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Indywidualizacja
procesu nauczania i
wychowania
uczniów
klas I-III szkoły podstawowej w kontekście
wdrażania nowej podstawy kształcenia
ogólnego.
Od dnia 04 października 2011 r. Gmina Bolków
jako beneficjent rozpoczęła realizację kolejnego
projektu edukacyjnego z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
obejmował 3 szkoły podstawowe na terenie
Gminy Bolków (SP w Bolkowie, SP w
Kaczorowie, SP w Lipie) i był realizowany do 20
grudnia 2012 r. Celem projektu było
wyrównywanie szans edukacyjnych u 117
uczniów z wyżej wymienionych szkół poprzez
indywidualizację procesu kształcenia dzieci z
klas I – III. Na ten cel pozyskano kwotę 138. 430
zł. Dodatkowo na zorganizowane wyjazdy
edukacyjne dla dzieci otrzymano kwotę 6.650 zł;
- Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na

pracę. Projekt systemowy współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej. Celem głównym
projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej
i społecznej mieszkańców miasta i gminy
Bolków. Cele szczegółowe projektu to:podniesienie samooceny i poczucia własnej
wartości;- nabycie lub zmiana kwalifikacji
zawodowych;- zwiększenie aktywności w
poszukiwaniu pracy. Powyższe cele realizowane
są poprzez warsztaty psychologiczne, warsztaty z
zakresu doradztwa zawodowego oraz kursy
zawodowe. Projekt został rozpisany na lata 2008
– 2014. Całkowita wartość projektu zgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie
wynosi
1.528.548,75 w tym środki z UE 85% - 1.299.266

2013

- Ukończenie budowy
sieci wodociągowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Świny. Koszt
całkowity: 1.020.175 zł. Dofinansowanie w
wysokości 597.763 zł z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
objętego PROW na lata 2007-2013. Umorzenie
pożyczki z NFOŚiGW: 251 293 zł. W związku z
tym środków własnych wydatkowano tylko:
171.119 zł (17%).
Inwestycja polegała na skanalizowaniu i zwodociągowaniu Świn. Długość położonych sieci to
odpowiednio: 2,7 km i 2,1 km;
- Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w GMZBGKiM i w GMOPS w
Bolkowie. Koszt całkowity - 135. 476 zł, dofinansowanie – 86. 572 zł. Inwestycja zrealizowana z
udziałem środków pomocowych UE w ramach
RPO WD – Poprawa stanu środowiska naturalnego:
działanie 4.3 Poprawa jakości powietrza.
W ramach inwestycji wyremontowane zostały
kotłownie wraz z wymianą przestarzałych kotłów
gazowych w budynkach GMZBGKiM oraz

2014

- Spięcie sieci wodociągowej w miejscowości Sady
Dolne z siecią wodociągową w miejscowości Bolków. Koszt zadania to
837.675 zł, a dofinansowanie z PROW wynosi
510.792 zł. Inwestycja ta poprawi jakość świadczonego przez G-MZBGKiM zbiorowego zaopatrzenia w
wodę w gminie. Korzystne zmiany odczują nie tylko
mieszkańcy Bolkowa , ale również osoby mieszkające w miejscowościach Świny i Wolbromek.
Przedsięwzięcie polegało na budowie 4,87 km
tranzytowej sieci wodociągowej spinającej sieci w
miejscowościach Sady Dolne i Bolków. Dodatkowo
konieczna była budowa pompowni wody oraz
węzłów połączeniowych;
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kaczorów - wartość zadania – 861.555 zł, a dotacja z
PROW wyniosła 500.000 zł. Mieszkańcy Kaczorowa
od wielu lat zabiegali o wybudowanie w ich miejscowości świetlicy. Jednym z problemów było to, że
gmina nie posiada w tej miejscowości atrakcyjnych
działek budowlanych. Dzięki współpracy z OSP z
Kaczorowa udało się zaprojektować nowy budynek w
bezpośrednim sąsiedztwie remizy, a poprzez dokupienie niewielkiej działki uda się także wybudować przy
nowym obiekcie parking. Budynek posiada odwodnienie, w jego pobliżu wybudowano zbiornik ppoż.

