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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Bolków

Kolejny już raz, na zakończenie kadencji oddajemy w Państwa ręce Biuletyn In-
formacji Gminnej, w którym zawarliśmy wiadomości o różnorakich działaniach, 
w tym inwestycyjno-remontowych podjętych w latach 2015 – 2018. To między 
innymi płacone przez Państwa podatki umożliwiły wykonanie tych zadań, dlatego 
uważamy, że powinni Państwo wiedzieć, na co zostały przeznaczone wpłacone do 
gminnej kasy pieniądze. Czy zostały one celowo i gospodarnie spożytkowane, mogą 
Państwo ocenić na podstawie przedstawionego podsumowania. Znajdą  Państwo w 
biuletynie informacje min. o wyremontowanych drogach, rewitalizowanych zabyt-
kach, rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, wyposażeniu szkół w nowoczesne 
środki dydaktyczne, doposażeniu placów zabaw i miejsc rekreacji.
Mijająca kadencja była wyjątkowa ze względu na ostatnią być może tak dużą pomoc  
Unii Europejskiej przeznaczoną dla samorządów. Nie było łatwo, ale mamy nadzie-
ję, że pozytywnie ocenią Państwo wynik naszych starań o europejskie środki pomo-
cowe. Pieniądze, które zdobyliśmy ze źródeł zewnętrznych , również krajowych, to 
istotny wkład  w planowane, wykonane oraz będące w trakcie realizacji inwestycje i 
remonty w naszej gminie. 

Przedsięwzięcia zrealizowane ze środków własnych i z dofinansowaniem zewnętrznym krajowym.

2015Przebudowa nawierzchni 
drogi położonej na działce nr 
ewid. 436 w Mysłowie (0+000 
- 0 + 078)

Całkowita wartość zadania: 65 525,00 zł
Wysokość dotacji: 51 245,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 14 280,00 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 78 mb (szerokość ok. 3,5 m)
ZAKRES PRAC:
- wykonanie korytowania,
- usunięcie istniejącej zniszczonej 
- zmieszanej podbudowy,
- wykonanie nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu 
kamiennego o uziarnieniu 0-63,
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-b
tumicznej o grubości średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa 
ścieralna 4 cm),
- odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego, warstwa o grubości 15 
cm.

WYKONAWCA:
Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków
TERMIN ZAKOŃCZENIA 
ZADANIA: Wrzesień 2015
Remont i modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Świer-
czewskiego 1-7 w Bolkowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
• przebudowę ścianek działowych z bloczków gazobetonowych gr. 8 cm 
wraz z obustronnym otynkowaniem,
• zamurowanie otworów drzwiowych,
• sadzenie ościeży w otworach drzwiowych wraz z wykonaniem nad-
proży,
• osadzenie stolarki drzwiowej aluminiowej z szybą antywłamaniową 
- drzwi wejściowe,
• wyrównanie podłoża i wykonanie posadzki - wykonanie spadku 6% 
w korytarzu szaletu,
• ułożenie kostki granitowej przed wejściem do szaletu,
• okładziny ścienne z płytek glazurowanych
• pomalowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów,
• montaż nowych urządzeń sanitarnych, przewodów wentylacyjnych, 
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opraw oświetleniowych typu LED, uchwytów w ustepach dla osób nie-
pełnosprawnych oraz grzejników elektrycznych. 
Koszt brutto: 92.665,30 zł. 
Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wizyjnego 
parku miejskiego w Bolkowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej:
• uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych umożliwiają-
cych wykonanie robót budowlanych. 
2. Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, zmien-
nych oraz porządkowych.
3. Wybudowanie zaprojektowanej sieci monitoringu i jej uruchomienie.
Koszt: brutto: 84.249,99 zł.
Przebudowa nawierzchni drogi położonejna działce nr 
285 w Mysłowie.
Całkowita wartość zadania: 62 283,00 zł
Wysokość dotacji: 48 867,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 13 416,00 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 130 mb (szerokość ok. 3,00 m)
ZAKRES PRAC:
- wykonanie korytowania,
- usunięcie istniejącej zniszczonej - zmieszanej podbudowy,
- wykonanie nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu 
kamiennego,
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 
średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
- odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego warstwa o grubości 15 
cm.
WYKONAWCA:
Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Bolkowie.
Zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego w miejsco-
wości Lipa. 
Zadanie realizowane w ramach: konkursu „ Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi” w 2015 roku finansowanego z Budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.
Zakres prac:
1. Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych średnicy 60 mm 
o rozstawie 2,5 m i wysokości 3 m, mocowanie siatki do rozpiętych 
poziomo co 50 cm drutów stalowych ocynkowanych, powlekanych 
– siatka polipropylenowa – długość ogrodzenia ok. 81 m zgodnie z 
załączonym przedmiarem robót. Brama 1kpl. wys. 2,5 m szer. 5 m z 
siatki stalowej ocynkowanej powlekanej o oczkach 4x4 cm w ramach 

stalowych na gotowych słupkach. Furtka szt. 1 wys. 2 m szer. 1 m z 
siatki stalowej ocynkowanej powlekanej o oczkach 4x4 cm w ramach 
stalowych na gotowych słupkach. Profil Stalowy ocynkowany usztyw-
niający ogrodzenie montowany pomiędzy słupkami na wys. 4 m na całej 
długości ogrodzenia.
2. Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych średnicy 60 mm o 
rozstawie 2,5 m i wys. 2 m mocowanie siatki do rozpiętych poziomo co 
50 cm drutów, ocynkowanych, powlekanych – długość ogrodzenia ok. 
54 m zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Furtka szt. 2 wys. 2 m, 
szer 1 m z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej o oczkach 4x4 cm w 
ramach stal. na gotowych słupkach.
Całkowita wartość zadania 32.735,18 zł.
Dofinansowanie                  16.367,00 zł.
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 
576 w Kaczorowie. 
Szczegółowy zakres zadania:
Jezdnia
Zaprojektowano pas ruchu o szerokości nawierzchni 3,00 m,
Projektowana konstrukcja wg. Katalogu typowych konstrukcji na-
wierzchni podatnych i półsztywnych jest następujący :- profilowanie i 
zagęszczenie podłoża,
- podbudowa z niesortu 0/63 grubość 15 cm - warstwa dolna,
- podbudowa z niesortu 0/31,5 grubość 10 cm – warstwa górna,
- warstwa wiążąca z masy asfaltowej grubość 4 cm,
- warstwa ścieralna z masy asfaltowej grubość 4 cm,
- krawężniki wraz z wykonaniem ław 5 m.
Zjazdy do posesji
Przewiduje się odtworzenie istniejących zjazdów.
Pobocza
Przewiduje się wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej 0/31,5 o 
uziarnieniu ciągłym.
Odwodnienie
Należy zachować istniejące spadki stanowiące odwodnienie powierzch-
niowe, kierujące wody opadowe do istniejącego rowu. Należy wykonać 
remont dwóch przepustów o śr. 400 i 800 mm oraz oczyścić i pogłębić 
istniejące rowy.
Oznakowanie pionowe
Wprowadza się oznakowanie znakami pionowymi D-46 - droga we-
wnętrzna i D-47 – koniec drogi wewnętrznej.
Wartość robót - 168.261,02 złotych brutto
Dotacja z MAiC – 134.608 zł
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działkach nr 
450 i  790 w Mysłowie
Długość nawierzchni do przebudowy: 142 mb (szerokość ok. 3,00 m)
Całkowita wartość zadania: 83 193,00 zł
Wysokość dotacji: 65 302,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 17 891,00 zł 
ZAKRES PRAC:
- wykonanie korytowania,
- usunięcie istniejącej zniszczonej - zmieszanej podbudowy,
- wykonanie nowej podbudowy na głębokości średnio 20 cm z niesortu 
kamiennego,
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego,
-wykonanie jednostronnie koryta ściekowego, które zapewni odpow-
iednie kierowanie wód deszczowych i tym samym zapobiegnie w 
przyszłości kolejnym zniszczeniom,
-wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 
średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
-odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego  warstwa o grubości 15 
cm.
WYKONAWCA:
Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Bolkowie.
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 
ewid. 288 w Mysłowie ( 0+000 - 0 + 200)
Całkowita wartość zadania: 96 260,92 zł
Wysokość dotacji: 75 565,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 20 695,92 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 200 mb (szerokość ok. 4,00 m)

