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Szanowni Państwo

     Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu Informacji Gminnej,
w którym pragniemy przedstawić zrealizowane w tej kadencji, w latach 2007 –
2010, różnorodne przedsięwzięcia, inwestycyjne i remontowe, zarówno te zna-
czące jak  i te drobne. Mamy nadzieję, że wszystkie przyczyniły się do zaspokoje-
nia najistotniejszych potrzeb mieszkańców, że wpłynęły na poprawę wizerunku
gminy oraz  poprawiły warunki i poziom życia zarówno w mieście jak i na wsi.

Najczęściej kształtujemy swoje oceny w oparciu o obserwację zmian, jakie za-
chodzą w naszym najbliższym otoczeniu. Jest to jednak metoda opierająca się na
danych niepełnych i fragmentarycznych. Nasza gmina jest rozległa, tworzy ją Bolków
i  17 sołectw. Pragniemy przybliżyć Państwu inwestycje i remonty wykonane w ostat-
nich latach. Zebraliśmy je w naszym biuletynie, aby mogli Państwo poznać całość
zmian, jakie zaszły w omawianym okresie w naszej małej ojczyźnie i ocenić, czy
środki publiczne wydane z gminnej kasy zostały celowo i właściwie wykorzystane.

Marek Janas
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Wroński
Burmistrz Bolkowa

Oto przedsięwzięcia dro-
gowe, które zostały zrealizo-
wane w naszej gminie na tere-
nie wsi w 2007 r.:

- odbudowa drogi Kaczo-
rów - Okrajnik 250.944,90 zł,
wraz z utwardzeniem drogi
dojazdowej do pól 21.904,26 zł

- odbudowa drogi w Grud-
nie dz. 559 104.592,03 zł,

- remont nawierzchni drogi
w Radzimowicach 13.000,00 zł,

- modernizacja nawierzch-
ni drogi w Świnach dz.157
25.611,21 zł,

- odbudowa drogi Wierz-
chosławice dz.1014 71.026,41 zł,

- odbudowa drogi w Lipie
dz. 670/4 154.735,57 zł,

- odbudowa drogi i mostu
w Wolbromku 117.7540,00 zł.
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Rozpoczynając prace nad remontem i przebudową infrastruktury drogowej w 2007
roku, skupiliśmy się na działaniach, przy realizacji których mogliśmy liczyć na
dofinansowanie środkami zewnętrznymi oraz na tych, które były wskazywane jako
ważne przez mieszkańców miejscowości w czasie spotkań, mających na celu
przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich. Na utrzymanie dróg gminnych
w 2007 r. wydatkowano 976.064,01 zł. Były to środki wyższe o ok. 63% w stosunku
do wykonania w 2006 r. ( realizacja 2006 r. − 616.528,88 zł), w grupie zaś zadań
inwestycyjnych ich poziom był wyższy o 277% (realizacja 2006 r. − 201.307,73 zł).

W Bolkowie zrealizowano
następujące prace:

- remont drogi ul. Bolka
68.926,90 zł,

- odbudowę chodnika ul.
Niepodległości 24.040,00 zł,

- remont cząstkowy na-
wierzchni dróg w Bolkowie i
odnowienie oznakowania po-
ziomego na ulicach w mieście
 22.131,73 zł.

Oprócz prac zakrojonych
na duża skalę, jak zwykle re-
alizowano również wiele za-
dań drobniejszych:

- wykonanie dokumentacji
technicznej odbudowy mostu
w Sadach Dolnych 2.684,00 zł,

- remont muru oporowego
przy drodze w Lipie
4.745,00 zł,

- remont drogi w Mysłowie
 6.100,00 zł,

- budowa barier i niwela-
cja terenu - droga w Wolbrom-
ku 3.892,67 zł,

- bieżące naprawy dróg i
chodników w gminie
9.461,41 zł,

- remont przejazdu drogi
przez Rochowicki Potok
3.472,35 zł,

- remont drogi w Lipie
3.000,00 zł,

- oczyszczanie studni dro-
ga Kaczorów 2.400,00 zł,

- utwardzenie drogi do
przysiółka Muchówek
2.955,92 zł,

- utwardzenie drogi wewn.
W Wolbromku dz. Nr 558
4.453,69 zł,

- utwardzenie drogi w
Wierzchosławicach dz. Nr
970,970/1  5.011,63 zł,

- instalacja progów zwal-
niających 2.525,64 zł,

- remonty dróg w Sadach
Dolnych i Półwsi  2.236,59 zł,

- remont drogi w Lipie
4.000,00 zł.