Świetlica w Sadach Górnych po remoncie

GMOPS. Dodatkowo w budynku GMOPS
dokonano wymiany instalacji c.o.;
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w
Sadach Górnych. Koszt przedsięwzięcia to
181.757 zł. Dofinansowanie – 122.769 zł. Przed
przystąpieniem do remontu wewnątrz budynku
został wyremontowany dach, a następnie wykonano remont pomieszczeń świetlicowych takich jak
sanitariaty, zaplecze kuchenne, scena i sala
główna. Zakres przeprowadzonych prac obejmował wykonanie: nowego oświetlenia, nowych
podłóg wraz z ich wytłumieniem, nowego stropu
wraz z instalacją hydrantową. Stolarka okienna jest z
profili PCV, a drzwiowa drewniana i aluminiowa. W
głównej sali posadzka jest z paneli bambusowych,
które charakteryzują się dużą trwałością i są odporne
na wahania temperatury i wilgotności. Zadbano
również o wyposażenie. Zakupione zostały stoliki i
krzesła oraz do zaplecza sprzęt kuchenny. Wykonano
ocieplenie ścian zewnętrznych. Cały obiekt został
ogrodzony;
- Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mysłów. Wartość zadania – 422.443 zł,
dofinansowanie z PROW wyniosło 239.620 zł. Na
terenie miejscowości Mysłów w ciągu drogi powiatowej zamontowano 89 lamp, ich zasilanie odbywa się
poprzez nową linię kablową. Przedsięwzięcie zostało
odebrane i oddane do użytkowania 14.08.2014 r.;
- Uzyskano również dofinansowanie w ramach
działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013:
Rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej Krainy
Wygasłych Wulkanów poprzez stworzenie nowego
miejsca dla odpoczynku turystów – zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Mysłów.
Wartość zadania – 93.777 zł. Dofinansowanie 57.807 zł;

Odnowiony Park Miejski

Wydawca: Urząd Miejski w Bolkowie, Rynek 1

zł. Działania realizowane w 2012 r. zostały
sfinansowane kwotą 250.000,00 PLN z czego
223.750,00 PLN to środki pochodzące z EFS;
- Klub integracji społecznej. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu
była reintegracja społeczna i zawodowa 60 osób
(w tym 40 Kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych
wykluczeniem społecznym z terenu miasta i
gminy Bolków poprzez zajęcia w utworzonym
Klubie Integracji Społecznej, po 20 osób w
każdym roku realizacji. Celami szczegółowymi
było - podniesienie samooceny i poczucia własnej
wartości- zmotywowanie do aktywnego poszukiwania pracy- odbudowanie i podtrzymywanie
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnejnabycie i udoskonalenie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy. Prowadzone były
warsztaty psychologiczne, aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty z zakresu profilaktyki
wraz z jego ociepleniem, wymianę okien, ułożenie
płytek ceramicznych w kuchni i malowanie
wszystkich pomieszczeń, odnowienie schodów
zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej
oraz kanalizacyjnej wewnętrznej, częściowe
wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń;
Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości
Płonina i Sady Górne.
Zadanie realizowane w zakresie małych projektów
w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju objętego PROW na lata 2007- 2013.
Całkowita wartość przedsięwzięcia 24.790 zł w
tym dofinansowanie 19.832 zł. W ramach zadania
wcześniej wyremontowane świetlice zostały
wyposażone w:
Płonina - nagrzewnice elektryczne 2 szt., krzesła
80 szt., stoły 20 szt., zlewozmywak, dwie szafy
wnękowe.
Sady Górne - krzesła 80 szt., stoły 20 szt., dwa
piecyki naftowe, chłodziarko zamrażarkę, kuchenkę gazową, trzy szafki kuchenne stojące i trzy
wiszące;
- Wzajemna promocja dziedzictwa kulturowego
Bolkowa i Bezdez - Otwórzmy wrota naszych

