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A Przes anki opracowania Planu Odnowy Miejscowo ci
Bulowice na lata 2009-2015
Plan Odnowy Miejscowo ci Bulowice na lata 2009-2015 okre la dzia ania natury spo ecznej,
gospodarczej i przestrzennej, zmierzaj ce do aktywizacji obszarów wiejskich na terenie
gminy K ty. Cele i zadania zawarte w dokumencie wpisuj si w za enia Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – O Priorytetowa 3: „Jako
ycia na
obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej” – Dzia anie: „Odnowa i rozwój wsi”
(Kod Dzia ania 313, 322, 323).
Celem g ównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest wsparcie
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW), zgodnie z Rozporz dzeniem Rady (WE) nr 1698/2005
z dnia 20 wrze nia 2005 r. (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.) oraz Rozporz dzeniem
Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiaj ce szczegó owe zasady
stosowania rozporz dzenia Rady (WE) - (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).
Dzia anie „Odnowa i rozwój wsi” zawarte w Osi 3 PROW 2007-2013 realizuje cel polegaj cy
na poprawie jako ci ycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb spo ecznych
i kulturalnych mieszka ców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umo liwi to rozwój
to samo ci spo eczno ci wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów
wiejskich oraz wp ynie na wzrost atrakcyjno ci turystycznej i inwestycyjnej obszarów
wiejskich.
Realizacja dzia ania tworzy warunki dla rozwoju spo eczno-ekonomicznego obszarów
wiejskich i aktywizacji ludno ci wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na
realizacj projektów zwi zanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym
utrzymaniem, odbudow i popraw stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz
podniesienie atrakcyjno ci turystycznej obszarów wiejskich.
Plan Odnowy Miejscowo ci Bulowice na lata 2009-2015 spe nia kryteria dost pu wyznaczone
w Dzia aniu „Odnowa i rozwój wsi” i b dzie stanowi obligatoryjny za cznik wniosków
aplikacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Plan Odnowy Miejscowo ci Bulowice na lata 2009-2015 jest ponadto dokumentem
pomocniczym (nie obligatoryjnym) w procesie planowania dzia
kierowanych do
wspó finansowania w ramach Ma opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 – Dzia anie 6.2 „Rozwój obszarów wiejskich” – Schemat A: „Odnowa centrów
wsi”.
cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan Odnowy Miejscowo ci Bulowice na lata 2009-2015 sk ada si z o miu g ównych
ci:
Charakterystyki miejscowo ci;
Inwentaryzacji zasobów s
cej odnowie miejscowo ci;
Wizji miejscowo ci;
Analizy SWOT (oceny mocnych i s abych stron miejscowo ci, szans i zagro
w otoczeniu;
Opisu planowanych zada Planu Odnowy Miejscowo ci w perspektywie 7 lat;
Harmonogramu realizacji Planu Odnowy Miejscowo ci;
Innych zada istotnych ze wzgl du na rozwój miejscowo ci, przewidzianych do realizacji
w ramach projektów ogólnogminnych;
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8. Procedur monitoringu, aktualizacji i upowszechniania Planu Odnowy Miejscowo ci.
Plan Odnowy Miejscowo ci Bulowice stanowi tak e podstaw dzia
zmierzaj cych do
wprowadzenia w ycie 4 celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy K ty na lata 20072015:
1. Konsekwentne stosowanie modelu zrównowa onego rozwoju i utrzymanie
pozycji lidera w dziedzinie ochrony rodowiska;
2. Stworzenie atrakcyjnych warunków
dla rozwoju
przedsi biorstw i tworzenia miejsc pracy wysokiej jako ci;

nowoczesnych

3. Podniesienie atrakcyjno ci mieszkalnej i turystycznej gminy;
4. Odnowienie i wypromowanie nowego, przyjaznego i
wizerunku gminy K ty w skali regionu, kraju i Euroregionu.
Realizacja wymienionych celów przyczyni si
i spo ecznej miejscowo ci.

dynamicznego

do modernizacji infrastruktury technicznej

Wszystkie
inwestycje
zwi zane
z
rozwojem
infrastruktury
technicznej
i spo ecznej b
znacz co wp ywa y na popraw warunków ycia i pracy mieszka ców
Bulowice i ca ej gminy. Plan Odnowy Miejscowo ci przygotowany zosta wspólnie
z mieszka cami so ectwa Bulowice, tak by realizowane zadania odpowiada y rzeczywistym
potrzebom mieszka ców i mog y w pe ni wykorzysta istniej cy potencja i szanse rozwoju
miejscowo ci.
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B Charakterystyka miejscowo ci, w której b dzie
realizowana operacja
I
Po enie

I.1 Po

enie gminy

Gmina K ty jest jednostk miejsko-wiejsk po on w zachodniej cz ci województwa
ma opolskiego, w granicach powiatu o wi cimskiego. Od zachodu gmina s siaduje
z województwem
skim (powiat bielski). Przed reform administracyjn , w latach 19751998, gmina nale a do województwa bielskiego.
Gmina K ty graniczy z nast puj cymi gminami: O wi cim, Osiek, Wieprz, Andrychów,
Por bka, Kozy, Wilamowice i Brzeszcze.
Przez gmin K ty przebiega stary szlak komunikacyjny z O wi cimia i Zatora do ywca.
Z pocz tkiem XIX w. zosta wytyczony „trakt cesarski” prowadz cy z Wiednia przez Cieszyn,
Bielsko, K ty, Wadowice, Kraków do Lwowa. Znaczenie miasta wzros o po wybudowaniu linii
kolejowej równoleg ej do szlaku cesarskiego. Tak e obecnie, gmina K ty posiada korzystne
po enie komunikacyjne, co daje jej du e mo liwo ci rozwojowe. K ty po one s na
skrzy owaniu szlaków drogowych - od Krakowa dzieli je 70 km, od Bielska Bia ej i O wi cimia
19 km, 53 km jest do granicy z Czechami w Cieszynie, a 50 km do granicy ze S owacj
w Korbielowie i Zwardoniu.

I.2 Po

enie so ectwa

Miejscowo Bulowice le y w dolinie potoku Bulówka na pograniczu z Pogórzem
wzd
drogi krajowej pomi dzy K tami i Andrychowem.

skim

I.3 Rze ba terenu gminy
Wed ug podzia u fizyczno-geograficznego Gmina K ty nale y do regionu naturalnego Kotliny
wi cimskiej. Wi ksza cz
gminy le y w Dolinie So y, która tworzy szerok równin
p ask teras zalewow . Tereny po one nad Dolin So y (so ectwa Bulowice,
Malec, Witkowice oraz miasto K ty) nale do subregionu Pogórza Wilamowickiego. Pogórze
to stanowi szerokie garby o p askich wierzchowinach. agodne stoki opadaj ku
przecinaj cym garby dolinom deluwialnym.
Na terenie omawianej gminy wyst puj nast puj ce utwory geologiczne, b
ce ska ami
macierzystymi wytworzonych z nich gleb:
utwory aluwialne wspó czesne (holoce skie) wyst puj na terenie ca ej gminy i z nich
wytworzy y si w dolinach rzek gleby zwane madami;
utwory deluwialne nazwane s utworami wspó czesnymi – wype niaj dna dolin
nieckowatych w terenach lessowych i z nimi zwi zane s gleby brunatne i glejowe
namyte;
utwory lessowate wieku pleistoce skiego, z których wytworzy y si przewa nie gleby
pseudobielicowe i cz ciowo brunatne wy ugowane;
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utwory py owe starych tarasów rzecznych, pleistoce skie wyst puj ce na obrze ach
doliny So y, z których wykszta ci y si gleby brunatne wy ugowane i gleby glejowe.
W Dolinie So y o przeci tnej wysoko ci 255 m npm, w której le y ok. 50% obszaru gminy
wyst puje rze ba p aska, gdzie ró nice wysoko ci wzgl dnych na przestrzeni 2 km w linii
prostej nie przekraczaj 10 m.
Nad Dolin So y rozci ga si obszar o przeci tnej wysoko ci ok. 310 m npm, który posiada
rze
niskofalist i niskofalist pagórkowat , gdzie deniwelacje na przestrzeni 2 km w linii
prostej wynosz od 10 do 25 m. Najwi ksze ró nice w wysoko ciach wzgl dnych wyst puj
w Bulowicach i w mie cie K ty, co powoduje wyst powanie rze by falistej.

I.4 Rze ba terenu so ectwa
Teren so ectwa nale y do regionu naturalnego Kotliny O wi cimskiej a jego powierzchnia
zajmuje 1855,1ha. Najni ej po one tereny w so ectwie znajduj si na wysoko ci 272 m
npm. Ró nica wysoko ci mi dzy punktami po onymi najni ej i najwy ej wynosi 74 m.
Tabela 1. Ukszta towanie terenu gminy K ty
Rz dna terenu [m] npm
Jednostka strukturalna
Najwy
szy
Najni szy poziom
Gminy K ty
poziom terenu
terenu
Miasto K ty
350,00
265,00

Ró nice
wysoko ci
[m]
85,0

So ectwo Bielany

280,2

250,6

29,6

So ectwo Bulowice

346,0

272,0

74,0

So ectwo

255,1

250,6

4,5

So ectwo Malec

292,8

261,7

31,1

So ectwo Nowa Wie

263,1

261,1

2,0

So ectwo Witkowice

323,0

282,0

41,0

ki

ród o: Urz d Gminy K ty

Lasy zajmuj w so ectwie 357,8 ha – wi cej powierzchni przeznaczone jest tylko na u ytki
rolne – 1280,2 ha, z czego grunty orne zajmuj 1144,7 ha. Tereny pastwisk to kolejne 65 ha
wchodz cych w sk ad u ytków rolnych.
ki stanowi 56,3 ha, a drzewa w sadach 14 ha.
Oszacowano, e grunty pod drogami to 66,8 ha, z kolei za grunty pod wodami – 11,7 ha.
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Tabela 2. Struktura gruntów so ectwa Bulowice
Zestawienie gruntów
Powierzchnia w ha
Zadrzewienia
Lasy
Grunty pod drogami
Grunty pod wodami
grunty orne

3,4
357,8
66,8
11,7
1144,7

ki
ytki
rolne

56,3

pastwiska

65,0

sady

14,0

razem

1280,2

Tereny inne
Ogó em
ród o: Urz d Gminy K ty

135,0
1855,1

Struktura gruntów so ectwa Bulowice

11,7
135

66,8

1144,7

357,8
1280,2
14
3,4

65

56,3

zadrzewienia

lasy

grunty pod drogami

grunty pod wodami

tereny inne

grunty orne

pastwiska

sady

ki

I.5 Mikroklimat
Ca y obszar gminy pod wzgl dem klimatycznym nale y do dzielnicy karpackiej,
o redniej rocznej temperaturze oko o +8oC, rocznej sumie opadów wynosz cej ponad 700
mm. Pokrywa nie na o grubo ci od 20 do 30 cm zalega od stycznia do lutego. Przewa aj
wiatry po udniowe (halny) wiej ce wzd
doliny So y oraz zachodnie i po udniowozachodnie, zwi zane z po eniem Beskidu.
Brak stacji meteorologicznej w K tach uniemo liwia szczegó owe scharakteryzowanie
poszczególnych elementów klimatu bezpo rednio dla tego miasta. Dla scharakteryzowania
klimatu K t porównano temperatury zmierzone w pobliskich stacjach meteo:
Aleksandrowicach, Por bce i Wadowicach.
rednia roczna temperatura powietrza wynosi ~ +8oC, a okres wegetacyjny ro lin trwa oko o
200 dni.
Klimat K t jest wi c agodny, jednak z wp ywami klimatu górskiego. Na do
wysok
wilgotno powietrza wp ywa przep ywaj ca rzeka, rozleg e stawy rybne oraz s siedztwo
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8

Plan Odnowy Miejscowo ci Bulowice na lata 2009-2015

zbiornika zaporowego w Cza cu. Obecno tego zbiornika agodzi nieco klimat, zmniejszaj c
amplitud temperatur. Przez ca y rok przewa aj wiatry po udniowo-zachodnie, wieloletnia
rednia roczna pr dko mierzona na posterunku w Aleksandrowicach wynosi 3,8 m/s.

I.6 Uwarunkowania hydrologiczne
Warunki rodowiska przyrodniczego, zw aszcza klimat, budowa geologiczna i rze ba terenu,
zadecydowa y o charakterze stosunków wodnych na terenie gminy K ty. Hydrologicznie jest
to obszar zlewni Wis y, któr stanowi prawobrze ny fragment dorzecza uj ciowego odcinka
So y, bior cej swój pocz tek w Beskidzie ywieckim.
Przez teren gminy K ty wzd
jej zachodniej granicy, przep ywa rzeka So a, której
administratorem jest Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej w Krakowie. Rzeka ma przebieg
meandruj cy i tworzy liczne bystrza. Na terenie K t rzeka So a ma 2,2‰ spadku. Jest ona
rzek o charakterze górskim - wody w najwi kszym okresie przep ywu zalewaj ca teras
zalewow i dochodz do wysoko ci 4 m ponad niski stan wód. Zbiorniki wodne w Tresnej
i Por bce na Sole powoduj wyrównanie przep ywów i zapobiegaj gro bie powodzi, cho jej
nie wykluczaj .
Przez teren gminy przep ywaj równie liczne potoki i cieki wodne. Administratorem potoków
jest Ma opolski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Krakowie.
Ogó em w administracji MZM i UW w Krakowie na terenie gminy K ty znajduje si 38,2 km
potoków, 31,65 km wa ów, 31 luz wa owych, 15 stopni oraz 1 jaz betonowy.
Do wi kszych potoków nale :
potok Bulówka (7,55 km d ugo ci na terenie gminy K ty);
potok Macocha (11,00 km d ugo ci na terenie gminy K ty);
potok Malecki (10,70 km d ugo ci na terenie gminy K ty);
potok Le niówka (3,90 km d ugo ci na terenie gminy K ty);
potok Szybówka (1,50 km d ugo ci na terenie gminy K ty);
kana Ulgi w Nowej Wsi (1,54 km d ugo ci na terenie gminy K ty);
kana Ulgi w Bielanach (1,80 km d ugo ci na terenie gminy K ty).
Du a g sto
sieci rzecznej stwarza dogodne warunki do wyst powania wód
powierzchniowych stoj cych w formie zbiorników naturalnych i sztucznych. Zbiorniki sztuczne
tworz stawy rybne, posiadaj ce d ugie tradycje. Koncentruj si one w pó nocnej cz ci
Gminy K ty i cz sto znajduj si na poziomie wód gruntowych, s tak e przez nie zasilane.
Stawy te pe ni funkcj gospodarcz , b
c podstaw gospodarstw rybackich, niektóre
z nich pe ni funkcje rekreacyjne.
Zbiorniki naturalne wyst puj wzd
meandruj cej So y w formie starorzeczy – solisk, cz sto
cych ju w stadium zaniku.

I.6.1 So a
Na terenie Gminy K ty So a posiada charakter naturalnej podgórskiej rzeki (jedynie we
fragmentach zmienionej przez cz owieka) z szerokim kamienistym korytem i fragmentami
lasów gowych na brzegach. W gach dominuje wierzba i topola, zaro la krzewiastych
wierzb, liczne antropogeniczne zbiorniki wodne powsta e w wyniku eksploatacji wiru. gi
wierzbowo – topolowe („Salici – Populetum”) w znacznej mierze zachowa y charakter
zbli ony do naturalnego skupiaj c dzi ki temu wi kszo rzadkich i chronionych gatunków
ro lin oraz zwierz t (zw aszcza ptaków).
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So a stanowi miejsce l gowe dla co najmniej 87 gatunków ptaków. Odnotowano tu tak
rzadkie i zagro one gatunki jak zimorodek, brzegówka, siweczki rzeczne i brod ce piskliwe.
W lasach i zaro lach nadrzecznych gniazduj m.in. dzi cio y: zielony i zielonosiwy, pustu ka,
owik rdzawy, wyj tkowo tak e s owik szary, kwiczo , wierszczak i strumieniówka, remiz
oraz dziwonia. Walory ornitologiczne doliny So y zosta y ju dawno zauwa one. W ostatnich
latach m.in. przez organizacje pozarz dowe, które umie ci y Dolin Dolnej So y na tzw.
„Shadow list” i zaproponowa y obj cie j ochron w ramach Dyrektywy Ptasiej (OSO).
Obecnie Dolina Dolnej So y zosta a umieszczona w rozporz dzeniu Ministra rodowiska jako
obszar proponowany do w czenia w Europejsk Sie Ekologiczn „ Natura 2000”.
Wzd
koryta So y na odcinku Bielany – uj cie do Wis y stwierdzono równie wyst powanie
wielu rzadkich i chronionych ro lin m.in.: bluszcz pospolity (Hedera helix), kruszczyk
szerokolistny (Epipactis helleborine), listera jajowata (Listera ovata), kalina koralowa
(Viburnum opulus), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), pierwiosnek wynios y (Primula
elatior), kruszyna pospolita (Frangula alnus). Szczególnie cenna jest bardzo obfita populacja
pióropusznika strusiego (Matteucia struthiopteris).

I.6.2 Czysto

wód

Stan czysto ci rodowiska jest przedmiotem sta ych bada wchodz cych w sk ad systemu
Pa stwowego Monitoringu rodowiska.
Z wód powierzchniowych Gminy K ty monitoringiem obj tym jest rzeka So a w przekrojach:
uj cie do Zbiornika Tresna – 49,9 km
poni ej Zbiornika Czaniec – 28,7 km
poni ej oczyszczalni cieków w K tach – 16,4 km.
Na podstawie przeprowadzonych bada stwierdzono, e rzeka So a od róde do uj cia do
Zbiornika Tresna prowadzi a wody I, II i III klasy czysto ci. Decyduj cy wp yw na klas
czysto ci rzeki So y mia a zawiesina, która dyskwalifikowa a jako wód tej rzeki.
Poni ej Zbiornika Czaniec wody rzeki So y odpowiada y III klasie czysto ci.
Na stan zanieczyszcze wód rzeki So y maj wp yw przede wszystkim:
zanieczyszczenia wód wp ywaj cych do górnego jej biegu
sp ywy wód gruntowych z nieskanalizowanych obszarów zabudowanych
zanieczyszczenia sp ywaj ce z pól, szczególnie w okresach po nawo eniu gruntów
rolnych.

I.6.3 Wody geotermalne
Zasoby energii geotermalnej zosta y rozpoznane na terenie Gminy K ty na podstawie
przeprowadzonych bada magnetycznych, grawimetrycznych i odwiertów. Stwierdzono
wyst powanie wód geotermalnych na terenie Podbeskidzia w nast puj cych utworach
geologicznych: we fliszu godulskim i oligoce skim, w pok adach mioce skich, dewo skich
glanowych i prekambryjskich. Wyst powanie wód geotermalnych potwierdzi y dokonane
odwierty w mie cie K ty odwierty:
na wysoko ci 340 m npm na g boko 1192 m (otwór wykonany w 1963 r.);
na wysoko ci 365 m npm na g boko 1372 m (otwór wykonany w 1964 r.).
Zasoby wód geotermalnych szacuje si na 2 km3 obj to ci, z których cznie mo na odebra
energi ciepln równowa
11 mln tpu. Z jednego odwiertu uzyskuje si wod
o temperaturze T1 = 70oC, sch adzaj c j do T2 = 40oC przy przep ywie Vmax. = 100 m3/h
uzyskamy energi Q=97522 GJ/rok. Sch odzon wod zat acza si do drugiego otworu,
zamykaj c w ten sposób obieg wody geotermalnej.
Copyright by FRDL Ma opolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji
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Wykorzystanie powy szych zasobów mo e wp yn
obni enie zanieczyszczenia powietrza.

na rozwój regionu oraz znaczne
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II
Liczba ludno ci

II.1 Liczba ludno ci w gminie
Liczba ludno ci w gminie minimalnie zmniejszy a si
mieszka ców, dwa lata pó niej by o ich o 17 mniej.