Przeprowadzono rów-
nież: remont przepustów na
drodze w Półwsi, odwodnie-
nie drogi w Wierzchosławi-
cach, utwardzenie drogi w
Wierzchosławiczkach, zabez-
pieczenie mostu w Starych
Rochowicach, zlecono opra-
cowanie kosztorysów remon-

tów dróg w Jastrowcu, Mysło-
wie  i Świnach.

Środki zewnętrzne, ja-
kie udało się pozyskać
Gminie Bolków na realiza-
cję wyżej przedstawio-
nych zadań to kwota
354.500,00 zł.

Droga Okrajnik (Kaczorów)

Most w Wolbromku

Droga w Wierzchosławicach



Innym istotnym przed-
sięwzięciem, z punktu wi-
dzenia poprawy jakości
warunków pobytu dzieci
w szkole, była moderniza-
cja kotłowni w oddziale
zerowym Szkoły Podsta-
wowej w Bolkowie. Rów-
nież przy tym zadaniu,
którego wartość wyniosła
ponad 74.000 zł, udało się
pozyskać dofinansowanie
zewnętrzne, tym razem w
wysokości 18.5 tys. zł, z
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

Po przeprowadzonej in-
spekcji stanu technicznego
szkół wiejskich na terenie

Oświata i wychowanie 2007 r.
Na zadania z tego zakresu wydatkowano w 2007 r. 8.006.131,65 zł. Najpoważniejszym zadaniem, które było realizowane w oświacie w pierwszym roku
obecnej kadencji, było kontynuowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bolkowie.  Prace polegały na wykonywaniu zadań budowlanych
oraz  wyposażaniu sali w niezbędną infrastrukturę, zarówno użytkową jak i sportową. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie na ten projekt w
kwocie 1 miliona zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z programu „Rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2007−2009”.

gminy okazało się, że
wszystkie wymagają  ko-
niecznych remontów cząst-
kowych. w 2007 r. wykona-
no: remont dachu, rur spu-
stowych, rynien i malowa-
nie elewacji w Szkole Pod-
stawowej w Lipie za
13.639,99 zł, remont da-
chów w  Szkole Podstawo-
wej w Kaczorowie za
21.370,15 zł oraz doraźny re-
mont dachu  w Szkole Pod-
stawowej w Sadach Gór-
nych. Na Kaczorów i Lipę
pozyskano środki (15 tys.)
z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej z MEN.

Skorzystano również z
rządowego programu i za-

instalowano monitoring
wizyjny w Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum w Bol-
kowie. Koszt zakupu i
montażu urządzeń za-
mknęła kwota 57.170 zł, a
dofinansowanie wyniosło
32.177 zł.

Okazało się, że stan
techniczny szkół na tere-
nie gminy jest tak zły,
budynki tak zaniedbane,
że wydatki poczynione
w roku 2007 były dopie-
ro początkiem prac, ja-
kie należało wykonać,
aby poprawić jakość
oświatowej infrastruktu-
ry w Bolkowie i ośrod-
kach wiejskich.

Gospodarka komunalna 2007 r.

W 2007 roku z zakresu
gospodarki komunalnej zreali-
zowano zadania na łączną
kwotę 696.732,40 zł, w tym
wykonano między innymi:

- remont wiat przystanko-
wych 2.866 zł,

- postawiono nowe wiaty
przystankowe w Starych Ro-
chowicach i Sadach Dolnych
8.889,00 zł,

- utrzymanie zieleni na te-
renie gminy, w ogólnej kwocie
57.000,00 zł,

- konserwację oświetlenia
54.436,69 zł,

- dokumentację projekto-
wo kosztorysową na rozbudo-
wę oświetlenia drogowego w
Jastrowcu, Mysłowie oraz na
budowę nowego obwodu w
Wolbromku w ramach moder-
nizacji oświetlenia drogowego
na terenie Gminy Bolków
16.328,12.

