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I. Zadanie: Rozbudowa i modernizacja sieci samorządowych ośrodków kultury.


Gminne
ośrodki
kultury
są
obecnie
podstawową
formą
zinstytucjonalizowanego działania samorządów lokalnych w obszarze
kultury.



Ośrodki te są często jedynym miejscem kontaktu lokalnych
społeczności z róŜnorodnymi formami „zewnętrznej” twórczości
kulturalnej.



Pełnią rolę głównych centrów kreacji artystyczno-kulturalnych na
swoim obszarze, na nich teŜ ciąŜyłaby największa część obowiązków
związanych ze wspólną realizacją zadań z zakresu kultury.



Zadbanie
o
ich
właściwą
organizację
oraz
zapewnienie
wykwalifikowanej kadry powinno stać się jednym z priorytetów
polityki kulturalnej Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.



Liczba projektów: 18

Przykładowe projekty.

Lp.

Zgłoszone zadania

1 Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury.

Wskazany realizator
zadania
Miasto i Gmina Solec
Kujawski
Gmina Mrocza

2 Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Mroczy.
3 Budowa dwóch świetlic działających przy
Gmina Białe Błota
Gminnym Centrum Kultury w Murowańcu
i Zielonce.
4 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu. Gmina Sicienko

Szacunkowa wartość
zadania w mln zł
11

Zgłaszający

1

Miasto i Gmina Solec
Kujawski
Gmina Mrocza

2

Gmina Białe Błota

0,3

Gmina Sicienko

5 Modernizacja ogrzewania w świetlicach
w Teresinie, Gliszczu i Murucinie.
6 Remont gminnego ośrodka kultury.

Gmina Sicienko

0,1

Gmina Sicienko

Gmina Dobrcz

0,5

Gmina Dobrcz

7 Budowa świetlicy w Niemczu.

Gmina Osielsko

1,5

Gmina Osielsko

8 Remont Domów Kultury w Serocku
i Łowinku.

Gmina Pruszcz

0,4

Gmina Pruszcz

II. Zadanie: Tworzenie i modernizacja miejsc prezentacji artystycznych.



Zadanie ma na celu zbudowanie, modernizację lub wyposaŜenie
obiektów, które będą następnie wykorzystywane na potrzeby
róŜnorodnych prezentacji artystycznych.



Obiekty które zostaną zrealizowane na terenie poszczególnych
gmin, będą mogły być następnie wykorzystane w ramach
międzygminnej, sieciowej wymiany artystycznej.



Liczba projektów: 16

Przykładowe projekty.

Lp.

Zgłoszone zadania

1 Adaptacja budynku byłego kina na salę
audytoryjną.

Wskazany realizator
zadania
Gmina Kcynia

Szacunkowa wartość
zadania w mln zł
1,2

Gmina Kcynia

Zgłaszający

2 Budowa amfiteatru w parku miejskim
w Kcyni.

Gmina Kcynia

0,7

Gmina Kcynia

3 Budowa amfiteatru, miejsca imprez
lokalnych.

Gmina Sicienko

0,5

Gmina Sicienko

4 Budowa amfiteatru w Mroczy.

Gmina Mrocza

0,5

Gmina Mrocza

5 Modernizacja, przebudowa i rozbudowa
obiektów Galerii Miejskiej BWA.

Galeria Miejska bwa

10,6

Galeria Miejska bwa,

6 Utworzenie pracowni ceramicznej wraz
z zapleczem.

Gmina Sicienko

0,6

Gmina Sicienko

7 Zagospodarowanie otoczenia Domu
Jubileuszowego na cele rekreacyjnosportowo-kulturalne.

Fundacja „Wiatrak”

8 Powstanie regionalnego muzeum rolnictwa
w Złotnikach Kujawskich.

Gmina Złotniki
Kujawskie

Fundacja „Wiatrak”

0,2

Gmina Złotniki
Kujawskie

III. Zadanie: Upowszechnianie i utrwalanie wiedzy o historii i tradycji.



WaŜną część istoty kaŜdego obszaru, nierzadko decydującą o jego
kulturowej odrębności, stanowią jego tradycje i historyczne
doświadczenia.



