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Wprowadzenie
Opracowany Program Rozwoju Gminy Bolków na lata 2015-2020 jest dokumentem kierunkowym,
nakreślającym nadrzędne cele długoterminowe (strategiczne), oraz wyznaczającym najistotniejsze
obszary rozwoju gminy. Wskazuje przy tym ramy działań władz miasta, współpracujących z nim
podmiotów i wszystkich mieszkańców, które prowadzą do osiągnięcia wyznaczonych celów.
Prezentuje przy tym przykłady inicjatyw w obszarach kluczowych. Dokument określa stan docelowy,
do którego gmina powinna dążyć w wyznaczonym okresie planowania. Możliwie jak najpełniejsze
zaimplementowanie do życia codziennego zapisów niniejszego Programu daje szansę na
zrównoważony rozwój gminy w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Dlatego dokument
zawiera także opis zasad jego wdrażanie i systemu monitorowania stopnia osiąganych rezultatów.
Wszystkie dokumenty o charakterze strategicznym, a takim jest niniejszy Program, są narzędziem
stymulowania i projektowania rozwoju, które kierunkuje działania oraz wskazuje sfery wymagające
interwencji i finansowania. Nie zamyka przy tym możliwości wprowadzania zmian, prowadzenia
konsultacji społecznych i składania, zgodnie z pojawiającymi się, uzasadnionymi potrzebami
lokalnymi, propozycji nowych, nie ujętych w aktualnej wersji dokumentu rozwiązań. Wprowadza
jednak istotną hierarchizację obszarów rozwojowych, która za każdym razem powinna być
uwzględniana w przypadku podejmowania ważnych dla gminy decyzji inwestycyjnych. Również,
a może nawet głównie z tego powodu Program stanowi narzędzie, wyznaczające ramy racjonalnego
gospodarowania posiadanymi zasobami.
Program Rozwoju Gminy Bolków w perspektywie roku 2020 przygotowano w oparciu o metodę
ekspercko-partycypacyjną, czyli taką, która zapewnia udział (partycypację) społeczeństwa w jego
tworzeniu. Jest to więc metoda wspólnego planowania, pozwalająca na połączenie wysiłku zespołu
ekspertów z odbiorcą programu, czyli społeczeństwem reprezentowanym przez włodarzy miasta,
lokalnych liderów społecznych i wszystkich mieszkańców chętnych do włączenia się w proces
tworzenia dokumentu.
Punktem wyjścia do opracowania Programu była analiza zasobów, specyfiki, potencjału i otoczenia
gminy przeprowadzona na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Miejski, danych
statystycznych, ogólnie dostępnych informacji i dokumentów oraz opinii interesariuszy. Oprócz
analizy wewnętrznych czynników rozwojowych, dokonano również przeglądu czynników
zewnętrznych, których wystąpienie prognozuje się w najbliższych latach w kontekście całego
województwa dolnośląskiego i kraju. Oparto się tu przede wszystkim o zapisy następujących
dokumentów: Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020,
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Wnioski z tak przeprowadzonej diagnozy wzbogaconej analizą SWOT i popartej wynikami konsultacji
społecznych i warsztatów przeprowadzonych z udziałem reprezentatywnych grup mieszkańców stały
się podstawą do wypracowania misji i wizji Gminy Bolków w perspektywie roku 2020. Sprecyzowany
obraz gminy u progu trzeciej dekady XXI wieku pozwolił określić najważniejsze dla jej rozwoju obszary
oraz wskazać cele strategiczne. Mogą one zostać osiągnięte jedynie w drodze konsekwentnego
i skutecznego realizowanie zawartych w dokumencie zapisów, a to z kolei wymaga funduszy
mogących przekraczać własne zasoby finansowe gminy. Dlatego konieczne było wskazanie
potencjalnych źródeł wsparcia niektórych zadań.
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Część I Diagnoza obszaru objętego Programem
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1. Przestrzeń i środowisko
1.1. Położenie geograficzne i administracyjne
Gmina Bolków położona jest w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim.
Zajmuje powierzchnię 15 260 hektarów. Pod względem geograficznym zlokalizowana jest na
pograniczu dwóch makroregionów: Sudetów Zachodnich (mezoregiony Pogórza Kaczawskiego
i Gór Kaczawskich) oraz Sudetów Środkowych (mezoregion Pogórza Bolkowskiego
i Wałbrzyskiego). Konsekwencją tego jest między innymi znaczne zróżnicowanie morfologiczne
powierzchni. Najwyższym wzniesieniem gminy jest położona w jej południowo zachodniej części
góra Turzec sięgająca 684 m n.p.m.. Z kolei najniżej położone tereny doliny rzeki Nysy Szalonej
zlokalizowane w północno-wschodniej części gminy znajdują się na wysokości 260 m n.p.m..
Większość terenów gminy ma charakter górzysty.
Administracyjnie Gmina Bolków wraz z pięcioma innymi gminami tworzy powiat jaworski i jest pod
względem zajmowanej powierzchni największą gminą tej jednostki (26,25% powierzchni całego
powiatu). Miasto Bolków, siedziba władz gminy, jest drugim ośrodkiem miejskim powiatu. Gmina ma
więc charakter miejsko-wiejski.
Od północy Gmina Bolków graniczy z gminami Męcinka i Paszowice, od wschodu z gminą
Dobromierz, od południa z gminami Stare Bogaczowice, Marciszów i Janowice Wielkie a od zachodu
z gminami Wojcieszów oraz Świerzawa. Jedynie gminy Męcinka i Paszowice należą do powiatu
jaworskiego. Pozostałe granice gminy są więc jednocześnie granicami powiatu.
Powiat jaworski położony jest w centralnej części województwa dolnośląskiego. Dlatego choć Gmina
Bolków zlokalizowana jest na jego południowym krańcu stosunkowo blisko jest z niej do stolicy
Dolnego Śląska – Wrocławia (ok. 80 km) jak i pozostałych dużych ośrodków miejskich regionu takich
jak Jelenia Góra (ok.30 km) czy Legnica (ok. 40 km). Jako że cała gmina, a w szczególności miasto
Bolków, leżą na historycznym skrzyżowaniu szlaków z Wrocławia i Legnicy do Pragi ze wszystkim
w/w miastami są dobrze skomunikowane siecią dróg.
Z kolei położenie gminy blisko południowo-zachodnich granic naszego kraju sprawia, że odległość
z Bolkowa do Warszawy (ok. 430 km) jest większa niż do innych europejskich stolic takich jak Praga
(niespełna 200 km), Berlin (ok. 360 km) czy Wiedeń (ok. 370 km).
Położenie Gminy Bolków w obrębie jednostek administracyjnych wyższego szczebla, a więc powiatu
i województwa oraz na tle całego kraju, obrazuje ryc.1
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Ryc. 1 Położenie Gminy Bolków na tle powiatu jaworskiego województwa dolnośląskiego i całego kraju

POWIAT JAWORSKI

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

RZECZPOSPOLITA POLSKA
źródło: Opracowanie własne
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1.2. Charakterystyka sieci osadniczej
Gminę tworzy 18 miejscowości: Bolków, Gorzanowice, Grudno, Jastrowiec, Kaczorów, Lipa, Mysłów,
Nowe Rochowice, Półwsie, Płonina, Radzimowice, Sady Dolne, Sady Górne, Stare Rochowice, Świny,
Wierzchosławice, Wierzchosławiczki, Wolbromek. Największą jednostką osadniczą jest Bolków jedno z najstarszych miast dolnośląskich. Dziś siedziba władz gminy zlokalizowana w jej środkowej
części. Pozostałe sołectwa rozłożone są po całym obszarze gminy tworząc równomierną sieć
osadniczą.
Ryc. 2 Jednostki osadnicze Gminy Bolków

źródło: Opracowanie własne

1.3. Warunki przyrodnicze i zasoby naturalne
Położenie Gminy Bolków na pograniczu Sudetów Zachodnich i Środkowych znajduje swoje
odzwierciedlenie w złożonej budowie geologicznej tego terenu. Z kolei lokalna struktura skorupy
ziemskiej w znacznej mierze wpływa na wiele istotnych czynników środowiska przyrodniczego takich
jak ukształtowanie terenu, stosunki wodne, jakość gleb czy zasoby naturalne.
Obszar Gminy Bolków, prawie w całości zbudowany jest ze skał staropaleozoicznych wchodzących
w skład jednostki geologicznej zwanej metamorfikiem kaczawskim. Formację tę reprezentują między
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innymi spility, keratofiry, zieleńce, wapienie, dolomity, łupki (zmetamorfizowane mułowce i tufity)
poprzecinane żyłami andezytowymi, lamprofirowymi i porfirowymi. Młodsze utwory to permskie
lawy dacytowe i andezytowe oraz mezozoiczne piaskowce, mułowce, a także wapienie i dolomity.
W plejstocenie na obszar dzisiejszej Gminy Bolków nasunął się lądolód skandynawski pozostawiając
osady lodowcowe (gliny morenowe) i wodnolodowcowe (iły warwowe, piaski i żwiry), a także
w znacznej mierze kształtując obecny układ hydrograficzny, między innymi zmieniając bieg pra-Nysy
i tworząc przełom Nysy Szalonej w okolicy Bolkowa. Dziś rzeka przecina gminę z południa na północ
na długości niemal 13 km i stanowi bardzo ważny elementem środowiska wpływający w istotny
sposób na życie mieszkańców. Nysa Szalona jest prawym dopływem Kaczawy, której zlewnia
obejmuje bez mała cały obszar gminy, choć sama rzeka Kaczawa na teren gminy wpływa jedynie w jej
zachodniej części w okolicy Kaczorowa. Nazwa podstawowego dla gminy cieku wodnego jakim jest
Nysa Szalona (ciek III rzędu) odzwierciedla jego charakterystykę zdominowaną przez nierównomierne
stany wody. Jej dopływami płynącymi przez teren gminy są Sadówka i Nysa Mała (cieki IV rzędu), oraz
Ochodnik i Rochowicka Woda. Sieć hydrograficzną wód płynących uzupełniają Świekotka i Muchówka
– dopływy Nysy Małej.
Tak więc sieć hydrograficzna gminy jest stosunkowo dobrze rozwinięta, a ponieważ wszystkie rzeki
i potoki tego terenu są ciekami górskimi lub podgórskimi cechuje je duża zmienność przypływów
i nagłe, zwykle krótkotrwałe wezbrania. Taka sytuacja implikuje konieczność budowy zbiorników
przeciwpowodziowych. Dwa najważniejsze obiekty tego typu na terenie gminy to: Zbiornik Bolków
zlokalizowany na Rochowickiej Wodzie (pojemność max. 0,87 mln m3; powierzchnia zalewu 23,12 ha)
oraz Zbiornik Kaczorów zlokalizowany na rzece Kaczawie (pojemność max. 1,06 mln m3; powierzchnia
zalewu 25,3 ha). Zbiornik Bolków chroni przed zalaniem miasto Bolków i okoliczne wsie, natomiast
Zbiornik Kaczorów chroni przed zalaniem Wojcieszów, a więc tereny położone poza gminą.
Na terenie gminy zlokalizowany jest ponadto Zbiornik Rochowicka Woda wybudowany jako
rezerwuar wody pitnej dla miasta Bolkowa i kilka stawów hodowlanych. Nie ma natomiast w Gminie
Bolków naturalnych zbiorników wód stojących.
Z uwagi na swoją budowę geologiczną Gmina Bolków jest obszarem ubogim w wody podziemne.
Są one za to wodami o wysokiej czystości. Ponadto w Starych Rochowicach udokumentowano złoża
wód mineralnych – szczawy wodorowęglanowo-siarczanowo-sodowo-wapniowe, żelaziste, tzw.
wody glauberskie. Mimo, iż ten rodzaj mineralizacji pozwala na wykorzystanie wód w leczeniu dość
powszechnych przypadłości gastrologicznych, zasoby nie są aktualnie eksploatowane.
W ścisłym związku z budową geologiczną terenu pozostaje również jakość gleb, która w obrębie
Gminy Bolków jest zróżnicowana. W okolicy wsi Lipa, Jastrowiec, Wolbromek, Sady Dolne oraz
Wierzchosławice występują gleby bielicowe i brunatne, tworząc kompleksy pszenne dobre nizinne
oraz kompleksy pszenne zbożowe górskie. Na pozostałym obszarze gminy występują gleby brunatne
kwaśne, wyługowane, gleby bielicowe oraz pseudobielicowe. Wszystkie te gleby tworzą kompleksy
zbożowe górskie, owsiano-ziemniaczane górskie, kompleksy żytnie dobre i słabe oraz kompleksy
użytków zielonych. Wśród gruntów ornych na terenie gminy zdecydowanie dominują gleby IV klasy
bonitacyjnej, które zajmują 4 055 ha co stanowi 67,6% wszystkich gruntów ornych. Zdecydowanie
najmniej jest gruntów I i II klasy, które zajmują jedynie 4 ha, przez co ich udział w ogólnej powierzchni
nie sięga nawet 0,1% . Grunty III oraz V i VI klasy zajmują odpowiednio po 966 i 970 ha czyli 16,1%
oraz 16,2% ogólnej powierzchni gruntów ornych.
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Również wśród ogółu użytków rolnych na terenie gminy przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej.
Strukturę użytkowania wszystkich terenów gminy przedstawiono w tabeli 1
Tabela 1 Sposób użytkowania gruntów na terenie Gminy Bolków
Użytki rolne w tym:

9 240 ha

Grunty orne

6 041 ha

Łąki i pastwiska

3 147 ha

Sady

52 ha

Lasy

4 601 ha

Pozostałe

1 407 ha

źródło: Opracowanie własne

W gminie dominują więc grunty orne, ale znaczny areał zajmują też lasy, których powierzchnia
w ostatnim okresie dodatkowo systematycznie rośnie. Drzewostan w lasach jest zróżnicowany,
przeważają świerk, dąb i brzoza. Gospodarkę leśną na terenie gminy prowadzą trzy nadleśnictwa
(Jawor, Złotoryja, Wałbrzych).
Na rozwój rolnictwa duży wpływ ma nie tylko jakość gleb i stosunki wodne, ale także klimat.
Dokładna charakterystyka klimatu Gminy Bolków jest utrudniona z uwagi na brak na tym terenie
stacji meteorologicznych. Biorąc jednak pod uwagę, że zjawiska klimatyczne nie mają charakteru
lokalnego, a zdecydowanie regionalny, można stwierdzić, że na tym obszarze, tak jak w całej
południowo-zachodniej części Polski, klimat kształtuje się pod wpływem mas powietrza
napływających znad Atlantyku i Skandynawii. Jest to więc klimat umiarkowanie chłodny i wilgotny
z elementami klimatu górskiego. Na jego kształtowanie się decydujący wpływ mają masy powietrza
napływające z północy i północnego wschodu (powietrze arktyczno-morskie, polarno-kontynentalne).
Dodatkowo oddziaływają na niego warunki pogodowe, warunki lokalne, przebieg pasm górskich
i układ kotlin. Bardzo często pojawiają się tutaj wędrujące układy cyklonalne (niżowe), którym
towarzyszą ciepłe i chłodne fronty atmosferyczne. O kształtowaniu się średniej amplitudy
temperatury w obrębie gminy można sądzić na podstawie wskazań najbliższych stacji pomiarowych
IMiGW w Jeleniej Górze i Legnicy. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,5oC), najchłodniejszym
natomiast styczeń (-0,4oC). Rozkład temperatur pozostaje w ścisłym związku z wysokością.
Przeciętnie co 100 m wysokości temperatura obniża się o 0,5oC. Średnie roczne sumy opadów
kształtują się w przedziale od 526,7 mm do 677,8 mm. Pokrywa śnieżna na zacienionych, północnowschodnich stokach utrzymuje się nawet 80 - 90 dni. Okres wegetacyjny roślin trwa tu około 200 dni
w roku.
Dla rozwoju gospodarczego gminy istotne znaczenie mogą mieć występujące na jej terenie surowce
naturalne, a w szczególności

złoża surowców skalnych i zasoby mineralne. Ich występowaniu

w okolicach Bolkowa sprzyja zróżnicowana budowa geologiczna będąca wynikiem położenia gminy
na pograniczu Sudetów Zachodnich i Środkowych. Złoża kopalin o potencjalnym znaczeniu
gospodarczym, zlokalizowane na tym terenie zestawiono w tabeli poniżej.

str. 10

PROGRAM ROZWOJU GMINY BOLKÓW NA LATA 2015-2020

Tabela 2 Zasoby kopalin na terenie Gminy Bolków
l.p.
1
2
3
4
5
6
7

Rodzaj kopaliny
Wapienie dla przemysłu wapienniczego
Wapienie
Kamienie drogowe i budowlane
Kruszywo naturalne (żwir i piasek)
Ceramika budowlana
Diabazy
Wapienie

Lokalizacja złoża - nazwa
Nowe Rochowice I
Mysłów - Sobocin
Lubrza
Mysłów
Bolków
Sady I w Sadach Dolnych
Lipa

Wielkość złoża
[tys. ton]
393
3 886
51 365
1 269
123
48 241
6 318

źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Bolków

Niestety zdecydowana większość z tych złóż (poza pozycjami 4 i 5) nie jest aktualnie eksploatowana.
W przypadku pozycji 1,2 i 3 eksploatacji już zaprzestano natomiast w przypadku złóż 6 i 7 wydobycia
do tej pory nie podjęto.
Analizując zasoby naturalne przyrody ożywionej należy wskazać przede wszystkim położony na
obszarze 211 ha w południowo zachodniej części
gminy fragment Rudawskiego Parku
Krajobrazowego. Jego najważniejszymi elementami są lasy w przewadze świerkowe wzbogacone
o ciekawe formy skalne, gołoborza i głazowiska. W Gminie Bolków znajdują się również dwa
rezerwaty przyrody: „Wąwóz Lipa” położony na północ od wsi Lipa (północna część gminy)
oraz „Buki Sudeckie” położony pomiędzy Mysłowem i Lipą (północno zachodnia część gminy).
Kompleksy leśne są siedliskiem między innymi 36 gatunków ssaków, z których 12 podlega ochronie
gatunkowej. Występują tu zarówno takie rzadkie gatunki jak chomik europejski, popielica czy
gronostaj jak i bardziej pospolite jak lis, kuna, sarna i dzik. Szczegółowy opis fauny i flory terenu
gminy znajduje się między innymi w Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Bolków na lata 2010-2015.
Ryc. 3 Krajobraz w okolicach Płoniny

Źródło: Urząd Gminy
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1.4. Zasoby kulturowe i zabytki
Zasoby kulturowe i historyczne, w tym zabytki są ważnym elementem mogącym mieć wpływ na
rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru, a w szczególności turystyki. Położenie miasta i gminy
na skrzyżowaniu historycznych szlaków handlowych z Wrocławia i Legnicy do Pragi sprawia, że od
czasów średniowiecza tereny te swą bogatą historię i kulturę dokumentowały licznymi obiektami.
Te z nich, które przetrwały do naszych czasów stanowią wizytówkę tych ziem. Należą do nich między
innymi zamki i pałace takie jak:
• Zamek Bolków pochodzący z połowy XIII w. został pod koniec tego wieku rozbudowany przez
Bolka I, księcia świdnicko-jaworskiego. Powstały wtedy znakomicie wkomponowane
w otaczający teren mury obwodowe i wolnostojąca wieża na planie koła, przechodzącego
w kierunku południowo-wschodnim w „ostry dziób”. Zamek i związane z fortyfikacjami
miasto, stanowiły ważny punkt oporu w ówczesnym systemie obronnym Śląska. W latach
1301-1368 za panowania książąt Bernarda i Bolka II budowla została powiększona o budynek
południowo-wschodni. Po śmierci księżnej Agnieszki zamek przeszedł w 1392 r. na własność
królów czeskich. W XV w. był kilkakrotnie oblegany, zdobywany i niszczony. W tym czasie
nastąpiło umocnienie bramy oraz wymurowanie ganku kamiennego. W latach 1530-40
została podjęta przebudowa zamku pod kierunkiem włoskiego architekta Jakuba Parra,
polegająca przede wszystkim na powiększeniu obszaru warownego. Powstały nowe
dziedzińce od południowego-zachodu i od strony miasta, otoczone murami zakończonymi
krenelażem z wysuniętymi bastejami. Wówczas powstały też attyki w kształcie „jaskółczych
ogonów” wieńczące wieżę i zabudowania. W czasie wojny 30-letniej zamek był oblegany
w 1640 r. W 1646 r. zajęły go wojska szwedzkie. Od 1703 r. należał do cystersów z Krzeszowa,
którzy przebudowali jego wnętrza. W XIX w. i w okresie międzywojennym przeprowadzono
renowację murów. Obecnie zamek udostępniony jest zwiedzającym w formie trwałej ruiny.
Ryc. 4

Mury Zamku Bolków

Źródło: Urząd Gminy
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•

•

Ruiny zamku Niesytno w Płoninie z wieloboczną wieżą kamienną, wzniesioną na cyplu
skalnym o długości 150 m. Przed ruinami zamku zlokalizowano renesansowy pałac z 1546 r.
rozbudowany w XIX w. Niestety przez wiele dziesięcioleci obiekt stanowiący dziś własność
prywatną nie był należycie zabezpieczony i ulegał stopniowej degradacji. W 2014 roku
otrzymał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które należycie
wykorzystane może przyczynić się do poprawy stanu obiektu.
Zamek Świny pochodzący z XIV w. usytuowany jest na wzgórzu 369 m n.p.m.. Dziś to okazałe
ruiny o unikalnym uroku i niepowtarzalnym klimacie. W trzykondygnacyjnej wieży,
zbudowanej z kamienia na planie prostokąta, zachowały się fragmenty sklepień, sztukaterii,
portali ciosowych, gotyckich okien, a na ścianach zewnętrznych sgraffitowe dekoracje. Choć
obiekt stanowi własność prywatną udostępniony jest zwiedzającym.

Ryc. 5 Zamek Świny

Źródło: Urząd Gminy

•

Ruiny zamku w Lipie – zamek ten pochodzi z XIII w., przebudowany został w XVII i XIX w.,
Niektóre źródła wiążą go z zakonem templariuszy. Zachowało się w nim kilka sklepionych
pomieszczeń, komin kuchenny w kształcie piramidy, portal renesansowy. W 1821 r. budynek
częściowo rozebrano, natomiast 15 lat później właściciel odbudowywał go. Dziś, po
zniszczeniach wojennych, odrestaurowuje go prywatna właścicielka.

•

Barokowy Pałac w Mysłowie został zbudowany ok. 1700 r. i rozbudowany na przełomie XVIII
i XIX wieku. Był wielokrotnie remontowany z zatarciem większości cech stylowych. Jest to
rozczłonkowana budowla 2-kondygnacyjna z poddaszem mieszkalno-użytkowym, nakryta
4-spadowymi, wysokimi dachami. Przed wejściem do budynku znajduje się taras. Wewnątrz
niektóre pomieszczenia zachowały sklepienia kolebkowe z lunetami. Przetrwały także
oryginalne schody, kasetonowy strop w hallu i kominek. Pałac otoczony jest parkiem
o powierzchni 1,8 ha. Prywatny właściciel nie udostępnia obiektu osobom trzecim.
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•

•

•

Pałac w Sadach Dolnych powstał prawdopodobnie na pozostałościach dworu z XVII wieku.
Został zbudowany z inicjatywy rodziny von Reibnitz. Gruntownie przebudowano go w XIX w.
Bryła założona została na planie kwadratu. Najcenniejszy detal stanowi fasada frontowa,
siedmioosiowa z trójosiowym ryzalitem oraz wejściem przykrytym balkonem. W pałacu
można wynająć pokoje gościnne.
Willa w Lipie w stylu barokowym pochodzi z lat 1720-65 i otoczona jest ogrodem.
Przebudowana w 1925 r., po 1960 r. willa jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
trzyosiowym, nakrytym czterospadowym dachem mansardowym z lukarnami. Posiada
półkolisty, skromny portal z kartuszami herbowymi, który podtrzymuje mały balkon.
Pałac w Jastrowcu wpisany do Rejestru zabytków wraz z oficyną oraz przyległym parkiem
pałacowy zwany był także Zamkiem na wodzie. Ten trzykondygnacyjny późnobarokowy
budynek, o cechach eklektyzmu założony został na planie prostokąta. W sali na piętrze
znajduje się dekoracja stiukowa. Wewnątrz pałacu znajduje się też barokowy piec i kominek.
Uwagę przyciąga także położona obok pałacu oficyna z charakterystyczną cebulastą kopułą
krytą łupkiem. Pałac otoczony jest parkiem z XIX w. z okazami buków i lip o obwodach pnia
sięgających 6 m.

Ryc. 6 Pałac w Jastrowcu

Źródło: Urząd Gminy

Na bogatą spuściznę architektoniczną gminy składają się także liczne budynki i zespoły
architektoniczne samego Bolkowa, którymi oprócz wspomnianego już zamku są między innymi:
•

Rynek w Bolkowie a w szczególności znajdujące się wzdłuż jego północnej pierzei kamienice
z półcieniami, pochodzące z XVII i XVIII w. a następnie przebudowane w XIX i XX w..
Ich usytuowanie na pochyłej płycie rynku nadaje im niepowtarzalny charakter. Uroku
bolkowskiemu rynkowi dodaje znajdująca się w jego centrum „Anielska fontanna”.

str. 14

PROGRAM ROZWOJU GMINY BOLKÓW NA LATA 2015-2020

•

Anielska fontanna stoi w centralnym punkcie rynku fontanna i przedstawia figurkę chłopca
czytającego biblię. Jej pierwotne pochodzenie datuje się na rok 1858. Nie wiadomo dokładnie
skąd fontanna otrzymała nazwę anielskiej, sugeruje się, że z powodu wyglądu chłopca lub,
że nazwa pochodziła od anielskiej studni bądź źródła. Oryginalna figura została skradziona
prawdopodobnie w latach 1948-1951. W roku 2001 dzięki współpracy władz partnerskich
miast replika zaginionej figury trafiła znowu na swoje miejsce. W 2005 r. bliźniacza figura
stanęła przy urzędzie gminy w partnerskim mieście Borken w Niemczech.

•

Klasycystyczny ratusz – wzniesiony pierwotnie w końcu XIV wieku. W roku 1632 uległ
spaleniu, a odbudowano go ponownie w 1670 r. Kolejne przebudowy, zwłaszcza w 1827 r.
według projektu Hedemanna z Kamiennej Góry, nadały mu dzisiejszy wygląd.

Listę atrakcji architektonicznych gminy dopełniają liczne zabytkowe obiekty sakralne, niekiedy
o znacznej wartości historycznej i kulturowej takie jak:
•

Kościół św. Jadwigi w Bolkowie, o którym pierwsze wzmianki w dokumentach pochodzą już
z 1298 r., lecz powstał on zapewne wcześniej, około 1250 r., jako budowla murowana na
planie krzyża greckiego z dobudowaną od południa zakrystią i wieżą o formach
wczesnogotyckich. Po kilku przebudowach obecnie budowla ma charakter neogotycki.

Ryc. 7 Kościół św. Jadwigi w Bolkowie

Źródło: Urząd Gminy

•

Kościół Św. Jana Chrzciciela w Starych Rochowicach, który został wzniesiony w XV w, jako
kościół murowany, orientowany, jednonawowy z wieżą od zachodu i kwadratowym
prezbiterium. Przebudowano go w XVIII w. We wnętrzu zachowały się barokowe ołtarze
i ambona z końca XVII w.

str. 15

PROGRAM ROZWOJU GMINY BOLKÓW NA LATA 2015-2020

•

Kościół Św. Mikołaja na Świnach wzmiankowany już w roku 1318. W obecnej formie został
wzniesiony ok. roku 1570 jako murowana budowla kamienna, z kwadratowym prezbiterium
i wieżą od zachodu oraz dostawionymi pomieszczeniami. Od południa do jego wnętrza
prowadzi gotycki portal z datą 1579. Zachowało się część wyposażenia z końca XVI w., m.in.
ławy renesansowe, empory i galeria w prezbiterium.

•

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Jastrowcu, który powstał w końcu XIII w. i jest
niewielką budowlą z kwadratową nawą i nieco węższym prezbiterium. Jego skromne wnętrze
zawiera cenne wyposażenie m.in. gotycką drewnianą figurę Madonny z XV w., XVI- wieczną
kamienną chrzcielnicę i liczne płyty nagrobne.

•

Kościół Św. Pawła i Piotra w Lipie to późnogotycka budowla jednonawowa, z kwadratową wieżą.
We wnętrzu zachował się szereg detali m.in. gotycki tryptyk w ołtarzu głównym, barokowy ołtarz
boczny. Niezwykle cenny jest liczny zespół nagrobków i epitafiów z XVI-XVIII w.

