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Wstęp

Szanowni Państwo,

O
becna kadencja samorządowa dobiega końca. Za nami 

cztery lata, w trakcie których nasza „mała ojczyzna” prze-

szła dużą metamorfozę. Jest to nasz wspólny sukces, zreali-

zowany przy udziale ogromnej grupy ludzi. Po części jest to efekt 

decyzji, podejmowanych przez Radę Gminy, Wójta, jego zastęp-

cę oraz ich współpracowników. Pamiętajmy jednak, że żadne de-

cyzje – nawet te najmądrzejsze - nie zrealizują się jednak same. 

Wszystkie zmiany, które zaszły wokół, powstały w wyniku pracy 

zespołowej. Dzięki wysiłkowi pracowników Urzędu Gminy, jedno-

stek organizacyjnych oraz spółek, radnych, sołtysów i Rad Sołec-

kich, strażaków z OSP, pań z Kół Gospodyń Wiejskich, wędkarzy 

i sportowców, uczniów i ich rodziców oraz mieszkańców. Należy 

również dodać, że w realizacji wielu zadań uzyskaliśmy wsparcie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Mało-

polskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Ministerstw oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie. Razem ze wszystkimi osobami, które mają 

jakikolwiek wkład pracy we wspólnych przedsięwzięciach, wyko-

naliśmy – mówiąc potocznym językiem – „kawał dobrej roboty”.

Wyzwań, którym nasza gmina musi sprostać jest wiele. Należą 

do nich m.in. tematy związane z drogami. Od początku kadencji 

mieszkańcy zgłaszają nam swoje krytyczne uwagi dotyczące sta-

nu technicznego ulic na terenie naszej „małej ojczyzny”. Dlatego 

razem z pracownikami Urzędu Gminy dołożyliśmy wszelkich sta-

rań, aby przygotować niezbędną dokumentację, znaleźć dofinan-

sowanie i zabezpieczyć wkład własny w budżecie dla planowanych 

inwestycji. 

Naszym priorytetem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży 

z gminy Bolesław jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju. 

Konsekwentnie i systematycznie prowadzone są więc działania, 

które mają temu celowi służyć. Realizujemy różnego rodzaju re-

monty, modernizacje i rozbudowy placówek przedszkolnych 

i szkolnych. Kupujemy nowy sprzęt służący nowoczesnemu kształ-

ceniu naszych dzieci. Stwarzając młodzieży warunki do rozwoju 

i nauki (a w przyszłości do pracy), ograniczamy ryzyko, że nasze 

dzieci będą szukały „swojego miejsca” z dala od naszej Gminy.

Znaczne środki przeznaczamy również na poprawę infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej. Na terenie gminy na bieżąco modernizo-

wane są istniejące i budowane nowe place zabaw i strefy aktyw-

ności fizycznej. Mówi się, że nie sztuką jest coś zbudować lub od-

nowić. O prawdziwym sukcesie można mówić wtedy, gdy uda się 

tchnąć w to miejsce życie. Dzięki działaniom samorządu miejsca 

te zapełniają się nie tylko podczas festynów. Codziennie spotkać 

można tam mieszkańców, nie tylko naszej gminy, korzystających 

z boisk, placów zabaw oraz urządzeń zewnętrznych siłowni. 

Kładziemy ogromny nacisk na zrównoważony rozwój wszystkich 

sołectw. Przez ostatnie cztery lata uporządkowana została sytuacja 

remiz strażackich i domów wiejskich, w których swą działalność 

kulturalną rozwija Centrum Kultury. Cały czas obiekty te są sys-

tematycznie remontowane i doposażane. Ale to nie wszystko. 

Oprócz zadań inwestycyjnych bardzo istotna jest też integracja 

mieszkańców. W tym celu Rada Gminy i Urząd Gminy Bolesław 

wspierają działania sołtysów poszczególnych miejscowości m.in. 

poprzez finansowanie potrzebnych im zadań z Funduszu Sołeckie-

go. Środki te przeznaczane są głównie na realizację zadań inwesty-

cyjnych i bieżących, służących całemu społeczeństwu.

Na jakość życia mieszkańców naszej gminy duży wpływ ma dobre 

funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej. Uruchomie-

nie nowoczesnej stacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych dało ogromny impuls dla rozwoju tego 

przedsiębiorstwa. Dzięki podjętym działaniom firma nieustan-

nie wzbogaca się o kolejne urządzenia i pojazdy. Dbamy również 

o zdrowie i komfort życia mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich 

lat na terenie gminy powstały kolejne odcinki sieci kanalizacji sa-

nitarnej. Na bieżąco jest też modernizowana sieć wodociągowa.

Nie da się realizować tych wszystkich zadań bez pieniędzy. Dlatego 

dużą wagę przykładamy do stabilizacji finansowej gminy. Dzięki 

współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 

oraz Zakładem Karnym w Trzebini przy minimalnych nakładach 

finansowych zrealizowano prace warte setki tysięcy złotych. Racjo-

nalne gospodarowanie finansami i nieustanne pozyskiwanie dofi-

nansowań to filary naszej działalności, które - jak mogą Państwo 

sami zauważyć – przynoszą właściwe efekty w postaci kolejnych 

inwestycji.
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Przyświeca nam jeden cel – realizować potrzeby mieszkańców, tak 

aby mogli oni w lepszych warunkach żyć, pracować i odpoczywać. 

Czasem są to odległe perspektywy, których efekty będzie można 

zobaczyć po kilku latach. Czasem są to proste sprawy, stanowiące 

niezmiernie ważne kwestie dla lokalnych społeczności. Wszystkie 

działania podejmowane są jednak w oparciu o dialog. Nieustan-

nie rozmawiamy i wsłuchujemy się więc w potrzeby ludzi. Rozma-

wiamy, a nie „mówimy”, „nakazujemy” czy „głosimy”. Dialog ma 

bowiem to do siebie, że polega na wymianie doświadczeń i opinii. 

Dzięki niemu można otrzymać w zamian informacje zwrotne, któ-

re pomagają podnosić komfort życia w naszej gminie. 

Koniec kadencji to w samorządzie czas podsumowań. Moment, 

w którym należy dokonać swoistego bilansu dotychczasowej dzia-

łalności. Nie po to, by móc się chwalić osiągnięciami, lecz po to, 

aby wyznaczyć sobie nowe kierunki i plany do zrealizowania. Przed 

naszą gminą stoi bowiem jeszcze wiele wyzwań.

Zachęcając Państwa do lektury tego materiału, jednocześnie chce-

my podziękować wszystkim pracownikom urzędu, szkół i innych 

jednostek organizacyjnych gminy, radnym, członkom rad sołec-

kich oraz sołtysom, którzy aktywnie wspierali i włączali się w co-

dzienną realizację zadań własnych naszego samorządu. Dziękuje-

my wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom 

i grupom nieformalnym, które przyczyniły się do rozwoju naszej 

gminy. 

Poprzez wspólną pracę i determinację udało się poderwać ludzi 

do działania i stworzyć jedną drużynę. Spójrzmy razem odważ-

nie w przyszłość. Przed nami nowe cele i wyzwania. Dalsze losy  

Gminy Bolesław są w naszych rękach. Trzeba tylko dać szansę 

naszym marzeniom! 

Z poważaniem:
Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bolesław

Nowe oblicze gminnych obiektów

G
mina Bolesław intensywnie zmienia swoje oblicze.  

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono w naszej 

okolicy szereg prac rewitalizacyjnych i modernizacyjnych. 

Dzięki temu, wiele obiektów należących do naszego samorządu 

zyskało nowy blask. Są wśród nich: przedszkola, szkoły i remi-

zy. Ale nie tylko. W trosce o zachowanie wartości historycznej 

pielęgnowane są okoliczne zabytki, takie jak park dworski w Bo-

lesławiu oraz Dworek w Krzykawce. Władze Gminy Bolesław 

dbają także o inne budynki użyteczności publicznej. Grun-

townej termomodernizacji poddano budynek Urzędu Gminy. 

Wyremontowany został również Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz Gminna Biblioteka. 

Realizacja tak wielu inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie oszczęd-

ne wydatkowanie środków, wykorzystanie w miarę możliwości ma-

teriałów, które zostały zdemontowane np. z innych obiektów oraz 

nadzór nad należytym wykonywaniem prac. Ogromne znaczenie mają 

też nieustanne starania o pozyskanie zewnętrznych dofinansowań na 

inwestycje. Przede wszystkim jednak główną zasługą tego sukcesu 

jest wspólne zaangażowanie mieszkańców. Mienie należące do naszej 

gminy stanowi nasze wspólne dobro, wokół którego skupiają się lokal-

ne społeczności. Dlatego w realizację wielu zadań angażują się: Koła 

Gospodyń Wiejskich, strażacy, radni, sołtysi, rodzice, młodzież oraz 

przedsiębiorcy. 

Współpraca z Zakładem Karnym w Trzebini

Gmina Bolesław od lutego 2015 roku korzysta z nieodpłatnej po-

mocy skazanych, dowożonych z Zakładu Karnego w Trzebini. Wiele 

z zadań inwestycyjnych w naszej okolicy realizowanych było z ich 

czynnym udziałem. Na takiej współpracy korzystają obie strony. 

Podczas prowadzonych prac samorząd finansuje tylko materiały, 

a dla skazanych jest to forma resocjalizacji. Dzięki temu w budże-

cie gminy zaoszczędzono kilkadziesiąt tysięcy złotych, które można 

było następnie przeznaczyć na dalsze inwestycje.

Na tym jednak nie koniec. Część osadzonych, która nie może opusz-

czać terenu Zakładu Karnego, także współpracuje z naszym samo-

rządem. Zajmują się oni pracami ślusarskimi, spawalniczymi i stolar-

skimi. Konstruują dla nas: kosze uliczne, tablice ogłoszeniowe oraz 

ochrony metalowe na drzewa przydrożne. To oni wykonali altany na 

polanie Nullo w Krzykawce oraz przy stawach w Podlipiu. Wypro-

dukowali również komplety biesiadne dla mieszkańców Krza, ławy 

i stoły przy szkołach w Podlipiu i Krzykawie oraz na plac w Między-

górzu. Wszystkie te elementy zostały wykonane z drewna pocho-

dzącego z wycinki drzew na terenie naszej Gminy. Łącznie na rzecz 

naszego samorządu pracowało przez ten czas ponad 50 osadzonych. 

Park przy Dworku w Bolesławiu 

Niewątpliwie najbardziej rozpoznawalnym obiektem w okolicy jest 

kompleks usytuowany w centrum Bolesławia, na który składa się 

zabytkowy Dwór oraz okalający go park. Gmina Bolesław na prze-

strzeni ostatnich lat zainwestowała w tą nieruchomość wiele środ-

ków, starań i pracy. Efekt tych działań wart był jednak tego wysiłku. 

Stanowi on bowiem teraz wspaniałą przestrzeń dla całej rodziny, 

z dala od otaczającego nas na co dzień betonu i asfaltu.

W ramach poczynionych prac dokonano m.in. inwentaryzacji 

drzewostanu oraz wycinki drzew, które były w najgorszym stanie. 

W obrębie parku dokonano nasadzeń nowych drzew i krzewów. 
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Odnowiono i wybudowano nowe alejki. Z racji tego, że park w ca-

łości objęty jest ochroną konserwatorską i jego modernizacja mu-

siała przebiegać z zachowaniem historycznego charakteru terenu, 

ich nawierzchnia wykonana została przy użyciu żwiru porfirowego. 

Rozwiązanie takie zostało zatwierdzone przez Małopolskiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Pojawiły się tu też elementy małej architektury – ławki, kosze na śmie-

ci oraz nowoczesne oświetlenie typu LED. Z myślą o najmłodszych 

mieszkańcach gminy wybudowano również plac zabaw wyposażony 

w huśtawki, karuzele i zjeżdżalnie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, 

obiekt ten jest ogrodzony, w pełni oświetlony i monitorowany. 

Inwestycje nie ominęły samego Dworku. Dzięki nieodpłatnej pomo-

cy skazanych z ośrodka w Trzebini wyremontowano i odmalowano 

wszystkie sale wewnątrz budynku. Na terenie obiektu wykonano 

także prace konserwacyjne i naprawcze stolarki. W ich efekcie dwo-

rek może teraz pochwalić się 

czystymi wnętrzami, lśniącymi 

schodami oraz odmalowanymi 

drzwiami i oknami. 

Realizacja tego zadania byłaby 

niemożliwa w takim zakresie, 

gdyby nie zewnętrzne dofinan-

sowania, o które pieczołowicie 

zabiegały władze gminy. Prace związane z uporządkowaniem zie-

leni i inwentaryzacją miejscowego drzewostanu uzyskały dotację 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie 

w wysokości około 33 tys. zł. Nasadzenia zieleni, budowa placu za-

baw, odnowa alejek oraz instalacja ławek, koszy na śmieci, oświetle-

nia i ogrodzenia, zrealizowano w ramach projektu, który otrzymał 

unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Koszty całkowite 

przedsięwzięcia wyniosły około 1 mln 60 tys. zł, z czego unijne do-

finansowanie to ponad 722 tys. zł.

Dworek w Krzykawce

W ramach wspomnianego powyżej projektu dofinansowanego z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 odnowiono także Dworek w Krzykawce. Prace 

remontowe skupiły się tutaj w głównej mierze na wymianie pokry-

cia dachowego za kwotę ponad 146 tys. zł. Były one konieczne do 

natychmiastowego przeprowadzenia, gdyż stary gont przeciekał. Bu-

dynek został wyposażony w nową instalację odgromową oraz insta-

lację elektryczną. Koszt prac elektrycznych wyniósł 18 tys. zł. Dzięki 

nieodpłatnej pomocy skazanych z Trzebini wymalowano wszystkie 

pomieszczenia w piwnicy i na parterze. Odnowiono również stolar-

kę na terenie obiektu. Wokół parku dworskiego zamontowano nowe 

ogrodzenie, którego przęsła i słupki zostały wyprodukowane nieod-

płatnie przez tychże osadzonych ze stali zakupionej przez gminę.