– w roku 2005 gmina liczy a 33 820

Liczba ludno ci gminy K ty w latach 2005-2007
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ród o: Urz d Gminy K ty

II.2 Liczba ludno ci w so ectwie
Dane statystyczne z dnia 1 I 2008 r. informuj , e miejscowo
zamieszkiwa o 4 720
obywateli. Ich liczba zwi kszy a si zauwa alnie od 2005 r., kiedy to w miejscowo ci
zameldowanych by o 4 664 mieszka ców, tj. o 56 mniej ni w 2007 r.
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Malec

Nowa Wie

Witkowice

ród o: Urz d Gminy K ty

Copyright by FRDL Ma opolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji

12

Plan Odnowy Miejscowo ci Bulowice na lata 2009-2015

III
Historia
III.1 Historia gminy
Najprawdopodobniej pierwsza wzmianka dotycz ca K t pojawi a si w dokumencie z 1242 r.,
który wylicza wszystkie wsie i w ci nadane klasztorowi benedyktynek w Stani tkach przez
komesa Klemensa z Ruszczy. Kilkana cie lat pó niej, w 1260 r., wie K ty sta a si
asno ci Piastów
skich, a nast pnie, przed 1277 r., K ty uzyska y prawa miejskie.
Wtedy to ksi
opolski W adys aw I nada miastu wiele praw stanowi cych podstaw
ustroju miejskiego.
Kolejne potwierdzenie i rozszerzenie przywilejów miejskich mia o miejsce w 1391 r., wówczas
ksi
o wi cimski Jan III nada K tom takie same prawa i korzy ci, jakie przys ugiwa y
sto ecznemu miastu O wi cim, rz dz cemu si prawem magdeburskim (K ty wchodzi y ju
wtedy w sk ad Ksi stwa O wi cimskiego, wyodr bnionego w 1317 r.). Dokument ten zamyka
okres tworzenia i organizacji ustroju miejskiego K t.
Parafia w K tach, wzmiankowana w 1326 r., nale y niew tpliwie do najstarszych na tym
terenie. Dzi ju niewiele ladów materialnych pozosta o po najstarszym ko ciele
parafialnym, g ównie fragmenty prezbiterium z XIV w. w obr bie obecnej wi tyni parafialnej
pod wezwaniem w. Ma gorzaty i w. Katarzyny, odbudowanej po po arze w 1685 r. w stylu
barokowym. Do 1786 r. w K tach funkcjonowa y tak e dwa drewniane ko cio y: pod
wezwaniem wi tego Krzy a oraz pod wezwaniem wszystkich wi tych. W latach 1705-1712
powsta barokowy ko ció Niepokalanego Pocz cia NMP wraz z zespo em klasztornym oo.
reformatów z cennymi rze bami (m.in. Pieta z pocz tków wieku, renesansowy, alabastrowy
"Chrystus Ukrzy owany"). W XIX w. w K tach powsta y jeszcze domy dwóch zgromadze
zakonnych: pierwszy na ziemiach polskich klasztor Sióstr Zmartwychwstania Pa skiego
z 1891 r. oraz neogotycki klasztor Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji zbudowany w latach
1890-1893.
Mimo do du ej liczby wi ty , jak na miasto tak ma ej wielko ci, niewiele przetrwa o
dokumentacji archiwalnej zwi zanej z sam parafi . Równie fragmentaryczne s informacje
o istniej cej przy parafii szkole, której pocz tki si gaj schy ku XIV w. (pierwszy znany
nauczyciel szko y to Miko aj Bacalarius, wymieniony w dokumencie z 1446 r.).
Prawdopodobnie pocz tkowe nauki w tej szkole pobiera tak e znany k czanin Jan Kanty.
W 1629 r. w K tach funkcjonowa o kolegium jezuickie podleg e ko cio owi w. Barbary
w Krakowie, którego patronem by Jan Kanty.
Kolejny dokument z 1519 r., wystawiony przez króla Zygmunta I Starego, nada K tom nowe
przywileje. Oprócz dwóch istniej cych ju trzydniowych jarmarków 13 lipca ( w. Ma gorzaty)
i 14 wrze nia (Podwy szenia Krzy a w.), miasto otrzyma o od króla prawo do trzeciego –
wyznaczony na 25 listopada ( w. Katarzyny). Dniem targowym mia a by poza tym ka da
sobota, przybywaj cy za na jarmarki i targi zostali zwolnieni z wszelkich op at. Dzi ki tym
przywilejom miasto zacz o s yn
jako miejsce targowe (Andrzej Komoniecki pisa :
"O wi cim grodem s awny, Zator sejmikami, a K ty wi tym Kantym, tak e i targami”). Targi
te utrzyma y si do ko ca XVIII w., kiedy to Franciszek II w 1793 r. nada miastu prawo do
czterech o miodniowych jarmarków w roku; przetrwa y one do pocz tków XX w.
Rz dy Jagiellonów by y okresem najwi kszego rozwoju miasta wykorzystuj cego swe
dogodne po czenie na skrzy owaniu "starej drogi" solnej, prowadz cej w stron Bielska,
Cieszyna i Czech oraz szlaku prowadz cego z O wi cimia do ywca i na W gry. Rozwojowi
handlu sprzyja o dobrze rozwini te rzemios o, uj te w ramy organizacji cechowych. Cechy
ckie przewy sza y liczb
rzemie lników inne miasta Ksi stwa O wi cimskiego
i Zatorskiego.
Copyright by FRDL Ma opolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji
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Wieki nast pne zacz y przynosi zmiany. Jedne rzemios a (np. sukiennictwo) podupad y, by
odrodzi si ok. po owy XIX stulecia w zwi zku z przej ciem na manufakturowy system
produkcji, inni rzemie lnicy, jak np. tkacze, d ugo utrzymywali swoj pozycj , dopóki
konkurencja przemys u maszynowego i import bawe ny nie spowodowa y upadku produkcji
cechowej.
W 1772 r. K ty znalaz y si pod zaborem austriackim. 15 X 1793 r. otrzyma y przywilej od
cesarza Franciszka II, zaliczaj cy je do miast municypalnych, czyli posiadaj cych samorz d
miejski, ustalaj cy herb miasta, nadaj cy mu te prawo do czterech o miodniowych
jarmarków w roku.
Niewiele to jednak zmieni o w sytuacji K t, które swe najlepsze lata mia y ju dawno za
sob . W najbli szym s siedztwie K t rozwin y si bowiem inne pr niejsze o rodki, jak
cho by Bia a, która przej a po K tach funkcje powiatu.
Rok 1867 - pocz tek ery autonomicznej w Galicji - jest dat bardzo wa
tak e w dziejach
t i to z ró nych powodów. Na ten rok przypad a bowiem stuletnia rocznica kanonizacji
Jana Kantego, którego nazwisko w sposób nieroz czny kojarzone jest z miastem. Urodzony
24 VI 1390 r. w K tach, zmar y w opinii wi to ci 24 XII 1473 r., ksi dz, wyk adowca filozofii
i teologii na Uniwersytecie Krakowskim, kopista wielu r kopi miennych ksi g, obecnie
wspó patron archidiecezji krakowskiej i patron diecezji bielsko- ywieckiej, nauki, nauczycieli
akademickich i studentów, zas yn z g bokiej wiedzy, mi osiernych uczynków i opieki nad
ubogimi. Kanonizowany w 1767 r. sta si niemal symbolem miasta. Jego prochy spocz y
w Krakowie, w konfesji w ko ciele akademickim w. Anny, wzniesionym po beatyfikacji Jana
Kantego, co zreszt by o powodem sporu mi dzy obydwoma miastami. W K tach zosta mu
po wi cony ko ció , powsta y w 1715 r. W 1851 r. na Rynku stan tak e jego pomnik
autorstwa krakowskiego rze biarza Edwarda Stehlika.
W Polsce wi to Jana Kantego obchodzone jest 20 pa dziernika. Ceremonie rocznicowe sta y
si dla mieszka ców miasta okazj do uroczystych obchodów patriotycznych. Towarzyszy y
im publikacje okoliczno ciowe po wi cone zarówno relacjom z uroczysto ci jak i opisom
ycia i cudów wi tego Jana Kantego nauczyciela Akademii Krakowskiej patrona polskiego".
Inni wybitni k czanie to Ambro y Grabowski (1782-1868), wydawca i ksi garz, zbieracz
archiwaliów i mi nik narodowych pami tek, profesorowie Uniwersytetu Jagiello skiego:
Stanis aw Krzy anowski, historyk, dyrektor Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa,
twórca pierwszej uniwersyteckiej katedry nauk pomocniczych historii na ziemiach polskich
oraz Abdon K odzi ski, który z wypraw do miejsca swych narodzin przywozi dokumenty
miejskie K t, sk adaj c je na przechowywanie w Archiwum.
Stopniowo K ty musia y si przestawi z dawnej produkcji cechowej na manufakturow
i wreszcie przemys ow . Powsta a wtedy z po czenia dwóch manufaktur fabryka F.E.
Zaj czek i K. Lankosz, zatrudniaj ca pocz tkowo 35 pracowników i produkuj ca prawie
wy cznie tzw. sukna klasztorne (zakupywane g ównie przez klasztory), a w pó niejszym
czasie sukno dla wojska i na mundury kolejarskie. W 1939 r. zatrudnia a ona 200 osób. Poza
tymi zak adami od po owy XIX w. do wybuchu II wojny wiatowej dzia o tak e wiele
mniejszych, jak fabryka tkacka, prz dzalnia, m yny wodne, papiernia pod K ckimi Górami,
tartaki, fabryka pomocy naukowych pocz tkowo zajmuj ca si wyrobem artyku ów
fotograficznych, dachówkarnia, fabryka cukierków, zak ad garbarski, fabryka maszyn
i narz dzi rolniczych.
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III.2 Historia so ectwa1
Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od jej za yciela Bolka z rodu Bolewiców. ród a
podaj , e Bulowice ju w 966 roku przyj y chrze cija stwo. W czone do Polski za
panowania Kazimierza Jagiello czyka wraz z Ksi stwem O wi cimskim i Zatorskim sta y si
integralnym terytorium pa stwa. Do 1179 r. ziemia bulowicka nale a do ziemi krakowskiej,
a po nadaniu przez Kazimierza Sprawiedliwego Mieszkowi, ksi ciu opolskiemu kasztelanii
bytomskiej i o wi cimskiej, rozpocz si okres zwi zków ze
skiem.
Po raz pierwszy nazwa Bulowice pojawia si w ród ach historycznych w roku 1377. Jest to
dokument sporz dzony w O wi cimiu, w którym Jan, ksi
o wi cimski odst puje
ko cio owi parafialnemu w Spytkowicach kmiecia Czajk w zamian za kmiecia Stanka
i Stefana oraz pozwala plebanom spytkowickim na owienie ryb w Wi le na w asne potrzeby.
Dokument podpisany jest Rachnowsky de Bulyvycz. Zestawienie tych dwóch informacji
pozwala przyj , e Bulowice lokowane zosta y gdzie w II po owie XIV wieku jako wie na
prawie niemieckim, prawdopodobnie na tzw. „surowym korzeniu". Kolejna wzmianka
w pi miennictwie to dzie o Jana D ugosza "Libera Benefieiorum", mówi ce, e Bulowice
w 1456 r. zosta y wcielone do Ksi stwa O wi cimskiego. Dawniej w wiosce czy y si dwa
szlaki handlowe prowadz ce do Krakowa: od Moraw - szlak morawski oraz w gierski. Tymi
szlakami udawa y si nad Ba tyk po udniowe ludy s owia skie po bursztyn, który w tamtych
czasach by bardzo popularny. Tym e w nie szlakiem morawskim przyby rzekomo
w pielgrzymce w. Wojciech. Ulica Stara Droga stanowi dzisiejszy fragment tego szlaku,
a w miejscu odpoczynku wi tego postawiona zosta a kapliczka – obecnie, w tym miejscu
znajduje si ko ció pod jego wezwaniem. Jednak e, funkcjonuj ca w lokalnej spo eczno ci
legenda o pobycie w. Wojciecha w Bulowicach, a powtarzana pó niej w wielu
opracowaniach czy portalach internetowych, nie ma adnego potwierdzenia w ród ach
historycznych.
Po roku 1377 przez nast pne kilkadziesi t lat zasadniczo jest cicho o Bulowicach. Miarodajna
informacja o miejscowo ci pojawia si dopiero w akcie podzia u ksi stwa opolskiego na
ksi stwo o wi cimskie i zatorskie, dokonanego dnia 19 stycznia 1445 roku. Granica pomi dzy
ksi stwem zatorskim i o wi cimskim przebiega a m.in. przez Roczyny, Bulowice oraz Nidek.
Bulowice pocz tkiem XVI wieku nie by y du
wsi . Dowodzi tego „Ksi ga dochodów
beneficjów diecezji krakowskiej” z roku 1529. Wie Bulowice wspominana jest dwukrotnie.
Po raz pierwszy podczas wyliczania uposa enia parafii w K tach, gdzie odnotowano, e ze
wsi Bulowice pobierane jest sto owe po dwa grosze od kmiecia, co dawa o razem sum 30
groszy. Ponadto na rzecz scholasterii katedry krakowskiej p acona by a dziesi cina pieni na
wynosz ca 14 groszy polskich. Zbieraniem dziesi ciny zajmowa si niejaki Miko aj
z Morawicy, a po jego mierci Sebastian z Golczy, którego w 1534 roku wyznaczy na mocy
posiadanego przez siebie prawa prezenty dla Bulowic, Aleksy Brandys. Oprócz tego wie
Bulowice musia a dostarcza drewno dla zamku o wi cimskiego. Inwentarz starostwa
wi cimskiego z 1526 roku wspomina Bart omieja wik z K t oraz Palosza z Bulowic,
którzy sp awili dla zamku o wi cimskiego po izbicy drzewa z lasu wsi Bulowice. Zapis ten
wskazuje po rednio, e ju wówczas do Bulowic nale
dzia (zwany Ma ym Cza cem)
z dost pem do So y. O wielko ci wsi w po owie XVI wieku mo na wnioskowa na podstawie
op at wi topietrza dokonanej przez ostatniego subkolektora Walentego Brzostowskiego
w latach 1551-1563. Bulowice p aci y 2 skojce w latach 1551-1552. Dla porównania Nidek
aci te 2 skojce, a Witkowice 3 skojce. Zatem powo uj c si na obliczenia adogórskiego