ZAKRES PRAC:
- wykonanie korytowania i usunięcie istniejącej zniszczonej - zmiesza-
nej podbudowy,
- wykonanie profilowania oraz nowej podbudowy na głębokości średnio 
20 cm z niesortu kamiennego,
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 
średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
- odtworzenie poboczy,
- oczyszczenie przepustów i rowów odprowadzających wodę z jezdni.
WYKONAWCA:
Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Bolkowie.
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr  
449 w Mysłowie               
Całkowita wartość zadania: 54 014,00 zł
Wysokość dotacji: 9 021,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 44 993,00 zł
ZAKRES PRAC:
- wykonanie korytowania,
- usunięcie istniejącej zniszczonej - zmieszanej podbudowy,
- wykonanie profilowania oraz nowej podbudowy na głębokości średnio 
20 cm z niesortu kamiennego,
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 
średnio 8 cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm),
- odtworzenie poboczy z niesortu kamiennego warstwa o grubości 15 
cm.
WYKONAWCA:
Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Bolkowie.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sta-
rych Rochowicach, dz. nr 522
Całkowita wartość zadania: 259 696,59 zł
Wysokość dotacji:   99 540,00 zł
Budżet Gminy Bolków: 166 156,59 zł 

Długość nawierzchni do przebudowy: 395 mb (szerokość ok. 4,00 m)
ZAKRES PRAC:
- wykonanie odprowadzenia wód opadowych z powierzchni jezdni po-
wierzchniowo zgodnie ze spadkiem poprzecznym,
- podbudowa z niesortu 0/63 grubość 20 cm,
- warstwa wiążąca z masy min. – asfaltowej grubości 4 cm,
- warstwa ścieralna z masy mineralno -asfaltowej grubość 4 cm,
- wykonanie poboczy z niesortu kamiennego,
- wykonanie zjazdów do posesji przy projektowanej drodze.
WYKONAWCA:
Gminno Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Bolkowie; ul. Kolejowa 5; 59-420 Bolków
INNE 
Przygotowanie PROGRAMU GOSPODARKI NISKO-
EMISYJNEJ DLA Gminy Bolków 
Koszt: 38 996 zł
Dofinansowanie: 33 147 zł z NFOŚiGW
Przygotowanie PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY 
BOLKÓW
Koszt: 8 000 zł
Dofinansowanie: 6400 zł z Ministerstwa Gospodarki

Monitoring w Parku Miejskim

Droga przy działce nr 436 w Mysłowie 

Odnowiony szalet
publiczny

1

Asfaltowa nawierzchnia drogi w 
St. Rochowicach na dz. nr 522



Przebudowa nawierzchni 
dróg wewnętrznych na tere-
nie Bolkowa: ul.Jeleniogór-
ska, Słoneczna, Świerczew-
skiego, Młynarska.

Całkowita wartość zadania : 338.376,56
Wysokość dotacji :                100.000,00
Budżet Gminy Bolków :       238.376,56
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,546 km

ZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- profilowanie i zgęszczanie podłoża,
- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 
cm,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych,
WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
Przebudowa nawierzchni drogi – ul. Kamiennogórska w 
Bolkowie.
Całkowita wartość zadania :   98.052,71
Budżet Gminy Bolków :         98.052,71
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,115 km
ZAKRES PRAC:
- koryta wykonywane mechanicznie,
- profilowanie i zgęszczanie podłoża,
- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 
cm,
- krawężniki betonowe,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- zakup i montaż tablic, ławek, stojaka na rowery
WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Lipie dz. nr 35.
Całkowita wartość zadania : 135.076,44
Wysokość dotacji :                  27.468,00
Budżet Gminy Bolków :       107.608,44
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,109 km +0,100 km
ZAKRES PRAC:
- pogłębianie rowów melioracyjnych,
- koryta wykonywane mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- pobocza z niesortu kamiennego,
WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie

Budowa ogrodzenia wraz z częściowym drenażem na bo-
isku sportowym w miejscowości Mysłów.
Całkowita wartość zadania :           68.901,41
Wnioskowana wysokość dotacji :  30.000,00
Budżet Gminy Bolków :                 38.901,41
ZAKRES PRAC:
- ogrodzenie boiska  o wysokości 6,0 m z siatki i słupków z rur sta-
lowych 
- zakup i montaż bramy i furtki,
- drenaż dodatkowy odprowadzający wodę z narożnika boiska
Przebudowa muru oporowego podtrzymującego ul. Jele-
niogórską ( skarpa rzeki Nysy Szalonej ) 
Całkowita wartość zadania : 150.401,41
Wysokość dotacji :                110.000,00
Budżet Gminy Bolków :         40.401,41
ZAKRES PRAC:
- rozebranie zawalonego granitowego muru oporowego skarpy rzeki,
- oczyszczenie koryta rzeki,
- wykonanie nowych fundamentów betonowych,
- wymurowanie nowego muru oporowego z bloczków granitowych 
wraz ze spoinowaniem,
- odtworzenie pobocza oraz części nawierzchni bitumicznej drogi,
- odtworzenie barier bezpieczeństwa.
WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości 
Wierzchosławiczki
Całkowita wartość zadania: 16.699,70 zł
Budżet Gminy Bolków:       16.699,70 zł
ZAKRES PRAC:
Zakup i montaż:
- karuzela ASTRUS – 1 szt.
- sprężynowiec KONIK – 1 szt.
- ławka metalowa z oparciem – 3 szt.
- stół piknikowy – 1 szt.
- kosz na śmieci metalowy – 1 szt.
- tablica regulaminowa – 1 szt. 
- ogrodzenie - 32 mb
Budowa zjazdu oraz utwardzenie terenu przy świetlicy w 
Kaczorowie
Całkowita wartość zadania: 119.547,40 zł
Budżet Gminy Bolków:       119.547,40 zł

ZAKRES PRAC:
Budowa zjazdu z drogi gminnej, roboty rozbiórkowe zbiornika żelbe-
towego, wykonanie krawężników, wykonanie nawierzchni z płyt ażu-
rowych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz 
schodów terenowych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej.
Zadanie obejmowało wykonanie następujących rodzajów robót:
- wykonanie wykopu na części przebiegu trasy drenażu oraz korytowa-
nie pod płyty ażurowe,
- położenie rur drenarskich o śr. 160 wraz ze studzienkami, wykonanie 

obsypki wraz z geowłókniną,
- wykonanie podbudowy pod płyty ażurowe: 
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o gr.50 cm
- wykonanie górnej warstwy podłoża gr. 25 cm z gruntu stabilizowane-
go cementem Rm=2,5 MPa
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dwuwarstw. gr 30 cm
- wbudowanie krawężników i obrzeży betonowych,
- położenie płyt ażurowych na podsypce piaskowej oraz z kostki pełnej 
betonowej,
- wykonanie schodów terenowych,
- wykonanie ogrodzenia wys. 1,5 m,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 
282 w Mysłowie 
Całkowita wartość zadania: 71.299,68 zł
Wysokość dotacji :               55.000,00 zł
Budżet Gminy Bolków:       16.299,68 zł
ZAKRES PRAC:
- profilowanie i zgęszczanie podłoża,
- podbudowa z kruszyw łamanych 0/63  grubość 20 cm- warstwa dolna
- podbudowa z  kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
– warstwa górna
- warstwa wiążąca z masy min. - asfaltowej  grubość 4 cm
- warstwa ścieralna z masy min. - asfaltowej  grubość 4 cm
- krawężniki wraz z wykonaniem ław
WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
Remont kapitalny nawierzchni ul. Jeleniogórskiej w Bol-
kowie – ciąg pieszo-jezdny.
Całkowita wartość zadania: 14.945,68 zł 
Budżet Gminy Bolków:       14.945,68 zł