Bolesław. Park dworski, stan obecny.  
Rewitalizacja 2017-2018.

Bolesław. Park dworski, stan obecny.  
Rewitalizacja 2017-2018.

Bolesław. Park dworski, stan obecny.  
Rewitalizacja 2017-2018.

Bolesław. Park dworski, stan obecny.  
Rewitalizacja 2017-2018.

Bolesław. Park dworski, stan zastany. 

Bolesław. Park dworski, stan zastany. 

Bolesław. Park dworski, stan zastany. 

Krzykawka. Dworek.  
Po wymianie pokrycia dachu (2016).

Krzykawka - park wokół dworku,  
ogrodzenie - wykonane nowe (2017).

Krzykawka - Dwór. Pomieszczenia Biblioteki  
po kompleksowym  remoncie instalacji 

elektrycznej i malowaniu (2015)
Krzykawka. Dworek przed wymianą cieknącego 

pokrycia dachu.

Krzykawka. Dworek - przed wymianą  
cieknącego pokrycia dachu (gont)

Krzykawka - park wokół dworku,  
ogrodzenie stan zastany.
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Budynki użyteczności publicznej 

Sporych nakładów wymagały również obiekty, w których na co dzień 

załatwiane są sprawy urzędowe. Jedną z tego typu inwestycji była 

termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bolesław. Obejmo-

wała ona ocieplenie zewnętrznych ścian, wymianę stolarki okiennej 

poddasza, remont instalacji odgromowej, ocieplanie stropu oraz wy-

mianę grzejników w całym budynku. Modernizacji poddano również 

kotłownię, w której przeprowadzono kapitalny remont wraz z wymia-

ną źródła ciepła. Obecnie znajduje się tam nowoczesny i ekologiczny 

piec gazowy nowej generacji. Na terenie obiektu przeprowadzono też 

remont wnętrz piętra, klatki schodowej oraz korytarzy.

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bolesław 

kosztowała ponad 362 tys. zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości około 140 tys. zł. 

Kompleksowy remont przeszedł 

budynek Publicznej Biblioteki 

w Bolesławiu. W ramach prac 

położono m.in.: płytki i gładzie 

na klatce schodowej, w wy-

pożyczalni, pomieszczeniach 

biurowych oraz toaletach. Od-

malowano wszystkie sale. Wy-

mieniono również drzwi i wy-

malowano kotłownię oraz kraty 

w oknach na zewnątrz. W pla-

nach jest jeszcze remont wypo-

życzalni na I piętrze budynku, 

który odbędzie się w 2019 roku.

Co roku powiększają się także zbiory książek w bibliotece. Dota-

cje z Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawni-

czych wyniosły na przestrzeni ostatnich czterech lat prawie 41 tys. 

zł. Wkład w wysokości ponad 6 tys. zł wniosło także Ministerstwo 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu - 
stan po remoncie (2017).

Bolesław. Urząd Gminy. Garaż,  
stan obecny (2017).

Bolesław. Urząd Gminy, stan po remoncie I piętra 
(2015). Nowe oblicze pokoju narad (Rady gminy).

Bolesław.Urząd Gminy- garaż.  
Stan przed remontem.

Bolesław. Urząd Gminy, stan po remoncie  
I piętra (2015).

Bolesław. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
otoczenie po zmianach (2018).

Bolesław GOPS. Pomieszczenia w budynku GOPS 
tzw. sutereny, stan po remoncie (2016)

Bolesław GOPS. Pomieszczenia w budynku GOPS 
tzw. sutereny, stan po remoncie (2016)

Bolesław. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
otoczenie.

Bolesław. GOPS sutereny stan zastany w 2014.

Bolesław. GOPS sutereny przed remontem.

Urząd Gminy - budynek po termomodernizacji i wykonaniu elewacji.

Urząd Gminy - tak wyglądał przed termomodernizacją.
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu oraz dotacjom 

z gminy, księgozbiór placówki wzbogaciły pozycje o łącznej warto-

ści około 130 tys. zł. Gminna Biblioteka została także wyposażona 

w nowe komputery o łącznej wartości ponad 33 tys. zł. W ramach 

programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015” jednostka 

dostała dofinansowanie na ten cel w wysokości ponad 28 tys. zł.

Malowanie wszystkich pomiesz-

czeń wykonano w budynku 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Przed budynkiem 

pojawiły się nowe płotki ogród-

ka oraz tablice ogłoszeń. Dzięki 

środkom pozyskanym z fundu-

szy europejskich zaadaptowano 

na cele Klubu Integracji Spo-

łecznej pomieszczenia poniżej 

parteru. W ramach inwestycji 

dostosowano łazienki do po-

trzeb osób niepełnosprawnych 

oraz zakupiono schodołaz, czyli 

urządzenie ułatwiające poruszanie się po schodach osobom ze scho-

rzeniami narządów ruchu. 

We wszystkich opisanych tutaj pracach nieodpłatnie brali udział osa-

dzeni z Zakładu Karnego w Trzebini. W znaczący sposób poprawiły 

one estetykę gminnych obiektów oraz komfort na co dzień korzy-

stających z nich mieszkańców. W wielu przypadkach przyczyniły się 

do dużych oszczędności. Do realizacji pozostaje termomodernizacja 

części obiektu, która znacznie ograniczy koszty ogrzewania oraz po-

prawi komfort przebywania w budynku.

Przestrzeń publiczna

Przestrzeń publiczna jest jednym z najbardziej charakterystycznych 

elementów wizerunku każdej miejscowości. Dlatego oprócz oczywi-

stych celów użytkowych i ekonomicznych prowadzonych inwestycji, 

władzom Gminy Bolesław zależy także na zapewnieniu właściwych 

walorów estetycznych remontowanych obiektów.

Służy temu wymiana elementów małej architektury, instalowanie 

nowych tablic informacyjnych, osłon na drzewa, ogrodzeń i altan 

na terenie całej gminy. Systematycznie zabudowywane są nowe 

ławki oraz kosze. 

Nie brakuje także bardziej rzucających się w oczy inicjatyw. Dla przy-

kładu - w Bolesławiu przy skwerku umieszczono kolejkę nawiązującą 

do lokalnej historii górniczej, przekazaną przez Zakłady Górniczo-

-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie. 

Dzięki środkom z programu Małopolskie kapliczki 2018 trwają prace 

konserwatorskie przy krzyżu z 1934 roku położonym przy drodze po-

wiatowej Bolesław Ćmielówka – obręb Ujków Nowy. 

Bolesław. GOPS. Remont - malowanie wszystkich 
pomieszczeń wewnątrz. (2016).

Bolesław - skwer. Kolejka (2017). Bolesław - skwer. Stan zastany.

Komunikacja

W
ładze Bolesławia przywiązują ogromną uwagę do sta-

nu sieci drogowej na terenie naszej gminy. Dotyczy 

to nie tylko dróg gminnych i dojazdowych do pól, 

ale także traktów wyższej kategorii. Wszystko po to, aby za-

pewnić bezpieczeństwo kierowcom oraz zrównoważony roz-

wój poszczególnych miejscowości. Dlatego oprócz dużych 

inwestycji drogowych prowadzone są także prace na mniej 

uczęszczanych szlakach komunikacyjnych. 

Bieżące utrzymanie dróg

Niezwykle ważnym zadaniem samorządu jest należyte utrzymanie 

istniejącej sieci dróg. Podstawowymi działaniami w tym zakresie 

jest konserwacja dróg, na którą składają się cząstkowe remonty 

i wypełnianie ubytków nawierzchni masą bitumiczną.  Drogo-

wcy zajmują się też: udrożnianiem przepływu wód, czyszczeniem Prace porządkowe na terenie Gminy z wykorzystaniem sprzętu GZOŚ (od 2015).
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rowów odwadniających i studzienek oraz koszeniem poboczy.  

Do ich zadań należy również dbanie o znaki drogowe i progi zwal-

niające. Tylko w 2018 roku gmina przeznaczyła na ten cel ćwierć 

miliona złotych. Do tego doliczyć trzeba remontowanie wiat przy-

stankowych oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością gmi-

ny. Wszystkie te działania mają podnieść bezpieczeństwo zarówno 

kierowców, jak i pieszych.

Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej

Drogi gminne stanowią podstawową sieć komunikacyjną w naszej 

okolicy, umożliwiającą  przemieszczanie się pomiędzy poszczegól-

nymi sołectwami. Z tego powodu władzom samorządowym zależy 

na trwałej poprawie ich jakości. 

Oprócz bieżącej konserwacji, systematycznie modernizowane są 

kolejne odcinki. W ciągu ostatnich czterech lat wykonano szereg 

robót drogowych. Przebudowano m.in. ul. Szkolną w Bolesławiu. 

Na realizację inwestycji o wartości 347 tys. zł nasz samorząd po-

zyskał dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-

nych 2012-2015 w wysokości prawie 136 tys. zł. Na przestrzeni 

ostatnich czterech lat wyremontowano również odcinek ul. Bo-

lesławskiej w Kolonii oraz ul. Pniaki i ul. Laskowską w Małobą-

dzu. Zmodernizowano także ul. Cichą w Kolonii, ul. Kopalnianą 

w Bolesławiu oraz nawierzchnię drogi przy blokach w Bolesławiu. 

W celu realizacji dalszych inwestycji drogowych i pozyskiwania 

na nie zewnętrznych funduszy, z inicjatywy władz gminy zaktuali-

zowano ewidencję dróg gminnych i opracowano jej elektroniczną 

wersję. Warto też nadmienić, że po zakończeniu prac związanych 

z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzykawka 

i Krzykawa nastąpi odbudowa infrastruktury drogowej. Wszyst-

kie niedogodności, które powstały w wyniku robót prowadzonych 

przy budowie sieci kanalizacyjnej, zostaną usunięte.

Kolejne inwestycje już niebawem

Problem remontów i utrzymania lokalnych dróg to jedna z najważ-

niejszych kwestii, z jakimi zmagają się samorządowcy w całym kra-

ju. Każdy remont i budowę poprzedza bowiem skrupulatny pro-

ces tworzenia technicznego projektu, aplikowania o zewnętrzne 

środki finansowe oraz kwestie związane z procedurą przetargową 

i wyłonieniem wykonawcy. Dlatego z myślą o przyszłych inwesty-

cjach na bieżąco przygotowywana jest dokumentacja projektowa. 

Planowane inwestycje dotyczą między innymi remontów dróg do-

jazdowych i modernizacji bocznych traktów prowadzących w kie-

runku dalej położonych domów jednorodzinnych. Aktualnie gmina 

jest na etapie wyłaniania wykonawcy, który wykona nawierzchnię 

znajdującą się przy lesie nieopodal ul. Kluczewskiej obok kanału 

Dąbrówka. Inwestycja obejmie wykonanie nowej oraz miejscowe 

uzupełnienie istniejącej podbudowy wraz z wykonaniem nowej 

nawierzchni. Rozpoczęcie prac będzie możliwe po usunięciu drzew 

w ramach gospodarki drzewostanem przez Nadleśnictwo Olkusz.

Opracowano również dokumentację projektową dla budowy no-

wej drogi pomiędzy ul. Wyzwolenia i ul. Ponikowską w Bolesła-

wiu. W przyszłości będzie ona stanowić uzupełnienie istniejącej 

sieci dróg oraz zapewni dogodny dojazd do znajdujących się w tym 

rejonie kilkudziesięciu działek budowlanych. Dokumentacja ta 

przewiduje budowę nowych zjazdów indywidualnych do posesji 

oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącymi drogami. Wzdłuż trak-

tu powstanie kanalizacja deszczowa oraz odcinek rowu otwartego 

stanowiącego odbiornik wód opadowych. Prace obejmują również 

przebudowę sieci gazowej (obecnie już zrealizowane), sieci elek-

troenergetycznej, budowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Ze względu na brak 

ofert od wykonawców możliwych do przyjęcia (złożono jedną 

ofertę o cenie przewyższającej kwotę, którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) przetarg dotyczący tej 

inwestycji został unieważniony. Kolejne postępowanie przetargo-

we będzie ogłoszone pod koniec września bieżącego roku. Reali-

zacja zadania została rozpisana na dwa lata, tak aby wszystkie prace 

mogły zostać wykonane z największą starannością. 

Remonty chodników i modernizacja oświetlenia

Równolegle z inwestycjami drogowymi, gmina dba także o więk-

szy komfort i bezpieczeństwo pieszych. Służy temu budowa chod-

ników i remonty wiat przystankowych oraz konserwacja znaków 

Bolesław ul. Kopalniana po modernizacji (2017).

Kolonia. ul. Bolesławska - nowa nakładka 
asfaltowa (2016).

Pniaki. Nowa nakładka na drodze.  
Po kanalizacji (2016).

.Kolonia, ul. Bolesławska, gminna (2015).

Krążek - ulica przed modernizacją odwodnienia.
Krążek - ulica po modernizacji  

odwodnienia (2017).
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drogowych i montaż progów zwalniających. Jedną z tego typu 

inwestycji było wykonanie krawężników, korytek odwadnia-

jących oraz zamontowanie progów zwalniających i dobudo-

wa ulicznego oświetlenia w Międzygórzu. Wykonano również 

chodnik w Krążku, wzdłuż bardzo ruchliwej drogi powiatowej, 

który służy mieszkańcom jako bezpieczne dojście do Bolesławia. 

