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1. Wstęp
Przyczyną podjęcia prac nad opracowaniem Planu Odnowy Miejscowości Bądkowo jest
mobilizacja mieszkańców miejscowości do aktywnego uczestniczenia w działaniu na rzecz
poprawy warunków Ŝycia, pracy, spędzania wolnego czasu, oŜywienia gospodarczego
miejscowości. W opracowaniu planu brali udział wszyscy mieszkańcy miejscowości licząc na
szanse rozwoju własnej wsi. Plan ma na celu wyznaczenie kierunków rozwoju miejscowości
Bądkowo. Efektem planu ma być poprawa bytu mieszkańców miejscowości poprzez
pobudzenie zaangaŜowania społeczności lokalnej do współdecydowaniu o losie swojej
miejscowości, wskazywanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz rozwoju miejscowości
Bądkowo. Plan Odnowy Miejscowości Bądkowo został opracowany w perspektywie czasu od
roku 2008 do roku 2015, zgodnie z trwającym okresem programowania Unii Europejskiej,
który daje nadzieję na realizację róŜnego rodzaju inwestycji w miejscowości Bądkowo przy
współfinansowaniu środkami UE.
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2. Charakterystyka miejscowości Bądkowo.

Ogólne informacje o miejscowości Bądkowo
Miejscowość Bądkowo połoŜona jest w centralnej Polsce, południowo wschodniej
części Województwa Kujawsko – Pomorskiego w powiecie aleksandrowskim na terenie
Kujaw wschodnich. Miejscowość Bądkowo jest wsią gminną, gdzie mieści się Urząd Gminy
Bądkowo. Miejscowość zlokalizowana jest na skrzyŜowaniu i wzdłuŜ dróg wojewódzkich
Rózinowo-Inowrocław oraz Osięciny-Lubanie stanowiących waŜne szlaki komunikacyjne.
Miejscowość Bądkowo zlokalizowana jest 20 km na wschód od Włocławka.
Miejscowość Bądkowo zamieszkuje obecnie 971 osób, co przy ogólnej liczbie
mieszkańców całej gminy wynoszącej 4.670 stanowi około 21 % ogółu mieszkańców gminy.
Miejscowość Bądkowo na tle gminy charakteryzuje się duŜą gęstością zaludnienia tj. 203 osób
na km2, przy średniej gminy wynoszącej 62 osoby na km2.
Powierzchnia miejscowości Bądkowo wynosi 3,48 km2 i stanowi 4,35 % powierzchni
Gminy Bądkowo, która wynosi 79,9 km2.

Lokalizacja miejscowości Bądkowo na terenie Polski
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Lokalizacja miejscowości Bądkowo na terenie Gminy Bądkowo,
z uwzględnieniem najwaŜniejszych szlaków komunikacyjnych

Historia miejscowości Bądkowo*

*Źródło: Materiały heraldyczne opracowane przez p. J. Nowakowskiego i p. K. Dorcz.