1

Rozdzia oparto w ogromnej cz ci na interesuj cym artykule prof. dra hab. Paw a Zi by, znajduj cego si pod
adresem: http://www.bulowice.com.pl/historia_bulowic.pdf.
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powierzchnia wsi Bulowice wynosi aby 8 km², a liczba mieszka ców 150 osób. We wsi
w 1533 by y dwa m yny o jednym kole.
Pierwsze opracowanie kartograficzne, na którym pokazane s Bulowice, pochodzi z 1563
roku. Autorem jego by Stanis aw Por bski z Por by Wielkiej. Bulowice znajduj si w w skiej
przecince le nej pomi dzy rzek So od strony zachodniej oraz Nidkiem i Roczynami od
strony wschodniej. Od pó nocy Bulowice granicz z Witkowicami, a od po udnia oddzielone
bardzo niewielkim obszarem le nym od Cza ca. Na mapie nie zaznaczono pomniejszych
rzek i strumyków, w tym Bulówki. Jednak e pokazany charakter zabudowy wskazuje na
stosunkowo zwart osad na osi pó noc-po udnie. Odró nia to Bulowice od Cza ca, gdzie
zabudowa jest rozproszona.
W ko cu XVI wieku wie nale a do Wincentego Nicza - mieszczanina krakowskiego.
Na pocz tku XVII wieku (lata 1608-1616) w cicielk przynajmniej jednego dzia u
w Bulowicach by a Inwa dzka de Gomolin Zuzanna, pisana tak e jako Zuzanna Szyling,
a zwi zana zapewne z Przy ckimi. Zapis ten dobrze koresponduje z innym (lata 1616-1617),
w którym Florian Inwa dzki zapisany jest jako Bulowice bona heredes. Ponadto jak cz
Bulowic posiadali Ma yszowie, mieszczanie z K t. Jednak e najwi kszego znaczenia
w pierwszej wier wieczy XVII nabiera a rodzina Przy ckich.
Pocz tkiem XVIII wieku Bulowice nale do kilku rodzin wspominanych w indeksach ksi g
grodzkich o wi cimskich. Jest w nich zapisany Jan D bski, który toczy spór o dobra
w Bulowicach z arendarzem Bieleckim. Cz ci dóbr administruje Wojciech Jaworski. Z kolei
Stocki Stanis aw i Józef figuruj jako w ciciele Bulowic i Cza ca. ród a wymieniaj tak e
rodzin Russockich herbu Zadora, jako w cicieli wsi w pierwszej po owie XVIII wieku.
Do czasów rozbiorów Polski, kiedy obydwa ksi stwa mia y jeszcze znaczenie, g ówn w adz
na tych terenach sprawowali wójtowie, a symbolem jej by a odznaka, na której widnia y dwa
herby tych ksi stw, a pod nimi napis "Naczelnik Gminy". Po odzyskaniu niepodleg ci
przedstawicielem powiatu bialskiego w pierwszej kadencji sejmowej, jak podaje pisarz
i kronikarz Józef Putek, by w cian z Bulowic.
I rozbiór pa stwa polskiego w 1772 doprowadzi do utworzenia na omawianych terenach
Królestwa Galicji i Lodomerii. Pocz tkowo Bulowice podlega y pod cyrku my lenicki, a po
roku 1815 wesz y administracyjnie w sk ad cyrku u wadowickiego. Jedn z pierwszych
czynno ci zaborcy by o opisanie stanu posiadania. S
a temu Metryka Józefi ska,
a w ciwie kataster józefi ski wprowadzony patentem z 1785 roku. W oparciu
o szczegó owe zalecenia dokonano pomiarów obszarów ka dej wsi z wyszczególnieniem ról,
k, pastwisk, ogrodów, lasów, krzaków, ugorów itp. i podzia em na w asno dominialn
i rustykaln . Wypisy z Metryki Józefi skiej dotycz ce wsi Bulowice znajduj si w Instytucie
Historii PAN w Krakowie w Pracowni S ownika Historyczno-geograficznego Ma opolski
w redniowieczu, natomiast ca
akt w Centralnym Pa stwowym Archiwum Historycznym
we Lwowie. Jest to wprost bezcenne ród o wiedzy o ówczesnych mieszka cach Bulowic, ich
stanu posiadania i powinno ci, uj te o wiele bardziej szczegó owo i systematycznie, ni
wspomniane wcze niej inwentarze. Jedn z reform józefi skich by o tak e zaprowadzenie
numeracji domów we wszystkich miastach i wsiach (w Bulowicach w roku 1789 by o 234
numerów). Ponadto, w latach 1779-1782, zosta y wykonane bardzo dok adne mapy,
przekazuj ce czytelnikowi obraz bliski sytuacji w XVI wieku, zw aszcza je li chodzi o uk ad
sieci dróg. S one cennym ród em dotycz cym morfogenezy osiedli wiejskich. Widoczne s
na nich poszczególne zabudowania wsi, zaznaczony ko ció , m yny wodne, krzy e,
drogowskazy, pos gi oraz figury. Wszystkie obszary le ne zaznaczone s na zielono
z wykre lonymi sylwetkami drzew.
ki nadrzeczne odró niaj si ja niejszym t em od pól
i pastwisk.
Z pocz tkiem XIX wieku mieszka cy podejmowali próby maj ce na celu uregulowanie
stosunków z parafi macierzyst w K tach. Odnotujemy tutaj, e spalenie si starego
ko cio a w roku 1814 i zwi zana z tym budowa nowego w 1817 roku doprowadzi y
w ostateczno ci do ustanowienia kapelanii lokalnej i oderwania si Bulowic od K t.
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Od ko ca XVIII wieku g ówny trakt drogowy, tzw. Droga Cesarska przechodzi a przez
Bulowice. Nic dziwnego, e miejscowo ta sta a si wiadkiem przechodu wojsk rosyjskich
w 1805 r., pod aj cych na pomoc Austrii i powracaj cych po kl sce pod Austerlitz. Jednak e
powracaj ce wojsko przynios o ze sob zaraz , na któr zmar o wielu mieszka ców Bulowic.
wiadectwem tego s zapisy w Ksi dze Zgonów Parafii w. Wojciecha, z których wynika, e
ilo pogrzebów gwa towanie wzros a ze redniej oko o 100 w roku 1805 do 190 w roku
1806. Okres powstania listopadowego 1830-31 zaznaczy si ponownie jako czas zarazy,
bowiem po z eniu broni Austriakom brygada genera a Ró yckiego rozproszy a si po
okolicy roznosz c choler . W Bulowicach, tylko w miesi cu sierpniu 1831 roku wpisano
6 osób zmar ych na choler . Choroba ta wznawia a si w ró nych okolicach a w do roku
1837 i znowu wybuch a w roku 1849, w którym w miesi cach lipcu, sierpniu i wrze niu
umar o na ni w Bulowicach 12 osób. Nie by a to jednak najwi ksza plaga, która dotkn a
mieszka ców Bulowic. Trzyletni nieurodzaj w latach 1844-1846, do którego przy czy a si
jeszcze zaraza ziemniaczana, doprowadzi do epidemii tyfusu. Ilo zmar ych w Bulowicach
wzros a z oko o 100 osób do 416 w 1847 roku i 296 w 1848 roku. Liczba mieszka ców wsi
zmniejszy a si o prawie 20%. W ka dej wiosce mo na napotka cmentarze tzw.
choleryczne, gdzie w masowych grobach grzebano ofiary. W Bulowicach taki cmentarz istnia
na tzw. Górce Kwa niakowej i chowani w nim byli mieszka cy ju od zarazy w 1805 roku.
Rok 1846 to zaprowadzenie szko y parafialnej w Bulowicach. To tak e pocz tek niepokojów
ch opskich zwi zanych z Wiosn Ludów. Znalaz y one tak e swój wyraz w Bulowicach, gdzie
przeciwko ówczesnemu kapelanowi ks. Jab skiemu dominium bulowickie wnios o w roku
1845 do Kurii Biskupiej w Tarnowie a pi skarg, a w roku 1846 trzy. W ostatnich skargach
dominium zarzuca o ksi dzu, e ten podburza ch opów przeciwko dworowi, odbywa z nimi
tajne narady i buntuje robotników, by nie przychodzili do pracy przy ko cielnym ogrodzeniu,
obni a powag w adz rz dowych, a nawet wytyka innym ksi om, e trzymaj z panami.
Metryka Franciszka ska wymienia w 1820 roku czterech w cicieli Bulowic: Karola barona
Larischa, Antoniego Bobrowskiego, Mariann Borzykowsk oraz Tadeusza Kozierowskiego.
Do Bobrowskiego nale y Bulowice Dolne, gdzie tak e swoje niewielkie dobra mia a
Borzykowska, natomiast Kozierowski by w cicielem Ma ego Cza ca. Karol baron Larisch
staje si w cicielem Bulowic Górnych gdzie oko o roku 1817, gdy w 1818 roku Larisch
i Antoni Bobrowski wspominani s jako odpowiednio w ciciele Bulowic Górnych i Dolnych,
jednocze nie patronowie ko cio a. Pocz tkowo Larischowie mieszkali w siedzibie rodowej
w Osieku. Dopiero gdzie w po owie XIX wieku Edmund Larisch, syn Karola osiedla si
w Bulowicach. Zapewne te wtedy naby dobra od Bobrowskiego, gdy w spisie ludno ci
wykonanym w 1850 roku figuruje jako w ciciel posesji Nr 16 zajmowanej wcze niej przez
Bobrowskiego. Przejmuje tak e ca kowicie patronat nad ko cio em i jest tym, który
prezentuje nowego administratora parafii, ks. Bagiera w 1851 roku. Nale y odnotowa
jeszcze, e ród a podaj jako w cicieli tabularnych w Bulowicach w roku 1855 Kazimierza
Da kowskiego, Jana W tkiewicza i Karola Larischa. W roku 1870 w tabuli zapisany jest ju
tylko Edmund Larisch.
Edmund Larisch o eni si w 1846 roku w Londynie z Jessey Mari z Mapeltoft-Paterson,
córk Johna Paterson w ciciela Castle Huntley w Szkocji i Jessey Patton. Edmund Larisch
dla swojej ony wybudowa w Bulowicach okaza y pa ac w roku 1882. Rodzina Larischów
piecz towa a si herbem Larysza lub ci lej rzecz bior c Larysza Odmieniona. Najstarsze
wizerunki herbu przedstawiaj dwa no e u ywane do winobrania, pomi dzy którymi
znajdowa si krzew winoro li. Taki w nie herb widnieje na witra u przed wej ciem do
pa acu w Bulowicach.
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Rodzina Larischów mieszka a w pa acu do wybuchu II wojny wiatowej. Wtedy pa ac zosta
zaj ty przez Niemców, którzy przekszta cili go równocze nie w sanatorium dla
nierzy
rekonwalescentów. W styczniu 1945 roku do wsi i zabudowa pa acowych wkroczyli
Rosjanie, którzy wspólnie z niektórymi mieszka cami Bulowic dokonali kompletnej dewastacji
wn trz oraz grabie y wyposa enia. Po wojnie, na mocy Dekretu PKWN o reformie rolnej
z 1944 roku, odebrano Larischom maj tek, jakkolwiek mogli oni jeszcze pocz tkowo
mieszka w oficynie maj tku podworskiego w Bulowicach, decyzj Powiatowej Komisji
Ziemskiej z 22 lutego 1946. Pó niej przyszed nakaz wyprowadzenia si , a w roku 1948
powsta o w pa acu Sanatorium Przeciwgru licze, które istnia o prawie 20 lat. Od 1977 roku
mie ci si w nim Zamkni ty Szpital Leczenia Odwykowego, stanowi cy integraln cz
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.
Koniec XIX oraz pocz tek XX wieku to okres du ej fali emigracji ze wsi galicyjskiej, zw aszcza
do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej.
W sierpniu roku 1914 wybuch a I wojna wiatowa. Bulowice ucierpia y tylko niewiele. S ycha
by o strza y armatnie, z ko cem listopada i w grudniu 1914 roku w zwi zku z walkami pod
Wieliczk , ale Rosjanie nie weszli do Bulowic. Niemniej jednak zosta y zarekwirowane
wszystkie dzwony oraz piszcza ki cynowe z organów, a w 1917 roku po ar strawi niemal ca y
ówny o tarz w ko ciele. Wi kszo m czyzn zosta o wzi tych do wojska, co widocznie
odbi o si w statystyce urodzin i lubów. Dnia 24 stycznia 1915 roku przyby a do K t
I Brygada Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Pi sudskiego i rozmie ci a si w K tach
oraz okolicznych wsiach. W Bulowicach kwaterowa 1 pu k piechoty. W dalsz drog Brygada
wyruszy a 26 lutego 1915 roku i zapewne w ród legionistów byli tak e mieszka cy Bulowic.
W czasie pierwszej wojny wiatowej (1915 r.) ks. Warmuz, wspólnie wraz z kierownikiem
szko y Kazimierzem Karolinim, o ywili Kó ko Rolnicze i prowadzili z wielkim po ytkiem dla
cz onków i ca ej gminy sklep kó ka rolniczego, który potem zazdro i z
ludzka zabra a.
Ponadto wykupili od Edmunda barona Larischa karczm za pieni dze przysz ego Kó ka
Rolniczego i w asne. Karczma zosta a odremontowana i urz dzono w niej Dom Katolicko-Ludowy, ze scen dla przedstawie amatorskich m odzie y z Bulowic.
Powa niejsze reperkusje dla rozwoju so ectwa mia a II wojna wiatowa. Z chwil , gdy by o
oczywiste, e zbli a si wojna z Niemcami w bulowickim zamku zosta umieszczony sztab
grupy operacyjnej „Bielsko” dowodzonej przez gen. Borut -Spiechowicza, wchodz cej
w sk ad Armii Kraków. Rankiem 1 wrze nia 1939 roku (pi tek) ukaza y si samoloty
niemieckie. Prowadz
przez Bulowice tras kolejow Bielsko-Kraków wycofywa si 4 Pu k
Strzelców Podhala skich z Cieszyna, 3 Pu k Strzelców Podhala skich z Bielska oraz 21 Bielski
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Pu k Artylerii. T umy ludzi ze swoim dobytkiem ucieka y na wschód. W pierwszym tygodniu
wojny na cmentarzu w Bulowicach pochowano 13 osób, zabitych 3 wrze nia na szosie,
podczas bombardowania stacji kolejowej, przewa nie ludzi z ywca i Bielska.
Hitlerowcy wkroczyli do wsi wczesnym rankiem w niedziel 3 wrze nia. Spalili zamkni ty
i opuszczony budynek kó ka rolniczego, w którym by sklep masarski i dwa sklepy spo ywcze.
Z budynku tego miano jakoby strzela do Niemców. Pocz tkowo okupant zezwoli na
rozpocz cie nauki w szko ach, ale by y to tylko pozory, albowiem 8 listopada szko y
ponadpodstawowe zosta y zamkni te. W ko ciele wolno by o tylko odprawia msze
i katechizowa . W miejscu polskiej szko y utworzono w roku 1940 szko niemieck . W 1941
roku do szko y tej ucz szcza y dzieci bauerów. Nauk w j zyku niemieckim prowadzili
sprowadzeni z Rzeszy dwaj nauczyciele. Urz d Gminy w czasie okupacji mie ci si w domu
Klemensa Kobielusa, którego wysiedlono. Komisarzem Gminy, mianowanym przez Niemców,
by Bem. Sekretarzem by Wiktor Kominek, który dzia aj c z ramienia ZWZ pomaga
Polakom. Ostrzega ludzi o wysiedleniach i aresztowaniach. Biednym dostarcza kartki
ywno ciowe. Za atwia fikcyjne ksi ki pracy tzw. Arbeitsbuch i przepustki na wyjazd
z Bulowic. W kwietniu 1940 r. we wszystkich miejscowo ciach przy czonych do Rzeszy
nast pi y aresztowania maj ce na celu zastraszenie ludno ci. Zabierano z ka dej wsi po kilka
osób pochodz cych z inteligencji i wys ano do obozów koncentracyjnych. W Bulowicach
aresztowany zosta Edmund baron Larisch z synem Aleksandrem oraz kierownik szko y
Kazimierz Karolini.
Kolejnymi represjami okupanta by y masowe wysiedlenia mieszka ców. Gospodarstwa
wysiedlonych zosta y zaj te przez tzw. „unisiedlerów” z Bessarabi, Ukrainy, Jugos awii
i Bia orusi, którzy zim 1940/41 w koszarach w Wadowicach przechodzili przyspieszony kurs
zyka niemieckiego i byli przygotowywani do obj cia gospodarstw po wysiedlonych
Polakach. Pierwsze wysiedlenie mia o miejsce 1 maja 1941 r. Wi kszo
wywiezionych
osadzono w K tach. ydów z Bulowic skierowano do Nowej Wsi, a potem do O wi cimia.
Pozostali mieszka cy zostali przesiedleni na terenie wsi do innych rodzin, w wyniku czego
jedno mieszkanie, lub nawet izb , zamieszkiwa o kilka rodzin. 15 maja 1941 roku dokonano
drugiego wysiedlenia, które przeprowadzono podobnie jak poprzednie. Pojedyncze
wysiedlenia trwa y prawie ca okupacj . W sumie wysiedlono ponad sto kilkadziesi t rodzin.
Ogó em z Bulowic wysiedlono 558 osób w tym: 118 m czyzn, 137 kobiet, 303 dzieci.
Pojedyncze wysiedlenia wyst pi y w 7-8 przypadkach.
Znikoma cz
wysiedlonych, jeszcze w czasie okupacji, wróci a do domów swoich
znajomych. Reszta wróci a po wyzwoleniu na swoje gospodarstwa. Ogó em wróci o 540
wysiedlonych. Oprócz tego z terenu Bulowic w trakcie II wojny wiatowej zosta o
wywiezionych na roboty do Niemiec co najmniej 68 osób. Zburzonych zosta o tak e
przynajmniej 18 domów i zabudowa gospodarczych.
Nad ranem 28 stycznia 1945 roku pojawili si w Bulowicach zwiadowcy radzieccy. Przyszli
jednocze nie od strony Andrychowa i Nidku. Wkrótce po nich do wsi wkroczy a Peryskopska
Dywizja Artylerii Armii Czerwonej, dowodzona przez pu kownika Fiodora Dani owicza Bolbata
wchodz ca w sk ad 38 Armii IV Frontu Ukrai skiego. Bulowice zosta y wyzwolone. W lad za
wyzwoleniem przychodzi nowa w adza i ju 27 lutego 1945 roku na mocy Dekretu PKWN
zosta przej ty na cele reformy rolnej maj tek Larischów o obszarze 251,73 ha.

III.2.1 God o so ectwa
Gmina Bulowice otrzyma a w XVIII w. w asne god o napiecz tne do uwierzytelniania aktów
prawnych. Jak twierdzi Gumowski Bulowice posiada y piecz z wyobra eniem or a o d ugim
zakr conym smoczym ogonie i z napisem: WIE BULOWICE No 23. Piecz z takim tytu em
i numerem rytownika wskazuje, e pochodzi jeszcze z XVIII wieku. Uwa a si , e orze
symbolizuje bosk wszechw adz i pot
, przeciwstawiaj
si okrucie stwu, gwa towi
i z u. Interpretacja Gumowskiego nie jest taka oczywista, gdy zasadniczo najstarsze
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piecz cie bardziej przypominaj w a lub smoka z male kimi skrzyd ami. Zwraca zw aszcza
uwag brak charakterystycznego dla or a dzioba. Pó niejsze piecz cie maj bardziej
rozbudowane skrzyd a oraz dziób. W ka dym b
razie herb naszkicowany przez
Gumowskiego do istotnie odbiega od piecz ci z 1811 roku (patrz rysunek). Motywu w a
mo na doszuka si tak e na najstarszej znalezionej dot d piecz ci pochodz cej z 1804 roku.
Znak wspólnoty Bulowic przeobra ony w herb zachowa si do obecnego czasu. Widnieje na
budynku ochotniczej stra y po arnej.

Copyright by FRDL Ma opolski Instytut Samorz du Terytorialnego i Administracji

20

Plan Odnowy Miejscowo ci Bulowice na lata 2009-2015

C Inwentaryzacja zasobów s
miejscowo ci

cych odnowie

IV
Walory przyrodnicze
IV.1 Walory przyrodnicze gminy
IV.1.1 Flora
Gatunkiem panuj cym w drzewostanach lasu miasta K ty jest sosna, która zajmuje oko o
38% powierzchni. Wyst puje ona w zmieszaniu z d bem, bukiem i wierkiem. Jest
gatunkiem dobrze radz cym sobie na tym terenie wykazuj cym wysokie bonitacje.
Drugim gatunkiem pod wzgl dem zajmowanej powierzchni jest modrzew – ok. 25%.
Wyst puje on jako gatunek g ówny w pododdzia ach 2Aa i b w zmieszaniu ze wierkiem,
bem, brzoz i bukiem. Tworzy drzewostany dobrej jako ci hodowlanej. W oddziale 4A
wyst puje jako gatunek wspó panuj cy w wieku 110 lat. Poszczególne okazy charakteryzuj
si znacznymi wymiarami i dobr jako ci techniczn .
b jako gatunek g ówny w opisywanych drzewostanach zajmuje podobnie jak modrzew
oko o 25% powierzchni. Jako gatunek wspó panuj cy i domieszkowy wyst puje praktycznie
w ka dym pododdziale. Gatunek ten wykazuje du
ekspansj tworz c dobrej jako ci
podrosty i naloty. W pododdziale 1Ab, wzd
grobli znajduj si d by uznane za pomniki
przyrody.
Olcha jako gatunek g ówny znajduje si w jednym wydzieleniu w zmieszaniu z sosn
i d bem. Wykazuje obecnie do s aby przyrost i rozwój. Jest w III bonitacji. Zajmuje oko o
7% powierzchni le nej.
Brzoza wyst puje jako gatunek panuj cy w pododdziale 1Ab, tworz c równie drzewostan
dobrej jako ci.
Udzia wierku w opisywanych drzewostanach – w porównaniu z poprzednimi latami – spada.
Obecnie w opisywanych drzewostanach jest jedynie gatunkiem wspó panuj cym o udziale
nie przekraczaj cym 20%.
Opisywane drzewostany charakteryzuj si du ym bogactwem gatunkowym.
Oprócz wymienionych wy ej gatunków wyst puj równie inne gatunki drzew: jawor, lipa,
wi z, akacja, osika, jesion, buk.
Wszystkie drzewostany wykazuj dobr ywotno , wysoki wska nik zadrzewienia, stopie
zwarcia, co gwarantuje stabilno omawianego ekosystemu le nego.
Wed ug obecnego stanu wiedzy na terenie Gminy K ty wyst puje niespe na 20 gatunków
chronionych, b
zagro onych gatunków ro lin. S to mi dzy innymi:
1.
bluszcz pospolity
2.
grzybie czyk wodny
3.
listera jajowata
4.
pióropusznik strusi
5.
go dzik kropkowany
6.
kalina koralowa
7.
konwalia majowa
8.
kopytnik pospolity
9.
kruszyna pospolita
10.
turzyca ciborowata
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11.
12.
13.
14.
15.

zam tnica b otna
abieniec lancetowaty
ywiec gruczo owaty
czosnek nied wiedzi
wyka kaszubska.

