
UCHWAŁA NR XIX/125/2016
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Bojszowy na lata 2016-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 
446),

Rada Gminy Bojszowy
uchwala, co następuje:

§ 1. 
Uchwala się Strategię rozwoju gminy Bojszowy na lata 2016-2026 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kumor
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1. Wprowadzenie 
 

Strategia rozwoju gminy Bojszowy na lata 2016-2026 jest dokumentem o charakterze 

strategicznym. Została opracowana w oparciu o Ustawę o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 383). Dokument zawiera 

podsumowanie stanu aktualnego, kreuje wizję oraz wyznacza cele i kierunki rozwoju gminy.  

Prace nad nową strategią zbiegły się z jubileuszem 25-lecia samodzielności i samorządności 

gminy. 2 kwietnia 1991 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. 

w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia siedzib niektórych gmin 

w województwach: bielskim, bydgoskim, elbląskim, gdańskim, katowickim, kieleckim, 

krośnieńskim, nowosądeckim i siedleckim oraz nadania statutu miasta (Dz.U. 1991 Nr 2, poz. 

8)  Bojszowy odłączyły się od miasta Tychy, w skład którego weszły w ramach reorganizacji 

administracyjnej w 1975 r. W czasie 25 lat samodzielności nastąpił znaczny rozwój gminy. 

Dużo dokonań i zmian nastąpiło w zakresie infrastruktury widocznej gołym okiem. Mniej 

widoczne, acz niemniej ważne, są również przemiany, jakie dokonały się w sferze społecznej, 

w tym w świadomości mieszkańców. Chcąc utrzymać ten korzystny trend rozwojowy należy 

podejmować działania nie tylko w zakresie budowy nowej infrastruktury, ale również 

maksymalnego wykorzystania dotychczas stworzonej bazy. Istotne jest również prowadzenie 

działań mających na celu aktywizację mieszkańców i budowanie potencjału społecznego. 

Niniejszy dokument zawiera diagnozę sytuacji w gminie, z uwzględnieniem infrastruktury, 

stanu środowiska oraz sytuacji społecznej, prognozę trendów rozwojowych, cele i kierunki 

działań oraz wykaz projektów strategicznych.  

Projekt strategii został opracowany przez zespół powołany Zarządzeniem NR 0050/20/2016 

Wójta Gminy Bojszowy z dnia 03.03.2016 r.  Dokument był poddawany pod konsultacje 

społeczne, zarówno poprzez zbieranie uwag w wersji papierowej i elektronicznej, podczas 

spotkań roboczych zespołu, a także z wykorzystaniem spotkań i kontaktów z grupami 

przedstawicielskimi (komisje Rady Gminy oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia 

działające na terenie gminy).  

Strategia rozwoju gminy Bojszowy jest dokumentem kompatybilnym ze Strategią Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Strategią Rozwoju Powiatu Bieruńsko-

Lędzińskiego na lata 2014-2020 „SBL 2020” i strategiami okolicznych gmin. Wpisuje się 

również w główne kierunki rozwoju szeroko pojętej historycznej Ziemi Pszczyńskiej.  

 

 

 

Id: 3C15D471-96E9-4F9C-8264-96ABD4F3425D. Podpisany Strona 3



Strategia rozwoju gminy Bojszowy na lata 2016-2026 4 

2. Informacje o gminie  
 

Gmina Bojszowy położona jest w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego. 

Administracyjnie wchodzi w skład powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Obszar gminy stanowi 

pięć miejscowości: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Świerczyniec, Międzyrzecze i Jedlina. 

Na koniec 2015 r. zamieszkiwały ją 7 534 osoby. Bojszowy są gminą wiejską, bez podziału 

na sołectwa. Miejscowości wchodzące w skład gminy stanowią odrębne całości, a rozdzielają 

je obszary leśne, rzeki, zaś łączą drogi o zasięgu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

W ostatnich latach można zauważyć, że granice między poszczególnymi miejscowościami 

zaczynają się zacierać:  

 Bojszowy z Jedliną stanowią jedną parafię należącą do dekanatu bieruńskiego, także 

obwód szkolny obejmuje obie miejscowości, ze szkołą w Bojszowach. W Jedlinie 

jedynie znajduje się oddział zamiejscowy gminnego przedszkola oraz kaplica 

parafialna, 

  również Bojszowy Nowe ze Świerczyńcem stanowią jedną parafię należącą 

do dekanatu bieruńskiego z kościołem zlokalizowanym na granicy obu miejscowości. 

Wspólny dla tych miejscowości jest także obwód szkolny z oddziałem zamiejscowym 

gminnego przedszkola, 

 tylko Międzyrzecze stanowi odrębną parafię i obwód szkolny z oddziałem 

zamiejscowym gminnego przedszkola. 

Gmina jest atrakcyjnym obszarem dla budownictwa mieszkaniowego, turystyki i rekreacji 

(lasy i pola uprawne stanowią ok. 60% jej powierzchni), przyciągającym inwestorów 

budownictwa willowego, indywidualnego oraz drobnego nieuciążliwego przemysłu 

i zakładów usługowych. Gminę Bojszowy wyróżnia też dbałość o zachowanie krajobrazu 

przyrodniczego oraz troska o czystość i estetykę otoczenia. Mocno w to zaangażowani są 

także mieszkańcy, którzy na co dzień troszczą się o czyste ulice, chodniki, obejścia 

gospodarstw, ogrody, ogródki i altanki. W 2007 r. miejscowość Bojszowy zdobyła trzecie 

miejsce w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii „Najpiękniejsza 

wieś”. 

 

Rys historyczny 
 

Bojszowy położone na historycznej Ziemi Pszczyńskiej należą do najstarszych osad na 

Górnym Śląsku. Najdawniejszy zachowany w archiwum pszczyńskim dokument o wsi 
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pochodzi z 1368 r. i mówi m. in. że wieś „Budischow jest lokowana i od dawna istniejąca”, co 

wskazuje, że jej początków należałoby szukać już wcześniej. 

 Nazwa wsi jest morawską kalką nazewniczą, często występującą wśród nazw osad 

górnośląskich, np. Mikulov – Mikołów, Beroun – Bieruń, Mikulcice – Mikulczyce i wywodzi 

się od imienia „Budzisz”, „Budzisław”, czyli czuwający nad sławą. Mogło to być imię 

rycerza. 

 Historię Bojszów – wsi od wieków pogranicznej – pisała przynależność do różnych 

księstw, królestw, cesarstw i państw, co kształtowało w kolejnych pokoleniach specyficzne 

cechy i postawy. Przejawiają się one wyraźnie i dziś, także wśród mieszkańców pozostałych 

miejscowości gminy, które mają własną, równie ciekawą historię. 

 Międzyrzecze – o których źródła wspominają już w 1407 r., leży w widłach rzek 

Pszczynki i Korzyńca. Zabudowa miejscowości w części jest ciągła i biegnie ze wschodu na 

zachód wzdłuż ulic Międzyrzeckiej i Gromadzkiej, zaś na pozostałym obszarze jest 

rozproszona. 

 Jedlina – której początek dał folwark założony około 1587 r., to wieś o zabudowie 

zgrupowanej wokół nieistniejącego już pałacu, w bezpośredniej bliskości wysokich 

obwałowań Wisły. 

 Świerczyniec - wieś założona jako osada leśna w 1708 r. Jest to miejscowość 

o zabudowie rozproszonej od rzeki Korzyniec, aż po rzekę Gostynię na długości około 3 km. 

W ostatnim okresie, ze względu na atrakcyjne położenie (bliskość dużych ośrodków 

miejskich) zabudowa mieszkaniowa bardzo się zagęszcza. 