Nowe oświetlenie w Mysłowie

- Przygotowanie i złożenie wniosku na refinansowanie zadania „Termomodernzacja budynków
szkoły podstawowej, oddziału zerowego, gimnazjum i budynku administracyjnego zlokalizowanych przy ul. Bolka 8 A, B, C w Bolkowie”
W 2014 r. pojawiła się możliwość uzyskania refinansowania wydatków poniesionych na zadanie zrealizowane w 2008 roku. W ramach remontu, za kwotę
2.247.345 zł, wymienione zostały okna i drzwi,
instalacja c. o., docieplone zostały ściany, stropodach
oraz wymienione pokrycie dachu. Refinansowanie
inwestycji z RPO wyniosło 1.577.042 zł;
- W 2009 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
Rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego w
Bolkowie, który przeszedł pozytywną ocenę formalną
i merytoryczną. W połowie lipca 2014 r. rozpoczęły
się w parku prace, zadanie jego rewitalizacji obejmowało cztery obszary działania:
- gospodarkę drzewostanem, tj.: prowadzenie wycinki
i pielęgnacji istniejącego drzewostanu oraz krzewów,
- zagospodarowanie terenu i małą architekturę,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznych ciągów
pieszych wokół parku – 27 szt. ozdobnych latarni,
- nową szatę roślinną. Uzupełnienie i rekonstrukcję
istniejących form kompozycyjnych alei, szpalerów

Tablica interaktywna w Szkole Podstawowej w Kaczorowie

uzależnień. Odbywały się szkolenia komputerowe, dotyczące tworzenia spółdzielni socjalnych
oraz szkolenia zawodowe. Projekt był realizowany w okresie styczeń 2011 r. – grudzień 2013.
Całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie wynosi 723.210 zł w tym –
środki z UE 85% - 614.729 zł. W roku 2012
wydatkowano na działania związane z projektem
241.420 zł;
zamków. Całkowita wartość mikroprojektu wyniosła 45.769 zł z czego dofinansowanie ze środków
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
38.903 zł. Głównym celem realizacji zadania była
intensyfikacja współpracy społeczności lokalnej
pogranicza polsko – czeskiego, promowanie
współpracy transgranicznej oraz znaczne poszerzenie dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym Bolkowa oraz Bezděz, poprzez wydanie
materiałów promocyjnych, które upowszechnią
informacje o walorach średniowiecznych zamków
w obu krajach;

Budowa nowej sieci wod-kan w Świnach

oraz szczególnie eksponowanych grup drzew i
krzewów. Zakładanie trawników typu dywanowego
oraz nasadzenia paproci, traw, kwiatów cebulowych i
bylin skalnych. Koszt zadania to 1.585.945 zł,
przyznane dofinansowanie wyniosło 1.100.000 zł;
- obecnie w szkołach w Sadach Górnych i Kaczorowie
realizowany jest projekt w ramach PO Kapitał Ludzki:
Szkoła na PLUS – Nauka to frajda. Na dodatkowe
zajęcia dla dzieci i zakupy pomocy dydaktycznych
udało się pozyskać 139.454 zł;
- w trakcie realizacji jest również projekt finansowany
z PO KL w zakresie przygotowania oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych do
świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci
w wieku przedszkolnym. Działania w powyższym
zakresie zgodne są z kierunkiem zmian w ustawie o
systemie oświaty uchwalonych przez Sejm RP 13
czerwca 2013 r., w zakresie zwiększenia dostępności
wychowania przedszkolnego w Polsce. Zgodnie z
koncepcją resortu edukacji od 1 września 2015 r.
gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 2017
r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca do
realizacji wychowania przedszkolnego. Zakres
planowanych modyfikacji zawiera również propozycję przekształcenia z dniem 1 września 2016 roku
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu
zespołów szkolnoprzedszkolnych. Całkowity koszt
zadania zamknie się kwotą 436.350 zł otrzymanego
dofinansowania.

Nowa świetlica wiejska w Kaczorowie
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