ZAKRES PRAC :
- mechaniczne frezowanie 420 m2 nawierzchni na zimno,
- nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 8 cm 
450 m2
WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działkach nr 581, 582, 
588/1 i 507/2 w Mysłowie
Całkowita wartość zadania:          245.466,23 zł
Budżet Gminy Bolków:                  52.029,23 zł
Wnioskowana wysokość dotacji : 193.437,00 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,324 km
Prace polegały na:
- wykonaniu korytowania i wywóz urobku,
- wzmocnieniu istniejącego gruntu poprzez stabilizację cementem w 
ilości 15/kg m2,
- ułożeniu warstwy odsączającej grubości 10 cm,
- ułożeniu podbudowy z niesortu 0/63 warstwa dolna grubość 15 cm, 
oraz podbudowy z niesortu 0/31,5 warstwa górna grubość 8 cm,
- położeniu  masy min. - asfaltowej grubości 4 cm i warstwy ścieralnej 

z masy min. - asfaltowej grubości 4 cm.
Ponadto, zadanie obejmowało: wykarczowanie krzewów rosnących w 
pasie drogi, wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej, odtworzenie 
rowów na długości 149 mb, oczyszczenie przepustu o śr. 1000 mm, 
remont dwóch przepustów o śr. 400 mm, oraz utwardzenie zatoki po-
stojowej-mijanki.
Wykonanie muralu „Zamek Bolków zaprasza”:
koszt - 9.000,00 zł,

Rozbudowa oświetlenia drogowego - Okrajek - 21.045 zł.
Szkoły:
- Zakup samochodu do przewozu żywności w Szkole Podstawowej w 
Bolkowie - 8.000 zł,
- remont Sali gimnastycznej – S.P. Sady Górne 12.966,30 zł,
- prace remontowe w tym naprawa przewodów kominowych – S.P. Lipa 
10.700,00 zł, - naprawa i modernizacja automatyki i sterowania kotła 
co – SP i G w Bolkowie -  10.000,00 zł,
- naprawa uszkodzonej elewacji budynków szkolnych w Bolkowie – 
5,500 zł, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej 
z hydrantami w budynku ZEASZu w Bolkowie - 9.499,99 zł.
Inne wykonane zadania:
- „Remont gabinetów lekarskich w budynku SPZOZ w Bolkowie” - 
30.734,00 zł,
- przygotowanie  projektu pn. „Wzrost jakości i dostępności usług me-
dycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycz-
nego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Bolkowie”. - 31.214,94 zł, z czego kwota 11.193,00 zł (wynagrodzenie 
za przygotowanie studium wykonalności),
- dokumentacja Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta w Bolkowie 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 109.470,00
- prace przy wykonaniu dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej w Sadach Górnych i Dolnych - 154.980,00 zł,
- prace związane z wykonaniem dokumentacji przebudowy nawierzchni 
Rynku w Bolkowie - 118.940,00 zł,
- studium wykonalności rozbiórki magazynów na ul. Sienkiewicza w 
Bolkowie -14.760,00 zł,
- opracowanie dokumentacji hydrologicznej na wykonanie otworów 
badawczych w celu ustalenia zasobów wodonośnych na terenie Gminy 
Bolków - 14.391 zł
- wycinka i karczowanie krzewów w obrębie rzek (współpraca z 
RZGW) - 29.979,43 zł.
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Ul. Świerczewskiego 
przed i po remoncie

Przebudowa nawierzchni 
drogi położonej na działce nr 
291 w Mysłowie 

Całkowita wartość zadania : 81.808,93
Wysokość dotacji :               63.191,00
Budżet Gminy Bolków :       18.617,93
Zadanie zrealizowane przy udziale środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i 
odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w 
wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na prze-
ciwdziałanie skutkom takich zdarzeń od Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.
ZAKRES PRAC:
korytowanie, oczyszczanie i wzmacnianie rowu, wykonanie poboczy, 
podbudowy z kruszyw łamanych oraz nawierzchni z mieszanek mine-
ralno- asfaltowych.
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Półwsie – dz. nr 44/4
Całkowita wartość zadania : 95.399,02
Wysokość dotacji :                         0,00
Budżet Gminy Bolków :       95.399,02
ZAKRES PRAC:
– rozbiórka nawierzchni i korytowanie
– karczowanie krzaków i podszycia,
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchni z miesza-
nek mineralno- asfaltowych,
– oczyszczanie rowów,odtworzenie poboczy oraz utwardzenie istnieją-
cych zjazdów.
Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 
530 w Grudnie

Całkowita wartość zadania : 140.017,95
Wysokość dotacji :               108.000,00
Budżet Gminy Bolków :         32.017,95
Zadanie zrealizowane przy udziale środków dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i 
odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w 
wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na prze-
ciwdziałanie skutkom takich zdarzeń od Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.
ZAKRES PRAC:
– korytowanie
– karczowanie krzaków i podszycia,
– warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 10 
cm,

– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchni z miesza-
nek mineralno- asfaltowych,
– prace odwodnieniowe przy cieku wodnym,
– wykonanie poręczy ochronnych,
– odtworzenie poboczy oraz utwardzenie istniejących zjazdów.
Przebudowa zatoki postojowej przy Przedszkolu Samo-
rządowym w Bolkowie
Nowa nawierzchnia bitumiczna została wykonana przez Miejsko Gmin-
ny Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bol-
kowie. Koszt przedsięwzięcia to kwota 33 576,69 zł.
Remont nawierzchni ul. Bolka w Bolkowie

Całkowita wartość zadania : 20.399,94
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków : 20.399,94
Długość do przebudowy: 35 m
ZAKRES PRAC:
– regulacja krawężników, oczyszczenie nawierzchni i skropienie asfal-
tem,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Świnach oraz 
modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wysokogór-
skiej w Bolkowie.
I. Plac przy świetlicy wiejskiej w  Świnach
Zakres inwestycji obejmuje: 
a) budowę terenu rekreacyjnego o zróżnicowanych nawierzchniach: 
o piaszczysta  pod huśtawkę podwójną wahadłową
o kostka brukowa pod boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę, beto-
nowy stół do  tenisa stołowego i magazynek na sprzęt sportowy

o pozostała część placu trawiasta
b) montaż urządzeń zabawowych:
- konstrukcja do gry w koszykówkę, stalowe słupki do siatkówki, huś-
tawka podwójna wahadłowa, stoły piknikowe, ławki z oparciem, be-
tonowy  stół do tenisa, wiata magazynowa, stojak na rowery, kosze na 
śmieci.
c) budowę ogrodzenia prefabrykowanego bez podmurówki o wysokości 
1,5m w tym jedna brama szer. 3,0 m i jedna furtka o szerokości 1,0 m 
Ul. Wysokogórska - Ogródek Jordanowski „Krysia”
Zakres inwestycji obejmuje: 
a) modernizację terenu rekreacyjnego o zróżnicowanych nawierzch-
niach: 
- piaszczysta -   pod zestaw sprawnościowy
- przygotowanie terenu pod matę przerostową (zestaw metalowy i huś-
tawki wahadłowe  - razem 144 m2 - poziom gruntu powinien być 2 cm 
poniżej oznaczeń poziomu gruntu na urządzeniach)
- pozostała część placu trawiasta
b) montaż urządzeń :
- zestaw metalowy z wieżami, ślizgami, mostem linowym , wejściem 

wspinaczkowym i elementami bawiącymi: liczydło, kółko i krzyżyk, 
tablica do rysowania, 
- zestaw sprawnościowy,
- huśtawka podwójna i sprężynowce
- ławki z oparciem.
Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: do 15 października 
2017 r.
Koszt zadania:                                            224 827 zł 
Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski – 150 000 zł.
Remont muru oporowego przy ul. Młynarskiej

