Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/26/2011
Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 26 stycznia 2011 roku
6. PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ODNOWY SOŁECTWA W LATACH 2010 – 2017
ORAZ ICH SPOŁECZNE UZASADNIENIE.
Odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia na obszarach wiejskich, podejmowany przez
władze gminy oraz lokalną społeczność. Celem tego procesu jest podnoszenie standardu życia
oraz jego jakości przy zachowaniu tożsamości, kultury oraz walorów wsi. Odnowa powinna
również dostosowywać sołectwo do wymogów współczesności, do pełnienia nowych funkcji
zarówno wobec społeczności lokalnej jak i całego społeczeństwa. Jest to również szansa rozwoju
obszarów wiejskich w kierunku pożądanym 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 życia poprzez rozwój infrastruktury
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, poprawa zagospodarowania przestrzennego wsi oraz
uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania.
Sołectwo Bobrek jest miejscowością położoną na rozległym obszarze, zajmuje. 1 502,8289 ha
(przy czym obszar całej gminy wynosi 2 733,0915 ha). Bobrek zamieszkuje 2 044 osoby (według
stanu na koniec 2010 r.).
W ramach pierwszego etapu działań związanych z rozwojem sołectwa Bobrek, realizowano
w 2010 roku projekt „Odnowa sołectwa Bobrek – rozwój bazy kulturalno – sportowo –
rekreacyjnej”, obejmujący swym zakresem:
−

zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Bobrku,

− wyposażenie przedmiotowego obiektu w sprzęt multimedialny oraz sprzęt sportowo rekreacyjny.
W ramach środków własnych został ponadto wydłużony boks garażowy Ochotniczej Straży
Pożarnej 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. Całkowity koszt projektu to 319 342,27 zł brutto. Poziom dofinansowania wynosi
75 % wydatków kwalifikowanych.
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Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Bobrku
Zadanie polegało 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 drenażu opaskowego wokół budynku Domu Ludowego,

−

wykonanie placu rekreacyjnego utwardzonego kruszywem kamiennym,

− zagospodarowanie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury.
W ramach środków własnych został ponadto wydłużony o 3 m boks garażowy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bobrku, który usytuowany jest po stronie południowo – zachodniej budynku, co
pozwoliło na poprawę warunków użytkowych garażu, który docelowo ma 12 m długości. Zakres
prac

objął:

roboty

rozbiórkowe

związane

z

wyburzeniem

ściany

przedniej

garażu,

ogólnobudowlane związane z wydłużeniem boksu garażowego w budynku oraz wykończeniowe
w obiekcie.
Wyposażenie Domu Ludowego w Bobrku w sprzęt multimedialny oraz sprzęt sportowo rekreacyjny
W ramach przedmiotowego projektu, obok zagospodarowania terenu wokół budynku Domu
Ludowego, wyposażono ponadto przedmiotowy obiekt 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 żywnościowego 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, Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie, obejmujący
swym zakresem kolejny etap przebudowy Domu Ludowego w Bobrku, polegający na wykonaniu
robót wewnątrz budynku (malowanie ścian, montaż klimatyzacji, remont posadzki w sali głównej)
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oraz docieplenie ścian zewnętrznych obiektu wraz z remontem obróbek blacharskich i pokrycia
dachowego. 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 żywnościowego 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 ze realizowanym
w 2010 roku przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zadaniem pn. „Odnowa
sołectwa Bobrek – rozwój bazy kulturalno – sportowo – rekreacyjnej”, który objął swym zakresem
m.in.

zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Bobrku, jak również wyposażenie

przedmiotowego obiektu w sprzęt multimedialny oraz sportowo - rekreacyjny. Na realizację w/w
projektu pozyskano dofinansowanie w ramach działania 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Gmina Chełmek złożyła ponadto wniosek o wsparcie finansowe dla remontu nawierzchni placu
wraz z budową gazociągu przy ul. Księdza Wyszogrodzkiego w Bobrku w ramach działania
"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Oś 4 LEADER PROW 2007 – 2013 - "Odnowa i rozwój
wsi" (I naboru wniosków). Projekt gminy został uznany za zgodny z założeniami Lokalnej Strategii
Rozwoju i dopuszczony do dofinansowania. Obecnie wniosek poddawany jest dalszej weryfikacji
w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, który ostatecznie zadecyduje o przyznaniu wsparcia
finansowego dla w/w zadania.
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 położenie 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:
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W zakresie sportu, kultury, rekreacji i edukacji:
•

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

•

Budowa placu zabaw przy ul. Długiej w Bobrku – zadanie będzie polegało na
przygotowaniu podłoża dla placu zabaw oraz wyposażeniu 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.

•

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 odwodnienia i budową ogrodzenia. Będzie ono służyło
do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa oraz piłkę siatkową. Planowane urządzenia na
zagospodarowanie placu zabaw: huśtawka wagowa „ważka”, huśtawka sprężynowa,
zjeżdżalnia z rampą pochyłą, piaskownica drewniana, karuzela. Projekt planowany jest do
zgłoszenia w ramach II naboru wniosków do działania "Wdrażanie 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
zużycia 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
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uczestników ruchu,

poprawa

funkcjonalności

oraz estetyki

miejscowości.

Wzrost

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 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, jak również
budynku plebanii. Projekt planowany jest do złożenia przez parafię w ramach naboru
wniosków do działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Oś 4 LEADER PROW
2007 – 2013 - "Odnowa i rozwój wsi".

•

Program przebudowy i remontów dróg powiatowych w sołectwie Bobrek - w ramach
projektu

przewiduje

się

wykonanie

prac

remontowych

i

modernizacyjnych

dróg

powiatowych w Bobrku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem zadania jest poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprawa funkcjonalności oraz estetyki miejscowości.
Wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkół jest kluczowym celem
niniejszego projektu.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego:

•

Monitoring wizyjny – planuje się wykonanie monitoringu wizyjnego sołectwa, który jest
ważnym elementem systemu bezpieczeństwa mieszkańców. Właściwie zaprojektowany
i używany może 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 zagrożonych, 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 otrzymał dofinansowanie 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 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
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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 bieżące doposażenie 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 młodzieży, 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 Dożynki oraz święto gminy).

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
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