 Bojszowy Nowe – wieś powstała na leśnej porębie w 1854 r., rozciąga się w formie 

krzyża: wschód – zachód, północ – południe na przestrzeni około 3 km, o zabudowie 

skupionej. 
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3. Diagnoza sytuacji –ochrona środowiska, infrastruktura 
 

 

Ochrona środowiska 

Od chwili utworzenia w 1991 r. samodzielnej jednostki terytorialnej, w gminie główny nacisk 

położony był na inwestycje ekologiczne. Jakość środowiska jest priorytetem we wszystkich 

działaniach podejmowanych na rzecz społeczności gminy. W latach 1991-2015 wykonano 

60,29 km sieci wodociągowej. Tym samym wszystkie miejscowości gminy zostały 

wyposażone w system wodociągowy, co pozwala korzystać z centralnie dostarczanej wody 

każdemu gospodarstwu. W chwili obecnej z wodociągu korzysta ok. 95% mieszkańców 

(1 838 podłączone budynki). Nieliczni pozostali czerpią wodę z własnych studni. Sytuacja 

ciągłego rozwoju sieci wodociągowej wymusiła konieczność rozwiązania problemu 

oczyszczania ścieków komunalnych. W związku z tym od powstania gminy realizowany jest 

program usuwania i unieszkodliwiania ścieków na terenie wszystkich miejscowości. W lipcu 

1993 r. podjęto decyzję o budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Jedlinie 

oraz w Międzyrzeczu. Natomiast w latach 1997-1999 wybudowana została oczyszczalnia 

i kanalizacja sanitarna w Bojszowach. W 1999 r. zostało powołane Gminne Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o.o. w Bojszowach – spółka komunalna ze 100% udziałem gminy 

Bojszowy. Spółka gospodaruje majątkiem gminy w zakresie odbioru ścieków komunalnych 

z terenu gminy. W latach 2004-2005 przy współudziale środków przedakcesyjnych z Unii 

Europejskiej, w ramach Programu SAPARD,  wybudowano kanalizację dla Bojszów Nowych 

i części Świerczyńca. Dzięki tym działaniom na koniec 2015 r. skanalizowano miejscowości 

Jedlina, Międzyrzecze, Bojszowy, Bojszowy Nowe i część Świerczyńca, a długość sieci 

kanalizacyjnej w gminie wynosiła 71,63 km (1 558 przyłączy kanalizacyjnych). Oprócz 

budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, w gminie realizowany był również 

program budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Programem objęta była część gminy 

o zabudowie rozproszonej w miejscowości Jedlina, Międzyrzecze oraz w Świerczyńcu, gdzie 

budowa kanalizacji nie była ekonomicznie uzasadniona. Obecnie, w związku ze znacznym 

wzrostem budownictwa jednorodzinnego, nastąpiła konieczność rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej. Pilnych rozwiązań technologicznych wymaga również odbiór ścieków 

w Bojszowach. Znaczny wzrost ich ilości, a także stopień zużycia urządzeń oczyszczalni 

spowodował konieczność opracowania dokumentacji jej przebudowy. Jednak z uwagi 

na wysoki koszt inwestycji rozważane są również inne alternatywne sposoby odprowadzania 

ścieków komunalnych. 
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1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw. Tym samym nastąpiła zmiana w dotychczasowym 

systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecnie na terenie gminy odpady 

komunalne zmieszane są odbierane z nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością raz na 

dwa tygodnie, a z nieruchomości niezamieszkałych z minimalną częstotliwością raz na 

miesiąc. Zbiórka selektywna odbywa się w systemie workowym z podziałem na frakcje: 

szkło, papier, odpady suche (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe) oraz 

roślinne odpady ulegające biodegradacji. Selektywną zbiórką objęto także popiół 

z gospodarstw domowych, który w okresie od 1 X do 31 III odbierany jest 1 raz w miesiącu, 

a  poza w/w okresem – 1 raz na dwa miesiące. Organizowane są również mobilne zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Ponadto w celu zapewnienia bezlimitowego odbioru wszystkich odpadów komunalnych 

w Bojszowach funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady te 

z terenu gminy przekazywane są do Międzygminnego Zakładu Kompleksowego 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach, który ma status Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Gmina partycypowała w kosztach budowy 

tego zakładu.  

 

Tabela nr 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Bojszowy 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Ilość odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie 

gminy Bojszowy 

 

ok. 931,1 MG 

 

ok. 2 840 MG 

 

ok. 3 970 Mg 

 

ok. 3 600 Mg 

Dane: Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Urząd Gminy Bojszowy 

 

Bardzo istotnym problemem sukcesywnie rozwiązywanym od 2003 r. było ograniczenie 

niskiej emisji spalin z budynków indywidualnych poprzez zastępowanie konwencjonalnego 

ogrzewania nowoczesnymi, ekologicznymi systemami grzewczymi wspomaganymi 

kolektorami słonecznymi. W latach 2003-2008 zmodernizowano 557 kotłowni oraz 

wykonano 117 instalacji solarnych. Natomiast obiekty komunalne, szkoły, biblioteka, 

przedszkole i żłobek oraz placówka służby zdrowia są systematycznie wyposażane 

w nowoczesne niskoemisyjne urządzenia grzewcze na olej opałowy oraz baterie kolektorów 

słonecznych. Bojszowy były jedną z pierwszych gmin, które opracowały i zrealizowały 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
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Infrastruktura drogowa 

Usytuowanie gminy Bojszowy w bliskości istniejących i planowanych towarowo-

pasażerskich sieci transportowych, jak: istniejąca droga dwujezdniowa, planowana droga S1, 

bliskość aglomeracji katowickiej oraz takich ośrodków jak: Tychy, Oświęcim, Pszczyna 

stanowi o jej możliwościach rozwojowych. Przez gminę Bojszowy przebiega z północy na 

południe droga wojewódzka nr 931 z Bierunia do Pszczyny. Na dzień dzisiejszy w gminie jest 

49,66 km gminnych dróg publicznych. W ostatnich latach największymi gminnymi 

inwestycjami w zakresie infrastruktury drogowej była: przebudowa ul. Międzyrzecznej 

w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ul. Św. 

Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej. Obie inwestycje były 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Natomiast w 2015 r., przy 

wsparciu środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, została 

rozbudowana ul. Korzenicka w Bojszowach Nowych wraz z budową chodnika i kanalizacji 

deszczowej.  

W ostatnich latach wyremontowano i przebudowano praktycznie wszystkie drogi powiatowe 

przebiegające przez gminę. Odbudowano także wszystkie obiekty mostowe na drodze 

wojewódzkiej, drogach powiatowych i gminnych. 

Co roku w okresie wiosennym prowadzone są remonty cząstkowe dróg na terenie całej 

gminy. Znaczne środki finansowe zostały również wydatkowane na oznakowanie dróg 

lokalnych poprzez zakupienie i ustawienie znaków drogowych, budowę parkingów, montaż 

oświetlenia ulicznego oraz wymianę wiat przystankowych komunikacji zbiorowej. Od wielu 

lat konsekwentnie podejmowane są w gminie działania w zakresie poprawy stanu dróg 

i bezpieczeństwa na drogach. Już obecnie Bojszowy cieszą się pochlebnymi opiniami w tym 

zakresie, lecz fakt ten nie zadowala samorządu. W dalszym ciągu podejmowane są starania 

o środki zewnętrzne na inwestycje modernizacyjne na drogach gminnych i powiatowych wraz 

z budową chodników, parkingów, ścieżek rowerowych i oświetlenia ulicznego. 

Przez gminę Bojszowy przebiegają ścieżki rowerowe. Są one częścią kilku tras rowerowych 

przebiegających przez teren powiatu bieruńsko-lędzińskiego, a jedna z nich jest odcinkiem 

ogólnopolskiej Wiślanej Trasy Rowerowej. Ścieżki rowerowe w maksymalnym stopniu 

wykorzystują tereny leśne, istniejące szlaki turystyczne, ścieżki i drogi polne, a także mniej 

ruchliwe ulice.  
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Baza sportowo-rekreacyjna 

W gminie Bojszowy postawiono na rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej. Celem tych działań 

było stworzenie miejsc do zdrowego wypoczynku, zabaw ruchowych, spotkań towarzyskich 

i rozgrywek sportowych. Dzięki wielkiemu wysiłkowi inwestycyjnemu baza infrastrukturalna 

z tego zakresu przestawia się następująco: 

- wielofunkcyjna hala sportowa w Bojszowach,  

- tereny sportowo-rekreacyjne przy szkole podstawowej w Świerczyńcu, 

- zmodernizowane boisko piłkarskie z widownią przy ul. Gościnnej w Bojszowach, 

- kompleks boisk wraz z kortami tenisowymi „Moje boisko Orlik 2012” w Bojszowach, 

- boisko wielofunkcyjne wraz z kortami tenisowymi przy szkole podstawowej 

w Międzyrzeczu, 

- siłownia na wolnym powietrzu przy kompleksie boisk „Moje boisko Orlik 2012” 

w Bojszowach, 

- boisko sportowe w Jedlinie, 

- boisko sportowe w Międzyrzeczu, 

- rekreacyjne tereny zielone w Świerczyńcu przy ul. Klubowej. 

Dzięki temu zostały stworzone warunki do realizacji na wysokim poziomie obowiązkowych 

zajęć z wychowania fizycznego, a także bogata i atrakcyjna baza sportowa dla całej 

społeczności gminnej. 

Ponadto w kilkunastu miejscach gminy zlokalizowane są place zabaw wyposażone 

w urządzenia zabawowe wraz z małą architekturą, gdzie najmłodsi mieszkańcy gminy mogą 

aktywnie spędzać czas pod okiem rodziców lub opiekunów.  