Kultywowanie i promowanie szczególnie wartościowych zjawisk
kultury lokalnej, moŜe być atutem wzmacniającym atrakcyjność
całego regionu.



Dlatego teŜ naleŜy zadbać o zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego poprzez tworzenie odpowiednich miejsc jego prezentacji,
najlepiej w połączeniu z programami edukacyjnymi skierowanymi do
lokalnych społeczności.



Liczba projektów: 14

Przykładowe projekty.

Lp.

Zgłoszone zadania

1 Adaptacja budynku Dworca Kolejowego
na Muzeum Historii Kcyni i Pałuk.
2 Utworzenie Izby Regionalnej w Kcyni.

Wskazany realizator
zadania
Gmina Kcynia
Gmina Kcynia

Szacunkowa wartość
zadania w mln zł
2,5
0,1

Zgłaszający
Gmina Kcynia
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury im. K.
Prillowej w Kcyni
Muzeum Okręgowe,
Miejski Konserwator
Zabytków
Muzeum Okręgowe

3 Budowa rezerwatu archeologicznego
Miasto Bydgoszcz
( w miejscu grodziska średniowiecznego
i gotyckiego zamku Kazimierza Wielkiego).
4 EXPLOSEUM - wyposaŜenie
Miasto Bydgoszcz
zakończonego projektu w infrastrukturę
komunikacyjną oraz udostępnienie
zwiedzającym I linii produkcji
nitrogliceryny.

28,1

5 Rewitalizacja cmentarzy i figur
przydroŜnych.
6 Budowa skansenu ( budownictwo
olenderskie w Solcu Kujawskim).
7 Adaptacja budynku Dworca Kolejowego
na Muzeum Historii Kcyni i Pałuk.

Gmina Złotniki
Kujawskie
Gmina Solec Kujawski

0,2

Gmina Złotniki
Kujawskie
Gmina Solec Kujawski

Gmina Kcynia

2,5

Gmina Kcynia

5,4

IV. Zadanie: Promocja czytelnictwa.

Zapewnienie stałego wzrostu czytelnictwa m.in. poprzez
zmniejszanie róŜnic pomiędzy samorządami w dostępie do usług
bibliotecznych oraz poprawę warunków funkcjonowania bibliotek.



Lp.

Zgłoszone zadania

1 Kapitalny remont
Biblioteki Gminnej w Pruszczu.
2 Kapitalny remont Biblioteki
Gminnej w Kruszynie.
3 Przebudowa Biblioteki Publicznej
w Osielsku.
4 Rozbudowa Biblioteki PublicznoSzkolnej w CzarŜu i modernizacja
Biblioteki Publiczno-Szkolnej
w Ostromecku i Dąbrowie
Chełmińskiej.



Liczba projektów: 7

Gmina Pruszcz

Szacunkowa wartość
zadania w mln zł
0,4

Gmina Pruszcz

Gmina Sicienko

0,3

Gmina Sicienko

Gmina Osielsko

0,3

Gmina Osielsko

Wskazany realizator zadania

Gmina Dąbrowa Chełmińska

Zgłaszający

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

V. Zadanie: Ochrona zabytków.


Zabytki
naleŜą
do
obiektów
cieszących
się
duŜym
zainteresowaniem potencjalnych turystów i przekładają na
atrakcyjność całego obszaru.



Działania podjęte w ramach powyŜszego zadania mają przede
wszystkim skupić się na poprawie stanu technicznego zabytków
oraz ich ewentualną adaptację w celu zwiększenia dostępności dla
wszystkich zainteresowanych.

Lp.