Przebudowano także chodnik w Ćmielówce  i Ujkowie Nowym/

Krzu, który stanowi dojście do Drogi Krajowej nr 94 od strony 

Ćmielówki. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wybudo-

wano linię oświetlenia przy ul. Leśnej w Małobądzu. W Bolesła-

wiu przy Szkole Podstawowej powstało bezpieczne przejście dla 

pieszych, z progami hukowymi, sygnalizacją świetlną i pomiarem 

prędkości.

Drogi dojazdowe do pól w coraz lepszym stanie

Bardzo istotną, choć w wielu samorządach traktowaną po maco-

szemu, jest kwestia tzw. dróg śródpolnych, inaczej zwanych „do-

jazdowymi do pól”. U nas jednak temat ten traktowany jest nie-

zwykle poważnie. Dobrze utrzymane polne trakty służą bowiem 

nie tylko rolnikom. Praktyka pokazuje, że stanowią one doskonałe 

uzupełnienie sieci drogowej w sołectwach i korzystają z nich wszy-

scy mieszkańcy gminy, w tym w celach rekreacyjnych (do jazdy na 

rowerze, rolkach). 

W minionych latach położono nowe nawierzchnie  na drogi do-

jazdowe do gruntów rolnych w Krzykawce, Bolesławiu i Podlipiu. 

W ramach inwestycji wykonano także prace ziemne, podbudowy 

dróg oraz ich nawierzchnie wraz ze zjazdami do gruntów rolnych. 

Tam, gdzie pozwalała na to szerokość działki drogowej (stanowią-

ca własność gminy) wykonane zostały również pobocza. Łączna 

wartość tego przedsięwzięcia to 584 tys. zł. Zostało ono zreali-

zowane ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego (165 tys. zł) oraz budżetu gminy 

Bolesław.

Wszystkie te inwestycje bez wątpienia przełożą się na poprawę 

bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. W dłuższej per-

spektywie mogą zaś przyczynić się do rozwoju gospodarczego po-

szczególnych miejscowości na terenie Gminy Bolesław.

Coraz bezpieczniej na drodze krajowej

Droga Krajowa nr 94 stanowi główną arterię komunikacyjną, bie-

gnącą wzdłuż naszej gminy. Jak sama nazwa wskazuje, podlega ona 

władzom państwowym. Zarządza nią Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, która odpowiada za jej utrzymanie. Ze 

względu na strategiczną rolę, jaką odgrywa ten trakt dla miesz-

kańców, współpraca z tą instytucją stanowi absolutny priorytet dla 

naszych samorządowców. Ta zaś układa się na przestrzeni ostatnich 

lat bardzo dobrze. Dzięki współpracy z tą instytucją zmodernizo-

wano drogi techniczne wzdłuż DK 94. Inwestycja warta około 

1 mln zł w całości została zrealizowana ze środków GDDKiA. 

Gmina Bolesław razem z GDDKiA zmodernizowała skrzyżowanie 

Drogi Krajowej nr 94 z ul. Wyzwolenia w Bolesławiu. Należy przy 

tym podkreślić, że odbyło się to na bardzo korzystnych warunkach 

z jasnym podziałem ról. Nasz samorząd sfinansował opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zatok auto-

busowych oraz projekt sygnalizacji świetlnej i oświetlenia. Zabez-

pieczono także środki finansowe na budowę wiaty przystankowej. 

Koszty budowy infrastruktury pokryła zaś Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość inwestycji to około 700 

tys. zł.

Z myślą o przyszłej współpracy władze gminy zleciły także opra-

cowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zatok autobu-

sowych przy DK94, w okolicy skrzyżowania w Kolonii. Według 

informacji otrzymanych w GDDKiA prace zostały już zlecone fir-

mie wykonującej i powinny się zakończyć do połowy października 

2018. Miejmy nadzieję, że wykonawca sprosta wyzwaniu i również 

mieszkańcy Kolonii i Lasek będą mieli łatwiejszy dostęp do po-

nad lokalnej komunikacji zbiorowej działającej na drodze krajowej. 

Warto też nadmienić, że w obrębie modernizowanych skrzyżowań 

powstaje nowoczesny system kierowania ruchem oraz oświetlenie.

Gmina pomaga modernizować powiatowe trakty

Jak już wcześniej wspomniano, nie wszystkie drogi na terenie gmi-

ny są jej własnością. Ze względu na przynależność administracyjną 

wyróżniamy drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 

Od tego podziału uzależniony jest podmiot odpowiedzialny za 

ich należyte utrzymanie. Łączy je jednak wspólny mianownik – 

Drogi dojazdowe do pól z wykonaną 
nawierzchnią - dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych (m.in. Krzykawka, Podlipie, 
Bolesław, lata 2015-2018).

Wykonane nawierzchnie na drogach  
dojazdowych do pól w Podlipiu (2017, 2018) - 
dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Bolesław. Skrzyżowanie ul. Wyzwolenia i DK94 po modernizacji - zatoki autobusowe, oświetlenie, (2016).
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Oświata i wychowanie

Z
arządzanie oświatą nigdy nie było i nie będzie łatwe. Nie 

tylko dlatego, że edukacja to jedno z największych i naj-

droższych zadań realizowanych przez każdy samorząd 

gminny. W tej dziedzinie nie chodzi bowiem tylko o liczby, kwo-

ty, tabele i wykresy. Decyzje związane z oświatą dotyczą tego, 

co mamy najcenniejsze - przyszłości naszych dzieci i wnuków. 

Mijająca kadencja to okres znaczącej modernizacji bazy szkolnej. 

Głównym celem władz samorządowych jest poprawa warunków, 

w których najmłodsi mieszkańcy naszej gminy codziennie zdobywa-

ją wiedzę i spędzają swój czas. Dlatego w gminnych placówkach cały 

czas prowadzone są szeroko zakrojone prace remontowe. Budowane 

są też całkowicie nowe obiekty. Inwestycje prowadzone są nie tyl-

ko w infrastrukturę, ale również w poszerzenie oferty edukacyjnej.  

Z inicjatywy władz gminy systematycznie zwiększany jest zakres 

narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy pedagogów. Dzięki 

temu w okolicznych szkołach wykorzystywane są nowości techno-

logiczne, takie jak np. tablice multimedialne. Wiele środków na cele 

oświatowe uzyskano dzięki skutecznemu aplikowaniu o fundusze 

z Unii Europejskiej. Mowa tutaj m.in. o projekcie rozwój kompe-

tencji kluczowych, polegającym na dofinansowaniu zajęć edukacyj-

nych o charakterze wyrównawczym i rozwijającym z przedmiotów 

matematyczno - przyrodniczych, informatyki, przyrody, biologii 

oraz chemii. Inicjatywa obejmowała także szkolenia dla nauczycieli 

w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie 

edukacji oraz  doposażenie szkół. Wartość projektu realizowanego 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 opiewała na  517 tys. zł, z czego 

95%, czyli ponad 484 tys. zł, stanowiło unijne dofinansowanie. 

Szkoły z terenu Gminy Bolesław uzyskały również ponad 50 tys. 

zł na realizację projektu związanego z modernizacją kształcenia 

zawodowego.

Z uwagi na fakt, że nauka odbywa się nie tylko w szkole, władze 

gminy zabiegają o dodatkowe środki na  zagospodarowanie czasu 

wolnego dla dzieci. W efekcie tych działań pozyskano 34 tys. zł 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie na dofinansowanie tzw. „zielonej szkoły”, czyli 

śródrocznego wypoczynku dla uczniów klas III szkół podstawo-

wych. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

popłynęła zaś dotacja o wartości ponad 45 tys. zł na realizację pro-

gramu „Już pływam”, dzięki któremu najmłodsi mieszkańcy naszej 

gminy mogą pod okiem instruktorów zdobywać umiejętności pły-

wackie. Razem z wkładem finansowym gminy wydano łącznie na 

realizację obu projektów ponad 273 tys. zł.

Warto podkreślić, że wszystkie te sukcesy stanowią efekt pracy i za-

angażowania wielu ludzi. Z tego miejsca należy więc podziękować 

wszystkim rodzicom, dyrektorom, nauczycielom oraz pracowni-

korzystają z nich bez wyjątku 

wszyscy nasi mieszkańcy. Dla-

tego Gmina Bolesław bierze 

aktywny udział w finansowaniu 

remontów dróg należących do 

powiatu olkuskiego. 

Udzieliła ona m.in. dotacji na 

remont ul. Bolesławskiej oraz 

przebudowę ul. Poręba w Kolo-

nii. Nasz samorząd wsparł mo-

dernizację odcinka drogi ul. 

Ponikowskiej oraz remont chod-

nika przy ul. Głównej w Bolesła-

wiu. Na przestrzeni ostatnich lat dofinansowano modernizację drogi 

między Podlipiem a Krążkiem wraz z montażem barier ochronnych 

oraz remont chodnika w Krążku w kierunku Wodącej. Gmina Bole-

sław współfinansowała również remont odcinka nawierzchni ul. Fran-

cesco Nullo oraz doświetlenie końcówki ul. Starowiejskiej w Krzykaw-

ce. Inwestycją dofinansowaną z budżetu Bolesławia było uzupełnienie 

nawierzchni ul. Górnej i Laskowskiej w Małobądzu. Wszystko po to, 

aby zapewnić bezpieczeństwo kierowców i dobrą komunikację pomię-

dzy poszczególnymi miejscowościami.

Nowoczesne autobusy

Drogami publicznymi jeżdżą nie tylko kierowcy. Wiele osób z na-

szej gminy korzysta codziennie z transportu zbiorowego organizo-

wanego w ramach Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja 

Międzygminna”, który tworzą cztery okoliczne samorządy: Bole-

sław, Bukowno, Klucze i Olkusz. 

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 już w przyszłym 

roku mieszkańcy gminy Bolesław będą mogli podróżować nowo-

czesnymi i ekologicznymi autobusami marki Solaris i Autosan. 

Każdy pojazd będzie wyposażony w komfortowe, ergonomiczne 

fotele, klimatyzację, biletomaty, monitoring oraz udogodnienia dla 

osób starszych i niepełnosprawnych. W autobusach zostaną zamon-

towane także nadajniki GPS oraz bezprzewodowy Internet Wi-Fi. 

Oprócz zakupu nowoczesnych pojazdów unijna inwestycja obejmu-

je również instalację systemu informacji pasażerskiej na placu auto-

busowym przy olkuskim Super-Samie. Na tablicy będą wyświetlane 

numery linii, kierunek kursu oraz czas odjazdu pojazdów. 

Bolesław. Ponikowska. Stan obecny  
po przebudowie (2015).
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kom szkół i przedszkoli za ich ogromny wkład w rozwój naszych 

placówek i kształcenie kolejnych pokoleń uczniów. Podziękowania 

za ogromny wkład i pracę należą się również osadzonym w Zakła-

dzie Karnym w Trzebini, którzy nieodpłatnie pomagali w realizacji 

szkolnych remontów. Możemy być dumni z tego, że udało nam się 

wspólnymi siłami osiągnąć tak wiele. 

Bolesław

Na przestrzeni ostatnich lat budynek Szkoły Podstawowej oraz by-

łego Gimnazjum w Bolesławiu zmieniły się nie do poznania. Od 

2015 roku w placówce cyklicznie prowadzone są prace moderniza-

cyjne. Na terenie obiektu wyremontowano kilka sal lekcyjnych, świe-

tlicę, kuchnię oraz pomieszczenia, z których korzystają pracownicy 

szkoły. Wykonano także ogrodzenie na tyłach budynku. 

Bardzo istotną inwestycją była wymiana przeciekającego pokrycia 

dachowego. Warto przy tym wspomnieć, że koszty zakupu i położe-

nia wykonanej w nowoczesnej technologii blachodachówki (około 

200 tys. zł) obniżono o prawie 20% (około 40 tys. złotych) poprzez 

sprzedaż złomu ze starego dachu. Remontu tzw. „siłami własnymi” 

doczekała się także szkolna sala gimnastyczna, pamiętająca jeszcze 

czasy lat 60-tych XX wieku. Odnowie poddano zarówno wnętrze 

jak i zewnętrzną część obiektu. Zakończono również prace remon-

towe schodów wejściowych do Gimnazjum oraz Samorządowego 

Zespołu Oświaty i Wychowania.

W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy szkole wybudowane 

zostało również nowe wielofunkcyjne boisko z bezpieczną na-

wierzchnią poliuretanową o wymiarach 24 x 42 m. Składa się ono 

z boisk do: piłki ręcznej, siatkówki, badmintona oraz dwóch boisk 

treningowych do koszykówki. Dodatkowo, dzięki środkom z tego 

programu przy ulicy Głównej zostały zainstalowane ławeczki, ko-

sze na śmieci oraz stojak na rowery. Całkowity koszt tej inwestycji 

wyniósł ponad 446 tys. zł, przy czym dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych to około  167 tys. zł. 

Za obiektami szkolnymi powstała tematyczna ścieżka dydaktycz-

na „Zielona Klasa”. Na realizację inwestycji Publiczne Gimnazjum 

otrzymało dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wynosiła ona 31 

tys. zł. „Zielona klasa” to miejsce do prowadzenia zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych służące wzbogaceniu wiedzy przyrodniczej i ekolo-

gicznej uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. 

Warto również wspomnieć o mierniku prędkości, który został za-

instalowany przed budynkiem szkoły przy ulicy Głównej. Ma on za 

zadanie informować kierowców o tym, jak szybko jadą i nakłaniać 

do tego, aby „zdjęli nogę z gazu”.