 

Baza oświatowa, kulturalna  i zdrowotna 

Gmina Bojszowy jest organem prowadzącym dla: 

 gimnazjum, 

 trzech szkół podstawowych, 

 przedszkola publicznego, 

 żłobka publicznego. 

Wyżej wymienione placówki oświatowe funkcjonują w sześciu budynkach komunalnych. 

Stan techniczny i funkcjonalność tych budynków oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

zlokalizowanych przy tych obiektach uznać należy za dobry. Najwięcej nakładów 

finansowych przeznaczonych na prace remontowe i modernizacyjne służące poprawie 
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warunków funkcjonowania i optymalizacji kosztów eksploatacji, wymagają szkoły 

podstawowe w Bojszowach i Międzyrzeczu, gdyż budynki te pochodzą z przełomu lat 50 

i 70. ubiegłego wieku. Obiekty te na bieżąco są remontowane, a ich funkcjonalność jest 

poprawiana. W latach 1995-1997 gmina wybudowała budynek szkoły podstawowej 

w Świerczyńcu, do której uczęszczają uczniowie ze Świerczyńca i z Bojszów Nowych. 

W związku z tym, że w szkole znajdują się oddziały integracyjne, budynek wymaga montażu 

windy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. W 2000 r. oddano do użytku nowy 

budynek gimnazjum. Obecnie jest to jeden z nowszych obiektów komunalnych i na chwilę 

obecną wymaga on jedynie bieżących remontów oraz dostosowania szybu i montażu windy. 

Szkoła prowadzi oddziały integracyjne, uczą się w niej uczniowie z niepełnosprawnością 

ruchową, dlatego zadanie to jest uzasadnione. W lutym 2016 r. oddano do użytku nowy 

budynek przedszkola i żłobka. Dzięki tej inwestycji zwiększono liczbę miejsc w przedszkolu. 

Obecnie funkcjonuje w nim 6 oddziałów przedszkolnych przystosowanych dla 150 dzieci 

oraz 20 miejsc dla dzieci w żłobku. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Plany funkcjonowania obiektu przewidują utworzenie grupy 

integracyjnej, czyli przyjęcia do przedszkola dzieci niepełnosprawnych. Na terenie, gdzie 

obecnie znajduje się nowy budynek, zlokalizowany był budynek starego przedszkola, który 

ze względu na stan techniczny nie nadawał się do remontu i został wyburzony. 

 

W grudniu 2015 r. zakończyła się modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Bojszowach z licznymi funkcjami centrum kultury. Przedmiotem inwestycji, która 

rozpoczęła się w lipcu 2014 r., była przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biblioteki 

przy ul. Gościnnej 6 wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku, czyli wykonanie nowej 

nawierzchni, małej architektury oraz zieleni. W wyniku rozbudowy w budynku stworzono 

salę odczytową na parterze (dla organizowania spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, 

pokazów filmowych). Z sali jest dostęp na taras i wyjście do ogrodu. Na piętrze znajduje się 

główna sala biblioteczna, z której jest dostęp do czytelni i działu dziecięcego. Dzięki 

wyposażeniu budynku w windę z oferty biblioteki bez przeszkód mogą korzystać osoby 

starsze i niepełnosprawne. 

 

Na początku 2014 r. zakończyła się rozbudowa i częściowy remont budynku Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach. W jej wyniku uzyskano dodatkowo 101 m2 

powierzchni przeznaczonej na powiększenie recepcji z zapleczem, poczekalni oraz stworzenie 

dodatkowego gabinetu lekarskiego i przestrzeni socjalnej dla pracowników. Przychodnia 
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zdrowia umożliwia mieszkańcom gminy dostęp do  opieki zdrowotnej na poziomie 

podstawowym. W ramach kontraktu z NFZ dostępne są: poradnia lekarza rodzinnego, 

poradnia specjalistyczna dla kobiet oraz poradnia stomatologiczna. W ośrodku zdrowia 

działają również pracownia diagnostyczna EKG, pracownia diagnostyczna USG oraz punkt 

pobierania materiałów do badań laboratoryjnych. Poza kontraktem z NFZ dostępne są:  

pracownia rehabilitacji i fizykoterapii oraz poradnia medycyny pracy. W latach 2010-2015, 

oprócz wcześniej wspomnianych prac budowlanych, przychodnia zakupiła sprzęt 

diagnostyczny i komputerowy. W 2016 r. planowane jest zrealizowanie inwestycji związanej 

z budową parkingu, zakup agregatu prądotwórczego, pola magnetycznego do rehabilitacji 

oraz defibrylatora. W planie jest również remont piętra budynku. Na koniec 2015 r. liczba 

pacjentów zadeklarowanych w GZOZ wynosiła 5 143 osoby, wykazując stałą tendencję 

wzrostową. 

 

Tabela nr 2. Liczba pacjentów zadeklarowanych w GZOZ Bojszowy 

 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Liczba pacjentów zadeklarowanych          

w Gminnym Ośrodku Opieki Zdrowotnej 

w Bojszowach 

 

4 978 

 

5 030 

 

5 099 

 

5 069 

 

5 143 

Dane: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach 

 

Obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych 
 

Na terenie gminy dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych, działających firm 

i instytucji zapewniają prywatne firmy, w tym jedna z nich realizuje inwestycję budowy sieci 

światłowodowej. W związku z powyższym samorząd nie podejmuje działań w zakresie 

tworzenia własnej infrastruktury Internetu szerokopasmowego.  

W polu działania władz gminnych jest natomiast realizacja projektów w zakresie: 

 szerzenia dostępu do Internetu i nabywania umiejętności wykorzystania 

nowoczesnych technologii przez mieszkańców (projekt dotyczący wykluczenia 

cyfrowego – zakup sprzętu komputerowego oraz zapewnienie dostępu do Internetu), 

 podnoszenie jakości kształcenia w zakresie technologii teleinformatycznych 

i doposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy i tablice interaktywne placówki 

oświatowe (utworzenie pracowni multimedialnych w szkołach i przedszkolu), 

 tworzenia systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu 

obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych (rozwój usług 

i rozwiązań związanych z cyfryzacją - informatyzacją). 
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Działania w zakresie wpierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie 

dostępu do nowych technologii komunikacyjnych realizuje również Gminna Biblioteka 

Publiczna w Bojszowach, poprzez udostępnienie czytelnikom systemu elektronicznego 

korzystania z księgozbioru oraz posiadanie czytelni internetowej. 

 

Struktura przestrzenna gminy  

 

Gmina Bojszowy jest ośrodkiem charakteryzującym się przede wszystkim funkcją mieszkalną 

i małą koncentracją miejsc pracy. Na terenach wyznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe dopuszcza się lokalizację: 

- zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, 

- usług, handlu i gastronomii oraz infrastruktury technicznej,  

- zakładów rzemieślniczych, nieuciążliwych dla środowiska i otoczenia, 

- dróg, ulic i urządzeń obsługi komunikacji, 

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,  

- zieleni urządzonej i izolacyjnej. 

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Bojszowy (kwiecień 2000 r.) utrzymuje się strukturę przestrzenną gminy związaną 

z układem sieci rzek i potoków oraz wzbogaconą o nowe elementy. W strukturze 

przestrzennej gminy wyznacza się następujące składowe: 

1. Ekologiczny System Obszarów Chronionych ukształtowany w oparciu o: 

 Doliny rzeczne Wisły, Gostyni, Korzyńca, Pszczynki, 

 Doliny istniejących potoków Młyński Rów, Łękawka, Dąbrowica oraz innych bez nazwy, 

 Pasmo leśne ciągnące się w centrum gminy od Świerczyńca do Jedliny, 

 Wyznaczone tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zadrzewieniami śródpolnymi. 

2. Pasmo Osadnicze Bojszowy Stare ciągnące się od ul. Trzcinowej na zachodzie, do linii 

kolejowej z byłą KWK „CZECZOTT” na wschodzie z odejściem na południe wzdłuż 

ul. Gościnnej (droga wojewódzka nr 931). 

3. Pasmo Osadnicze Świerczyniec – Bojszowy Nowe ciągnące się od ul. Złoty Łan na 

północy, wzdłuż ul. Barwnej i ul. Ruchu Oporu do terenów leśnych przy ul. Żubrów (droga 

wojewódzka nr 931). 

4. Miejscowość Międzyrzecze, kształtuje się w zwarty układ gniazdowy. 

5. Miejscowość Jedlina, kształtująca się w skoncentrowany zespół osadniczy po obu 

stronach ul. Skromnej. 
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Gmina jest dobrym miejscem do osiedlania się, o czym świadczy rozwój budownictwa 

jednorodzinnego. W ciągu 25 lat wydano prawie 1 800 pozwoleń na budowę. Pozytywny 

wpływ na to zjawisko ma dogodna lokalizacja w bliskim sąsiedztwie Pszczyny, Tychów 

i Katowic, droga wojewódzka prowadząca z Bierunia do Pszczyny, a przede wszystkim 

znaczne walory krajobrazowo-przyrodnicze. 