ZAKRES PRAC:
- rozebranie muru ok. 30m², oczyszczenie kamieni, 
- stemplowanie i szalowanie, odtworzenie muru, 
- fugowanie pozostałego muru.
Koszt remontu: 28.700,00 zł 
Zagospodarowanie miejsca publicznego, pełniącego funk-
cje rekreacyjne i sportowe poprzez budowę wiaty rekre-
acyjnej, magazynku sprzętu sportowego i altany ogrodo-
wej w miejscowości Stare Rochowice
Całkowita wartość zadania :           76.586,28

Wysokość dotacji z funduszu -  Odnowa Wsi Dolnośląskiej Urzędu 
Marszałkowskiego we Wrocławiu: 30.000,00
Budżet Gminy Bolków :                 46.586,28 
ZAKRES PRAC:
– wykonanie i montaż drewnianej wiaty rekreacyjnej,
– wykonanie i montaż budynku gospodarczego wykorzystywanego jako 
magazynek sprzętu sportowego,
– wykonanie i montaż altany ogrodowej,
TERMIN WYKONANIA: PAŹDZIERNIK 2017
Prace konserwacyjne i udrożnienie rzeki Nysa Szalona w 
km 46+600 do 46+850 w miejscowości Bolków

Na podstawie porozumienia Gminy Bolków z RZGW  wykonano prace 
regulacyjne na rzece w obrębie miasta przy ul. Sienkiewicza w kierunku 
Wolbromka. Wartość prac: 57.087 zł .
Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kopernika   
Zakres prac obejmował prace rozbiórkowe jednej ze stodół znajdują-
cych się przy ul. Kopernika w Bolkowie, wywóz i utylizację materiału 
rozbiórkowego oraz uprzątnięcie i wyrównanie terenu.
Termin wykonania do 31 lipca br.
Wartość zadania finansowanego z budżetu gminy: 80.000 zł.
Przebudowa nawierzchni drogi - ul. Republikańska

Całkowita wartość zadania :         107.489,72
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków :               107.489,72
ZAKRES PRAC:
– koryta wykonywane mechanicznie,
– wykonanie krawężników betonowych na podsypce cementowej-pia-
skowej,
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
– oczyszczenie przepustów,
– regulacja studzienek dla włazów kanałowych
– wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie.
 TERMIN PRAC: CZERWIEC 2017
Przebudowa nawierzchni drogi - ul. Jeleniogórska.
Całkowita wartość zadania :         42.774,33
Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków :               42.774,33
ZAKRES PRAC:
– koryta wykonywane mechanicznie,
– wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
– wykonanie poboczy z kruszywa rozściełanego ręcznie.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pło-
ninie

Całkowita wartość zadania : 585.456,27
Wysokość dotacji :                341.460,00
Budżet Gminy Bolków :       243.996,27
Długość nawierzchni do przebudowy: 1,355 km
Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z dotacji z 
budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 r. w sprawie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorial-
nego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów 
rolnych.
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Parking przy świetlicy 
w Kaczorowie

Odnowiona nawierzchnia 
ul. Jeleniogórskiej

Mural - droga do zamku

Grudno - droga po przebudwie

Świny - miejsce rekreacji

Wyczyszczone koryto 
Nysy Szalonej

Boisko w St. Rochowicach 
wzbogacone o nowe obiekty

Przemurowany mur 
oporowy ul. Młynartska

Mysłów dz. 291 po remoncie

Remont dojazdu do szkoły ul. Bolka

Ul. Republikańska
z nowym asfaltem

Nowa nawierzchnia na 
drodze w Płoninie



31 511, 25 zł.
- zakup  nowych 24  stanowisk komputerowych dla klas I – III w szkole 
podstawowej w Bolkowie. Pieniądze: 55 000 zł pochodziły z budżetu 
gminy.

ZAKRES PRAC:
– koryta wykonywane mechanicznie,
– profilowanie i zagęszczanie podłoża,
– warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr 
10 cm,
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
– oczyszczenie i remont przepustów
WYKONAWCA: Miejsko Gminny Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: 15 WRZEŚNIA 2017
Przebudowa drogi powiatowej 2862 D w Mysłowie. 
Remont drogi wykonał Powiat Jaworski z wykorzystaniem dotacji 
otrzymanej  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina Bol-
ków pokryła część wkładu własnego niezbędnego do wykonania tego 
zadania w kwocie 150 000 zł. Całość zadania: 1 338 544 zł. Dofinan-
sowanie rządowe: 969 000 zł.
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej nr dz. 757 i 
758 w Wolbromku.
Całkowita wartość zadania :         150.967 zł, 
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Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej nr 112410D 
do Radzimowic

Całkowita wartość zadania : 426.208 zł
Wysokość dotacji :                336.756 zł
Budżet Gminy Bolków :         89.452 zł
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,436 km
Zadanie zrealizowane przy udziale środków dotacji celowych z 
budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z re-
montem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszko-
dzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
ZAKRES PRAC:
- Karczowanie krzaków i podszycia
- Usunięcie warstwy ziemi spycharkami 
- Prace ziemne ( wykopy i rozplantowanie ziemi )
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża
- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych o 
grubości po zagęszczeniu 10 cm 
- Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych o 
grubości po zagęszczeniu 8 cm 
- Wykopy pod przepusty 
- Oczyszczenie rowów  
- Ułożenie ław fundamentowych żwirowych pod przepustami wraz z 
zagęszczeniem podłoża
- Rozebranie istniejących przepustów
- Wykonanie nowych przepustów rurowych PEHD DN 600 cm 
- Wykonanie przyczółków 
- Osadzenie 20 szt. wodospustów  
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grubo-
ści po zagęszczeniu 4 cm ( warstwa wiążąca ) 
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o 
grubości po zagęszczeniu 4 cm ( warstwa ścieralna ) 
- Wykonanie krawężników betonowych wtopionych 
- Wykonanie pobocza  
WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
Przebudowa placu manewrowego wraz z przejściem do 
Szkoły Podstawowej  w Bolkowie