•

Kościół Św. Barbary w Wolbromku. Obecny kościół wzniesiono w XVII w. budowla jest
orientowana, murowana z kamienia, jednonawowa z wieżą od zachodu i prostokątnym
prezbiterium. Do jego wnętrza prowadzi gotycki portal. W prezbiterium znajduje się
barokowy ołtarz, gotycki tryptyk i gotycka nisza sakramentarium.

•

Kościół Św. Mikołaja w Kaczorowie. Obiekt gotycki został wzniesiony w XV w.
i przebudowywany w XVIII w. Był wielokrotnie remontowany jest niewielką budowlą
z prostokątną nawą i zamkniętym prezbiterium. Wewnątrz jest bogate i zróżnicowane
wyposażenie, m.in. gotyckie kamienne sakramentarium z XV w, ołtarze z XVIII , ambona,
chrzcielnica z pocz. XIX. oraz odrestaurowane w ostatnim czasie organy.

•

Kościół Św. Jana Chrzciciela w Mysłowie. Powstał prawdopodobnie w końcu XIII w., był
wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Wnętrze cennie wyposażone, m.in. gotyckie
kamienne sakramentarium z XV w., ołtarz z 1616r., figury z XVIII, obrazy barokowe
i klasycystyczne, ambona i chrzcielnica z pocz. XIX.

•

Kościół Św. Józefa Oblubieńca w Wierzchosławicach. Klasycystyczny, murowany z XVII w.,
przebudowany w wieku XX. Jednonawowy z drewnianymi emporami. Wewnątrz skromny
wystrój i wyposażenie min. organy XVII w.

•

Kościół Narodzenia NMP w Sadach Górnych. Powstał prawdopodobnie w końcu XIII w., jako
wczesnogotycka budowla. Przebudowywana najprawdopodobniej w XIV w. Najcenniejszym
elementem wyposażenia jest renesansowa ambona z 1585r., w kaplicy znajduje się
17 renesansowych płyt nagrobnych i 2 epitafia z XVI-XVII w.

Już choćby ilość wymienionych powyżej obiektów, ale także ich zróżnicowanie pod względem funkcji,
stylów i stanu zachowania każą traktować materialne (a w szczególności architektoniczne)
dziedzictwo tego obszaru jako znaczący potencjał do rozwoju społeczno-gospodarczego.
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2. Sfera społeczna i infrastruktura społeczna:
2.1. Demografia (liczba ludności, przyrost naturalny, migracje, struktura wiekowa
ludności)
Gminę Bolków, według danych rocznika statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego
zamieszkiwały na koniec 2013 roku 10 872 osoby, co przy powierzchni gminy wynoszącej 152,6 km2
daje średnią gęstość zaludnienia nieco ponad 71 osób na 1 km2. Spośród wszystkich mieszkańców
gminy blisko połowa (5 314 osób) zameldowana jest w Bolkowie. Pozostali, czyli 5 558 osób osiedlili
się na terenach wiejskich. Te wskaźniki plasują gminę na 61 miejscu w województwie dolnośląskim i
na 771 miejscu w kraju pod względem ilości mieszkańców. Zważywszy, że gmina zajmuje stosunkowo
duży obszar (41 miejsce w województwie i 650 w kraju) można stwierdzić, że należy do jednostek
słabiej zaludnionych zarówno w skali regionu jak i kraju (średnia gęstość zaludnienia dla
województwa dolnośląskiego wynosi 146 osób/km2 a dla Polski to 123 osoby /km2).
Liczba mieszkańców oraz gęstość zaludnienia nie są jednak wartościami stałymi i podobnie jak
rozmieszczenie mieszkańców mogą podlegać zmianom niekiedy w bardzo dynamiczny sposób.
Dlatego istotna jest analiza długo i średniookresowych trendów w tym zakresie. Wyniki należy
oceniać nie tylko pod kątem wartości poszczególnych wskaźników (w ujęciu lokalnym), ale także
w szerszym kontekście – na tle kierunków zmian zachodzących w całym regionie, a nawet kraju.
Tabela 3

Mieszkańcy Gminy Bolków na przestrzeni lat 2004-2013 z uwzględnieniem miejsca
zameldowania
Rok
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Liczba mieszkańców
miasto
5438

5408

5345

5318

5326

5304

5517

5460

5409

5314

wieś

5650

5653

5682

5701

5654

5679

5674

5625

11088

11061

11027

11019

10980

10983

11191

8
-47
-39

-22
25
3

213
-5
208

ogółem

5589 5558
11085 10998 10872

Zmiany w stosunku do roku poprzedniego
miasto
wieś
ogółem

-49
10
-39

-30
3
-27

-63
29
-34

-27
19
-8

-57
-49
-106

-51
-36
-87

-95
-31
-126

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych

Z powyższego zestawienia wynika, że na przestrzeni ostatniej dekady stale maleje ilość mieszkańców
Gminy Bolków. W tym czasie zmniejszyła się ona o ponad 200 osób co stanowi prawie 2% ogólnej
liczby zameldowanych. Zjawisko przybrało na intensywności po roku 2009, kiedy to na stale
zmniejszającą się liczebność mieszkańców miasta Bolkowa nałożył się trend spadkowy wśród osób na
stałe zameldowanych na terenach wiejskich. Zjawisko to graficznie zobrazowano na zamieszczonym
poniżej wykresie nr 1.
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Wykres 1 Liczba mieszkańców Gminy Bolków w podziale na mieszkańców terenów wiejskich i miasta
w latach 2003 – 2013
3
Liczba
mieszkańców

5800
5700
5600

5640
5487
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5517

5438

5408

5400

5345

5318
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2006

2007

2008

2009

5625
5460

5589

5558

5409
5314

5300
5200
5100
5000
4900
4800
2003

2004

2005

miasto

2010

2011

2012

2013

wieś

cowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych
Źródło: Opracowanie

Spadek liczby mieszkańców jest trendem charakterystycznym dla całego województwa
dolnośląskiego i dla zdecydowanej większości naszego kraju. Jednak tempo wyludniania się terenów
Gminy Bolków jest znacząco wyższe
yższe od przeciętnych.
przeciętnych Tym większy niepokój budzą prognozy jakie
w tym zakresie na podstawie danych GUS przygotowało Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne na kolejne
lata. Zakłada ono, że liczba mieszkańców Dolnego Śląska w perspektywie następnych 25 lat, spadnie
o ok. 10% i stanie się tak głównie za sprawą obszarów położonych w południowej części
województwa (włączając w to powiat jaworski). Zjawisko to będzie miało istotne konsekwencje dla
dalszego rozwoju społeczno – gospodarczego.
gospodarczego Jego źródeł należy
ży upatrywać zarówno w ujemnych
wartościach wskaźnika przyrostu naturalnego (różnica
(różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą
zgonów) jak i w większości przypadków ujemnym saldzie migracji. Wyjątkowy pod tym względem był
rok 2010, kiedy to wszystkie w/w wskaźniki
wsk
osiągnęły wartości dodatnie.
Tabela 4

Przyrost naturalny i saldo migracji na pobyt stały dla Gminy Bolków na przestrzeni lat
2004-2013

przyrost naturalny
saldo migracji gminnych
wewnętrznych
saldo migracji
zagranicznych

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-1,7

-0,1

-4,7

-4,0

-0,4

-0,3

0,2

-4,1

-4,3

-5,3

-41

-31

-1

6

-22

6

14

-51

-25

-54

-1

-2

-5

-3

-15

-5

0

-9

3

-1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych
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Całą gminę Bolków charakteryzuje stosunkowo niski poziom feminizacji (liczba kobiet na 100
mężczyzn). Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, średnio dla całej gminy wynosił on 103 (±1) i na
terenach wiejskich był on znacząco niższy (na poziomie 99) niż w samym mieście Bolków (106).
W Polsce wskaźnik ten jest średnio wyższy przeciętnie o ok. 3,5 punktu, a w województwie
dolnośląskim o 5 punktów. Powszechnie przyjęło się korelować wskaźnik feminizacji z poziomem
rozwoju gospodarczego.
Z punktu widzenia prognozy rozwoju gminy niezwykle istotnym pozostaje struktura wiekowa jej
mieszkańców. Oczywistym jest bowiem, że tzw. „społeczeństwa młode” mają znacząco lepsze
perspektywy rozwojowe. Niestety do grupy tej nie można zaliczyć Gminy Bolków.
Tabela 5 Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Bolków w roku 2013 (stan na 31.12.2013)
wiek

Liczba mieszkańców

0-4 lat

475

5-9 lat

569

10-14 lat

502

15-19 lat

606

20-24 lat

702

25-29 lat

860

30-34 lat

862

35-39 lat

776

40-44 lat

682

45-49 lat

626

50-54 lat

810

55-59 lat

930

60-64 lat

813

65-69 lat

502
1 157

70 lat i więcej
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Bardzo złym prognostykiem, wynikającym z analizy struktury wiekowej osób zamieszkałych w gminie
jest liczba najmłodszych mieszkańców (tych poniżej piątego roku życia). Właśnie te dzieci stanowią
najmniejszą grupę wśród wszystkich zarejestrowanych. Aktualnie najwięcej jest pięćdziesięciolatków,
ale już za pięć lat najliczniejszą część populacji mogą stanowić sześćdziesięciolatkowie. Świadczy to
o starzeniu się społeczeństwa, co jest zjawiskiem ze wszech miar niekorzystnym. Trzeba jednak
zaznaczyć, że zarówno na tle całego regionu, jak i w porównaniu do reszty kraju nie jest to zjawisko
odosobnione. Ten kierunek zmian demograficznych jest charakterystyczny niemal dla całego kraju.
W przypadku Gminy Bolków może jednak niepokoić tempo zmian.
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Wykres 2 Struktura wiekowa mieszkańców gminy Bolków. Stan na 31.12.2013
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Analizując strukturę wiekową mieszkańców Gminy Bolków można zauważyć, że dominują w niej
ludzie, wprawdzie jeszcze w wieku
wiek produkcyjnym, ale będący raczej u progu swojej kariery
zawodowej – w wieku 55 – 65 lat. Drugi istotny wyż demograficzny przypada na osoby lokowane dziś
w przedziale 25-35 lat. To właśnie te dwie grupy są najliczniej reprezentowane w całej populacji
lokalnej społeczności.
Wykres 3 Zmiana ekonomicznej struktury wiekowej Gminy Bolków na przestrzeni lat 2004 - 2013.
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Analiza ekonomicznej struktury wiekowej Gminy Bolków pozwala zauważyć niekorzystne zjawiska
występujące w tej sferze. Przy stosunkowo stabilnej ilości osób w wieku produkcyjnym zmniejsza się
odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym tj. mającej mniej niż 18 lat. O ile w roku 2004 osoby
te stanowiły 20,9% populacji gminy to w roku 2013 było to już jedynie 17,4%. W tym samym czasie
wzrósł odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. Według stanu na 31 grudnia 2013 roku mieszkańcy
z tej grupy stanowili 19,1% społeczeństwa gminy podczas gdy jeszcze 10 lat wcześniej było ich tylko
16,7%. Zjawisko to nazywane „starzeniem się społeczeństwa” jest bardzo niekorzystne nie tylko
w odniesieniu do całego kraju, ale również w perspektywie społeczności lokalnej. Doskonale obrazują
je 3 wskaźniki określane w statystyce mianem „wskaźników obciążenia demograficznego”. Pierwszy
z nich określa ilość osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, dugi ilość
osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, a trzeci ilość osób w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Ich zmiany na przestrzeni ostatnich 10 lat
prezentuje wykres poniżej.
Wykres 4

Wskaźniki obciążenia demograficznego dla Gminy Bolków
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Trendy prezentowane we wszystkich tych wskaźnikach
wskaźnikach należy uznać za niekorzystne. Dotyczy to
również wskaźnika ilości osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, gdyż
odwrócenie wcześniejszego trendu spadkowego i wzrost ilości osób w wieku nieprodukcyjnym
w stosunku do osób w wieku produkcyjnym jest wynikiem spadku ilości
ści osób w wieku produkcyjnym
i stale rosnącej ilości osób w wieku poprodukcyjnym.
Jednym z czynników mających zasadniczy wpływ na aktualną strukturę demograficzną ludności gminy
jest ruch naturalny, a w szczególności liczba
liczba urodzeń żywych i zgonów, które kształtują przyrost
naturalny.
Wykres 5

Ruch naturalny ludności Gminy Bolków w roku 2013. Współczynniki w przeliczeniu na
1000 mieszkańców
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Równie istotne jak wartości poszczególnych współczynników są kierunki ich zmian.
Wykres 6

Zmiany w ruch naturalny ludności Gminie Bolków w latach 2004
200 - 2013.
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Jak wynika z analizy wykresów wskaźniki takie jak przyrost naturalny, liczba urodzeń żywych czy ilość
zawieranych małżeństw do roku 2010 stale rosły, natomiast
natomiast liczba zgonów utrzymywała się na
zbliżonym
bliżonym poziomie. Niestety po roku 2010 trendy we wszystkich analizowanych wskaźnikach zmieniły
się na zdecydowanie bardziej negatywne. Przez ostatnie trzy lata spadły zarówno liczba urodzeń
żywych, ilość zawieranych
nych małżeństw jak i przyrost naturalny. Zwiększyła się natomiast liczba zgonów.
Szczególnie niepokojący jest niski poziom wskaźnika przyrostu naturalnego. Przyrost naturalny
stanowi różnicę pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Dla całej Gminy Bolków
B
jest on
znacząco niższy zarówno od średniej krajowej (-0,5),
( 0,5), średniej dla województwa dolnośląskiego (-1,6)
(
jak i średniej dla powiatu jaworskiego (-2,8).
( 2,8). Zwyczajowo jest on wyższy na terenach wiejskich
(tereny wiejskie w Gminie Bolków -1,3) niż w mieście (miasto Bolków – 9,5). Na zmniejszający się
poziom wskaźnika przyrostu naturalnego wpływa przede wszystkim spadek urodzeń żywych z 11,3
urodzeń na każde 1000 mieszkańców w roku 2010 do 7,2 urodzeń na 1000 mieszkańców w roku
2013. Liczba zgonów wzrosłaa w tym czasie z 11,2 osób/1000 mieszkańców do 12,5 osób/1000
mieszkańców.
Wszystkie
tkie zidentyfikowane w gminie kierunki zmian w ruchu naturalnym ludności na przestrzeni
ostatniej dekady znajdują swoje odbicie w analogicznych trendach zarówno w województwie jak
i w kraju. Podkreślić jednak należy, że w stosunku do danych odnoszących się do średniej krajowej jak
i średniej dla województwa dolnośląskiego wartości wskaźników demograficznych dla Gminy Bolków
są niekorzystne.
Niski przyrost naturalny w przyszłości
przyszłości będzie miał negatywne konsekwencje w wielu sferach życia
społeczno-gospodarczego, zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym. Nadzieję na poprawę tego
stanu rzeczy w Gminie Bolków należy wiązać ze stosunkowo dużą liczbą
czbą osób w wieku pomiędzy
25 a 35 rokiem życia.
Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem mającym istotny wpływ na stan zaludnienia są
migracje ludności. Pod względem rozwojowym migracje są zjawiskiem korzystnym, o ile ich skala,
a przede wszystkim kierunki przepływów odpowiadają potrzebom
potrzebom miasta/regionu/kraju.
Wykres 7

Saldo migracji ogólnej Bolkowa w ostatnim dziesięcioleciu.
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Analiza kierunku „napływów” i „odpływów” wskazuje, iż w ostatniej
statniej dekadzie zdecydowanie
przeważają lata z wyraźnie ujemnym saldem migracji. Jego skala w tym czasie ulegała znaczącym
wahaniom. O wartościach ogólnych w zdecydowanie większym stopniu decydują mieszkańcy miasta
niż terenów wiejskich. Niestety nie udało
uda się utrzymać pozytywnych tendencji z lat 2009 – 2010
kiedy to w mieście i gminie osiedlało się więcej nowych osób niż opuszczało te tereny.

2.2. Rynek pracy
ZATRUDNIENIE
Mimo notowanego w ostatnich latach spadku ilości osób w wieku produkcyjnym i ich procentowego
pr
udziału w strukturze mieszkańców gminy Bolów wciąż jednak stanowią oni 63,5% ogólnej liczby
mieszkańców. Tak więc sytuacja na rynku pracy pozostaje kluczowym problemem dotyczącym niemal
wszystkich mieszkańców gminy.. Jak podają statystyki GUS w Gminie Bolków na koniec 2012 roku
zatrudnionych było 1 173 osoby (danych za rok 2013 nie ma). Analizując dane w tym zakresie z ostatniej
dekady można zauważyć że ulegają one dość częstym wahaniom, ale od 2009 roku zauważyć można
utrzymującą się stałą tendencję
cję wzrostową zarejestrowanej,
zarejestrowanej ogólnej liczby osób pracujących.
Tabela 6

Osoby pracujące w Gminie Bolków. Dane na ostatni dzień roku.
rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1151

1176

1218

1192

1086

1124

1030

1126

1144

1173

kobiety

535

510

499

493

447

527

475

522

530

580

mężczyźni

616

666

719

699

639

597

555

604

614

593

pracujący
ogółem
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Szczególne tąpnięcie widoczne w roku 2009 jest w dużej mierze odzwierciedleniem niepokojów jakie
zapanowały również na rynku pracy w związku z ogłoszeniem pod koniec 2008 roku decyzji o upadku
Banku Lehman Brothers, które to wydarzenie przyjęło się uważać za początek ogólnoświatowego kryzysu
gospodarczego. Naturalną
turalną reakcją pracodawców w sytuacji recesji gospodarczej jest ograniczenie kosztów
między innymi poprzez redukcję zatrudnienia. Jak wskazują powyższe dane wśród zatrudnionych ciągle
jeszcze dominują mężczyźni, jednak różnice w tym zakresie ulegają stopniowemu
stopniowemu zatarciu, i w coraz
większym stopniu stanowią odzwierciedlenie struktury demograficznej.
Wykres 8

Ilość osób zatrudnionych w Gminie Bolków.. Dane na ostatni dzień roku.
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BEZROBOCIE
W Gminie Bolków według stanu na koniec marca 2014 r. bez zatrudnienia pozostawało 1 319 osób
z czego w mieście Bolków 624, a na terenach wiejskich 695 osób (dane Powiatowego Urzędu Pracy
w Jaworze). Nie ma więc istotnych dysproporcji w tym zakresie między miastem i terenami wiejskimi.
Wartości z miesiąca marca 2014 roku dotyczące ilości osób bezrobotnych są mniejsze niż w styczniu
czy lutym tego samego roku. Ponieważ jednak statystyki osób bezrobotnych zmieniają się sezonowo
wskutek większego popytu na pracowników w okresie letnim oraz wiosenno jesiennym (prace
w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, a przede wszystkim w budownictwie) analizę
zmienności trendów należy prowadzić z ich uwzględnieniem i w nieco dłuższej perspektywie
czasowej (porównując te same okresy rok do roku).
Tabela 7

Osoby bezrobotne w Bolkowie. Dane na ostatni dzień roku
Rok

Bezrobotni
zarejestrowani

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem w tym:

1902

1585

1580

1411

1167

1111

1298

1266

1329

1392

1392

mężczyźni

963

832

832

702

572

544

688

658

682

736

729

kobiety

939

753

748

709

595

567

610

608

647

656

663
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Z analizy powyższych danych wynika, że po okresie dużego spadku bezrobocia w latach 2003 – 2008
nastąpił wzrost ilości osób mieszkających w Gminie Bolków i pozostających bez pracy, który jednak
w ostatnim czasie wyhamował. Jest więc szansa, że kolejne lata przyniosą powrót do tendencji
spadkowej. Pamiętać jednak należy, że wartości ogólne ilości osób pozostających bez zatrudnienia nie
dają pełnego obrazu. Jak wynika bowiem z przedstawionych wcześniej analiz demograficznych
w ostatnim czasie w gminie maleje ilość osób w wieku produkcyjnym. W tej sytuacji utrzymywanie się
ilości bezrobotnych świadczy o tym, że rośnie ich procentowy udział wśród osób, które teoretycznie
mogłyby podjąć pracę.
Tabela 8

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ogółem

%

27,7

22,9

22,6

20,1

16,5

15,8

18,4

17,7

18,7

19,8

20,2

kobiety

%

29,1

23,1

22,8

21,5

18,0

17,4

18,8

18,4

19,9

20,6

21,2

mężczyźni %

26,4

22,7

22,4

18,9

15,1

14,4

18,1

17,0

17,6

19,2

19,3
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Wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne najwięcej jest osób stosunkowo słabo
wykształconych, które edukację zakończyły na poziomie gimnazjalnym lub nawet wcześniej. Drugą
bardzo liczną grupą są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W sumie te dwie grupy
stanowią ponad 70 % ogółu bezrobotnych.
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Analizując zarówno wartości bezwzględne osób zarejestrowanych jako bezrobotne jak i udział osób
bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w podziale na płeć,
płeć można dostrzec
tendencję do zbliżania proporcji płci do ich rzeczywistego udziału w społeczeństwie. Poprawa statusu
kobiet w tym obszarze świadczy o rosnącym równouprawnieniu i skuteczności
skuteczności przeciwdziałania
dyskryminacji.
Wykres 9

Zmiany udziału kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych w Gminie Bolków
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Powiatowy Urząd pracy nie podaje danych dotyczących stopy bezrobocia w poszczególnych gminach.
Dla
la całego powiatu Jaworskiego na koniec 2013 roku wynosiła ona 24,0.
24,0. Mimo,
Mimo iż na przestrzeni
ostatniego roku zanotowano w tym zakresie spadek o 1,0 punkt bazowy, to
to i tak wartość ta jest
wyższa niż wartość określona dla podregionu jeleniogórskiego (17,7) i dużo wyższa niż wartość
wskaźnika dla całego województwa dolnośląskiego (13,2). Pamiętać jednak należy, że wskaźniki
dotyczące rynku prac w dużej mierze kształtowane są na poziomie kraju i regionów,
regionów a zmiana
uwarunkowań lokalnych (na poziomie gminy) zwykle oddziałuje na nie w sposób bardzo ograniczony.
Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem charakteryzującym rynek pracy gminy jest ilość osób
pozostających bez prawa do zasiłku. Jak podaje
poda Powiatowy Urząd Pracy
racy w Jaworze na koniec
grudnia 2013 roku spośród 1392 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Bolków,
aż 1230 osób (88,36%) nie posiadało prawa do zasiłku.

2.3. Edukacja i szkoły
Gmina Bolków realizuje obowiązki opiekuńczo-edukacyjne
opiekuńczo
e wobec najmłodszego pokolenia na
poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum.. Powiat jaworski jest organem
prowadzącym dla jedynej w gminie szkoły ponadgimnazjalnej. Na terenie gminy nie ma ani jednej
placówki oferującej opiekę najmłodszym dzieciom
dzieciom (żłobki dla dzieci do 3 roku życia). Stwierdzić
jednak należy, że przy tej wielkości gminy i przy jej strukturze osadniczej,
osadniczej prowadzenie takiej placówki
przez samorząd byłoby działaniem wykraczającym poza standardy naszego kraju.
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Nieco starsze dzieci w wieku od 3 do 6 lat, rodzice mogą posyłać do placówek prowadzących
wychowanie przedszkolne. Na terenie Gminy Bolków w roku szkolnym 2012/2013 istniało 6 takich
jednostek, w tym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i Przedszkole Samorządowe
mieszczące się w Bolkowie przy ul. Sienkiewicza 39, które jest największą tego typu placówką
w gminie. Budynek, w którym mieści się przedszkole przystosowany jest do przyjęcia ok. 100 dzieci
w 4 grupach wiekowych. Placówka zapewnia wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną,
wyżywienie i dostosowaną do potrzeb dzieci infrastrukturę – budynek wraz z dużym ogrodem
i placem zabaw. Przedszkole ściśle współpracuje z innymi placówkami edukacyjnymi i kulturalnymi
z terenu miasta takimi jak: Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Bolków, Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie, Dom
Pomocy Społecznej w Bolkowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie.
Ogółem edukacją przedszkolną w Gminie Bolków objętych było w roku szkolnym 2012/2013 łącznie
232 dzieci. Większość dzieci uczęszczających do przedszkoli stanowiły dzieci miejskie – w roku
szkolnym 2012/2013 było ich 178, co stanowiło 77% ogółu dzieci uczęszczających do przedszkoli na
terenie gminy. Obliczany przez GUS odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym w Gminie Bolków w 2012 roku wynosił 43,5%, zaś dzieci w wieku 3-6 lat – 50,9%.
W obu przypadkach do przedszkoli zdecydowanie częściej uczęszczały dzieci mieszkające w mieście
niż te pochodzące z terenów wiejskich. Odsetek dzieci miejskich w wieku 3-5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym wynosił 87,1% przy zaledwie 12,2% dzieci wiejskich. O ile więc miasto
Bolków wypada w tych statystykach bardzo korzystnie w porównaniu do całego powiatu a nawet
województwa, czy kraju, o tyle tereny wiejskie Gminy Bolków wskaźniki w tym zakresie mają dużo
niższe niż przeciętne.
Tabela 9

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Bolków
w roku 2012 (GUS nie opublikował danych za rok 2013)
w wieku 3-5 lat

w wieku 3-6 lat

ogółem

w mieście

na wsi

ogółem

w mieście

na wsi

Gmina Bolków

43,5

87,1

12,2

50,9

99,4

19,6

powiat jaworski

52,8

75,6

28,2

57,6

80,5

33,5

woj. dolnośląskie

70,2

82,6

45,9

71,7

83,5

33,5

Polska

69,7

83,7

50,8

71,6

84,4

54,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych

Edukacja na poziomie szkoły podstawowej jest prowadzona w gminie w czterech placówkach. Są to:
• Szkoła Podstawowa w Bolkowie (ul. Bolka 8b)
• Szkoła Podstawowa w Kaczorowie (ul. Plac Pollaka 14)
• Szkoła Podstawowa w Lipie (Lipa 69)
• Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych (Sady Górne 94)
W placówkach tych zorganizowano 36 oddziałów szkolnych przy czym 18 z nich prowadzonych było
w szkole w Bolkowie, a pozostałe w szkołach w Kaczorowie, Lipie i Sadach Górnych. W roku szkolnym
2012/2013 w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bolków uczyło się 553 uczniów. To mniej niż
rok wcześniej. Tendencja zmniejszania się ilości uczniów w szkołach podstawowych ma charakter
długotrwały (obrazują to dane zamieszczone w tabeli poniżej) i jest charakterystyczna zarówno dla
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terenów wiejskich jak i dla miasta. Są to też zjawiska charakterystyczne dla całego regionu i kraju,
albowiem wynikają przede wszystkim z układu demograficznego i zmniejszającej się ilości dzieci
w wieku szkolnym. W Gminie Bolków dodatkowo ilość uczniów w szkołach zmniejsza się w wyniku
posyłania dzieci objętych obowiązkiem szkolnym do placówek zlokalizowanych poza terenem
zamieszkania. Obrazuje to współczynnik skolaryzacji. Określa on relację liczby osób uczących się na
danym poziomie kształcenia do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu
poziomowi nauczania. Rodzice chętniej posyłają dzieci do szkół dobrze wyposażonych o wysokim
poziomie nauczania zlokalizowanych zwykle w większych ośrodkach miejskich. Wg. najnowszych
danych GUS za rok 2012 współczynnik skolaryzacji dla Gminy Bolków wynosił 88,06, podczas gdy
jeszcze 10 lat temu był na poziomie 99,00. Oznacza to, że aktualnie na każde 100 dzieci w wieku
szkolnym (szkoły podstawowej) mieszkających na terenie gminy, aż 12 uczęszcza do szkół poza jej
obszarem. Sytuacja w tym zakresie znacząco różni się w mieście i na terenach wiejskich.
Współczynnik skolaryzacji dla miasta Bolkowa wynosi bowiem 135 co oznacza, że średnio co trzecie
dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej w Bolkowie jest tu dowożone spoza obszaru miasta. Na
terenach wiejskich współczynnik ten wynosi 53,31, co oznacza, że blisko połowa dzieci dowożona jest
do szkół innych niż to wynika z miejsca zamieszkania.
Tabela 10

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bolków w roku 2012
Rok 2002

Rok 2012

Zmiana [%]