Miejscowość Bądkowo ma niezbyt bogatą w wydarzenia, ale jednak ciekawą historię,
na którą wielki wpływ wywarło wielowiekowe funkcjonowanie miejscowości jako wsi
kościelnej - najpierw jako siedziby kościoła i ośrodka parafii, a dopiero w dalszej kolejności
jako siedziby gminy. Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości Bądkowo pochodzi z
XIII wieku. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe większość opracowań wzmiankujących o Bądkowie
podaje, Ŝe miejscowość po raz pierwszy pojawia się w dokumencie wydanym przez księcia
Konrada Mazowieckiego w 1239 roku, w którym władca zwracał kapitule pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny tę miejscowość. Ten właśnie fakt otworzył bardzo
waŜny, bo trwający kilka wieków rozdział historii Bądkowa, jako ośrodka parafii i
kościelnych dóbr ziemskich pozostających w dyspozycji kapituły aŜ do 1873 roku. Ale co
duŜo waŜniejsze, ów dokument wyraźnie świadczy o wcześniejszym powstaniu miejscowości,
niŜ się powszechnie przyjmuje, bowiem datę tę naleŜy przesunąć przynajmniej do roku 1222.
Wskazuje na to pewien dokument z 1222 roku, wydany równieŜ przez księcia Konrada w
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Trojanowie. OtóŜ wśród wielu świadków tam widniejących, wymienieni są bliŜej nam nie
znani „Bandk cum filio Nadano”- czyli Bądek z synem Nedanem. Ów Bandk, to po prostu
staropolskie imię występujące równieŜ jako Będzimir i Bądek, i co wydaje się zasadne - od
tego ostatniego naleŜałoby wywodzić pochodzenie nazwy miejscowości. Początki dziejów
Bądkowa to czasy średniowiecza, kiedy to z uwagi na jego usytuowanie na Kujawach i w
pobliŜu waŜnych wówczas szlaków handlowych, jego ziemie wchodziły w skład państwa
polskiego pierwszych Piastów. W XII wieku, po śmierci Bolesława Krzywoustego, tereny te
znalazły się w dzielnicy Bolesława Kędzierzawego, a następnie kolejno: Leszka, Kazimierza
Sprawiedliwego, Konrada Mazowieckiego, Kazimierza Kujawskiego, wreszcie Władysława
Łokietka i jego syna - Kazimierza Wielkiego. Od XIV wieku gdy Władysław Jagiełło,
dokonał podziału Kujaw na dwa województwa, Bądkowo znalazło się w powiecie brzeskim
naleŜącym do województwa brzesko - kujawskiego, i stan ten trwał aŜ do rozbiorów, czyli
prawie do końca XVIII wieku.
Historycznie ukształtowany podział terytorialny i administracyjny Kujaw, a więc i
usytuowanie na nich Bądkowa, zostały drastycznie naruszone w wyniku I i II rozbioru
Rzeczypospolitej. Po II rozbiorze (1793) miejscowość, znalazła się na okres kilkunastu lat
pod zaborem pruskim, w powiecie brzesko-kujawskim pruskiej prowincji Prusy Południowe
(Sud Preussen). Po III rozbiorze (1795) dokonano dalszego rozczłonkowania Kujaw i nowego
podziału zagrabionych ziem, w wyniku czego teren Bądkowa znalazł się w departamencie
poznańskim. Przyłączono do departamentu poznańskiego trzy powiaty kujawskie: brzeski,
kowalski i radziejowski. Podział na departamenty i powiaty utrzymał się w okresie Księstwa
Warszawskiego, z tą jednak zmianą, Ŝe Bądkowo weszło w skład departamentu bydgoskiego.
W 1807 roku przyłączono do niego najpierw trzy powiaty pomorskie: chełmiński,
michałowski i toruński, a następnie trzy powiaty kujawskie (odłączone od departamentu
poznańskiego): brzeski, kowalski i radziejowski. Od 1808 całe Kujawy, czyli dawne
województwa inowrocławskie i brzesko-kujawskie znalazły się w składzie jednego
departamentu bydgoskiego.
Od 1815 roku na mocy traktatu prusko-rosyjskiego z 3 V 1815 r. dokonano kolejnego
podziału ziem Księstwa Warszawskiego, a więc i Kujaw wtedy w jego skład wchodzących.
Większość tego historyczno - geograficznego regionu znalazła się w Królestwie Polskim,
nazywanym równieŜ Kongresowym - albo Kongresówką, i stan ten w zasadzie przetrwał aŜ
do 1915 roku. Województwa w Królestwie Polskim pokrywały się na ogół z obszarem
pruskich departamentów. Namiestnik dekretem z 16 I 1816 roku podzielił Królestwo na 8
województw. Południowo-wschodnią część Kujaw i ziemię dobrzyńską podzielono pomiędzy
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dwa województwa płockie i mazowieckie. Do tego ostatniego weszły powiaty brzeski,
kowalski i radziejowski. NaleŜy dodać, Ŝe nową, pośrednią, jednostką podziału
administracyjnego między województwem a gminami stały się obwody (Było ich 39 tworzyły 7 powiatów). Jednym z 7 obwodów w województwie mazowieckim był obwód
kujawski ze stolicą we Włocławku (do 1830 r.). W jego skład wchodziły dotychczasowe
powiaty: brzeski, kowalski i radziejowski Oznacza to, Ŝe w czasach Królestwa Polskiego
Bądkowo i Gmina Bądkowo znajdowały się w obwodzie kujawskim podporządkowanym
województwu mazowieckiemu. W 1837 roku nazwę „województwo" zastąpiono „gubernią", a
pięć lat później obwody zostały przemianowane na powiaty a powiaty na okręgi.
PoniewaŜ kolejne podziały administracyjne powodowały częste przechodzenie wielu
miejscowości do nowo tworzonych jednostek administracyjnych, dlatego gmina Bądkowo
weszła w skład powiatu radziejowskiego naleŜącego do guberni warszawskiej. W wyniku
kolejnych zmian w podziale gmin dokonanych w latach 1867 - 1870 gmina Bądkowo znalazła
się w powiecie nieszawskim.
Okres I wojny i okupacji niemieckiej przyniósł dalsze zmiany administracyjne. Gmina
Bądkowo znalazła się w powiecie włocławskim, powstałym w 1916