 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę na terenie gminy Bojszowy 

w latach 1991-2015
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LICZBA POZWOLEŃ
 

Dane: Wydział Budownictwa i Architektury - Starostwo Powiatowe w Bieruniu oraz Referat Planowania 

Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa – Urząd Gminy Bojszowy 

 

Polityka przestrzenna gminy kreowana jest na podstawie studium oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Obecnie w gminie w obszarach, w których nie ma 

sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego, wydawane są decyzje o warunkach 

zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wśród wydawanych decyzji 

przeważają inwestycje indywidualne. Dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

która przestrzennie uzupełnia zabudowę istniejącą. Inwestycje te nie mają charakteru 

zaburzającego w sposób istotny ład przestrzenny gminy, jednak zmieniają tereny dotychczas 

użytkowane rolniczo w tereny zainwestowane. W przypadku dalszego utrzymywania się tych 

tendencji, konieczne będzie podejmowanie działań związanych z dostosowaniem do tych 

zmian lokalnego układu komunikacyjnego - dróg, infrastruktury społecznej i technicznej – 

w szczególności kanalizacji.  

Na terenie gminy znajdują się tereny i obszary, które w wyniku przemian gospodarczych, 

procesów historycznych, a także działalności niektórych podmiotów zostały zdegradowane 

i zaniedbane. W celu zwiększenia ich atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej, zachowania 

dziedzictwa historycznego i eliminacji degradacji tej przestrzeni i zanieczyszczenia 
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środowiska, niezbędne jest przeprowadzenie w tej części obszarów gminy działań 

rewitalizacyjnych. Konieczne jest uporządkowanie terenu po działalności Spółdzielni 

Handlowo-Usługowej oraz Parku Dworskiego w Bojszowach i stworzenie w tym miejscu 

przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego: 

w zakresie usług kultury, zdrowia, pomocy społecznej, edukacji oraz obiektów małej 

infrastruktury. Ponadto w Bojszowach brak jest miejsca, które spełniałoby warunki typowego 

centrum gminy, mimo ulokowania w jednym miejscu wielu usług publicznych (urząd gminy, 

ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa, gimnazjum, park, przedszkole, poczta). 

Zagospodarowania terenu wymaga również Park Zamkowy w Jedlinie oraz otoczenie 

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach. Natomiast poszerzenia oferty 

rekreacyjno-sportowej boisko sportowe wraz z przyległym otoczeniem w Bojszowach 

Nowych. Powodzenie tych procesów możliwe jest poprzez opracowanie Gminnego Programu 

Rewitalizacji, który w sposób kompleksowy, poprzez ukształtowanie przestrzeni publicznej, 

pozwoli na przeprowadzenie działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, czyli 

wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z sytuacji kryzysowej. 
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4. Diagnoza sytuacji – edukacja, kultura, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, 

gospodarka 
 

 

Gmina Bojszowy zajmuje obszar 3 407 ha i zamieszkują ją 7 534 osoby1. W ciągu 25 lat 

funkcjonowania samodzielnej jednostki liczba mieszkańców gminy znacząco wzrosła. 

Szczególnie dotyczy to miejscowości Świerczyniec. W mniejszym stopniu wzrosła liczba 

mieszkańców w Bojszowach, Bojszowach Nowych, Jedlinie i Międzyrzeczu.  

 

Tabela nr 3. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy 

  

Bojszowy 

 

Bojszowy Nowe 

 

Jedlina 

 

Międzyrzecze 

 

Świerczyniec 

 

Liczba ludności  

w 1991 r. 

 

2 792 

 

1 012 

 

362 

 

677 

 

728 

 

Liczba ludności  

w 2015 r. 

 

3 593 

 

1 302 

 

476 

 

853 

 

1 310 

 

% wzrostu liczby 

ludności 

 

28,69 % 

 

28,66 % 

 

31,49 % 

 

26,00 % 

 

79,95 % 

Dane: Ewidencja Ludności, Urząd Gminy Bojszowy 

 

Gmina Bojszowy wyróżnia się rosnącym potencjałem demograficznym, do czego przyczynia 

się korzystny bilans migracyjny i stały dodatni przyrost naturalny.  

 

Tabela nr 4. Liczba mieszkańców w gminie Bojszowy 

 1991 r. 1995 r. 2000 r. 2005 r. 2010 r. 2015 r. 

 

Liczba mieszkańców  

w gminie Bojszowy 

 

5 571 

 

5 870 

 

6 102 

 

6 514 

 

7 014 

 

7 534 

Dane: Ewidencja Ludności, Urząd Gminy Bojszowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Stan na 21.04.2016 r. – dane z Ewidencji Ludności, Urząd Gminy Bojszowy. 
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Tabela nr 5: Przyrost naturalny 

 1991 r. 1995 r. 2000 r. 2005 r. 2010 r. 2015 r. 

 

Liczba urodzeń w gminie 

 

99 

 

83 

 

89 

 

74 

 

97 

 

88 

 

Liczba zgonów w gminie 

 

 

27 

 

71 

 

67 

 

51 

 

56 

 

56 

 

Przyrost naturalny – 

różnica pomiędzy liczbą 

urodzeń żywych a liczbą 

zgonów 

 

72 

 

12 

 

22 

 

23 

 

41 

 

32 

Dane: Ewidencja Ludności, Urząd Gminy Bojszowy 

 

Na terenie gminy Bojszowy funkcjonują: 

 Gminny Żłobek w Bojszowach (utworzony w lutym 2016 r.), 

 Gminne Przedszkole w Bojszowach z oddziałami zlokalizowanymi w budynkach 

szkoły w Świerczyńcu i Międzyrzeczu  oraz w budynku komunalnym w Jedlinie, 

 Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, do której 

uczęszczają również dzieci z Jedliny, 

 Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu, 

 Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki 

w Świerczyńcu, do której uczęszczają również dzieci z Bojszów Nowych, oraz 

uczniowie niepełnosprawni z terenu gminy, 

 Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego 

w Bojszowach. 

Od września 2013 r. w gminie działa również niepubliczny punkt przedszkolny 

„Muchomorek”, do którego w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało w zależności 

od miesiąca od 12 do 20 dzieci. Miesięcznie punkt otrzymuje dotację z budżetu gminy 

na każdego wychowanka, w wysokości 40% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu 

publicznym. 

Ilość miejsc w szkołach podstawowych i gimnazjum w pełni zabezpiecza aktualne potrzeby 

mieszkańców, a publiczne przedszkole stwarza możliwość korzystania z usług przedszkola 

dla 100% dzieci 4, 5 i 6 letnich. Nie ma natomiast możliwości przyjęcia wszystkich dzieci 3 

letnich ze względu na to, że w przedszkolu została większość dzieci 6 letnich. W placówkach 

oświatowych prowadzonych przez gminę naukę pobierają również uczniowie z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem 

(przedszkola). Klasy integracyjne utworzone są w gimnazjum w Bojszowach oraz  w szkole 
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podstawowej w Świerczyńcu. W szkole podstawowej w Międzyrzeczu i w Bojszowach, 

pomimo braku klas integracyjnych, uczęszczają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Dla tych uczniów organizowane są zajęcia w ramach tzw. edukacji włączającej. 

W gminie, dzięki stworzonym warunkom lokalowym, istnieją bardzo korzystne warunki 

w zakresie liczebności klas (kilkunastoosobowe klasy), co również ma wypływ na poziom 

nauczania. Uczniowie gminnych placówek oświatowych osiągają bardzo dobre wyniki 

z egzaminu i sprawdzianu zewnętrznego. Reprezentują również wysoki poziom w konkursach 

powiatowych, rejonowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich. Co roku zdobywają tytuł 

Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Kuratorium 

Oświaty w Katowicach. Należy jednak mieć na uwadze, że sukcesy edukacyjne uczniów 

są zarówno wynikiem nauczania i uczenia się, ale też w znacznym stopniu zależą też 

od zdolności i aspiracji oraz środowiska rodzinnego.  

W roku szkolnym 2014/2015 w gminnym przedszkolu publicznym, szkołach podstawowych 

oraz gimnazjum pracowało 115 nauczycieli oraz 64 pracowników administracji i obsługi. 

Realizowany w gminnych placówkach oświatowych system doskonalenia i dokształcania 

nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co 

najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest również grupa nauczycieli posiadających 

uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Ponadto gminne szkoły upowszechniają 

nowatorskie rozwiązania edukacyjne, organizacyjne i metodyczne, które są wykorzystywane 

na terenie powiatu i województwa. Dobre praktyki gminnych placówek oświatowych 

prezentowane były na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dawane za przykład 

przez Kuratora Oświaty na konferencjach wojewódzkich. 