875

553

36,80

miasto

585

360

38,46

tereny wiejskie

290

193

33,45

powiat jaworski

4110

2609

36,52

woj. dolnośląskie

208199

146896

29,44

Polska

2983070

2160861

27,56

Gmina Bolków w tym:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych

W Gminie Bolków aktualnie funkcjonuje jedno gimnazjum. Jest to Gimnazjum im. Rycerstwa
Polskiego, do którego w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało 265 uczniów. Podobnie jak w
przypadku szkół podstawowych również i tu z roku na rok systematycznie kształci się coraz mniejsza
ilość młodych osób i podobnie jak ma to miejsce na wcześniejszym etapie edukacji odpowiedzialny
jest za to czynnik demograficzny (spadek ilości dzieci w wieku gimnazjalnym (13-15 lat) i znacząca
ilość dzieci uczęszczająca do gimnazjum w innych gminach. Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół
gimnazjalnych dla Gminy Bolków kształtuje się na poziomie 80,30 %.
Z kolei edukację na etapie ponadgimnazjalnym dla młodzieży z terenu gminy zapewnia Zespół Szkół
Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie. Szkoła swoje wieloletnie tradycje wywodzi od
utworzonej w 1952 roku Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej. W roku szkolnym 2014/2015
placówka oferuje kształcenie w następujących typach szkół:
• liceum ogólnokształcące;
• technikum (na kierunkach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik architektury krajobrazu, technik inżynierii środowiska i melioracji);
• zasadnicza szkoła zawodowa (na kierunkach: rolnik, operator pojazdów i maszyn rolniczych,
kierunek wielozawodowy);
• szkole policealnej, w zawodzie technik rachunkowości.
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Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu
Szkół Agrobiznesu zmienia się na przestrzenia ostatniej dekady nie tylko z uwagi na fale wyżu i niżu
demograficznego, ale także z uwagi na zmiany preferencji wynikające z potrzeb rynku. Dane GUS
potwierdzają, iż młodzi mieszkańcy Gminy Bolków w ostatnich latach chętniej niż w okresach
minionych wybierają naukę w szkołach zawodowych: w 2012 roku w technikum kształciło się 145
uczniów, a w szkole zawodowej – 78 uczniów. Maleje natomiast zainteresowanie nauką w liceum
ogólnokształcącym. Z tej formy edukacji w 2012 roku skorzystało jedynie 31 osób.
Tabela 11

Liczna uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w Gminie Bolków w latach 2002-2012

zasadnicza szkoła zawodowa
liceum ogólnokształcące
techniku,

2002

2004

2006

2008

2010

2012

-

-

34

59

70

78

65

136

124

63

59

31

-

141

200

161

138

145

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych

Dla osób spoza Bolkowa szkoła oferuje miejsca w internacie, w którym oprócz dobrze wyposażonych
pokoi mieszkalnych znajdują się między innymi stołówka z własną kuchnią i świetlica.
Dla mieszkańców zapewniony jest stały dostęp do Internetu.
Podstawową bazą do prowadzenia działań oświatowych na terenie Gminy Bolków stanowią obiekty:
• Przedszkola Samorządowego w Bolkowie
• 4 Szkół Podstawowych (w Bolkowie, Kaczorowie, Lipie i Sadach)
• Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie
• Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie
Jak już wcześniej wspomniano wychowanie przedszkolne prowadzone jest w dobrze do tego
dostosowanym budynku przy ul. Sienkiewicza w Bolkowie oraz oddziałach ulokowanych przy szkołach
podstawowych. Infrastruktura tych ostatnich pozostawia jednak niekiedy sporo do życzenia. Budynki
szkół w Kaczorowie, Lipie i Sadach Górnych wymagają stałych remontów. Niezbędne są także prace
remontowe w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu i związanym z nim internatem.
W czterech szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy do dyspozycji 36 oddziałów
szkolnych pozostawały 64 pomieszczenia lekcyjne. Szkoła Podstawowa w Bolkowie dysponuje 26
salami, a pozostałe pomieszczenia (38) przynależą do obiektów zlokalizowanych na terenach
wiejskich. W szkole w Bolkowie uczy się więc znacznie więcej uczniów niż na terenach poza miastem
ale korzystają oni z mniejszej ilością izb lekcyjnych, a klasy są liczniejsze. Gimnazjum, w którym nauka
prowadzona jest w 12 oddziałach dysponuje 37 pomieszczeniami szkolnymi.
Stale rosnące wymagania w zakresie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, zmiany
programowe, postęp techniczny oraz stosunkowo szybka amortyzacja sprawiają potrzebę ciągłych
inwestycji w tym obszarze. Mimo to, wskaźniki jakie podaje GUS w tym zakresie nie odbiegają od
standardów powiatu czy województwa. Na jeden komputer z dostępem do Internetu w szkołach
podstawowych Gminy Bolków przypada średnio 8,01 ucznia, (w powiecie 7,35, w województwie
9,78) w gimnazjum 10,60 ucznia (w powiecie 9,67, w województwie 9,33) a w szkołach
ponadgimnazjalnych 7,19 ucznia (w powiecie 8,55, w województwie 6,08).
Na przyzwoitym poziomie jest również infrastruktura sportowa szkół prowadzonych przez gminę.
Szkoła Podstawowa im. II Armii WP w Bolkowie dysponuje np. dwiema salami gimnastycznymi
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i odkrytym boiskiem. Uczniowie położonego obok gimnazjum mają do dyspozycji nową salę sportową
i boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Szkoły Podstawowe w Kaczorowie Lipie i Sadach
Górnych również posiadają sale gimnastyczne (w osobnych budynkach). Niestety sala w Kaczorowie
wymaga usprawnienia systemu ogrzewania a sala w Sadach Górnych jest mała i słabo wyposażona.
Wszystkie szkoły na terenie gminy posiadają własne zasoby biblioteczne.

2.4. Ochrona zdrowia
Zadania z zakresu zdrowia na terenie Gminy Bolków realizuje przede wszystkim Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie przy ul. Wysokogórskiej 6. Na podstawie umowy
z NFZ świadczy on usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej oraz pielęgniarki
szkolnej w miejscu nauczania i wychowania (SP w Bolkowie, SP w Kaczorowie, SP w Lipie,
SP w Sadach Górnych, Gimnazjum w Bolkowie oraz Zespół Szkół Agrobiznesu). Dla mieszkańców
dostępny jest także gabinet zabiegowy i punkt szczepień, poradnia diagnostyki laboratoryjnej
(realizująca badania biochemiczne, hematologiczne, bakteriologiczne i koagulologiczne) oraz
pracownia diagnostyki obrazowej (RTG) i ultrasonograficznej (USG). W ramach ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej w placówce świadczone są usługi w poradniach: chirurgii ogólnej, dermatologicznej,
diabetologicznej, ginekologiczno-położniczej, neurologicznej i reumatologicznej. Ponadto z zakresu
rehabilitacji leczniczej dostępna dla świadczeniobiorców pracownia fizjoterapii, która oferuje zabiegi
kinezyterapii, masaże, elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo,
hydroterapię oraz krioterapię. Paletę usług SPZOZ w Bolkowie uzupełniają profilaktyczne programy
zdrowotne. W 2014 roku dla pacjentów z terenu gminy dostępne są bezpłatne badania i diagnostyka
w zakresie prowadzonych programów profilaktyki: chorób układu krążenia, chorób odtytoniowych,
chorób gruźlicy, raka szyjki macicy.
Infrastrukturę medyczną na terenie Bolkowa uzupełniają:
• poradnia otolaryngologiczna na ul. Sienkiewicza
• poradnia okulistyczna Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OPTI-MED na ul. Farbiarskiej
• gabinety stomatologiczne na ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Wysokogórskiej i Polnej.
Nocną i świąteczną opiekę lekarską i pielęgniarską dla mieszkańców Gminy Bolków zapewnia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze
(ul. Szpitalna), a zadania z zakresu ratownictwa medycznego realizowane są przez podstawowe
zespoły ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy (Bolków, ul. Świerczewskiego).
Instytucjonalną opiekę długoterminową na terenie gminy świadczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Bolkowie (ul. Wysokogórska 19), jednostka zamiejscowa Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej. Z kolei świadczenia w zakresie domowej pielęgniarskiej opieki
długoterminowej realizowane są przez pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Stacji Pielęgniarstwa Rodzinnego Ojca Pio (ul. Kamiennogórska).
O dostępności do usług medycznych świadczy też ilość punktów zaopatrzenia w leki czyli aptek.
W mieście funkcjonują 3 apteki: na ul. Piastowskiej 5, ul. Świerczewskiego 19 oraz Rynek 33. Średnio
na jedną aptekę w gminie przypada 3 666 jej mieszkańców. To mniej niż średnio dla powiatu, regionu
czy kraju.
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Podobnie jak w pozostałej części regionu i w całym kraju najczęstszą przyczyną zgonów na terenie
powiatu jaworskiego i wchodzącej w jego skład Gminy Bolków pozostają choroby cywilizacyjne,
a więc schorzenia związane z układem krążenia i nowotwory. W sumie są one odpowiedzialne za
¾ wszystkich zgonów.

2.5. Pomoc społeczna
Celem pomocy społecznej jest umożliwienie poszczególnym osobom i ich rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie i bez wsparcia. Zakres
zadań i kompetencji poszczególnych służb, działających na rzecz osób wykluczonych społecznie,
określony został przede wszystkim w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie
z którą pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując
w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem
Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Na terenie Gminy Bolków wiodącym realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej jest
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej realizują swoje zadania poprzez
m.in. świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Do świadczeń pieniężnych zalicza się: zasiłki
stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, zasiłki i pożyczki na ekonomiczne
usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne
na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców oraz
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. Wśród
świadczeń niepieniężnych pomoc społeczna obejmuje: pracę socjalną, bilet kredytowany, składki na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, pomoc rzeczową, sprawienie pogrzebu, poradnictwo
specjalistyczne, interwencję kryzysową, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie.
W 2013 roku liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych
gminy wyniosła 679, tym 524 osobom udzielono świadczeń pieniężnych a 169 osobom świadczeń
niepieniężnych. Ogólnie w ramach zadań zleconych i własnych pomocą objęto 509 rodzin, z czego
226 osób (44%) mieszkało w mieście a 283 (56%) na terenach wiejskich. Pomoc w postaci pracy
socjalnej w 2013 roku została udzielona 362 rodzinom z Gminy Bolków – 171 z nich mieszkało
w samym Bolkowie, a 191 poza nim. Jedynie 34 rodziny uzyskały pomoc wyłącznie w postaci pracy
socjalnej, w zdecydowanej większość pomoc GMOPS była kompleksowa i obejmowała zarówno
świadczenia, jak i pracę socjalną z rodziną.
Porównując na przestrzeni ostatnich trzech lat liczbę osób i rodzin objętych działaniami GMOPS
w Bolkowie, w obu wypadkach widoczny jest stopniowy wzrost liczby przyznawanych świadczeń
głównie za sprawą większej ilości realizowanych zadań własnych.
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Świadczenia przyznane przez GMOPS w Bolkowie
Bolkowie w ramach zadań własnych i zadań
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Źródło: Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Bolków na lata 2014 - 2020

Zaznaczyć przy tym należy, że wzrost liczby udzielonych przez GMOPS świadczeń nastąpił w sytuacji
syt
stale zmniejszającej się liczby mieszkańców.
W 2013 roku świadczenia przyznano ogółem o 61 osobom (56 rodzinom) więcej niż w 2011 roku, przy
czym w przypadku świadczeń pieniężnych odnotowano wzrost o 72 osoby (38 rodzin). Wyraźnie
zmniejszyła się liczba rodzin
n obejmowanych pomocą wyłącznie
w
w postaci pracy socjalnej – w 2011
roku wynosiła ona 90 rodzin, zaś w 2013 roku jedynie 34.
Pomocą w ramach zadań własnych gminy objęto w 2013 roku 509 bolkowskich rodzin (679 osób).
Łączna kwota przyznanych świadczeń
świadc
wyniosła 2 144 775 zł i była wyższa o 687 502 zł niż w 2011
roku. Wzrost tej kwoty związany był ze zwiększeniem się liczby osób i rodzin uzyskujących
uzysk
pomoc
w ramach zadań własnych Gminy Bolków.
Bolków
Najczęściej realizowanymi formami pomocy świadczonej
świad
przez GMOPS w Bolkowie w ramach zadań
własnych gminy jest udzielanie świadczeń w postaci zasiłków okresowych oraz innych zasiłków
celowych i w naturze. W 2013 roku świadczenia w postaci zasiłków okresowych zostały przyznane
447 osobom (421 rodzinom), z czego zdecydowana
zdecydowana większość świadczeniobiorców (432 osoby i 406
rodzin) otrzymała je z powodu bezrobocia. W porównaniu do 2011 roku liczba osób i rodzin
pobierających zasiłki okresowe wyraźnie się zwiększyła (wzrost o 75 osób, tj. 63 rodziny).
Ważnym elementem działalności
ałalności GMOPS są także zadania z zakresu dożywiania. W 2013 roku
świadczenia w postaci posiłków przyznane zostały 159 osobom z 94 rodzin. Dożywianie prowadzone
było głównie w przypadku dzieci, na które przypadało 99% przyznanych świadczeń w formie
posiłków.
ów. W porównaniu do 2011 roku liczba dzieci objętych dożywianiem spadła o 23 dzieci.
Działalność Gminno-Miejskiego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, oprócz zadań wynikających
z ustawy o pomocy społecznej, obejmuje także realizację kompleksowych projektów
projekt
wsparcia dla
mieszkańców gminy korzystających z systemu pomocy społecznej (głównie osób bezrobotnych,
szczególnie zaś długotrwale bezrobotnych). W ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą
na pracę” każdego roku wybrani podopieczni GMOPS w Bolkowie
owie będący w trudnej sytuacji
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ekonomicznej, społecznej i bytowej przystępują do szkoleń i warsztatów aktywizacyjnych. Celem
działań podejmowanych w ramach projektu jest:
• zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej;
• podniesienie poziomu samooceny i poczucia własnej wartości;
• zwiększenie zdolności komunikacyjnych;
• nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy z wykorzystaniem różnych narzędzi;
• nabycie lub zmiana kwalifikacji zawodowych.
Na podstawie informacji z Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie dotyczących
powodów przyznania świadczeń społecznych można określić najważniejsze niedobory społeczne,
z którymi zmagają się mieszkańcy Bolkowa. W świetle tych danych jako największy problemem Gminy
Bolków jawi się bezrobocie. W 2013 roku brak pracy był przyczyną przyznania świadczeń społecznych
dla 442 rodzin z terenu gminy, w tym 248 rodzin zamieszkałych na wsi. Liczba rodzin otrzymujących
świadczenia z tytułu bezrobocia zwiększyła się w latach 2011-2013 o 12,5%.
Drugim z najczęstszych powodów przyznania świadczeń przez GMOPS było ubóstwo – w 2013 roku
z tego powodu przyznano pomoc 111 rodzinom. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć
minimalny spadek liczby rodzin pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa.
Nieznacznie na przestrzeni ostatnich trzech lat zmieniała się liczba rodzin otrzymujących świadczenia
z tytułu bezdomności (wzrost o 2 rodziny), potrzeby ochrony macierzyństwa (wzrost o 2 rodziny),
niepełnosprawności (spadek o 3 rodziny), bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
(wzrost o 1 rodzinę), przemocy w rodzinie (brak zmian) czy zdarzenia losowego (wzrost o 1 rodzinę).
Wszystkie te przyczyny, za wyjątkiem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, mają
charakter jednostkowy.
Tabela 12

Powody przyznania świadczeń przez GMOPS w Bolkowie w latach 2011-2013 (liczba rodzin)
2011
ogółem
na wsi
120
66

ubóstwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa

5

3

2012
ogółem
na wsi
115
64
8

4

2013
ogółem
na wsi
111
67
7

4

6

5

5

4

8

6

6

5

5

4

8

6

393

222

416

230

442

248

niepełnosprawność

78

37

73

37

75

40

długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego

13

3

20

7

20

7

41

23

38

25

42

27

w tym rodziny niepełne

25

14

25

16

29

18

w tym rodziny wielodzietne

15

9

13

9

14

10

przemoc w rodzinie

3

2

2

1

3

2

alkoholizm

53

24

34

5

33

5

10

6

8

4

5

3

1

0

0

0

0

0

3

2

2

0

4

2

w tym wielodzietność
bezrobocie

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu
zakładu karnego
brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
zdarzenia losowe
Źródło:

Sprawozdanie z udzielonych świadczeń pomocy społecznej Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolkowie za lata 2011-2013
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W 2013 roku wszystkie działania Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie realizował
dzięki zaangażowaniu kadry pracowniczej na poziomie 17 osób, w tym 6 pracowników socjalnych
(2 specjalistów pracy socjalnej i 4 starszych pracowników socjalnych) i 2 pracowników wykonujących
usługi opiekuńcze. Na pomoc społeczną Gmina Bolków w 2012 roku wydatkowała kwotę 6 383 539,37 zł,
co stanowiło 24,87 % całego budżetu. Szerzej działalność placówki i sytuacja społeczna gminy w zakresie
pomocy społecznej zostały opisane w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Bolków
na lata 2014 – 2020”.

2.6. Kultura i rozrywka
Bolków jako ośrodek gminny i drugie co do wielkości miasto powiatu pełni adekwatną do swej rangi
administracyjnej rolę również w obszarze kultury i rozrywki. Podkreślić jednak należy, że dwie
sztandarowe pozycje w tej sferze stanowią atrakcje, które swym oddziaływaniem i sławą znacznie
wykraczają poza ramy nie tylko powiatu, ale także województwa a nawet kraju. Są to: Muzeum Zamek
w Bolkowie i związany z warownią od niemal 20 lat Castle Party Festiwal.
Zamek Bolków jako obiekt muzealny jest oddziałem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Należy do
najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych obiektów zabytkowych Dolnego Śląska. Muzeum powstało na
początku XX wieku w odbudowanej renesansowej części zamku z inicjatywy „Bolkowskiego Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami”. Niestety liczne reorganizacje w okresie powojennym doprowadziły do
rozproszenia zbiorów, które w chwili obecnej trudno uznać za okazałe. Obecnie w obiekcie trwają jednak
prace mające na celu przywrócenie chociażby częściowo dawnej świetności oraz przygotowanie sal
wystawowych do wymogów współczesnego muzealnictwa. Zostały one zapoczątkowane w 1994
z wykorzystaniem funduszy Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, a następnie kontynuowane były
z pieniędzy pozyskanych przez powstałe 1995 roku Bractwo Rycerskie Zamku Boków. Od 2008 roku
działania finansowane są one ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, Urzędu Gminy Bolków oraz ze środków własnych Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej
Górze. Trwa również odtwarzanie zbiorów muzealnych . Jest to jednak proces żmudny i długotrwały.
Aktualnie na I piętrze funkcjonuje, stale uzupełniana i aktualizowana, wystawa stała poświęcona
budownictwu obronnemu księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Natomiast na parterze są organizowane
ekspozycje czasowe na których prezentowane są zarówno wystawy poświęcone sztuce współczesnej jak
i historii zamku i miasta Bolkowa. Muzeum Zamek Bolków to nie tylko wystawy. Od 1995 roku
organizowane są tu wspólnie Bractwem Rycerskim Zamku Bolków i Wolną Kompanią Sarmacką turnieje
rycerskie i XVII-wieczne inscenizacje historyczne. Odwiedzający warownię goście mogą posłuchać muzyki
dawnej czy też obejrzeć przedstawienia teatralne. W lochach zamku, po uprzednim zamówieniu można
obejrzeć pierwszy odcinek filmu poświęconego historii miasta i zamku wyprodukowany przez Muzeum
Zamku Bolków wspólnie z Towarzystwem Miłośników Bolkowa i Bractwem Rycerski Zamku Bolków.
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Ryc. 8 Uczestnicy Turnieju Rycerskiego w Bolkowie

Źródło: Urząd Gminy

Castle Party Festiwal – to cykliczna impreza muzyczna dla miłośników przede wszystkim nurtu
określanego jako rock gotycki i elektro. Na scenie, dla której tłem jest Zamek w Bolkowie rokrocznie
pojawiają się największe gwiazdy sceny dark independent. Do roku 2014 odbyło się już 21 edycji tej
imprezy (z czego 18 ostatnich w Bolkowie; trzy pierwsze na Zamku Grodziec). W imprezie biorą udział
rzesze ludzi nie tylko z Polski, ale też i liczni goście zagraniczni (zarówno wśród wykonawców jaki
i publiczności). Szacuje się, że w ostatnich latach z zaproszenia na festiwal korzystało corocznie kilka
tysięcy fanów mrocznych dźwięków. Wbrew obiegowej opinii nie są to wyłącznie ludzie bardzo młodzi
i młodzi, coraz częściej i liczniej na imprezę przyjeżdżają osoby zaawansowane już wiekiem i całe rodziny.
Swą osobowością i nietuzinkowymi strojami dodają przez kilka dni kolorytu miastu.
Ważnymi, działającymi w sposób ciągły placówkami kultury na terenie Gminy Bolków są biblioteki.
Największą z nich, z najliczniejszym księgozbiorem jest Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Bolków, której główna siedziba mieści się
przy ul. Rynek 36 w Bolkowie . Biblioteka posiada księgozbiór liczący
nieco ponad 45 tysięcy woluminów zgromadzony w dwóch
oddziałach: dla dorosłych i dziecięco-młodzieżowym.
Biblioteka posiada też file w Kaczorowie (zlokalizowana w budynku
Szkoły Podstawowej przy placu Pollaka 14 ), Lipie (w budynku Nr 54) oraz w Wierzchosławicach
(w budynku Nr 106). Ponadto okresowo (raz w tygodniu) działa Punkt Biblioteczny w Starych
Rochowicach.
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków oprócz podstawowej działalności związanej z udostępnianiem
czytelnikom zbiorów książek i prasy prowadzi też stałe popołudniowe zajęcia dla dzieci w zakresie gier
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i zabaw stolikowych, wspólnego czytania książek oraz zajęć plastycznych. Bogata jest też oferta
organizowanych przez bibliotekę imprez okolicznościowych. W 2014 roku składa się na nią między
innymi:
• Konkurs Kolęd i Pastorałek (styczeń)
• Gry, zabawy i konkursy dla dzieci w okresie ferii zimowych (luty)
• Spotkanie pań przy herbatce (marzec)
• Spotkanie autorskie z R. Pankiewicz (kwiecień)
• Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski i Konkurs Recytatorski dla klas I-III: „Rodzina
z książką” (maj)
• Spotanie z autorką książek dla dzieci – Panią Barbarą Gawryluk (czerwiec)
• Wakacje - gry, zabawy, konkursy (czerwiec-lipiec-sierpień)
• Narodowe czytanie (wrzesień)
• Konkurs „Dary jesieni” (wrzesień)
• „Lekcja historii w Bibliotece”- spotkanie z p. Z. Leks (wrzesień)
• „Mistrz Promocji Czytelnictwa” (październik)
• „Dzień Pluszowego Misia” (październik)
• „Oni polegli za naszą wolność” – wystawa (listopad)
• „Wiersz o moim kraju” - Konkurs recytatorski (grudzień)
• Mikołaj dla najaktywniejszych- (grudzień)
• Zawieszka na choinkę z makaronu - Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny (grudzień)
Ponadto w ramach krzewienia czytelnictwa wśród najmłodszych dziecięco młodzieżowy oddział
biblioteki organizuje głośne czytanie w przedszkolach i lekcje biblioteczne oraz spotkania edukacyjne
w szkołach podstawowych.
Kolejnym ważnym dla gminy miejscem krzewienia kultury jest Gminno – Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Bolkowie z siedzibą w Domu Kultury przy ul Szpitalnej 16. Ośrodek jest
samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Gmina Bolków. Działa od marca 2000
roku na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy
o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych i statutu Ośrodka. Placówka realizuje
swoje zadania we współpracy ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi i stowarzyszeniami
działającymi na terenie gminy i miasta.
W skład Gminno-Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie wchodzą:
− Dom Kultury przy ul. Szpitalnej 16 w Bolkowie, z salą widowiskową na 240 miejsc, salonem
wystawowym i kawiarnią,
− Ośrodek Wypoczynku Świątecznego przy ul. Polnej 19 w Bolkowie,
− Świetlice wiejskie w Kaczorowie, Płoninie, Wolbromku, Sadach Górnych, Jastrowcu, Lipie,
Wierzchosławicach, Świnach, Starych Rochowicach, Mysłowie i Grudnie.
W ostatnich latach staraniem władz gminnych i przy wsparciu środkami unijnymi udało się
wyremontować i wyposażyć świetlice w Lipie, Świnach, Wolbromku, Wierzchosławicach, Świnach,
Starych Rochowicach, Mysłowie, Sadach Górnych i Sadach Dolnych. W 2014 r. ukończono budowę
nowej świetlicy w Kaczorowie. Dziś są to nowoczesne, estetyczne i dobrze wyposażone obiekty
służące społeczności lokalnej. Organizowane są w nich przede wszystkim imprezy okolicznościowe.
Ale obiekty są też miejscem gdzie najmłodsi mogą spędzać czas w okresie wolnym od zajęć szkolnych.
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Ryc. 9 Świetlica w Lipie przed i po remoncie

Źródło: Urząd Gminy

2.7. Sport, rekreacja, turystyka
SPORT I REKREACJA
Głównym animatorem ogólnodostępnych dla mieszkańców Gminy Bolków zajęć o charakterze
sportowo-rekreacyjnym jest Gminno – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie.
Organizuje on i oferuje mieszkańcom między innymi:
• zajęcia taneczne w świetlicach wiejskich (zajęcia odbywają się raz w tygodniu w świetlicach
w Wolbromku, Mysłowie, Starych Rochowicach i Wierzchosławicach)
• zajęcia wellness & fitness, dla których bazą są Sala Widowiskowa Domu Kultury i boisko
Szkoły Podstawowej
• naukę i doskonalenie strzelania z wiatrówki, wiatrówki krótkiej/pistoletu oraz broni ASG
• naukę i doskonalenie strzelania z łuku prostego i refleksyjnego
• możliwość gry w minigolfa na położonym przy Domu Kultury w Bolkowie Polu do minigolfa.
• zawody w marszach na orientację z których najważniejsze to majowe „Z zamkiem w tle”
(mające rangę Pucharu Dolnego Śląska) oraz jesienne „Nocne Marki”.
• wycieczki i wyścigi rowerowe w ramach Bolkowskiej Sekcji Cyklistów
Gminno – Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji stanowi również bazę dla Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Piast Bolków”, który prowadzi sekcje szachową oraz lekkoatletyczną. Członkowie klubu
biorą udział w rozgrywkach oraz zawodach prowadzonych na szczeblu ogólnopolskim,
międzywojewódzkim, wojewódzkim, strefowym oraz powiatowym. Działalność sekcji
lekkoatletycznej prowadzona jest w środowisku niemal wszystkich miejscowości Gminy Bolków.
Ośrodek poza stale prowadzoną działalnością w ramach kół, sekcji i klubu organizuje również
niecykliczne imprezy o charakterze sportowym takie jak: zawody w koszykówce ulicznej czyli tzw.
streetball-u czy turniej szóstek piłkarskich.
Najwięcej osób w sezonie letnim korzysta z basenu zlokalizowanego w Ośrodku Wypoczynku
Świątecznego przy ul. Polnej.
Na terenie gminy lokalne drużyny sportowe korzystają z boisk trawiastych w Bolkowie, Lipie,
Mysłowie, Kaczorowie, Starych Rochowicach, Wolbromku, Wierzchosławicach, Sadach Górnych
i Półwsiach. Kompleks boisk z bieżnią dla dzieci znajduje się ponadto w Bolkowie przy szkole
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podstawowej, a przy Zespole Szkół Agrobiznesu jest boisko do gry w piłkę siatkową. W Bolkowie
można też pograć w tenisa na korcie przy szkole podstawowej lub na placu zabaw przy ul. 1 Maja.
TURYSTYKA
Uwarunkowania historyczne i przyrodnicze miasta Bolkowa i jego okolic sprawiają, że tereny te mają
bardzo wiele do zaoferowania w sferze turystyki zarówno mieszkańcom gminy, jak i odwiedzającym
je gościom. Wymienione i pokrótce scharakteryzowane w rozdziale 1.4 liczne zabytki architektury,
niekiedy o unikatowym charakterze sprawiają, że dla turysty szukającego doznań estetycznych w tej
sferze teren Gminy Bolków posiada znaczący potencjał i może stanowić obszar licznych wycieczek
i eksploracji. Również wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe, o których wspomniano w
rozdziale 1.3 stanowią o atrakcyjności turystycznej tych ziem. Zróżnicowane ukształtowanie terenu,
warunki klimatyczne, obecność znacznych obszarów leśnych sprzyjają rozwojowi zwłaszcza turystyki
pieszej i rowerowej. Ogromną atrakcją turystyczną są także cykliczne imprezy rekreacyjne
i kulturalno-folklorystyczne, niejednokrotnie trwale związane z obiektami historycznymi takimi jak
Zamek Bolków. Turystów przyciągają do Bolkowa między innymi Festiwal Castle Party, Dni Bolkowa,
zawody sportowe, Piknik Rycerski i Dni Kultury Rycerskiej. W czasie tych ostatnich zamek przeobraża
się w twierdzę, z czasów swojej świetności. Na dziedzińcu rozbrzmiewają rytmy muzyki
średniowiecznej, prowadzone są walki rycerzy. Na górnym dziedzińcu można poznać sztukę
rzemieślniczą, zakupić podkowę lub monetę.
Atrakcję turystyczną Gminy Bolków stanowią także występujące na jej terenie niewielkie formacje
skalne takie jak: Karczmisko w okolicach Kaczorowa, Czerwona Skała na zboczu Lubrzy, Księży Kamień
na drodze z Mysłowa do Radzimowic, skałki zieleńcowe Jagodniki, lawy poduszkowe w Bolkowie.
Ryc. 10 Forma skalna Księży Kamień koło Radzimowic