roku z połączenia

powiatów włocławskiego i nieszawskiego. Po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości
przywrócono dawne polskie jednostki administracyjne, tj. województwa i powiaty. Gmina
Bądkowo pozostała w granicach powiatu nieszawskiego (od 1932 r. jego siedzibą stał się
Aleksandrów Kujawski), początkowo w województwie warszawskim, a w wyniku reformy z
1937 roku weszła do województwa pomorskiego.
W okresie II wojny światowej i okupacji władze niemieckie zniosły przedwojenny
podział terytorialny kraju. Gmina Bądkowo (Bondkau) znalazła się w landraturze
nieszawskiej, w okręgu rejencyjnym Inowrocław (Hohensalza), który był częścią Kraju Warty
(Reichsgau Warthland) stanowiącego okręg Rzeszy. Po zakończeniu wojny, w 1945 r.
Bądkowo ponownie znalazło się w powiecie nieszawskim, od 1943 przemianowanym na
aleksandrowski, najpierw w województwie pomorskim a następnie w województwie
bydgoskim. Po reformie administracyjnej z 1975 roku gmina Bądkowo znalazła się w
województwie włocławskim, wreszcie 1.I.1999 r. w wyniku kolejnej reformy (z 1998 r.)
wróciła do powiatu aleksandrowskiego w nowo utworzonym województwie kujawskopomorskim.
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Określenie przestrzennej struktury miejscowości Bądkowo
Miejscowość Bądkowo ma powierzchnię 348 ha, z czego uŜytki rolne zajmują
powierzchnię 310 ha co stanowi 89% powierzchni ogółem, tereny osiedlowe zajmują 21,23 ha,
tereny komunikacyjne zajmują 12,65 ha i rowy, które zajmują 1,73 ha, nieuŜytki 2,39 ha. Na
terytorium miejscowości Bądkowo lasy nie występują.
Miejscowość Bądkowo posiada wykształcone centrum mieszkaniowo-handlowousługowe na skrzyŜowaniu i wzdłuŜ dróg wojewódzkich Rózinowo-Inowrocław oraz OsięcinyLubanie. W tej części miejscowość charakteryzuje się zwartą zabudową. Zabudowa jest głównie
jednorodzinna. Na nowym osiedlu przy ul. Wojska Polskiego występuje zabudowa bliźniacza.
Zabudowa wielorodzinna występuje sporadycznie. Usługi zlokalizowane są zarówno w
budynkach wolnostojących, jak i w budynkach mieszkalnych. Miejscowość na tym obszarze
skupia wszystkie podstawowe usługi administracji, oświaty, kultury, zdrowia, sportu oraz
obsługi rolnictwa, handlu i usług. Pozostałą część miejscowości stanowią głównie indywidualne
gospodarstwa rolne.
Wszystkie powyŜsze obiekty i tereny są zlokalizowane wzdłuŜ krzyŜujących się dróg
wojewódzkich Rózinowo-Inowrocław oraz Osięciny-Lubanie, których przebieg głównie
wyznacza przestrzeń zwartej zabudowy w miejscowości.
Dominantem przestrzennym w miejscowości jest przestrzeń zwartej zabudowy rozciągająca
się wzdłuŜ krzyŜujących się dróg wojewódzkich Rózinowo-Inowrocław oraz Osięciny-Lubanie.
W związku z powyŜszym nie moŜna wyznaczyć ścisłego centrum miejscowości Bądkowo.
Funkcję tę pełni kilka obiektów o róŜnorakim charakterze, w tym m. in. Urząd Gminy Bądkowo,
Rzymskokatolicki

Kościół

Parafialny

p.w.

Św.

Mateusza,

Parafialny

Cmentarz

Rzymskokatolicki, Gminny Ośrodek Kultury z przyległym boiskiem trawiastym przeznaczonym
do gry w piłkę noŜną z trybuną i zapleczem technicznym, budynek szkoły gdzie funkcjonuje
szkoła podatkowa i gimnazjum publiczne, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz
przestrzeń handlowa i usługowa.
Zachowana do dziś sieć osadnicza miejscowości związana jest jeszcze z dawną
własnością szlachecką oraz osadnictwem wiejskim.
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3. Inwentaryzacja

zasobów

słuŜących

odnowie

miejscowości

Bądkowo.
Miejscowość Bądkowo charakteryzuje się następującymi zasobami, które zakłada się
wykorzystać w celu jej odnowy:


Zasoby przyrodnicze miejscowości Bądkowo
Miejscowość Bądkowo charakteryzuje się ograniczonymi zasobami przyrodniczymi,

niskimi walorami przyrodniczymi. Większość obszaru miejscowości stanowią obszary rolnicze
oraz wykształcone centrum mieszkaniowo-handlowo-usługowe. Jedyną atrakcją przyrodniczą w
ramach miejscowości jest park podworski z bogatym drzewostanem.