Dla władz gminy bardzo istotną kwestię stanowi również bezpie-

czeństwo. Dlatego podjęto decyzję o modernizacji budynku Przed-

szkola w Bolesławiu i dostosowaniu go do aktualnie obowiązu-

jących przepisów przeciwpożarowych. Przy okazji dokonano na 

terenie obiektu remontu szatni, sal zajęć oraz łazienek na parterze. 

Dzięki wsparciu finansowanemu firmy PZU dokonano także wy-

miany oświetlenia. Prace wykonane zostały nieodpłatnie przez ro-

dziców, nauczycieli, radnych z Bolesławia i skazanych. Uatrakcyjnio-

ny o nowy sprzęt został również plac zabaw należący do tej placówki. 

W trakcie realizacji jest także wykonanie bezpiecznej, sztucznej na-

wierzchni wokół wszystkich urządzeń usytuowanych na placu za-

baw. Wartość tej inwestycji wynosi prawie 50 tys. zł, z czego darowi-

zna na ten cel od Fundacji ZGH "Bolesław" to 36 tys. zł.

Bolesław - Szkoła podstawowa - boisko po modernizacji (2018). W II planie budynek szkoły  
z wymienionym w całości pokryciem dachu.

Boisko szkolne  przy Szkole Podstawowej w Bolesławiu - stan przed budową.

Bolesław. Przedszkole po remoncie kapitalnym (gipsy, malowanie) (2016)  
oraz zabezpieczeniu przeciwpożarowym (2016).

Bolesław. Przedszkole po remoncie kapitalnym (gipsy, malowanie) (2015)  
oraz zabezpieczeniu przeciwpożarowym (2016).
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W najbliższym czasie do każdego z przedszkoli na terenie gminy 

i klubu dziecięcego trafi oczyszczacz powietrza, którego zakup fi-

nansowany jest ze środków samorządu województwa małopolskiego.

Krzykawa

Spore inwestycje zrealizowano również w budynku Zespołu Przed-

szkolno - Szkolnego w Krzykawie. Sala gimnastyczna należąca do 

tego kompleksu przeszła generalny remont. Prace obejmowały odno-

wienie (po 17 latach eksploatacji bez remontu lub malowania)  sufitu 

pomieszczenia, wykonanie gładzi i pomalowanie całej powierzchni 

obiektu. Na ścianach położono warstwy wyrównujące niedoskonało-

ści i ubytki oraz warstwy zabezpieczające przed zabrudzeniami. Zli-

kwidowano wszelkie nieszczelności dachu. Odnowiono także barierkę 

oraz położono płytki na schodach zewnętrznych. Renowacji doczekał 

się parkiet, który został wycyklinowany i polakierowany. 

Budynek przeszedł także gruntowną modernizację pod kątem ochro-

ny przeciwpożarowej. Podczas remontu wymieniono drzwi, przebu-

dowano instalacje wodociągowe i przeciwpożarowe wraz z hydran-

tami oraz unowocześniono instalacje oświetlenia awaryjnego. Nowy 

wygląd zyskała również sala nauczycieli wychowania fizycznego oraz 

magazyn sprzętu. Na bieżąco odnawiane są sale lekcyjne przy czynnym 

współudziale nauczycieli i rodziców.

Modernizacji poddano szkolne boisko. Polegała ona na wymianie do-

tychczasowej nawierzchni na nowoczesną i bezpieczną nawierzchnię 

poliuretanową. Wysłużony obiekt, z którego od pokoleń korzystały 

dzieci z okolicznych domów, zyskał nowy blask. Pojawiła się tutaj 

skocznia do skoków w dal, piłkochwyty oraz urządzenia do gier ze-

społowych. Wokół obiektu zamontowano nowe siedziska. Teren zy-

skał atrakcyjną, zieloną szatę roślinną. Na realizację inwestycji wartej 

ponad 736 tys. zł Gmina Bolesław uzyskała dotację w ramach pro-

gramu „Małopolskie Boiska 

2018" w wysokości 177 tys. zł. 

Wykonano również ogrodzenie 

nowego boiska. 

Dla szkoły w Krzykawie został 

opracowany także komplekso-

wy projekt modernizacji ener-

getycznej obiektu, w ramach 

którego planuje się m.in. docie-

plenie ścian, wymianę rynien 

oraz części stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację centralnego 

ogrzewania i oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Ze 

względu na szacowany duży koszt tej inwestycji, realizacja zadania 

lub jego etapowanie uzależnione jest od uzyskania dofinansowania 

ze źródeł zewnętrznych.

Nie zapominano również o najmłodszych mieszkańcach naszej 

gminy. Placówka przedszkolna poddawana jest systematycznym 

pracom modernizacyjnym i remontowym. Do tej pory objęły one 

m.in.: remont wszystkich sal do zajęć, dolnego korytarza, szatni oraz 

kuchni wraz z zapleczem. W budynkach uzupełniane są też tynki 

i kładzione gładzie. We wszystkich pracach prowadzonych na terenie 

obiektu ogromny wkład mieli osadzeni z Zakładu Karnego w Trze-

bini, którzy wykonywali swoją pracę nie pobierając wynagrodzenia.

Laski

W ramach prac inwestycyjnych budynek Zespołu Przedszkolno 

- Szkolnego w Laskach przeszedł gruntowną termomodernizację. 

Ocieplone zostały ściany budynku wraz z wykonaniem tynków. 

Przeprowadzono również kompleksowy remont części szkoły po 

byłych mieszkaniach nauczycieli. Uzyskano w ten sposób nową 

Krzykawa - Zespół Przedszkolno- Szkolny - boisko i bieżnia (II plan) po modernizacji (2018).

Krzykawa - Zespół Przedszkolno- Szkolny - boisko po modernizacji (2018).

Krzykawa. Zespół Przedszkolno-Szkolny. Sala gimnastyczna po kapitalnym remocie (2017).

Krzykawa, Zespół Przedszkolno-Szkolny.  
Sala gimnastyczna, parkiet stan zastany.

Krzykawa, Zespół Przedszkolno-Szkolny.  
Sala gimnastyczna stan zastany.

.Krzykawa - Zespół Przedszkolno-Szkolny. Boisko  
i bieżnia przed modernizacją
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powierzchnię, którą można było zagospodarować na pomieszczenia 

do nauki i zabawy. Na terenie obiektu wymieniono stolarkę drzwi 

i okien. Renowacji poddano parkiet w salach dydaktycznych.

W niewykorzystanej części szkoły utworzono Klub Dziecięcy „Leśna 

Kraina”. W tym celu przygotowano specjalną salę, szatnie oraz toale-

ty, które zostały wyremontowane i wyposażone. Inwestycja uzyskała 

dotację z programu rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi Minister-

stwa Pracy i Polityki Społecznej „Maluch 2016”. Resort wsparł reali-

zację projektu wartego ponad 175 tys. zł kwotą 121 tys. zł. Stworzono 

dzięki temu miejsce opieki dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku 

życia. Gmina na przestrzeni dwóch ostatnich lat przeznaczyła na 

prowadzenie klubu 291 tys. zł, z czego dofinansowanie z Minister-

stwa stanowiło 80 tys. zł.

Władze samorządowe zadbały również o to, aby najmłodsi mieli 

gdzie spożytkować swoją energię. Niedaleko szkoły, obok boiska 

Gminnego Klubu Sportowego „Laskowianka” istnieje dobrze do-

posażony plac zabaw.

Podlipie

Wiele pracy włożono także w obiekt Zespołu Przedszkolno-Szkol-

nego w Podlipiu. Ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych na 

terenie budynku dokonano modernizacji infrastruktury przeciwpo-

żarowej. W ramach inwestycji oddzielono pomieszczenia szkolne od 

przedszkolnych, wymieniono stolarkę i hydranty oraz zainstalowano 

nowe oświetlenie awaryjne. Dodatkowo wymieniono rynny w cało-

ści budynku oraz część drzwi. 

Dzięki pomocy skazanych, nauczycieli i rodziców systematycznie 

prowadzone są tutaj prace remontowe sal lekcyjnych i korytarzy. 

Doposażono również teren przyszkolny w parking wzdłuż drogi 

gminnej. Na przyszły rok zaplanowano zaś gruntowną moderniza-

cję szkolnego boiska. W planach jest wykonanie boiska ze sztuczną, 

bezpieczną nawierzchnią oraz parkingu na placu szkolnym. 

Laski. Zespół Przedszkolno-Szkolny.  
Stan z roku 2014.

Laski Zespół Przedszkolno-Szkolny.  
Stan z roku 2014.

Laski Zespół Przedszkolno-Szkolny po termomodernizacji i wykonaniu elewacji (2017).

Laski. Budynek szkoły, nigdy nie wyporządzony, stan przed.

Laski- budynek po inwestycji przez przedsiębiorcę prywatnego.

Placówki oświatowe w Gminie Bolesław. Ciągłe remonty.  
Kilkanaście klas, kilka pracowni, lata 2015-2018)

Placówki oświatowe w Gminie Bolesław. Ciągłe remonty.  
Kilkanaście klas, kilka pracowni, lata 2015-2018)

Placówki oświatowe w Gminie Bolesław. Ciągłe remonty.  
Kilkanaście klas, kilka pracowni , lata 2015-2018).
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Polityka społeczna gminy

K
olejną dziedziną, w której widać bardzo mocne zaangażo-

wanie naszego samorządu są kwestie związane z szeroko 

pojętą polityką społeczną. Władze gminy dbają równo-

miernie o wszystkie grupy społeczne. Dzięki staraniom naszego 

samorządu, Gmina Bolesław przystąpiła do Programu Ogólno-

polska Karta Seniora. Karta daje możliwość mieszkańcom Bo-

lesławia, którzy ukończyli 60 rok życia, do korzystania z wielu 

zniżek - zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w całej Polsce. 

Karta wydawana jest bezterminowo i bezpłatnie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Bolesławiu realizuje projekt „Aktywny Bolesław” o war-

tości ponad 700 tys. zł, w tym dofinansowanie z programu 603 tys. 

zł. Umożliwił on utworzenie Klubu Integracji Społecznej. Jest  to 

jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidu-

alnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 

umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powro-

cie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji 

zawodowych. 

GOPS realizuje także Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

we współpracy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym 

w Kluczach oraz Caritasem Archidiecezji Krakowskiej. Oprócz tego 

we współpracy z firmami i instytucjami z terenu naszej gminy orga-

nizowane są także inne akcje o charakterze społecznym, takie jak np. 

dofinansowanie wypoczynku dzieci z najuboższych rodzin. 

W tym miejscu warto także wspomnieć o sprzedaży przez Gminę 

w wyniku przetargu, starego, zniszczonego budynku przedszkola 

w Laskach za kwotę 510.050,00 zł (powyżej ceny wywoławczej). 

Dzięki tej transakcji na terenie Gminy został utworzony (bez kosz-

tów dla Gminy) dzienny ośrodek opieki dla 40 seniorów i osób nie-

samodzielnych. 

Sport i rekreacja

W 
dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi stara się pro-

wadzić zdrowy tryb życia. Jednym z jego głównych 

elementów jest ruch. Dlatego nasz samorząd poświęca 

dużo uwagi kwestiom związanym z aktywnym wypoczynkiem. 

Służyć temu mają inwestycje w obiekty sportowe, place zabaw, 

zewnętrzne siłownie i inne strefy aktywności. Mieszkańcy chcą, 

aby w pobliżu ich domów powstawały tego typu obiekty. Rada 

Gminy wraz  z wójtem i pracownikami Urzędu, we współpracy 

z sołtysami wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. 

W naszej gminie podstawową bazę sportową zapewniają placówki 

oświatowe, w których zadbano nie tylko o wyposażenie sal i miejsc 

do nauki, ale także o strefę ruchu. Inwestycje sportowo-rekreacyjne 

są jednak realizowane również poza szkołami i przedszkolami. Wójt 

oraz jego współpracownicy dbają o ważne dla społeczności lokalnej 

place i miejsca rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzia-

łania gminy obejmują cały zakres lokalnej społeczności – od dzieci 

i młodzieży, poprzez ludzi dorosłych, aż po seniorów. 

Co roku na ten cel przeznaczane są duże środki finansowe. Efekty tych 

działań widać gołym okiem. Na przestrzeni ostatnich lat w Bolesławiu 

przy kompleksie boisk Orlik - za kwotę 31 tys. zł został dobudowany 

kolejny segment trybun. Zlokalizowano tam też tzw. Trasę Zdrowia 

PZU. Na jej budowę, której koszt pochłonął 47 tys. zł, Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń przekazał darowiznę o wartości 31,5 tys. zł. 

Trasa ta umożliwia wykonywanie prostych ćwiczeń oraz uprawianie 

nordic walking, rekreacyjnego biegania. Służy także do realizowania 

zajęć wychowania fizycznego dla dzieci z pobliskiej szkoły. Została 

również opracowana dokumentacja techniczna w celu stworzenia tu-

taj dodatkowej, małej strefy aktywności rekreacyjno–sportowej. War-

to dodać, że zimą funkcjonuje na tym terenie „Biały Orlik” – otwarte 

lodowisko, na którym organizowane są nieodpłatnie różnego rodzaju 

zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Ponadto najmłodsi i ich rodzice mogą korzystać w Bolesławiu z trzech 

różnych placów zabaw. Pierwszy znajduje się przy Gminnej Biblio-

tece Publicznej. Wyposażony jest: w bujaki w kształcie roweru, ko-

guta i żyrafy, karuzelę krzyżową i huśtawki. Drugi zlokalizowany jest 

w centrum Bolesławia (skwerek przy ul. Głównej). Dzieci mają tutaj 

do dyspozycji: zestaw sprawnościowy przedszkolaka, bujak na sprę-

żynie, karuzelę z kierownicą oraz huśtawkę wagonową. Najnowszym 

nabytkiem jest zaś plac zabaw w parku dworskim w Bolesławiu, któ-

rego koszt opiewał na kwotę 256 tys. zł. Do dyspozycji najmłodszych 

oddane zostały nowe huśtawki i zjeżdżalnie otoczone bezpieczną na-

wierzchnią. 