Źródło: Urząd Gminy
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Charakter atrakcji jakie oferuje gmina oraz naturalne uwarunkowania sprawiają, że na terenie Gminy
Bolków istnieją warunki do rozwoju w szczególności turystyki pieszej i rowerowej. Przez teren gminy
wiodą cztery piesze szlaki turystyczne: zielony, czerwony, niebieski i żółty.
Szlak czerwony - Bolków – Świny tzw. szlak brzeżny; Prowadzi od nieczynnego dworca kolejowego w
Bolkowie, do ruin zamku Świny i dalej od wrót zamku do miejsca wypoczynku przy szosie BolkówJawor po czym skręca na zachód, gdzie opuszcza granice Gminy Bolków. Cały szlak cechuje się
wysokimi walorami krajobrazowymi.
Szlak żółty - Bolków – Półwsie; Wiedzie z nieczynnego dworca kolejowego w Bolkowie do centrum
miasta przez rynek, po czym wyprowadza z miasta w kierunku Wierzchosławic. Stąd biegnie do
kościoła, a po kilkudziesięciu metrach skręca w drogę do Półwsi. Następnie kieruje się do
przełomowej doliny Ochodnika rozdzielającej wzniesienia Truskolasu i Młynarki, po czym opuszcza
granice gminy.
Szlak zielony - Szlak Zamków Piastowskich; Prowadzi od ruin zamku Grodziec na Pogórzu
Bolesławieckim do zamku Grodno koło Zagórza Śląskiego, przez ważniejsze średniowieczne budowle
obronne w Sudetach. Na obszar Gminy Bolków wkracza na grzbiecie Gór Ołowianych. Prowadzi
następnie w osi grzbietu po granicy gminy na zachód, wprowadzając na szczyt Turzca, i dalej do
Płoniny. Stąd początkowo drogami leśnymi, a następnie utwardzoną drogą jezdną szlak przekracza
skrajnie wschodnią część grzbietu wschodniego Gór Kaczawskich, opuszczając na krótko obszar
Gminy Bolków i schodzi do Kotliny Wierzchosławickiej. Przez dolną część Wierzchosławic doprowadza
do Bolkowa. Następnie kieruje się przełomową doliną do ruin zamku Świny. Następnie prowadzi
w kierunku miejscowości Kłaczyna, opuszczając granice Gminy Bolków. Szlak prowadzi w większej
części swej długości drogami leśnymi i polnymi.
Szlak niebieski - Płonina – Radzimowice tzw. szlak kopaczy; Szlak prowadzi z centrum miejscowości
Płonina do Mysłowa i dalej do Radzimowic. Na terenie gminy szlak biegnie przez obszary urozmaicone
krajobrazowo. Wzdłuż niego znajduje się szereg ciekawych form skalnych oraz odsłonięć geologicznych.
Odznacza się on wysokimi walorami widokowymi, szczególnie w okolicach Radzimowic. Tam też
prowadzi przez obszary z licznymi reliktami średniowiecznego i późniejszego górnictwa.
Ofertę w zakresie turystyki pieszej uzupełnia kompleks 2 km ścieżek spacerowych zlokalizowanych na
Wzgórzu Ryszarda w Bolkowie, choć przyznać należy, że znaczna część terenów zielonych w mieście
wymaga rewitalizacji. Do tej pory przeprowadzono rewitalizację zabytkowego parku na Wzgórzu
Wilhelma w centralnej części miasta. Pozostałe parki, skwery są w większości zaniedbane i nie
stanowią atrakcyjnej oferty rekreacyjnej. Niestety również opisane powyżej szlaki piesze w gminie
Bolków nie są masowo uczęszczane a znaczna ich część jest w złym stanie.
Urozmaicony morfologicznie teren gminy sprzyja również rozwojowi turystyki rowerowej.
Dodatkowo jest to obszar o stosunkowo niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
i dużym poziomie zalesienia. Gmina już dziś oferuje niemal 160 km tras rowerowych a w dalszym
ciągu planuje się utworzenie nowych i zmodyfikowanie istniejących odcinków. Turystyka rowerowa
jest jednym z rodzajów turystyki kwalifikowanej, który może z powodzeniem rozwijać się na terenie
Gminy Bolków przez którą aktualnie przebiegają 2 szlaki regionalne i 4 szlaki lokalne:
Szlak zielony - Szlak Polskiej Wsi (szlak regionalny); Całkowita długość szlaku 50 km. Szlak ukazuje
dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe dolnośląskiej wsi. Przebieg: Komarno – WojcieszówRadzimowice- Lipa – Jakuszowa – Paszowice – Zębowice – Mściwojów – Luboradz.
szlak niebieski - Szlak Doliny Kaczawy (szlak regionalny); Całkowita długość szlaku 47 km. Trasa
przebiega wzdłuż rzeki Kaczawy; rozpoczyna się od źródeł rzeki w Kaczorowie. Ukazuje geologię Gór
i Pogórza Kaczawskiego. Przebieg: Kaczorów – rez. Góra Miłek – Wojcieszów– Świerzawa – Nowy
Kościół – Złotoryja – Rokitnica – Krotoszyce – Dunino – Legnica.
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Szlaki lokalne (cztery pętle ze startem i metą w mieście, o różnym stopniu trudności):
• czerwony - przebieg : Bolków – Wolbromek – Kłaczyna – Świny – Lipa – Muchówek –
Radzimowice - Mysłów – Płonina – Pastewnik Górny – Wierzchosławice – Bolków
• żółty - przebieg: Bolków – Wierzchosławice – Pastewnik – Płonina – Stare Rochowice –
Wierzchosławice - Bolków
• zielony - przebieg: Bolków – Wierzchosławice – Domanów – Pastewnik - Wierzchosławice - Bolków
• niebieski - przebieg: Bolków – Świny – Wolbromek– Sady Dolne – Sady Górne – Nagórnik –
Półwsie – Wierzchosławice – Bolków
W przyszłości planuje się utworzenie nowej trasy rowerowej przecinającej Gminę Bolków. Powstanie
ona w ramach współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Księstwo Świdnicko-Jaworskie.
Planowany przebieg szlaku: Świdnica - Bystrzyca Górna – Lubachów – Pogorzała – Świebodzice –
Cieszów – Dobromierz – Bronów – Kłaczyna – Wolbromek – Bolków – Gorzanowice – Jasrtowiec –
Lipa – Siedmica – Jakuszowa – Myślibórz - Jawor. Będzie to trasa oznaczona kolorem żółtym. Przez
teren Gminy Bolków będzie przebiegać około 25 km znakowanego szlaku rowerowego łączącego się z
już istniejącymi pętlami. Wyznaczony szlak będzie miał znaczenie ponadregionalne.
Opracowana w 2009 roku Strategia rozwoju turystyki Gminy Bolków na lata 2010-2015 podkreśla,
że główną atrakcją turystyczną miasta Bolkowa, ale też i całej gminy, jest Zamek Bolków. Jednak
zdaniem autorów dokumentu powinien być on lepiej wykorzystywany na cele turystyczne i stanowić
rdzeń produktu kulturowego. Jednocześnie wskazują oni, na kilka mankamentów ograniczających
rozwój turystyki do których niewątpliwie należą: brak wyraźnie wydzielonych traktów pieszych po
mieście, niedostateczne wyeksponowanie wiodących atrakcji i słabe ich oznakowanie oraz brak
imprez o dużym znaczeniu turystycznym.
Mimo tych mankamentów w oparciu o aktualne oficjalne dane prezentowane przez Główny Urząd
Statystyczny widać, że podejmowane w ostatnich latach starania w sferze pobudzenia branży
turystycznej na terenie gminy przynoszą powolny efekt w postaci wzrostu ilości turystów
odwiedzających Bolków.
Wykres 11

Ilość osób korzystających z noclegów i ilość noclegów udzielonych tym osobom na
terenie Gminy Bolków w latach 2003 – 2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank Danych Lokalnych
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Trudno jednak zadowalać się sytuacją powrotu do wskaźników jakie gmina notowała w tym zakresie
już 10 lat temu, zwłaszcza w kontekście dynamicznego rozwoju branży. Trzeba jednak zaznaczyć,
że choć dane GUS obrazują zachodzące trendy, to z uwagi na przyjętą metodologię pomiarów
(agregacja danych wyłącznie z wybranych obiektów) nie powinny stanowić podstawy do szczegółowej
analizy w zakresie np. ogólnej ilości obiektów i miejsc noclegowych oferowanych na danym obszarze.
I tak np. w roku 2013 GUS brał pod uwagę jedynie 6 najbardziej znaczących obiektów, podczas gdy na
terenie gminy nocleg oferuje znacznie więcej mniejszych pensjonatów i gospodarstw
agroturystycznych
Tabela 13
Lp.

Baza noclegowa Gminy Bolków
Nazwa obiektu

Miejscowość

1

Hotel „Panorama”*

Bolków

2

Internat Zespołu Szkół Agrobiznesu

Bolków

3

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „BOLKO”

Bolków

4

Pokoje Gościnne „Pod lipami”

Bolków

5

Pole namiotowe

Bolków

6

Chata Morgana-agroturystyka

Jastrowiec

7

Pałac w Jastrowcu

Jastrowiec

8

Pałac Sady Dolne

Sady Dolne

9

Zajazd „Przy Kominku”

Nowe Rochowice

10

Camping „Pod bukami”

Płonina

11

„Dom Chleba”-agroturystyka

Radzimowice

12

Dom „Dziewięć Sił”- agroturystyka

Radzimowice

13

Karczma „U Macieja”

Sady Dolne

14

Camping „Pod lasem”

Świny

15

Pokoje gościnne u Wioli

Wierzchosławice

Adres
Mickiewicza 6
59-420
Mickiewicza 2
59-420
Księcia Bolka 8c
59-420
Sienkiewicza 40
59-420
Polna 19
59-420
Jastrowiec 15
59-420 Bolków
Jastrowiec 3
59-420 Bolków
Sady Dolne 25a
59-420 Bolków
Nowe Rochowice 22
59-420 Bolków
Płonina 29
59-421 Kaczorów
Radzimowice 10
59-420 Bolków
Radzimowice 9
59-420 Bolków
Sady Dolne 5
59-420 Bolków
Świny 17
59-420 Bolków
Wierzchosławice 145
59-420 Bolków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Internetu

Podkreślić jednak należy, że choć istniejąca baza noclegowa jest dość zróżnicowana rodzajowo (od
hotelu po pola namiotowe), to z całą pewnością nie jest wystarczająca dla dalszego rozwoju turystyki.
Braki w tym zakresie są zauważalne szczególnie w okresie trwania imprez masowych takich jak Castle
Party Festiwal. Ciągle mało jest, w stosunku do potencjału tego terenu gospodarstw
agroturystycznych i ekoturystycznych.
Niezbyt okazale prezentuje się również baza gastronomiczna zwłaszcza poza terenem miasta. Poza
Bolkowem turysta może posilić się jedynie w obiektach w Kaczorowie – w restauracji „Nad Potokiem”
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i Karczmie Myśliwskiej „Podgórzanka” w restauracji „Zajazd przy Kominku” w Starych Rochowicach
i w Karczmie u Macieja w Sadach Dolnych. W znacznej części gastronomia jest więc związana z bazą
noclegową. Tymczasem obiekty bazy gastronomicznej w większym stopniu powinny uzupełniać bazę
noclegową, promując jednocześnie tradycyjną kuchnię regionalną.
W Bolkowie zasadniczą rolę w ofercie turystycznej na polu żywienia pełnią Restauracje „Zacisze”,
Restauracja i Kawiarnia „Hacjenda”, Pizzeria „Torino”, i Bar „Na Rogu”.
Niestety w mieście nie ma Punktu Informacji Turystycznej, który świadczyłby pomoc przyjeżdżającym
turystom oraz przyczyniałby się do skuteczniejszego zainteresowania odwiedzających innymi niż tylko
Zamek w Bolkowie atrakcjami. Póki co turystom muszą wystarczyć informacje w przewodnikach
i Internecie umieszczone między innymi na oficjalnej stronie gminy.

2.8. Bezpieczeństwo publiczne
Zachowania odbiegające od obowiązujących norm prawnych zdarzają się w każdym społeczeństwie
i ich całkowita eliminacja nie jest możliwa. Skala tych zjawisk zależna jest w dużej mierze od
skuteczności działań służb powołanych do zapobiegania przestępczości, oraz wykrywania i karania
sprawców. Na terenie Gminy Bolków zadania te spoczywają w głównej mierze na Policji.
Komisariat Policji w Bolkowie zlokalizowany na ul. Świerczewskiego 28 pozostaje w strukturach
Komendy Powiatowej Policji w Jaworze. Służbę na terenie gminy pełni 4 funkcjonariuszy policji, zaś
wyznaczone rejony patrolowania dzielnicowych obejmują następujące obszary:
• Bolków ulice: Farbiarska, Jagiellońska, Jaworska, Ludowa, Kamiennogórska, Mickiewicza,
Niepodległości, Piastowska, 1- go Maja, Polna, Poprzeczna, Reymonta, Rynek, Słowackiego,
Sienkiewicza, Wysokogórska - Dzielnicowy Rejonu IX asp. Sławomir Wybraniec
• Bolków ulice: Bema, Bolka, Demokratyczna, Dzierżyńskiego, Jeleniogórska, Kopernika,
Kościuszki, Kraszewskiego, Lipowa, Młynarska, Nowotki, Republikańska, Robotnicza, Szpitalna,
Ścieżka, Świerczewskiego, Waryńskiego, Widokowa, Wolbromska, Żeromskiego - Dzielnicowy
Rejonu X asp. Mirosław Pierun
• Płonina, Półwsie, Sady Dolne, Sady Górne, Stare Rochowice, Świny, Wierzchosławice,
Wierzchosławiczki, Wolbromek - Dzielnicowy Rejonu XI asp. Krzysztof Węsek
• Gorzanowice, Grudno, Jastrowiec, Lipa, Mysłów, Muchówek, Radzimowice, Nowe Rochowice,
Kaczorów - Dzielnicowy Rejonu XII asp. Arkadiusz Mieszała
Główny Urząd Statystyczny nie publikuje danych statystycznych w zakresie przestępczości
w odniesieniu do poszczególnych gmin, robi to jedynie w odniesieniu do całych powiatów. W 2013
roku na terenie powiatu jaworskiego w zakończonych postępowaniach przygotowawczych
stwierdzono popełnienie ogółem 1005 przestępstw. To bardzo znaczący spadek w porównaniu
z rokiem 2012 kiedy to odnotowani 1 470 takich przypadków. Dominowały wśród nich przestępstwa
o charakterze kryminalnym, których było 686 (rok wcześniej 949). Zdecydowanie rzadziej zdarzały się
przestępstwa o charakterze gospodarczym - 89 ( rok wcześniej 161). Znacząco zmniejszyła się też ilość
przestępstw drogowych, których odnotowano 173 (rok wcześniej 275).
Niestety spadkowi przestępczości towarzyszył też spadek wykrywalności sprawców. Wskaźnik
wykrywalności sprawców ogółem wynosił w powiecie jaworskim w roku 2013 zaledwie 76%, a dla
przestępstw o charakterze kryminalnym był jeszcze niższy – na poziomie 68%. Najlepiej na tym polu

str. 42

PROGRAM ROZWOJU GMINY BOLKÓW NA LATA 2015-2020

wypada wykrywalność sprawców przestępstw drogowych, gdzie nie udało się wykryć tylko jednego
z nich co dało wynik na poziomie 99,4%.
Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane są także przez jednostki straży pożarnej.
Na terenie Gminy Bolków funkcjonuje 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Bolkowie (Bolków, ul. Świerczewskiego 26);
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczorowie (Kaczorów, ul. Nowa Wieś 1a);
• Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie (Lipa 37a);
• Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie (Mysłów 44a);
• Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Rochowicach (Stare Rochowice 53a);
• Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Dolnych (Sady Dolne 37a);
• Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Górnych (Sady Górne 65b);
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchosławicach (Wierzchosławice 101a);
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromku (Wolbromek 43).
Jednostki straży pożarnej realizują działania związane z bezpieczeństwem publicznym, obejmujące
ratownictwo i ochronę ludności, jak działania związane z przezwyciężaniem trudnych sytuacji
życiowych, np. pomoc ofiarom katastrof czy klęsk żywiołowych.
Mając na uwadze fakt, że bezpieczeństwo publiczne należy do dziedzin, w których mieszkańcy
oczekują usług publicznych opartych o najwyższe standardy, obowiązkiem gminy jest stałe
podnoszenie sprawności jednostek działających w tym obszarze. Sprawność tą mogą zapewnić
jedynie regularne podnoszenie kwalifikacji osób pełniących służbę i zaplecze techniczne w postaci
funkcjonalnej bazy lokalowej i nowoczesnego wyposażenia. Odpowiednia baza lokalowa oraz pełne
i sprawnie działające wyposażenie pozwolą możliwie najpełniej wykorzystać zdobyte kwalifikacje.
Potrzebne są więc inwestycje budowlane, stałe wzbogacanie wyposażenia o nowoczesny sprzęt
i szkolenia dla policjantów i strażaków. W chwili obecnej najpilniejsze działania w tym zakresie
wynikają z konieczności budowy w Bolkowie kompleksu zabezpieczającego potrzeby Ochotniczej
Straży Pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego.
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3. Sfera gospodarcza:
3.1. Ilość podmiotów gospodarczych i struktura podstawowych branż gospodarki
Według najnowszych danych GUS, z końca czerwca 2013 roku, na terenie gminy funkcjonowało
899 firm. Najwięcej, bo aż 878, było wśród nich tzw. mikroprzedsiębiorstw, a więc podmiotów
zatrudniających mniej niż 10 osób. Spośród pozostałych 14 zatrudniało od 10 do 49 osób a 6 więcej niż
50 osób. Zdecydowana większość z tych firm (64%) zlokalizowana jest w samym Bolkowie – 571 (w tym
556 mikro-, 9 małych- i 5 średnich- przedsiębiorstw). Wśród branży dominuje handel i naprawa
pojazdów samochodowych (208) i obsługa rynku nieruchomości. Kolejne miejsca zajmują odpowiednio
przemysł (107) i budownictwo (100). Szczegóły w tym zakresie prezentuje tabela poniżej.
Tabela 14 Podmioty gospodarki narodowej według wybranych sekcji PKD i liczby pracujących. Stan
na 30 czerwca 2013.

Źródło: Urząd Statystyczny Wrocław

Większość podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Bolków należy do sektora prywatnego. W 2013
roku było ich 789, z czego 470 zlokalizowanych było na terenie miasta. Sektor publiczny tworzyło w tym
czasie 110 podmiotów gospodarki narodowej, przy czym zdecydowana większość z nich, bo aż 106
prowadziła działalność na terenie miasta.

3.2. Główni pracodawcy,
Wśród wszystkich podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność na terenie gminy
Bolków w 2013 roku znajdowały się:
• 44 spółki handlowe (w tym 20 w mieście);
• 20 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego (w tym 8 w mieście);
• 48 spółek cywilnych (w tym 33 w mieście);
• 2 spółdzielnie (obie w mieście);
• 30 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych (w tym 11 w mieście);
• 562 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym 319 w mieście).
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Największymi pracodawcami w gminie są:
• P.H.U. D&d s.c. D.Moczulska, K.Moczulski, 59-420 Bolków, Niepodległości 8
• Stuchlak Krzysztof - Blacharstwo i Dekarstwo, 59-420 Bolków, Lipowa 2
• Gminno - Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 59-420
Bolków, Kolejowa 5
• DACHLIN Robert Koszela, 59-420 Bolków, Kolejowa 6
• FABRIX Zakłady Produkcji Ceramiki Budowlanej Cegielnia, 59-420 Bolków, Polna 27
• Policja – Komisariat, 59-420 Bolków, Świerczewskiego 28
• SUŁKOWSKI Ryszard Tartak, Bolków, Waryńskiego 1
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie, 59-420 Bolków, Wysokogórska 6
• Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego, Bolków, Księcia Bolka 8c
• Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 59-420 Bolków,
Wysokogórska 19
• Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Stacja Paliw, 59-420 Bolków, Wysokogórska 12
• Szkoła Podstawowa, 59-420 Bolków, Bolka 8b
• Urząd Miejski, 59-420 Bolków, Rynek 1
• Kosmos Dom Handlowy D. Mazurkiewicz, 59-420 Bolków, Rynek 28
• Dom Pomocy Społecznej, 59-420 Bolków, Kamiennogórska 3
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne Sp z o. o., Sady Dolne 16
źródło: Urząd Miasta Bolków

3.3. Jednostki gminne
Gmina Bolków nie jest 100% właścicielem jakichkolwiek spółek, ale posiada wraz z 17 innymi
gminami udziały w spółce SANIKOM z siedzibą w Lubawce, która realizuje zadania własne gminy
w zakresie gospodarki komunalnej odpadami komunalnymi.
Na terenie gminy działają następujące jednostki organizacyjne:
1. Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
ul. Kolejowa 5
59-420 Bolków
tel. 75 7413277
email: gmzbgkim@o2.pl
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Kierownik: Henryk Pawłowicz
2. Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie
ul. Szpitalna 16
59-420 Bolków
tel. 75 7413431
email: poczta@domkultury-bolkow.pl
http://www.domkultury-bolkow.pl/
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Dyrektor: Bogusław Krukowski
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3. Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie
ul. Kolejowa 10
59-420 Bolków
tel. 75 7413375
email: gmopsbolkow@o2.pl
http://www.gmopsbolkow.pl/
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Kierownik: Wiesława Graszkiewicz
4. Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie
ul. Bolka 8b
59-420 Bolków
tel. 75 7413270
email: zosz@bolkow.pl
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Kierownik: Agnieszka Siwiaszczyk
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie
ul. Wysokogórska 6
59-420 Bolków
tel. 75 7413220
email: zozbolkow@wp.pl
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Dyrektor: Anetta Strzelecka
6. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków
Rynek 36
59-420 Bolków
tel. 75 7413219
email: bpgim.bolkow@wp.pl
bibliotekabolkow.blogspot.com
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Dyrektor: Wioletta Drewniak
7. Gimnazjum w Bolkowie
ul. Bolka 8b
59-420 Bolków
tel. 75 7414795
email: gimnazjumbolkow@o2.pl
www.gimnazjum-bolkow.pl
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Dyrektor: Dariusz Lisowski
8. Szkoła Podstawowa w Bolkowie
ul. Bolka 8b
59-420 Bolków
tel. 75 7413211
email: sp@bolkow.pl
www.sp.bolkow.pl
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Dyrektor: Sławomir Kałużny
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9. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
ul. Plac Pollaka 14, Kaczorów
59-420 Bolków
tel. 75 7412115
email: spkaczorow@wp.pl
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Dyrektor: Helena Sawicka-Kręcichwost
10. Szkoła Podstawowa w Lipie
Lipa 69
59-420 Bolków
tel. 75 7414093
email: splipa@o2.pl
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Dyrektor: Bogusława Radecka-Bych
11. Szkoła Podstawowa w Sadach Górnych
Sady Górne 94
59-420 Bolków
tel. 75 7412025
spsadygorne@op.pl
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Dyrektor: Bogumiła Ogrodniczak
12.Przedszkole Samorządowe w Bolkowie
ul. Sienkiewicza 39
59-420 Bolków
tel. 75 7413334
email: przedszkolebolkow@op.pl
www.przedszkolebolkow.pl
BIP: bip.bolkow.dolnyslask.pl
Dyrektor: Mariola Strużyńska
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4. Infrastruktura techniczna:
4.1. Sieć komunikacyjna drogowa i kolejowa
DROGI
Historyczny układ komunikacyjny lokujący Bolków na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Wrocławia
i Legnicy w stronę Pragi widoczny jest w sieci drogowej Dolnego Śląska po dzień dzisiejszy. Głównymi
szlakami komunikacyjnymi gminy pozostają przecinające się w mieście droga krajowa nr 3 biegnąca
ze Świnoujścia poprzez Zieloną Górę i Legnicę w stronę przejścia granicznego z Czechami
w Jakuszycach oraz droga krajowa nr 5 biegnąca na trasie ze Świecia przez Poznań, Wrocław w stronę
przejścia granicznego z Czechami w Lubawce. Konsekwencją tego faktu jest stosunkowo dobre
połączenie drogowe (drogami krajowymi) ze wszystkimi dużymi ośrodkami miejskim regionu czyli
Wrocławiem, Legnicą, Jelenią Górą i Wałbrzychem. Droga krajowa nr 3 łączy też Bolków z Jaworem
będącym siedzibą władz szczebla powiatowego. Sumaryczna długość dróg krajowych na terenie
gminy wynosi 45 km (31 km drogi nr 3 i 14 km drogi nr 5).
Ryc. 11 Miasto i Gmina Bolków na tle sieci dróg wojewódzkich, krajowych i autostrad Dolnego Śląska

Bolków

Legenda:

Źródło: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
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Stosunkowo niewielka jest natomiast ilość i długość dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie
gminy. Znajduje się tu tylko jeden odcinek drogi nr 328 relacji Złotoryja – Marciszów, która w okolicy
Kaczorowa przecina południowo-zachodni kraniec gminy na długości ok. 4 km.
Sieć drogową uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Całkowita długość dróg powiatowych na
terenie gminy wynosi 83 km. Drogi gminne mają łączną długość 22 km. Gmina zarządza ponadto
drogami wewnętrznymi, drogami transportu rolnego, tzw. łącznikami i sięgaczami o łącznej
długości 671 km. Zestawienie dróg powiatowych zebrano w tabeli poniżej, a ich rozmieszczenie
prezentuje rysunek.
Tabela 15 Drogi powiatowe na terenie Gminy Bolków.
l.p.