Dziedzictwo kulturowe, w tym dobra kultury i zabytki miejscowości Bądkowo
Na terenie miejscowości Bądkowo znajdują się następujące obiekty zabytkowe, w tym

wpisane do rejestru zabytków, które warte są zwiedzenia:
1. Zespół kościoła parafialnego na który składają się:
- kościół parafialny rzymskokatolicki murowany p.w. Św. Mateusza (datowany na 1312 r.),
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1981.02.17-3/A
- plebania murowana (datowana na II połowę XIX w.)
- budynek gospodarczy – plebania murowana (datowana na koniec XIX w.)
- ogrodzenie murowane (datowane na początek XX w.)
- starodrzew (datowane na początek XX w.)
2. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki (datowany na połowę XIX w.) wpisany do rejestru
zabytków pod numerem 1990.08.09-275/A
3. Park dworski (datowany na przełom XIX i XX w.)
4. Zespół murowanych budynków mieszkalnych, ul. Włocławska 50/52 (datowana na koniec
XIX w.).
Na terenie miejscowości pręŜnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, które kultywuje tradycje
lokalne m. in. w zakresie zwyczajów, obyczajów i kulinariów.


NajwaŜniejsze obiekty i tereny miejscowości Bądkowo

Do najwaŜniejszych obiektów i terenów miejscowości Bądkowo z róŜnych względów naleŜy
zaliczyć:
1. Zespół kościoła parafialnego, rzymskokatolickiego p.w. Św. Mateusza
2. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki
3. Szkoła murowana, w której funkcjonują Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne
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4. Park dworski
5. Urząd Gminy Bądkowo
6. Gminny Ośrodek Kultury
7. Boisko trawiaste do gry w piłkę noŜną z trybuną i zapleczem technicznym, z którego
korzysta m. in. klub sportowy Piast Bądkowo
8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wszystkie powyŜsze obiekty i tereny są zlokalizowane wzdłuŜ krzyŜujących się dróg
wojewódzkich Rózinowo-Inowrocław oraz Osięciny-Lubanie, których przebieg głównie
wyznacza przestrzeń zwartej zabudowy w miejscowości.


Infrastruktura społeczna miejscowości Bądkowo

. Miejscowość Bądkowo obszarze skupia wszystkie podstawowe usługi administracji, oświaty,
kultury, zdrowia, sportu.
Na terenie miejscowości mieści się Urząd Gminy Bądkowo.
Jeśli chodzi o oświatę to w miejscowości funkcjonują Przedszkole Samorządowe oraz Szkoła
Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Bądkowie zorganizowane w jednym budynku, który
dysponuje 10 klasami lekcyjnymi. Szkoła wyposaŜona jest w pracownię komputerową, świetlicę,
stołówkę salę gimnastyczną o powierzchni 78 m2 oraz boisko sportowe o powierzchni 0,8 ha, w
tym utwardzone boisko do gry w koszykówkę i piłkę ręczną, nieutwardzone do piłki noŜnej.
Wiodącą placówką w zakresie usług kultury jest Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie,
który zajmuje budynek murowany o powierzchni uŜytkowej 395 m2, w którym organizowane są
róŜnego rodzaju zajęcia, spotkania dla mieszkańców, odbywają się róŜnego rodzaju imprezy, w
tym imprezy ogólnogminne. W budynku GOK mieści się równieŜ Gminna Biblioteka Publiczna
w Bądkowie. Nie naleŜy tu pomijać takŜe Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława
Reymonta w Bądkowie, które w ciągu ostatnich lat nie tylko tworzy z duŜą starannością tradycje
szkoły i promuje coraz bogatszą ofertę edukacyjną ale pełni równieŜ rolę kształtowania kultury i
aktywności dzieci i młodzieŜy. Według Kuratorium Oświaty Publiczne Gimnazjum w Bądkowie
nie tylko teoretycznie ale w rzeczywistości podejmuje działania edukacyjne, wychowawcze i
opiekuńcze mające na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy miastem a wsią,
przygotowujące młodzieŜ do wyboru zawodu i Ŝycia w społeczeństwie. Jako przykład
aktywności bądkowskiego gimnazjum moŜna wskazać widokówkę promującą Gminę Bądkowo,
będącą dziełem gimnazjalistów, którzy działają aktywnie pod kierunkiem swoich nauczycieli,
którzy często potrafią zarazić uczniów swoimi pasjami. MłodzieŜ równieŜ aktywnie uczestniczy
i odnosi sukcesy w ogólnopolskich i regionalnych projektach, akcjach, konkursach i zawodach
sportowych. Oto niektóre z nich: II miejsce w III edycji i I miejsce w VI edycji konkursu Gazety
10