- odnowienie przejścia
podziemnego w Bolkowie
8.000,00 zł,

- odnowienie przystanku
w Bolkowie 2.767,21 zł,

- mechaniczne uformowa-
nie wału ziemnego trybuny
przy boisku Góra Ryszarda
3.468,00 zł,

- prace remontowe w Ryn-

ku w Bolkowie 7.000,00 zł,
- niwelację terenu ul Bol-

ka w Bolkowie 1.699,31 zł,
- remont schodów na bo-

isko wielofunkcyjne
4.803,00 zł,

- inwentaryzację ujęć wod-
nych na terenie gminy
17.763,20 zł,

- remont ujęcia wody w
Lipie 3.999,99 zł,

- prace na placu zabaw ul.
Wiśniowa w Bolkowie
15.799,90 zł,

- opracowanie dokumenta-
cji technicznej na budowę cią-
gu pieszego wokół zamku Bol-
ków (wydatki refinansowane
przez EUROREGION NYSA w
ramach środków INTERREG
IIIA) 47.812,28 zł.

Wspólnie z innymi gmina-
mi współfinansowaliśmy opra-
cowanie „Analiza gospodarki
wodno-ściekowej w zlewni
rzeki Kaczawy” w ramach
współpracy z UNIĄ GMIN
ŚLĄSKICH 14.899,07 zł.

Sala przy gimnazjum

Plac zabaw na ul. Widokowej

Ul. BolkaDroga w Lipie

Przystanek autobusowy w St. Rochowicach
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1. Najpoważniejszą inwe-

stycją oświatową w roku 2008
było przeprowadzenie termo-
modernizacji budynków szkol-
nych w Bolkowie: szkoły pod-
stawowej, gimnazjum, oddzia-
łu zerowego i budynku admi-
nistracji. Projekt początkowo
był przygotowywany do reali-
zacji w ramach pomocy unij-
nej, ale po ukazaniu się uszcze-
gółowienia zasad RPO dla Dol-
nego Śląska okazało się, że ter-
momodernizacja szkół nie
może być zadaniem samo-
dzielnym i jej koszt nie może
przekraczać 50% inwestycji.
Zapadła więc decyzja, aby
przedsięwzięcie to sfinanso-
wać ze środków budżetowych
gminy. Budynki szkolne od
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wielu lat były w zimie niedo-
grzane. Zastosowana przy ich
budowie technologia powodo-
wała przemarzanie ścian  i
ogromne ubytki ciepła przez
niezabezpieczone dachy i co
jest z tym związane - genero-
wała ogromne koszty ogrze-
wania. Wymienione przy po-
przednim remoncie okna wy-
magały odpowiednich obró-
bek murarskich, gdyż użyta
do ich uszczelnienia i osadze-
nia pianka uległa utlenieniu,
co powodowało jeszcze więk-
sze straty ciepła. Konieczne
było również wykonanie no-
wej elewacji, gdyż po starej
pozostało już jedynie wspo-
mnienie i budynki przy ulicy
Bolka prezentowały się żało-

śnie: szare, brudne ściany z su-
rowymi fragmentami po za-
murowanych oknach, na pew-
no nie przynosiły gminie
chwały. Istotną sprawą było
również uszczelnienie dachu,
gdyż dotychczasowe działania
poprawiały sytuację jedynie na
krótki czas, po którym woda
zalewała pomieszczenia szkol-
ne ponownie. W zakres inwe-
stycji weszło ostatecznie:
ocieplenie ścian i stropów, na-
prawa dachu polegająca na ze-
rwaniu starych warstw papy i
położeniu nowych z odpowied-
nimi obróbkami blacharskimi,
wymiana drzwi wejściowych
do budynków szkolnych i bu-
dynku obsługi, wymiana okien
w sali gimnastycznej szkoły

podstawowej, wykonanie no-
wej elewacji. Koszt -
2.298.765,70 zł - środki własne.

2. Drugim ważnym przed-
sięwzięciem realizowanym w
gminie było wykonanie bo-
iska wielofunkcyjnego przy
Gimnazjum w Bolkowie.
Szkoła ta po oddaniu do użyt-
ku sali gimnastycznej otrzy-
mała również boisko ze
sztuczną trawą.