Całkowita wartość zadania : 137.884,24
Wysokość dotacji :                 71.080,00
Budżet Gminy Bolków :        66.804,24
Zadanie realizowane przy udziale środków dotacji celowych z 
budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych 
z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywio-
łowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń od Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Szczegółowy zakres zadania określa przekazana dokumentacja 
techniczna i obejmował m.in.:
- Roboty rozbiórkowe: 
- Rozebranie istniejących krawężników 
- Rozebranie istniejących obrzeży 
- Rozebranie chodnika z płyt betonowych 
- Rozebranie podbudowy z kruszywa 
- Wywóz gruzu z terenu rozbiórki
- Montaż krawężników15x30 cm 
- Montaż obrzeży betonowych 20x6 cm 
- Wykonanie ścieku ulicznego (4 rzędy z kostki betonowej gr. 10 cm 
na ławie betonowej) 
- Montaż studni rewizyjnej z osadnikiem i wpustem ulicznym 
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
15 cm 
- Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 
8 cm 
- Wykonanie nawierzchni placu i zatoki z kostki betonowej gr. 10 cm 
na podsypce piaskowej, bez pasów rozdzielczych 
- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki gr. 6 cm na podsypce 
piaskowej 
- Plantowanie ziemi 
WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: SIERPIEŃ 2018
Otwarta Strefa Aktywności ul. Wiśniowa w Bolkowie
Całkowita planowana wartość inwestycji :    167.000,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków FRKF:     50.000,00 PLN
Zakres prac i wyposażenia obejmuje m.in.:
a) budowę terenu o zróżnicowanych nawierzchniach:
- usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- ułożenie wykładziny bezpiecznej z maty przerostowej,
- przygotowanie nawierzchni trawiastej,
- ułożenie kostki brukowej pod boisko do gry w koszykówkę ,
b)    montaż urządzeń :
- orbitrek - 1 szt, biegacz - 1 szt, wioślarz - 1 szt, surfer - 1 szt, rower 
- 1 szt, jeździec - 1 szt, stół szachy/warcaby + siedziska - 1 kpl, ławka 
z oparciem  - 4 szt, stół - 1 szt, czworobok sprawnościowy - 1 szt 
zestaw zabawowy - 1 szt, huśtawka wahadłowa podwójna+ bocianie 
gniazdo - 1 szt, stojak na rowery - 1 szt, kosz na śmieci - 2 szt.

c)    budowę ogrodzenia prefabrykowanego bez podmurówki o wyso-
kości 1,5 m, w tym jedna brama szer. 3,0 m i dwie furtki o szerokości 
1,0 m – kolor zielony.
d) nasadzenia drzew,
Termin realizacji zadania nie może przekroczyć 15 października 
2018r. 
Do dnia przygotowania tego Biuletynu w przeprowadzonych przetar-
gach nie udało się wyłonić wykonawcy.
Poprawa funkcjonalności i estetyki budynku świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Stare Rochowice
Całkowita wartość zadania : 75.591,12
Wysokość dotacji :                25.000,00
Budżet Gminy Bolków :       50.591,12
Zadanie realizowane jest w ramach: konkursu „ Odnowa Dolnoślą-
skiej Wsi” w 2018 roku współfinansowanego  ze środków Budżetu 
Województwa Dolnośląskiego.
ZAKRES PRAC:
Szczegółowy zakres zadania określa dokumentacja techniczna , która 
obejmuje m.in. :
- Renowację elewacji, a w tym m.in. odbicie i naprawa tynków 
zewnętrznych oraz ich dwukrotne malowanie farbą silikatową 
- Obróbki blacharskie 
- Wykonanie placu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
piaskowej :
- Wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej  
WYKONAWCA: Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC: PAŹDZIERNIK 2018
Modernizacja terenu rekreacyjnego – ul. Wysokogórska 
w Bolkowie – Etap II oraz Renowacja pokrycia asfaltowego boiska 
przy ul. 1-go Maja w Bolkowie
Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018
 Adres inwestycji:  ul.Wysokogórska 
Zakres inwestycji: 
- wykładzina bezpieczna z maty przerostowej - 182 m2,
montaż urządzeń : 
- zestaw linarny - 1 szt.
- huśtawka wahadłowa 2x bocianie gniazdo – 1 szt.
- huśtawka wahadłowa 2xpodwójna (2 siedziska płaskie+2 siedziska 
kubełkowe) – 1 szt.
- ławka metalowa z oparciem  - 4 szt. 
- stół + 2 ławki z oparciem – 1 kpl.
W zakres zadania renowacji boiska wchodziło: 
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych, o grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa wiążąca,
- zastosowanie siatki stabilizującej do nawierzchni mineralno-bi-
tumicznych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych, o grubości po zagęszczeniu 4 cm warstwa ścieralna,

- obsypanie krawędzi nowo wykonanej nawierzchni asfaltowej 
mieszanką kamienną 0-31,5 mm i zagęszczenie,
- malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na boisku 
farbą chlorokauczukową.    

Koszty ogółem: 246 465 zł
Dotacja:             136 000 zł.
Wkład gminy:    110 465 zł.

Utwardzenie terenu pod plac parkingowy przy ul. 
Sienkiewicza 13 

Szczegółowy zakres prac obejmuje:
- Równanie i korytowanie na głębokość do 10 cm;
- Wyskarpowanie ziemi i obsianie trawą;
- Zakup, dowóz kruszywa: tłuczeń ok. 100 ton i mieszanka ok. 200 
ton;
- Rozprowadzenie kruszywa, wykonanie odpowiednich spadków;
-  Utwardzenie, zagęszczenie nawierzchni walcem lub zagęszczarką.
 Koszt brutto: 20.910,00. 
wykonawca : Kółko Rolnicze w Lipie
Utwardzenie terenu pod plac parkingowy przy ul. 
Rycerskiej 25B 
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
- Zebranie humusu 
-  Równanie i korytowanie ok. 950 m2;
-Wyskarpowanie ziemi i obsianie trawą terenu nie objętego utwar-
dzeniem;
- Zakup, dowóz kruszywa;
-Rozprowadzenie kruszywa, wykonanie odpowiednich spadków;
- Utwardzenie, zagęszczenie nawierzchni walcem lub zagęszczarką.
Koszt prac: 70 000 zł.
Termin wykonania: 15.06.2018 r.
Remont dachu na sali gimnastycznej przy SP w Bolko-
wie

Zakres prac obejmuje posmarowanie istniejącej papy impregnatem za-
bezpieczającym oraz  zakitowanie jej pęknięć i uszkodzeń. Następnie 
zostanie wykonane całościowe pokrycie dachu sali gimnastycznej
nową warstwą papy termozgrzewalnej odpornej na trudne warunki 
atmosferyczne o parametrach technicznych pozwalających   na jej 
wieloletnie użytkowanie. Dodatkowo wykonane zostaną  obróbki 
dekarskie przy kominach wentylacyjnych oraz prace naprawcze przy 
konstrukcji drewnianej świetlika dachowego. Zakończenie remontu: 
lipiec br.
Koszt  ww. prac wynosi 99.705,58 zł brutto.
Naprawa deskowania mostu w drodze dojazdowej nr 
ewid. dz. 957 i 954 obręb Wierzchosławice

Zakres prac obejmował:
- Rozebranie istniejącego deskowania;
- Wykonanie nowego deskowania  z drewnianych belek impregnowa-
nych ciśnieniowo o gr. min. 5 cm.
Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia będzie rozliczone do kwoty 
13.000,00 zł.
Remont kapitalny nawierzchni drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych o nr dz. 563, 31/3, 607/2 i 607/1 obręb 
Wolbromek – I ETAP 1800mb 

Przedmiot zadania: 
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej oraz naprawy podbu-

dowy i odwodnienia drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej 
granicach działek o nr ewid. 563,31/3, 607/2 i 607/1 obręb Wolbro-
mek, gmina Bolków na długości 1,8 km od zjazdu z drogi powiatowej 
nr 2883D z kierunku od Kłaczyny do ul. Pogodnej w Bolkowie.
W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się:
- demontaż istniejących progów zwalniających i oznakowania piono-
wego (przekazanie Zamawiającemu),
- miejscowe korytowanie i wywóz urobku,
- wykonanie warstwy odsączającej - grubość 10 cm,
- wykonanie podbudowy z niesortu 0/63 warstwa dolna - grubość 
15 cm,
- wykonanie podbudowy z niesortu 0/31,5 warstwa górna - grubość 
8 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej - 
grubość 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej - 
grubość 4 cm,
- wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej – grubość 10 cm, 
- oczyszczenie istniejących rowów i przepustów,
- umocnienie skarp rowów ażurowymi płytami prefabrykowanymi, 
- rozebranie zniszczonych przepustów i odtworzenie tych przepustów,
- wykonanie 2 progów zwalniających z masy mineralno - asfaltowej,
- remont istniejących zjazdów,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym w 2018 roku w 
formie dotacji celowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialne-
go na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów 
rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Koszt wykonania: 735.966,04 zł brutto, w tym dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego w wysokości: 378.000,00 zł
Termin wykonania: do 30 listopada 2018 r. 
Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej położonej 
na dz. nr 469 i cz. 453 obręb Lipa dł. 295 mb