Plan odnowy miejscowości Bądkowo na lata 2008 - 2015
Pomorskiej dla gimnazjów województwa kujawsko – pomorskiego „TOP GIM”, II miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii „INTERIADA 2003”, I nagroda w konkursie
„Najbezpieczniej z puszką” Fundacji RECAL (patronat honorowy MEN), dwa razy II miejsce w
Finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Gospodarczej w ramach projektu edukacyjnego
Fundacji Komandor „Pakiet Wrześniowy” (MPiG). Dzięki udziale w tych i innych nie
wymienionych konkursach szkoła wzbogaciła się m.in. o pracownię informatyczną na 10
stanowisk, rzutnik multimedialny, kino domowe z ekranem, laptopa, rzutnik z ekranem, 173
lektury itp.).
Na terenie miejscowości Bądkowo zlokalizowany jest równieŜ kościół rzymskokatolicki pod
wezwaniem św. Mateusza pełniący funkcję duszpasterską i społeczną.
Ochronę zdrowia zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bądkowie.
Miejscowość Bądkowo posiada trawiaste boisko sportowe do gry w piłkę noŜną o
powierzchni 1,6 ha posiadające zorganizowaną trybunę i zaplecze techniczne w postaci budynku.
Z obiektu korzysta m. in. klub sportowy Piast Bądkowo oraz szkolne kluby sportowe.


Infrastruktura techniczna miejscowości Bądkowo

Miejscowość Bądkowo jest w pełni zwodociągowania i skanalizowana. Woda do
miejscowości jest dostarczana z sąsiedniej Gminy Zakrzewo, od której jest kupowana. Ścieki
komunalne

są

odprowadzane

do

mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni

ścieków

w

miejscowości Kujawka o przepustowości 115 m3.
Miejscowość korzysta ze wspólnego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
"EKOSKŁAD" w SłuŜewie, Gmina Aleksandrów Kujawski funkcjonującego w ramach Związku
Gmin Ziemi Kujawskiej. W miejscowości prowadzona jest segregacja odpadów, rozstawione są
ogólnodostępne pojemniki do nieodpłatnej selekcyjnej zbiórki odpadów (szkło, plastik, papier,
metal).
Miejscowość Bądkowo jest dobrze skomunikowana dzięki dobrze zorganizowanej sieci dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Zaopatrzenie w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła. Są to w przewaŜającej
części kotłownie opalane węglem, sporadycznie olejem opałowym i gazem.
Dostawę prądu na terenie miejscowości zapewnia zakład energetyczny.
Jeśli chodzi o usługi telekomunikacyjne, w tym internet to zapewniają je telefonia
przewodowa i bezprzewodowa gsm.


Gospodarka i rolnictwo miejscowości Bądkowo
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Miejscowość Bądkowo charakteryzuje się rolniczym charakterem. Na terenie miejscowości
są dobre warunki glebowe do produkcji rolnej roślinnej. Silnie rozwija się równieŜ produkcja
zwierzęca. Dominują tu indywidualne gospodarstwa rolne
Wykształcone centrum mieszkaniowo-handlowo- usługowe na skrzyŜowaniu i wzdłuŜ dróg
wojewódzkich Rózinowo-Inowrocław oraz Osięciny-Lubanie pełni funkcję obsługi rolnictwa,
handlu i usług. To tu rozwija się głównie drobna przedsiębiorczość o niewielkim poziomie
zatrudnienia. Przedmiotem działalności jest głównie handel, usługi i drobna wytwórczość.


Kapitał społeczny i ludzki miejscowości Bądkowo

Społeczność miejscowości Bądkowo jest mało aktywna i chętna do współpracy i działania
dla dobra swojej miejscowości. Jest jednak zintegrowana, świadoma swojej toŜsamości lokalnej
a przede wszystkim posiada duŜy intelektualny i społeczny potencjał, który naleŜałoby pobudzić
do działania. Społeczność funkcjonuje zorganizowana głównie w ramach zajęć, spotkań, imprez
organizowanych w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie spełniającego waŜną
funkcję społeczną i kulturalną w zakresie oczekiwań mieszkańców. Gminny Ośrodek Kultury
łączy pokolenia, bowiem spotykają się tam dzieci, młodzieŜ, dorośli, jak i osoby starsze, którzy
mają moŜliwość uczestniczyć w zorganizowanych róŜnego rodzaju zajęciach, spotkaniach,
imprezach, ale równieŜ mogą się tam samoorganizować rozwijając własne zainteresowania. W
budynku Gminnego Ośrodka Kultury dodatkowo funkcjonuje licznie odwiedzana przez
mieszkańców Gminna Biblioteka Publiczna.

4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Bądkowo.

