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Przedmiot projektu 

Modernizacja i przywrócenie pierwotnych funkcji obiektowi kultury - kinoteatrowi Rondo, wyłączonemu z użytkowania ze względu 

na zły stan techniczny. 

 

Zatrzymanie degradacji obiektu oraz odtworzenie funkcji kinoteatru Rondo wraz z nadaniem mu nowej funkcji animacji i aktywizacji 

kulturalnej.  

 

Realizacja zadań związanych z upowszechnieniem kultury. 

 

Rozpoczęcie działalności w nowym obszarze animacji i aktywizacji kulturalnej, co stanie się jego kompetencją kluczową - unikalną 

na mapie zarówno Miasta, jak i Powiatu. 

 



Cel ogólny 

Poprawa warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i spójności obszaru poprzez 

zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 



Cel bezpośredni 

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności oferty Chełmińskiego Domu Kultury poprzez adaptację i 

modernizację energetyczną kinoteatru Rondo na cele prowadzenia działalności kulturalnej. 



Zakres prac – roboty zewnętrzne 

• naprawa konstrukcji stropodachów wraz z ich dociepleniem i wymianą pokryć dachowych, 

• wymiana instalacji odgromowych, 

• wymiana obróbek blacharskich, 

• wymiana rynien i rur spustowych, 

• docieplenie ścian, 

• wymiana stolarki okiennej, 

• wymiana stolarki drzwiowej, 

• oświetlenie zewnętrzne, 

• przyłącza gazu, wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne w zależności od potrzeb, 

• monitoring wizyjny kompleksu i terenu przyległego, 

• komunikacja zewnętrzna podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, dojścia, dojazdy, 

• malowanie elewacji 



Zakres prac – roboty zewnętrzne 

• modernizacja i remont sali widowiskowej ze sceną, sali okrągłej i pomieszczeń towarzyszących:  

• wymiana tynków,  

• wymiana podestu, siedzisk widowni, sceny,  

• wymiana sprzętu audiowizualnego: ekranu, oświetlenia, nagłośnienia, projektora 

• modernizacja pomieszczeń: szatnie, garderoby, orkiestron, kabina projekcyjna, w.c. oraz gospodarczych,  

• instalacja gazowa wraz z budową kotłowni gazowej,  

• wymiana instalacji wentylacji wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji sali widowiskowej ze sceną, zaplecza dla artystów  

i sali okrągłej,  

• instalacja hydrantowa wraz z systemem alarmowym p. poż,  

• instalacja audio-telewizyjna wraz z urządzeniami i osprzętem,  

• instalacja internetowa i telefoniczna,  

• monitoring wizyjny sali widowiskowej i sali okrągłej,  

• instalacja systemu alarmowego – antywłamaniowego. 



Stan przed remontem  

Potrzeba realizacji niniejszego Projektu wynikała z bardzo złego stanu 

technicznego obiektu kinoteatru Rondo, obiektu objętego Gminnym 

Programem Opieki nad Zabytkami. Obiekt jest zlokalizowany w strefie ochrony 

konserwatorskiej B1. Budynek od ul. Młyńskiej ujęty jest w gminnej  

i wojewódzkiej ewidencji zabytków i wymagał natychmiastowej interwencji.  



Wejście główne do kinoteatru 

przed remontem 

Budynek sali widowiskowo-kinowej, 

aranżacja przed wykonaniem rozbiórki. 

Część istniejąca przed remontem. 

Stan przed remontem  

Budynek Ronda przed remontem 



Budynek kinoteatru Rondo podczas prac 

renowacyjno-termomodernizacyjnych. 

Budynek sali kinowo-widowiskowej. 

Roboty rozbiórkowe, demontaż sufitu 

podwieszanego. 

Obiekt w trakcie remontu – listopad 2017 rok 

Roboty rozbiórkowe w części budynku 

ronda - demontaż  sufitu podwieszanego. 



Powierzchnia dla zabudowy schodów. Przebudowa schodów zewnętrznych stan surowy 

tzn. bez okładzin na stopniach. 