Numer drogi

Droga relacji

1

2814 D

Mysłów-Lipa-Paszowice

2

2600 D

Dobków – granica gminy – Lipa

3

2815 D

Lipa-Podgwizdów- droga krajowa nr 3

4

2796 D

Sady Dolne – Sady Górne – granica gminy – Stare Bogaczowice

5

2789 D

Werzchosławice - Kaczorów

6

2883 D

Kłaczyna – granica gminy - Bolków

7

2825 D

Kaczorów – dojazd do stacji PKP

8

2826 D

Droga przez wieś Mysłów

9

2827 D

Jastrowiec Grodno

10

2828 D

Jastrowiec – droga krajowa nr 3

11

2829 D

Świny – Gorzanowice – Bolków

12

2830 D

Stare Rochowice - Płonina

13

2831 D

Wierzchosławice - Stare Rochowice

14

2832 D

Wolbromek – Sady Dolne

15

2787 D

Sady Górne - granica gminy - Nagórnik

16

2788 D

Wierzchosławice – Półwsie - granica gminy - Nagórnik

17

2833 D

Droga przez wieś Wierzchosławice

18

2816 D

Podgwizdów – droga krajowa nr 3

19

2817 D

Podgwizdów – Świny

20

2844 D

Bolków (ul. Kamiennogórska, Sienkiewicza)

21

2845 D

Bolków (ul. Niepodległości)

22

2846 D

Bolków (ul. Wolbromska)

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze
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Ryc. 12 Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe Gminy Bolków

drogi krajowe
drogi wojewódzkie
drogi powiatowe

Żródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze

Jakość dróg zlokalizowanych na terenie gminy, w większości przypadków, jest niezadawalająca.
Problemem jest zarówno stan nawierzchni jak i niewystarczająca szerokość jezdni i poboczy.
Niedostatki oczuwalne są też w sferze infrastruktury okołodrogowej: chodniki, oświetlenie, ścieżki
rowerowe, zatoki dla pojazdów komunikacji publicznej itp. Mimo stałej poprawy w tym zakresie jest
jeszcze bardzo wiele odcinków wymagających gruntownej modernizacji lub naprawy. To efekt
wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że szlaki komunikacyjne
przebiegają w mocno zróżnicowanym morfologicznie terenie podgórskim co utrudnia ich utrzymanie.
Poważnym problemem komunikacyjnym z jakim boryka się miasto jest brak obwodnicy Bolkowa.
Takie rozwiązanie pozwoliłoby na ograniczenie w mieście ruchu kołowego o charakterze
tranzytowym, stanowiącego źródło zanieczyszczenia powietrza, hałasu i powodującego uciążliwości
komunikacyjne dla mieszkańców (trudności z włączeniem się do ruchu lub przecięciem dróg
krajowych dla samochodów oraz przejściem przez drogi krajowe dla pieszych). Istniejące od wielu lat
plany dotyczące rozwiązania tego zasadniczego problemu komunikacyjnego nie mogą doczekać się
realizacji. Przeszkodą są względy finansowe i brak środków na wykup gruntów i realizację prac
budowlanych. W ostatnim okresie władze miasta podjęły energiczne działania, by GDDKiA oraz
Ministerstwo Infrastruktury wpisało obejście komunikacyjne Bolkowa do najbliższych planów
realizacyjnych. W 2014 roku Generalna Dyrekcja rozpisała przetarg na projekt drogi ekspresowej S3
na odcinku od węzła Jawor II do węzła Bolków (z węzłem) – od km 22+150,00 do km 38+255,00.
W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi o pełnych parametrach trasy
ekspresowej, a także m.in. budowa węzła „Bolków” (połączenie S-3 z droga krajową nr 5.
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KOLEJ
Przez Gminę Bolków przebiegają dwie linie kolejowe: nr 312 relacji Marciszów – Jerzmanice Zdrój i nr
302 relacji Malczyce – Bolków - Marciszów. Ruch kolejowy na obu liniach został jednak zawieszony.
W związku z zawieszeniem funkcjonowania istniejących linii kolejowych brak jest aktualnie
bezpośredniej obsługi gminy (pasażerskiej i częściowo towarowej). Obsługę tę zapewnia stacja
Marciszów położona na trasie linii kolejowej Jelenia Góra – Wrocław. Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolków wskazuje, że celem udostępnienia
najatrakcyjniejszych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów gminy należy rozważyć możliwość
wykorzystania tras kolejowych dla wytyczenia ścieżek rowerowych w uzgodnieniu z DDOKP lub
utrzymania linii kolejowych w systemie transportowym z możliwością włączenia ich do
funkcjonowania na rzecz funkcji turystycznych.
KOMUNIKACJA ZBIOROWA
Na terenie gminy funkcjonuje sieć połączeń prywatnej i publicznej komunikacji autobusowej. Usługi
w zakresie przewozu osób świadczą przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej oraz prywatni
przewoźnicy. Przewoźnicy zapewniają dojazd między innymi do Jawora, Kamiennej Góry, Legnicy,
Wrocławia Jeleniej Góry i połączenia między wybranymi miejscowościami w obrębie gminy.
Komunikacja na krótkich trasach oparta jest na mikrobusach i stanowi podstawowy środek
transportu na terenie gminy. Kursują one dość regularnie i z dostateczną częstotliwością, jednak
pewnym mankamentem jest brak korelacji między poszczególnymi przewoźnikami oraz brak
wyznaczonych miejsc postojowych i informacji na temat rozkładu jazdy autobusów. Bolków nie ma
dworca autobusowego. Zbiorowej komunikacji publicznej nie posiadają miejscowości Półwsie,
Wierzchosławiczki, Nowe Rochowice, Stare Rochowice, Płonina, Grudno i Gorzanowice.

4.2. Wodociągi i kanalizacja.
SIEĆ WODOCIĄGOWA
W roku 2013 na terenie Gminy Bolków oddano do użytkowania nową sieć wodociągową o łącznej
długości 2,3 km. Tym samym po raz pierwszy od 9 lat w sposób istotny wzrozła długość czynnej sieci
rozdzielczej. Na koniec 2013 roku jej łączna długość w gminie wynosiła 69 km. Sieć ta pozwala na
1087 połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (547 z nich
znajduje się w Bolkowie i 540 na terenach wiejskich). Ogółem na terenie gminy z sieci wodociągowej
korzysta 7 597 osób (dene z roku 2012). Zdecydowana większość z nich bo aż 5261 osób mieszka w
mieście, a tylko 2 336 osób poza nim. Siecią wodociągową poza Bolkowem objęte są miejscowości
Wierzchosławice, Stare Rochowice, Sady Dolne, Sady Górne oraz Wolbromek.
Zmiany z roku 2013 tylko w niewielkim stopniu przyczyniły się to do poprawy stanu rzeczy w tym
obszarze na terenie Gminy Bolków. Nadal ma ona najniższy wskaźnik ludności korzystającej z sieci
wodociągowej w powiecie jaworskim i jeden z najniższych w województwie dolnośląskim (147
miejsce na 169 gmin). Z wodociągów w gminie korzysta 69,1 % mieszkańców, ale w samym Bolkowie
jest to 97,3 % a na terenach wiejskich zaledwie 41,8% (dane na koniec 2012 roku). Cała sieć
wodociągowa na terenie gminy pozostaje pod jej zarządem.
SIEĆ KANALIZACYJNA
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie Gminy Bolków wynosi aktualnie 36,9 km
(dane GUS na koniec 2013 roku). W stosunku do poprzedniego roku powiększyła się o 2,7 km. Nowe
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odcinki wybudowane zostały na terenach wiejskich w miejscowości Świny. Przyczyniło się to do
wzrostu ilości osób korzystających z kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, która przed
zakończeniem inwestycji kształtowała się na poziomie 335 osób. Zdecydowanie więcej, bo nieco
ponad 4 100 osób korzystało z sieci kanalizacyjnej w Bolkowie. Liczbę połączeń sieci kanalizacyjnej
prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w Gminie Bolków prezentuje
tabela poniżej.
Tabela 16 Liczbę połączeń sieci kanalizacyjnej prowadzących do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania w Gminie Bolków.

Żródło: GUS Bank Danych Lokalnych

W grudniu 2011 roku zakończyła się modernizacja praktycznie jedynej działającej na terenie gminy
oczyszczalnia ścieków zlokalizowanej w Wolbromku. Oczyszcza ona ścieki socjalno-bytowe z terenu
gminy zarówno te doprowadzane do oczyszczalni za pośrednictwem kolektora kanalizacyjnego jak
i te dowożone taborem asenizacyjnym. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zasada działania
oczyszczalni nie ulegnie zmianie i oparta jest o procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania
ścieków, natomiast zmianie uległa zastosowana technologia. Podstawowy proces oczyszczania
ścieków zachodzi w reaktorach biologicznych opartych o metodę niskoobciążonego osadu czynnego.
Zastosowana technologia zapewni osiągnięcie wysokiej efektywności oczyszczania w zakresie
usuwania zanieczyszczeń w tym związków azotu i fosforu.
Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej również poziom w zakresie infrastruktury sieci
kanalizacyjnej, mimo ostatnich zmian, należy uznać za niski i niewystarczający. Wskaźniki gminy
w tym zakresie plasują ją na ostatnim miejscu w powiecie i 105 w województwie. W gminie
z kanalizacji korzysta średnio 40,4 % mieszkańców. Przy czym w mieście wskaźnik ten wynosi 75,9 %
a na obszarach wiejskich zaledwie 6,0 %.

4.3. Sieć energetyczna, gazowa, ciepłownicza i telekomunikacja
SIEĆ ENERGETYCZNA
Cała Gmina Bolków jest zelektryfikowana. Obsługują ją dwa posterunki energetyczne (w Bolkowie
i Wojcieszowie). W związku z utrzymującym się od kilku lat na zbliżonym poziomie
zapotrzebowaniem na energię elektryczną praktycznie nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w jej
dostawie.
SIEĆ GAZOWA
Sieć rozdzielcza gazu ziemnego poprowadzona jest aktualnie jedynie na terenie miasta.
Przyłączonych jest do niej 478 budynków w większości mieszkalnych. Dzięki temu ponad 93%
mieszkańców Bolkowa korzysta z gazu dostarczanego do ich domów siecią przesyłową. Do Bolkowa
doprowadzona jest sieć gazu ziemnego wysokiego ciśnienia GZ-50. Dalej gaz jest rozprowadzany
poprzez dwie stacje redukcyjno-pomiarowe. Łączna długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi
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20 km, przy czym 3,6 km to sieć przesyłowa (zlokalizowana na terenach wiejskich) a pozostałe
16,4 km to sieć rozdzielcza w Bolkowie.
Poza terenem miasta do sieci podłączonych jest jedynie 5 budynków w pobliskich Wierzchosławicach
i Świnach. Pozostali mieszkańcy terenów wiejskich korzystają z gazu butlowego. Punkty wymiany
butli gazu propan-butan znajdują się w każdej miejscowości (w niektórych po kilka). Z uwagi na
warunki naturalne i rozproszoną sieć osadniczą nie ma przesłanek do rozbudowy istniejącej sieci
gazowej.
SYSTEM CIEPŁOWNICZY
Na terenie gminy nie ma czynnej sieci ciepłowniczej. Wszystkie istniejące kotłownie mają charakter
lokalny i tylko kilka z nich zaopatruje w ciepło większą liczbę budynków wielorodzinnych lub
budynków użyteczności publicznej. Należą do nich:
• Kotłownia osiedlowa Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wysokogórskiej w Bolkowie
• Kotłownia osiedlowa wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej w Bolkowie
• Kotłownia przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie.
Kotłownie zasilane są gazem ziemnym lub paliwem stałym.
TELEKOMUNIKACJA
Usługi telekomunikacyjne w Bolkowie świadczy dwóch niezależnych operatorów sieci przewodowej:
Telekomunikacja Polska SA oraz OmegaNet sp. z o.o.. Dodatkowo oferta jest uzupełniona siecią
bezprzewodową. Podłączenie nowych abonamentów do sieci telekomunikacyjnej nie stwarza
problemów.

4.4. Gospodarka odpadami
Praktycznie od 2013 roku funkcjonują w Polsce przepisy wynikające z nowelizacji ustaw z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 391), na
mocy której gmina przejęła obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy.
Ustawodawca rozszerzył zapisy precyzujące zadania gmin oraz wprowadził narzędzia prawne służące
efektywnej realizacji tych zadań. Ustawa została wzbogacona o rozdziały określające zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę oraz warunki działalności związanej
z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i sprawozdawczości z tym związanej.
Określa również zasady kontroli i sankcje (kary pieniężne) za niezgodne z prawem odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za niewypełnianie obowiązku składania
sprawozdań przez podmioty zajmujące się odbiorem tychże odpadów.
Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:
• obowiązku gmin do zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych
z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
• przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy,
• osiągnięciu określonych w znowelizowanej ustawie odpowiednich poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych takich jak: papier, metale,
tworzywa sztuczne i szkło
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•
•

organizowaniu przez gminy przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Gminy wskazują także miejsca, w których
mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
pochodzącego z gospodarstw domowych,

Nowy system opiera się na hierarchii postępowania z odpadami zgodnie z którą zmieszane odpady
komunalne powinny trafiać do przetworzenia do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych (RIPOK) - termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego wyznaczono
6 regionów gospodarki odpadami. W każdym z niech metodą przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych jest mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Gmina Bolków przynależy do
regionu środkowosudeckiego.
Usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Bolków od dnia 1 stycznia 2014 do 31
grudnia 2015 r. świadczy Przedsiębiorstwo „COM-D” z Jawora (ul. Poniatowskiego 25 Jawor, 59-400).
Odpady komunalne z gminy zagospodarowuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie byłego wysypiska
śmieci w Wierzchosławicach. PSZOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach od 1100 do 1700.
W tym miejscu są odbierane następujące odpady: zużyte opony, gruz z drobnych remontów,
niesprawny sprzęt AGD i RTV, odpady zielone, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe,
odzież, przeterminowane lekarstwa, świetlówki, puszki po farbach i butelki po rozpuszczalnikach.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują 3 punkty zbioru przeterminowanych i niepotrzebnych leków
zlokalizowane w Bolkowie w aptekach „ARNIKA” (ul. Piastowska 50), „ZAMKOWA”
(ul. Świerczewskiego 19), „PRZY FONTANNIE" (ul. Rynek 33).
Od 2011 r. nie funkcjonuje już składowisko odpadów w miejscowości Wierzchosławice. Zostało ono
zamknięte a następnie zrekultywowane. Jednocześnie teren składowiska w fazie poeksploatacyjnej,
został objęty monitoringiem, tj.:
• monitoring wód podziemnych i powierzchniowych,
• pomiar składu i emisji biogazu,
• pomiar wielkości opadu atmosferycznego,
• pomiar osiadania powierzchni składowiska.

4.5. Zasoby mieszkaniowe,
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ogół zasobów mieszkaniowych Gminy Bolków na
koniec 2013 roku stanowiło 1 787 budynków mieszkalnych, w których znajdowało się 3 609 mieszkań,
liczących łącznie 13 745 izb o całkowitej powierzchni użytkowej 268,7 tys. m2 . Na obszarze miasta
Bolkowa znajdowało się 569 budynków mieszkalnych z 1 931 mieszkaniami (tj. 53,5% ogółu zasobów
mieszkaniowych) i 6 614 izbami (tj. 48% ogółu izb). Przeciętne mieszkanie w Gminie Bolków miało
powierzchnię 74,2 m2 i składało się średnio z 3,80 izby. Na podstawie danych GUS można stwierdzić,
iż mieszkania w mieście Bolków były mniejsze niż przeciętnie w całej gminie – ich powierzchnia
wynosiła średnio 64,4 m2 i liczyły 3,42 izby. Każde mieszkanie w gminie zamieszkiwało średnio
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3,06 osoby, a każda z tych osób miała do swojej dyspozycji przeciętnie 24,2 m2 powierzchni
mieszkania. W przypadku miasta na jedno mieszkanie przypadało 2,81 osób, a przeciętna
powierzchnia użytkowa dla jednej osoby wynosiła 22,9 m2 mieszkania.
W 2013 roku w Gminie Bolków oddano do użytkowania ogółem 16 budynków mieszkalnych lub
mieszkań z których połowa znajdowała się w mieście, a połowa na terenach wiejskich. W sumie
zlokalizowanych jest w nich 18 mieszkań, w których jest 96 izb mieszkalnych. Z roku na rok na terenie
gminy systematycznie przybywa mieszkań, poprawia się ich standard i zwiększa metraż przypadający
na jednego mieszkańca.
Gminny zasób mieszkaniowy obejmuje 168 budynków i 544 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni
użytkowej 25 949,32 m2. Wśród nich 37 budynków w których znajduje się 157 mieszkań stanowi
wyłączną własność Gminy Bolków. Pozostałe 131 budynków, w których znajduje się 387 mieszkań,
pozostaje w zarządzie wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. Zdecydowana większość
gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowana jest w budynkach na terenie miasta (479 lokali, tj. 88%),
a pozostałe 65 lokali znajduje się w budynkach na terenach wiejskich. Wszystkie budynki mieszkalne
Gminy Bolków wyposażone są w instalację elektryczną (100%) i wodociągową (99%), większość
posiada instalację kanalizacyjną (85%) i gazową (77%). Jedynie 2% gminnych budynków mieszkalnych
jest wyposażonych w lokalną instalację centralnego ogrzewania.
Problemy mieszkaniowe Gminy Bolków władze starają się rozwiązać poprzez budowę lokali
socjalnych przeznaczonych głównie dla najuboższych mieszkańców i osób z wyrokami sądowymi
o eksmisji. W 2011 roku zakończyła się budowa „Bezpiecznego Osiedla” przy ul. Wolbromskiej
w Bolkowie. W ramach tej inwestycji o wartości 1,7 mln zł powstało 20 mieszkań, w tym
2 dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogółem Gmina Bolków dysponuje
43 wydzielonymi lokalami socjalnymi.
Bezdomność nie jest zjawiskiem często występującym w Gminie Bolków. Liczba rodzin otrzymujących
pomoc z tego tytułu wynosiła w latach 2011-2013 od 5 do 7 rodzin, przy czym większość bezdomnych
zamieszkiwała na wsi (3 rodziny w 2011 roku i 4 rodziny w latach 2012-2013).
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5. Zarządzanie:
5.1. Możliwości budżetowe gminy (przychody, struktura wydatków),
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia wybrane pozycje z budżetu Gminy Bolków z lat 2008 -2013
obrazujące skalę rocznych przychodów i wydatków jednostki.
Tabela 17 Wybrane pozycje z budżetu Gminy Bolków.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

dochody ogółem

zł

22 255 037,03

22 812 338,24

26 202 571,95

32 947 198,78

27 841 128,45

29 895 729,51

dochody własne

zł

7 526 319,05

7 535 726,63

7 125 896,83

7 993 092,30

9 268 299,49

11 528 947,12

dochody ogółem na 1
mieszkańca

zł

2 022,82

2 077,63

2 339,52

2 955,70

2 519,10

2 729,71

dochody własne na 1
mieszkańca

zł

684,09

686,31

636,24

717,06

838,61

1 052,68

subwencje ogólne

zł

8 411 616,00

9 487 627,00

9 947 116,00

10 395 571,00

10 934 833,00

10 708 327,00

wydatki ogółem

zł

23 489 979,51

22 420 380,47

30 805 053,02

36 687 252,42

25 669 136,45

28 580 332,03

wydatki inwestycyjne

zł

5 117 307,94

2 128 441,49

7 652 838,38

13 860 025,74

1 712 157,20

3 556 024,99

wydatki bieżące ogółem

zł

18 371 671,57

19 931 938,98

23 152 214,64

22 761 226,68

23 890 979,25

25 024 307,04

wydatki bieżące na
wynagrodzenia

zł

6 461 110,02

6 867 547,17

7 501 963,81

8 483 428,38

9 045 512,87

9 560 243,32

wydatki ogółem na 1
mieszkańca

zł

2 135,06

2 041,93

2 750,45

3 291,22

2 322,58

2 609,60

nadwyżka/deficyt

zł

- 1 234 942,48

391 957,77

- 4 602 481,07

- 3 740 053,64

2 171 992,00

1 315 397,48

zadłużenie na koniec roku

zł

7 502 690,00

7 424 510,00

7 983 980,00*

16 353 127,57

14 480 037,57

13 348 447,57

zadłużenie w stosunku do
planowanych dochodów

%

33,46

32,55

29,03

49,64

52,01

44,61

*stan na 30 czerwca
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków za rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz dane GUS

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody gminy systematycznie rosną (wyjątkowy skok roku
2011 był w dużej mierze wynikiem otrzymanych dofinansowań na realizację inwestycji
infrastrukturalnych współfinansowanych środkami EFRR w ramach RPO). Co ważne wzrost ten
dotyczy nie tylko corocznie lub okresowo waloryzowanych subwencji z budżetu centralnego, ale
także dochodów własnych gminy. Po latach stagnacji począwszy od roku 2011 widoczny jest w tym
zakresie pozytywny trend wzrostowy. O ile w roku 2010 dochody własne gminy stanowiły 27,20 %
dochodów ogółem, o tyle w roku 2013 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 38,57 %.
Z kolei w sferze wydatków widać, że po intensywnym wzroście z lat 2010 i 2011 kolejne dwa lata
przyniosły ograniczenie wydatków. W latach 2012 i 2013 istotnie mniejsze w stosunku do lat
poprzednich były wydatki inwestycyjne (efekt realizacji projektów współfinansowanych środkami
europejskimi). Pozwoliło to na powrót do bardziej zrównoważonego budżetu i wypracowania
nadwyżki budżetowej. Analizę nadwyżki/deficytu budżetowego na przestrzeni ostatnich 10 lat
prezentuje wykres zamieszczony poniżej.
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Ryc. 13 Dochody ogółem [w tys. PLN] i wydatki ogółem [w tys. PLN]Gminy Bolków w latach 2004 – 2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z powyższego zestawienia widać, że na przestrzeni dekady dochody Gminy Bolków wzrosły niemal
dwukrotnie. Nieco mniejszy był w tym samym czasie wzrost wydatków. Ograniczenie wydatków
w okresie lat 2012 i 2013 i prognozowane utrzymanie ich na zbliżonym do obecnego poziomie w roku
2014 będą również korzystne w kontekście zmiany od 2014 metody wyznaczania dopuszczalnego
zadłużenia, która do wyznaczania limitu wykorzystywać będzie dane z 3 poprzedzających lat.
Tabela 18 Struktura kwotowa wydatków budżetowych Gminy Bolków w PLN.
wyszczególnienie
Rolnictwo
Transport i łączność
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe (inwestycje)
Gospodarka mieszkaniowa, w tym:
- wydatki bieżące

2009

2010

2011

2012

2013

430 912,73

277 019,67

416 708,79

481 462,73

526183,55

1 450 906,82

1 204 150,00

1 527 097,37

984 611,14

960 728,20

86 133,92

415 682,97

120 387,73

1 440 963,45
335 173,49

568 928,17
105 912,17

840 340,47
903 695,59

237 808,26

678 824,00

180980,23

239 052,27
1 211 854,55
308 525,52

250 313,00

235 525,52

- wydatki majątkowe (inwestycje)

73 000,00

97 365,23

37 848,88

722.715,36

Działalność usługowa

30 900,34

31 000,00

30 944,10

5 215,23

20 324,22

Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2 459 423,93

3 355 081,85

2 659 900,03

2 736 774,00

2 959 712,00

256 073,55

276 952,96

364 370,02

405 647,28

367 889,19

Oświata i wychowanie, w tym :

7 589 659,81

8 224 578,00

8 830 019,26

9 337 074,71

9 741 458,03

- szkoły podstawowe

4 327 267,31

4 537 974,00

4 798 035,11

4 948 667,23

5 229 898,69

- oddziały przedszkolne w szkołach

440 896,89

500 739,00

586 453,28

653 523,52

652 548,38

- przedszkole

318 000,00

409 000,00

497 688,95

586 031,71

605 828,91

1 847 582,87

1 882 938,00

2 117 188,47

2 329 849,90

2 364 979,96

210 419,57

497 240,00

340 209,12

271 240,20

252 892,27

5 517 925,15
699 424,33

5 700 836,30
693 658,00

6 257 733,09
615 924,00

6 383 539,37
648 386,35

7 107 382,02
684 241,22

2 090 345,02

8 825 755,51

12 197 491,90

2 157 326,31

3 030 423,77

995 353,84

2 208 764,31

2 259 805,52

1 197 081,73

1 326 885,49

59 700
128 218,24

236 103,81
280 000,00

241 843,64
512 036,17

291 026,17
661 402,06

214 500,00
481 800,00

- gimnazjum
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
Obsługa długu publicznego

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków za rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz dane GUS
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Większą część budżetowych wydatków tworzą dwie pozycje – Oświata i wychowanie oraz Pomoc
Społeczna. Dodatkowo ich kwota wyrażana w złotych corocznie zwiększa się. Od czterech lat maleją
natomiast wydatki na Ochronę zdrowia.
Tabela 19 Struktura procentowa wydatków budżetowych Gminy Bolków.
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

Rolnictwo

1,92

0,90

1,14

1,88

1,84

Transport i łączność

6,47

3,91

4,16

3,84

3,36

Gospodarka mieszkaniowa, w tym:

1,38

0,81

0,91

0,41

3,16

Działalność usługowa

0,14

0,10

0,08

0,02

0,07

Administracja publiczna

10,97

10,89

7,25

10,66

10,36

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

1,14

0,90

0,99

1,58

1,29

Oświata i wychowanie, w tym :

33,85

26,70

24,07

36,37

34,08

Ochrona zdrowia

0,94

1,61

0,93

1,06

0,88

Pomoc społeczna

24,61

18,51

17,06

24,87

24,87

Edukacyjna opieka wychowawcza

3,12

2,25

1,68

2,53

2,39

9,32

28,65

33,25

8,40

10,60

4,44

7,17

6,16

4,66

4,64

Kultura fizyczna i sport

0,27

0,77

0,66

1,13

0,75

Obsługa długu publicznego

0,57

0,91

1,40

2,58

1,69

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Bolków za rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 oraz dane GUS

W latach 2012 i 2013 budżet Gminy Bolków po stronie wydatków zdominowany był przez Oświatę
i wychowanie oraz Pomoc Społeczną. W sumie generowały one odpowiednio 61,24 % i 58,95 %
wszystkich wydatków gminy. Kolejne dwie pozycje Administracja publiczna oraz Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska stanowiły po ok. 10 % wszystkich wydatków.
Oceny stanu finansów Gminy Bolków można dokonać przy pomocy podstawowej analizy
wskaźnikowej. Zostaną do niej wykorzystane poniższe wskaźniki.
wskaźnik obsługi zadłużenia pokazuje, jaką część dochodów ogółem gminy stanowi łączna kwota:
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi
w danym roku odsetkami od nich, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę
poręczeń przypadających w danym roku budżetowym, wykupów papierów wartościowych
emitowanych przez gminę; im wartość wskaźnika jest wyższa, tym gorszy stan finansów; maksymalna
dopuszczalna wartość wskaźnika to 15%;
wskaźnik długu pokazuje jaką część dochodów ogółem gminy w danym roku stanowi kwota łącznego
zadłużenia; im wartość wskaźnika jest wyższa, tym gorszy stan finansów; maksymalna dopuszczalna
wartość wskaźnika to 60%;
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wskaźnik inwestycji pokazuje jaki procent wydatków ogółem gminy stanowią wydatki inwestycyjne;
przyjmuje się, że wartość wskaźnika powinna znajdować się w przedziale 10-50%, zbyt niski poziom
wskaźnika oznacza ograniczone możliwości odbudowywania posiadanej infrastruktury i przez to niską
atrakcyjność inwestycyjną, natomiast zbyt wysoki poziom – ryzyko przeinwestowania grożące utratą
płynności finansowej i trudnościami w spłacie zobowiązań;
wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem wskazuje na stopień samodzielności
finansowej i uniezależnienia się gminy od zewnętrznych źródeł zasilania budżetu (dotacji, subwencji);
im wartość wskaźnika jest wyższa, tym lepiej - jako minimalna wartość przyjmuje się 15%;
wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca wskazuje możliwości realizowania
potrzeb społecznych; im wartość wskaźnika jest wyższa, tym większe możliwości.
Tabela 20 Analiza wskaźnikowa budżetu Gminy Bolków
wyszczególnienie
wskaźnik obsługi zadłużenia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6,13