IV.1.1.1 Ziele urz dzona
Ziele urz dzona, w tym parki, ziele ce, lasy i zadrzewienia o charakterze rekreacyjnym oraz
ziele towarzysz ca zabudowaniom, stanowi wa ny sk adnik Ekologicznego Systemu
Obszarów Chronionych (ESOCH) Gminy.
Lista uzupe niaj ca do sieci obszarów Natura 2000 obejmuje w ramach ochrony OSO obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, ok. 1200 ha, w tym: so ectwo ki i Bielany,
cz ciowo Malec oraz Now Wie i miasto K ty (kod ostoi PL 124 – Dolina Dolnej So y).
Na terenie gminy nie ma form rze by terenu chronionych prawem oraz takich, które
nale oby obj ochron prawn .
Jedynymi obiektami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody (prócz bytuj cych
gatunków flory i fauny obj tych ochron gatunkow ) w gminie K ty s pomniki przyrody zabytkowe drzewa. Liczba pomników przyrody wynosi 134 szt. - drzewa zgrupowane s w 4
stanowiska pomników przyrody:
1. drzewostan sk adaj cy si z 8 szt. d bów o obw. od 350-750 cm, wysoko ci 20-25 m
w wieku od 200-400 lat rosn ce na terenie parku podworskiego i na grobli stawu
w so ectwie Malec (Decyzja Prezydium WRN w Krakowie z 25.10.1963 r. Rol.IX3/61/63);
2. drzewostan sk adaj cy si z 69 szt. d bów szypu kowych o obw. od 150 do 408 cm
w wieku ok. 400 lat rosn cych w K tach – Podlesiu, wzd
Alei D bowej o d . ok.
550 m (Rozporz dzenie Wojewody Krakowskiego z dnia 30.09.1937 r. KBS-11-B-5-Kr37 oraz z dnia 30.09.1937 r. KBS-11-B-6-Kr-37);
3.
b szypu kowy o obw. 500 cm, wysoko ci 22 m w wieku ok. 300 lat, rosn cy przy
Parafii Rzymskokatolickiej w. Micha a Archanio a w so ectwie Witkowice (Decyzja
Prezydium WRN w Krakowie z 01.08.1968 r. RL-op-8311/223/68);
4. drzewostan sk adaj cy si z 8 szt. klonów pospolitych, 8 szt. klonów – jawor, 6 szt.
lip, 26 szt. jesionów, 4 szt. robinii i 4 szt. kasztanowców zlokalizowanych na terenie
Klasztoru o.o. reformatów w K tach oraz jego otoczeniu (Decyzja Prezydium WRN
w Krakowie z 30.03.1968 r. z RL-op-8311/63/68);
Do najcenniejszych obiektów nale :
1. Aleja D bowa (69 szt. d bów szypu kowych o obwodzie od 150-440 cm rosn cych
w K tach – Podlesiu). Aleja (jako ca
) za pomnik przyrody zosta a uznana
rozporz dzeniem Wojewody Krakowskiego z dnia 30.09.1937 r. (znak: KBS-11-B-5Kr-37). D ugo Alei wynosi ok. 550 m., rozpoczyna si od ul. eromskiego na
wysoko ci budynków o numerach 5 i 7, nast pnie prowadzi równolegle do budynków
szko y i ta jej cz
ko czy si na skraju lasu komunalnego w pobli u budynków nr
123. Druga cz
alei po ona jest wzd
ul. Szkolnej. Rosn ce wzd
alei d by
licz ok. 200 lat.
2. Aleja Wojska Polskiego, po ona w po udniowej cz ci K t, w pobli u granicy
z miejscowo ci Czaniec (gmina Por bka). Aleja ma d ugo ok. 700 m, pocz wszy od
skrzy owania z ul. Ko ciuszki (odcinek drogi krajowej nr 52 Bielsko Bia a –
ogoczów) a do potoku M ynówka. Naturalnym przed eniem Alei Wojska
Polskiego jest odcinek drogi o d ugo ci ok. 70 m, pocz wszy od potoku M ynówka do
zabytkowego dworu w so ectwie Czaniec. Aleja obsadzona jest obustronnie d bami
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i jesionami. Wszystkie drzewa mieszcz si w przedziale: 195 – 400 cm obwodu.
Blisko 50% drzew spe nia indywidualne kryteria drzew pomnikowych, podnosz cych
znacznie walory przyrodnicze i dendrologiczne alei. Stan zdrowotno-sanitarny
drzewostanu jest zadowalaj cy. Wszystkie elementy w pe ni uzasadniaj potrzeb
obj cia ochron pomnikow drzewostanu alei d bowo-jesionowej przy Alei Wojska
Polskiego w K tach.
3. Aleja Cmentarna (tzw. „aleja lipowa”) po ona jest w centrum miasta K ty
pomi dzy ulicami Mickiewicza i Cmentarzem. D ugo
alei od ul. Mickiewicza do
bramy cmentarza komunalnego wynosi ok. 270 m. Aleja obustronnie obsadzona jest
lipami drobnolistnymi (72 szt. drzew o obwodzie 145 – 335 cm), znacznie
podnosz cymi jej walory przyrodnicze. Ponad po owa lip spe nia kryteria drzew
pomnikowych, co jest podstaw do obj cia drzewostanu Alei Cmentarnej ochron
pomnikow .
Do pozosta ych drzewostanów na terenie Gminy nale równie drzewostany o sztucznie
formowanych koronach pokroju kulistego: jawory, kasztanowce, klony, jarz by o obwodach
pnia od 50-150 cm, rosn ce wzd
ulic: Ko ciuszki, Mickiewicza, Partyzantów, wirki
i Wigury, Sienkiewicza, Sobieskiego.
Równie do zieleni urz dzonej zaliczy nale y: trawniki, ziele ce, ywop oty, skwerki,
wymagaj ce koszenia i piel gnacji.
Dodatkowym wa nym elementem zieleni urz dzonej s aleje drzew rozci gaj ce si wzd
grobli stawów hodowlanych, dróg lokalnych lub gruntowych wyst puj cych w so ectwach
Gminy K ty.
Uzupe nieniem istniej cych form zieleni urz dzonej s ponadto enklawy ogrodów i sadów
w skupionych lub rozproszonych zespo ach zabudowy miasta i so ectw.

IV.1.2 Fauna
Obj ta ochron fauna na terenie Gminy K ty reprezentowana jest przez nast puj ce gatunki:
a) z grupy p azy
kumak nizinny
ropucha szara
ropucha zielona
traszka zwyczajna
aba moczarowa
aba trawna
aba wodna
b) z grupy gady
jaszczurka zwinka
zaskroniec zwyczajny
c) z grupy ptaki
kormoran czarny
ab
niemy
trzmielojad
bocian bia y
kl skawka
pokl skwa
zimorodek
lepowron
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d) z grupy ssaki
je
nietoperz
wydra
kret.

IV.2 Fauna w so ectwie
Obszar miejscowo ci Bulowice zamieszkiwany jest przede wszystkim przez niewielkie ssaki,
takie jak lisy, sarny, kuny, zaj ce czy wiewiórki. Nie brak tak e je y, kretów i innych
drobnych gryzoni. Z ptactwa najcz ciej natrafi mo na na skowronki, ba anty, kruki,
bociany oraz jastrz bie.
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V
Dziedzictwo kulturowe
V.1 Zabytki w gminie
c w K tach, koniecznie nale y uda si do ko cio a parafialnego pw. w. Ma gorzaty
i Katarzyny w K tach ze s yn cym askami obrazem Matki
Boskiej z Dzieci tkiem w typie Hodegetrii z XV w. Jest to
najstarsza k cka wi tynia, wzniesiona w XIV w – podobno
pierwszy, drewniany ko ció istnia w tym miejscu jeszcze
w XIII w. wi tynia sp on a w 1657 r. 4 lata pó niej
rozpocz to jej odbudow w stylu barokowym, cz ciowo
wykorzystuj c zachowane elementy architektoniczne. W tym
okresie przeprowadzono najprawdopodobniej barokizacj
architektury wewn trznej prezbiterium. Po ar nie by ostatni
Zdj cie 1. Ko ció w. Jana
kl sk , która dotkn a ko ció – na prze omie XVIII i XIX
Kantego w K tach
w. zawali y si ostatnie zachodnie prz a trójnawowej bazyliki.
Osta o si tylko prz o nawy po udniowej, cz ce obecnie ko ció z wie
w formie
otwartego, sklepionego przedsionka. Kolejnym ko cio em, godnym uwagi, jest ko ció w.
Jana Kantego. Jest to XVII-wieczna wi tynia z wyposa eniem w stylu dojrza ego baroku,
wzorowanym na wyposa eniu kolegiaty w. Anny w Krakowie. Powsta on w 1684 r., a do
jego rozbudowy dosz o w 1715 r. Równie interesuj cym obiektem sakralnym, utrzymanym –
podobnie jak ko ció w. Kantego – w stylu barokowym, jest ko ció i klasztor oo.
franciszkanów reformatów. Jego fundatorem by Andrzej Jan ydowski, chor y i s dzia
krakowski. Budowany by w latach 1705-1712, jednocze nie, w jego otoczeniu powsta
dziedziniec odpustowy ze stacjami Drogi Krzy owej. Ciekawostk jest fakt, e na terenie
gminy K ty powsta w XIX w. pierwszy na ziemiach polskich Klasztor Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstania Pa skiego. K cki dom zakonny jest kolebk wszystkich klasztorów
zmartwychwstanek w Polsce. St d te wyrusza y siostry do innych krajów, by zak ada
kolejne domy. W roku 1891 na potrzeby przysz ego klasztoru zakupiona zosta a posiad
przy ul. Rajskiej w K tach. Nowy budynek klasztorny (poza kaplic ) zosta po wi cony 23
wrze nia 1893 r.

V.2 Zabytki w so ectwie
V.2.1 Strefa cis ej ochrony konserwatorskiej
Strefa cis ej ochrony konserwatorskiej obejmuje zespó parkowo-pa acowy oraz ko ció w.
Wojciecha i zespó sakralny. Za enie ko cio a parafialnego w tradycji zwi zane jest
z rzekom w drówk w. Wojciecha podczas podró y przez Polsk do Prus w 997 roku. Mia
on w drowa przez bram Morawsk i odpoczywa w Bulowicach w miejscu, gdzie pó niej
na jego cze wybudowano najpierw kapliczk , a potem ko ció . Za enie o w drówce przez
bulowickie okolice wydaje si w tpliwe. wi ty tamtejszych rejonów nie zna , podró owa
zatem trasami znajomymi, tj. przez Magdeburg, Berlin, Kostrzyn i Pozna . Co wi cej,
duchowny pod koniec grudnia 997 r. mia przebywa we Francji na pielgrzymce. Pytanie, czy
mo liwe by oby pokonanie tak znacznego dystansu zim , przy zasypanych traktach
komunikacyjnych, jest pytaniem retorycznym. Mimo to, J. epkowski, badacz zabytków
z okolic Krakowa, powo uj c si na Szematyzm religijny z 1824 r. podaje, i : tradycya
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wskazuje i
. Wojciech mia tu wystawi
kaplic
wspó cze nie z ko cio em
w Kucharzu (…). Po upadku owej kaplicy ko ció mia y wystawi dwie panny dziedziczki
Bulowic, a to przed zaistnieniem fary w K tach przed r. 1200). D ugosz pisa
o wi tyni w drugiej po owie XV w., wymieniaj c go jako filialny, nale cy do parafii
w Cza cu obiekt (Bulowicze, villa sub parochia de ecclesiae de Czancza sita). Potwierdzeniem
tego zapisu jest fakt p acenia przez mieszka ców Bulowic dziesi ciny snopowej z anów
kmiecych scholasterii w katedrze krakowskiej. Tak e w innym dokumencie, Regestrum
Contributonis
z 1513 r., wymienione s 24 parafie – jedn z nich s Brylowice, filia ko cio a w K tach.
Ostateczn wskazówk , rozwiewaj
wszelkie w tpliwo ci dotycz ce momentu powstania
ko cio a jest zapis zawarty w dokumentach z wizytacji kardyna a Radziwi a: Wie Bulowice,
ko ció na kszta t parafialnego niedawno zbudowany w granicach parafii K ty; na jego
uposa enie legowa a Urszula Niczowa i na r ce swojego brata Szymona da a 1000 grzywien;
nie zaj ty i ksi dza, uposa enia, sprz tów i adnej ozdoby ko cio a nie wida . Bulowice sta y
si w asno ci Szymona i Wojciecha Nyczów pod koniec lat 70. XVI stulecia.
Interesuj cym dokumentem, bo po raz pierwszy opisuj cym wygl d i inwentarz ko cio a, jest
dokument powsta y po wizytacji
dekanatu o wi cimskiego w 17081709 roku. Remigiusz Suszycki
notowa : Wie Bulowice posiada
ko ció , fili parafii w K tach,
drewniany, pod wezwaniem w.
Wojciecha biskupa i m czennika.
wi to po wi cenia tego ko cio a
obchodzone jest w pierwsz
niedziel po wi cie w. Jacka. S
w
nim
trzy
o tarze
niekonsekrowane. W o tarzach
tych s
jednak portatyle, na
których celebruje si Msz
w.
[Ko ció
ten] posiada jeden
srebrny kielich z paten , ornaty
trzy w ró nych kolorach, bursy
dwie, pal tyle , alby dwie, Ko ció
ten i zakrystia s
utrzymane
wewn trz dobrze od zewn trz
gonty s
dobrze po one,
w dzwonnicy s dwa dzwony,
cmentarz jest ogrodzony. W tym
ko ciele
msza
w.
jest
celebrowana w wi to w. Jacka,
Bo e
Narodzenie,
Zmartwychwstanie
i
Zielone
wi tki. Jego uposa enie jest
zanotowane w Ksi dze uposa
ko cio ów diecezji krakowskiej.
Zdj cie 2. Ko ció p.w. w. Wojciecha w Bulowicach.
40 lat pó niej miejsce ma kolejna
wizytacja – tym razem Bulowice
odwiedza Za uski. Dzi ki temu wydarzeniu pozna mo na znacznie wi cej szczegó ów
z wygl du ko cio a: Wie Bulowice jest w posiadaniu ró nych rodzin. Bulowice posiadaj
ko ció pod wezwaniem w. Wojciecha biskupa i m czennika, który podleg y jest parafii
ckiej. Ca y ko ció jest drewniany, wzniesiony na planie krzy a, z wielkim sklepieniem
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w rodkowej cz ci ko cio a, wybudowany bardzo dawno, w sposób pi kny i na
fundamentach. ciany s czyste, w ca ym ko ciele ze smakiem i gustem pomalowane.
Pod oga jest drewniana, prawie na ca ej powierzchni le po ona. Okna pod [ma ym]
chórem s dwa zachowane w dobrym stanie, na chórze [du ym] jest jedno. W kaplicy
pó nocnej dwa, do po owy uszkodzone, zabezpieczone atami, w innych za oknach
pop kane szyby. W wi tyni w ciwej s cztery ma e okr e wymagaj ce naprawy. S
jedne drzwi do mocne, zamykane z góry zasuw . Chór muzyczny adnie wymalowany,
organów brak. Konfesjona jest jeden w dobrym stanie. Na ma ym chórze od strony
po udniowej s stalle du e malowane. W du ym chórze awka jest ma a i nieozdobiona.
Podstawa ambony ozdobiona malowid ami. S trzy o tarze: wi kszy (g ówny) ozdobiony
adnymi obrazami. Miejsce to jest drewniane, w dobrym stanie i po wi cone (konsekrowany
tarz). Balaski przy wi kszym o tarzu, ze wzgl du na komunikowanych, s drewniane, adnie
pomalowane. O tarz w kaplicy pó nocnej jest bardzo skromny, z po czonych desek
i pomalowany, z ciekawym wizerunkiem NMP. Po przeciwleg ej stronie, o tarz
z wyobra eniem w. Wojciecha biskupa i m czennika, który ma mens drewnian bez
portatylu. O tarze te s nakryte trzema obrusami w kolorze niebieskim. W [g ównym] o tarzu
jest Kanon z Ewangelii i Psa terz, chrzcielnicy brak. Ko ció nie posiada tak e tabernakulum.
O konsekracji ko cio a nic nie wiadomo. wi to to jest jednak obchodzone od dawna
w pierwsza niedziel po Wniebowzi ciu Naj wi tszej Marii Panny. Zakrystia do strony
pó nocnej ciasna, ciemna, ale dobra i wystarczaj ca. Podwójne drzwi zamykane na zamek.
Na zewn trz; portyk pod wie dobry, bez posadzki, fundamenty ko cio a dobre, ciany
nieuszkodzone, gonty zabezpieczaj je przed deszczem. Dach kryty gontem w pewnych
miejscach wymaga naprawy. Wie a ko cielna dobra, kryta gontem, w której dwa ma e
dzwony dzwoni ka dego dnia i dla ochrony przed niebezpiecze stwem. Na rodku ko cio a
sygnaturka z ma ym dzwonkiem. Ogrodzenie wokó ko cio a, inaczej oblamki dobre, kryte
dachówk . (…) Naprawa i konserwacja ko cio a nale y do proboszcza".
Zmian sytuacji ko cio a w Bulowicach przyniós pierwszy rozbiór Polski w 1772 r. Wskutek
uzgodnie mi dzy w adcami Prus, Austrii i Rosji polska miejscowo znalaz a si na ziemiach
Józefa II. W 1782 r. za da on od biskupów, aby przedstawili plan za enia nowych parafii.
Sytuacje chcieli wykorzysta mieszka cy Bulowic, którzy ju rok wcze niej zadeklarowali si
aci ksi dzu 400 z polskich w zamian za to, aby nie móg by on wzywany do K t
i w ka
niedziel odprawia msz piewan za parafian, jak równie w inne wa ne wi ta
ko cielne. Ostatecznie, w 1792 r. dzia ania mieszka ców przynios y efekt – pierwszym
wikarym w Bulowicach zosta ksi dz Józef Chocho owski, który m.in. z zewn trz nowo ko ció
da ca ymi deszkami obi i zozdobi i dachy poprawi , tudzie cmentarz rozszerzi parchan
nowo w s upy d bowe deszkami i daszki na
tym zfundowa .
Do dramatycznej sytuacji dosz o w 1806 r. –
umar wówczas wikary Kazimierz Mika.
Kronika parafialna wspomina o znacznej ilo ci
parafian, którzy zmarli bez przyj cia
Naj wi tszego Sakramentu. Niepokoj co
wysoka by a tak e liczba noworodków, które
nie przyj y chrztu. Wszyscy ci nieszcz nicy
musieli by pochowani na Kwa niakowej
Górce, z daleka od parafialnego cmentarza.
8 lat pó niej, 10 kwietnia 1814 r., miejsce
Zdj cie 3. Replika zamku Huntly Castle
mia o kolejne nieszcz liwe zdarzenie – sp on
doszcz tnie ko ció . Z po aru uratowanych
zosta o niewiele rzeczy. By y to mi dzy innymi: kamienna chrzcielnica, stary kielich z herbem
Szreniawa i srebrna patyna i trzy ornaty.
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Obecny, murowany ko ció zosta wzniesiony w 1817 r. w stylu pó nobarokowym. Jest to
wi tynia typu halowego, jednonawowa. Ochrona obejmuje ca
za enia z zieleni oraz
pobliskim cmentarzem (Nr rej. A-515/87 doc. z dn. 15.09.1987 r.).
Na terenie Bulowic znajduje si tak e pi trowy zamek, zbudowany w stylu angielskiego
neogotyku, otoczony 6-hektarowym parkiem (nr rej. A- 150/69 dec. z dn. 28.08.1969.
A-367/79 Dec. z dn. 17.10.1980). Stanowi on neogotyck replik zamku Huntly Castle
w Szkocji, wykonan przez Walczoka z Bia ej na zlecenie barona Edmunda Larischa (Larysza)
– z Huntley pochodzi a bowiem ona Edmunda, Jersey Paterson. Pa ac ma trzy baszty,
z których najwy sza o sze ciu kondygnacjach liczy 50 m wysoko ci. Od strony po udniowej
umieszczona jest loggia widokowa, po stronie przeciwnej znajduje si obszerny taras.
Pierwotna kompozycja obszernego parku, nawi zuje do architektury pa acu-zamku
i szkockiego pierwowzoru. Polana mia a kszta t gotyckiej, czterolistnej koniczyny, wokó
której rozci ga y si ró ne zakomponowanie wn trza krajobrazowe. Po przeprowadzeniu
w 1945 r. reformy rolno-wyw aszczeniowej pa ac stopniowo popada w ruin , a pi kny
niegdy 10-hektarowy park zdzicza , rosn w nim obecnie tak e rzadkie gatunki drzew:
platany, drzewiaste magnolie, wierki k uj ce odmiany srebrzystej, ró nie ukszta towane
ywotniki zachodnie. Po II wojnie wiatowej w pa acu pocz tkowo mie ci o si Pa stwowe
Sanatorium Przeciwgru licze, a od 1976 r. znajduje si tam Oddzia Odwykowy Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie. Zabytkowe wn trza nie s udost pniane zwiedzaj cym.