Także w innych sołectwach inwestowane są coraz większe środki fi-

nansowe w sferę wypoczynku i rekreacji mieszkańców. W ostatnim 

roku doposażono m.in. obiekt w Krzu. Zamontowano tam urządze-
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nia siłowni zewnętrznych oraz zabawkę na sprężynie. Na placu rekre-

acyjnym przy ul. Krótkiej pojawiła się też sześciokątna altana, ławki 

i stoły, oraz najnowsze nabytki -  betonowy grill ogrodowy i gospo-

darczy blaszak. 

Wspaniale prezentuje się również plac rekreacyjny w Kolonii przy ul. 

Cegielskiej. Zwolennicy ruchu na świeżym powietrzu mają tutaj do 

dyspozycji urządzenia typu „biegacz” i „orbitrek”, stół do ping-pon-

ga oraz boisko z bramkami, na którym można grać w piłkę nożną, 

koszykówkę i siatkówkę. Sprzęt sportowy otoczony jest bezpieczną 

nawierzchnią amortyzującą upadki. Coś dla siebie znajdą tutaj także 

dzieci. Mogą one korzystać z metalowej karuzeli typu „Bąk”, wyciągu 

linowego typu „Linozjazd”, huśtawki metalowej typu „bocianie gniaz-

do” oraz zestawu zabawowego typu „Kalina” obejmującego wieżę bez 

dachu i wieżę z dachem, rurę strażacką, ruchomy pomost, ślizgawkę 

i ściankę wspinaczkową. Na terenie ogrodzonego obiektu znaleźć mo-

żemy: drewnianą altanę, ławki i betonowy grill. Niedawno zakupiono 

dla tego obiektu 6 nowych stołów.  

W Hutkach okoliczni mieszkańcy korzystać mogą z bogato wyposa-

żonego kompleksu rekreacyjnego obejmującego plac zabaw, zewnętrz-

ną siłownię oraz boisko. Na terenie obiektu znaleźć możemy altanę 

i betonowy grill. Niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych są: wyciąg 

linowy typu „Linozjad”, równoważnie na sprężynach, karuzele i huś-

tawki. Zwolennicy ćwiczeń mogą skorzystać z wolnostojącego: biega-

cza, orbitreka i wioślarza.

W Małobądzu, przy Domu Wiejskim mieszkańcy mogą odpocząć 

przy altanie i betonowym grillu. Na terenie obiektu w Ujkowie No-

wym przy ul. Długiej dzieci skorzystać mogą zaś z piaskownicy, krzy-

żowej karuzeli oraz koguta na sprężynie.

Na budowę małej architektury wokół stawu rekreacyjno-wędkar-

skiego w Podlipiu – Krążku gmina Bolesław pozyskała ponad 42 

tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Niedawno zamontowano też urządzenia siłowni zewnętrznej oraz 

wykonano utwardzenie placu rekreacyjnego. Dzięki współpracy ze 

Stowarzyszeniem Sportowo-Rekreacyjno-Wędkarskim "Podlipianie" 

teren wokół stawów został uatrakcyjniony o nowe stoły, ławy i altanki, 

a zieleń utrzymywana jest w stanie pozwalającym na uprawianie spor-

tów i organizacji dla mieszkańców imprez rekreacyjnych.

Na polanie w Międzygórzu zamontowane zostały niedawno urządze-

nia fitness typu: biegacz, orbitrek i wahadło oraz twister. W poprzed-

nim roku teren ten wzbogacił się o nowe ławy i stoły.

Dopełnieniem całości jest obiekt w Laskach. Na terenie placu za-

baw zlokalizowanym przy boisku sportowym najmłodsi mieszkań-

cy mają do dyspozycji wieżę wspinaczkową, pomost linowy oraz 

ślizgawkę. Na placu zamontowano także zabawki na sprężynach 

w kształcie zwierząt, metalową karuzelę, drążek do przewrotów, 

podwójną huśtawkę oraz urządzenie linarne typu „Korona”. Dla 

zapewnienia bezpieczeństwa całość otoczona jest specjalną na-

wierzchnią chroniącą przed urazami. Coś dla siebie znajdzie tutaj 

także młodzież i dorośli, którzy mogą skorzystać ze stołu do gry 

w ping-ponga oraz zewnętrznej siłowni wyposażonej w urządzenia 

typu: biegacz, orbitrek i wioślarz. Metamorfozę przechodzi także 

sam obiekt boiska. Na jego terenie wykonano zabudowę piłko-

chwytów. Niedawno zamontowano tu nową altanę. Przygotowano 

także projekt nowych trybun sportowych, które zostaną zamonto-

wane w przyszłości. Zarówno instalacja bezpiecznej nawierzchni, 

jak i planowana budowa trybun, to inwestycje realizowane dzięki 

darowiźnie od Fundacji ZGH "Bolesław", która wyniosła odpo-

wiednio – 20 i 75 tys. zł. 

1. Podlipie-Krążek. Stawy stan istniejący, altany.

2. Podlipie-Krążek. Stawy. Stan zastany.

3. Podlipie-Krążek. Altany obok stawów i silowni zewnętrznej. (2018)

4. Podlipie-Krążek. Obok stawów. Siłownia zewnętrzna (2017-2018).

5. Międzygórze. Polanka rekreacyjna - zabudowane ławostoły, urządzenia do ćwiczeń (2017-2018).

6. Polanka obok Pomnika Nullo w Krzykawce - miejsce postojowe dla turystów (2017).

7. Krze.Plac rekreacyjny. altana, grill, siłownia zewnętrzna, stół i ławy. (2018).
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Kluby sportowe

Oprócz inwestycji w infrastrukturę, Gmina Bolesław wspiera także 

działalność stowarzyszeń i organizacji sportowych. Dzięki nim nasze 

dzieci i młodzież mają możliwość prawidłowego rozwoju fizycznego 

oraz mogą dobrze i bezpiecznie spędzić swój czas wolny. W bieżącym 

roku dofinansowała ona Gminny Ludowy Klub Sportowy „Lasko-

wianka”. Samorząd wsparł kwotą 43 tys. zł realizację projektu pole-

gającego na upowszechnianiu przez klub kultury fizycznej w zakresie 

piłki nożnej oraz innych dyscyplin.   

Pomoc otrzymała także Akademia Piłki Siatkowej Orlik Bolesław, 

która realizuje projekt „Aktywność sportowa dzieci i młodzieży Gmi-

ny Bolesław”. Łączny koszt programu to 15 tys. złotych, a przyznana 

dotacja – 10 tys. złotych. Dofinansowanie trafiło też do Polskiej Fede-

racji Ju-jitsu i Kobudo z Jaworzna, która organizuje zajęcia pod hasłem 

„Ju-jitsu w Bolesławiu – od dziecka do mistrza”. Całkowita wartość 

projektu wynosi 6,3 tys. złotych a kwota dofinansowania to 2 tys. zł. 

Ponadto gmina Bolesław za kwotę 20 tys. zł realizuje na swoim terenie 

program Lokalny Animator Sportu. Około połowę z tej kwoty stano-

wi dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Sołectwa jednoczą lokalne społeczności

Z
godnie z polityką zrównoważonego rozwoju, inwestycje 

na terenie naszego samorządu rozkładane są równomier-

nie. Oprócz wymienionych wcześniej dróg, nieruchomo-

ści oraz infrastruktury szkolnej i rekreacyjnej, gminne inwe-

stycje skupiają się także na rozwoju Domów Wiejskich oraz 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Fundusze Sołeckie

Jak wszyscy wiemy, Gmina Bolesław składa się z 12 sołectw. Każ-

de z nich ma swoją indywidualną specyfikę, swoje problemy i cele 

do zrealizowania. To mieszkańcy wiedzą najlepiej, jakie prowadzić 

działania, aby integrować i rozwijać lokalną społeczność. Gmina 

Bolesław wspiera ich starania poprzez wydzielenie z budżetu Gminy 

tzw. Funduszy Sołeckich. Decyzje o przeznaczeniu środków na kon-

kretne zadania zapadają na zebraniach wiejskich podczas głosowań. 

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano bardzo wiele ciekawych 

i potrzebnych inicjatyw społecznych oraz wsparto kluczowe dla gminy 

inwestycje. Środki te wsparły m.in. remont Przedszkola oraz sali gim-

nastycznej w tamtejszej Szkole Podstawowej. Regularnie kupowane są 

za nie pomoce dydaktyczne do szkół i przedszkoli. Na wniosek miesz-

kańców za środki z Funduszy Sołeckich posadzono krzewy w Hut-

kach, Laskach i Podlipiu oraz zakupiono ławki i kosze na śmieci wo-

kół budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz posadzono drzewka 

wzdłuż ul. Głównej w Bolesławiu.

Taka forma współfinansowania bardzo często wykorzystywana jest 

także podczas remontów budynków stanowiących mienie publiczne 

jak np. remiz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Domów Wiej-

skich. Dzięki środkom z Funduszu pomalowano m.in. dach, wy-

mieniono część okien, wyremontowano salę główną oraz posadzki 

w Domu Wiejskim w Ujkowie Nowym. W Małobądzu tamtejszy 

Dom Wiejski zyskał dzięki nim nowe okna oraz instalację gazową 

Ujków Nowy. Dom wiejski sanitariaty, 
stan zastany.

Ujków Nowy - Dom wiejski - sanitariaty  
po przeprowadzonym remoncie (2018).

Ujków Nowy - Dom wiejski -  
po przeprowadzonym remoncie (2017).

Ujków Nowy - Dom wiejski - sala główna  
po przeprowadzonym remoncie.

Małobądz - Dom wiejski - pierwszy dzień remontu. Małobądz. Dom wiejski po remoncie(2017).
Małobądz - Dom wiejski - klatka 

schodowa stan przed
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i grzewczą (został wymieniony kocioł na nowoczesny, oszczędny). 

Dokonano tam też gruntownego remontu pomieszczeń, który 

obejmował malowanie sali i kuchni oraz cyklinowanie parkietu. 

Zaznaczyć należy, że prace remontowe, budowlane i malarskie 

zostały wykonane nieodpłatnie przez skazanych z ZK w Trzebini. 

Taka forma wsparcia pomogła także w otwarciu Klubu Malucha 

w Laskach. W Małobądzu wyremontowano dzięki nim sanitariaty 

w budynku Domu Wiejskiego, schody wewnętrzne, klatkę schodo-

wą i salę główną.

Ochotnicze Straże Pożarne

Bardzo ważnym filarem lokalnej społeczności są jednostki OSP. W na-

szej gminie funkcjonują 4 tego typu organizacje. Działalność tej forma-

cji ma zdecydowanie lokalny wymiar a jej rola w sołectwach jest nie do 

przecenienia. Stanowi ona bowiem gwarancję naszego bezpieczeństwa. 

Strażacy najczęściej jako pierwsi reagują, gdy w okolicy szaleje ogień, 

woda lub wiatr. Niosą ratunek, gdy zdarzy się wypadek komunikacyj-

ny. Pomagają też przy usuwaniu skutków podtopień i wichur. Pomimo 

faktu, że większość ludzi kojarzy ich działalność tylko i wyłącznie z ra-

townictwem i ochroną przeciwpożarową, to Ochotnicze Straże Pożar-

ne zajmują się również sportem, edukacją i wychowaniem oraz kulturą. 

Choć na pierwszy rzut oka jest to działalność dodatkowa, to z pewno-

ścią ma ona duże znaczenie w małych, lokalnych społecznościach. Nasi 

druhowie z OSP uczestniczą m.in. w zawodach sportowo-pożarniczych 

oraz pomagają w organizacji lokalnych uroczystości, festynów czy świąt. 

Zadaniem władz samorządowych jest zaś wspierać z całych sił ich działa-

nia. Corocznie w budżecie gminy zabezpieczane są środki na działalność 

statutową jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są one też systema-

tycznie doposażane w nowy sprzęt i ubrania ochronne oraz samochody 

bojowe. Wiele z tych inwestycji realizowanych jest dzięki pozyskanym 

dotacjom. Dla przykładu:

 W ramach programu "Bezpieczna Małopolska" realizowanego przez 

Województwo Małopolskie dokonano zakupu sprzętu dla OSP za 

kwotę ponad około 40 tys. zł. Wartość dofinansowania wyniosła 

prawie połowę z tej sumy. 

 Ministerstwo Sprawiedliwości sfinansowało ze środków Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej nabycie 

na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ra-

townictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym 

bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wartość sprzętu 

opiewała na około 32 tys. zł.

 W ramach programu zapobiegania poważnym awariom i likwidacji 

ich skutków dla środowiska „Bezpieczny Strażak” dokonano m.in. 

zakupów zestawów odzieży ochronnej dla jednostek OSP z terenu 

Gminy Bolesław. W tym przypadku zewnętrzne dofinansowanie 

wyniosło ponad 12 tys. zł. 

 Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do dzia-

łań ratowniczo-gaśniczych, remont strażnic i zakup sprzętu pożar-

niczego wsparli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

kwotą 103 tys. zł oraz Fundacja ZGH „Bolesław” kwotą 59 tys. zł.