3. Podobnie jak w roku
poprzednim podjęto starania,
aby poprawić stan szkół wiej-
skich. W 2008 roku wykona-
no następujące zadania:

a) Remont tynków na ko-
minach, wymiana okien, re-
mont schodów w Szkole Pod-
stawowej w Lipie - łacznie -
24.600,02 zł ; dofinansowa-
nie zewnętrzne z MEN:
13.362,00 zł.

b) Wykonanie remontu to-
alet w Przedszkolu Samorządo-
wym w Bolkowie- 3.000,00 zł.

c)Szkoła Podstawowa w Bol-
kowie : montaż drzwi, montaż
opraw oświetleniowych w salach
sportowych, remont drabinek
gimnastycznych, wykonano obu-
dowy grzejników i remont scho-
dów wejściowych do budynków
szkolnych; łącznie 29.925,62 zł.

4. Sporządzono także
dwie dokumentacje technicz-
ne: na remontu dachu w Szko-
le Podstawowej w Sadach Gór-
nych i na remont schodów
wejściowych w Szkole Podsta-
wowej w Kaczorowie.

5. Od 2008r. istnieje rządo-
wy program ‘’Wyprawka szkol-
na’’ pozwalający wypłacić do-
finansowanie do podręczników
dla uczniów z rodzin o niskich
dochodach (kwota dofinanso-

wania w latach 2008-2009 wy-
niosła 28.897,95zł).

6. Zgodnie z Uchwałą Nr
VIII/51/07 Rady Miejskiej w
Bolkowie z dnia 1 czerwca
2007r. w sprawie określenia
zasad przyznawania uczniom
stypendiów Burmistrza Bolko-
wa w roku 2008 Burmistrz
Bolkowa przyznał stypendium
naukowe za wybitne wyniki w
nauce (2 uczniom) oraz sty-
pendium za osiągnięcia spor-
towe (11 uczniom).

7. Uczestniczymy w pro-
gramie „Uczeń na wsi – pomoc
w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie
oraz gminy miejsko-wiejskie”;

 w roku szkolnym 2007/
2008 gmina otrzymała i prze-
kazała dofinansowanie w kwo-
cie 7.257,00zł.

W 2008 roku z zakresu go-
spodarki komunalnej wydatko-
wano  kwotę  1.675.124 zł.  Zre-
alizowano  między innymi na-
stępujące zadania:

- utrzymanie zieleni na te-
renie gminy, w ogólnej kwocie
80.000,00 zł,

- wykonano coroczną kon-
serwację oświetlenia ulicznego
71.633,08 zł,

- zmodernizowano oświe-
tlenie drogowe w Wolbromku,
Jastrowcu, Świnach oraz

sporządzono dokumenta-
cję modernizacji oświetlenia w
Starych Rochowicach
207.816,31 zł,

- wykonano nowy plac za-
baw dla dzieci w Płoninie
30.000,00 zł,

- wyremontowano alejki na
cmentarzu 10.000,00 zł,

- kontynuowano rozbiórkę
boksów kwiatowych w rynku
w Bolkowie 18.048,57 zł,

- zakończono rozbudowę
cmentarza komunalnego w
Bolkowie 33.671,16 zł,

- przygotowano dokumen-
tację techniczną rewitalizacji
parku miejskiego w Bolkowie
–  58.706,40 zł, aby można było
złożyć wniosek do Regionalne-
go Programu Operacyjnego
WD o dofinansowanie środka-
mi pomocowymi Unii Europej-
skiej,

- wykonano „Budowę  sie-
ci  kanalizacji  sanitarnej  i wo-
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dociągowej w rejonie ul. Mic-
kiewicza w Bolkowie” na kwo-
tę 222.186 zł (95.925,00 zł, -
dotacja  Wojewódzkiego  Fun-
duszu  Ochrony  Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  we
Wrocławiu ),

- przygotowano doku-
mentację techniczną  na prze-
budowę oczyszczalni ścieków
w Wolbromku, budynki so-
cjalne na ulicy Wolbromskiej,
i remont  kapliczki  przy  ul.
Bolka  w  Bolkowie,

- remont i wyposażenie
świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Świny – 94.184 zł (dofi-
nansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego 25.000 zł),

- zakupiono 2 akcje spół-
ki SANIKOM. Był to początek
działań gminy w kierunku
budowy nowoczesnego syste-
mu gospodarki odpadami,
dzięki któremu będziemy
spełniać wymogi dotyczące
odzysku i segregacji śmieci. W
projekcie tym obok Bolkowa
udział biorą również inne
gminy: Kamienna Góra mia-
sto, Kamienna Góra gmina
wiejska, Lubawka, Marci-
szów, Mieroszów, Stare Boga-
czowice, Czarny Bór. Projekt
przewiduje zbudowanie no-
woczesnego zakładu uniesz-
kodliwiania odpadów w Lu-
bawce. Do chwili obecnej zre-
alizowano dwa etapy: budowę
płyty do kompostowania

(współfinansowanie ze środ-
ków EWT) oraz nowej kwate-
ry do składowania odpadów.
Trzeci etap ujęty we wniosku
do RPO otrzymał pozytywną
ocenę          i uchwałą zarządu
Województwa Dolnośląskiego
otrzyma dofinansowanie w
wysokości 20 milionów zł.