Zgłoszone zadania

1 Remont Kościołów w Topolnie
i Wałdowie.

Wskazany realizator
zadania
Gmina Pruszcz

Szacunkowa wartość
zadania w mln zł
1

Zgłaszający
Gmina Pruszcz

2 Remont kościołów w Dźwierzchnie,
Pęchowie, Lisewie Kościelnym, Tucznie,
Złotnikach Kujawskich.
3 Renowacja budynku Synagogi w
Koronowie wraz z adaptacją na cele
kulturalno-oświatowe.

Gmina Złotniki
Kujawskie

2,5

Gmina Złotniki
Kujawskie

Gmina Koronowo

0,9

Gmina Koronowo

4 Modernizacja pomieszczeń piwnicznych
w budynku Urzędu Miasta i Gminy
Mrocza na cele muzealne.
5 Rewitalizacja obiektów ujętych w
rejestrach i ewidencjach zabytków.

Gmina Mrocza

0,6

Gmina Mrocza

Gmina Solec Kujawski

Programy Współdziałania
Regionalne Rezydencje Artystyczne
Program miałby umoŜliwić artystom tworzącym na obszarze BOF
swobodną prezentację swoich dokonań oraz dać okazję do
tworzenia w „nowym" otoczeniu,
a jednocześnie zapewnić
lokalnym
społecznościom
znacznie
szerszy
dostęp
do róŜnorodnych form artystyczno-kulturalnych.
Podstawowe załoŜenia programu:





Utworzenie bazy zespołów, artystów, twórców, animatorów
kultury.
Utworzenie sieci współpracujących ze sobą ośrodków, w
zakresie wymiany artystycznej oraz bazy miejsc, w których
mogą rezydować artyści.
Stworzenie bazy zawierającej informacje z jakich programów
moŜna ubiegać się o środki na organizację takich rezydencji.

Programy Współdziałania
Międzygminny Program Edukacji Kulturalnej

Program mający na celu stworzenie sieci współpracujących ze
sobą na bieŜąco ośrodków w zakresie przepływu informacji o
aktualnych/planowanych wydarzeniach i miejscowej ofercie
kulturalnej.
Wspólne szkolenie kadr i wymiana animatorów.
Stworzenie bazy informacji o terminach i miejscach szkoleń oraz
listy „trenerów”.
Program miałby działać w oparciu o sieć istniejących instytucji
kultury i placówek oświatowo wychowawczych.

Podsumowanie

-

Samorządy borykają się z podobnymi problemami odnośnie
organizowania działalności kulturalnej a wraz ze wzrostem
wielkości ośrodka zmienia się jedynie skala zjawisk.

-

Tworzenie wspólnej sieci wymiany informacji powinno być
priorytetowym
działaniem,
niezaleŜnym
od
nakładów
inwestycyjnych na rozwój infrastruktury.

-

Koordynowanie
i
scalanie
wspólnych
działań
pomiędzy
sąsiadującymi ośrodkami moŜe przyczynić się do wzrostu
atrakcyjności kultury w oczach mieszkańców.

-

Konieczne będzie prowadzenie dalszych cyklicznych spotkań i
konsultacji pomiędzy przedstawicielami samorządów lokalnych
odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie działalności
kulturalnej.

Wspólne problemy w obszarze Turystyki, Promocji, Sportu i Rekreacji



Brak wystarczających nakładów na działalność inwestycyjną w
zakresie szczególnie turystyki i rekreacji;



Brak jednolitej bazy informacji o ofercie turystycznej
rekreacyjnej jakie odbywają się na terenie sąsiednich gmin,



Brak spójnych działań w zakresie inwestycji turystycznorekreacyjnych na terenie gmin obszaru funkcjonalnego

i

I. Zadanie: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej



Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej ma słuŜyć przede
wszystkim
podniesieniu
konkurencyjności
gmin
obszaru
funkcjonalnego



Ze
względu
na
specyfikę
tego
zadania
i
szczególne
uwarunkowania gmin tego obszaru w zadaniu I – budowa
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wydzielono podzadanie I.1
- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – z tego na
bazie istniejących akwenów wodnych



Liczba projektów w sumie w zadaniu I : 18

Przykładowe projekty.