OSP Bolesław
Najstarsza Ochotnicza Straż Pożarna w naszej gminie funkcjonuje 

w centrum Bolesławia. Powstała ona w 1907 roku i do dziś stoi na stra-

ży bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Na przestrzeni ostatnich lat 

drużyna ta została znacznie wzmocniona, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, 

jak i o stan techniczny ich remizy, która przeszła gruntowny remont. 

Prace rozpoczęto od starego, przeciekającego pokrycia dachowego wraz 

z rynnami. Budynek został także poddany gruntownej termomoderni-

zacji polegającej na ociepleniu ścian i wymianie instalacji centralnego 

ogrzewania na nowoczesny układ z piecem gazowym. Strażnica OSP 

Bolesław uzyskała  nowe bramy garażowe oraz drzwi wejściowe. W ra-

mach remontu zmodernizowano zaplecze kuchenne. Zlikwidowano 

przestarzałe chłodnie zastępując je oszczędnymi jednostkami sfinanso-

wanymi w ramach Funduszu Sołeckiego.

Aktualnie w obrębie budynku trwa realizacja zadania: „Remont 

instalacji elektrycznej w budynku OSP Bolesław” dofinansowa-

nego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach pro-

gramu „Małopolskie Remizy”. Inwestycja o wartości 176 tys. zł 

uzyskała dotacje w wysokości 41,5 tys. zł. Na budynku strażnicy za-

montowano płotki przeciwśnieżne, a przed obiektem zabudowano  

3-stanowiskowy stojak na rowery. 

Jednostka wzbogaciła się także o lekki samochód typu Volkswagen 

Transporter oraz terenowy wóz bojowy Star 266, który dzięki ogrom-

nemu zaangażowaniu druhów został pozyskany nieodpłatnie od Spółki 

Restrukturyzacji Górnictwa w Bytomiu. W chwili obecnej znajduje się 

on w specjalistycznej firmie, gdzie poddawany jest procesowi karosacji, 

czyli ponownej zabudowie samochodu. Koszt takiej usługi to około 160 

tys. zł, przy czym wkład gminy stanowi 50 tys. zł. Pozostałe środki na 

tą usługę zostały pozyskane z darowizn od firm ArcelorMittal Poland 

SA (70 tys. zł), oraz Fundacji ZGH "Bolesław" (30 tys. zł). Druhowie 

przeznaczyli na ten cel z własnych środków 10 tys. zł. 

OSP Krzykawa
Duże zmiany przeszła także remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzy-

kawie. W budynku położono gładzie oraz otynkowano i pomalowano 

Bolesław. Remiza OSP przed termomodernizacją i wykonaniem elewacji.

Bolesław. Remiza OSP po wykonaniu termomodernizacji i elewacji (2017)
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ściany. Wymieniono także drzwi boczne prowadzące do sali głównej. 

Na terenie strażnicy wymieniono  instalację elektryczną i oświetlenio-

wą. Gruntownego remontu doczekały się także sanitariaty. Także w tym 

przypadku prace murarsko-tynkarskie zostały wykonane nieodpłatnie 

przez skazanych z Zakładu Karnego w Trzebini. Zakup materiałów 

budowlanych został zaś sfinansowany z Funduszu Sołeckiego.  Dru-

howie zostali doposażeni w średni samochód bojowy typu Renault 

Midlum. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wykonano również projekt 

przebudowy kotłowni i instalacji grzewczej oraz podpisano umowę na 

wymianę okien i drzwi, które muszą zostać zastąpione ze względu na 

nieszczelność. Dzięki darowiznom od Fundacji ZGH "Bolesław" oraz 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o łącznej wartości 

31 tys. zł dokonano wymiany bram garażowych, zakup umundurowa-

nia bojowego oraz sfinansowano przygotowanie jednostek ochotniczych 

straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.

OSP Laski
Generalny remont przeprowadzono w kotłowni strażnicy OSP w La-

skach. Budynek posiada teraz nowoczesną instalację centralnego ogrze-

wania. W ramach prac przebudowano kotłownię i wymieniono piec na 

nowoczesny, gazowy. Wymieniona została również część grzejników. 

Odremontowano część zaplecza kuchennego w strażnicy. W ramach 

prac dokonano wymiany części okien.  Także i w tym przypadku część 

inwestycji sfinansowano z Funduszu Sołeckiego, a prace remontowe 

wykonali nieodpłatnie skazani z Zakładu Karnego w Trzebini. Obec-

nie trwa przygotowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji 

budynku. Niedawno podpisano umowę na wymianę pozostałych okien 

i drzwi w budynku. Druhowie dostali na swoje wyposażenie samochód 

transportowy marki Renault Traffic. Jednostka otrzymała także darowi-

znę od Fundacji ZGH "Bolesław” i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji o łącznej wartości ponad 40 tys. zł na przygotowania 

do działań ratowniczo-gaśniczych, zakup sprzętu hydraulicznego oraz 

umundurowania ochronnego.

OSP Podlipie
Kolejną jednostką, która może teraz służyć mieszkańcom w dużo lep-

szych warunkach jest Ochotnicza Straż Pożarna z Podlipia. Dzięki 

dotacji w wysokości około 40 tys. zł otrzymanej w ramach programu 

„Małopolskie Remizy 2015” zakończono rozbudowę remizy. Aktualnie 

wykonywana jest termomodernizacja starej części budynku. Nowy blask 

uzyskało wnętrze remizy, gdzie przeprowadzono generalną moderniza-

cję pomieszczenia Koła Gospodyń oraz sali głównej. Prace obejmowały 

położenie tynków i gładzi oraz malowanie. Wymieniono instalację elek-

tryczną wraz z oświetleniem. Zmodernizowano również instalację cen-

tralnego ogrzewania, która polegała na wymianie grzejników i pieca na 

nowoczesny i oszczędny model gazowy. Większość prac budowlanych 

przy remoncie sali głównej zrealizowano nieodpłatnie dzięki pomocy 

skazanych z zakładu karnego w Trzebini oraz strażaków OSP. 

Dzięki doposażeniu jednostki w wóz marki Renault Premium oraz do-

datkowy sprzęt zwiększyły się także możliwości bojowe naszych druhów. 

Podobnie jak pozostałe jednostki OSP z naszej gminy, także druhowie 

z Podlipia uzyskali środki od Fundacji ZGH "Bolesław" i Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na przygotowania do działań ra-

towniczo-gaśniczych, na wymianę bram garażowych oraz zakup butli do 

aparatów ochrony dróg oddechowych. Wartość dotacji wyniosła 31 tys. zł. 

W chwili obecnej prowadzone są prace związane z termomodernizacją 

budynku i wykonywaniem tynków zewnętrznych. Dzięki tym pracom 

remiza już niebawem uzyska nowy blask. 

Remiza OSP Krzykawa - sala główna stan przed modernizacją.

Remiza OSP Podlipie - sala główna przed remontem.Remiza OSP Laski - nowoczesna kotłownia CO, po podernizacji i wymianie pieca.

Remiza OSP Krzykawa. Stan po modernizacji (2017).

Remiza OSP Podlipie - sala główna po remoncie. Wymiana centralnego ogrzewania (2017).
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Gmina przyjazna środowisku

Z 
roku na rok coraz większą uwagę w naszym kraju zwraca się 

na ekologię. Nowoczesny samorząd to taki, który dba nie 

tylko o komfort i bezpieczeństwo lokalnej społeczności, 

ale też o środowisko naturalne. Troska o miejscowy ekosystem 

powoduje zwiększenie atrakcyjności regionu pod względem 

zarówno inwestycyjnym, jak i turystycznym. Ma też ogromne 

znaczenie dla zdrowia ludzi. 

Nasz samorząd mocno wspiera w tej dziedzinie mieszkańców. Mogą 

oni liczyć na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyj-

nych oraz na zakup i instalację ekologicznych źródeł ciepła. W  trosce 

o dalszy rozwój naszej małej ojczyzny opracowano także nowe plany za-

gospodarowania przestrzennego dla obszarów miejscowości: Krzykawa, 

Krzykawka, Bolesław, Hutki, Laski, Kolonia, Małobądz, Ujków Nowy 

i Krze. W trakcie opracowywania są Podlipie, Krążek i Międzygórze.

W gminie nie brakuje też dużych inicjatyw. Minione lata obfito-

wały w inwestycje, które oprócz oczywistych walorów użytkowych 

i ekonomicznych, miały silnie proekologiczny charakter. Nie-

wątpliwie największą z nich była budowa nowoczesnej sortowni 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunal-

nych przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 

W gminie rozrasta się także sieć kanalizacyjna. Dzięki wsparciu ze 

źródeł zewnętrznych zwiększono zasięg infrastruktury komunal-

nej administrowanej przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków 

z siedzibą w Małobądzu. 

Za całokształt prowadzonej działalności proekologicznej Gmina Bole-

sław otrzymała w 2016 roku nagrodę i tytuł EkoLidera Województwa 

Małopolskiego w kategorii gmina wiejska.

ZGK Bolesław – prężnie działające przedsiębiorstwo

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” to przedsiębiorstwo stano-

wiące własność naszego samorządu. Jest ono jednym z najlepiej rozwija-

jących się  firm tego typu w regionie. ZGK „Bolesław” powstał w 1991 

roku. Początkowo Zakład świadczył usługi komunalne na terenie Gminy 

Bolesław oraz produkował elementy prefabrykowane. Z biegiem czasu 

zakres świadczonych usług powiększył się o eksploatację piasku. 

Obecnie podstawową działalnością Spółki jest zbiórka, odzyskiwanie 

surowców wtórnych, unieszkodliwianie oraz składowanie odpadów. 

Dzięki inwestycjom poczynionym na przestrzeni ostatnich lat, firma 

w znaczący sposób zwiększyła zasięg swoich usług. Na chwilę obecną ob-

sługuje ona m.in. gminy: Bolesław, Bukowno, Olkusz, Wolbrom, Trzy-

ciąż, Sułoszowa, Skała, Alwernia, Zabierzów i Trzebinia. Zakład posiada 

status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

∠ Nowoczesna instalacja do przetwarzania odpadów
Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” budował swoją pozycję 

na rynku latami. Przełomowym momentem dla przedsiębiorstwa było 

jednak pozyskanie dotacji i budowa nowoczesnej instalacji do mecha-

niczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komu-

nalnych. Obiekt, którego budowę dofinansowano ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-

wisko, został oddany do użytku w 2015 roku. 

Jest to jedna z najnowocześniejszych instalacji tego typu w naszym 

kraju. Jej łączny koszt wyniósł ponad 28,6 mln zł, a unijne dofinan-

sowanie stanowiło około 70% tej kwoty. Na nową sortownię został 

zagospodarowany obszar 1 hektara. Zrealizowana w ramach projektu 

instalacja obejmuje: halę procesową, kompostownię oraz infrastruk-

turę towarzyszącą, czyli place manewrowe i magazynowe, drogi, za-

silanie elektroenergetyczne ze stacją trafo, myjnię samochodową do 

mycia podwozi i kół pojazdów opuszczających teren instalacji, a także 

wagę samochodową.

Odpady komunalne zmieszane, które trafiają do zakładu przesiewane 

są przez sito bębnowe. Część trafia do kompostowni, część zaś jest sor-

towana. W efekcie udaje się odzyskać dużą część materiałów, która na-

stępnie idzie na sprzedaż. W ten sposób pozyskiwany jest m.in. plastik, 

z którego później produkuje się worki i ekrany akustyczne oraz szkło, 

które kupuje huta.

Oprócz generowania coraz lepszych wyników ekonomicznych, inwesty-

cja ta stanowi też dodatnią wartość dla środowiska i lokalnej społecz-

ności. Jej realizacja spowodowała utworzenie nowych, pełnoetatowych 

miejsc pracy. Szacuje się, że bolesławskie składowisko odpadów będzie 

działało jeszcze długie lata.

∠ Coraz czystsze powietrze
Wszystkie inwestycje na terenie składowiska prowadzone są z uwzględ-

nieniem potrzeb lokalnej społeczności. Wychodząc naprzeciw oczeki-

waniom mieszkańców Zarząd spółki wraz z władzami gminy dokładają 

wszelkich starań, aby niwelować ewentualne niepożądane efekty prowa-

dzonej przez zakład działalności. 
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Jedną z takich kwestii były uciążliwości zapachowe, na które przez lata 

narzekali okoliczni mieszkańcy. Od stycznia 2015 roku Zakład Gospo-

darki Komunalnej poczynił szereg prac, aby ograniczyć to zjawisko. Na 

terenie kompleksu przeprowadzono badania oddziaływania składowiska 

odpadów na otoczenie.

W ich efekcie wybudowano za kwotę ponad 245 tys. zł zamknięty 

zbiornik na odcieki o pojemności 150 metrów sześciennych. Zastąpił 

on używany do tej pory otwarty zbiornik. Rozbudowano także system 

odgazowywania składowiska poprzez budowę nowych studni pobierają-

cych gaz. Wykonano także czyszczenie i udrażnianie studni istniejących 

oraz zastosowano dodatkowe uszczelnienia skarp składowiska. Wprowa-

dzono również bardzo rygorystyczne procedury postępowania z przyj-

mowanymi odpadami. Na terenie zakładu obowiązują teraz cykliczne 

kontrole całego składowiska przez pracowników połączone z dokony-

waniem pomiarów powietrza mobilnymi miernikami wielogazowymi.  