1 część zadania: Przygotowanie podbudowy 
Zakres prac:
- wytyczenie pasa drogi,
- zdjęcie wierzchniej warstwy istniejącej podbudowy – max. do 10 
cm,
- rozebranie istniejących koryt ścieków odwodnienia nawierzchnio-
wego,
- oczyszczenie istniejącego rowu i przepustów,
- oczyszczenie istniejącej studzienki,
- wykonanie nowej podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 10 cm, 
wraz z zagęszczeniem,
- ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej,
- ponowne ułożenie istniejących korytek ścieku poprzecznego,
- obsypanie poboczy mieszanką.
- podstemplowanie przepustu (mostu) legarami  20cm/20cm – mini-
mum 9 szt.
2 część zadania: ułożenie masy asfaltowej.
Całkowity koszt zadania: 66.666,00 zł. 
Kino Za Rogiem

Uruchomienie Kina Za Rogiem „Ziemowit” w Bolkowie (piątego  
kina na Dolnym  Śląsku działającego w sieci Kin Za Rogiem) nastą-
piło w lipcu br. Zakres inwestycji związanej z tym przedsięwzięciem 
obejmował  prace remontowe obiektu oraz wyposażenie sali kinowej 
w niezbędny sprzęt komputerowy oraz projektor, system audio i fotele 
dla widzów. 
Koszty projektu 86 000 zł – budżet gminy oraz środki własne Domu 
Kultury, w którym sala kinowa się znajduje.
Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP w Sadach Dolnych
Zakup nowego, uterenowionego średniego samochodu ratowni-
czo - gaśniczego z funkcją do usuwania skutków zagrożeń i skażeń 
środowiska, ze zbiornikiem wodnym o pojemności 4500 litrów dla 
jednostki OSP w Sadach Dolnych, przyczyni się do likwidacji skut-
ków wypadków komunikacyjnych, klęsk żywiołowych i poważnych 
awarii mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Inwestycja 
ta będzie jednocześnie stanowiła wsparcie techniczne krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). 
Ostateczny termin dostarczenia samochodu wyznaczono do 31 
października br.

Wartość zadania: 840 090 zł.
Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym:
1. Gmina Bolków –                                                           344 090 zł,
2. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy –                  244 000 zł, 
3. Narodowy i Wojewódzki FOŚ i GW –                          180 000 zł,
4. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 72 000 zł. 
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Odnowiona świetlica
w St. Rochowicach

Naprawa dachu
w SP Bolków

Plac manewrowy 
przy SP w Bolkowie

Boisko przy ul. 1 Maja
w Bolkowie

Świetlica przed 
remontem

Nowy parking
ul. Sienkiewicza

Radzimowice
droga przed remontem

Nowe urządzenia
na Krysi

Wierzchosławice
odnowiony most

Droga-Wolbromek przed remontem

Remont drogi w Lipie

Kino w Bolkowie, Zapraszamy!

Wnioskowana wysokość dotacji : 0,00
Budżet Gminy Bolków :               150.967 zł.
Długość nawierzchni do przebudowy: 0,360 km

Nowe wyposażenie w sali
komputerowej blokowskiej szkoły

ZAKRES PRAC:
– profilowanie i zagęszczanie podłoża,
– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
– wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
– oczyszczenie i odtworzenie rowów
– wykonanie poboczy z niesortu kamiennego
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC:  WRZESIEŃ  2017        
INNE:
- Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie była 
beneficjentem programu rządowego „Aktywna tablica”  przygotowane-
go przez MEN dla szkół podstawowych, którego celem było dofinanso-
wanie  zakupu multimedialnego sprzętu dydaktycznego. 
Wartość projektu: 17 500 zł 
MEN :                  14 000 zł 
Gmina :                   3 500 zł
- dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 22.897,00 
zł, w ramach programu rządowego zakupu sprzętu i wyposażenia do ga-
binetów pielęgniarek w gabinetach szkolnych.
- przeprowadzono remont podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Kaczorowie - zakup i  instalacja wykładziny sportowej 
Gamrat Sport wraz z wymalowaniem linii boiska. Wartość inwestycji 

Wolbromek po remoncie
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2018Przebudowa nawierzchni za-
bytkowego rynku w Bolkowie   
wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą

Przedmiotem projektu jest przebudowa nawierzchni ulic: Rynek, 
Farbiarska, część Rycerskiej oraz Jaworskiej w Bolkowie wraz z 
infrastrukturą  nadziemną i oświetleniem oraz przebudowa sieci 
wodno- kanalizacyjnej, deszczowej wraz z przyłączami w rejonie ulic: 
Rynek, Farbiarska, Rycerska.
W ramach realizacji projektu zostanie wykonana :
- Wymiana nawierzchni płyty Rynku- zastosowanie kostki granitowej 
jednostronnie płomieniowanej i szlifowanej, wymiana nawierzchni 
chodników, placów, jezdni oraz miejsc postojowych.
- Renowacja, wymiana oraz wprowadzenie nowych elementów małej 
architektury.
- Uporządkowanie zieleni, zarówno wysokiej jak i niskiej, aby popra-
wić estetykę zredukowana będzie ilość drzewostanu oraz nasadzone 
nowe drzewa i krzewy.
- Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz desz-
czowej w rejonie ulic: Rynek, Jaworska, Farbiarska, Rycerska.
- Montaż nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED. Wykona-
nie podświetlenia studni i fontanny.

- Wprowadzenie monitoringu miejskiego.
Realizacja projektu ma na celu poprawę estetyki zabytkowego centrum 
miasta i jego funkcjonalności, co ma wyeksponować oryginalną zabu-
dowę i stworzyć przestrzeń atrakcyjną dla mieszkańców i turystów.
Wartość prac po przetargu to kwota  10.213.583 zł brutto. 

Wartość dofinansowania wynosi 7. 396.380,05 zł.
Planowany termin zakończenia prac: rok 2019

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sady 
Dolne i Sady Górne
Całkowita wartość projektu 17.204 789,66 zł, w tym:
- kwota dofinansowania 11.772 188,79 PLN, co stanowi 85% całko-
witych wydatków kwalifikowanych,
- środki własne Gminy Bolków 5.432.600,87 PLN, w tym 15% 
całkowitych wydatków kwalifikowanych i pokrycie wydatków 
niekwalifikowalnych.
Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 13.04.2017 
roku.
Zakończenie realizacji projektu 31.10.2018 r.
W miejscowościach Sady Dolne i Sady Górne świadczone są usługi z 
zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. System zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę, przy braku infrastruktury kanalizacyjnej, w efekcie 
końcowym generuje produkcję większej ilości ścieków. W wielu 
przypadkach ścieki te odprowadzane są bezpośrednio do środowiska 
w miejscu ich powstawania, do gruntów, przydrożnych rowów, cieków 
wodnych.
Głównym celem projektu jest poprawa warunków społeczno-gospodar-
czych na obszarze Aglomeracji Bolków poprzez wzrost wyposażenia 
tych terenów w system kanalizacji sanitarnej, zwiększenie liczby 
ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków
oraz ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód 
i gleby.
Cel główny osiągnięty będzie za pomocą następujących celów 
szczegółowych:
- ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji 
zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleb,
- wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na 
terenie aglomeracji,
- poprawa jakości świadczonych usług w zakresie powszechnego
korzystania
ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków,
- uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji ujętej w 
Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę stanu zarządzania środowi-
skiem. Poprawią się także warunki życia mieszkańców. 
Dzięki uzbrojeniu nowych obszarów wzrośnie atrakcyjność gospodar-
cza i inwestycyjna regionu.
W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie 19,54 km sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Przyłączonych zostanie 380 mieszkańców Sadów 

