
REWITALIZACJA
STAREGO
BARU
„MOJA SMART WIEŚ .  IDEA I  FAKT"



MIEJSCE I LATA
REALIZACJI
INWESTYCJI

Projet został zrealizowany w latach: 

2017-2020 w Chludowie, 
przy ulicy Poznańskiej 9.

Województwo Wielkopolskie, Powiat
Poznański, Gmina Suchy Las,



INICJATOR

Zbigniw Hącia od 50 lat mieszkaniec
Chludowa. Emerytowany nauczyciel,
przez 40 lat pracował w Szkole
Podstawowej w Chludowie.
 
Z wykształcenia historyk. Doświadczony
samorządowiec. W latach 1989-2003
sołtys Chludowa.

Inicjatorem projektu jest

KOSZTY 

Całkowita wartość Projektu: 5 015 670,26 zł., 
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 380 814,02 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnegow ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE



W latach 1911–1912 majątek Chludowo został podzielony pomiędzy
niemieckich osadników. Zaistniała konieczność stworzenia dla nich
zaplecza do społecznej integracji. Miejscem tym był zajazd, który
składał się z sali ze sceną, restauracji, sklepu i pokoi gościnnych. 
Po opuszczeniu wsi przez Niemców w 1922 roku zajazd (potocznie
nazywany przez mieszkańców Starym Barem), przeszedł w prywatne
ręce. Jednak sala przez cały okres międzywojenny, jak i powojenny,
służyła mieszkańcom Chludowa jako miejsce spotkań i uroczystości
wiejskich. Obecnie budynek ten jest własnością gminy Suchy Las.  
W latach 2017-2020 budynek został odrestaurowany, aby jak przed
laty służył mieszkańcom. Projekt budynku został wykonany przy
pomocy nowoczesnych rozwiązań architektonicznych jednak
bezpośrednio nawiązuje do oryginalnej bryły Starego Baru w stylu
pruskim. Dodatkowo uwzględnia aspekty dbałości o środowisko
poprzez planowane zastosowanie OZE.

RYS HISTORYCZNY I OPIS REALIZACJI PROJEKTU

Zdjęcie archiwalne przedstawiające pierwotny kształ i wygląd
budynku.



Beneficjentami wyżej opisanej inicjatywy jest lokalna
społeczność wsi Chludowo oraz miejscowości
ościennych. Nie da się jednoznacznie określić odbiorców
przedsięwzięcia, gdyż korzyści z przeprowadzonej
rewitalizacji dotyczą ogółu społeczeństwa. 

Chludowo jest artystycznym centrum gminy Suchy Las.
Od ponad 70 lat prężnie działa Orkiestra Dęta, a od 20
także Zespół Pieśni i Tańca “Chludowianie” oraz Koło
Gospodyń Wiejskich i dwa chóry.

Wszystkie te organizacje borykały się z problemami
lokalowymi. Inwestycja umożliwia bezpośredni dostęp
do kultury mieszkańcom Chludowa i wsi ościennych.
Jest to niezwykle ważne, gdyż najbliższy ośrodek
kulturalny oddalony jest o 20 km.

DLA KOGO "STARY BAR"? 

Zdjęcie przedstawiające stan budynku przed i w trakcie remontu



Rewitalizacja Starego Baru stworzyła nowe, stałe miejsca pracy,
oraz możliwość nawiązania krótkotrwałych stosunków pracy na
przykład przy organizacji warsztatów i koncertów. Zarówno sala
prób jak i sala widowiskowa mogą być wykorzystane na potrzeby
organizacji spotkań wiejskich oraz umożliwi podejmowanie gości z
miejscowości partnerskich, artystów i oficjeli z kraju i zagranicy. 

Miejscowa szkoła może wykorzystać salę widowiskową na
uroczystości szkolne, które dotychczas odbywały się w trudnych
warunkach przestrzennych i akustycznych na ciasnym korytarzu.
Stowarzyszenia zyskują nowe miejsce na potrzeby prób i
koncertów, w których brać będzie udział lokalna społeczność, a
seniorzy spotkają się w miejscu dostosowanym do ich potrzeb. Przy
budynku znajduje się przesronny parking, rozwiązujący problemy z
parkowaniem w centrum wsi.

We wsi brakowało miejsca umożliwiającego organizację spotkań różnych grup
społecznych i wiekowych oraz wydarzeń lokalnych, społeczno-kulturalnych. Budynek
został przystosowany do prób i występów artystycznych- posiada scenę z
wyposażeniem technicznym, widownię oraz garderobę, kuchnię i pomieszczenia do
dyspozycji wszystkich beneficjentów. W budynku można również organizować
warsztaty, szkolenia i spotkania tematyczne, co przyczyni się do integracji i edukacji
społeczności wiejskiej.



Obiekt został zaprojektowany zgodnie z filozofią
projektowania uniwersalnego- tak aby był funkcjonalny i
dostępny dla wszystkich użytkowników i przynosił
korzyść wszystkim członkom społeczeństwa. Projekt
zakłada umożliwienie dostępu do dóbr i stworzenie
przestrzeni uwzględniającej potrzeby użytkowników,
których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie
ograniczone.

W celu stworzenia komfortowych warunków
użytkowania obiektu wszystkim odbiorcom budynek
został wyposażony w windę, toalety dostosowane do
osób z niepełnosprawnością, system nawigacji po
budynku, opisy w alfabecie Braille’a, ścieżki
naprowadzające i tablice tyflograficzne.

Podjazdy, szerokie drzwi i ścieżki komunikacyjne
pozbawione konieczności korzystania ze schodów
umożliwiają czynny udział w wydarzeniach kulturalnych i
społecznych osobom poruszającym się na wózkach
inwalidzkich oraz z małymi dziećmi.





OPRACOWANIE

Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie 

adres mail: chludowianie@gmail.com 

Dzięki rewitalizacji Starego Baru powstało
nowe miejsce pracy (stałego zatrudnienia),
miejsce spotkań kulturalnych i społecznych.
Dzięki wielu udogodnieniom architektonicznym
i unowocześnieniom obiekt staje do walki z
wykluczeniem społecznym osób starszych i z
niepełnosprawnościami. Staje się kulturalnym i
społecznym centrum wsi, przyczyniając się do
jej edukacji i integracji.