Tabela nr 6 przedstawia prognozy demograficzne dla poszczególnych szkół, uwzględniając 

wejście w życie zapisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 

r. (Dz. U. 2016, poz. 35) przy założeniu, że do klas I przyjmowani byliby uczniowie, którzy 

w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat (przesunięcie wieku szkolnego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 3C15D471-96E9-4F9C-8264-96ABD4F3425D. Podpisany Strona 17



Strategia rozwoju gminy Bojszowy na lata 2016-2026 18 

 Tabela nr 6. Prognoza liczby uczniów w gminnych szkołach do roku 20212 

 

NAZWA SZKOŁY 

Prognoza liczby uczniów w danym roku szkolnym –  

stan na 10.03.2016 r. 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma 

Gawlikowicza w Bojszowach 

 

300 

 

307 

 

314 

 

306 

 

321 

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa 

Kassolika w Międzyrzeczu 

 

52 

 

59 

 

58 

 

58 

 

62 

 

Gminna Szkoła Podstawowa z 

Oddziałami Integracyjnymi 

im. ks. Jerzego Popiełuszki w 

Świerczyńcu 

 

199 

 

198 

 

218 

 

212 

 

221 

 

Gminne Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Roku 

Jubileuszowego w 

Bojszowach 

 

222 

 

223 

 

230 

 

260 

 

258 

Dane: Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych (na podstawie danych z Ewidencji 

Ludności), Urząd Gminy Bojszowy 

 

Analizując prognozy ludnościowe do roku 2020 oraz bazując na możliwościach 

finansowych gminy, polityka edukacyjna kreowana jest w oparciu o następujące priorytety, 

które również wpisują się w strategię rozwoju gminy: 

 stałe podnoszenie jakości nauczania i wychowania, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych, 

 bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień i patologii, 

 modernizacja bazy oświatowej. 

W związku z powyższym, podstawowym celem w zakresie przyszłych działań oświatowych 

jest utrzymanie oferowanych przez przedszkole i szkoły usług edukacyjnych na możliwie 

najwyższym poziomie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży. Lokata 

kapitału w oświatę jest inwestycją w przyszłość gminy, bo jej przyszłością są obecni 

wychowankowie gminnych placówek oświatowych. 

 

Kultura 

Charakterystycznym wyróżnikiem mieszkańców Bojszów jest troskliwe pielęgnowanie 

historii i tradycji śląskiej. Odbija się to wyraźnie w działalności Zespołu Folklorystycznego 

„Bojszowianie”, publikacjach gminnego miesięcznika „Nasza Rodnia”, działalności 

                                                 
2 Tabela nr 6 może ulec dezaktualizacji w zakresie wykazu szkół, w związku z planowanymi zmianami (w tym 

likwidacja gimnazjów) przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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wydawniczej gminy i lokalnych pisarzy, podczas uroczystości religijnych w trzech parafiach, 

dożynkach gminnych oraz innych ważnych dla społeczności wydarzeniach. Wielki wkład 

w kulturę gminy, Ziemi Pszczyńskiej i Górnego Śląska wnosi działalność Alojzego Lyski, 

Józefa Kłyka, Romana Horsta oraz dr. Grzegorza Sztolera. Sporymi sukcesami cieszy się 

Bojszowska Orkiestra „Ponticello”. Do stałych imprez organizowanych corocznie w gminie 

należą: 

 Noworoczne spotkanie z seniorami, 

 Koncert noworoczny Bojszowskiej Orkiestry Ponticello, 

 Gminny i Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędowych, 

 Ognisko zielonoświątkowe, 

 Koncert świętojański, 

 Dożynki Gminne, 

 Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży, 

 festyny i zabawy w plenerze oraz wystawy tematyczne. 

 

W 2004 r. w myśl ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

przekształcono Gminną Bibliotekę Publiczną w Bojszowach w instytucję kultury. Odtąd 

biblioteka stała się samodzielną jednostką, której organizatorem w dalszym ciągu jest gmina 

Bojszowy. Główna siedziba biblioteki znajduje się w rozbudowanym i zmodernizowanym 

w 2015 r. budynku przy boisku piłkarskim w Bojszowach, natomiast jej filia w budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach Nowych, a punkt biblioteczny w budynku Szkoły 

Podstawowej w Międzyrzeczu. Bojszowską bibliotekę rocznie odwiedza ok. 1 100 – 1 200 

czytelników, jednak działania bibliotekarzy nie ograniczają się tylko do promowania 

czytelnictwa. Współpracują również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Bojszowach oraz z gminnymi placówkami oświatowymi. Biblioteka organizuje również 

cykliczne spotkania tematyczne oraz liczne zajęcia dla dzieci. 

 

Pomoc społeczna 

W 2004 r. w gminie został utworzony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 

z siedzibą w Świerczyńcu. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, jako 

zadania własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone. W 2015 r. 

wsparciem systemu pomocy społecznej objęto 280 rodzin, o łącznej liczbie osób w rodzinach 

755, tj. 10,2 % ogółu mieszkańców gminy. Wśród powodów korzystania z pomocy ośrodka 
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były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, długotrwała lub ciężka choroba 

oraz uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. W 2015 r. GOPS kolejny rok realizował 

zadania w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie 

stypendiów oraz zasiłków szkolnych. Natomiast od 2016 r. ośrodek prowadzi obsługę 

rządowego programu 500+ dla mieszkańców gminy Bojszowy. 

W ramach ośrodka działają: 

 Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa, uzupełniające opiekę nad 

dziećmi i młodzieżą, zapewniające dobre wyposażenie i wysokiej jakości opiekę 

wychowawczą. Oferta placówki skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży 

z rodzin dysfunkcyjnych. Placówka Wsparcia Dziennego jest placówką opiekuńczo-

wychowawczą z elementami socjoterapii, 

 Placówka Wsparcia Dziennego Klub Młodzieżowy, który opiera się na następujących 

założeniach: wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej 

z patologicznych, ubogich materialnie i kulturowo rodzin; rozwijanie i stymulowanie 

zaradności życiowej; przygotowanie do życia w społeczeństwie oraz samodzielnego 

radzenia sobie z problemami życia codziennego. 

W ramach ośrodka działa także Klub Integracji Społecznej realizując działania związane 

z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ośrodek 

Wsparcia „Pod jednym dachem” dla osób niepełnosprawnych, którego celem jest świadczenie 

dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego osób chorych psychicznie 

i niepełnosprawnych zamieszkujących obszar gminy Bojszowy. Zajęcia w Klubie 

przeznaczone były dla 15 uczestników wymagających kompleksowego wsparcia.  

W swojej działalności GOPS w Bojszowach skupia swoją aktywność m.in. na: 

 stałej, konsekwentnej rozbudowie oferty wysokospecjalistycznego indywidualnego 

wsparcia dla mieszkańców gminy poprzez  m.in. rozszerzenie oferty i skali 

realizowanych usług asystenckich (m.in. asystentów rodziny, mediatora, terapeuty), 

 dalszą rozbudowę oferty grupowego wsparcia dla mieszkańców gminy poprzez m.in. 

realizację programów psychoedukacyjnych, zajęć zwiększających kompetencje 

społeczno-zawodowe (w tym umiejętności poruszania się na rynku pracy), 

 rozbudowie systemu wsparcia środowiskowego we współpracy z osobami, 

organizacjami i instytucjami, 
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 efektywnym aplikowaniu o środki zewnętrzne (zarówno krajowe jak i Unii 

Europejskiej) na realizację różnorodnych projektów i programów niekierowanych na 

wsparcie w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

 pogłębianiu współpracy z partnerami, w tym m.in. nakierowanej na realizację 

bezkosztowych instrumentów aktywnej integracji czy realizację prac społecznie 

użytecznych, 

 stałym inwestowaniu w rozwój zawodowy pracowników ośrodka i rozwój metodyki 

pracy, przy wykorzystaniu zasobów własnych i podmiotów zewnętrznych (np. 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej), 

 dostosowanie infrastruktury ośrodka do realizacji nowych zadań ustawowych. 

 

Gmina Bojszowy stoi również przed społecznym wyzwaniem, jakim jest starzenie się 

społeczeństwa. W gminie jest coraz więcej emerytów, którzy swojej aktywności nie chcą 

kończyć wraz z przejściem na emeryturę. Wielu z nich chce się dokształcać, realizować swoje 

pasje oraz ciekawie spędzać czas. Władze gminy poświęcają uwagę seniorom, organizując od 

1991 r. doroczne spotkania noworoczne oraz wspierając również liczne formy wypoczynku 

i rekreacji proponowane przez działające w gminie dwa Koła Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów. Natomiast problemem jest izolacja społeczna osób starszych, czy to 

ze względu na wiek, ubóstwo, chorobę lub niepełnosprawność. Dlatego w ramach 

rozwiązywania tych problemów należałoby dążyć do: 

 wzrostu dostępności usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz miejsc opieki 

dla osób starszych, 

 urozmaicenia oferty czasu wolnego dla osób starszych, 

 tworzenia warunków dla rozwoju talentów seniorów i wykorzystywania 

ich doświadczenia i umiejętności, 

 zapewniania warunków dla integracji osób starszych w społeczności lokalnej. 