4,78

5,93

10,29

12,69

11,79

wskaźnik długu

33,46

32,55

29,03

49,64

52,01

44,61

wskaźnik inwestycji

21,79

9,49

24,84

37,78

6,67

12,44

wskaźnik udziału dochodów
własnych w dochodach ogółem

33,82

33,03

27,20

24,26

33,29

38,56

2 022,82

2 077,63

2 339,52

2 955,70

2 519,10

2 729,71

wskaźnik dochodu przypadającego
na jednego mieszkańca
Źródło: dane UM Bolków

Mimo iż po roku 2010 wskaźnik obsługi zadłużenia zwiększył się niemal dwukrotnie w stosunku do lat
poprzednich, nadal utrzymuje się na bezpiecznym dla finansów gminy poziomie.
Wskaźnik długu utrzymywany był na bezpiecznym poziomie, poniżej 60% a wzrostowy trend z lat
2011 i 2012 został powstrzymany.
Gdyby odnotowany w latach 2012-2013 bardzo niski wskaźnik inwestycji miał się utrzymać przez
kolejne lata świadczyłoby to o tym, iż Gmina Bolków nie ma możliwości bieżącego odbudowywania
będącej w jej posiadaniu infrastruktury. Taka sytuacja jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia
lokowania w gminie nowych inwestycji.
Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem utrzymuje się na stabilnym poziomie
powyżej 30%.
Wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca mimo wyraźnego wzrostu w ostatnich
latach wciąż pozostaje niższy od średniej dla całego kraju i województwa.
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5.2. Planowanie strategiczne (opracowane i wdrażane programy krótko-, średnioi długookresowe, strategie branżowe i promocja gminy)
Władze Gminy Bolków rozumieją i doceniają wagę dokumentów planowania strategicznego. Są one
przygotowywane w wielu istotnych dla gminy obszarach, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
i przepisami a co nie mniej istotne systematycznie i terminowo. Tak więc przedmiotowy Program nie
jest jedynym dokumentem o tym charakterze obowiązującym w gminie. Należą do nich także:
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bolków na lata 2014-2020
• Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Bolków na lata 2010-2015.
• Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy
Bolków na 2014 r.
• Program współpracy Gminy Bolków na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi
• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Bolków na lata 2012-2016
• Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bolków na lata 2010 - 2013.
• Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Bolkowa
• Plan gospodarki odpadami Miasta i Gminy Bolków
• Plan Odnowy Miejscowości Kaczorów
• Plan Odnowy Miejscowości Mysłów
• Plan Odnowy Miejscowości Płonina
• Plan Odnowy Miejscowości Radzimowice
• Plan Odnowy Miejscowości Wierzchosławice
• Plan Odnowy Miejscowości Wolbromek
• Plan Odnowy Miejscowości Lipa
• Plan Odnowy Miejscowości Stare Rochowice
• Plan urządzeniowo-rolny dla Gminy Bolków
• Program ochrony środowiska Miasta i Gminy Bolków
• Program Rozwoju Lokalnego
• Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
dla Gminy Bolków na lata 2009-2015".
• Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolków na lata 2012-2017
Program Rozwoju Gminy Bolków na lata 2015-2020 będzie dokumentem komplementarnym
w stosunku do w/w i przy ich aktualizacji lub tworzeniu nowych dokumentów o podobnym
charakterze należy zachować spójność pomiędzy ich zapisami. Niniejszy Program zastępuje Strategię
Rozwoju Gminy Bolków na lata 2004-2014
W 2002 r. dla gminy opracowany został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Z uwagi
na zmieniające się z czasem potrzeby jest on na bieżąco zmieniany i poddawany aktualizacjom.
Kolejne uchwały zmieniające są aktualnie opracowywane (obręby: Mysłów, Lipa, Jastrowiec) lub będą
opracowane w najbliższym czasie (obręby: Gorzanowice, Wierzchosławice + Wierzchosławiczki +
Półwsie - lata 2014-2015, obręby: Wolbromek Sady Dolne, Sady Górne - lata 2015-2016, obręby:
Kaczorów, Stare Rochowice, Nowe Rochowice, Płonina – rok 2016)
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5.3. Kapitał społeczny (organizacje pozarządowe, aktywność mieszkańców
społeczna/gospodarcza/wyborcza).
Organizacje pozarządowe stają się w naszym kraju coraz istotniejszym elementem zrównoważonego
rozwoju społeczeństwa. W lokalnych środowiskach służą rozwiązywaniu problemów społecznych
i niwelowaniu różnic między mieszkańcami, ale także rozwojowi kultury, sportu czy biznesu.
Podmioty tak zwanego „trzeciego sektora” coraz częściej i w coraz większej ilości obszarów przejmują
zadania państwa czy samorządów i prowadzą działania na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych
mieszkańców gminy.
Na terenie Gminy Bolków działalność prowadzą następujące organizacje pozarządowe:
• Towarzystwo Miłośników Bolkowa
• Bractwo Rycerskie Zamku Bolków
• Porozumienie Prawicy Bolków 2002
• Towarzystwo Przyjaciół Wiejskiego Ogrodu Botanicznego "Arboretum" w Lipie
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mysłów
• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Bolkowie "Niezapominajka"
• Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne "Integracja" w Bolkowie
• Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dla Domu Dziecka im. H. Jordana w Kaczorowie
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
• Miejsko-Gminny Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
• Ochotnicza Straż Pożarna w Bolkowie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromku
• Ochotnicza Straż Pożarna w Lipe
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczorowie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Rochowicach
• Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Górnych
• Ochotnicza Straż Pożarna w Sadach Dolnych
• Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchosławicach
• Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie
• Polski Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Bolków
• Związek Sybiraków Koło Bolków
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Bolków
• Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bolkowie
• Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
• Polski Związek Wędkarski Koło Bolków
• Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy PIAST Bolków
• Ludowy Zespół Sportowy w Lipie
• Ludowy Zespół Sportowy Kaczorów
• Ludowy Klub Sportowy "Spójnia" Sady Górne
• Ludowy Zespół Sportowy "Nysa" Wolbromek
• Uczniowski Klub Sportowy "Piast" Bolków
• Świetlica Socjoterapeutyczna im. Św. Księdza Zygmunta Gorazdowskiego prowadzona przez
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa
• Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy
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•
•
•

Stowarzyszenie Miłośników Jastrowca. Jastrowiec w Sercu Sudetów
Stowarzyszenie „Dolina Świekotki”
Fundacja „Terra – Teraz Radzimowice”

Współpracę samorządu Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi reguluje i określa rokrocznie
opracowywany Program współpracy Gminy Bolków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Programy
ten powstaje w celu określenia zasad i form współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, które
wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz
jakość prowadzonych przez nie działań. Współpraca ta odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa,
pomocniczości, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Na realizację Programu
gmina w roku 2014 przeznaczyła 139 500,00 zł.
Według danych GUS w roku 2012 (dane publikowane co dwa lata) na terenie Gminy Bolków istniało
27 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.
Charakterystyczne jest, że większą aktywnością społeczną wykazywali się mieszkańcy obszarów
wiejskich, gdzie w przeliczeniu na 10 tys. ludności istniały 34 jednostki o tym charakterze.
W przypadku miasta na 10 tys. mieszkańców w 2012 roku działalność prowadziło 20 podmiotów
sektora NGO. Rozwój organizacji pozarządowych na terenie gminy, mierzony ilością rozpoczynających
działalność nowych podmiotów, jest w ostatnich latach wolniejszy niż wynikałoby to ze średnich dla
powiatu, regionu czy województwa. Potencjał mieszkańców w tym obszarze wydaje się więc jeszcze
nie w pełni wykorzystany.
Podobnie aktywność gospodarcza mieszkańców gminy posiada istotny margines rezerw. Według
danych GUS na terenie gminy w 2013 roku funkcjonowało 899 firm z czego 789 należało do sektora
prywatnego. Niemal wszystkie (za wyjątkiem 4) z pośród 328 podmiotów prowadzących działalność na
terenie wiejskim powstały w efekcie inicjatywy osób prywatnych. W mieście na zarejestrowanych
571 podmiotów gospodarczych tylko 470 to firmy niepubliczne.
W kontekście przytoczonych powyżej danych nie dziwi też mniejsza aktywność wyborcza mieszkańców
Gminy Bolków. W ostatnio przeprowadzonych wyborach do Europarlamentu w 2014 roku wzięło udział
15,90 % uprawnionych do tego mieszkańców gminy (liczba uprawnionych 8 814 osób). Średnia krajowa
wyniosła 23,82 %. Ostatnie wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej w październiku 2011 roku
przyciągnęły do urn 38,85 % uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Średnia krajowa
wyniosła 48,92 %. Największa frekwencja towarzyszyła wyborom prezydenckim w 2010 roku.
W pierwszej turze głosowało 45,47 % a w drugiej 54,94 %. Jednak i tym razem średnia krajowa była
wyższa i wyniosła 45.53 % w pierwszej i 55,31 w drugiej turze głosowania.
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Część II Analiza SWOT
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1. Mocne strony gminy
S 1 Położenie
Bolków leży na skrzyżowaniu dawnych szlaków komunikacyjnych z Wrocławia i Legnicy do Pragi.
Po dziś dzień ułatwia to połączenia gminy ze wszystkimi ważniejszymi ośrodkami miejskimi
regionu takimi jak Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, czy Wałbrzych. Biegnąca ze Świnoujścia droga
krajowa nr 3 prowadzi przez Bolków do przejścia granicznego z Czechami w Jakuszycach,
a rozpoczynająca się w Świeciu droga krajowa nr 5 przecina miasto prowadząc w stronę przejścia
granicznego z Czechami w Lubawce.
Sieć osadnicza gminy jest równomiernie rozłożona, a miasto Bolków stanowiące jej główny
ośrodek położone jest centralnie w stosunku do pozostałych jednostek. Ułatwia to dojazd do
centrum administracyjnego, handlowego i kulturalnego będącego jednocześnie największym
skupiskiem atrakcji turystycznych.
Uwarunkowania geologiczne wynikające z lokalizacji gminy Bolków na pograniczu Sudetów
Zachodnich i Środkowych uwidaczniają się w zróżnicowanej morfologii terenu, które
w połączeniu z innymi walorami przyrodniczymi nie tylko budują niepowtarzalny urok tych ziem,
ale także determinują występowanie bogactw mineralnych takich jak: wody glauberskie
i termalne, oraz surowce skalne i ceramiczne.
S 2 Zabytki
Bogata historia tych ziem pozostawiła swój ślad w postaci licznych zabytków kultury materialnej,
które przetrwały do dziś. Obiekty zróżnicowane pod względem funkcji, stylów i stanu
zachowania stanowią bogactwo kulturowe i istotny potencjał dla rozwoju
S 3 Środowisko naturalne
W Gminie Bolków występuje łącznie kilka czynników składających się na niepośrednie walory
środowiskowe tego terenu. Czyste środowisko naturalne jest efektem braku na obszarze gminy i w
jej bezpośrednim sąsiedztwie uciążliwych dla środowiska naturalnego zakładów przemysłowych.
Zróżnicowana morfologia w połączeniu z dominującym rolniczo-leśnym krajobrazem
i malowniczym ulokowaniem Bolkowa z górującym nad miastem zamkiem pozwalają postrzegać
walory krajobrazowe gminy jako istotną przewagę. Atrakcyjnemu ukształtowaniu terenu
towarzyszy też bogactwo lokalnej fauny, flory i elementów przyrody nieożywionej.
S 4 Tereny inwestycyjne
Gmina, a w szczególności miasto Bolków, posiada nowe tereny inwestycyjne. Najbardziej
atrakcyjne pod względem uzbrojenia, skomunikowania, ale też i ulg jakie mogą uzyskać przyszli
inwestorzy są tereny „Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości - Podstrefa Bolków" zlokalizowane bezpośrednio przy drodze krajowej Nr 5.
Wymienione powyżej elementy budują przewagę gminy Bolków nad innymi gminami (nie tylko
sąsiednimi) przede wszystkim w obszarze turystyki. Warto jednak wspomnieć też o innych mocnych
stronach jednostki odnoszących się do sfery społecznej i zarządzania. Tym samym w większym stopniu
dotyczą one mieszkańców gminy i wpływają bezpośrednio na warunki ich życia. Wymienić tu należy
przede wszystkim wysoki poziom wykorzystania zewnętrznych środków finansowych (funduszy unijnych)
do realizacji kapitałochłonnych zadań gminy, oraz konsekwentne utrzymywanie obiektów publicznej
służby zdrowia i placówek oświatowych na poziomie szkół podstawowych na terenach wiejskich.
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2. Słabe strony gminy
W 1 Baza noclegowa i gastronomiczna
Brak szerokiej i zróżnicowanej bazy noclegowej i gastronomicznej jest jednym z czynników
hamujących rozwój turystyki i uniemożliwiających pełne wykorzystanie potencjału gminy w tym
obszarze. Niedobory w tym zakresie bardzo dobrze mogłyby uzupełniać gospodarstwa
agroturystyczne i pensjonaty, które ze swej natury są obiektami małej i średniej wielkości a więc
idealnie wpisującymi się w charakter lokalnych atrakcji turystycznych.
W 2 Słabo rozwinięty przemysł i niska aktywność gospodarcza
Problem braku średniej wielkości i dużych zakładów jest szczególnie odczuwalny w mieście. Brak
jest zarówno podmiotów bazujących na lokalnych tradycjach przemysłowych jak i nowych
inwestorów, którzy gotowi są ożywić i rozwinąć produkcję w innych gałęziach. Niestety w ślad
za brakiem znaczących inwestycji zewnętrznych, idzie stosunkowo niewielka aktywność
gospodarcza mieszkańców gminy, przejawiająca się małą liczbą małych, lokalnych firm.
W 3 Zła sytuacja na rynku pracy
Konsekwencją słabo rozwiniętego przemysłu, przy jednoczesnym braku alternatywny w postaci
dobrze prosperujących innych gałęzi gospodarki, jest zła sytuacja na rynku pracy. Wysokie
bezrobocie jest przyczyną ubóstwa znacznej części społeczeństwa, tak w mieście, jak i na obszarach
wiejskich. Pociąga to za sobą cały szereg dodatkowych problemów takich jak zwiększone wydatki
gminy na pomoc społeczną, czy niski popyt na usługi świadczone przez lokalne firmy.
W 4 Wyludnianie się gminy
Zła sytuacja lokalnego rynku pracy i ograniczenia w kształceniu na poziomie ponadgimnazjalnym
zmuszają mieszkańców gminy do poszukiwania możliwości podniesienia standardu życia
i wykształcenia poza jej terenem. Niestety bardzo często opuszczają oni Bolków na stałe. Na
wysoką ujemną migrację nakłada się również ujemny przyrost naturalny (od pewnego czasu nie
tylko w Bolkowie, ale także na obszarach wiejskich). Powoduje to wyludnienie gminy
a dodatkowo niekorzystny jest fakt, że motorem tego zjawiska są ludzie najbardziej aktywni,
dynamiczni i przedsiębiorczy.
Oprócz wspomnianych wyżej niedostatków bazy noclegowej poważnym problemem dla dalszego rozwoju
turystyki na terenie gminy Bolków są między innymi: ciągle zbyt uboga oferta turystyczna (również w
odniesieniu do największej atrakcji jaką jest Zamek Bolków), nie w pełni wykorzystany potencjał
turystyczno-historyczny całej gminy, niewystarczająca (mało skuteczna) promocja już istniejących atrakcji
i brak koordynacji i współpracy podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki.
Atrakcyjność gminy z punktu widzenia jej mieszkańców obniżają problemy mieszkaniowe (zbyt mało
mieszkań socjalnych i komunalnych), niedostatki infrastrukturalne (zły stan dróg zwłaszcza
powiatowych i gminnych, bardzo niski stopień zwodociągowania i skanalizowania terenów wiejskich)
i bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (na zróżnicowane ukształtowanie terenu nakładają
się wieloletnie zaniedbania w tym zakresie – wysokie krawężniki, nierówne nawierzchnie, brak
dostępu do większości obiektów dla ludzi z dysfunkcją ruchu).
Wysokie bezrobocie i wynikające z niego powszechne ubóstwo implikują wysokie wydatki gminy
ukierunkowane na pomoc społeczną. To w znacznej mierze utrudnia kierowanie i tak skromnych
środków finansowych na niezbędne inwestycje prorozwojowe.
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3. Szanse
O 1 Rozwój turystyki
Znaczny potencjał turystyczny całej gminy stwarza ogromną szansę na dalszy i dużo bardziej
dynamiczny rozwój tej gałęzi. Rozwój ten powinien wynikać przede wszystkim z nowej, szerszej
i bardziej zróżnicowanej oferty usług kierowanych do osób odwiedzających gminę, ale też
powinien wpływać pozytywnie na estetykę gminy i poprawę ogólnodostępnej infrastruktury
drogowej, sportowej i rekreacyjnej. Podniosłoby to więc jakość życia mieszkańców, ale przede
wszystkim rozwój turystyki jest nadzieją na zmianę trudnej sytuacji na rynku pracy i ograniczenie
bezrobocia.
O 2 Ożywienie aktywności gospodarczej w oparciu o SSE i istniejące zasoby
Zrównoważona gospodarka nie może być oparta wyłącznie o jeden sektor (np. turystyczny).
Gmina Bolków posiada jednak możliwości pozyskania inwestorów operujących również w innych
branżach. Bazą dla lokowania nowych przedsiębiorstw mogą być tereny Kamiennogórskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - Podstrefa Bolków" zlokalizowane
bezpośrednio przy drodze krajowej Nr 5.
O 3 Lokalizacja węzła S-3
Ożywieniu działań w obrębie SSE Podstrefa Bolków, ale także rozwojowi turystyki może sprzyjać
poprawa jakości powiązań komunikacyjnych będąca następstwem budowy węzła S-3
i obwodnicy miasta Bolkowa. Inwestycje te podkreśliłyby jeszcze bardziej korzystne położenie
komunikacyjne miasta i dostosowały istniejące w tym zakresie rozwiązania do coraz wyższych
standardów i rosnących oczekiwań użytkowników dróg. Pozwoliłyby jednocześnie ograniczyć
ruch samochodowy w obrębie Bolkowa, co z kolei sprzyjałoby poprawie jakości powietrza
i obniżeniu poziomu hałasu w samym mieście, a w efekcie podniosłoby jego atrakcyjność
turystyczną.
Szansą na rozwój gminy byłaby też eksploatacja istniejących złóż mineralnych. Pamiętać jednak
należy, że musiałaby być ona prowadzona z najwyższym poszanowaniem dla środowiska naturalnego,
tak by nie wpłynęło to w sposób negatywny na rozwój turystyki. Oczywiście w tym kontekście
zagospodarowanie wód glauberskich czy geotermalnych mogłoby przynieść efekt synergii.
Pozyskanie nowych inwestorów do utworzonej podstrefy SSE jak i rozwój turystyki możliwe będą
jedynie przy założeniu prowadzenia mądrej polityki informacyjno-promocyjnej ze strony miasta.
Przekaz w tym zakresie musi być nie tylko rzetelny, pełny i aktualny, ale też zawierać elementy
wyraźnie odróżniające go od innych tego typu przekazów. Efektowna ale przede wszystkim
efektywna promocja jest szansą na zbudowanie przewagi konkurencyjnej nad innymi dolnośląskimi
gminami, które mogą obrać podobne kierunki rozwoju.
Pełnemu wykorzystaniu wszystkich stojących przed gminą Bolków szans sprzyjać będzie aktywne
pozyskiwanie i gospodarne spożytkowanie wsparcia finansowego wynikającego z rozpoczynającego
się właśnie nowego okresu alokacyjnego funduszy europejskich na lata 2014-2020, jak i innych
zewnętrznych źródeł współfinansowania założonych projektów. Ogrom zadań inwestycyjnych
stojących przed Gminą Bolków w perspektywie wynikającej z niniejszego Programu Rozwoju nie
pozwala na ich realizację wyłącznie w oparciu o ograniczone środki własne.
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4. Zagrożenia
T 1 Nierównomierny rozwój poszczególnych elementów składających się na ofertę turystyczną
Dynamiczny rozwój turystyki w gminie wymaga równoległych działań w wielu obszarach takich
jak infrastruktura noclegowa, gastronomia, infrastruktura komunikacyjna (trasy rowerowe, drogi
dojazdowe, ścieżki tematyczne, itd.) promocja. Konsekwencją braku koordynacji tych działań
może być stagnacja w ruchu turystycznym, do jakiej może dojść pomimo podejmowania trudu
realizacji pojedynczych inwestycji (turyści nie będą skłonni korzystać z bazy noclegowej jeżeli
gmina nie będzie oferować dostatecznej ilości atrakcji pozwalających na zagospodarowanie
czasu w trakcie pobytu dłuższego niż jednodniowy, i odwrotnie, atrakcje nie przyciągną turystów
jeżeli nie znajdą oni towarzyszącej im odpowiedniej bazy noclegowej czy gastronomicznej).
T 2 Ograniczenie zewnętrznych źródeł finansowania
Wiele aspektów bieżącego funkcjonowania gminy uzależnionych jest od otrzymywanych od
władz centralnych lub samorządowych wyższego szczebla dotacji celowych i subwencji,
a kapitałochłonne inwestycje realizowane są w dużej mierze przy współfinansowaniu środkami
pomocowymi UE. Ewentualne ograniczenie w dostępie do tych środków, albo zmniejszenie ich
wielkości mogłoby skutkować poważnym ograniczeniem podejmowanych zadań.
T 3 Pogłębiające się proces migracji i wyludnianie
Zagrożeniem jest nie tylko mniejsza ilość mieszkańców, ale też fakt, że gminę opuszczają przede
wszystkim ludzie młodzi (nie wracają po skończonej edukacji lub przenoszą się do miejsc, gdzie
znajdują pracę). Dalsze pogłębianie się tych procesów mogłoby w sposób znaczący uszczuplić
zasoby ludzkie a co za tym idzie obniżyć atrakcyjność inwestycyjną, ale też i potencjał
samorozwoju.
T 4 Zmiany w układzie komunikacyjnym węzła S-3
Nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje co do lokalizacji węzła S-3 w okolicach Bolkowa.
Istnieje więc niebezpieczeństwo zmiany rozwiązań na mniej korzystne dla miasta i całej
gminy. Szczególne zagrożenie wiązałoby się z ewentualną zmianą lokalizacji węzła (znaczące
odsunięcie od miasta) lub słabym skomunikowaniem skorygowanego przebiegu drogi S-3
z centrum miasta.
W samej gminie jak i w jej bezpośrednim otoczeniu można zidentyfikować jeszcze inne zagrożenia,
które jednak z uwagi na mniejszą skalę mogłyby mieć ograniczony lub tylko czasowy wpływ na dalszy
rozwój jednostki. Trzeba tu jednak wymienić kataklizmy, a zwłaszcza podtopienia i powodzie
związane z górskim charakterem rzek i niestabilnym poziomem płynących w niej wód oraz coraz
częstsze anomalie klimatyczno-pogodowe takie jak tornada czy wysokie amplitudy temperatury czy
opadów atmosferycznych.
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Część III Założenia Programu Rozwoju Gminy Bolków
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1. Analiza potrzeb i uwarunkowań rozwojowych
Stworzenie Programu Rozwoju Gminy Bolków na lata 2015 – 2020 wymagało ustalenia na jakim
etapie znajduje się ona obecnie, oraz jakie były źródła/kierunki przemian, które doprowadziły do
aktualnej sytuacji. W tym celu został sporządzony raport na temat stanu istniejącego, pogłębiony
o wybrane analizy historyczne (zwykle krótko lub średnioterminowe), który następnie podsumowano
analizą SWOT.
W ten sposób zidentyfikowano silne strony gminy, które należy nieustająco wzmacniać
i wykorzystywać, oraz słabe strony, odzwierciedlające najważniejsze problemy, z którymi należy się
jak najszybciej uporać dążąc do ich rozwiązania. Działania wzmacniające silne strony i poprawiające
sytuację w obszarach, w których występują główne problemy powinny być prowadzone w kontekście
pojawiających się szans i zagrożeń dla rozwoju gminy. Pozwoli to efektywnie wykorzystać sprzyjające
uwarunkowania zewnętrzne. Z drugiej strony stworzy warunki do tego by możliwie jak najlepiej
przygotować się do ewentualnych konsekwencji rozpoznanych zagrożeń, na które gmina
niejednokrotnie nie ma znaczącego wpływu.
Analiza obecnego stanu dokonana w oparciu o dane statystyczne i materiały źródłowe została
uzupełniona wynikami konsultacji społecznych, w tym badań ankietowych. Wyciągnięte z nich
wnioski pozwoliły na rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, oraz uszczegółowienie diagnozy.
Pokazały też jak mieszkańcy gminy widzą obecny stan jej rozwoju oraz jakie kierunki i narzędzia
rozwiązywania problemów są postrzegane przez nich jako najbardziej pożądane.
Połączenie obiektywnej diagnozy z wynikami konsultacji społecznych dało spójny i wyczerpujący
obraz aktualnego poziomu życia i pozwoliło na wytyczenie najistotniejszych obszarów, na których
władze lokalne powinny się skoncentrować, tak by skutecznie zapewnić dalszy rozwój Gminy Bolków.
Rozwój ten powinien być oparty o możliwie jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału gminy
i sprzyjających uwarunkowań zewnętrznych, a jednocześnie powinien uwzględniać oczekiwania
i aspiracje mieszkańców.
Główne obszary wymagające szczególnej aktywności Gminy Bolków w okresie 2015 - 2020 to:
•

Rozwój gospodarczy,

•

Rozwój turystyki,

Te dwa elementy będą stanowiły solidny fundament i podstawowy walor umożliwiający postęp
w trzecim zasadniczym obszarze, jakim jest:
•

Jakość życia mieszkańców gminy.

Z rozwojem gospodarczym wiążą się najważniejsze atuty Bolkowa, do których należą:
• Lokalizacja na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych - przecinające się drogi
krajowe Nr 5 i Nr 3 (w przyszłości S-3). Dzięki temu z miasta można dość szybko dotrzeć np.
do autostrady A-4 (drogą krajową Nr 3 – 30 km, drogą krajową Nr 5 – 42 km) lub do granicy
z Czechami (przejście w Lubawce - 32 km drogą krajową Nr 5, a przejście graniczne
w Jakuszycach - 60 km drogą krajową Nr 5).
• Zasoby w postaci terenów inwestycyjnych włączonych w ramy Kamiennogórskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – „Podstrefa Bolków" zlokalizowane
bezpośrednio przy drodze krajowej Nr 5.
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Z kolei rozwój turystyki w gminie Bolków winien oprzeć się o mocne strony jednostki, którymi są:
• Bogactwo zabytków i dziedzictwa kulturowego – zróżnicowanych pod względem funkcji,
epoki z jakiej pochodzą, a także stanu zachowania;
• Środowisko naturalne - czyste i bogate w walory przyrodnicze, a przez to atrakcyjne pod
kątem rozwoju różnego rodzaju form i profili turystyki (turystyka piesza, rowerowa,
agroturystyka, turystyka historyczna, kulturalna i krajobrazowa);
• Dostępność komunikacyjna – bliskość dużych ośrodków miejskich stanowiących zasób
potencjalnych turystów i dobre połączenia drogowe z tymi ośrodkami pozwalające na szybkie
dotarcie do Gminy Bolków i przez to umożliwiające również krótkie weekendowe pobyty gości.
Aktywność gminy w wytyczonych obszarach będzie wymagała działań skoncentrowanych na
głównych celach oraz podjęcia wysiłku inwestycyjnego. Ze względu na ograniczone możliwości
lokalnego budżetu szczególnie ważne jest, aby skoncentrować się na inwestycjach służących realizacji
celów strategicznych, to znaczy, że każdą planowaną inwestycję należy rozpatrywać pod kątem jej
zgodności z Programem, w myśl zasady „najpierw rzeczy najważniejsze”. Konsekwentna realizacja
zapisów dokumentu stworzy bowiem możliwości dla prowadzenia kolejnych inwestycji w innych
obszarach. Rozwój gospodarczy i rozwój turystyki przyczynią się od wzrostu dochodów gminy i jej
mieszkańców, a w konsekwencji ograniczenia wydatków w zakresie pomocy społecznej. To z kolei
pozwoli w kolejnych etapach wygenerować dodatkowe środki finansowe zwiększające możliwości
inwestycyjne gminy np. w obszarze edukacji, bezpieczeństwa czy ochrony środowiska.
Wzmacnianie atutów gminy wymaga rozwiązania istniejących problemów, oraz skoordynowanych
działań przede wszystkim w zakresie:
• Przygotowania atrakcyjnej oferty inwestycyjnej i zróżnicowanej oferty turystycznej;
• Rozważnej i efektywnej strategii promocyjnej ukierunkowanej z jednej strony na inwestorów,
a z drugiej na turystów;
• Poprawy stanu szeroko rozumianej infrastruktury i warunków życia mieszkańców gminy,
a w rezultacie powstrzymania niekorzystnych tendencji demograficznych.
Wynikająca z aktualnego stanu Gminy Bolków lista potrzeb rozwojowych jest długa nawet
w odniesieniu do tych najistotniejszych. Jednak możliwości ich pełnej i szybkiej realizacji są
uwarunkowane nie tylko leżącymi po stronie gminy czynnikami organizacyjnym, formalno-prawnymi
czy finansowymi, wynikającymi z ograniczonego budżetu jednostki. Przykładem mogą być tu niemal
wszystkie zadania w obszarze potrzebnych inwestycji infrastrukturalnych, do których należą między
innymi: poprawa stanu szlaków komunikacyjnych, w tym budowa obwodnicy miasta, modernizacja
lub naprawa nawierzchni wielu odcinków dróg różnej kategorii, chodników, budowa ścieżek
rowerowych, zatok dla pojazdów komunikacji publicznej, wymiana i uzupełnienie oświetlenia itp.
Realizacja niektórych z tych elementów jest całkowicie niezależna, lub zależna w niewielkim stopniu,
od działań władz lokalnych. Inne, które pozostają w jurysdykcji gminy napotykają na bariery
organizacyjne, techniczne, ale przede wszystkim na wspomniane bariery finansowe. Dodatkowym
problemem jest fakt, że wiele z tych zadań realizowanych jest w terenie podgórskim, co utrudnia ich
prowadzenie i późniejsze utrzymanie.
Rozbudowy wymaga też infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Dotyczy to budowy nowych
sieci na obszarach wiejskich oraz modernizacji sieci miejskich. W tym wypadku konieczność
prowadzenia prac w terenie górskim i podgórskim nie tylko stwarza kłopoty techniczne, ale w istotny
sposób podnosi koszt prac inwestycyjnych i późniejszej eksploatacji.
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Z kolei realizazacja zadań w sferze rozwoju gospodarczego wymagać będzie przede wszystkim
pozyskania nowych inwestycji, które będą lokowane na terenie Gminy Bolków. Trzeba jednak
pamiętać, że nie jest ona jedyną jednostką, która stara się o lokalizację nowych zakładów na swoim
obszarze. Czyni tak wiele gmin i niejednokrotnie mają ku te mu lepsze warunki i bogatsze
doświadczenie. Konkurencja w tym zakresie jest bardzo duża i w znacznej mierze wpływa na
skuteczność podejmowanych działań.
Podobnie silna konkurencja jest odczuwalna w sferze turystyki. Walory krajobrazowe, nawet jeżeli są
wsparte licznymi zabytkami nie wystarczają do przyciągnięcia dostatecznie licznej rzeszy turystów
w konteście innych dolnośląskich atrakcji turystycznych. Szczególnie w tej branży widać potrzebę
stałego oferowania nowych atrakcji, świadczenia kompleksowych usług i prowadzenia skutecznej
akcji promocyjnej.
Specyfiką branży turystycznej jest to, że mimo oczywistej konkurencji i zabieganiu o turystów,
w bardzo wielu przypadkach sukces jest efektem współpracy sąsiadujących ze sobą jednostek. Wiele
atrakcji turystycznych i związanych z nimi inwestycji infrastrukturalnych nie powinno być limitowana
granicami administracyjnymi a kooperacja prowadzona z korzyścią dla wszystkich partnerów może
dotyczyć kwesti organizacyjnych, technicznych, finansowania, wymiany doświadczeń, a przede
wszystkim promocji. Dobre efekty na polu promocji turystyki może też przynieść wykorzystanie
kontaktów gminy z partnerskimi jednostami z innych krajów.
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2. Misja gminy
Misja gminy stanowi ideę jej rozwoju, nadaje ogólny kierunek działań, oraz określa pośrednio
dziedziny, którymi władze powinny się zajmować w planowanym okresie.
Misja gminy z jednej strony jest przesłaniem i obietnicą skierowaną do jej mieszkańców. Dzięki niej
cele działalności władz powinny być lepiej zrozumiałe dla wszystkich obywateli. Z drugiej zaś strony
definiuje sposób, w jaki chce by gmina była postrzegana przez jej otoczenie. Określenie misji jest więc
publiczną częścią planu strategicznego.
Formułując misję gminy Bolków opierano się przede wszystkim na wynikach warsztatów z zakresu
analizy SWOT oraz głównych potrzebach wynikających z części diagnostycznej dokumentu
i wskazanych w przeprowadzonych ankietach. Misja Gminy Bolków jest jej indywidualnym,
generalnym planem ukształtowania mocnej pozycji wśród pozostałych jednostek samorządowych
województwa dolnośląskiego.