Silne strony

Słabe strony

miejscowości Bądkowo

miejscowości Bądkowo

Czynniki wewnętrzne

- zwarta zabudowa wzdłuŜ krzyŜujących - brak planu zagospodarowania
się dróg wojewódzkiej, stanowiących

przestrzennego

waŜne szlaki komunikacyjne

- zły stan techniczny Gminnego Ośrodka

- bliskie połoŜenie Włocławka

Kultury

- zlokalizowany w miejscowości Urząd

- brak moŜliwości bezpiecznego

Gminy

spędzania czasu wolnego przez dzieci i

- zlokalizowanie w miejscowości

młodzieŜ, w tym brak placu zabaw

Gminnego Ośrodka Kultury

- niewystarczający standard i zły stan

- zlokalizowanie w miejscowości

obiektu sportowego, boiska wiejskiego

12

Plan odnowy miejscowości Bądkowo na lata 2008 - 2015
Gminnej Biblioteki Publicznej

- złe warunki funkcjonowania gimnazjum

- zlokalizowane w miejscowości:

publicznego

przedszkole, szkoła podstawowa i

- infrastruktura techniczna wymagająca

gimnazjum, a przez to łatwy dostęp do

modernizacji

edukacji

- niewystarczająca promocja

- funkcjonujący w miejscowości klub

miejscowości

sportowy GLKS Piast Bądkowo

- wymagająca poprawy estetyka

- posiadane dobra kultury i zabytki

miejscowości

- pełna infrastruktura techniczna

- wysokie bezrobocie

- silna przedsiębiorczość

- brak miejsc pracy

- duŜą ilość obiektów handlowych i

- duŜe natęŜenie ruchu samochodowego,

usługowych

w tym cięŜarowego

- tereny inwestycyjne pod rozwój

- niski poziom wykształcenia

małych i średnich przedsiębiorstw oraz

mieszkańców

budownictwa jednorodzinnego

- bariery architektoniczne

- aktywna i zintegrowana społeczność,

- ucieczka młodych i wykształconych

chcąca działać na rzecz swojej

- niska atrakcyjność przyrodnicza

miejscowości

- szczupłe zasoby finansowe

- czyste środowisko naturalne

mieszkańców

- przywiązanie do ziemi i tradycji
- pracowitość mieszkańców

Czynniki zewnętrzne

- naleŜyty stan oświetlenia
Szanse

ZagroŜenia

dla miejscowości Bądkowo

dla miejscowości Bądkowo

- moŜliwość pozyskania środków

- ograniczone fundusze zewnętrzne i duŜa

zewnętrznych, w tym dofinansowania

konkurencja w staraniu się ich zdobycia

inwestycji z Unii Europejskiej

- zła sytuacja ekonomiczna regionu i kraju

- sprzyjająca polityka regionalna, w tym

- patologie społeczne

adresowana na rozwój obszarów

- wzrost przestępczości

wiejskich

- zanieczyszczenie i degradacja

- rozwój turystyki i agroturystyki

środowiska naturalnego

- napływ zewnętrznych inwestorów

- zagroŜenie wypadkami

- ochrona dziedzictwa kulturowego i

komunikacyjnymi
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zabytków

- wzmoŜony ruch pojazdów

- rozwój małych i średnich

- hałas związany z duŜym natęŜeniem

przedsiębiorstw

ruchu

- widoczny wzrost zatrudnienia

- brak stabilnego prawa

- poprawa warunków i komfortu Ŝycia -

- brak przychylnego klimatu dla inwestora

bogatsze społeczeństwo

na poziomie kraju

- moda na zamieszkanie poza miastem

- brak perspektyw szybkiego wyjścia z

- moŜliwości przekwalifikowań

bezrobocia w kraju

zawodowych

- apatia i zniechęcenie społeczeństwa

- rozwój budownictwa

- starzenie się społeczeństwa

- bliskie połoŜenie planowanej

- wzrost zachorowalności w

autostrady A1

społeczeństwie

- planowana budowa stopnia wodnego

- konsumpcyjny i niezdrowy tryb Ŝycia

na Wiśle między Ciechocinkiem a

- rozwarstwienie społeczne

Nieszawą

- zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie

- społeczeństwo obywatelskie

gospodarstw rolnych i ich

- wykorzystanie wolnych zasobów

niedofinansowanie

ludzkich

- zmiany klimatyczne

- rozwój internetu

- nierozwiązane konflikty społeczne

- postęp, rozwój nowych technologii

- apatia i zniechęcenie w społeczeństwie

- szeroki dostęp do informacji

- ujemy przyrost naturalny

- wzrost poziomu wykształcenia

- zamykanie się we własnych domach

5. Planowane kierunki rozwoju miejscowości Bądkowo
Celem stawianym na najbliŜsze lata jest dąŜenie mieszkańców miejscowości Bądkowo
do poprawy warunków codziennego Ŝycia w zakresie kultury, sportu, rekreacji oraz stanu
infrastruktury technicznej. Mieszkańcy chcą, aby ich miejscowość była przy tym czysta,
zadbana, bezpieczna i estetyczna, chcą dbać o swoje otoczenie. Społeczność chce dbać o
