

ul.

Księdza

Wyszogrodzkiego w Bobrku
W ramach zadania zaplanowano naprawę nawierzchni istniejącego placu o powierzchni
1 060,25 m2 poprzez połoŜenie masy asfaltowej. Ponadto projekt zakłada budowę sieci
gazowej średniego ciśnienia przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku. Nowy odcinek
gazociągu został zaprojektowany z uwagi na kolizję istniejącej sieci z w/w placem.

Ponadto w ramach przedmiotowego „Planu Odnowy Bobrka na lata 2010 – 2017” planuje
się realizację szeregu zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w okresie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości (tj. do roku 2017).
Zadania te uznane zostały jako niezbędne do realizacji. Wymóg ujęcia w przedmiotowym
Planie projektów w okresie siedmioletnim wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” § 10 pkt 2, ppkt. 1d.
W latach 2010 – 2017 w sołectwie Bobrek planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Zadania o charakterze inwestycyjnym:
W zakresie sportu, kultury, rekreacji i edukacji:
•

ŚcieŜki rowerowo – spacerowe w sołectwie Bobrek – element składowy
planowanego do realizacji kompleksowego projektu wykonania w gminie Chełmek
ścieŜek rowerowo – spacerowych, przebiegających przez miasto oraz sołectwa
Bobrek i Gorzów.

•

Budowa placu zabaw przy ul. Długiej w Bobrku – zadanie będzie polegało na
przygotowaniu podłoŜa dla placu zabaw oraz wyposaŜeniu go w nowe elementy
zabawowe. Istniejący obecnie plac zabaw znajduje się na ograniczonym
powierzchniowo terenie w bezpośrednim sąsiedztwie „dzikiego” zbiornika wodnego,
który stwarza niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci. Ponadto plac posiada
niewielką liczbę urządzeń, które nie zaspakajają w zupełności potrzeb rozwojowych
najmłodszych. Projekt planowany do zgłoszenia w ramach II naboru wniosków do
działania "WdraŜanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Oś 4 LEADER PROW 2007 –
2013 - "Odnowa i rozwój wsi".
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• Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Bobrku
Projekt zakłada powstanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w centrum
miejscowości Bobrek. W ramach zadania zaplanowano budowę boiska sportowego
o nawierzchni sztucznej poliuretanowej wraz z wykonaniem odwodnieniem i budową
ogrodzenia wokół płyty boiska. SłuŜyło będzie ono do gry w piłkę ręczną,
koszykówkę, tenisa oraz piłkę siatkową. W bezpośrednim sąsiedztwie boiska
powstanie nowy plac zabaw. Planowane urządzenia na zagospodarowanie placu:
huśtawka wagowa, huśtawka spręŜynowa, zjeŜdŜalnia z rampą pochyłą, piaskownica
drewniana, karuzela. Projekt planowany do zgłoszenia w ramach III naboru
wniosków do działania "WdraŜanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Oś 4 LEADER
PROW 2007 – 2013 - "Odnowa i rozwój wsi".

W zakresie ochrony środowiska:
•

Skanalizowanie sołectwa Bobrek – jako część zakresu w ramach projektu pn.
„Gospodarka wodno-ściekowa gminy Chełmek”, obejmującego skanalizowanie
części miasta Chełmek oraz sołectw Bobrek i Gorzów.

•

Likwidacja niskiej emisji w sołectwie Bobrek – w ramach przedmiotowego zadania
planowana jest wymiana pieców C.O. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
na bardziej wydajne (oszczędniejsze). W wyniku realizacji projektu nastąpi
zmniejszenie zuŜycia energii, kosztów ogrzewania oraz emisji zanieczyszczeń.
Łączna liczba domów jednorodzinnych w Bobrku wynosi ok. 480.

•

Program zbiórki odpadów eternitowych – zadanie realizowane na terenie całej gminy
Chełmek, w tym w sołectwie Bobrek. Polega na likwidacji odpadów zawierających
azbest, pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych
i gospodarczych.

W zakresie infrastruktury drogowej:
•

Program przebudowy i remontów dróg gminnych w sołectwie Bobrek – w ramach
projektu przewiduje się wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych dróg
gminnych w Bobrku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem zadania jest poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprawa funkcjonalności oraz estetyki
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miejscowości. Wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy w drodze do szkół jest
kluczowym celem niniejszego projektu.
•

Przebudowa chodnika przy kościele parafialnym w Bobrku – zadanie obejmie
modernizację istniejącego chodnika wokół kościoła oraz dojścia do przedmiotowego
obiektu. Projekt planowany do złoŜenia przez parafię