∠ Odpady przetwarzane na… prąd!
Władze spółki nie boją się innowacji. Jednym z takich rozwiązań było 

odgazowywanie kolejnej części składowiska polegające na budowie no-

wych studni do pozyskiwania gazu składowiskowego. Proces ten nie 

tylko przyczynia się do ograniczenia przenikania gazów ze składowiska 

do powietrza, ale służy także do produkcji energii elektrycznej. Studnie 

odgazowujące, które odsysają gaz ze składowiska, połączone są rurami 

ze specjalną stacją. Tam przy użyciu specjalistycznych silników gaz jest 

spalany i przetwarzany generatorami na prąd. Energią wyprodukowaną 

w ten sposób zasilana jest aktualnie między innymi sortownia odpadów 

oraz główny budynek spółki.

∠ Bezpieczeństwo
Zakład Gospodarki Komunalnej to przedsiębiorstwo, które dba za-

równo o środowisko naturalne, jak i o bezpieczeństwo pracowników 

i mieszkańców. Na terenie składowiska skrupulatnie przestrzegane są  

procedury, mające za zadanie zabezpieczyć zakład przed możliwymi 

zagrożeniami. Władze spółki inwestują także w nowoczesny sprzęt 

ochronny i alarmowy.  W zeszłym roku na terenie sortowni odpadów 

zainstalowano system monitoringu termowizyjnego. Jest to jedna 

z pierwszych tego typu instalacji w całym kraju. Zastosowany, bardzo 

nowoczesny technologicznie sprzęt połączony z systemem powiadamia-

nia o niepokojących zdarzeniach ma ograniczyć ewentualne zagrożenie 

pożarowe w tym obiekcie. 

∠ Nie tylko odpady
Kolejną formą działalności spółki jest eksploatacja piasku. Surowiec ten 

pozyskiwany jest od 1993 roku na terenie piaskowni Hutki II. W ra-

mach prowadzonej działalności rocznie eksploatuje się tutaj około 1 mln 

ton piasku, który po wydobyciu sprzedawany jest m.in. do pobliskich 

kopalni. 

∠ Flota pojazdów

Zakład Gospodarki Komunalnej to firma, która obsługuje swoich klien-

tów w sposób kompleksowy – od transportu śmieci (odbiór), poprzez 

ich sortowanie i recykling, aż po składowanie. Aby móc sprawnie realizo-

wać taki model biznesowy, spółka musi posiadać sprawny i nowoczesny 

tabor samochodowy. Dlatego ZGK Bolesław systematycznie rozbudo-

wuje swoją flotę, co roku wzbogacając się o kolejne pojazdy. 

W 2015 roku spółka zakupiła z funduszy unijnych samochód ciężaro-

wy typu „hakowiec” marki Iveco oraz wózek widłowy marki Toyota. 

W 2016 roku tabor zakładu uzupełniono o ciężarówkę Mercedesa, 

śmieciarkę Mitsubishi Fuso, małą śmieciarkę Volkswagena, uliczną za-

miatarkę oraz piaskarkę. W ramach zeszłorocznych zakupów tabor uzu-

pełniono o trzy śmieciarki marki Volvo,  DAF i Man. Aktualnie zakład 

dysponuje 17 śmieciarkami (w tym 3 pojazdy ze zbiornikiem dwukomo-

rowym), 4 samochodami ciężarowymi (w tym 2 maszyny z HDS) oraz 

4 ciężarówkami typu „hakowiec”.

Rozbudowa systemu kanalizacyjnego

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi nasz samorząd jest 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Jeszcze kilkanaście lat temu Gmina 

Bolesław w ogóle nie posiadała kanalizacji sanitarnej. Od tego czasu 

sytuacja ulegała jednak diametralnej poprawie. Według stanu na dzień 

31.12.2017 r. na terenie gminy Bolesław znajduje się 54,8 km zbiorczej 

sieci kanalizacji sanitarnej, z czego 47,5 km sieci wybudowanej zostało 

przez naszą gminę. Pozostała część, czyli 7,3 km, wybudowana została 

i jest administrowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o. w Olkuszu. Infrastruk-

tura ta obsługuje miejscowości: 

Międzygórze, Krążek i Podlipie.

Siecią kanalizacyjną na terenie 

miejscowości Bolesław, Laski, Uj-

ków Nowy, Kolonia, Małobądz, 

Krzykawa, w  imieniu Gminy 
Krzykawka - ul. Starowiejska po wykonaniu  

kanalizacji i wymianie instalacji wodociągowej (2018)
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Bolesław, administruje Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków. Dzięki 

funduszom z częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska w Krakowie realizowany jest aktualnie projekt 

dalszej rozbudowy sieci sanitarnej w Krzykawie i Krzykawce. Łączna 

wartość tych przedsięwzięć to ponad 5,7 mln zł.

Głównym elementem tej infrastruktury jest Oczyszczalnia Ścieków „La-

ski” zlokalizowana w północno-zachodniej części miejscowości Laski, 

pomiędzy kanałem Dąbrówka, a drogą stanowiącą przedłużenie ulicy 

Sławkowskiej. Obiekt ten dzięki nieodpłatnej pomocy osadzonych z Za-

kładu Karnego w Trzebini został poddany na przestrzeni ostatnich lat 

modernizacji. W ramach prac odnowiono elewację całego budynku. Na 

jego terenie zainstalowany został także nowy sitopiaskownik. W tym 

przypadku dofinansowanie z zewnętrznych środków wyniosło 119 tys. 

zł. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla rozbu-

dowy oczyszczalni. Konieczna jest budowa kolejnego zbiornika, który 

zapewni w kolejnych latach prawidłowe funkcjonowanie całości obiektu 

oraz umożliwi odbiór zwiększanej ilości ścieków, z nowobudowanych 

odcinków sieci kanalizacyjnej.

Na uwagę zasługuje również fakt, że w ubiegłym roku wybudowano 

zaplecze socjalne typu kontenerowego dla pracowników oczyszczalni, 

którzy przez wiele lat nie mieli miejsca, aby zjeść posiłek czy przebrać się 

w czyste ubranie wychodząc do domu. 

Współpraca z PWiK Olkusz

Ważną sprawą dla mieszkańców gminy jest również wdrożenie przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu, (w któ-

rym Gmina Bolesław posiada swoje udziały) nowego systemu pozyski-

wania oraz dostarczania wody pitnej. Z dniem 25.01.2017 r. definityw-

nie wyłączono z eksploatacji Stację Uzdatniania Wody w Olkuszu, która 

była zasilana wodami kopalnianymi pochodzącymi z odwodnienia wy-

robisk górniczych. Aktualnie źródłem wody pitnej dla odbiorców Mia-

sta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Klucze i Gminy Bolesław 

są triasowe, jurajskie i permskie ujęcia wód głębinowych zlokalizowane 

na terenie Gminy Klucze. 

Woda, którą dostarczają Olkuskie Wodociągi jest wysokiej jakości. Posia-

da wiele mikroelementów oraz ma bardzo dobrą jakość pod względem 

mikrobiologicznym. Firma, rozwija się prężnie wdrażając nowe inwesty-

cje i pozyskuje środki unijne, realizuje także wiele inicjatyw o charakterze 

promocyjnym i edukacyjnym, uzyskuje liczne prestiżowe nagrody. Dla 

przykładu w 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. wraz z Miastem i Gminą Olkusz, Miastem Bukowno, Gminą Bo-

lesław i Gminą Klucze otrzymali tytuł ekoLIDERA 25-lecia w kategorii 

ekoPOROZUMIENIE.

Niedawno w centrum Bolesławia przy Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej , PWiK zamontował zdrój parkowy tzw. wodomat, który 

umożliwia picie wody bezpośrednio z ujęcia, a także nabieranie jej do 

butelek.

Walka ze smogiem

W dzisiejszych czasach bardzo istotną kwestią jest także walka z zanie-

czyszczeniem powietrza. Nasza gmina odnosi wiele sukcesów także i na 

tym polu. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-

wisko - Gmina Bolesław otrzymała dotację w wysokości 16 tys. zł na 

opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Nasz samorząd bierze także udział w projekcie zintegrowanym LIFE 

„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopol-

skiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” finansowanym ze środków 

Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Inicjatywa koordynowana przez Wo-

jewództwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jej celem jest 

przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, 

które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego.

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Małopolskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z gminami Bu-

kowno i Klucze konsekwentnie realizowana jest wymiana przestarzałych 

kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym lub no-

woczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą. Łączna wartość tych 

projektów to prawie 5 mln zł. 

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków- budynek techniczny - tak wyglądał.

Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków- budynek techniczny obecnie, po remoncie (2016)Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków- budynek techniczny obecnie, po remoncie (2016)
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Rozsądne gospodarowanie gminnym budżetem

W
iększości inwestycji opisanych na łamach tej publikacji 

nie byłaby możliwa bez posiadania odpowiednich środ-

ków finansowych. Aby je zdobyć, władze Gminy Bole-

sław musiały prowadzić zrównoważoną politykę finansową opartą 

na trzech filarach: pozyskiwaniu zewnętrznych środków, wzroście 

wpływów do gminnego budżetu oraz stopniowym zmniejszaniu 

zadłużenia. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wszystkie 

trzy cele zostały osiągnięte z bardzo dobrym rezultatem. 

Dofinansowania z wielu źródeł
Zgodnie z przyjęta strategią, władze naszego samorządu nieustannie 

zabiegają o zewnętrzne środki finansowe na realizację zaplanowanych 

inwestycji. Należy przy tym zauważyć, że większość  wniosków składa-

nych na przestrzeni minionych czterech lat, po pozytywnym rozpatrze-

niu, otrzymywała dofinansowanie. Dzięki temu na teren gminy spłynęło 

bardzo dużo pieniędzy, co skutkowało realizacją wielu ważnych i stra-

tegicznych inwestycji, które dzisiaj cieszą mieszkańców i dają owoce 

w postaci rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pozyskanych źródeł finansowania było wiele. Budżet gminy zasiliły 

bowiem nie tylko środki unijne, ale także fundusze ministerialne i pie-

niądze pochodzące z różnych innych źródeł pozabudżetowych, takich 

jak m.in. darowizny od lokalnych przedsiębiorców. Łącznie w latach 

2014-2018 Gmina Bolesław pozyskała ponad 9,9 mln zł różnego ro-

dzaju dotacji i dofinansowań, w tym 3,1 mln zł częściowo umarzanych 

pożyczek z WFOŚ i GW.

Wzrost dochodów samorządu
Jeśli nie rosną dochody gminy, trudno zwiększać budżet na inwestycje. 

Kierując się tą zasadą władze Gminy Bolesław sukcesywnie wspierają 

rozwój lokalnych przedsiębiorstw, co w dalszej perspektywie przekłada 

się na większe wpływy do budżetu z podatków. 

Nie bez znaczenia jest tutaj także racjonalne gospodarowanie finan-

sami, wykorzystanie w miarę możliwości materiałów, które zostały 

zdemontowane np. z innych obiektów oraz nadzór nad należytym 

wykonywaniem prac. Wszystkie te czynności pozwoliły przeprowa-

dzić wiele wyczekiwanych od lat inwestycji, przy jednoczesnym ogra-

niczeniu wydatków.

Dochody Gminy Bolesław wynosiły:

Na koniec 2014 roku 29.566.190,95 zł
Na koniec 2015 roku 33.756.084,30 zł
Na koniec 2016 roku 36.265.219,91 zł
Na koniec 2017 roku 36.511.169,43 zł
Na 30.06.2018 roku 39.677.254,02 zł (Plan)

Zadłużenie pod kontrolą
Pozyskiwanie zewnętrznych dofinansowań w większości przypadków 

wiąże się z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację 

planowanych inwestycji. Niejednokrotnie zdarza się też, że samorząd 

musi najpierw w całości sfinansować dane przedsięwzięcie, a dopiero 

po jego zakończeniu i rozliczeniu otrzymuje on od instytucji dofinanso-

wującej zwrot części poniesionych kosztów. W takim przypadku bardzo 

często konieczne staje się zaciąganie kredytów. Władze Gminy Bolesław 

prowadza jednak w tej kwestii bardzo ostrożną i zrównoważoną poli-

tykę. W ciągu minionych czterech lat zadłużenie naszej gminy zmalało 

bowiem o połowę!

Zadłużenie Gminy Bolesław wynosiło:

Na dzień 31 grudnia 2014 roku 4.877.192,18 zł
Na dzień 31 grudnia 2015 roku 3.050.000,00 zł
Na dzień 31 grudnia 2016 roku 2.746.697,43 zł
Na dzień 31 grudnia 2017 roku 2.124.331,11 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku 2.429.167,56 zł

Gmina Bolesław na chwilę obecną nie zaciąga kredytów komercyjnych, 

a korzysta wyłącznie z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pożyczki, wykorzystywane na działania proekologiczne np. budowę ka-

nalizacji, po wykazaniu efektu ekologicznego są częściowo umarzane 

(do 40%), zatem są one także ekonomicznie bardzo dobrym rozwiąza-

niem dla Gminy. 

Przyszłość zaczyna się dziś

G
mina Bolesław zmienia się z roku na rok. Widać to 

po piękniejącym otoczeniu i coraz lepszym standar-

dzie gminnych obiektów. Można to zauważyć po ilości 

pieniędzy przeznaczanych corocznie w budżecie gminy na 

inwestycje, oświatę, ekologię i bezpieczeństwo. Widać to 

także po kolejnych odcinkach ułożonych dróg i chodników, 

wyremontowanych szkołach i przedszkolach. Po dotacjach na 

sport i kulturę oraz na rozwój sołectw. Przede wszystkim jed-

nak, widać to po zaangażowaniu i trudzie wkładanym przez 

mieszkańców. 