      Stan ratusza w Bolko-
wie wymagał podjęcia szyb-
kich decyzji dotyczących prze-
prowadzenia niezbędnych
prac remontowych. Bardzo
poważne było ugięcie stropu
nad salą rajców. Wykonano
zalecone przez konstruktorów
wzmocnienie, które zapobie-
gło niebezpieczeństwu kata-
strofy budowlanej. Ponieważ
stan schodów w części kory-
tarzowej zagrażał bezpieczeń-
stwu pracowników i petentów
urzędu, przeprowadzono rów-
nież demontaż starych i mon-
taż nowych drewnianych
schodów wraz z odpowiedniej
wysokości poręczami. Remon-
ty w ratuszu kosztowały
ok.70.000 zł.

      Ponieważ strona inter-
netowa urzędu i gminy wyma-
gała unowocześnienia, przy
współfinansowaniu środkami
UE i budżetu państwa (16.812
zł) zrealizowano projekt „Inte-
raktywna Gmina Bolków” , w
wyniku którego powstał wirtu-
alny spacer po Bolkowie i no-
woczesna witryna internetowa.

Termomodernizacja szkół w Bolkowie

Schody w Rynku

Świetlica w Świnach

Boisko przy gimnazjum
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Na utrzymanie dróg gmin-
nych wydatkowano w 2008 r. -
1.265.158,75 zł.

Wydatki inwestycyjne w
kwocie 1.138.306,87 zł zosta-
ły skierowane na przebudowy
dróg na terenie gminy, w tym :

- odbudowa drogi nr
112404D w Jastrowcu
158.639,99 zł,

- odbudowa drogi nr
112417D w Wierzchosławicz-
kach 201.002,39 zł,

- odbudowa drogi nr 241 w
Sadach Dolnych 229.912,28 zł,

- odbudowa drogi nr 982
w Wierzchosławicach
67.436,12 zł,

- zakup i montaż wiat
przystankowych 14.754,00 zł,

- przebudowa nawierzch-
ni drogi 129/5 w Świnach
35.000,00 zł,

- przebudowa drogi nr
112408D w Nowych Rochowi-
cach 309.622,96 zł,
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- odbudowa mostu w Sa-

dach Dolnych 77.437,09 zł,
- modernizacja drogi gm.

nr 112410D w Radzimowicach
44.047,04 zł.

Pozyskano na te zadania
pokaźną kwotę środków ze-
wnętrznych w wysokości
666.220 zł.

 Podobnie jak w roku ubie-
głym przeprowadzono rów-
nież wiele remontów o warto-
ści prawie 130.000 zł, w tym:

- remont wiat przystanko-
wych 2.329,20 zł,

- odnowienie oznakowa-
nia poziomego dróg i ulic
5.917,00 zł,

- transporty zakupionego
kamienia na remonty dróg w
St . i Nowych Rochowicach,

Bolkowie, Wolbromku i
innych miejscowościach
20.865,32 zł

- remont nawierzchni ulic
w Bolkowie 29.235,76 zł,

- odwodnienie drogi w
Wierzchosławicach9.000,50
zł,

- wymiana znaków drogo-
wych, instalacja progów zwal-
niających 12.709,53 zł,

- odprowadzenie wód na
drodze w Gorzanowicach
9.180,42 zł,

- remont wjazdu do lecz-
nicy weterynaryjnej 1.010,75
zł,

- remont nawierzchni dro-
gi ul. Robotnicza w Bolkowie
12.000,00 zł,

- remont drogi w Płoninie
9.000,00 zł,

- remont drogi w Wierz-
chosławicach 2.500,00 zł,

- odwodnienie drogi w Sa-
dach Dolnych 2.236,00 zł.

Przygotowano również
dokumentację niezbędną do
wykonania planowanych prac
remontowych i przebudowy
dróg w kwocie 11.325 zł.
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