•

Program przebudowy i remontów dróg powiatowych w sołectwie Bobrek - w ramach
projektu przewiduje się wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych dróg
gminnych w Bobrek wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem zadania jest poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprawa funkcjonalności oraz estetyki
miejscowości. Wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy w drodze do szkół jest
kluczowym celem niniejszego projektu.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
• Monitoring wizyjny – planuje się wykonanie monitoringu wizyjnego sołectwa, który
jest waŜnym elementem systemu bezpieczeństwa mieszkańców. Właściwie
zaprojektowany i uŜywany moŜe przyczynić się do znacznego spadku przestępczości
w newralgicznych miejscach, objętych obserwacją. Zwiększa się poczucie
bezpieczeństwa osób, następuje poprawa ładu i porządku. Cele do osiągnięcia
poprzez realizację zadania: monitorowanie wideo miejsc szczególnie zagroŜonych,
materiał dowodowy wysokiej jakości, prewencyjne działanie systemu monitoringu,
spadek przestępczości na terenie objętym monitoringiem.

2. Zadania o charakterze nieinwestycyjnym:

W zakresie sportu, kultury, rekreacji i edukacji:
•

„Spotkania na wyspie” – projekt edukacyjny, który uzyskał pozytywną decyzję
w sprawie dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich”. Zadanie realizowane będzie w samorządowych zespołach szkół
w Gorzowie i Bobrku na przestrzeni lat 2010 – 2011. Łączną wartość całego projektu
oszacowano na poziomie 50 000 zł (co stanowi 100% dofinansowania). Projekt
skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i obejmuje swym zakresem
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zajęcia dla najmłodszych w oparciu o Program „Wyspa” (np. zabawa literkami
i wyrazami, przeprowadzanie eksperymentów fizycznych i chemicznych), spotkania
dla nauczycieli (mające na celu wsparcie metodyczne dla projektu) oraz wykład dla
rodziców „Genialny umysł dziecka – trening domowy”. Zajęcia w przedszkolach
będą trwały przez okres 6 miesięcy. Przeprowadzone zostaną w trzech grupach
i będą odbywały się w trakcie zajęć przedszkolnych. Łącznie zostanie
zrealizowanych 60 godzin dydaktycznych na grupę. Na zakończenie projektu
odbędzie się „Piknik – mali naukowcy”, podczas którego dzieci przeprowadzą kilka
doświadczeń przy pomocy nauczycieli.
•

Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Bobrku oraz udział nauczycieli
w szkoleniach i kursach – w ramach zadania planowane jest bieŜące doposaŜenie
Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku w niezbędne pomoce dydaktyczne
do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Ponadto istnieje potrzeba podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przez nauczycieli poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach,
kursach i studiach podyplomowych.

•

Oferta spędzania wolnego czasu, aktywizacja młodzieŜy, zajęcia w Domu Ludowym
w Bobrku – planuje się zorganizowany bezpłatny cykl zajęć i spotkań dla
społeczności lokalnej mających na celu uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu
oraz aktywizację (np. spotkania z wierszem, koła humanistyczne, zajęcia plastyczne
i techniczne, aerobik, kursy tańca).

•

Organizacja imprez kulturalno – sportowo – rekreacyjnych w Bobrku – organizacja
przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogólnodostępnych
imprez i przedsięwzięć dla społeczności lokalnej. Zadanie obejmuje m.in. cykliczne
wydarzenia kulturalne (typu coroczne DoŜynki oraz święto gminy).

Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Bobrka przyczyni się do polepszenia wizerunku
miejscowości, podniesienia jakości Ŝycia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno –
kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo – rekreacyjnej. Ma słuŜyć głównie
integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, rozwojowi organizacji
społecznych, jak równieŜ zmniejszeniu problemów w sferze patologii społecznych.
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7.

HARMONOGRAM

RZECZOWO

–

FINANSOWY

REALIZACJI

PLANU ODNOWY BOBRKA NA LATA 2010-2017.
Źródła finansowania zadań, które zostaną zgłoszone do „Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013”, działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi”:
− środki własne budŜetu gminy – 100% całkowitych kosztów projektu,
− środki strukturalne Unii Europejskiej (w momencie uzyskania wsparcia

finansowego, na zasadzie refinansowania poniesionych nakładów – do 75 %
całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu). Według działania 3.4 „Odnowa
i rozwój wsi”, limit środków do wykorzystania w obecnym okresie
programowania UE na jedno sołectwo wynosi 500 000 zł. (łączna kwota
przyznana na wszystkie nabory w okresie 2007 – 2013). W ramach I naboru do
przedmiotowego Programu na realizację projektu pn. Odnowa sołectwa Bobrek rozwój bazy kulturalno - sportowo – rekreacyjnej”, podpisano z Województwem
Małopolskim umowę o dofinansowanie na kwotę 371 058,95 zł. Faktyczny limit
środków pozostałych do wykorzystania dla sołectwa Bobrek, zostanie ustalony po
rozstrzygnięciu