Obiekt w trakcie remontu – styczeń 2018 rok 

Konstrukcja zabudowy schodów prostych 

z widowni na scenę. 



Przebudowane wejście wraz ze schodami 

zewnętrznymi 
Sala widowni kinoteatru - konstrukcja pod ekofony 

- płyty wygłuszające 

Obiekt w trakcie remontu – kwiecień 2018 rok 

Pomieszczenie kinoteatru Rondo 

w trakcie wymiany stolarki okiennej 



Przebudowane wejście wraz ze schodami 

zewnętrznymi 
Sala widowni kinoteatru Rondo 

Obiekt po remoncie 

Pomieszczenie kinoteatru Rondo 

po wymianie stolarki okiennej 



Cele szczegółowe 

• rozwój oferty kulturalnej Chełmińskiego Domu Kultury, 

• zwiększenie dostępności kultury na terenie Miasta, 

• aktywne zapobieganie wykluczeniu kulturowemu, 

• wsparcie procesów rewitalizacji społecznej realizowanej na terenie Miasta poprzez rozbudowę oferty kulturalnej i wzrost 

uczestnictwa mieszkańców w kulturze, 

• skupienie w obiekcie działań integracyjnych, reintegracyjnych, aktywizacyjnych i animacyjnych, 

• poprawa stanu technicznego obiektu, 

• poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowania korzystających z obiektu osób, 

• poprawa ładu przestrzennego w centrum Miasta, 

• efektywne wykorzystanie obiektów kultury, 

• reaktywacja kinoteatru na terenie Miasta, 

• zwiększenie zatrudnienia w sektorze kultury, 

• przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 



Planowane efekty 

• zwiększona liczba wydarzeń kulturalnych, 

• aktywizacja, animacja i integracja mieszkańców poprzez uczestnictwo w kulturze, 

• odtworzona historyczna funkcja kinoteatru Rondo i jego reaktywacja, 

• utworzona nowoczesna przestrzeń na cele prowadzenia działalności kulturalnej i aktywności obywatelskiej, 

• zatrzymana degradacja obiektu, 

• dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych, 

• nowe miejsca pracy. 



Działania promocyjne 

- reklama w prasie regionalnej: Gazeta Pomorska, 

- reklama w radio: Polskie Radio Kujaw i Pomorza, 

- plakat informacyjno-promocyjny, 

- folder informacyjno-promocyjny, 

- baner informacyjny, 

- wystawa fotograficzna i fotogramów, 

- rollup informacyjny, 

- tablica informacyjna i pamiątkowa, 

- wdrożenie postronny internetowej Projektu: 

www.rondo.chelmno.pl 
www.chdk.pl/rondo/index.html 

http://www.chdk.pl/rondo/index.html


PODSUMOWANIE 

Realizacja projektu przyczyni się do 

• powstania nowoczesnego obiektu społeczno-kulturalnego, 

• nadania obiektowi nowych funkcji: integracyjnych, reintegracyjnych,  aktywizacyjnych i animacyjnych, stając się ośrodkiem 

animacji lokalnej, 

• wzrostu atrakcyjności obiektu oraz jego funkcjonalności co w sposób znaczący wpłynie na konkurencyjność względem innych 

dużych ośrodków kulturalnych zlokalizowanych w regionie, 

• rozwoju miejscowości, ożywienia kulturalnego oraz wzrostu aktywności mieszkańców. 



Gmina Miasto Chełmno realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  

,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury” 

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności i dostępności oferty Chełmińskiego Domu Kultury poprzez adaptację  

i modernizację energetyczną kinoteatru Rondo na cele prowadzenia działalności kulturalnej.  

 

Całkowita wartość projektu: 5 934 988,64 zł  

Dofinansowanie projektu z UE: 2 889 331,67 zł 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. 



Projekt pn. Modernizacja kinoteatru Rondo  na szeroką działalność  Chełmińskiego Domu Kultury 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury. 



Dziękuję za uwagę! 