Dolnych i 473 mieszkańców Sadów Górnych.
Zwiększy się dostępność mieszkańców do terenów uzbrojonych. 
Zakres prac zakłada odpowiednie rozwiązania techniczne gwarantujące 
możliwość podłączania kolejnych odbiorców do sieci.
W poczekalni:
Oprócz wniosków zrealizowanych i będących w realizacji są w toku 
procedury związane ze złożonymi przez gminę dwoma wnioskami o 
dofinansowanie środkami UE. Pierwszy z nich, to:
Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania Kościoła ewan-
gelickiego  na obiekt pn. Bolkowska Galeria Historyczno- 
Artystyczna   ARS ET HISTORIA

Wartość zadania po przetargu: 6.497.777,77 zł
Otrzymane dofinansowanie: 5 586 281 zł.
Planowany termin zakończenia remontu: 31 lipca 2019 r.
W wyremontowanym kościele swoje nowe miejsce znajdzie biblioteka 
publiczna. Dodatkowo będą organizowane wystawy dla zaprezentowa-
nia twórczości lokalnych artystów i rzemieślników. Będzie stała w
stawa muzealiów związanych z historią miasta i gminy. W galerii będą 
mogli zaprezentować swoje zbiory pasjonaci kolekcjonerzy i hobbyści. 
Będą organizowane  kameralne  koncerty i występy artystyczne. Swoje 
miejsce w tym obiekcie znajdzie również Punkt Informacji
Turystycznej. 
Zakres prac obejmuje:
Zagospodarowanie terenu:
W związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania obiektu, 
dokonano zmiany istniejącego zagospodarowania terenu. Od strony 
zachodniej – powiększono plac przed obiektem, poprzez  zmniejszenie 
powierzchni trawników. Od strony południowej, w terenie zielonym, 
wykonano ciąg pieszy  z ławeczkami, jako teren rekreacyjny. 
Utwardzono teren w związku z budową dwóch zjazdów publicznych 
z ulicy Niepodległości i ulicy Kamiennogórskiej. Na utwardzonych 
nawierzchniach typu ekoraster, od strony północnej i wschodniej, będą  
miejsca postojowe.
Główne elementy remontu:
a) odbudowa hełmu wieży,
b) odbudowa chóru w poziomie antresoli w konstrukcji drewnianej. 
Odbudowany chóru połączy w przestrzeni nawy głównej dwie boczne 
antresole.
c) wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, 
karpiówki na wszystkich połaciach dachowych wraz z odwodnieniem,
d) w obiekcie będzie winda osobowa dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo z parteru na poziom antresoli,
e) w posadzce parteru zaplanowano elektryczne ogrzewanie podło-
gowe,
f) wymienione zostaną schody wejściowe na każdy poziom wieży, 
g) w obiekcie wymienione na nowe zostaną wszystkie okna, a drzwi 
zostaną poddane renowacji,
h) tynki wewnętrzne i zewnętrzne zostaną odnowione i pomalowane,
i) zostaną wykonane nowe instalacje: wody zimnej i ciepłej, elek-
tryczna, telefoniczna, komputerowa, sygnalizacji włamania i napadu, 
wentylacji mechanicznej,
j) obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo.
Wyposażenie obiektu (wraz z montażem) obejmuje: meble, sprzęt 
audio-wideo, komputery, oświetlenie sceny.

Rozwój e-usług w Gminie Bolków
Całkowita wartość projektu:  654 353,62 zł,
Wartość Dofinansowania: 556 200,57 zł.
Przewidywany czas realizacji nastąpi w 2020 r.
Zakres projektu
E-podatki – Platforma internetowa, dzięki której podatnicy uzyskają 
możliwość sprawdzenie stanu swoich należności w rozłożeniu na 
poszczególne rodzaje zobowiązań, uzyskają możliwość zapłaty  
wybranej  raty/rat  wybranego  podatku,  on-line  z  własnego banku  
internetowego  podatnika  lub  kartą.
E-mapy  -  Portal mapowy, spełniający wymagania zawarte w ustawie 
o infrastrukturze informacji przestrzennej, który ułatwi i przyspieszy 

dostęp do danych przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem 
dokumentów planistycznych o których mowa w ustawie i planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym tj.: miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy. 
Formularze ePuap – opracowanie formularzy elektronicznych 
najczęściej załatwianych spraw w urzędzie dla platformy ePuap.  – aby 
można była złożyć wniosek bez wychodzenia z domu. 
Elektroniczny Obieg Dokumentów – System będzie zintegrowany z 
platformą ePUAP, umożliwi prawidłowe obsługiwanie korespondencji 
napływającej do urzędu w formie elektronicznej oraz wysyłanie doku-
mentów w formie elektronicznej do obywateli i innych instytucji
E-Rada  Aplikacja dla Biura Rady, radnych, prowadzenia sesji i głoso-
wań, w tym zakup tabletów dla Radnych co umożliwi
- Usprawnienie komunikacji między Biurem Rady Miejskiej a 
Radnymi 
- Wyeliminowanie konieczności dostarczenia dokumentów papiero-
wych do Radnych
Strona internetowa  - Strona będzie spełniała wymagania Krajowych 
Ram Interoperacyjności oraz będzie dostosowana do wyświetlania na 
urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.
E-Cmentarz - aplikacja internetowa dostosowana do urządzeń mobil-
nych której podstawową funkcjonalności będzie wyszukiwarka grobów 
i osób pochowanych.
Wniosek został pozytywnie oceniony i przyznano na jego realizację 
dofinansowanie. Przewidywany termin podpisania umowy z Urzędem 
Marszałkowskim: październik br. 
Drugi, to:
Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w 
Gminie Bolków – Oś Priorytetowa 10. Edukacja, działanie 10.2 Za-
pewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej.
Wartość projektu:987 518 zł,
Kwota dofinansowania: 938 142 zł.
Okres realizacji: do 30.10.2020 r.
Projekt obejmuje wsparciem 389 uczniów z 4 szkół gminnych w zakre-
sie podnoszenia kompetencji kluczowych na zajęciach dodatkowych i 
stymulowania rozwoju dzięki
zajęciom specjalistycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Zostaną doposażone pracownie przedmiotowe w sprzęt 
niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów oraz 
nauczania matematyki, informatyki i języków obcych. Nauczyciele 
dzięki zaplanowanym szkoleniom  podniosą swoje kompetencje 
zawodowe.
Obecnie wniosek jest poddany procedurze oceny.