MISJA GMINY

Gmina Bolków dąży do stworzenia swoim mieszkańcom możliwości
wielopłaszczyznowego rozwoju w drodze pełnego wykorzystania
potencjału jakim dysponuje i pomnażania dotychczasowego dorobku.
Rozwój ten dotyczył będzie zarówno sfery zawodowej (poprzez
stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej wzbogacającej lokalny rynek
pracy) jak i społecznej (poprzez podniesienie jakości usług publicznych,
estetyki otoczenia i warunków do różnych form aktywności).

Zaproponowane w misji kierunki rozwoju wynikają z dotychczasowej aktywności władz gminy,
a jednocześnie odpowiadają na bieżące potrzeby lokalnej społeczności. Rozwój gospodarczy jest
możliwy dzięki pełniejszemu wykorzystaniu potencjału położenia i przygotowaniu nowych ofert
inwestycyjnych.
Równolegle z poprawą sytuacji gospodarczej powinno następować wielopłaszczyznowe wzbogacanie
oferty dotyczącej jakości życia. Stworzą się nowe możliwości zatrudnienia co przyczyni się do
wzbogacenia społeczeństwa, a w efekcie poprawy warunków życia. Poszerzy się też między innymi
oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna, poprawi ogólnodostępna infrastruktura i estetyka
otoczenia. To z kolei poprawi postrzeganie gminy jako obszaru atrakcyjnego do stałego zamieszkania
i zahamuje niekorzystne zjawisko migracji, które dotyka zwłaszcza młodą część lokalnej społeczności.
Podjęte działania wymagać będą dużej aktywności lokalnych władz nie tylko na polu inwestycji
infrastrukturalnych.
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3. Wizja gminy
Wizja gminy jest spojrzeniem w jej przyszłość, odzwierciedla oczekiwania i aspiracje jej mieszkańców,
i władz. Wskazuje miejsce na ścieżce rozwoju, w jakim Gmina Bolków pragnie i może się znaleźć
w perspektywie roku 2020. Rysuje przy tym jej obraz w sytuacji wypełnienia sformułowanej misji
i osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych. Musi być to obraz ambitny, ale nie przekolorowany,
do którego osiągnięcia należy dążyć w każdym z jego elementów. Stopień w jakim zostanie on
osiągnięty będzie zależał przede wszystkim od władz miasta, choć bez wątpienia wśród uwarunkowań
w jakich Program będzie wdrażany znajdą się też i takie na które gmina nie ma, lub ma bardzo
ograniczony wpływ. Nie może to jednak zwalniać z obowiązku konsekwentnej realizacji
wyznaczonych zadań.

WIZJA GMINY BOLKÓW W ROKU 2020
Wysiłki inwestycyjne i organizacyjne Gminy zaowocowały ulokowaniem na
terenach inwestycyjnych nowych podmiotów gospodarczych. Znalazły w nich
zatrudnienie głównie osoby zamieszkałe na terenie Gminy, co przyniosło
poprawę na lokalnym rynku pracy. Sytuacja ta dała też impuls do rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości. Powstają nowe, niewielkie podmioty, z których
część współpracuje, lub świadczy usługi na rzecz firm ulokowanych w SSE.
Na terenie całej gminy systematycznie rozwija się turystyka. Powstają nowe
atrakcje turystyczne, a w ślad za nimi poszerza się baza noclegowa
i gastronomiczna. Zamek w Bolkowie wciąż postrzegany jest jako największa
atrakcja turystyczna tej części Dolnego Śląska, ale coraz chętniej odwiedzane
są również inne miejsca na terenie gminy. Rośnie liczba osób odwiedzających
gminę w celach turystycznych i rekreacyjnych
Rozwój gospodarczy gminy i ożywienie w sektorze turystyki wpływają na
poprawę jakości życia mieszkańców. Pracę znalazła część osób pozostających
do tej pory bez zatrudnienia, inne pracują znacznie bliżej miejsca swojego
zamieszkania. Rosną średnie dochody gospodarstw domowych, a młodzi ludzie
coraz częściej dostrzegają możliwość rozwoju zawodowego
w dotychczasowym miejscu zamieszkania i świadomie rezygnują
z opuszczenia gminy na stałe. Na poprawę odbioru jakości życia w Gminie
wpływa również postęp w dostępie do usług publicznych i ich jakości.

Określenie pożądanego wizerunku gminy w perspektywie czasowej ujętej w Programie stanowi
podstawę do formułowania szczegółowych celów i działań zmierzających do realizacji nakreślonej
wizji.
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4. Obszary strategiczne
Na podstawie analizy obecnego stanu rozwoju gminy Bolków zidentyfikowano trzy główne,
połączone ze sobą i niekiedy ściśle od siebie zależne obszary, na których powinien koncentrować się
wysiłek programowy:
1. Rozwój gospodarczy gminy, a w szczególności miasta Bolkowa
2. Rozwój turystyki na terenie całej gminy
3. Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców
Wszystkie trzy obszary są bardzo pojemne i mogą być szeroko rozumiane. Nie należy ich jednak
w żaden sposób ograniczać. Program powinien koncentrować się w pierwszym rzędzie na tych
elementach wskazanych obszarów, które się wzajemnie wzmacniają tworząc rodzaj sprzężenia
zwrotnego - rozwój gospodarczy i większy ruch turystyczny sprzyjają zwiększaniu się dochodów
mieszkańców i gminy, a to zwiększa rynek usług i produktów podnoszących jakość życia.
W konsekwencji zwiększająca się jakość życia przyciąga inwestorów i wysokokwalifikowaną kadrę, co
z kolei sprzyja dalszemu rozwojowi gospodarczemu.
Rozwój gospodarczy będzie zależał od kilku najistotniejszych czynników, na których powinny
koncentrować się działania władz gminy. Zostały one wymienione w tabeli poniżej a związane są
przede wszystkim z pełnym wykorzystaniem potencjału wynikającego z utworzenia Podstrefy Bolków
w ramach Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej ożywienie wydaje się kluczem do
rozwoju gospodarczego całej gminy.
Dynamiczny rozwój turystyki na terenie całej Gminy Bolków i konkurowanie w tym zakresie z innymi
jednostkami wymaga jednoczesnej aktywności na bardzo wielu płaszczyznach i skoordynowania
działań władz samorządowych, lokalnych liderów gospodarczych, a także organizacji pozarządowych.
Istotne będą tu przede wszystkim działania zmierzające do:
- poszerzenia dotychczasowej oferty (również tej związanej z największą atrakcją turystyczną
jaką jest Zamek w Bolkowie),
- wykreowania nowych produktów pozwalających na prezentację gminy jako miejsca nie do
końca poznanego, a przez to, z punktu widzenia turysty, jeszcze bardziej atrakcyjnego do
dalszej eksploracji
- pozytywnych zmian w obszarze estetyki otoczenia i istniejącej infrastruktury – rewitalizacji
niektórych obiektów i układów urbanistycznych takich jak Rynek w Bolkowie oraz budowy
nowych np. ścieżek turystycznych, parkingów, toalet, miejsc postoju itd.
- zainicjowania przemian mentalnych lokalnej społeczności zwłaszcza w kierunku
uzmysłowienia jej szans płynących z rozwoju turystyki i aktywizacji np. w zakresie zakładania
gospodarstw agroturystycznych,
- wykreowania obrazu całej gminy jako turystycznej atrakcji Dolnego Śląska.
Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy w kontekście jej rozwoju gospodarczego powinno na
poziomie programowym koncentrować się przede wszystkim na poprawie aktualnie bardzo trudnej
sytuacji na rynku pracy, a w dalszej kolejności na rozwoju infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej (zwłaszcza na terenach wiejskich), poprawie stanu infrastruktury komunikacyjnej,
dostępności do tanich mieszkań (w szczególności lokali socjalnych i komunalnych) oraz poszerzeniu
spektrum oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej w zakresie odbiorcy masowego. Działania te
muszą być realizowane ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych.
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Ryc. 14 Główne czynniki rozwojowe obszarów kluczowych dla dalszego rozwoju Gminy Bolków

Czynniki
rozwojowe

Obszary
strategiczne

G M I N A

B O L K Ó W

Rozwój gospodarczy gminy,

Rozwój turystyki

Podniesienie jakości życia

a w szczególności miasta Bolkowa

na terenie całej gminy

wszystkich mieszkańców

Atrakcyjne
oferty
inwestycyjne,
w szczególności w odniesieniu do
terenów
Podstrefy
Bolków
utworzonej
w
ramach
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej;
Sprzyjające warunki i klimat dla
zakładania i prowadzenia na terenie
gminy działalności gospodarczej;
Dogodne połączenia komunikacyjne
terenów inwestycyjnych z rynkami
zbytu i zapleczem niezbędnym do
prowadzenia działalności;
Zasoby ludzkie dla nowych inwestycji
i rozwijającej się gospodarki;

Bogata, zróżnicowana i atrakcyjna
oferta związana z potencjałem
turystycznym całej gminy
Nowe
produkty
turystyczne
wzbogacające dotychczasową ofertę
również w odniesieniu do takich
atrakcji jak Zamek w Bolkowie;
Aktywność lokalnej społeczności
dostrzegającej w turystyce szanse
rozwojowe i konsekwencja władz
w rozwijaniu i promocji tej sfery;
Podstawowa
baza
noclegowa
i gastronomiczna;
Czyste środowisko naturalne;
Ogólnodostępna
infrastruktura
turystycznej, sportowa i rekreacyjna;
Bogata oferta kulturalna;
Dobrze
wykorzystany
potencjał
naturalny
i
zagospodarowane
istniejące obiekty turystyczne;
Promocja turystyczna gminy;

Sytuacja na rynku pracy warunkująca
zasobność budżetów gospodarstw
domowych
Dostępność
do
infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej i jakość
usług świadczonych w tym zakresie
Ogólnodostępna
infrastruktura
rekreacyjno-sportowa
Zróżnicowana
oferta
kulturalna
i rozrywkowa kierowana również do
ludzi młodych
Jakość dróg
Zasoby mieszkaniowe, a w szczególności
dostępność
lokali
socjalnych
i komunalnych
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5. Zgodność wizji i kierunków rozwoju Programu Rozwoju Gminy
Bolków ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Niektórych ważnych celów Gmina Bolków z przyczyn obiektywnych nie będzie w stanie osiągnąć
samodzielnie i samotnie – dlatego ważne jest rozwijanie współpracy z sąsiadami i partnerami
w regionie. Należy także w możliwie najwyższym stopniu wykorzystać efekt synergii płynący
z korelacji Programu Rozwoju Gminy Bolków z analogicznymi dokumentami opracowanymi dla jednostek
wyższego rzędu, przede wszystkim na
Ryc. 15 Schemat modelu gospodarczego regionu
poziomie
regionalnym.
Przygotowana
wynikający
ze
Strategii
Rozwoju
właśnie „Strategia Rozwoju Województwa
Województwa Dolnośląskiego 2020
Dolnośląskiego 2020” wskazuje na potrzebę
dalszego zwiększania znaczenia Dolnego
Śląska na mapie kraju i zjednoczonej Europy.
Wizja silnego i nowoczesnego regionu
zbudowana jest na modelu wzrostu opartym
o dwa filary:
• „Autostradę Nowej Gospodarki” – obszar
dynamicznego
rozwoju
przemysłu
opartego
na
najnowocześniejszych
technologiach
oraz
nowoczesnych
usługach, skupionych wokół istniejących
i projektowanych
ciągów
komunikacyjnych
(transportowych
i teleinformatycznych),
• Obszary o wybitnych wartościach
przyrodniczych,
uzdrowiskowych
i kulturowych,
w
tym
głównie:
źródło: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
Przedgórza Sudeckiego i Sudetów.
Widać więc pełną korelację między obszarami strategicznymi wskazanymi zarówno w skali całego
regionu jak i na poziomie lokalnym – w gminie. Oba modele na bazie rozwoju przemysłu i turystyki
widzą możliwość i konieczność budowania dostatniego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.
Tym samym nakreślona w Programie Gminy Bolków ścieżka rozwoju realizuje wizję województwa
zawartą w haśle: „blisko siebie – blisko Europy”. Gmina Bolków roku 2020 to integralna część
wspólnoty regionalnej, konsekwentnie budująca swoją konkurencyjną pozycję, a przy tym otwarta na
potrzeby mieszkańców, gości i partnerów. Spójny obraz regionu i gminy stanowią istotny atut
rozwojowy.
Autostrada Nowej Gospodarki ma również swój wymiar przestrzenny. Strategia wojewódzka
określa ją jako obszar o docelowo najwyższej w regionie dostępności transportowej. Osadzony na
istniejących i projektowanych ciągach autostrad i dróg szybkiego ruchu. Gmina Bolków,
a w szczególności miasto Bolków znajdują się w samym centrum tego obszaru. Tu bowiem dziś
krzyżują się drogi krajowe, a w niedalekiej przyszłości może powstać węzeł komunikacyjny na drodze
ekspresowej S-3 łączący ją z drogą krajową nr 5. Autostrada Nowej Gospodarki jest terenem o
najwyższej atrakcyjności lokalizacji produkcji na Dolnym Śląsku. Zgodnie z zapisem strategii
regionalnej wymaga między innymi szczególnie aktywnej obsługi prawnej i planistycznej, sprzyjającej
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powstawaniu i ukorzenianiu podmiotów gospodarczych, szczególnie tych o rodowodzie dolnośląskim.
Obszar ten może stać się kołem zamachowym całego regionu, pod warunkiem racjonalnych decyzji
lokalizacyjnych i inwestycyjnych. Założenia Programu Rozwoju Gminy Bolków dają podstawę do tego
by tak właśnie się stało.
Zgodność wizji i kierunków rozwoju Programu Gminy Bolków i Strategii Województwa Dolnośląskiego
wynikają również z faktu, że oba dokumenty zostały opracowane zgodnie z propozycjami zawartymi
w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Zakładają np. optymalne wykorzystanie
potencjałów endogenicznych poszczególnych terytoriów i osiągnięcie większej efektywności działań
przez skoncentrowanie interwencji na wybranych obszarach tematycznych i przestrzennych.
W przypadku obu dokumentów mamy więc wyznaczenie obszarów nowoczesnej gospodarki i turystyki
jako fundamentów rozwoju regionalnego warunkujących możliwość podnoszenia jakości życia
mieszkańców.
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6. Cele i zadania priorytetowe (strategiczne)
OBSZAR I – ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY,
A W SZCZEGÓLNOŚCI MIASTA BOLKOWA
CELE STRATEGICZNE:
1. Przyciągnięcie do gminy inwestorów, którzy ulokują na jej terenie nowe inwestycje.
2. Stworzenie sprzyjających warunków i klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Zapewnienie funkcjonalnych połączeń komunikacyjnych terenów inwestycyjnych
z rynkami zbytu i zapleczem niezbędnym do prowadzenia działalności.
4. Utrzymanie na terenie gminy zasobów ludzkich w postaci najbardziej przedsiębiorczych
osób stanowiących kadry rozwijającej się gospodarki.

Rozwój gospodarczy gminy jest niezwykle istotny. Stanowi on o możliwości zapewnienia większych
dochodów zarówno samej jednostki, jak i przede wszystkim dochodów osobistych jej mieszkańców.
W perspektywie programowej istotna jest jednak nie tylko wysokość dochodów, ale również ich
bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dochodów i pracy opierać się powinno na dywersyfikacji i tzw.
flexicurity: obecności i rozwoju jak największej ilości małych i średnich przedsiębiorstw możliwie
najbardziej zróżnicowanych branżowo. Jest to kluczowe z tego względu, że właśnie przedsiębiorstwa
z sektora MŚP są najbardziej elastyczne i najszybciej reagują na zmiany rynkowe, a z drugiej strony
wszelkie kryzysy, nawet jeśli dotyczą całej gospodarki, to ich skutki koncentrują się w wybranych
branżach. Dotyczy to zarówno podmiotów zewnętrznych, które będą lokowały swoje inwestycje
w przyszłości na terenie gminy, jak i rodzimych firm, które będą z nimi kooperowały, świadczyły
usługi dla ludności, czy po prostu prowadziły własną działalność.
Bardzo istotnym zadaniem stojącym przed lokalnymi władzami jest przyciągnięcie do gminy inwestorów,
którzy ulokują na jej terenie nowe inwestycje. Podstawą jest więc przygotowanie kompleksowej oferty
skierowanej do potencjalnych inwestorów. Powinna ona koncentrować się głównie na walorach
konkretnej lokalizacji, ale także ukazywać potencjał i zalety całej gminy. Niezbędne są przy tym inwestycje
w przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz rozbudowa infrastruktury drogowej, wodociągowej,
kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej (dostęp do szerokopasmowego Internetu). Działalność nowo
utworzonych podmiotów przyczyni się do zwiększenia dochodów gminy, ale przede wszystkim generować
będzie utworzenie nowych miejsc pracy. Zaowocuje to wzrostem dochodów zatrudnionych w nich osób i
ich rodzin, co z kolei przełoży się bezpośrednio na jakość ich życia. Jednocześnie młodzi ludzie dostrzegą
lepsze perspektywy rozwoju zawodowego, bez konieczności opuszczania gminy. Ponadto wspomniane
wcześniej zwiększenie dochodów własnych gminy umożliwi prowadzenie liczniejszych inwestycji
infrastrukturalnych i podejmowanie szerzej zakrojonych działań w sferze społeczno-kulturalnoedukacyjnej. Działania te przyczynią się także do postrzegania gminy jako miejsca bardziej atrakcyjnego do
zamieszkania i lokowania na jej terenie nowych inwestycji.
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Tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej to nie tylko kwestia
inwestycji w infrastrukturę, ulg podatkowych, itp.. To także budowanie w gminie pozytywnej
atmosfery wokół przedsiębiorczości, nastawienie na znajdowanie rozwiązań, łatwy dostęp do
rzetelnej i zrozumiałej informacji, sprawna i szybka obsługa w zakresie spraw leżących
w kompetencjach gminy i związanych przede wszystkim z gospodarką przestrzenną. Ważne jest aby
potencjalny inwestor nie miał problemu ze skontaktowaniem się z właściwą komórką w urzędzie
i mógł tam uzyskać maksymalną ilość informacji i pomoc. Dotyczy to szczególnie inwestorów
zagranicznych, których kłopoty wynikają nie tylko z bariery językowej, ale również z problemów ze
zrozumieniem polskiej struktury władzy i administracji. Standardem w tych warunkach musi być
najwyższa jakość obsługi inwestorów, m.in. poprzez zapewnienie im dostępu do aktualnej
i kompleksowej informacji.
Tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej powinno dotyczyć
w równym stopniu inwestorów „zewnętrznych”, jak i lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza osób
decydujących się na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej. Cenne byłoby
stworzenie choćby czasowych mechanizmów wsparcia ułatwiających im podjęcie decyzji i późniejszą
działalność zwłaszcza w początkowym okresie (projekty wspierające zakładanie firm i ich rozwój,
działalność instytucji otoczenia biznesu).
Kolejnym celem strategicznym w perspektywie najbliższych lat jest poprawa połączeń
komunikacyjnych. W odniesieniu do powstających terenów aktywności gospodarczej zapewnią one
ich funkcjonalne połączenia z potencjalnymi rynkami zbytu, a więc najważniejszymi ośrodkami
gospodarczymi regionu oraz, za pośrednictwem pobliskiej autostrady A-4 i przejść granicznych
z Czechami, z resztą naszego kraju i rynkami zagranicznymi. Oczywistym jest, że nie wszystkie decyzje
w tej sprawie leżą w gestii Gminy Bolków. Jednak nawet w najmniejszym stopniu nie zwalnia to
lokalnych władz z obowiązku zabiegania o pozytywne, z punktu widzenia gminy, rozwiązania
techniczne w ramach tych inwestycji i możliwie najszybszy czas ich realizacji. Poprawa jakości dróg
(tych najważniejszych ale i tych lokalnych) wpłynie pozytywnie zarówno na rozwój gospodarczy jak
i na rozwój turystyki, a przy tym podniesie jakość życia mieszkańców gminy.
Choć procesy demograficzne zwykliśmy umieszczać w sferze społecznej, to związek odpływu z gminy
ludzi młodych, przedsiębiorczych i aktywnych zawodowo, pozostaje w bardzo silnym związku
z rozwojem gospodarczym. To oni stanowią bowiem najbardziej wartościowe zasoby kadrowe dla
lokowania nowych inwestycji i rozwoju rodzimych przedsiębiorstw. Są tymi, którzy mogą łatwo
przekwalifikować się i zdobyć nowe kompetencje. Są przez to bardzo atrakcyjni dla pracodawców
planujących nowe inwestycje. Dlatego działania zmierzające do ograniczenia skali ich odpływu
z terenu gminy, z którym to zjawiskiem mamy do czynienia w szczególności na etapie edukacji
i wchodzenia na rynek pracy, powinny stanowić jeden z priorytetów.
Bardzo istotnym zadaniem lokalnych władz, w okresie kilku, a może nawet kilkunastu kolejnych lat
będzie budowanie wizerunku Gminy Bolków jako lokalnego, może nawet niewielkiego, ale prężnego
ośrodka gospodarczego. Jego realizacja musi odbywać się w oparciu o dużą aktywność członków
władz i administracji gminy (w miarę możliwości również powiatu i województwa), oraz
konsekwentne działania z zakresu PR.
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OBSZAR II – ROZWÓJ TURYSTYKI NA TERENIE CAŁEJ GMINY

CELE STRATEGICZNE:
1. Pełne wykorzystanie potencjału turystycznego całej gminy, w tym jej walorów
środowiskowych, krajobrazowych i bogactwa dziedzictwa historycznego.
2. Zaszczepienie idei rozwoju turystyki poza obszarem miasta i zerwanie ze stereotypem,
że jedyną atrakcją turystyczną gminy jest Zamek Bolków i ruiny Zamku Świny.
3. Utrwalenie pozycji Zamku Bolków jako „perły dolnośląskich średniowiecznych budowli
warownych” i jednej z największych atrakcji turystycznych między Wrocławiem
a Karkonoszami.
4. Aktywizacja lokalnej społeczności do podejmowania różnorakich aktywności w obszarze
turystyki (zwłaszcza aktywności gospodarczej) i koordynacja działań władz,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych celem dynamicznego i harmonijnego
rozwoju turystyki.
5. Osiągnięcie takiej pozycji marki Bolków na dolnośląskiej mapie ośrodków turystycznych,
która zagwarantuje gminie wymienianie jej w jednym rzędzie z takimi liderami jak
Szklarska Poręba, Karpacz, czy uzdrowiska Kotliny Kłodzkiej.
6. Zachowanie walorów środowiskowych.