środowisko naturalne i dysponować miejscami publicznymi, w których mogłaby się spotykać
i aktywnie spędzać czas. Dorośli chcą zapewnić swoim dzieciom i młodzieŜy miejsca, w
których mogliby się spotykać, integrować i bezpiecznie bawić.
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Mieszkańcy miejscowości dodatkowo chcą wykorzystać atrakcyjne połoŜenie
miejscowości Bądkowo, w której mają szczęście mieszkać, chcą chwalić się swoją „małą
ojczyzną”, wykorzystać modę na turystykę poza miasta. PowyŜsze pozwoli na uzyskiwanie
dodatkowych źródeł dochodu poza rolnictwem. W tym celu mieszkańcy są zdeterminowani
na stworzeniu atrakcyjnych warunków, które zachęcą turystów do odwiedzania ich
miejscowości.

Misja, którą planuje się w ramach Planu Odnowy Miejscowości osiągnąć:

Miejscowość Bądkowo miejscem:
- przyjaznym i atrakcyjnym dla jego mieszkańców, pozwalającym im na wysoki
standard i jakość Ŝycia, integrację, aktywne spędzenia czasu, dającym poczucie
bezpieczeństwa i poczucie przynaleŜności do lokalnej społeczności oraz zaspokajającym
ich potrzeby społeczne i kulturalne,
- wyposaŜonym w odpowiednią infrastrukturę społeczną i techniczną,
- czystym i estetycznym, gdzie dba się o środowisko naturalne,
- atrakcyjnym dla odwiedzających go gości.

6. Opis

planowanych

zadań

inwestycyjnych

i

przedsięwzięć

aktywizujących społeczność lokalną w kolejności wynikającej z
przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości Bądkowo z podaniem
szacunkowych kosztów ich realizacji.
Zadania priorytetowe dla rozwoju miejscowości Bądkowo zdaniem jego mieszkańców
ułoŜone w kolejności według potrzeby ich realizacji:

Nazwa zadania 1

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie
Zadanie polega na poprawie stanu technicznego Gminnego Ośrodka

Zakres zadania

Kultury w Bądkowie, jego dostosowaniu do potrzeb jego
funkcjonowania oraz oczekiwań mieszkańców miejscowości
Bądkowo.

Cel realizacji

Realizacja zadania ma na celu poprawić stan techniczny budynku
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zadania

Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie, który pozwoli na jeszcze
lepsze jego funkcjonowanie. W wyniku modernizacji budynku
poprawią się warunki pracy zatrudnionym osobom, co przełoŜy się na
ofertę kulturalną ośrodka skierowaną do mieszkańców miejscowości
Bądkowo, którzy dodatkowo otrzymają moŜliwość samoorganizacji,
rozwijania własnych zainteresowań . Działanie przełoŜy się na
poprawę jakości Ŝycia mieszkańców miejscowości Bądkowo poprzez
zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz umoŜliwi
rozwój toŜsamości lokalnej społeczności, jego organizację, integrację
oraz aktywizację.
Ze zmodernizowanego Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie będą

Przeznaczenie
zadania

korzystać mieszkańcy nie tylko miejscowości Bądkowo ale całej
gminy poprzez uczestniczenie w inicjatywach zorganizowanych
przez pracowników ośrodka oraz w ramach samoorganizacji i
rozwijania własnych zainteresowań

Wstępny
harmonogram

Od lipca 2008 r. do marca 2009 r.

realizacji zadania
Szacunkowy koszt
realizacji zadania
Źródło
sfinansowania
zadania

Nazwa zadania 2

Ok. 550.000 zł
- środki własne Gminy Bądkowo,
- środki unijne – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Budowa placu zabaw w Bądkowie
Zadanie polega na organizacji bezpiecznego i atrakcyjnego placu

Zakres zadania

zabaw dla dzieci, miejsca wspólnych zabaw, a takŜe integracji
społeczności lokalnej
Realizacja zadania ma celu zorganizowanie placu zabaw, gdzie dzieci

Cel realizacji
zadania

i młodzieŜ z miejscowości Bądkowo będą mogli atrakcyjnie spędzić
czas podczas wspólnej zabawy w bezpiecznym i atrakcyjnym
miejscu. Zorganizowany plac zabaw będzie jednocześnie miejscem
spotkań i integracji rodziców i opiekunów dzieci z miejscowości
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Bądkowo. W wyniku realizacji zadania poprawi się jakość Ŝycią
mieszkańców miejscowości Bądkowo.
Ze zorganizowanego placu zabaw będą korzystać dzieci i młodzieŜ
Przeznaczenie
zadania

miejscowości Bądkowo, którzy będą mogli aktywnie i bezpiecznie
spędzić wolny czas. Plac zabaw będzie takŜe miejscem spotkań
rodziców i opiekunów dzieci z placu korzystających. Zadanie
przyczyni się do integracji mieszkańców miejscowości Bądkowo.