V.2.2 Strefa po redniej ochrony konserwatorskiej
Strefa po redniej ochrony konserwatorskiej obejmuje cmentarz komunalny przy ul. Bielskiej
oraz nieczynny ju cmentarz katolicki, umiejscowiony przy ul. Stara Droga. Dodatkowo,
po redniej ochronie podlega otoczenie ko cio a rzymsko-katolickiego pw. w. Wojciecha,
a w sprawie zespo u pa acowo-parkowego, tzw. Folwarku Bulowickiego, mieszcz cego si
przy ul. B ogos awionej Faustyny, z ony zosta wniosek o w czenie go do strefy po redniej
ochrony.
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VI
Instytucje kulturalne
oraz sportowo-rekreacyjne

VI.1 Instytucje kulturalne w gminie
VI.1.1 Dom Kultury
Najliczniej odwiedzan instytucj kulturaln z terenu gminy K ty jest Dom Kultury, istniej cy
od 1976 r. W swych dzia ania stara si ci le wspó pracowa z placówkami o wiatowymi,
czego efektem s przemy lane i spójne akcje edukacyjno-kulturalne. Dla najm odszych
mieszka ców gminy organizowane s spektakle teatralne, koncerty muzyczne, seanse
filmowe, konkursy literackie, recytatorskie, poetyckie oraz plastyczne, imprezy andrzejkowe,
uroczyste obchody Dnia Dziecka czy te wype nianie czasu wolnego podczas wypoczynku
letniego i zimowego.
Imprezy organizowane cyklicznie to: Olimpiada Przedszkolna, Szkolne Potyczki Artystyczne
oraz Gimnazja ki, tj. ca oroczny projekt animacji artystycznej.
Ch tni mog zapisa si do jednego z kilku amatorskich zespo ów tanecznych: Zespo u Pie ni
i Ta ca „K ty-Cepelia”, Klubu Ta ca Towarzyskiego Ragtime b
te do grupy muzycznej
„Echo”.
Starszym mieszka com gminy umo liwia si spotkania w klubach i sekcjach (klub modelarski,
sekcja plastyczna, szachowa, bryd owa), udzia w zaj ciach z aerobiku. Prowadzone s tak e
kursy j zyków obcych, ta ca towarzyskiego i nauki gry na instrumentach muzycznych.
Du
popularno ci ciesz si spotkania w Klubie Obie wiatów, wernisa e wystaw
malarskich, fotograficznych i wszelkiej twórczo ci plastycznej, koncerty muzyczne, spotkania
poetyckie, spotkania okoliczno ciowe.
Ofert t dope niaj imprezy estradowe, kabarety, spektakle teatralne, operetki, recitale,
koncerty. Organizowane s wyjazdy na spektakle, koncerty, wystawy do teatrów, czy
muzeów. Dodatkowe propozycje oferuje Kino Domu Kultury, w ofercie którego znale
mo na: nowo ci filmowe, kino lektur, kino bajka i kino powtórkowe.
Dom Kultury jest równie organizatorem imprez ponadlokalnych: Mi dzynarodowego
Festiwalu "Folklorystyczne Dni Przyja ni", Ogólnopolskiego Turnieju Ta ca Towarzyskiego
"Z ote Pantofelki", Ogólnopolskiego konkursu "Szukam s owa", Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Religijnej "Psallite Deo" czy Wojewódzkiego Turnieju Interpretacji Bajki i Ba ni.

VI.1.2 Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambro ego Grabowskiego
Jej g ówna siedziba zlokalizowana jest w K tach w budynku przy ul. W . Reymonta 2,
znajduj cym si w po redniej strefie konserwatorskiej. Biblioteka posiada czytelni prawn
w Urz dzie Gminy, dzia INFO w budynku Urz du oraz cztery filie w so ectwach: Nowa Wie ,
Bielany, ki oraz w dzielnicy K ty-Podlesie.
Ksi gozbiór biblioteki (ok. 82 tys. ksi ek) jest w ca ci skomputeryzowany, na stronie
internetowej www.biblioteka.kety.pl znajduje si katalog online. W bibliotece s wydzielone
dla czytelników stanowiska z dost pem do internetu.
Biblioteka wypracowa a bogat
ofert
zaj
i spotka
dla czytelników. Du ym
zainteresowaniem ciesz si konkursy. Adresowane do wszystkich grup wiekowych, g ównie
do w asnych czytelników, przybra y rang
regionalnych ze wzgl du na znaczne
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zainteresowanie osób spoza gminy. W organizacji konkursów, ilo ci uczestników oraz
nadsy anych prac Biblioteka w K tach jest niekwestionowanym liderem w rodowisku.
Organizowane przez Gminn Bibliotek Publiczn im. A. Grabowskiego konkursy to:
Ambro jada - najbardziej presti owy konkurs literacki w kategorii literatura
i poezja, og aszany wiosn ;
ATA (konkurs Amatorskiej Twórczo ci Artystycznej) - w kategorii fotografia
i plastyka, organizowany jesieni ;
seniora – konkurs skierowany do ludzi dojrza ych, którzy aktywno
zawodow maj za sob , ale chc realizowa swoje pasje. Podsumowaniem
konkursu jest Biesiada Seniora.
Rokrocznie w lutym wybierany spo ród czytelników Oddzia u dla dzieci jest Czytelnik Roku.
Prowadzone s tak e zaj cia biblioterapeutyczne, adresowane do dzieci m odszych
i starszych. Przebiegaj one pod ró nymi nazwami: „Festiwal warto ci”, „Ciekawe,
dlaczego?”, „Na weso o”, „Co to znaczy?”. We wszystkich tych formach czytane fragmenty
ksi ek inspiruj do rozmów, tworzenia kanonów warto ci, krainy dzieci cych marze ,
poznawania zwi zków frazeologicznych, obrz dów i polskich tradycji, a tak e zabaw
ruchowych czy plastycznych.
Podczas Ferii i wakacji z ksi
, dzieci wraz z ksi kowymi bohaterami podró uj w wiecie
literackich fantazji w poszukiwaniu warto ci oraz w druj po ró nych zak tkach naszego
globu poznaj c kultur odwiedzanych krajów, ludzi i obyczaje, a przede wszystkim ucz si
tolerancji.
Prowadzone Warsztaty twórczej pracy umys owej przeznaczone dla dzieci starszych
i m odzie y, maj na celu poznawanie przez nich tajników funkcjonowania mózgu,
mechanizmów zapami tywania, wyrabiania umiej tno ci uczenia si , ale te sposobów
od ywiania. Przebiegaj pod has ami: Rusz g ow , szybkie czytanie, mapy my li.
Funkcjonuj cy w ramach Biblioteki Dyskusyjny klub ksi ki przyci ga osoby oczytane, chc ce
wymienia si przemy leniami na temat przeczytanych ksi ek. Natomiast Kawiarenka
literacka gromadzi ambitnych i wra liwych twórców s owa. Jej uczestnicy dyskutuj , si gaj
do wielkiej poezji, ale te czytaj w asne utwory, organizuj wieczory autorskie.
Organizowane w ramach dzia alno ci Biblioteki Konsultacje maturalne s
pomoc
maturzystom w:
przygotowaniu prezentacji maturalnej;
opracowaniu bibliografii;
doborze literatury.
Biblioteka aran uje tak e Spotkania z ciekawymi lud mi. Ich go mi s pisarze, dziennikarze,
poeci, pracownicy naukowi, podró nicy, itp., którzy przyci gaj do biblioteki liczne rzesze
czytelników.
Ponadto Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskich akcjach: Ogólnopolski Tydzie Czytania
Dzieciom i Ca a Polska czyta dzieciom.
Co miesi c organizowane s wystawy prac plastycznych i fotograficznych, na których
prezentowane s prace laureatów konkursu Amatorskiej Twórczo ci Artystycznej i „R
seniora”.
Biblioteka prowadzi te szerok dzia alno
informacyjn . W maju 2008 r. powsta
w bibliotece nowy dzia pod nazw INFO, który pe ni rol o rodka informacji lokalnej,
w zamierzeniu europejskiej. W ramach dzia alno ci wydawniczej i promocyjnej dla ca ej
gminy, INFO wydaje miesi cznik „K czanin”, materia y promocyjne (Kalendarz na 2009 r.),
prowadzi portal internetowy www.info.kety.pl (bie cy serwis informacyjny gminy). Na
swoim koncie ma tak e nakr cenie trzech filmów:
730 lat K t w Europie, przygotowany na jubileusz 730-lecia miasta,
Po yteczna miastu o b ogos awionej matce Celinie Borz ckiej, przygotowany na
uroczysto dzi kczynn za beatyfikacj siostry zmartwychwstanki,
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Od rzemios a do przedsi biorczo ci dokumentuj cy transformacj tego zawodu w
tach.

VI.1.3 Muzeum im. Aleksandra K osi skiego
Istotnym podmiotem w yciu kulturalnym gminy jest muzeum im.
Aleksandra K osi skiego. Pocz tki tej placówki w K tach zwi zane s
z kolekcjonersk pasj Aleksandra K osi skiego (1892-1974), który
w swojej ostatniej woli przekaza miastu i jego mieszka com zbieran przez ca e ycie
kolekcj historycznych pami tek, do dzi stanowi
trzon muzealnych zbiorów. Na jej bazie
w jubileuszowym roku 1977 utworzone zosta y Zbiory Historyczne Miasta K ty. Ich siedziba
znajdowa a si w kamienicy przy ul. Mickiewicza 1. 2 maja 1983 r. Zbiory Historyczne obj o
patronatem Muzeum Okr gowe w Bielsku-Bia ej. Utworzony zosta oddzia tej placówki pod
nazw Muzeum w K tach. W roku 1994 Wojewoda Bielski nada Muzeum w K tach imi
Aleksandra K osi skiego. Rok pó niej ekspozycj przeniesiono do zabytkowej kamienicy przy
ckim Rynku. Kolejna zmiana nast pi a w roku 2000. Na okres trzech lat administratorem
zbiorów muzealnych sta si k cki Dom Kultury. W roku 2003 nak adem Urz du Gminy K ty
zako czono renowacj pomieszcze I pi tra kamienicy, w której mie ci si muzeum.
Powsta y dzi ki temu nowe pomieszczenia biurowe oraz sale na wystawy czasowe
i organizowane cyklicznie "Wieczory przy armacie".
Z pocz tkiem roku 2004 Gmina K ty powo a do ycia now instytucj : Muzeum im.
Aleksandra K osi skiego w K tach, które przej o od bielskiej placówki pe
opiek
merytoryczn
nad zbiorami. Kolekcja, znacznie wzbogacona g ównie dzi ki darom
mieszka ców miasta i gminy, liczy obecnie blisko 4 tys. eksponatów, dokumentuj cych
histori , sztuk oraz ycie codzienne K t i okolicy. W marcu 2005 roku otwarta zosta a nowa
ekspozycja sta a na parterze budynku. W roku 2007 Muzeum uzyska o certyfikat systemu
zarz dzania jako ci ISO 9001.

VI.2 Instytucje kulturalne w so ectwie
VI.2.1 Orkiestra d ta przy Ochotniczej Stra y Po arnej
Orkiestr d
w Bulowicach, dzia aj
Po arnej, tworzy 22 muzyków.

przy istniej cej od 1926 r. Ochotniczej Stra y

VI.3 Sport w gminie
ównym o rodkiem rekreacyjnym na terenie gminy jest O rodek Sportu i Rekreacji
w K tach. W sk ad kompleksu wchodzi kryta p ywalnia oraz hala sportowa. Wyposa enie
OSiR umo liwia m.in. korzystanie z hydromasa y, solarium b
gabinetu kosmetycznego.
Organizowane s zaj cia Aqua Aerobic, prowadzona jest tak e rehabilitacja ruchowa
w wodzie. Z hali sportowej korzysta mog indywidualni klienci oraz grupy zorganizowane.
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VI.4 Sport w so ectwie
Jednym z wa niejszych wydarze sportowych, odbywaj cych si corocznie w Bulowicach,
jest otwarty Turniej w siatkówce pla owej o puchar Burmistrza Gminy K ty – LKS Bulowic.
W sierpniu 2008 r. odby a si jego pi ta edycja. Równie istotnym wydarzeniem sportowym
jest memoria Andrzeja Malarza.

VI.4.1 Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”
Na terenie so ectwa dzia a Ludowy Klub Sportowy „Bulowice”. Jego historia si ga pocz tków
drugiej po owy XX wieku, kiedy to od 1953 r. pod nazw LZS prowadzi on wyrównan walk
z najsilniejszymi ekipami z O wi cimia. LKS Bulowice mo e poszczyci si
kilkoma du ymi osi gni ciami (np. roczna kadencja w IV lidze w 1996 roku,
z której zosta jednak w trakcie sezonu zdegradowany do ni szej ligi ze
wzgl du na problemy finansowe). Dru yna z Bulowic gra a ze znanymi
obecnie klubami: np. Zag ebie Sosnowiec, Szczakowianka Jaworzno, Górnik
Zabrze
II,
Beskid
Skoczów
oraz
BKS
Bielsko-Bia a.
W Bulowicach pierwsze kroki stawiali m.in. Andrzej Wojty a (by y bramkarz
TS Podbeskidzia Bielsko-Bia ej, a obecnie Beskidu Skoczów), Piotr
Wysog d (by y zawodnik Piasta Gliwice, obecnie Carbo Gliwice) oraz Jacek
Zdj cie 4.
Kurzy o (by y zawodnik Szczakowianki Jaworzno, obecnie Zapora Por bka).
God o LKS
Obecnie LKS Bulowice jest beniaminkiem o wi cimskiej A klasy. Jego
„Bulowice”
stadion mo e pomie ci ok. 500 kibiców, p yta boiska mierzy 103x50
metrów. Oprócz g ównej p yty na dru yna ma do dyspozycji tak e drugie
boisko, gdzie wszystkie grupy wiekowe LKS odbywaj treningi. Dzi ki zamontowanemu na
nim o wietleniu, treningi mog odbywa si tam tak e w godzinach wieczornych.
Dzia alno Klubu to nie tylko cztery sekcje pi karskie ( acy, trampkarze, juniorzy i seniorzy),
ale tak e sekcja turystyczna. Umo liwia ona zorganizowany udzia w rajdach
i ogólnopolskich zjazdach turystycznych.
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VII
Edukacja

VII.1 Edukacja w gminie
Gmina K ty jest organem prowadz cym dla przedszkoli, szkó podstawowych i gimnazjów.
W gminie funkcjonuje 10 przedszkoli samorz dowych, 9 szkó podstawowych i 7 gimnazjów.
W so ectwie
ki i so ectwie Malec nie utworzono gimnazjów, dlatego obwód Gimnazjum
w Bielanach obejmuje so ectwa: Bielany i ki, a obwód Gimnazjum w Nowej Wsi obejmuje
so ectwa: Nowa Wie i Malec. W mie cie K ty oprócz 5 Samorz dowych Placówek
Wychowania Przedszkolnego funkcjonuje Przedszkole Sióstr Zmartwychwstania Pa skiego
im. b . matki Celiny Borz ckiej, a w so ectwie Malec Niepubliczne Przedszkole „Pod D bami”.
Jako samodzielne placówki dzia aj Samorz dowe Placówki Wychowania Przedszkolnego
w Bielach i Nowej Wsi. Trzy przedszkola wiejskie dzia aj w strukturach Zespo ów szkó
w Bulowicach, Witkowicach, kach.
Rada Miejska w K tach po czy a w Zespo y Szkó nast puj ce placówki:
1) Szko Podstawow nr 1 im. w. J. Kantego w K tach i Gimnazjum nr 1 im. F.
Dyczkowskiego w K tach w Zespó Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w K tach
z siedzib w K tach ul. Sobieskiego nr 6,
2) Szko Podstawow nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w K tach i Gimnazjum
nr 2 im. J. Paw a II w K tach w Zespó Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w K tach
z siedzib K tach ul. Wyspia skiego nr 1,
3) Szko Podstawow nr 3 w K tach im. Bohaterów Westerplatte w K tach
i Gimnazjum nr 3 w K tach w Zespó Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w K tach
z siedzib w K tach ul. Szkolna nr 3,
4) Szko Podstawow w Nowej Wsi im. gen. W . Sikorskiego w Nowej Wsi
i Gimnazjum w Nowej Wsi w Zespó Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi
z siedzib w Nowej Wsi ul. Konarskiego 4,
5) Szko Podstawow w Bielanach im. T. Ko ciuszki w Bielanach i Gimnazjum
w Bielanach w Zespó Szkolno-Gimnazjalny w Bielanach z siedzib w Bielanach
ul. cka nr 2,
6) Szko Podstawow w kach im. M. Konopnickiej i Samorz dow Placówk
Wychowania Przedszkolnego w
kach w Zespó Szkolno-Przedszkolny
w kach z siedzib
kach ul. Akacjowa nr 28,
7) Szko Podstawow w Bulowicach im. T. Ko ciuszki, Gimnazjum w Bulowicach
i Samorz dow Placówk Wychowania Przedszkolnego w Bulowicach w Zespó
Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach z siedzib w Bulowicach ul. Bielska nr 59,
8) Szko Podstawow w Witkowicach im. B. Obary, Gimnazjum w Witkowicach
i Samorz dow Placówk Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach
w Zespó Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach z siedzib w Witkowicach ul.
Beskidzka nr 98.
Szko y podstawowe i gimnazja po czone w zespó mieszcz si w tym samym budynku
natomiast przedszkola, które wchodz w sk ad zespo ów posiadaj odr bne budynki.
Obs uga ekonomiczno-administracyjna wszystkich przedszkoli, szkó podstawowych,
gimnazjów i zespo ów szkó jest scentralizowana i nale y do statutowej dzia alno ci Zak adu
Obs ugi Szkó i Przedszkoli Samorz dowych w K tach.
W 2004 r. zosta y z one wnioski o dofinansowanie zada obj tych Programem na rzecz
spo eczno ci romskiej w Polsce. Gmina otrzyma a pomoc finansow w wysoko ci 2000 z na
likwidacj barier edukacyjnych oraz 4000 z na zakup podr czników i wyprawek szkolnych.
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Dwa lata pó niej gmina w ramach Rz dowego programu wspierania powstawania i realizacji
regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m odzie y
pozyska a 9760 zl na aktywizacj i wspieranie jednostek samorz du terytorialnego oraz
organizacji pozarz dowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej
o charakterze dydaktycznym.
W latach 2005-2006 dzi ki programowi Pracownie komputerowe dla szkó powsta o 7 takich
pracowni. Z kolei aplikowanie do programu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
zaowocowa o kolejnymi 2 pracowniami.