2017Projekt: WIEM, UMIEM, 
ROZUMIEM. RPO WD na 
lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10. Edukacja; Działanie 10.2 - Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny. Projekt współfinansowany 
z EFS.
Partner wiodący: Fundacja Rodzinna Stacja. Gmina Bolków jest: 
Partnerem 1.
Projekt realizowany w: Szkole Podstawowej w Kaczorowie, Szkole 
Podstawowej w Lipie i w Szkole Podstawowej w Sadach Górnych.
Zadania:

1. Wsparcie uczniów w nauce języków obcych i w zakresie przedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych,
2. Wyposażenie i uruchomienie pracowni matematyczno-przyrod-
niczych w tym jednej międzyszkolnej matematyczno-przyrodniczej 
pracowni EKSPERYMENTALNEJ w Kaczorowie,
3. Wdrożenie nowej formy pracy z uczniem z uwzględnieniem 
holistycznego i interdyscyplinarnego podejścia w kształtowaniu wła-
ściwych postaw uczniów niezbędnych na rynku pracy: kreatywności, 
przedsiębiorczości, innowacyjności, pracy zespołowej,
4. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK w 
realizacji programów nauczania oraz rozwój kompetencji cyfrowych 
u uczniów,
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i indywidualizacja wsparcia
W roku 2017 kwota  197 344 zł  została przeznaczona na zakup sprzętu 
dydaktycznego dla  szkół wiejskich biorących  udział w projekcie.  
Całkowita wartość projektu: 446 000 zł; Wkład własny gminy: 0 zł.
Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez 
wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego  w 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Bolkowie  
Zgodnie z zawartą z Województwem Dolnośląskim w dniu 28.04.2017 
r. Umową o dofinansowanie projektu Wzrost jakości i dostępności 
usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Bolkowie  nr RPDS.02.01.01-02-0070/16-00 w ramach 
Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” 
Działania nr 2.1.”E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1. „E-usługi 
publiczne-konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, SPZOZ w Bolkowie 
zrealizował zadanie polegające na wdrożeniu e-usług w świadczeniach 
medycznych.
1. Wykonano:
1)  projekt wraz z budową sieci informatycznej w budynku SP ZOZ w 
Bolkowie oraz dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie niezbęd-
nego sprzętu serwerowego i komputerowego
2) dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz systemu 
bazodanowego na potrzeby  Zintegrowanego Systemu Informatycz-
nego (ZSI). System ZSI należało uruchomić (połączyć ze sobą) w 4 
lokalizacjach :

-SP ZOZ w Bolkowie ul. Wysokogórska 6
-Punktem Lekarskim Lipa 58
-Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Kaczorowie, Plac Polaka 1
-Gabinetem Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bolko-
wie ul. Bolka 8.
System  korzysta z jednej bazy danych zlokalizowanej na serwerze 
w SP ZOZ
Bolków ul. Wysokogórska 6 
3) dostawę oraz wdrożenie Systemu ZSI
4) dostarczono i zainstalowano oprogramowanie komputerowe oraz 
licencje stanowiskowe wraz z modułami umożliwiającymi optymaliza-
cję procesów placówki medycznej i świadczenie e–usług
5) dostawę  sprzętu IT niezbędnego do stworzenia zaplecza teleinfor-
matycznego, umożliwiającego wdrożenie e- usług zdrowotnych przez 
placówkę medyczną
Projekt objęty jest świadczeniem usług gwarancyjnych dla wdrożone-
go systemu i dostarczonego sprzętu.
Całkowita wartość projektu 656 666,25 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych 628.769,85 zł
Kwota dofinansowania 534 454,39 zł
Udział środków własnych SPZOZ w Bolkowie 122 211,86 zł.
Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Sienkie-
wicza w Bolkowie, poprzez rozbiórkę budynków magazy-
nowo - produkcyjnych oraz uporządkowanie terenu.

W ramach realizacji inwestycji wykonawca za kwotę 232 470,00 zł do-

konał rozbiórki 4 zdegradowanych obiektów magazynowo- produkcyj-
nych, uporządkował teren oraz zainstalował oświetlenie. Powstał nowy 
teren inwestycyjny o pow. 0,41 ha.
Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymali do wykorzystania atrakcyjny 
obszar w dogodnej lokalizacji z doskonałym dojazdem do drogi 
ekspresowej S3, dzięki której Bolków jak i cała gmina otrzyma dojazd 
zarówno na północ kraju jak i do jego wschodnich i zachodnich 
granic.  Teren objęty projektem przeznaczony jest na działalność 
produkcyjną lub usługową, zgodnie z Miejscowym Planem Zago-
spodarowania Przestrzennego. Obecnie beneficjent planuje wdrożyć 
działania promocyjne, których efektem będzie pozyskanie inwestora.                                
Całkowita wartość projektu: 426 609, 80 zł
Dofinansowanie UE: 295 509,62 zł                                                                                                     
Projekt  zrealizowano i rozliczono w ramach Osi Priorytetowej nr 
1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.3 „Rozwój Przed-
siębiorczości” , Poddziałania nr 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości- 
konkursy horyzontalne”, Schemat nr 1.3. A  „Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020.
„Zaprojektuj z nami swoją przyszłość” – pod tą nazwą Gmin-
no-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie w roku 2017 
rozpoczął realizację kolejnego projektu konkursowego współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020. Po wielkim sukcesie projektów realizowanych w 
latach poprzednich, GMOPS w Bolkowie niezwłocznie przystąpił do 
konkursu organizowanego przez Dolnośląski Urząd Pracy w Wałbrzy-
chu w celu pozyskania środków na realizację projektu, który został 
zaplanowany na okres dwóch lat, rozpoczynając się w lipcu 2017. 
Zakończenie zaplanowano na czerwiec 2019r. 
Wcześniejsze lata pracy nad projektami wykazały jak wielkie są 
potrzeby mieszkańców naszej gminy w tym zakresie. Dodatkowym 
motywatorem do działania były również sygnały ze środowiska wska-
zujące, iż zainteresowanie mieszkańców gminy udziałem w zajęciach 
rokrocznie wzrasta. Idąc wypracowanym już szlakiem, ponownie 
do projektu zakwalifikowane zostaną osoby korzystające z pomocy 
społecznej tut. Ośrodka. Grupa ta wybierana jest nieprzypadkowo, al-
bowiem klientami pomocy społecznej najczęściej są osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej na ogół brakiem pracy. 
Dofinansowanie projektu z UE: 582 324 zł.

Przygotowany teren 
inwestycyjny-ul.Sienkiewicza

Unijna pomoc na wyposażenie 
bolkowskich szkół

2015 Rozbudowa placów zabaw 
przy szkole w Bolkowie i 
Kaczorowie.
W kwietniu 2015 r. ukończono 

kolejny etap projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w 
Szkołach Podstawowych” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie 

nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, bez wkładu własnego gminy. 
Realizowany etap dotyczył doposażenia placów zabaw przy szkołach.
Dla szkoły w Bolkowie zakupione zostały: zestaw wielofunkcyjny 
(dwie wieże, dwa podesty, huśtawka podwójna, drabinka pozioma, 
wejście trap z poręczą, duża wieża sześciokątna z dachem, zjeżdżalnia 
z tworzywa, wejście po oponach z poręczami, wejście po stopniach 
z poręczami, belka balansująca, lina do wspinania, kratownica drew-
niana do wspinania, kratownica z lin); kolejka z wagonem; huśtawka 

ważka - 4 szt.; „Sklepik” gra ogrodowa (lada, liczydło, tablica z 
figurami geometrycznymi) ; belka balansująca; tablica ogrodowa do 
rysowania – 4 szt.; ogrodzenie 160 metrów bieżących (153 cm wyso-
kości). Wartość zadania: 104 960 zł.
Dla szkoły w Kaczorowie zakupiono: zjazd linowy 25 m 
długości; tor przeszkód (równoważnia, stopki zamocowane na półkolu, 
słupek, talerzyki zamontowane na słupkach); ogrodzenie części placu 
zabaw 50 metrów bieżących (153 cm wysokości). Pod urządzeniami w 
obu szkołach ułożono bezpieczną nawierzchnię z płyt granulowanych.
Wartość zadania: 37 749 zł.

Plac zabaw przy SP
w Bolkowie

Przedsięwzięcia zrealizowane ze środków z dofinansowaniem zewnętrznym unijnym.

Budowa kanalizacji w Sadach
Górnych i Dolnych

Rynek w Bolkowie 
przed rewitalizacją

Kościół przed remontem

Wizualizacja odnowionej 
dolnej częsci rynku