Lp.

Zgłoszone zadania

1 Stworzenie systemu informacji turystycznej
składającego się z takich elementów jak :

2

3

4

5

6

-znaki kierunkowe, tablice informacyjne,
systemy infokiosków
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
rekreacyjno-sportowej terenów LPKiW
„Myślęcinek”
Utworzenie edukacyjnej wioski
średniowiecznej wraz z zapleczem
sportowo-rekreacyjnym na osiedlu Tuszyny
w Koronowie
Utworzenie turystycznego szlaku wodnego
na rzece Brdzie na odcinku BydgoszczZalew Koronowski będącego instrumentem
rozwoju turystyki wodnej w regionie
Uaktywnienie i uatrakcyjnienie terenów
wokół jezior Borówno i Kusowo –
wdroŜenie programu „Rekreacja wokół
Miasta Bydgoszczy”
UdroŜnienie rzeki Krówki dla przepraw
kajakiem

Wskazany realizator
zadania
Miasto Bydgoszcz

Szacunkowa wartość
zadania w mln zł

Zgłaszający
Miasto Bydgoszcz

ZDMiKP
BCI
Miasto Bydgoszcz

16,9

Miasto Bydgoszcz

LPKiW Sp. z o.o.
Gmina Koronowo

Miasto Bydgoszcz

Gmina Koronowo

8,5

Gmina Koronowo

Gmina Koronowo
Gmina Dobrcz

Gmina Dobrcz

Gmina Sicienko

Gmina Sicienko

II. Zadanie: Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych E-70 i E-40 wraz z
infrastrukturą



Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych E-70 i E-40 to
zadanie daleko wykraczające po za tereny gmin obszaru
funkcjonalnego



Zadanie jest kluczowe ze względu na podniesienie atrakcyjności
turystycznej całego regionu kujawsko-pomorskiego



Ze względu na specyfikę tego zadania w jego skład wchodzi m.in.
Rewitalizacja terenów Nadwiślańskich, Brdy i Kanału Bydgoskiego,
Noteci i Kanału Noteckiego



Liczba projektów w sumie w zadaniu II : 10

Przykładowe projekty.

Lp.

Zgłoszone zadania

1 Bydgoski Węzeł Wodny – rewitalizacja
bulwarów i nabrzeŜy, polegająca na
przebudowie i budowie umocnień nabrzeŜy,
przebudowie oświetlenia, przebudowie
ścieŜek rowerowych i pieszych, budowie
obiektów małej architektury, przebudowie
układu komunikacyjnego i budowie
przystanków tramwaju wodnego

Wskazany realizator
zadania
Miasto Bydgoszcz

Szacunkowa wartość
zadania w mln zł

Zgłaszający

45,00

Miasto Bydgoszcz

50,00

Miasto Bydgoszcz

2 Rewitalizacja Starego Fordonu

Miasto Bydgoszcz

3 Wykorzystanie turystyczne Kanału
Górnonoteckiego poprzez budowę pomostu
cumowniczego dla kajaków i jachtów w
miejscowości Lisi Ogon

Gmina Białę Błota

Gmina Białe Błota

4 Stanica wodna przy rzece Noteć z
przeznaczeniem dla kajaków w sołectwie
Gromadno
5 Tramwaj wodny na odcinku BydgoszczSolec Kujawski-Toruń

Gmina Kcynia

Gmina Kcynia

Miasto i Gmina Solec
Kujawski

Miasto i Gmina Solec
Kujawski

III. Zadanie: Aktywna rekreacja w Bydgoskim Obszarze Funkcjonalnym



Budowa obszarów aktywnej rekreacji to zadanie mające uczynić z
gmin BOF gminy z bogatą ofertą rekreacji amatorskiej