Jednym z najbardziej spektakularnych przejawów przemian społeczno-gospodarczych jakie
w ostatnim 25-leciu zaszły w naszym kraju jest rozwój turystyki. Jest on jeszcze dynamiczniejszy niż
ten, jaki ma miejsce w tej branży w wysokorozwiniętych krajach europejskich, USA, Kanadzie, czy
niektórych krajach azjatyckich. Polacy nie tylko coraz częściej wyjeżdżają na rodzinne wakacje za
granicę, ale też coraz chętniej spędzają „długie weekendy”, krótkie urlopy, a nawet tradycyjne święta
poza domem. Coraz więcej też turystów zagranicznych odwiedza nasz kraj. Ich wizyty nie ograniczają
się już do tradycyjnego Krakowa z Wieliczką, Warszawy czy Gdańska. Równie chętnie odwiedzają
bardziej niszowe dla nich atrakcje i mniej popularne miejsca. Jednak w ostatnim czasie najbardziej
dynamicznie rozwija się nasza wewnątrzkrajowa turystyka indywidualna. Polacy w większym niż
kiedyś stopniu spędzają wolny czas aktywnie, lub po prostu poza miejscem zamieszkania, nawet jeśli
jest to tylko jeden czy dwa dni.
Wykorzystanie przez Gminę Bolków sprzyjających zewnętrznych uwarunkowań wynikających
z dynamicznego rozwoju branży turystycznej wymaga od niej i jej mieszkańców podjęcia rozlicznych
działań, które budować będą jej przewagę konkurencyjną nad innymi dolnośląskimi jednostkami.
Przede wszystkim gmina musi podjąć działania zmierzające do wzbogacenia swojej oferty
turystycznej. W dobie silnej konkurencji sam obiekt Zamku Bolków nie stanowi już takiego atutu.
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Pozycję tego typu atrakcji muszą też budować ściśle z nim związane i możliwie jak najliczniejsze
wydarzenia o charakterze historyczno-edukacyjnym, imprezy kulturalno-rozrywkowe, a nawet
ulokowane na jego terenie wydarzenia medialne czy rozrywkowe. Zamek Bolków powinien stać się
magnesem, który przyciągnie turystów, ale znaczna część związanej z nim oferty może znaleźć się też
poza jego murami. Dotyczy to na przykład najbardziej podstawowej infrastruktury turystycznej czyli
bazy noclegowej i gastronomicznej. Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju turystyki Gminy Bolków
zamek jako najcenniejszy i najbardziej identyfikowalny obiekt w gminie powinien pozostać jądrem jej
produktu turystycznego i w nawiązaniu do niego powinna powstać znaczna część nowych atrakcji.
Jak pokazuje przeprowadzona diagnoza Gminy Bolków na jej terenie zlokalizowane są nie tylko liczne
zabytki, ale jej atutem mogą być także miejsca o nieprzeciętnych walorach krajobrazowych i ciekawe
obiekty o charakterze przyrodniczym. Co ważne nie są one związane wyłącznie z miastem, a ich
rozłożenie przestrzenne pozwala na rozwój turystyki na obszarze niemal całej gminy. Również
w oparciu o ten potencjał muszą powstawać nowe oferty kierowane do turystów. Inicjatywa w tym
zakresie nie zawsze musi pochodzić bezpośrednio od gminy. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby,
gdyby z inspiracji władz lokalnych udało się ożywić aktywność lokalnej społeczności (zarówno
pojedynczych osób jak i organizacji pozarządowych). Przemiany mentalne w społeczeństwie
pozwalające np. dostrzec w turystyce szanse rozwojowe zwykle zachodzą bardzo powoli. Dlatego
wymagają konsekwencji władz w działaniu na rzecz rozwijaniu i promocji tej sfery.
Ponieważ zaproponowane obszary kluczowe dla rozwoju gminy obejmują jednocześnie z turystyką
rozwój gospodarczy w oparciu o przemysł, szczególną uwagę należy położyć na kwestie zachowania
stanu środowiska naturalnego. Trzeba mieć tu na uwadze zarówno ewentualne możliwe skutki
w postaci rzeczywistego wzrostu oddziaływania powstających zakładów na niektóre elementy
środowiska, jak i ewentualne konsekwencje czysto wizerunkowe z tym związane.
Ważny element w zakresie ochrony środowiska muszą stanowić działania na rzecz ograniczenia
niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej zarówno obiektów użyteczności publicznej, jak
i budynków mieszkalnych. Gmina musi nie tylko sama prowadzić działania zmierzające do
optymalizacji zużycia energii i jak najpełniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w zarządzanych przez siebie obiektach, ale w miarę możliwości powinna wpływać również na inne
funkcjonujące na jej terenie podmioty i osoby fizyczne by sięgały po nowoczesne i ekologiczne
rozwiązania w tym zakresie. Podejmowane w tym zakresie inicjatywy powinny przynieść wymierne
korzyści w postaci zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne i oszczędności finansowych
na etapie eksploatacyjnym. Mogą też być wykorzystywane w promocji gminy. Szczególną uwagę
należy zwracać na to, by polityka informacyjna w tym zakresie była spójna (w kontekście
jednoczesnego rozwoju przemysłu) i prowadzona ze szczególnym wyczuleniem na kwestie
zrównoważonego rozwoju.
Biorąc pod uwagę fakt, że gmina w znacznej swej części ma charakter rolniczy, warto przy tej okazji
zwrócić uwagę na niedogodności jakie mogą płynąć ze stosowania niektórych metod uprawy roślin
czy hodowli zwierząt. Ponieważ mimo swej uciążliwości dla otoczenia są one zgodne
z obowiązującym przepisami nie ma możliwości wprowadzenia administracyjnego zakazu ich
stosowania. Jednak powszechna akceptacja społeczna i poparcie dla rozwoju turystyki powinny
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uwzględniać również ten aspekt i skłaniać do ograniczonego ich stosowania. Podkreślić jednak przy
tej okazji należy, że ani rozwój turystyki, ani rozwój przemysłu nie mogą wpływać w sposób
negatywny

na funkcjonowanie

rolnictwa,

które

w

dalszym

ciągu pozostaje obszarem

o pierwszorzędnym znaczeniu dla funkcjonowania gminy.
Rozwijająca się na terenie gminy turystyka pozwoli na kreowanie większej ilości atrakcji kierowanych
nie tylko do gości, ale dostępnych również dla mieszkańców gminy. Będą oni korzystali
z ogólnodostępnej infrastruktury w postaci ścieżek rowerowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych,
bazy gastronomicznej, a przede wszystkim oferty kulturalnej.
Turystyka jest jedną z tych dziedzin, której rozwój na danym obszarze jest w sposób szczególny
warunkowany promocją. Ważna jest tutaj zarówno skala podejmowanych działań, jak i ich
efektywność. Skuteczny przekaz informacyjny płynący ze strony gminy musi uwzględniać korelację
czasową z pojawiającymi się nowymi produktami, atrakcjami czy wydarzeniami. Forma, treść,
a nawet kanały i sposoby komunikowania muszą być starannie dobierane z uwzględnieniem między
innymi specyfiki odbiorców do których kierowana jest oferta. Przekaz powinien przy tym posiadać
atrakcyjną formę i wyróżniać się na tle innych informacji o podobnej treści. Pamiętać też należy, że
działania promocyjno-informacyjne nie mogą kończyć się z chwilą zachęcenia turysty do odwiedzenia
Gminy Bolków. W trakcie pobytu musi on znaleźć wyczerpującą informację na temat celu swej wizyty,
ale także powinien mieć możliwość zapoznania się z pełną ofertą regionu, która być może zachęci go
do ponownego przyjazdu.
Cała opracowana już przecież strategia promocji gminy ma na celu wykreowanie jej pozytywnego
wizerunku, co wiązać się powinno z napływem większej ilości turystów, ale również z pozyskaniem
nowych inwestorów branżowych. Wdrożenie tego planu wymaga jednak bardzo konsekwentnych
i wieloletnich wysiłków. Konieczne w tym zakresie jest współdziałanie władz samorządowych oraz
organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych działających w zakresie turystyki, sportu,
rekreacji i kultury.
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OBSZAR III – Podniesienie jakości życia mieszkańców:

CELE STRATEGICZNE:

1. Stworzenie jak największej liczbie mieszkańców warunków do rozwoju zawodowego na
terenie gminy.
2. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk demograficznych w zakresie wysokiego ujemnego
przyrostu naturalnego i wysokiego ujemnego wskaźnika migracji, a także nie zawsze
ujmowanej w statystykach emigracji zagranicznej.
3. Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przy jednoczesnym
podniesieniu jakości usług aktualnie świadczonych w tym zakresie.
4. Modernizacja i rozbudowa szeroko rozumianej infrastruktury komunikacyjnej (drogi,
ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych, parkingi, zatoczki
autobusowe).
5. Poprawa usług w zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi (na poziomie żłobka
i przedszkola).
6. Wzbogacenie oferty kulturalnej i rozrywkowej kierowanej do odbiorcy masowego
7. Polepszenie dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Ulokowanie zagadnień związanych z podniesieniem jakości życia mieszkańców Gminy Bolków na
poziomie jednego z trzech obszarów kluczowych dla dalszego rozwoju jednostki świadczy o roli, jaką
lokalne władze przykładają do tego problemu. Obecna sytuacja w tym zakresie jest wynikiem szeregu
uwarunkowań zewnętrznych, ale też niekiedy wieloletnich zaniedbań i błędnych decyzji
podejmowanych w przeszłości. Trudno sobie wyobrazić, by w perspektywie czasowej nakreślonej
niniejszym dokumentem możliwe było rozwiązanie wszystkich zidentyfikowanych w tym obszarze
problemów. Być może niektóre z nich uda się przezwyciężyć w stopniu istotnym, a inne zaledwie
w zauważalnym, ale podjęcie działań jest niezbędne również w tych kwestiach, gdzie wyraźna
poprawa przyjdzie być może dopiero po roku 2020.
Jakość życia obywateli kształtowana jest przez dwa zasadnicze czynniki:
-

dochody własne mieszkańców, budujące ich zamożność, dzięki której mogą kształtować
standard życia;

-

usługi świadczone na ich rzecz przez państwo i samorząd.

Do priorytetowych zagadnień w obszarze podnoszenia jakości życia z całą pewnością należeć więc
będzie poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy. Mimo, iż znaczna część mieszkańców Gminy
Bolków mieszka na terenach wiejskich, a ich życie zawodowe związane jest z szeroko rozumianym
rolnictwem, to jednak najpoważniejszym problemem pozostaje tu wysoki odsetek osób
pozostających bez stałego zatrudnienia. Konsekwencją tego są niskie średnie dochody przypadające
na jednego mieszkańca. Taki stan rzeczy implikuje cały szereg niekorzystnych z punktu widzenia
kształtowania poziomu życia zjawisk. Obowiązujący w naszym kraju system pomocy społecznej nie
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umożliwia bowiem wsparcia osób bezrobotnych w stopniu pozwalającym im na utrzymanie jakości
życia na poziomie, który można by uznać za zadawalający.
Zaplanowany rozwój gospodarczy gminy, a w szczególności ulokowanie na jej terenie nowych
inwestycji generujących dodatkowe miejsca pracy, stworzy warunki do odczuwalnej poprawy w tej
materii. Niezbędne jest więc możliwie najszybsze pozyskanie inwestorów, którzy rozpoczną
tworzenie nowych podmiotów w szczególności na wydzielonym obszarze SSE. Równolegle
z pozyskiwaniem inwestorów zewnętrznych muszą być podejmowane kroki zmierzające do
aktywizacji i wsparcia lokalnych inicjatyw gospodarczych owocujących powstaniem nowych lub
rozwojem już funkcjonujących przedsiębiorstw. Większa ilość lokalnych firm jest bowiem równie
ważna jak nowe inwestycje. Tworzone przez nie miejsca pracy w większym stopniu nastawione są na
wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich.
Poprawa sytuacji na rynku pracy z całą pewnością pozwoli mieszkańcom Gminy Bolków, w większym
stopniu niż to się dzieje obecnie, wiązać swój rozwój zawodowy z miejscem aktualnego zamieszkania.
Osłabi to bardzo silne tendencje do opuszczania gminy w poszukiwaniu zatrudnienia i przyczyni się do
lepszego postrzegania gminy jako miejsca do życia. Wzmocnią się więzi łączące mieszkańców z tymi
terenami. W efekcie może też wzrosnąć ilość młodych osób, które zdecydują się na powiększenie
rodziny. Stabilniejsza sytuacja materialna, lepsze perspektywy i poczucie „znalezienia swojego
miejsca w życiu” sprzyja podejmowaniu takich decyzji. Notowany na terenie gminy ujemny wskaźnik
przyrostu naturalnego i ujemne wskaźniki migracji są na tyle wysokie, że w świetle ogólnokrajowych
prognoz na kolejne lata trudno oczekiwać radykalnych zmian w tym obszarze. Sukcesem będzie w tej
sytuacji nie odwrócenie trendów, ale już samo spowolnienie tempa w jakim zachodzą te niekorzystne
zjawiska demograficzne.
Drugim, obok sytuacji materialnej mieszkańców, czynnikiem kształtującym jakość życia na danym
obszarze jest dostępność do usług publicznych i jakość tych usług. Ich spektrum jest bardzo szerokie
i nie wszystkie mają jednakowo duże znaczenie dla całej populacji. Jednak w zdecydowanej większości
priorytetem pozostają te związane z edukacją, ochroną zdrowia i szeroko rozumianymi warunkami
mieszkaniowymi. W tym ostatnim obszarze celem strategicznym Gminy Bolków powinno być:
−

w odniesieniu do miasta - poprawa dostępności do tanich zasobów mieszkaniowych
(mieszkania komunalne i socjalne) i podniesienie jakości zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków,

−

w odniesieniu do terenów wiejskich - poprawa w dostępności do usług wodociągowych
i kanalizacyjnych.

Z osiągnięciem tych celów wiążą się zadania złożone technicznie i organizacyjnie, ale przede
wszystkim bardzo kapitałochłonne. Ich realizacja w stopniu umożliwiającym odczuwalną dla
zainteresowanych poprawę, będzie więc wymagała pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.
Znacznych nakładów inwestycyjnych wymagają też zadania związane z modernizacją i rozbudową
szeroko rozumianej infrastruktury komunikacyjnej. Konieczna jest między innymi poprawa stanu
nawierzchni dróg. Potrzeby widoczne są w zakresie zwiększenia ilość ścieżek rowerowych, poprawy
jakości chodników w mieście i ilości chodników na terenach wiejskich. Modernizacji wymagają:
infrastruktura oświetlenie miejsc publicznych, przejścia dla pieszych i parkingi. Dodatkowe problemy
w tej sferze wynikają z istniejących uwarunkowań własnościowych. Znaczna część będącej
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w najgorszym stanie infrastruktury pozostaje w zarządzie innych jednostek (między innymi powiatu
jaworskiego). Dlatego wysiłki gminy muszą w większym stopniu skupić się na współdziałaniu ze
starostwem powiatowym w zakresie realizacji najpilniejszych zadań.
Podnoszenie jakości życia mieszkańców wymaga, by w ślad za działaniami o charakterze
inwestycyjnym - budującymi niezbędną infrastrukturę, prowadzone były także działania
nieinwestycyjne tzw. „miękkie” – pozwalające na wykorzystanie posiadanej bazy w stopniu
optymalnym. Jak wykazały przeprowadzone konsultacje społeczne, istnieje wyraźna potrzeba
zwiększenia ilości inicjatyw dotyczących między innymi imprez o charakterze rozrywkowym,
ożywienia życia kulturalnego i organizacji zajęć dla osób w zaawansowanym wieku. Tworzenie np.
programów aktywizacyjnych dla młodzieży, osób starszych czy podlegających wykluczeniu powinno
w znacznej mierze spoczywać na organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach itp.).
Gmina powinna pełnić tu rolę wspierającą np. poprzez zapewnienie bazy lokalowej, wsparcia
organizacyjnego, a w miarę możliwości również finansowego. Zapleczem dla wielu z takich działań
mogą być nowoczesne i dobrze wyposażone świetlice wiejskie, w których animatorzy życia
społecznego, kulturalnego i rozrywki mogą realizować swoje projekty.
Pomimo rozdzielenia priorytetów rozwojowych gminy na trzy obszary, łatwo zauważyć, że są one
bardzo spójne i niejednokrotnie przenikają się wzajemnie. Realizacja poszczególnych celów będzie
oddziaływać nie tylko na obszar, do którego został on przypisany, ale również na pozostałe obszary.
Obrazuje to poniższy schemat.
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Ryc. 16 Przenikanie się wzajemne celów strategicznych z poszczególnych obszarów
cele strategiczne obszaru I – rozwój gospodarczy gminy
1.
2.
3.
4.

5

6

Przyciągnięcie do gminy inwestorów, którzy ulokują na jej terenie nowe
inwestycje.
Stworzenie sprzyjających warunków i klimatu dla prowadzenia działalności
gospodarczej.
Zapewnienie funkcjonalnych połączeń komunikacyjnych terenów inwestycyjnych
z rynkami zbytu i zapleczem niezbędnym do prowadzenia działalności.
Utrzymanie na terenie gminy zasobów ludzkich w postaci najbardziej
przedsiębiorczych osób stanowiących kadry rozwijającej się gospodarki.

cele strategiczne obszaru II – rozwój turystyki
5.

2

7

3
1

13

9
8

14

4
12

11

10

Pełne wykorzystanie potencjału turystycznego całej gminy, w tym jej walorów
środowiskowych, krajobrazowych i bogactwa dziedzictwa historycznego.
6. Zaszczepienie idei rozwoju turystyki poza obszarem miasta i zerwanie ze
stereotypem, że jedyną atrakcją turystyczną gminy jest Zamek Bolków i ruiny
Zamku Świny.
7. Utrwalenie pozycji Zamku Bolków jako „perły dolnośląskich średniowiecznych
budowli warownych” i jednej z największych atrakcji turystycznych między
Wrocławiem a Karkonoszami.
8. Aktywizacja lokalnej społeczności do podejmowania różnorakich aktywności
w obszarze turystyki (zwłaszcza aktywności gospodarczej) i koordynacja działań
władz, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych celem dynamicznego
i harmonijnego rozwoju turystyki.
9. Osiągnięcie takiej pozycji marki Bolków na dolnośląskiej mapie ośrodków
turystycznych, która zagwarantuje gminie wymienianie jej w jednym rzędzie
z takimi liderami jak Szklarska Poręba, Karpacz, czy uzdrowiska Kotliny Kłodzkiej.
10. Zachowanie walorów środowiskowych.

cele strategiczne obszaru III – podniesienie jakości życia mieszkańców

15

17
16

CELE STRATEGICZNE OBSZARU III

źródło: Materiały własne

11. Stworzenie większej liczbie mieszkańców warunków do rozwoju zawodowego na
terenie gminy.
12. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk demograficznych w zakresie wysokiego
ujemnego przyrostu naturalnego i wysokiego ujemnego wskaźnika migracji, a także
nie zawsze ujmowanej w statystykach emigracji zagranicznej.
13. Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przy jedno-czesnym
podniesieniu jakości usług aktualnie świadczonych w tym zakresie.
14. Modernizacja i rozbudowa szeroko rozumianej infrastruktury komunikacyjnej
(drogi, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych, parkingi).
15. Poprawa usług w zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi (poziom żłobka i przedszkola)
16. Wzbogacenie oferty kulturalnej i rozrywkowej kierowanej do odbiorcy masowego
17. Polepszenie dostępności podstawowej opieki zdrowotnej.
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7. System wdrażania i monitorowania Programu
Profesjonalne wykonanie zadania zawsze wymaga odpowiedniej kontroli. Systematycznie
przeprowadzany monitoring Programu pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów przy realizacji
założonych celów, jak również określi aktualny stopień wdrażania dokumentu. Zapewni także
zgodność efektów z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Bardzo często zaniechanie w zakresie
kontroli realizacji planu strategicznego skutkuje spadkiem skuteczności i efektywności procesu
wdrożeniowego.
Ponieważ Program Rozwoju Gminy jest dokumentem własnym władzy lokalnej, dlatego informacje
o stopniu jej realizacji powinny przede wszystkim stanowić materiał do analiz dla pracowników
Urzędu Miejskiego i Radnych Rady Miasta. Świadomość poczynionych postępów, lub ewentualnych
braków w tym zakresie, pozwoli na efektywniejsze planowanie bieżących działań i egzekwowanie
osiąganych rezultatów. Bezpośredni nadzór nad wdrażaniem Programu będzie należał do Burmistrza
Gminy Bolków. Jako najwyższy organ władzy wykonawczej podstawowego szczebla samorządowego
odpowiada on za kreowanie programu rozwoju, realizację polityki gminy oraz monitorowanie jej
wyników. Do wypełnienia tych zadań powinny zostać zaangażowane wszystkie podległe mu służby,
w szczególności działające w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Miejskiego i gminnych
jednostek organizacyjnych.
Ryc. 17 Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego

źródło: Urząd Miejski
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Dla potrzeb Programu Rozwoju Gminy Bolków opracowano także listę wskaźników służących ocenie
procesu jej wdrażania. Odnoszą się one do poszczególnych celów strategicznych wyznaczonych
w ramach wszystkich trzech kluczowych obszarów. Umieszczono je w zestawieniu tabelarycznym
wskazując jednocześnie minimalną częstotliwość z jaką powinny być mierzone i analizowane. Poziom
wskaźników oraz korzystne lub niekorzystne tendencje zmian ich wartości będą bezpośrednim lub
pośrednim skutkiem realizacji programu. Tabela zawiera również wykaz źródeł informacji, z których
można pozyskiwać dane niezbędne do ustalenia aktualnej wartości wskaźników.
Wskaźniki zostały dobrane w sposób umożliwiający jednoznaczną i obiektywną ocenę poziomu ich
osiągnięcia. Nie wyznaczono dla nich wartości docelowej. Punktem odniesienia będzie więc wartość
bazowa, a postęp we wdrażaniu Programu będzie mierzony postępem w stosunku do stanu
pierwotnego. Pierwszy pomiar i identyfikacja poziomu bazowego, powinna objąć okres bezpośrednio
poprzedzający wdrażanie dokumentu, a więc koniec roku 2014.
Uzyskany w oparciu o analizę wytypowanych wskaźników obraz można każdorazowo poddać
weryfikacji pod kątem odbioru społecznego. Można to zrobić w oparciu o badania ankietowe
prowadzone wśród mieszkańców, lub w drodze analizy opinii zebranych wśród właściwych
kompetencyjnie wydziałów Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
Monitoringowe funkcje realizowane będą także przez Radę Miejską. Zakłada się, że raz w roku (po
zebraniu danych w zakresie stopnia osiągnięcia wskaźników monitoringu) Burmistrz lub wyznaczona
przez niego osoba przygotuje raport w sprawie postępów we wdrażaniu Programu. Dokument ten
będzie przedmiotem dyskusji na sesji tematycznej Rady Miejskiej. Na bieżąco prowadzona będzie
zatem weryfikacja ustaleń Programu, a w razie potrzeby także ich aktualizacja.
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Tabela 21

Wskaźniki służące ocenie poziomu wdrażania Programu Rozwoju Gminy Bolków na lata 2015-2020
Wskaźnik

jednostka

Częstotliwość
[raz/….]

Źródła
informacji

• Nowe inwestycje gospodarcze ulokowane na
terenie gminy po roku 2014
• Liczba podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców
• Ilość nowych lub zmodernizowanych
rozwiązań komunikacyjnych
(obwodnice/skrzyżowania)
• Saldo migracji gminnych wewnętrznych

szt.

rok

szt.

rok

Urząd
Miejski
GUS

szt.

rok

Urząd
Miejski

osoba

rok

GUS

• Ilość nowych/przywróconych do dawnej
świetności/ zmodernizowanych obiektów i
atrakcji turystycznych
• Ilość nowych/przywróconych do dawnej
świetności/ zmodernizowanych obiektów i
atrakcji turystycznych poza terenem Bolkowa
• Ilość nowych atrakcji turystycznych
związanych z Zamkiem Bolków

szt.

pół roku

Urząd
Miejski

szt.

rok

Urząd
Miejski

szt.

rok

Urząd
Miejski

• Ilość inicjatyw podejmowanych przez lokalną
społeczność gminy w obszarze turystyki w tym
ilość podmiotów gospodarczych operujących
w tym zakresie

szt.

pół roku

Urząd
Miejski

Cel strategiczny

Obszar I - Rozwój gospodarczy gminy, a w szczególności miasta Bolkowa
Przyciągnięcie do gminy inwestorów, którzy ulokują na jej
terenie nowe inwestycje.
Stworzenie sprzyjających warunków i klimatu dla
prowadzenia działalności gospodarczej.
Zapewnienie funkcjonalnych połączeń komunikacyjnych
terenów inwestycyjnych z rynkami zbytu i zapleczem
niezbędnym do prowadzenia działalności.
Utrzymanie na terenie gminy zasobów ludzkich w postaci
najbardziej przedsiębiorczych osób stanowiących kadry
rozwijającej się gospodarki.
Obszar II – Rozwój turystyki na terenie całej gminy
Pełne wykorzystanie potencjału turystycznego całej
gminy, w tym jej walorów środowiskowych,
krajobrazowych i bogactwa dziedzictwa historycznego.
Zaszczepienie idei rozwoju turystyki poza obszarem miasta i
zerwanie ze stereotypem, że jedyną atrakcją turystyczną
gminy jest Zamek Bolków i ruiny Zamku Świny.
Utrwalenie pozycji Zamku Bolków jako „perły
dolnośląskich średniowiecznych budowli warownych” i
jednej z największych atrakcji turystycznych między
Wrocławiem a Karkonoszami.
Aktywizacja lokalnej społeczności do podejmowania
różnorakich aktywności w obszarze turystyki (zwłaszcza
aktywności gospodarczej) i koordynacja działań władz,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych celem
dynamicznego i harmonijnego rozwoju turystyki.
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Osiągnięcie takiej pozycji marki Bolków na dolnośląskiej
mapie ośrodków turystycznych, która zagwarantuje gminie
wymienianie jej w jednym rzędzie z takimi liderami jak
Szklarska Poręba, Karpacz, czy uzdrowiska Kotliny Kłodzkiej.
Zachowanie walorów środowiskowych.

• Ilość turystów odwiedzających gminę

osoba

rok

GUS

• Ilość inwestycji i projektów nieinwestycyjnych
z zakresu ochrony środowiska realizowanych
na terenie gminy poza sektorem prywatnym

szt.

rok

Urząd
Miejski

• Ilość miejsc pracy utworzonych w obrębie
nowych inwestycji lokowanych na terenie gminy
• Wskaźnik przyrostu naturalnego
• Saldo migracji gminnych wewnętrznych
• Saldo migracji zagranicznych

szt.

pół roku

osoba
osoba

rok
rok
rok

Urząd
Miejski
GUS
GUS
GUS

• ludność korzystająca z systemu wodociągowego
(na terenach wiejskich i w mieście)
• ludność korzystająca z systemu kanalizacyjnego
(na terenach wiejskich i w mieście)
• Długość rozdzielczej sieci wodociągowej
• Długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej
• Nakłady inwestycyjne gminy związane z
poprawą stanu szeroko rozumianej
infrastruktury komunikacyjnej
• Ilość inwestycji w zakresie poprawą stanu
infrastruktury komunikacyjnej realizowanych
na terenie gminy przez inne jednostki
(zgodnie z podziałem kompetencyjnym)
• Ilość miejsc w placówkach

% ogółu

rok

GUS

% ogółu

rok

GUS

km
km
PLN

rok
rok
rok

GUS
GUS
Urząd
Miejski

szt.

rok

Urząd
Miejski

szt.

rok

GUS

• Ilość ogólnodostępnych imprez o charakterze
kulturalnym i rozrywkowym

szt.

pół roku

Urząd
Miejski

Obszar III – podniesienie jakości życia mieszkańców
Stworzenie większej liczbie mieszkańców warunków do
rozwoju zawodowego na terenie gminy.
Ograniczenie niekorzystnych zjawisk demograficznych w
zakresie wysokiego ujemnego przyrostu naturalnego i
wysokiego ujemnego wskaźnika migracji, a także nie
zawsze ujmowanej w statystykach emigracji zagranicznej.
Poprawa dostępności do infrastruktury wodnokanalizacyjnej przy jedno-czesnym podniesieniu jakości
usług aktualnie świadczonych w tym zakresie.

Modernizacja i rozbudowa szeroko rozumianej
infrastruktury komunikacyjnej (drogi, ścieżki rowerowe,
chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych, parkingi).

Poprawa usług w zakresie opieki nad najmłodszymi dziećmi
(poziom żłobka i przedszkola)
Wzbogacenie oferty kulturalnej i rozrywkowej kierowanej
do odbiorcy masowego
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8. Źródła finansowania, programy operacyjne
Realizacja zadań wymaga nakładów finansowych przekraczających możliwości budżetu Gminy
Bolków, dlatego niezbędne jest poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Szanse na to
stwarzają m.in. różnego rodzaju krajowe i międzynarodowe programy związane między innymi
z rozpoczynającą się właśnie nową perspektywą finansową funduszy europejskich. Dlatego konieczne
jest ich staranne monitorowanie w zakresie pojawiających się możliwości, a następnie bardzo
skuteczne aplikowanie o wsparcie. Środki te powinny być wykorzystywane w jeszcze większym niż do
tej pory stopniu, bowiem ich dostępność w przyszłości będzie prawdopodobnie znacznie mniejsza.
Ograniczeniem na jakie Bolków napotka z całą pewnością, będzie zdolność gminy do zapewnienia
wkładu własnego. Dlatego pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji rozwojowych
nie może ograniczać się do aplikowania o środki pochodzące z programów Unii Europejskiej, ale musi
uwzględniać też angażowanie kapitału prywatnego, czy optymalizację dotychczasowego zadłużenia
i gospodarowania majątkiem.
Program Rozwoju Gminy Bolków realizowany będzie w kontekście założeń nakreślonych dla całego
województwa dolnośląskiego i kraju. Dlatego jego spójność z dokumentami strategicznymi dla tych
obszarów jest nie tylko naturalna, ale wręcz konieczna. Zapewni ona bowiem możliwość korzystania
ze wsparcia finansowego w ramach programów krajowych oraz programów finansowych z funduszy
Unii Europejskiej. Perspektywa czasowa aktualnego dokumentu nie przypadkowo jest całkowicie
zbieżna z nową perspektywą finansową funduszy europejskich. Stanowić one bowiem powinny
bardzo istotny element finansowania znacznej części działań podejmowanych przy jej realizacji.
Dlatego niezwykle ważne jest racjonalne wykorzystanie środków finansowych możliwych do
pozyskania w ramach unijnej polityki rozwoju. Tym bardziej, iż prawdopodobnie będzie to ostatni
okres korzystania z tak znaczących funduszy z tego źródła. Zbudowanie przy ich wykorzystaniu
trwałych podstaw rozwoju gospodarczego i społecznego będzie miało kluczowe znaczenie dla
dalszego rozwoju gminy.
Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech
polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki
Rybołówstwa. W Umowie wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych dokumentów
strategicznych, oraz dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy 2004-2006
i 2007-2013. Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.: cele i priorytety interwencji w ujęciu
tematycznym i terytorialnym, układ programów operacyjnych i zarys systemu finansowania
oraz wdrażania. Ujęte w niej dokumenty zaprogramowane na perspektywę finansową UE na lata
2014-2020 obejmują:
•
Program Inteligentny Rozwój 2014-2020
•
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
•
Program Polska Cyfrowa 2014-2020
•
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
•
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
•
Program Polska Wschodnia 2014-2020
•
Program Pomoc Techniczna 2014-2020
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Ryc. 18 Możliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć środkami z Funduszy pomocowych Unii Europejskiej

UMOWA PARTNERSTWA
źródła środków włączonych w realizację Umowy Partnerstwa dla Polski 2014 - 2020

alokacja w ramach funduszy objętych zakresem
środki koordynowane
pochodzące z programów
Polityka Spójności

Wspólna Polityka Rolna

(EFRR, EFS, FS)

filar II - rozwój
obszarów wiejskich

Wspólna Polityka
Rybołówstwa

zarządzanych bezpośrednio
przez KE

(EFMR)

Program Rozwoju Obszarów Morskich
i Rybackich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Horyzont 2020

CEF - Łącząc Europę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRR i MIiR
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W odniesieniu do zadań inwestycyjnych i tzw. „projektów miękkich” realizowanych bezpośrednio
przez Gminę Boków najistotniejszymi źródłami współfinansowania będą: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020 oraz program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Baczną uwagę należy zwracać też na
możliwość wsparci finansowego wynikającą z realizacji licznych programów sektorowych wdrażanych
przez poszczególne ministerstwa np. w obszarze kultury, edukacji, infrastruktury, ochrony
środowiska.
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