VII.2 Edukacja w so ectwie
Dzieci
w
wieku
przedszkolnym
ucz szczaj
w Bulowicach do Samorz dowej Placówki Wychowania
Przedszkolnego. Po uko czeniu tego stopnia edukacji,
zapisywane s za do Szko y Podstawowej oraz
Gimnazjum. Te instytucje edukacyjne dzia aj
w strukturze Zespo u Szkolno-Przedszkolnego. Zespó
Szkolno-Przedszkolny
posiada
20
pomieszcze
szkolnych, w tym 17 sal lekcyjnych, 2 pracownie
komputerowe, 1 sal gimnastyczn , 37 komputerów
(w tym 33 z dost pem do Internetu).

Zdj cie 5. Samorz dowa placówka
wychowania przedszkolnego

Tabela 3. Placówki edukacyjne na terenie so ectwa Bulowice w roku szkolnym 2007/2008
Liczba
Liczba
Liczba etatów
Placówka
Adres
dzieci
oddzia ów
nauczycielskich
Samorz dowa Placówka
ul. Bielska 38, 3279
3
5,6
Wychowania Przedszkolnego
652 Bulowice
Szko a Podstawowa im.
ul. Bielska 59, 32282
12
19,8
Tadeusza Ko ciuszki
652 Bulowice
Gimnazjum
ul. Bielska 59, 32146
6
14,4
652 Bulowice
ród o: Urz d Gminy K ty

W 2006 r. zako czono trwaj
trzy lata rozbudow budynku Szko y Podstawowej – jej
rezultatem s dodatkowe sale lekcyjne dla gimnazjalistów.

VII.2.1 Historia Szko y Podstawowej im. Tadeusza Ko ciuszki
Kroniki szko y w Bulowicach si gaj 1844 roku - wtedy to pojawi si zamys jej stworzenia.
Ówczesny proboszcz ks. Tobiasz Jab ski w 1846 roku zbudowa plebani i szko - dzisiaj
mie ci si w niej przedszkole. W schematyzmach galicyjskich - Rocznik do 1861 roku widnieje zapis, który mówi, e w Bulowicach za ono Szko Ludow , jednoklasow , której
prowadzenie powierzono Józefowi Pobudkiewiczowi. Dwustu ucz szczaj cych do niej uczniów
uczy o si modlitwy, czytania, rachowania oraz piewania. Pomi dzy latami 1865-1909 szko a
stopniowo rozszerzy a ilo
klas do trzech. Szko kierowa Karol W grzynek, rodowity
bulowianin, którego wspomagali Wincenty Nycz i Jan Bitner.
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Kroniki szko y nie s niestety kompletne zapewne za spraw wojennej zawieruchy. O latach
mi dzywojennych wiadomo tylko tyle, e szko do roku 1939 kierowa Kazimierz Karolini,
natomiast w czasie trwania II wojny w szkole
nauczano w j zyku niemieckim, a dyrektorem by
Niemiec. W ko cowej fazie wojny w szkole urz dzono
radziecki szpital wojskowy. Pierwsza powojenna
kierowniczka Aniela Sablik 15 kwietnia 1945 roku
zanotowa a, e po opuszczeniu szko y przez Armi
Czerwon budynek trzeba by o doprowadzi do
porz dku - wybite szyby, zniszczone drzwi i szkolny
sprz t. Do nauki by o jednak wielu ch tnych. „Nauka
odbywa a si w ci kich warunkach, - zanotowano
w kronice - klasa siódma liczy a siedemdziesi ciu
Zdj cie 6. Szko a podstawowa
trzech uczniów (...), brak ksi ek i pomocy
w Bulowicach
naukowych. Nauczycielstwo dochodzi o pieszo na
nauk z K t ".
W roku szkolnym 1945/46 obowi zki kierownika pe ni Karol J czalik (po jego mierci szko
prowadzi a ona - Anna J czalik), dziewi ciu nauczycieli doje
o b
dochodzi o do
placówki, by uczy . W 1958 roku powo ano Komitet Budowy Szko y (jego przewodnicz cym
by Klemens Matyszkowicz), dzi ki któremu powsta a obecnie istniej ca placówka. Stary
budynek by ju za ciasny i nie móg pomie ci pi ciuset uczniów. Ale, jak g osi zapis
w kronice - ,,tok prac zwi zanych z budow szko y posuwa si wolno". Trudno by o zebra
fundusze na uko czenie budowy, bo i sk adka by a niema a - 1500 z na rodzin . Po zimie
stulecia, 10 maja 1963 roku rozpocz to budow szko y.
„Witaj nowa szko o" g osi napis nad wej ciem nowo otwartej podstawówki 30 sierpnia 1964
roku. Pierwszym kierownikiem nowej szko y zostaje Anna J czalik, a grono pedagogiczne
liczy szesna cie osób. Dzia alno artystyczna i sportowa wyra nie stanowi domen uczniów
szko y w Bulowicach. Za spraw dyrektora Mre cy, od 1965 r. b
cego nauczycielem
plastyki dzieci maj spore osi gni cia w krajowych i mi dzynarodowych konkursach
szkolnych, cho tematy nie zawsze by y wdzi czne (jak chocia by „Lenin yje w ród nas").
Wówczas to staje pomnik patrona szko y Tadeusza Ko ciuszki. Coraz cz ciej pojawiaj si
w prasie informacje o osi gni ciach ma ych sportowców z Bulowic - przez kilka lat w szkole
odbywaj si Powiatowe Mistrzostwa Gimnastyczne. Sukcesami mo e pochwali si kó ko
plastyczne, techniczne i zespó wokalny. W bulowickiej podstawówce powstaje pierwsza
w województwie krakowskim galeria malarstwa dzieci cego. O sukcesach dzieci i ich
opiekunów-nauczycieli wiadcz do dzi stoj ce i wisz ce na korytarzach szko y dyplomy
i puchary. Szko a organizuje dla dzieci wy cigi kolarskie, biegi prze ajowe, turniej pi cioboju.
W latach 70-tych szko a, szukaj c pieni dzy, cz sto organizowa a kolonie dla dzieci z innych
regionów.
Od 1986 dyrektorem szko y jest Jan Ko cielnik. W 1987 roku szko a go ci delegacj
z Czeskiego Cieszyna - najwi kszej szko y na Zaolziu. Wspó praca z nimi dawa a nam okazj
do wymiany m odzie y i zaprezentowania naszych osi gni , a i my mogli my si nauczy " mówi dyrektor Ko cielnik.
Spotkania na festiwalu piosenki szkolnej, zabawy karnawa owe i konkursy przebiera ców –
to ju cykliczne imprezy. Od 1986 roku odbywa si Turniej Tenisa Sto owego o puchar
dyrektora szko y. W 1987 roku, w ramach prac technicznych, uczniowie przy wspó pracy ze
Spó dzielni Inwalidów w K tach produkuj
wieczniki eksportowane do Szwecji. Za
zarobione pieni dze szko a kupuje sprz t TV (790 tys. z ).
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Corocznie obchodzony Dzie Patrona Szko y przeobrazi si z czasem w historyczne
przedstawienie. Dzieci, prezentuj c wybran przez siebie posta historyczn , przebieraj si
w epokowe stroje, samodzielnie wykonuj dekoracj , pieczo owicie ucz si swych ról – to
pomaga w zainteresowaniu ich histori - mówi dyrektor szko y.
Od lat 90-tych co roku odbywa si w szkole Konkurs Szopek Bo onarodzeniowych. Niektóre
szopki sw urod i precyzj wykonania przys aniaj nawet te krakowskie.
Na prze omie wrze nia i pa dziernika, przychodzi kolej na konkurs na najpi kniejszy bukiet
z kwiatów ywych i suszonych. Dla tych, którzy wol si sprawdzi z wiedzy o j zyku
polskim, organizowany jest konkurs ortograficzny i czytelniczy. Dzi ki tym imprezom kr g
chc cych zaprezentowa swoje umiej tno ci, ci gle si poszerza.
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VIII
Opieka zdrowotna

VIII.1 Opieka zdrowotna w gminie
Opieka zdrowotna finansowana ze rodków publicznych zapewniona jest przez Gminny
Zak ad Opieki Zdrowotnej w K tach oraz przez zak ady niepubliczne: NZOZ „Eskulap”, NZOZ
„Hipokrates”, NSZOO „Oculo Med.”, NZOZ Praktyk lekarza rodzinnego Halin
ubikBachniak, NZOZ „STOMKENT”, SCS „Medicus”, Dariusza Zinkowskiego (gabinet
stomatologiczny w Witkowicach). Ponadto opiek wiadcz gabinety prywatne.
Gminny Zak ad Opieki Zdrowotnej funkcjonuje w gminie K ty od 1 lipca 1999 r. Jego siedziba
mie ci si w mie cie K ty, przy ul. Sobieskiego 45. ZOZ wiadczy tak e opiek ca odobow .
W sk ad jego struktury wchodz :
a) Przychodnia Zdrowia w K tach (ul. Sobieskiego 35a);
b) Przychodnia Zdrowia w K tach (ul. Sobieskiego 45);
c)
rodek Zdrowia w Bulowicach;
d)
rodek Zdrowia w Witkowicach;
e) Punkt Lekarski w Malcu;
f)
rodek Zdrowia w Bielanach.
Dora
pomoc lekarsk zapewnia mieszka com Podstacja Pogotowia Ratunkowego
w K tach.

VIII.2 Opieka zdrowotna w so ectwie
Mieszka cy Bulowic mog liczy na profesjonaln pomoc personelu zatrudnionego w O rodku
Zdrowia w Bulowicach, znajduj cym si przy ul. Bielskiej 63. O rodek dysponuje liczb
etatów medycznych (tj. lekarzy) w wysoko ci 1,35 oraz 4 etatami dla piel gniarek.
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IX
Bezpiecze stwo mieszka ców w so ectwie

IX.1 Przest pstwa i wykroczenia na terenie so ectwa
W 2007 r. na terenie Bulowic pope niono 46 przest pstw – 11 z nich zosta o pope nionych
przez nietrze wych kierowców. Poza wy ej wymienionymi dosz o tak e do 282 wykrocze ,
z czego 180 wymaga o interwencji w miejscu publicznym lub zamieszkania, 97 sko czy o si
ukaraniem sprawców mandatem karno-kredytowym, a prowodyrów 5 wykrocze
umieszczono w izbie wytrze wie .
Tabela 4. Przest pstwa i wykroczenia pope nione na terenie so ectwa Bulowice w 2007 r.
Liczba przest pstw
Kategoria przest pstw i wykrocze
i wykrocze
przest pstwa ogó em
46
zatrzymania nietrze wych
w tym
11
kieruj cych
wykroczenia ogó em
282
ukaranie mandatem karno97
-kredytowym
interwencja w miejscu
w tym
180
publicznym i zamieszkania
zatrzymanie w izbie
5
wytrze wie
ród o: Komisariat Policji w K tach

Oprócz policjantów, nad bezpiecze stwem mieszka ców so ectwa czuwaj tak e stra acy
z Ochotniczej Stra y Po arnej. W 2007 r. zmuszeni byli do interwencji przy dwóch po arach.
Odnotowano tak e sze interwencji z powodu ma ych zagro
.

IX.2 Ochotnicza Stra Po arna w Bulowicach
Ochotnicza Stra Po arna w Bulowicach zosta a za ona w 1912 roku. Pierwsza remiza,
postawiona w 1914 r., sp on a w 1937 r.
Dwa lata pó niej rozpocz to jej odbudow ,
doko czono j w roku 1947. Kolejne prace
remontowe dotycz ce remizy zwi zane by y
z jej rozbudow , prowadzon w latach 19561958. OSP Bulowice mo e poszczyci si
otym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
(z 1989 r.).
W 2008 r. bulowicka Ochotnicza Stra
Po arna liczy a 52 czynnych, 7 honorowych
oraz 1 wspieraj cego cz onka.
Na
wyposa eniu
OSP
oraz
Policji
w Bulowicach znajduj si dwa samochody
Zdj cie 7. Remiza OSP w Bulowicach
bojowe(lekki
oraz
redni
samochód
ratowniczo-ga niczy), pi motopomp, jedna
pompa szlamowa, a tak e jeden agregat pr dotwórczy.
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X
Rynek pracy

X.1 Gospodarka w gminie
Najwi kszym przedsi biorstwem i wa nym pracodawc w gminie jest Grupa K ty S.A. na
któr sk ada si 20 spó ek zale nych dzia aj cych w ró nych lokalizacjach, zatrudniaj cych
cznie ponad 2700 pracowników. Siedzib Grupy oraz 5 spó ek zale nych, a tak e lokalizacj
cz ci jej zak adów produkcyjnych, jest miasto K ty. Spó ki zale ne zlokalizowane s tak e
w nieodleg ych Bielsku-Bia ej oraz Tychach. Przedsi biorstwo zajmuje 251 miejsce na li cie
500 najwi kszych przedsi biorstw w Polsce wed ug rankingu „Rzeczpospolitej”, z rocznymi
obrotami w wysoko ci ponad 1 mld z (2006 r.).
Podstawowym przedmiotem dzia alno ci Grupy jest dzia alno
produkcyjna, handlowa
i us ugowa w zakresie przetwórstwa aluminium i jego stopów oraz dzia alno produkcyjna
i handlowa w zakresie wytwarzania materia ów na opakowania z tworzyw sztucznych
i papieru. Obydwie bran e w ostatnich latach szybko rosn i maj korzystne prognozy.
Przetwórstwem aluminium firma zajmuje si od ponad pó wiecza, obecnie koncentruje si na
nowoczesnej i perspektywicznej (jak si ocenia) produkcji rynkowej: wyrobach wyciskanych
i opakowaniach gi tkich, przede wszystkim dla budownictwa oraz artyku ów
konsumpcyjnych. Przedsi biorstwo eksportuje swoje wyroby do kilkudziesi ciu krajów,
ównie cz onków Unii Europejskiej. Jest te jedn z bardziej znanych i cenionych przez
inwestorów firm gie dowych w Polsce. W strukturze w cicielskiej Grupy K ty S.A. dominuj
otwarte fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne (m.in. z grupy ING, PZU,
Commercial Union, Reiffeisen).
Z punktu widzenia lokalnego potencja u rozwojowego obecno tak nowoczesnego i silnego
finansowo przedsi biorstwa mo e sta si wiod cym czynnikiem modernizacji i rozwoju
lokalnych przedsi biorstw oraz tworzenia, równie poza Grup K ty S.A., nowych miejsc
pracy wysokiej jako ci.
Jak na tak ma gmin , stosunkowo dobrze rozwini te jest podstawowe otoczenie biznesu –
na terenie gminy dzia aj
oddzia y 8 banków, 3 oddzia y Spó dzielczych Kas
Oszcz dno ciowo-Kredytowych, obecne s firmy rachunkowe, doradztwa prawnego oraz
firma konsultingowa. K ty dysponuj te lokaln baz noclegow i gastronomiczn .
Pomimo korzystnego profilu gospodarczego gmina K ty jest w rankingu gmin Ma opolski
stosunkowo s abo oceniana pod wzgl dem klimatu inwestycyjnego – K ty klasyfikowane s
w rodkowej grupie gmin, ze wska nikiem syntetycznym na poziomie 30 pkt na 100
mo liwych (a nale y pami ta , e ranking obejmuje wszystkie gminy,
cznie ze
zdecydowanie rolniczymi). Prawdopodobnym ród em tak s abej oceny jest utrudniona
obecnie dost pno komunikacyjna do Krakowa (ranking nie bierze pod uwag dost pno ci
od strony
ska i Podbeskidzia) oraz brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.
Obecnie na terenie gminy dzia a 2086 przedsi biorców, z tego 71,67% przedsi biorców
posiada swoje siedziby na terenie Miasta K ty, pozosta ych 591 firm zlokalizowanych jest
w so ectwach gminy.
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Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie poszczególnych so ectw gminy K ty w 2008 r.
Liczba
Liczba
Miejscowo w
Liczba
podmiotów
przedsi biorców
której
podmiotów
wpisanych do
wpisanych do
%
przedsi biorca
gospodarczych
ewidencji
KRS
posiada
dzia alno ci
siedzib
gospodarczej
ty
1495
1424
71
71,67
Bielany
77
77
3,69
Bulowice
191
189
2
9,16
ki
57
55
2
2,73
Malec
41
38
3
1,97
Nowa Wie
173
170
3
8,29
Witkowice
52
51
1
2,49
Ogó em
2086
2004
82
100
ród o: Urz d Gminy K ty

X.2 Gospodarka w so ectwie
W Bulowicach dzia a 191 przedsi biorców, co stanowi 9,16% ogó u zarejestrowanych
przedsi biorców w gminie K ty. Prowadzona na obszarze so ectwa dzia alno gospodarcza
jest zró nicowana. W ród firm mo na wyró ni „Zajazd na Skarpie” – prowadz cy dzia alno
gastronomiczn , Tanel - wytwarzaj cy meble, „ZIEL-PLAST” PPUH – produkuj cy wyroby
i opakowania z tworzyw sztucznych oraz firmy zajmuj ce si handlem artyku ami
spo ywczymi i przemys owymi. Tury ci, chc cy skorzysta z noclegu na terenie Bulowic,
mog wynaj pokój w Motelu Marten, mieszcz cym si przy ul. Bielskiej 231.