 

Organizacje społeczne 

Na terenie gminy aktywnie działa kilkanaście stowarzyszeń i organizacji społecznych. Oprócz 

wcześniej już wspomnianych są to:  Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło 

Pszczelarzy Bojszowy, Polski Związek Wędkarski Koło w Bojszowach i Międzyrzeczu, Koło 

Łowieckie „Przepiórka” w Bojszowach, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 

Oddział Bieruńsko-Lędziński, Koło Gospodyń Wiejskich w Świerczyńcu, Klub Honorowych 
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Dawców Krwi w Bojszowach Nowych, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

Ziemi Pszczyńskiej „Międzyrzecze”, Stowarzyszenie „Świerczyniok 300” oraz trzy 

stowarzyszenia sportowe: Gminne Towarzystwo Sportowe Bojszowy, Klub Sportowy Polonia 

Międzyrzecze oraz Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec”.  

 

Bezpieczeństwo 

 
W gminie Bojszowy funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: 

 OSP Bojszowy, 

 OSP Bojszowy Nowe, 

 OSP Świerczyniec, 

 OSP Międzyrzecze. 

Trzy z nich, oprócz OSP Świerczyniec, włączone zostały do Krajowego Systemu Ratowniczo 

– Gaśniczego, którego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, 

podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez 

Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze3. Jednostki prowadzą akcje związane 

z gaszeniem pożarów, a także z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego, drogowego, 

technicznego, chemicznego, ekologicznego oraz medycznego. Prawidłowe ich działanie 

zostało wystawione na próbę podczas powodzi, jakie dotknęły gminę, zwłaszcza Jedlinę, 

w latach: 1996, 1997, 1999 i 2010. Strażacy aktywnie włączają się również w organizację 

gminnych imprez sportowych i kulturalnych, poprzez zabezpieczanie i gwarantowanie ładu 

i bezpieczeństwa uczestników. 

Gminne jednostki OSP są dobrze wyposażone w sprzęt. Dysponują łącznie 9 samochodami 

pożarniczymi, z tego sześć to wozy średnie ratowniczo-gaśnicze, jeden – lekki ratowniczo-

gaśniczy oraz dwa mniejsze samochody patrolowo – rozpoznawcze. Na wyposażeniu 

gminnych ochotników znajdują się również motopompy, w tym jeden agregat pompowy 

wysokiej wydajności, trzy zestawy narzędzi hydraulicznych, łódź z silnikiem zaburtowym, 

ponton z silnikiem zaburtowym, sprzęt oświetleniowy z agregatami, pilarki spalinowe, sanie 

lodowe, zestaw do ratownictwa wysokościowego i usuwania skutków wiatrołomów oraz 

sprzęt do likwidacji i gaszenia pożarów. W jednostce OSP Bojszowy Nowe zlokalizowany 

jest gminny magazyn przeciwpowodziowy.  

Na koniec 2015 r. liczbę czynnych członków  (wiek od 18 do 65 lat) w jednostkach 

przedstawia Tabela nr 7. 

                                                 
3 Źródło: wikipedia.pl. 
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Tabela nr 7: Liczba czynnych członków w gminnych jednostkach OSP 
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Liczba czynnych członków (wiek 18-65) 
 

33 

 

34 

 

33 

 

18 

Dane: Zarządzanie Kryzysowe, Obrona Cywilna i Sprawy Obronne, Urząd Gminy Bojszowy 

 

Dyspozycyjność strażaków - ochotników zależy od kilku czynników: miejsca pracy, miejsca 

przebywania podczas alarmowania, stanu psychofizycznego w trakcie alarmowania oraz 

aktualności badań dopuszczających do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

W ocenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, gotowość ochotników 

utrzymuje się na wysokim poziomie, umożliwiającym szybkie skompletowanie załogi 

i wyjazd zastępu do akcji. Wpływ mają na to również nowoczesne techniki alarmowania, 

czyli system selektywnego uruchamiania syren alarmowych z poziomu Stanowiska 

Kierowania w Tychach oraz równoczesne przekazanie alarmu na telefony komórkowe 

ochotników, co powoduje, że w ciągu kilku minut są oni w strażnicy i udają się do działań 

ratowniczo-gaśniczych. 

W gminie od dwudziestu trzech lat organizowany jest gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Do rywalizacji 

na wiedzę o tematyce strażackiej i ekologicznej stają uczniowie gminnych szkół 

podstawowych (klasy IV-VI) oraz gimnazjum. Oprócz propagowania wiedzy teoretycznej, 

ochotnicy organizują  również gminne zawodowy sportowo-pożarnicze, w których biorą 

udział wszystkie jednostki. Ponadto strażacy biorą udział w zawodach o randze powiatowej 

i wojewódzkiej. 

 

 

Gospodarka – działające podmioty gospodarcze 
 

Zgodnie z raportem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

na terenie gminy Bojszowy zamieszkuje 378 osób prowadzących działalność gospodarczą, 

w tym 318 osób wskazuje, że główne miejsce prowadzenia działalności zlokalizowane jest na 

terenie gminy. W większości są to małe firmy rodzinne należące do sektora prywatnego, czyli 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W gminie działają dwie duże firmy 

zatrudniające po kilkaset osób. W przeważającej części działalność gospodarcza prowadzona 
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jest przez mężczyzn. Jeśli chodzi o strukturę wieku, to w zdecydowanej większości są to 

osoby w przedziale 28-50 lat. Natomiast najczęściej wykonywanymi rodzajami działalności 

są: transport drogowy, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet oraz sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, roboty budowlane i wykończeniowe, wykonywanie instalacji elektrycznych, 

wodno-kanalizacyjnych oraz konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. 

Na terenie gminy nie ma uciążliwego przemysłu i dużych zakładów. Bojszowy są gminą 

wiejską, ale na jej terenie są nieliczni producenci rolni. Są to małe gospodarstwa rolne 

produkujące głównie na własne potrzeby. Rolnictwo w gminie jest mało konkurencyjne 

ze względu na duże rozproszenie małych gospodarstw, co powoduje ich małą wydajność.  
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5. ANALIZA SWOT – ujęcie zintegrowane/całościowe 
 

Analiza SWOT (S – strenght/siła, W – weakness/słabość, O – opportunity/szansa, T – threat/zagrożenie) stanowi syntetyczne ujęcie informacji 

zgromadzonych podczas konsultacji społecznych oraz dostępnych danych. Silne i słabe strony odnoszą się wprost do obszaru gminy, natomiast 

szanse i zagrożenia kreowane są również przez uwarunkowania zewnętrzne. Wskazane czynniki są istotne dla rozwoju gminy, żyjącej na jej 

terenie społeczności lokalnej, rozwoju gospodarczego oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. Świadomość tych czynników 

jest ważna z punktu widzenia podejmowania działań, szczególnie w zakresie projektów i zadań infrastrukturalnych, ale również budowania 

kapitału społecznego i włączania w proces tworzenia całą wspólnotę samorządową.  

 
 

 

I. Mocne strony 

 

II. Słabe strony 

1. Korzystne warunki do zamieszkania i napływ młodych rodzin. 

2. Dostępność infrastruktury dla dzieci i młodzieży: żłobek, 

przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjum, tereny sportowo-

rekreacyjne, biblioteka, świetlice środowiskowe. 

3. Wysoki stopień skanalizowania gminy. 

4. Duża podaż działek budowlanych. 

5. Silne tradycje śląskie i tożsamość kulturowa. 

6. Dobra jakość kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjum. 

7. Niskie bezrobocie. 

8. Różnorodność przestrzeni środowiskowej – walory przyrodnicze i 

krajobrazowe, duża powierzchnia terenów zielonych. 

1. Brak parków gminnych i uporządkowanych terenów 

zielonych. 

2. Degradacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej w 

wyniku szkód górniczych. 

3. Brak centrum usług społecznych, domu pomocy 

społecznej, dziennego domu pomocy społecznej. 

4. Mała ilość małych i średnich firm, nie generują 

miejsc pracy lokalnie. 

5. Mała ilość ofert pracy dla osób z wyższym 

wykształceniem. 