W połączeniu z rozbudową infrastruktury wodnej moŜe to uczynić
z gmin BOF obszar niezwykle atrakcyjny dla amatorów aktywnego
spędzania wolnego czasu



W tym zadaniu wyodrębniono cztery rodzaje zróŜnicowanych
inwestycji : budowa siłowni zewnętrznych, budowa skateparków,
budowa ścieŜek spacerowych, oraz nordic walking z punktami
widokowo-biesiadnymi, budowa placów zabaw



Liczba projektów w sumie w zadaniu III : 7

Przykładowe projekty.

Lp.

Zgłoszone zadania

Wskazany realizator
zadania

Szacunkowa wartość
zadania w mln zł

Zgłaszający

1 Budowa siłowni zewnętrznej w parku
miejskim w Kcyni

Gmina Kcynia

Gmina Kcynia

2 Budowa siłowni zewnętrznej w parku
miejskim w Złotnikach Kujawskich

Gmina Złotniki
Kujawskie

Gmina Złotniki
Kujawskie

3 Budowa skateparków w Zielonce, Białych
Błotach i Łochowie

Gmina Białę Błota

Gmina Białe Błota

4 Budowa ścieŜek spacerowych oraz nordic
walking z punktami widokowo-biesiadnymi

Gmina Kcynia

Gmina Kcynia

5 Program budowy osiedlowych placów
zabaw

Miasto Bydgoszcz

12,00

Miasto Bydgoszcz

IV. Zadanie: Program budowy i modernizacji infrastruktury sportowej w BOF



Bydgoski Obszar Funkcjonalny to obszar o duŜym nasyceniu
potencjału sportowego wśród jego mieszkańców,



BOF to równieŜ obszar na terenie którego odbywa się ogromna
ilość imprez sportowych, zarówno o charakterze regionalnym,
ogólnopolskim jak i międzynarodowym,



Rozbudowa i budowa infrastruktury sportowej ma na celu
zwiększenie dostępności mieszkańców BOF do obiektów, poprawę
jakości ich funkcjonowania oraz kształtowanie i szkolenie dzieci i
młodzieŜy w klubach sportowych na najwyŜszym poziomie.



Liczba projektów w sumie w zadaniu IV : 20

Przykładowe projekty.

Lp.

Zgłoszone zadania

1 Przebudowa Toru Regatowego w
Brdyujściu przy ul. Witebskiej
2 Budowa hali rozgrzewkowej przy HSW
‘Łuczniczka”
3 Rozwój infrastruktury sportowej obiektów
miejskich zarządzanych przez CWZS
„Zawisza” Bydgoszcz poprzez, m.in.
budowę hali sportowej do gimnastyki i
akrobatyki sportowej przy ul. Gdańskiej
163, budowę bieŜni tartanowej na obiektach
przy ul. Sielskiej 12
4 Budowa stadionu z zapleczem i
urządzeniami terenowymi w Barcinie
5 Budowa parku sportowego w Osielsku, ul.
Moczarowa
6 Budowa i modernizacja boisk sportowych
wraz z zapleczem
7 Budowa stadionu lekkoatletycznego w
Wojnowie
8 Przebudowa stadionu miejskiego w
Szubinie

Wskazany realizator
zadania
Miasto Bydgoszcz

Szacunkowa wartość
zadania w mln zł

Zgłaszający

68,45

Miasto Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

20,00

Miasto Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz

20,00

Miasto Bydgoszcz

Gmina Barcin

12,00

Gmina Barcin

Gmina Osielsko

12,00

Gmina Osielsko

Miasto i Gmina Solec
Kujawski
Gmina Sicienko

Miasto i Gmina Solec
Kujawski
Gmina Sicienko
Burmistrz Szubina