X.3 Bezrobocie w gminie
Spo ród wszystkich bezrobotnych mieszka ców gminy K ty, a 27,1% mie ci si
w przedziale wiekowym 45-54 lata. Kolejna ¼ ogó u pozbawionych pracy ma 25-34 lata.
Pozosta e grupy s wyra nie mniej liczne – bezrobotni w wieku niemobilnym, tj. posiadaj cy
minimum 55 lat, stanowi tylko 8,6%.
Tabela 5. Struktura wieku osób bezrobotnych w gminie K ty – II kwarta 2008 r.
ty
Wiek
% ogó u
liczba
18-24 lat
251
19,1
25-34 lat
335
25,5
35-44 lat
258
19,7
45-54 lat
356
27,1
55 i wi cej
112
8,6
Ogó em
1312
100
ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach

Mieszka cy gminy K ty legitymuj cy si dyplomem wy szej uczelni, relatywnie najrzadziej
do wiadczaj trudno ci ze znalezieniem pracy – spo ród wszystkich bezrobotnych, stanowi
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oni tylko 7,4 %. W odwrotnej sytuacji znajduj si ci, którzy sw edukacj zako czyli na
zasadniczej szkole zawodowej – reprezentuj oni 35,8% bezrobotnych. Znaczn cz
szukaj cych pracy stanowi tak e osoby, które uko czy y najwy ej gimnazjum (24,2%) lub
policealn albo redni szko zawodow (21,3%).
Tabela 6. Struktura wykszta cenia osób bezrobotnych w gminie K ty – II kwarta 2008 r.
Wykszta cenie

ty
Liczba

%
ogó u

gimnazjalne i poni ej

317

24,2

zasadnicze zawodowe
rednie ogólnokszta ce

470
148

35,8
11,3

policealne i rednie zawodowe

280

21,3

97
1312

7,4
100

wy sze
Ogó em

ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach

W gminie K ty najci ej znale prac osobom posiadaj cym minimalny, czyli jednoroczny
sta pracy (do tej grupy nale y co czwarty bezrobotny), b
te nie mog cym si pochwali
adnym do wiadczeniem zawodowym (18,2%). Niewiele mniej jest osób bezrobotnych
maj cych w swym dorobku 1-5 lat pracy. Stosunkowo najrzadziej poszukuj pracy
mieszka cy, którzy zdo ali przepracowa przynajmniej 30 lat (4,6%).
Tabela 7. Bezrobotni wed ug sta u pracy w gminie K ty – II kwarta 2008 r.
ty
Sta pracy
liczba
% ogó u
Do 1 roku
336
25,6
1-5 lat
224
17,1
5-10 lat
139
10,6
10-20 lat
169
12,9
20-30 lat
11,0
144
pow. 30 lat
61
4,6
bez sta u
239
18,2
Ogó em
1312
100
ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach

Powa nym problemem w gminie K ty jest bezrobocie chroniczne, tj. pozostawanie poza
rynkiem pracy przez okres d szy ni 24 miesi ce. W takiej sytuacji znalaz o si a 26,3%
wszystkich bezrobotnych. Równie wysoki odsetek (19,3%) stanowi osoby nie mog ce
znale zatrudnienia przez 6-12 miesi cy. Mieszka cy szukaj cy pracy przez 3-6 miesi ce
stanowi 16,2%. Najmniej jest tych bezrobotnych, którzy potrafili upora si z brakiem
zatrudnienia w ci gu jednego miesi ca.
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Tabela 8. Bezrobotni wed ug czasu pozostawania bez pracy w gminie K ty – II kwarta 2008 r.
Czas pozostawania
bez pracy
Do 1 m-ca
1-3 m-cy
3-6 m-cy
6-12 m-cy
12-24 m-cy
pow. 24 m-cy
Ogó em

ty

% ogó u
10,8
13,6
16,2
19,3
13,8
26,3
100
ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach
liczba
142
178
212
253
181
346
1312

X.4 Bezrobocie w so ectwie
W drugim kwartale 2008 r. w o wi cimskim Powiatowym Urz dzie Pracy zarejestrowanych
by o 159 bezrobotnych z so ectwa Bulowice. Stanowili oni a 33,6% ogó u bezrobotnych
z gminy – najwi cej spo ród wszystkich miejscowo ci. W ród 159 osób nie posiadaj cych
pracy, znalaz y si 104 kobiety, co stanowi ponad 65% ogó u bezrobotnych.
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Tabela 9. Ilo bezrobotnych w poszczególnych miejscowo ciach gminy K ty – II kwarta 2008 r.
Miejscowo ci
ilo
ilo
% bezrobotnych
% ogó u
gminy K ty
bezrobotnych
bezrobotnych
kobiet w ogóle
bezrobotnych
kobiet
w gminie (bez
bezrobotnych
miasta K ty)
w miejscowo ci
Bielany
57
35
12,2
61,4
Bulowice
159
104
33,6
65,4
ki
38
26
8,1
68,4
Malec
36
24
7,6
66,6
Nowa Wie
128
83
27,1
64,8
Witkowice
54
38
11,4
70,3
Ogó em
472
310
100
65,7
ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach

Struktura p ci bezrobotnych
w poszczególnych miejscowo ciach gminy K ty (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bielany

Bulowice

ki

bezrobotne kobiety

Malec
bezrobotni m

Nowa Wie

Witkowice

czy ni

ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach

Analiza wieku pozbawionych pracy mieszka ców Bulowic wskazuje, e problem bezrobocia
dotyka przede wszystkim osób w wieku 25-34 lat. Stanowi oni 31,5% ogó u bezrobotnych.
Ludno w wieku 35-44 lat to niemal 22%, za co pi ty mieszkaniec pozbawiony pracy ma
45-54 lata. Niewiele mniej, bo 18,2%, stanowi osoby najm odsze, czyli w wieku 18-24 lat.
Tabela 10. Struktura wieku osób bezrobotnych w poszczególnych miejscowo ciach gminy K ty – II
kwarta 2008 r.
Bielany
Wiek
Bulowice
ki
Malec
Nowa Wie
Witkowice
liczba
%
liczba
%
liczba
%
liczba
%
liczba
%
liczba
%
ogó u
ogó u
ogó u
ogó u
ogó u
ogó u
18-24 lat
13
22,8
29
18,2
8
21,1
15
41,7
30
23,5
14
25,9
25-34 lat
15
26,3
50
31,5
10
26,3
7
19,4
36
28,2
14
25,9
35-44 lat
10
17,6
34
21,4
8
21,1
9
25,0
24
18,6
13
24,1
45-54 lat
13
22,8
33
20,7
10
26,3
4
11,1
31
24,2
9
16,7
55 i wi cej
6
10,5
13
8,2
2
5,2
1
2,8
7
5,5
4
7,4
100
100
38
100
36
100
128
100
54
100
Ogó em
57
159
ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach
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Struktura wieku bezrobotnych
w poszczególnych miejscowo ciach gminy K ty (%)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bielany

Bulowice

ki

18-24

25-34

Malec

35-44

Nowa Wie

45-54

Witkowice

55 i wi cej

ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach

Posiadanie redniego ogólnokszta cego wykszta cenia wydaje si w Bulowicach by
najlepszym zabezpieczeniem przed brakiem pracy – bezrobotni z takim wiadectwem
stanowi tylko 9,4% ogó u bezrobotnych. W zupe nie innej sytuacji znajduj si mieszka cy,
którzy uko czyli zasadnicz szko zawodow – jest ich ponad 38%. Znaczny odsetek
ludno ci nie mog cej znale pracy stanowi tak e osoby, które uko czy y b
najwy ej
gimnazjum (20,8%), b
szko policealn lub redni zawodow (21,3%). Co dziesi ty
bezrobotny ma za sob uko czone studia.
Tabela 11. Struktura wykszta cenia osób bezrobotnych w poszczególnych miejscowo ciach gminy
ty – II kwarta 2008 r.
Wykszta cenie
gimnazjalne
i poni ej
zasadnicze
zawodowe
rednie
ogólnokszta ce
policealne
i rednie zawodowe
wy sze
Ogó em

Bielany
%
Liczba
ogó u

Bulowice
%
Liczba
ogó u

ki

Malec

Liczba

%
ogó u

Liczba

%
ogó u

Nowa Wie
%
Liczba
ogó u

Witkowice
%
Liczba
ogó u

10

17,6

33

20,8

11

28,9

7

19,4

30

23,4

8

14,8

21

36,8

61

38,4

11

28,9

12

33,3

40

31,3

22

40,8

5

8,8

15

9,4

2

5,4

3

8,3

12

9,4

10

18,5

15

26,3

34

21,3

7

18,4

9

25,0

31

24,2

10

18,5

6
57

10,5
100

16
159

10,1
100

7
38

18,4
100

5
36

14,0
100

15
128

11,7
100

4
54

7,4
100

ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach
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Struktura wykszta cenia bezrobotnych
w poszczególnych miejscowo ciach gminy K ty (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bielany

Bulowice

gimnazjalne i poni ej
policealne i rednie zawodowe

ki

Malec

zasadnicze zawodowe
wy sze

Nowa Wie

Witkowice

rednie ogólnokszta

ce

ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach

Mieszka ców Bulowic posiadaj cych minimum 30-letni sta pracy problem bezrobocia dotyka
relatywnie rzadko – w ogóle bezrobotnych z miejscowo ci tylko 4,4% posiada tak znaczne
do wiadczenie zawodowe. Powa ne k opoty ze znalezieniem zatrudnienia maj osoby b
z 10-20-letnim sta em (18,9%), b
ze sta em zamykaj cym si w zakresie od jednego
roku do pi ciu lat (18,2%). Spo ród wszystkich bezrobotnych, 17,6% nie posiada w ogóle
adnego sta u zawodowego.
Tabela 12. Bezrobotni wed ug sta u pracy w poszczególnych miejscowo ciach gminy K ty – II
kwarta 2008 r.
Bielany
Sta pracy
Bulowice
ki
Malec
Nowa Wie
Witkowice
%
%
%
%
%
%
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
ogó u
ogó u
ogó u
ogó u
ogó u
ogó u
Do 1 roku
19
33,3
22
13,8
10
26,3
9
25,0
30
23,4
16
29,7
1-5 lat
8
14,0
29
18,2
8
21,1
6
16,7
29
22,7
9
16,7
5-10 lat
7,0
25
15,8
2
5,3
4
11,1
12
9,4
7
12,9
4
10-20 lat
7
30
12,3
18,9
10
26,3
5
13,9
17
13,3
4
7,4
20-30 lat
5
8,8
18
11,3
1
2,6
4
11,1
10
7,8
4
7,4
pow. 30 lat
1
1,8
7
4,4
2
5,3
0
0
4
3,1
2
3,7
bez sta u
13
28
22,8
17,6
5
13,1
8
22,2
26
20,3
12
22,2
100
100
38
100
36
100
128
100
54
100
Ogó em
57
159
ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach
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Struktura sta u pracy bezrobotnych
w poszczególnych miejscowo ciach gminy K ty (%)

100%
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80%
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60%
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40%
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20%
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0%
Bielany

do 1 roku

Bulowice
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ki

5-10 lat

Malec

10-20 lat

Nowa Wie

20-30 lat

Witkowice

pow. 30 lat

bez sta u

ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach

Powa nym problemem w so ectwie Bulowice jest chroniczne bezrobocie, czyli poszukiwanie
pracy przez d ej ni 24 miesi ce. W takiej sytuacji znajduje si 23,2% bezrobotnych
z Bulowic. Niewiele mniej jest osób szukaj cych zatrudnienia przez 1-3 miesi ce – 22,7%.
Równie istotn grup stanowi osoby pozostaj ce bez pracy przez okres 6-12 miesi cy – jest
to niemal 17% ogó u.
Tabela 13. Bezrobotni wed ug czasu pozostawania bez pracy w poszczególnych miejscowo ciach
gminy K ty – II kwarta 2008 r.
Czas
Bielany
Bulowice
ki
Malec
Nowa Wie
Witkowice
pozostawa
%
%
%
%
%
%
nia bez
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
ogó
u
ogó
u
ogó
u
ogó
u
ogó
u
ogó
u
pracy

Do 1 m-ca
4
7,0
17
1-3 m-cy
8
14,1
36
3-6 m-cy
13
22,8
17
6-12 m-cy
17,5
27
10
12-24 m-cy
10
17,5
25
pow. 24 m21,1
12
37
cy
ogó em
57
100 159
ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O

10,7
22,7
10,7
16,9
15,8

6
5
4
8
8

15,8
13,1
10,5
21,1
21,1

7
9
0
9
5

19,4
25,0
0
25,0
13,9

10
25
20
35
18

7,9
19,5
15,6
27,3
14,1

4
11
4
12
5

7,4
20,4
7,4
22,2
9,3

23,2

7

18,4

6

16,7

20

15,6

18

33,3

100

128

100

54

100

100
38
100
36
wi cimiu Filia w K tach
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Struktura czasu pozostawania bez pracy przez bezrobotnych
w poszczególnych miejscowo ciach gminy K ty (%)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Bielany

do 1 m-ca

Bulowice

1-3 m-ce

ki

3-6 m-cy

Malec

6-12 m-cy

Nowa Wie

12-24 m-ce

Witkowice

pow. 24 m-cy

ród o: Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu Filia w K tach
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XI
Rolnictwo

XI.1 Rolnictwo w gminie
Na terenie gminy K ty istniej optymalne warunki do prowadzenia produkcji rolniczej
(ro linnej i zwierz cej) oraz dla rozwoju wyspecjalizowanych kierunków dzia alno ci rolniczej.
W produkcji ro linnej dominuje uprawa zbó , ro lin okopowych oraz rzepaku. Produkcja
zwierz ca zosta a zdominowana przez chów ywca wieprzowego. Najpowa niejsz wad
i przeszkod w rozwoju rolnictwa jest rodzinny charakter gospodarstw rolnych oraz ich du e
rozdrobnienie.
ytki rolne stanowi 67,3% ogólnej powierzchni gminy.
W strukturze u ytków rolnych najwi kszy udzia maj grunty orne – 83,1%, nast pnie u ytki
zielone – 12,9% oraz sady – 4%. W gruntach ornych najliczniej wyst puj gleby redniej
jako ci (klasy III i IV) stanowi ce ok. 94,2% ich powierzchni. Najwi cej tych gleb wyst puje
w mie cie K ty, Witkowicach, Bulowicach, Nowej Wsi i Bielanach. Najlepsze gleby (klasy I
i II) zajmuj obszar 115,9 ha, co stanowi zaledwie 2,7 % gruntów ornych gminy – wyst puj
w Dolinie So y (Bielany), na madach.

XI.2 Rolnictwo w so ectwie
W strukturze indywidualnych gospodarstw rolnych przewa aj gospodarstwa o powierzchni
2-5 ha, których jest 257. Tylko o 8 gospodarstw mniej kwalifikuje si do przedzia u 1-2 ha,
czy gospodarstw, których powierzchnia uniemo liwia roln produkcj na wi ksz skal .
Takich gospodarstw, pozwalaj cych na czerpanie zysków ze sprzeda y p odów rolnych, jest
w so ectwie 6: 3 o powierzchni 10-15 ha oraz 3 o powierzchni wi cej ni 15 ha. W so ectwie
rozwini te jest ogrodnictwo - szczególnie uprawa warzyw grunowych oraz warzyw i kwiatów
pod os onami.
Tabela 14. Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych w so ectwie Bulowice
Gospodarstwa o
Powierzchnia u ytków
Ilo gospodarstw
powierzchni (ha)
rolnych (ha)
0-1
24
10,84
1-2
249
357,36
2-5
257
367,03
5-7
12
69,22
7 - 10
6
47,88
10 - 15
3
35,68
powy ej 15
3
129,99
Ogó em
554
1018,00
ród o: Urz d Gminy K ty

Osoby prawne prowadz ce gospodarstwa rolne na terenie so ectwa to m.in. Zgromadzenie
Braci Albertynów, Diecezja Bielsko- ywiecka, O rodek Hodowli Zarodowej w Osieku.
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XI.3 Rodzaje gleb w gminie
Na terenie Gminy K ty dominuj cym typem s gleby pseudobielicowe. S to gleby o dobrej
zasobno ci w sk adniki pokarmowe. Jednak mimo e znaczna ich cz
poddana zosta a
regulacji stosunków wodnych na stokach wzniesie , gleby te podlegaj intensywnym
procesom erozji i cz sto nie posiadaj dostatecznego uwilgotnienia. Wyst puj one g ównie
w so ectwach: Bulowice i Witkowice.
Na terenach nadzalewowych w dolinach potoków i rzeki So y wyst puj mady brunatne.
Wytworzone one zosta y z py ów i glin rednich pod cielanych piaskiem lub wirem. S to
gleby bardzo urodzajne. W warunkach optymalnego uwilgotnienia tworz kompleks pszenny
bardzo dobry lub ytni bardzo dobry. Przy okresowym nadmiarze wilgoci wykszta ca si
kompleks pszenny dobry. W przypadku czasowych niedoborów wilgoci tworz kompleks
pszenny wadliwy.
W przypadku u ytków zielonych tworz kompleks u ytków zielonych rednich. W okresach
zalegania w dolinach rzek utworów pylastych na py ach ilastych lub glinach ci kich
wytwarzaj si mady glejowe. Wyst puj one w dolinach w s siedztwie stawów
i w starorzeczach. Tworz kompleks u ytków zielonych rednich, s to gleby ci kie do
uprawy mechanicznej.
Na terenie Gminy mady glejowe wyst puj – w Bielanach, Bulowicach i w mie cie K ty.
W okolicach Witkowic i w m. K ty wyst puj równie gleby brunatne wy ugowane. Gleby te
wykszta ci y si z lessów lub piasków pod cielanych glin na zboczach wzniesie , posiadaj
odczyn kwa ny. Tworz kompleks pszenny dobry, ytni bardzo dobry i ytni s aby, zbo owopastewny mocny.
Tabela 15. Rodzaje gleb wyst puj ce w gminie K ty.
Wielko
powierzchni
[ha]
2617,0

% ca kowitej
powierzchni u ytków
rolnych
50,4

2089,1

40,3

11,8

0,2

Brunatne wy ugowane

235,5

4,6

Brunatne deluwialne

94,5

1,8

Glejowe

9,3

0,2

Glejowe deluwialne

39,1

0,8

Mady glejowe

88,7

1,7

5185,0

100

Rodzaj gleby
Pseudobielice
Mady
Brunatne w

ciwe

Ogó em:

ród o: Urz d Gminy K ty

135,7 ha gruntów, to grunty orne s abe i bardzo s abe, wyst puj plamami w obr bie Doliny
So y blisko koryta rzeki.
W u ytkach zielonych zdecydowanie przewa aj klasy: III – 242,2 ha (co stanowi 36,4%
ytków zielonych) oraz IV – 224,8 ha (co stanowi 33,8% u ytków zielonych). S to grunty
redniej jako ci bonitacyjnej. Najliczniej wyst puj one w mie cie K ty, Bulowicach
i Witkowicach. Trzeci pozycj zajmuje klasa V = 157,1 ha (23,7 % ogólnej powierzchni
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ytków zielonych gminy). Znajduj si one w so ectwie Bielany. Pozosta e stanowi znikomy
procent ogólnej powierzchni u ytków zielonych i wyst puj w Dolinie So y.

XI.4 Rodzaje gleb w so ectwie
Miejscowo
Bulowice charakteryzuje si
wyst powaniem przede wszystkim gleb
pseudobielicowych i madów. U ytki zielone rosn przewa nie na glebach glejowych. Ponadto,
relatywnie znaczn powierzchni zajmuj gleby brunatne w ciwe.
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XII
Infrastruktura techniczna

XII.1 Infrastruktura drogowa w so ectwie
Przez miejscowo przebiegaj drogi:
a) krajowa nr 52 relacji Bielsko-Bia a – G ogoczów;
b) powiatowa nr 1817K relacji Bulowice przez wie Czaniec o d ugo ci 4,9 km;
c) gminne o cznej d ugo ci 25,1km w tym o nawierzchni gruntowej 5,9 km;
d) wewn trzne stanowi ce uzupe niaj sie dróg.