6. Niezadowalająca jakość powietrza. 

Id: 3C15D471-96E9-4F9C-8264-96ABD4F3425D. Podpisany Strona 25



Strategia rozwoju gminy Bojszowy na lata 2016-2026 26 

9. Ugruntowujące się marki gminy – filmy Józefa Kłyka, 

wydawnictwa Alojzego Lyski, Zespół Folklorystyczny 

Bojszowianie. 

10. Dobre połączenia drogowe wewnątrz gminy, dobry stan dróg. 

11. Dogodne połączenia z dużymi ośrodkami miejskimi : Tychy, 

Katowice, Bielsko-Biała. 

12. Duża ilość obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy. 

13. Prężnie działające i dobrze wyposażone Ochotnicze Straże 

Pożarne. 

14. Aktywnie działające koła emerytów mające wpływ na integrację 

społeczną i międzypokoleniową. 

15. Dostępność usług pocztowych, bankowych, podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

16. Dość duże nasycenie sklepów z branży spożywczej. 

17. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

18. Prowadzenie przez placówki oświatowe i placówki wsparcia 

dziennego działań profilaktycznych, informacyjnych oraz 

edukacyjnych w obszarze uzależnień wśród dzieci i młodzieży. 

19. Dobra współpraca z Lokalną Grupą Działania „Ziemia 

Pszczyńska” oraz z innymi związkami komunalnymi. 

7. Niska jakość wód powierzchniowych. 

8. Zły stan obiektów z infrastrukturą techniczną i 

społeczną, które wymagają rewitalizacji 

przestrzenno-funkcjonalnej. 

9. Występowanie obszarów z nasileniem się patologii 

społecznych, które wymagają rewitalizacji 

społecznej. 

10. Emigracja zarobkowa, szczególnie ludzi młodych. 

11. Niedostosowanie starszych obiektów i przestrzeni do 

potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. 

12. Słabe zaangażowanie mieszkańców w inicjatywy 

oddolne, konsultacje społeczne, instytucje publiczne 

– rada gminy, brak motywacji do działań 

społecznych. 

13. Zanikanie dawnych zawodów. 

14. Brak gospodarstw agroturystycznych, miejsc 

noclegowych dla turystów. 

15. Brak podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie 

socjalne). 

16. Tereny do rewitalizacji po zlikwidowanej Spółdzielni 

Handlowo-Usługowej. 
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17. Brak miejsc zorganizowanej integracji dzieci i 

młodzieży w dni wolne od nauki (kluby 

młodzieżowe, warsztaty dla dzieci – zajęcia 

kreatywne). 

18. Brak Uniwersytetu Trzeciego Wieku – integracja 

seniorów gminy. 

19. Niewydolność oczyszczalni ścieków, brak 

skanalizowania znacznej części Świerczyńca 

(oczyszczalnie przyzagrodowe w końcowym okresie 

funkcjonalności). 

20. Brak wdrożeń w zakresie inicjatyw lokalnych. 

21. Stopniowa degradacja dróg i konieczność 

zwiększenia środków finansowych na ich remonty. 

22. Zbyt wolna rozbudowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej. 

23. Zbyt wolna rozbudowa sieci drogowej. 

24. Niedostateczne zabezpieczenie terenów gminy przed 

powodzią. 

 

III. Szanse IV. Zagrożenia 

1. Stały przyrost ludności ze względu na osiedlanie się nowych 

mieszkańców. 

1. Wzrost kosztów utrzymania posiadanej infrastruktury 

(hala sportowa, przedszkole, żłobek, budynki 
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2. Stały dodatni przyrost naturalny. 

3. Bliskość i dostępność dużych ośrodków Metropolii 

Górnośląskiej. 

4. Możliwości w zakresie pozyskania środków w ramach 

perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, w tym na 

rewitalizację, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój kapitału 

ludzkiego. 

5. Bliskość/ bezpośrednie sąsiedztwo Tyskiej Podstrefy KSSE. 

6. Rozwój technologii informacyjnych i szybkiego Internetu. 

7. Wzrost świadomości na temat aktywnego i zdrowego stylu życia. 

8. Aktywne spędzanie czasu wolnego – wzrost zapotrzebowania na 

rozwój infrastruktury związanej z aktywnością fizyczną w 

plenerze. 

9. Wzrost zainteresowania technologiami ekologicznymi przez 

mieszkańców. 

10. Wykonana sieć światłowodowa. 

11. Promowanie zdrowego trybu życia poprzez budowę placów 

zabaw i siłowni zewnętrznych. 

12. Planowana budowa drogi ekspresowej S1. 

 

 

 

Ochotniczych Straży Pożarnych, szkoły, biblioteka). 

2. Wysokie koszty organizacji transportu publicznego 

3. Ograniczona dostępność przychodni 

specjalistycznych i lecznictwa zamkniętego. 

4. Brak ciągłości działań w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. 

5. Konkurencyjne oferty pracy poza gminą – brak 

miejsc pracy dla ludzi młodych, dobrze 

wykształconych. 

6. Traktowanie gminy jako „sypialni” – miejsca do 

zamieszkania, a nie do pracy i spędzania czasu 

wolnego. 

7. Brak oferty dla biznesu. 

8. Wysokie koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

9. Niestabilność i niejasność prawa. 

10. Ograniczone możliwości wykorzystania środków 

unijnych ze względu na skomplikowane procedury i 

konieczność wnoszenia wkładu własnego. 

11. Rozwój sieci sklepów wielkopowierzchniowych. 

12. Starzejące się społeczeństwo. 
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13. Brak aktywności społecznej występujący w młodym 

pokoleniu. 

14. Możliwość spadku dochodów gminy spowodowana 

zmianami w zakresie podniesienia kwoty wolnej od 

podatku dochodowego, reforma szkolnictwa. 

15. Możliwość ponownego rozpoczęcia działalności 

wydobywczej kopalni węgla kamiennego – 

degradacja i zanieczyszczenie środowiska. 
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6. Wizja rozwoju gminy  
 

 

Wizja rozwoju gminy Bojszowy przedstawia pożądany do osiągnięcia stan w oparciu o jej 

możliwości i zasoby, przy jednoczesnym uwzględnieniu szans płynących z jej otoczenia 

zewnętrznego.  

Gmina Bojszowy jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i wypoczynku. Należy czynić 

starania w kierunku dalszego rozwoju funkcji rezydencjalnej oraz budowy integracji 

społecznej poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz posiadanej infrastruktury 

gminy. 

Podejmowane działania rozwojowe: 

 troska o stan środowiska naturalnego – eliminacja degradacji przestrzeni publicznej 

i zanieczyszczenia środowiska,  

 lokalizacja nieuciążliwego przemysłu i zakładów usługowych, 

 dbałość o estetykę krajobrazu i zabudowy,  

 bezpieczeństwo fizyczne i socjalne, 

 dostępność do usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, handlowych 

i wypoczynkowych, 

 konkurencyjność gminy i jej podmiotów, 

 sprawność funkcjonowania instytucji oraz systemów infrastruktury technicznej, 

 wysoki poziom oświaty i opieki nad dziećmi, 

 rewitalizacja polegająca na kształtowaniu przestrzeni publicznej wraz 

z rozwiązywaniem problemów społecznych. 

 

 

WIZJA ROZWOJU GMINY: 

Bojszowy są gminą dążącą do zrównoważonego rozwoju  

z poszanowaniem środowiska naturalnego  

i żyjącej w nim społeczności lokalnej 
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7. Cele, kierunki działań i projekty strategiczne 
 

 

Osiągnięcie zarysowanej wcześniej wizji rozwoju gminy możliwe będzie dzięki realizacji 

zadań zgodnie z wyznaczonymi celami, które będą porządkowały kierunki działań. Dlatego 

zapisy strategii zogniskowane są na realizacji dwóch celów strategicznych, dla których 

określono cele szczegółowe i zgrupowane w nich działania. 

 

Cele strategiczne: 

 wzrost atrakcyjności gminy Bojszowy dla społeczności lokalnej; 

 wzrost atrakcyjności gminy Bojszowy dla otoczenia zewnętrznego. 

 

Cele szczegółowe, kierunki działań i projekty strategiczne: 

Cel 1: Rozwój i poprawa stanu infrastruktury gminnej 

1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg lokalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i dostosowania 

do zmian rozwojowych gminy. 

2. Prowadzenie działań w zakresie przywrócenia funkcji gospodarczych 

i społecznych na obszarach zdegradowanych (rewitalizacja). 

3. Modernizacja oraz rozbudowa obiektów użyteczności publicznej i poprawa 

warunków obsługi osób z nich korzystających w taki sposób, aby mogła być 

wykorzystywana w możliwie szerokim zakresie (w tym adaptacja do potrzeb osób 

starszych i z niepełnosprawnością ruchową). 

4. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

 

Cel 2: Rozwój infrastruktury w celu poprawy stanu środowiska naturalnego 

1. Rozwój i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz racjonalizacja 

działań w tym sektorze. 

2. Zapobieganie niskiej emisji w budynkach publicznych i zwiększanie efektywności 

energetycznej w tym sektorze. 

3. Zachowanie walorów przyrodniczych gminy i niepogarszanie stanu środowiska 

naturalnego oraz promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
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Cel 3: Rozwój oferty edukacyjnej, sportowej i społeczno - kulturalnej 

1. Tworzenie kompleksowych programów w zakresie kształtowania i rozwijania 

u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz wspieranie uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. 

3. Doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych w celu wspomagania 

rozwoju i korygowania deficytów dzieci i młodzieży. 

4. Utrzymanie wysokiej pozycji gminnych placówek oświatowych w województwie 

w zakresie poziomu edukacji – dalsze podnoszenie poziomu kształcenia dzieci 

i młodzieży. 

5. Podejmowanie działań w zakresie wsparcia i promocji osób, organizacji 

formalnych i nieformalnych oraz podmiotów działających na rzecz zachowania 

tożsamości oraz dziedzictwa lokalnego i historycznego. 

6. Tworzenie oferty kulturalnej i turystycznej w oparciu o zasoby i wysokie walory 

krajobrazowe gminy i Ziemi Pszczyńskiej. 

7. Rozwój i wzbogacanie istniejącej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej, w tym w zakresie aktywnego wypoczynku. 

8. Stworzenie zintegrowanej oferty kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej. 

9. Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podnoszenia poziomu usług 

medycznych i jakości obsługi pacjentów. 

10. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju podstawowych usług zdrowotnych 

i profilaktyki zdrowotnej, z uwzględnieniem trendów i zmian demograficznych. 

11. Dalsza poprawa dostępności do opieki przedszkolnej. 

12. Cyfryzacja administracji publicznej umożliwiająca uproszczenie procesów 

administracyjnych oraz tworzenie cyfrowych zasobów. 

 

Cel 4: Rozwój i poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 

1. Organizacja wydarzeń aktywizujących, integrujących i zacieśniających więzi 

pomiędzy mieszkańcami gminy. 

2. Uporządkowanie ładu przestrzennego i efektywne wykorzystywanie przestrzeni. 

3. Wzmocnienie lokalnych potencjałów rozwoju poprzez kompleksowe działania 

rewitalizacyjne. 

4. Zapobieganie niskiej emisji w budynkach mieszkalnych i zwiększanie 

efektywności energetycznej w tym sektorze. 
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5. Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych społecznie 

lub zagrożonych wykluczeniem. 

6. Rewitalizacja centrów miejscowości i podnoszenie jakości przestrzeni publicznych 

wpływających na poprawę wizerunku gminy. 

7. Poszerzanie oferty spędzania czasu wolnego. 

8. Popularyzacja zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw ekologicznych. 

9. Rozwój przedsiębiorczości wykorzystującej m.in. lokalne rynki i potencjały. 

10. Podejmowanie działań na rzecz wzrostu aktywności w włączanie się w życie 

społeczne dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. 

11. Wzmacnianie potencjału jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez 

wyposażanie ich w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków 

klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych. 

12. Poszerzanie istniejących i tworzenie nowych usług społecznych, 

z uwzględnieniem potrzeb i zmian demograficznych. 

13. Prowadzenie nowoczesnej polityki senioralnej, w tym także współpraca 

z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim. 

14. Usprawnienie działań administracji publicznej w relacjach z obywatelem. 

15. Rozwijanie cyfrowych usług publicznych (e-administracja). 

 

Cel 5: Gmina samorządem otwartym na otoczenie zewnętrzne 

1. Kreowanie pozytywnego wizerunku gminy. 

2. Promowanie lokalnych twórców i artystów, jako potencjału gminy. 

3. Tworzenie ponadgminnej oferty wydarzeń kulturalnych. 

4. Tworzenie oferty inwestycyjnej w zakresie rozwoju mieszkalnictwa 

i nieuciążliwego przemysłu i usług. 

5. Współdziałanie z innymi samorządami oraz gminnymi stowarzyszeniami 

i związkami. 

 

 

W ramach prac nad strategią 17 podmiotów: jst, jednostki organizacyjne, jednostki 

budżetowe, stowarzyszenia i organizacje, złożyło 107 propozycji projektów: 63 w zakresie 

infrastruktury, 24 w zakresie edukacji, 14 skierowanych do społeczności lokalnej oraz 

6 dotyczących dziedzictwa historycznego i lokalnego. Zebrany materiał został poddany 

analizie i w końcowym efekcie zredagowany w wyżej przedstawionej formie. 
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8. Monitoring i ewaluacja 
 

 

W celu prawidłowej realizacji zapisów Strategii rozwoju gminy Bojszowy na lata 2016-2026 

niezbędne jest prowadzenie działań w zakresie monitoringu i ewaluacji. Działania te pomogą 

kontrolować proces wdrażania przyjętego dokumentu oraz będą dostarczać informacji na 

temat stopnia jego realizacji. Monitoring oraz ewaluacja posłużą sprawdzeniu czy w wyniku 

zadań podejmowanych w okresie obowiązywania strategii, realizowane są zakładane cele 

i kierunki działań. 

Monitoring prowadzony będzie przez pracowników Referatu Zamówień Publicznych, Umów, 

Rozwoju i Promocji w formie rocznych raportów, w terminie do 30 listopada danego roku, 

począwszy od 2017 r. Raport będzie przekazywany Wójtowi Gminy, który będzie informował 

o jego wynikach Radę Gminy. 

Ewaluacja zapisów strategii prowadzona będzie z wykorzystaniem raportów z monitoringu 

oraz badania ankietowego przez pracowników Referatu Zamówień Publicznych, Umów, 

Rozwoju i Promocji. Planowana jest:  

 ewaluacja okresowa przeprowadzona w trakcie wdrażanie strategii, tj. w 2021 r. 

Termin ten zbiegnie się również z zakończeniem okresu programowania środków Unii 

Europejskiej. Tym samym będzie można dokonać analizy i w razie potrzeb 

modyfikacji tych zapisów strategii, które będą mogły być realizowane w nowej unijnej 

perspektywie;  

 ewaluacja końcowa, która zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji 

strategii, czyli w 2027 r. 

Wyniki badań ewaluacyjnych tak jak wyniki z monitoringu, zostaną przekazane Wójtowi 

Gminy, który przedstawi te informacje Radzie Gminy.  

Powyższe działania pozwolą w razie potrzeby na dokonanie aktualizacji treści zapisów 

strategii w drodze uchwały Rady Gminy Bojszowy. 
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9. Lista uczestników spotkań 
 

 

1. Henryk Utrata – Wójt Gminy 

2. Longina Giedwiłło – Sekretarz Gminy 

3. Anna Polko – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju 

i Promocji 

4. Małgorzata Knopik – Inspektor ds. promocji, rozwoju i projektów pomocowych 

5. Wojciech Boruciński – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

Komunalnej 

6. Adam Węgrzynek – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji, 

Nieruchomości i Rolnictwa 

7. Barbara Sosna – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza 

w Bojszowach 

8. Anna Młocek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach 

9. Antoni Wilczek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 

10. Piotr Wróbel – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 

11. Henryk Kostyra – Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku 

Publicznego 

12. Andrzej Rokowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

Handlu i Usług 

13. Roman Horst – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty 

i Kultury 

14. Stanisław Biela – Przewodniczący Komisji Statutowej 

15. Janusz Gwóźdź – Radny Gminy Bojszowy 

16. Krystyna Knopek – Radna Gminy Bojszowy 

17. Krzysztof Komandera – Radny Gminy Bojszowy 

18. Paweł Kumor – Radny Gminy Bojszowy 

19. Kazimierz Lysko - Radny Gminy Bojszowy 

20. Urszula Uszok – Radna Gminy Bojszowy 

21. Halina Wietrzny – Radna Gminy Bojszowy 
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10. Wykorzystane materiały źródłowe 
 

 

1. Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bojszowy do roku 2015. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bojszowy, Katowice, kwiecień 2000 r. 

3. Ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Bojszowy oraz Planów Miejscowych, Katowice – Bojszowy, 

grudzień 2012 r.  

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bojszowy w roku szkolnym 

2014/2015. 

5. Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach za rok 2015 

z zakresu: 

 realizacji zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

 realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Bojszowy 

 realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie 

 działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

 działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach. 

6. Raport z ważniejszych działań systemu ratowniczo-gaśniczego realizowanych w 2015 

roku na terenie Miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, opracowany przez 

Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, 22.01.2016 r. 

7. Dane z Ewidencji Ludności, Urząd Gminy Bojszowy. 
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