przetargu

na

wyposaŜenie

Domu

Ludowego

w

sprzęt

multimedialny i sportowo – rekreacyjny.
Źródłem finansowania projektu, który gmina zamierza zgłosić do „Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” - działania „WdraŜanie Lokalnych Strategii
Rozwoju” Oś 4 LEADER – „Odnowa i rozwój wsi” będą:
− środki własne budŜetu gminy – 100% całkowitych kosztów projektu,
− środki strukturalne Unii Europejskiej (w momencie uzyskania wsparcia

finansowego, na zasadzie refinansowania poniesionych nakładów – do 75 %
całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu, lecz nie więcej niŜ 450 000 zł –
łącznie na oba sołectwa, po przedstawieniu zapłaconych faktur).
Funduszem strukturalnym, którego środki gmina planuje wykorzystać na zadania
z zakresu odnowy, jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW). Pozostałe potencjalne źródła finansowania (krajowe i unijne) zadań sołectwa
Gorzów w latach 2010 – 2017 to: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, Fundusz Spójności, BudŜet
Państwa, BudŜet Województwa Małopolskiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, inne.
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Tabela 7. Harmonogram rzeczowo – finansowy Planu Odnowy Bobrka na lata 2010-2017.
Lp

Nazwa zadania

Całkowita
wartość zadania
w zł.
(nakłady w
latach 2010 –
2017)

2010

Planowane wydatki na realizację zadań Planu Odnowy Bobrka
w latach 2010-2017 (w zł)
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017

ZADANIA INWESTYCYJNE
Sport, kultura, rekreacja, edukacja
1.

2.
3.
4.
5.

Odnowa sołectwa Bobrek -rozwój
bazy kulturalno - sportowo –
rekreacyjnej
Zagospodarowanie terenu przy
budynku Domu Ludowego w Bobrku
WyposaŜenie Domu Ludowego
w sprzęt multimedialny oraz sportowo
– rekreacyjny
Przebudowa Domu Ludowego
w Bobrku – etap II
ŚcieŜki rowerowo – spacerowe
w sołectwie Bobrek
Budowa placu zabaw przy
ul. Długiej w Bobrku
Budowa boiska wielofunkcyjnego
wraz z placem zabaw przy
ul. Szkolnej w Bobrku

425 195,88

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325 195,88

325 195,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 003,37

0,00

50 000,00

147 003,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

50 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550 000,00

0,00

0,00

300 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 087 000,00

1 220 000,00

2 867 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Ochrona środowiska
6.

7.

Gospodarka wodno - ściekowa
sołectwa Bobrek (część zakresu
w ramach projektu Gospodarka
wodno-ściekowa Gminy Chełmek)
Likwidacja niskiej emisji
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8.

w sołectwie Bobrek
Program zbiórki odpadów
eternitowych

142 000,00

16 000,00

16 500,00

17 000,00

17 500,00

18 000,00

18 500,00

19 000,00

19 500,00

Infrastruktura drogowa
9.

Remont nawierzchni placu wraz
z budową gazociągu przy
ul. Księdza Wyszogrodzkiego
w Bobrku
10. Program przebudowy i remontów
dróg gminnych w sołectwie Bobrek
11. Przebudowa chodnika przy kościele
parafialnym w Bobrku
12. Program przebudowy i remontów
dróg powiatowych w sołectwie
Bobrek

91 563,26

0,00

91 563,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 384 000,00

74 000,00

270 000,00

290 000,00

310 000,00

330 000,00

350 000,00

370 000,00

390 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120 000,00

0,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

160 000,00

180 000,00

200 000,00

220 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczeństwo publiczne
13. Monitoring wizyjny

100 000,00

0,00

0,00

0,00

ZADANIA NIEINWESTYCYJNE
Sport, kultura, rekreacja, edukacja
14. „Spotkania na wyspie”
15. Zakup pomocy dydaktycznych do
szkoły w Bobrku oraz udział
nauczycieli w szkoleniach
i kursach
16. Oferta spędzania wolnego czasu,
aktywizacja młodzieŜy, zajęcia
w Domu Ludowym w Bobrku
17. Organizacja imprez kulturalno –
sportowo – rekreacyjnych
w Bobrku

33 333,00
66 500,00

16 880,00
0,00

16 453,00
8 000,00

0,00
8 500,00

0,00
9 000,00

0,00
9 500,00

0,00
10 000,00

0,00
10 500,00

0,00
11 000,00

54 000,00

5 000,00

5 500,00

6 000,00

6 500,00

7 000,00

7 500,00

8 000,00

8 500,00

94 000,00

10 000,00

10 500,00

11 000,00

11 500,00

12 000,00

12 500,00

13 000,00

13 500,00
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PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chełmku
mgr Zofia Urbańczyk
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