Wstępny
harmonogram

Od maja 2008 r. do listopada 2008 r.

realizacji zadania
Szacunkowy koszt
realizacji zadania
Źródło
sfinansowania
zadania

Nazwa zadania 3

Ok. 20.000 zł

- środki własne Gminy Bądkowo,
- środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Utworzenie centrum sportowo - rekreacyjnego w Bądkowie
Zadanie polega na utworzeniu centrum sportowo-rekreacyjnego w
Bądkowie na podstawie funkcjonującego obiektu sportowego. Pracę

Zakres zadania

będą polegały na modernizacji boiska do piłki noŜnej oraz trybuny,
modernizacji i rozbudowie budynku stanowiącego zaplecze
techniczne oraz budowie dodatkowych boisk do innych dyscyplin
sportowych.
Realizacja zadania ma na celu utworzenie centrum sportoworekreacyjnego w Bądkowie składającego się z boisk przeznaczonych
do uprawiania róŜnych dyscyplin sportowych, trybuny oraz budynku
stanowiącego zaplecze techniczne. Zadanie przyczyni się do poprawy

Cel realizacji

warunków do uprawiania sportu w ramach zorganizowanego klubu

zadania

sportowego, jak i rekreacyjnie. W wyniku realizacji zadania poprawi
się sprawność fizyczna mieszkańców gminy, którzy zaczną aktywnie
spędzać swój wolny czas, będą prowadzili zdrowy tryb Ŝycia.
Funkcjonujący klub sportowy GLKS Piast Bądkowo będzie
dysponował nowoczesną infrastrukturą, która pozwoli mu na rozwój
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oraz udział w regionalnych rozgrywkach.
Ze zorganizowanego centrum sportowo-rekreacyjnego w Bądkowie
Przeznaczenie
zadania

będą korzystali wszyscy mieszkańcy Gminy Bądkowo w tym dorośli,
dzieci i młodzieŜ tak rekreacyjnie, jak i w ramach funkcjonującego
klubu sportowego GLKS Piast Bądkowo.

Wstępny
harmonogram

Od 2008 r. do 2010 r.

realizacji zadania
Szacunkowy koszt
realizacji zadania
Źródło
sfinansowania
zadania

Ok. 900.000 zł
- środki własne Gminy Bądkowo,
- środki budŜetu państwa, budŜetu Województwa KujawskoPomorskiego - Program „Moje Boisko - Orlik 2012” na lata 20082012.

Nazwa zadania 4
Zakres zadania

Budowa Gimnazjum Publicznego w Bądkowie
Zadanie polega na budowie nowoczesnego Gimnazjum Publicznego
w Bądkowie
Realizacja zadania ma na celu utworzeniu w nowowybudowanym,
nowoczesnym budynku Gimnazjum Publicznego w Bądkowie co

Cel realizacji
zadania

przyczyni się do poprawy warunków i jakości kształcenia młodzieŜy,
a w efekcie końcowym doprowadzi do zwiększenia poziomu
wykształcenia mieszkańców gminy. Realizacja zadania przyczyni się
do wyrównywania szans edukacyjnych młodzieŜy z obszarów
wiejskich.

Przeznaczenie
zadania

Z nowowybudowanego Gimnazjum Publicznego w Bądkowie będzie
korzystać młodzieŜ gimnazjalna z terenu całej Gminy Bądkowo
wypełniając obowiązek edukacyjny.

Wstępny
harmonogram

Od 2008 r. do 2013 r.

realizacji zadania
Szacunkowy koszt
realizacji zadania

Ok. 3.000.000 zł
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Źródło
sfinansowania
zadania

- środki własne Gminy Bądkowo,
- środki unijne – Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.1 „Rozwój
infrastruktury edukacyjnej”

Planowane zadania dodatkowe, które powinny zostać zrealizowane, być realizowane przez
najbliŜsze lata w miejscowości Bądkowo:
- poprawa estetyki miejscowości w zakresie przestrzeni publicznej, jak i indywidualnych
domostw
- promocja miejscowości
- modernizacja chodników
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- poprawa stanu infrastruktury technicznej
- organizacja imprez masowych, festynów dla mieszkańców miejscowości
- integracja, aktywizacja i pobudzenie do działania lokalnej społeczności
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom
- aktywizacja działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bądkowie, organizacja grup i zajęć
dla dorosłych, dzieci i młodzieŜy
- stałe uzupełnianie księgozbiorów funkcjonującej Biblioteki Publicznej w Bądkowie
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