Nasza gmina to wielki potencjał ludzki. Potencjał i pomysłowość ludzi 

prowadzących własne firmy i zakłady pracy. Ludzi współpracujących 

z lokalnym samorządem. Ludzi otwartych na inicjatywy i wspierają-

cych różne formy przedsiębiorczości. Ludzi, dla których oprócz chwili 

obecnej, liczy się także przyszłość. Dlatego oprócz informacji o tym, co 

do tej pory udało się zrealizować, warto też poświęcić chwilę uwagi na 

kwestie związane z przyszłością naszej małej ojczyzny. 

Zmniejszenie ruchu cięzkich pojazdów
Z roku na rok rośnie ilość aut ciężarowych, które przejeżdżają przez 

centrum Bolesławia. Konieczne jest więc stworzenie alternatywnej trasy, 
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która rozładuje ruch w centrum naszej miejscowości. Mają tego świa-

domość władze naszego samorządu, które wspólnie z włodarzami Bu-

kowna walczą o pozyskanie środków na budowę połączenia pomiędzy 

Strefą Aktywności Gospodarczej w Bukownie z Drogą Krajowa nr 94. 

Droga taka zaczynałaby się przy skrzyżowaniu DK94 z trasą na Krze 

i Krzykawę. Stamtąd prowadziłaby w kierunku Krążka, gdzie miałoby 

powstać rondo. Dalej kierowcy mogliby pojechać w kierunku ZGH 

„Bolesław” w Bukownie, Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukow-

nie i zakładów kablowych Tele-Fonika. Losy inwestycji uzależnione 

są jednak od tego, czy uda się pozyskać stosowną dotację na realizację 

takiego zadania.

Trasa DK 94 - A4
Pomysł budowy obwodnicy pokrywa się z innym wielkim projektem, 

o który zabiegają nasi samorządowcy. Mowa tutaj o stworzeniu łącznika 

pomiędzy Drogą Krajową 94  i Autostradą A4. Inwestycja taka w zna-

czący sposób mogłaby poprawić komunikację w regionie i zwiększyć 

atrakcyjność inwestycyjną naszej okolicy. Istnieje kilka wariantów połą-

czenia tych dwóch tras. Władzom Gminy Bolesław zależy na wprowa-

dzeniu takiego rozwiązania, które w jak najlepszy sposób zabezpieczy 

interesy mieszkańców naszej gminy.

W maju 2016 roku przedstawiciele okolicznych samorządów podjęli 

decyzję o wspólnym przygotowaniu dokumentacji dla nowego połą-

czenia drogi krajowej 94 z autostradą A4.  Porozumienie w tej sprawie 

podpisali marszałek i wicemarszałek województwa małopolskiego oraz 

przedstawiciele powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego i olkuskiego 

oraz gmin: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia. 

Samorządy zobowiązały się do opracowania studium techniczno-eko-

nomiczno-środowiskowego dla połączenia autostrady A4 z DK94. 

Dokument ten ma za zadanie określić możliwe warianty przebiegu no-

wej drogi wraz ze wstępnym oszacowaniem ich kosztów. Połowa sumy 

potrzebnej na przygotowanie dokumentacji pochodzi z budżetu  Woje-

wództwa Małopolskiego. Resztę, w równym stopniu, finansują pozostałe 

samorządy.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Zarząd Dróg 

Wojewódzkich wybrał wykonawcę tego opracowania. Firma przygo-

towała kilka propozycji budowy nowej drogi, z czego do dalszych prac 

zarekomendowano trzy warianty. Przedstawiciele naszego samorządu 

od samego początku zabiegali, aby przygotowany projekt możliwie jak 

najlepiej zabezpieczał  interesy komunikacyjne i społeczno-gospodarcze 

mieszkańców Gminy Bolesław. 

Inwestujemy w dzieci i młodzież 

GRAMY 
FAIR PLAY

P
oczątki szkolnictwa w Krzykawie się-

gają roku 1910, kiedy to w maleńkiej 

krytej strzechą chacie nauczyciel Jago-

dziński uczył wiejskie dzieci podstaw czyta-

nia, pisania i rachunków. Trzeba przyznać, 

że od tamtego czasu wiele się zmieniło!

Cieszy fakt, że ten niezwykły teren pięknie 

łączy tradycję z nowoczesnością. Dziś Zespół 

Szkół w Krzykawie to miejsce, gdzie pielę-

gnuje się tradycję, historię Małej Ojczyzny 

nie zapominając o tym by dalekowzrocznie  

myśleć o przyszłości, w której „w zdrowym 

ciele-zdrowy duch”

„Staramy się zapewnić naszym młodym 

mieszkańcom dobre warunki zarówno do na-

uki, jak i uprawiania sportu, czy w ogóle ak-

tywności fizycznej. Mamy po prostu wspania-

łą młodzież i dzieci, naszym obowiązkiem jest 

zapewnić im jak najlepsze warunki do nauki 

i rozwoju, co konsekwentnie będę realizował”- 

mówi wójt Gminy Krzysztof  Dudziński. 

Dzięki powyższemu nasza młodzież rozpo-

częła  nowy rok szkolny łącznie z powsta-

niem nowiuteńkiej, pachnącej i zachęcającej 

infrastruktury sportowej. Uczniowie będą 

rozwijać i szlifować  swoje talenty na boisku 

z bezpieczną nawierzchnią, a w gminie Bole-

sław przybył  kolejny obiekt służący rozwojo-

wi kultury fizycznej. Koszt  tej inwestycji to 

ponad 736 tys. zł, z czego dotacja wynosi 178 

tys. zł. 

W trosce o bezpieczeństwo naszych młodych 

sportowców wymieniona została nawierzch-

nia boiska. Stare, twarde podłoże, na którym 

mogło częściej  dochodzić do kontuzji zastą-

piła nowoczesna bezpieczna nawierzchnia 

poliuretanowa. Boisko zostało również wy-

posażone w nową infrastrukturę: bramki, 

siatki, kosze, piłkochwyty. Wokół nie brakuje 

przestrzeni i  zieleni . To, co było niewidoczne 

przez kilka ubiegłych lat, dziś jest zrealizowa-

ne z rozmachem dla dobra całej lokalnej spo-

łeczności, a przede wszystkim naszych dzieci 

i młodzieży. 

Wystarczy spojrzeć na profesjonalną bieżnię 

– jedyną  w Gminie.   

„Przeprowadziliśmy również generalny, czy 

może nazwę kompleksowy, remont sali gim-

nastycznej. Moim zdaniem jej wygląd dzisiaj 

pozwala być z niej dumnym. Zakres prac był  

bardzo duży – remont ścian, malowanie, cy-

klinowanie i malowanie parkietu oraz odna-

wianie sufitu.”-  dodaje wójt.

Przypomnijmy, iż  dla szkoły w Krzykawie 

został opracowany także kompleksowy pro-

jekt modernizacji energetycznej obiektu, 

w ramach którego planuje się takie działania 

jak: docieplenie ścian, wymianę rynien oraz 

części stolarki okiennej i drzwiowej, moderni-

zację c.o. i oświetlenia oraz montaż instalacji 

fotowoltaicznej. 

Wspólnymi siłami, dzięki pracom skazanych, 

pracom  zleconym, także pomocy rodziców 

dzieci uczęszczających do placówki,  zostało 

wyremontowane krzykawskie przedszkole 

oraz kilka szkolnych klas. Dobre wiadomości 

w ostatnim czasie często trafiają do miesz-

kańców gminy Bolesław… W prace doty-

czące ogrodzenia boiska lekkoatletycznego 

w ZPS Krzykawa włączyły się nasze sołectwa 

(Sołectwo Krzykawa: 10.000 zł, Sołectwo 

Krzykawka: 3.000 zł, Sołectwo Małobądz: 

3.000 zł, Sołectwo Ujków Nowy – przeka-

zanie bramek z koszem niskim o wartości 

2.840 zł). Ogrodzenie powstanie w części, 

z gotowych elementów pozyskanych  i prze-

kazanych przez Urząd Gminy Bolesław oraz 

nowej siatki ogrodzeniowej.

cd. str. 23  ∠
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Małopolska to nie tylko prężnie rozwijający 

się region, ale też miejsce, w którym dobrze 

się żyje!

Do pilotażu Małopolskich boisk przystąpiły 

54 samorządy (45 gmin i 9 powiatów) z ca-

łego województwa.  Dziękujemy Zarządowi 

Województwa Małopolskiego oraz radnym 

wojewódzkim (szczególnie Marcinowi Coc-

kiewiczowi) za trafne decyzje.

*
- W tym roku zrealizowaliśmy boisko przy 

Szkole Podstawowej w Bolesławiu i przy Ze-

spole Przedszkolno-Szkolnym w Krzykawie 

(tutaj dodatkowo bieżnia okólna). Przyszły 

rok to planowana do realizacji przebudowa 

boiska przy Zespole Przedszkolno-Szkol-

nym w Podlipiu. – twierdzi wójt.

Jak wynika z badań nad poziomem wiedzy 

i świadomości młodzieży w zakresie fair play, 

pojęcie to głównie kojarzy się im ze sportem. 

Ale Fair play działa tak samo  w sporcie jak 

i życiu codziennym  Fair play jest przede 

wszystkim szeroko pojętą wartością przeja-

wiającą się we wszystkich aspektach naszego 

życia. Dotyczy ona przede wszystkim spor-

towej postawy, ale w życiu codziennym wy-

raża się poprzez uczciwość, szacunek i godną 

postawę. Takie zachowanie powinno cecho-

wać nie tylko zawodników rangi mistrzow-

skiej, ale każdego młodszego i …starszego 

sportowca. I to nie tylko na boisku.

Rzucając pierwszą piłkę na boisko wójt poka-

zał, że sam lubi grę FAIR PLAY. 

Beata Bazan-Bagrowska

Nowe sale dla przedszkolaków w Laskach
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i dzieci z Przedszkola w Laskach składają serdeczne podziękowania Panu Mariuszowi Czerniak za odmalowanie 

sal lekcyjnych zaadoptowanych dla Przedszkola.

Podziękowania kierujemy również do Panów: Grzegorza Piekoszewskiego, Łukasza Czopik, Szymona Klećko i Jerzego Imielskiego- konser-

watora za położenie nawierzchni na placu zabaw. Dziękujemy za zainteresowanie i ogromną pomoc. 

Dorota Kocjan
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2500 egz.
2500 egz.

Dożynkowo…

J
esień jest czasem owocowania. Co się posiało i jak się o to dba-

ło – tak się zbiera! Tak jest w każdej dziedzinie życia. Liczą się 

owoce czyli efekty naszych działań.

Dużo dobrych owoców różnorakiej natury można było podziwiać 

podczas bolesławskiego Święta Chleba – jakie odbyło się 2 września  

2018 roku w bolesławskim parku. Uroczystości dożynkowe mają 

w polskiej tradycji charakter ludowy i religijny. Jak co roku,  po krót-

kim nabożeństwie ekumenicznym tradycyjnie poświęcono dożyn-

kowe wieńce. Świeckim ceremoniom dożynkowym przewodniczyli 

starosta i starościna dożynkowi, którzy wręczają wieniec i bochen 

chleba gospodarzowi dożynek. Przypomnijmy, iż starostami tegorocz-

nych dożynek byli Danuta Adamek (Małobądz), Mariusz Ćwięczek 

(Podlipie). To oni przekazali chleb z plonów wójtowi Krzysztofowi 

Dudzińskiemu, a wójt podzielił go wśród mieszkańców. W ceremonii 

dożynkowej od zawsze najważniejszy jest ten tradycyjny wieniec. Na-

zywany bywał plonem, ponieważ symbolizuje wszystkie zebrane plony 

oraz urodzaj. Przy bolesławskim Dworze rozstrzygnięto konkurs na 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Nagrodzono wszystkie wieńce 

naszych Kół Gospodyń Wiejskich.

*
Tego dnia nie brakowało atrakcji. Tradycyjnie Koła Gospodyń Wiej-

skich przygotowały aromatyczny poczęstunek. Imprezę uświetnił 

występ Orkiestry Dętej ZGH „Bolesław” z gościnnym udziałem… 

Zenona Krukowieckiego lidera zespołu Prasłowianki. Nad całością 

imprezy czuwała – prowadząca konferansjerkę dyrektor Centrum 

Kultury Barbara Rzońca.

Dużo oklasków zebrał program artystyczny uczniów szkoły w Krzyka-

wie, a także Eugeniusza Witek (Mr Geno), zespołu Bieruńskie Bajery 

oraz Zbóje. Wręczono podziękowania dla władz oraz dla wystawców 

maszyn.

Imprezy towarzyszące to między innymi stoisko Centrum Kultury, 

stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, stoiska gastronomiczne, wesołe 

miasteczko czy animacje dla dzieci. 

Nie zabrakło atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

„Byłam, widziałam i szczerze podziwiałam. Wielkie uznanie i brawa 

dla Organizatorów i Wykonawców, z najmłodszymi na czele...”-takie 

słowa padały z ust naszych mieszkańców. 

W tym dniu prowadzona była zbiórka charytatywna na leczenie 

znanych nam już bliźniaków Kacperka i Filipka. Efekt zbiórki to 

1091,65 zł. Dziękujemy uczestnikom za każdą złotówkę.

Uroczystości dożynkowe to nie tylko święto dziękczynienia, lecz rów-

nież okazja uświadomienia sobie, jak przemienny jest rytm życia, jego 

zmienność i różnorodność: narodziny i śmierć, koniec zimy i nadejście 

wiosny, zasiew i zbieranie plonów. Z plonów tych cieszyć się mogą 

jednak ci, którzy sumiennie wypełniają swe obowiązki. Przysłowie lu-

dowe mówi, że „kto w żniwa próżnował, będzie w zimie biedował”. 

(BBB)