XII.2 Infrastruktura telekomunikacyjna w so ectwie
W so ectwie Bulowice znajduje si
Neostrady.

850 abonentów TP SA – 42,3% z nich ma dost p do

Tabela 16. Telefonizacja poszczególnych miejscowo ci gminy K ty – stan na dzie 28 VIII 2008 r.
Ilo abonentów z
Miejscowo
Ilo abonentów
dost pem do Internetu
(Neostrada)
Bielany
419
153
Bulowice
850
360
ki
282
94
Malec
206
70
Nowa Wie
511
170
Witkowice
274
58
Ogó em
2542
905
ród o: Telekomunikacja Polska SA

XII.3 Infrastruktura gazoci gowa w so ectwie
Przez so ectwo biegnie 67,3 km gazoci gu – najwi cej ze wszystkich miejscowo ci w gminie.
Rekordowa, na tle pozosta ych so ectw, jest tak e ilo pod cze gazoci gu do budynków,
wynosz ca 990.
Tabela 17. Infrastruktura gazoci gowa w poszczególnych miejscowo ciach gminy K ty
Miejscowo
ugo gazoci gu (km) Ilo pod cze do budynków
Bielany
27,3
387
Bulowice
67,3
990
ki
15,7
294
Malec
26,9
359
Nowa Wie
39,7
673
Witkowice
43,4
444
Ogó em
220,3
3147
ród o: Urz d Gminy K ty
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XII.4 Infrastruktura wodoci gowo-kanalizacyjna w so ectwie
W so ectwie Bulowice wodoci gowa sie rozdzielcza liczy 46,3 km, z których odchodzi 1062
po cze o d ugo ci 26,7 km. Jest to najd sza i najbardziej rozbudowana sie spo ród
wszystkich miejscowo ci gminy K ty – mimo to, Bulowice wci nie posiadaj ani jednego
kilometra sieci kanalizacyjnej.
Tabela 18. Gospodarka wodoci gowo – ciekowa w wybranych miejscowo ciach gminy K ty w 2008
r.
Po czenia prowadz ce do budynków
Sie w km
mieszkalnych
Miejscowo
Wodoci gowe
Kanalizacyjne
Wodoci gowa Kanalizacyjna
rozdzielcza
rozdzielcza
km
szt.
km
szt.
Bielany
15,0
8,5
356
Bulowice
46,3
26,7
1062
ki
7,6
6,9
294
Malec
19,2
3,0
8,8
371
1,1
81
Nowa Wie
17,7
22,0
15,4
668
8,6
628
Witkowice
24,5
12,2
425
Gmina K ty
193,3
84,7
136,5
5273
25,8
1643
z miastem
ród o: Urz d Gminy K ty

Od 2004 r. sie
w 2007 r.

wodoci gowa w so ectwie zwi kszy a si

tylko o 0,1 km, dobudowan

Tabela 19. Struktura przestrzenna sieci wodoci gowych oraz kanalizacyjnych za okres 5 ostatnich lat.
Miejscowo
D ugo sieci
2004 2005 2006 2007
Wodociagowej rozdzielczej

14,9

14,9

14,9

15,0

-

-

-

-

46,2

46,2

46,2

46,3

-

-

-

-

7,6

7,6

7,6

7,6

-

-

-

-

19,2

19,2

19,2

19,2

-

-

3,0

3,0

17,4

17,6

17,6

17,7

-

7,3

21,8

22,0

23,4

23,7

24,5

24,5

Kanalizacyjnej

-

-

-

-

Gmina K ty z Wodociagowej rozdzielczej
miastem
Kanalizacyjnej

188

189,8

33,8

51,5

Bielany

Kanalizacyjnej
Wodociagowej rozdzielczej

Bulowice

Kanalizacyjnej
Wodociagowej rozdzielczej

ki

Kanalizacyjnej
Wodociagowej rozdzielczej

Malec

Kanalizacyjnej
Wodociagowej rozdzielczej

Nowa Wie

Kanalizacyjnej
Wodociagowej rozdzielczej

Witkowice

192,7 193,3
73,1

84,7

ród o: Urz d Gminy K ty
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XII.5 Zagro enie powodziowe w gminie
Znaczny obszar gminy (ok. 60% powierzchni) zagro ony jest powodzi . Zagro enie jest
rezultatem silnych ulew i deszczów nawalnych po czonych z burzami, które generuj lokalne
katastrofalne wezbrania na rzece Sole i w potokach Bulówka, Malecki, Macocha wraz
z Ulgami, Le niówka, Szybówka i M ynówka
Czaniecka.
Do najgro niejszych zjawisk nale
du e powodzie
letnie, wywo ywane zwykle czerwcowo-lipcowymi
kilkudniowymi intensywnymi opadami. Dochodzi
wówczas do wylewu niemal wszystkich cieków
z terenu gminy. Szczególnie niebezpieczne s Bulówka
i Macocha, które charakteryzuj si gwa townymi
wezbraniami i zachowuj si jak typowe rzeki górskie.
Zjawiskiem o gro nych konsekwencjach jest tak e
zamarzanie potoków, w szczególno ci M ynówki
Czanieckiej.
Zdj cie 8. Potok Bulówka
Potoki oraz obwa owania rzeki So y znajduj si
w Bulowicach
w administracji Ma opolskiego Zarz du Melioracji
i Urz dze Wodnych w Krakowie, który podlega Samorz dowi Województwa Ma opolskiego.
Rzeka So a administrowana jest przez Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej w Krakowie,
podlegaj cy
Ministrowi
rodowiska.
Rejonowy
Zwi zek
Spó ek
Wodnych
w O wi cimiu administruje w imieniu Miejsko-Gminnej Spó ki Wodnej w K tach cz ci
rowów melioracyjnych o
cznej d ugo ci 33 454 mb oraz urz dzeniami drenarskimi
melioruj cymi obszar o powierzchni 2 887 ha.

XII.6 Zagro enie powodziowe w so ectwie
Ze wzgl du na swe po enie w pobli u potoków Bulówka, Szybówka oraz Olszy ski,
so ectwu mo e zagra
niebezpiecze stwo powodziowe. Aby mu zapobiec, podj to
nast puj ce kroki:
a) w latach 2003-2004 Ma opolski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Krakowie
zmodernizowa potok Bulówka na odcinku ok. 2 km – od mostu na ul. G owackiego
w K tach do mostu na ul. Stara Droga w Bulowicach;
b) w 2003 r. Urz d Gminy w K tach zmodernizowa rów wzd
przedszkola
w Bulowicach;
c) w latach 2003-2004 UG dokona modernizacji rowu wzd
ul. Skalistej;
d) rok pó niej UG zdecydowa si na modernizacj rowu od ul. Olszyny;
e) w 2006 r. UG w K tach zmodernizowa rów „Od szko y”;
f) rok 2007 to modernizacja rowu „Obok Gaw dy” dokonana przez Urz d Gminy;
g) w 2008 r. UG zmodernizowa rów „Od cmentarza”.
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Tabela 20. Infrastruktura przeciwpowodziowa w miejscowo ciach gminy K ty
Miejscowo
D ugo rowów melioracyjnych (mb) Powierzchnia zdrenowana (ha)
Bielany
8478
66
Bulowice
6858
1327
ty
4070
60
Malec
4050
208
Nowa Wie
5843
69
Witkowice
3002
842
ród o: Urz d Gminy K ty
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XII.7 System gospodarki odpadami w gminie
W gminie K ty odpady komunalne wyrzucane s przez mieszka ców do kontenerów lub
pojemników dostosowanych do mechanicznego opró niania. Od jedenastu lat funkcjonuje
system selektywnej zbiórki surowców wtórnych, polegaj cy na wyselekcjonowaniu u ród a,
czyli w gospodarstwach domowych, surowców wtórnych: szk a, papieru i tworzyw
sztucznych. Odpady te s nast pnie wrzucane do kolorowych worków lub pojemników typu
Igloo. Worki i pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych s dostarczane
mieszka com nieodp atnie. Tak e same koszty wywozu wyselekcjonowanych odpadów
ponosi gmina K ty.
W grudniu 2006 r. umowy na odbiór odpadów komunalnych zawar o ok. 87% w cicieli
nieruchomo ci z ca ej gminy K ty. Liczba umów w poszczególnych miejscowo ciach
wygl da a nast puj co:
Tabela 21. Liczba zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych w miejscowo ciach gminy K ty
– 31 XII 2006 r.
Liczba zawartych umów
na wywóz odpadów
Miejscowo
komunalnych
ty
3.137
Bielany
444
Bulowice
930
ki
339
Malec
328
Nowa Wie
806
Witkowice
469
ród o: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy K ty

Mieszka cy gminy K ty zostali zobowi zani w miar mo liwo ci do kompostowania odpadów
organicznych we w asnym zakresie. Odpady nie musz by kompostowane w okresie
przej ciowym, do czasu wybudowania kompostowni odpadów organicznych.
Odr bnie gromadzone winny by odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów, zu yty
sprz t elektroniczny i elektryczny, a tak e odpady niebezpieczne. Wszystkie powy ej
wymienione powinny by przekazywane podmiotowi odbieraj cemu odpady.
Urz d Gminy K ty, korzystaj c ze rodków Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, pokrywa koszty wywozu i utylizacji odpadów azbestowych,
powstaj cych przy wymianie lub likwidacji pokry dachowych i elewacji z budynków
mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych. Odbiór takich odpadów dokonywany jest
przez wyspecjalizowan
firm , posiadaj
uprawnienia do przewozu odpadów
niebezpiecznych.
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D Ocena mocnych i s abych stron miejscowo ci
Wizja

Wizja miejscowo ci Bulowice

Bulowice w 2015 roku to miejscowo :
zamo na;
bezpieczna, przyjazna dla mieszka ców
i przyjezdnych;
atrakcyjna turystycznie,
posiadaj ca obiekty sportowo-rekreacyjne.
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Analiza
SWOT

SWOT (Si y, S abo ci, Szanse, Zagro enia):
S Y (STRENGHTS) – wewn trzne czynniki maj ce lub mog ce mie pozytywny wp yw na
rozwój miejscowo ci, wyró niaj ce miejscowo w sposób korzystny w otoczeniu, tworz ce
podstawy dla rozwoju, podnosz ce atrakcyjno i konkurencyjno w oczach mieszka ców,
inwestorów, osób odwiedzaj cych.
S ABO CI (WEAKNESSES) – wewn trzne czynniki maj ce lub mog ce mie negatywny wp yw na
rozwój miejscowo ci, utrudniaj ce rozwój i realizacj zamierze , braki w potencja ach,
obni aj ce pozycj miejscowo ci zarówno w oczach mieszka ców jak i podmiotów
zewn trznych.
SZANSE (OPPORTUNITIES) – czynniki w otoczeniu sprzyjaj ce lub mog ce sprzyja rozwojowi
miejscowo ci, umo liwiaj ce eliminowanie s abo ci, wzmacnianie si , uruchamianie nowych
kierunków rozwoju.
ZAGRO ENIA (THREATS) – czynniki w otoczeniu utrudniaj ce lub mog ce utrudnia rozwój
miejscowo ci, stanowi ce bariery w prze amywaniu dzisiejszych trudno ci i blokuj ce
mo liwo ci podejmowania dzia
w ró nych, istotnych z punktu widzenia rozwoju
miejscowo ci dziedzinach.
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SILNE I S ABE STRONY MIEJSCOWO CI BULOWICE
Silne strony

abe strony
1. Brak sieci kanalizacyjnej.

1. Dogodne po czenie komunikacyjne

z miastami Ma opolski Zachodniej oraz
ska.

2. Znaczna ilo miejsc pracy w rolnictwie,
rzemio le i sektorze us ug budowlanych.
3. Dobry stan budynku Zespo u SzkolnoPrzedszkolnego.
4. Funkcjonowanie obiektu sportowego
LKS.
5.

3. Niewystarczaj co rozwini ta oferta
kulturalna, niewystarczaj co
rozbudowana oferta rekreacyjna (np.
o cie ki rowerowe), dost pna dla
mieszka ców.
4. Niedostatecznie rozwini ta baza
sportowa, potrzeby w zakresie
intensyfikacji edukacji sportowej
odzie y.

ugoletnia dzia alno i dorobek
Orkiestry D tej OSP Bulowice.

5. Konieczno kontynuacji walki
z patologiami (alkoholizm, problem
narkotykowy).

6. Dorobek kulturalny, kultywowanie
miejscowych tradycji i obrz dów.
7. Integracja rodowiska kobiecego
w ramach dzia alno ci Ko a Gospody
Wiejskich.

6. Konieczno doskonalenia postaw
proekologicznych spo eczno ci lokalnej.
7. Braki w zakresie miejsc spotka dla
odzie y ( wietlica M odzie owa)
i doros ych (sala spotka z zapleczem).

8. Wysoki stopie zadrzewienia obszaru
miejscowo ci.
9. Sie wodoci gowo-rozdzielcza najd
i najbardziej rozbudowana spo ród
wszystkich so ectw gminy K ty.

2. Brak nowych terenów przemys owous ugowych.

sza

8. Niedostateczny poziom bezpiecze stwa
publicznego mieszka ców (braki
w zakresie o wietlenia ulic, potrzeba
zwi kszenia cz stotliwo ci patroli
policyjnych, budowy chodników przy
drogach o du ym nasileniu ruchu, brak
monitoringu).
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OTOCZENIE MIEJSCOWO CI BULOWICE
Okazje, szanse
1. Rozwój przedsi biorczo ci w sferze
turystyki i rekreacji oraz handlu i us ug.
2. Wzrost aktywno ci mieszka ców regionu.
3. Wzrost znaczenia organizacji
pozarz dowych.
4. Dost pno funduszy UE na rozwój
turystyki, kultury i infrastruktury
kanalizacyjnej.

Trudno ci, zagro enia
1. Niewystarczaj ca ilo
rodków na
remont i modernizacj infrastruktury
technicznej, w tym dróg gminnych.
2. Cz ste zmiany przepisów prawnych.
3. Emigracja mieszka ców regionu,
w tym specjalistów.
4. Zagro enie powodziowe.

5. Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
6. Tworzenie grup producenckich.
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E Opis planowanych zada inwestycyjnych i przedsi wzi
spo eczno lokaln

aktywizuj cych

Opis planowanych zada Planu Odnowy
Miejscowo ci Bulowice
na lata 2009-2015

I.1. Zadania przewidziane do wspó finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 na terenie so ectwa Bulowice:
Miejsce
rankingowe
zadania

1.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Budowa, remont lub
przebudowa
infrastruktury
zwi zanej z rozwojem
funkcji turystycznych,
sportowych lub
spo ecznokulturalnych.

Nazwa projektu /
zakres

Rozbudowa Pawilonu
Sportowego w
Bulowicach
Zakres:
Rozbudowa
istniej cego
pawilonu
sportowego na bazie
istniej cych
fundamentów,
Zagospodarowanie

Instytucja
koordynuj c
a realizacj

Partnerzy

Gmina K ty

Rada
So ecka,
LKS
Bulowice,
MSPS
Sparta.

Okres
realizacji

2010-2011

Mo liwe
ród a
finansowania

Bud et
Gminy
ty,
PROW
2007-2013
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otoczenia pawilonu,
Szacunkowy koszt:
1 200.000 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Zadanie ma na celu zwi kszenie oferty zaj sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, m odzie y
i doros ych. Modernizacja pawilonu sportowego wp ynie na atrakcyjno
i liczb
organizowanych wydarze o charakterze sportowym, kulturalnym i rozrywkowym, w których
uczestniczyli mieszka cy Bulowic oraz tury ci. Realizacja projektu stworzy alternatywn
mo liwo sp dzania wolnego czasu dla dzieci i m odzie y oraz rozpropaguje zdrowy tryb ycia
ród mieszka ców so ectwa.
Miejsce
rankingowe
zadania

2.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Kultywowanie tradycji
spo eczno ci lokalnej
oraz tradycyjnych
zawodów.

Nazwa projektu /
zakres

Integracja spo eczno ci
Bulowic – organizacja
op atka, do ynek,
turniejów sportowych,
festynów.
Zakres:
Opracowanie
kalendarza rocznego
imprez kulturalnych
i integracyjnych w
so ectwie,

Instytucja
koordynuj ca
realizacj

Rada So ecka
Grupa
Nieformalna

Partnerzy

Ko o
Gospody
Wiejskich,
LKS
Bulowice,
OSP
Bulowice,
Kó ko
Rolnicze.
LGD „Dolina
So y
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Okres
realizacji

20092015
cyklicznie
corocznie

Mo liwe
ród a
finansowania

Bud et
Gminy K ty,
PROW 20072013,
sponsorzy.
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Zaanga owanie
partnerów lokalnych
do realizacji
poszczególnych
wydarze
kulturalnych
i integracyjnych,
Opracowanie
szczegó owych
programów imprez,
Realizacja wydarze
zgodnie
z kalendarzem oraz
programami,
Promocja wydarze
kulturalnych i
rekreacyjnych na
terenie so ectwa,
gminy K ty oraz
w powiecie
wi cimskim
i s siednich.
Szacunkowy koszt:
50.000 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Realizacja projektu przyczyni si do integracji mieszka ców so ectwa Bulowice oraz do
kultywowania tradycji i obrz dów wiejskich. W realizacj projektu zaanga owanych b dzie
wielu lokalnych partnerów, m.in.: zespo y artystyczne dzia aj ce przy Kole Gospody
Wiejskich, Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Domu Pomocy Spo ecznej.
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Miejsce
rankingowe
zadania

3.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Budowa, remont lub
przebudowa
infrastruktury
zwi zanej z rozwojem
funkcji turystycznych,
sportowych lub
spo ecznokulturalnych.

Nazwa projektu /
zakres

Budowa cie ki
rowerowej
w Bulowicach.

Instytucja
koordynuj ca
realizacj

Gmina K ty

Partnerzy

Rada
So ecka,

Zakres:
Adaptacja drogi od
ulicy Lipowej przez
las do ulicy Skotnica
Utwardzenie trasy
rowerowej,
Oznakowanie trasy
rowerowej.

Okres
realizacji

2009

Mo liwe
ród a
finansowania

Bud et
Gminy K ty,
PROW 20072013,

Szacunkowy koszt:
100.000 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Zadanie ma na celu zwi kszenie oferty sportowo – rekreacyjnej dla dzieci, m odzie y
i doros ych. W przysz ci cieki rowerowe na terenie so ectwa b
tworzy y wraz ze
cie kami innych miejscowo ci sie umo liwiaj
atrakcyjne sp dzanie wolnego czasu.
Przyczyni si to do wspó pracy z innymi so ectwami i s siednimi gminami oraz do popularyzacji
zdrowego trybu ycia w ród mieszka ców.
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Miejsce
rankingowe
zadania

4.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Budowa, remont lub
przebudowa
infrastruktury
zwi zanej z rozwojem
funkcji turystycznych,
sportowych lub
spo ecznokulturalnych.

Nazwa projektu /
zakres

Modernizacja trybuny
na stadionie LKS
Bulowice.
Zakres:
Remont trybuny,
Wykonanie
zadaszenia,
Zainstalowanie
krzese ek.

Instytucja
koordynuj ca
realizacj

LKS Bulowice

Partnerzy

Gmina K ty
Rada
So ecka,
LKS
Bulowice.

Okres
realizacji

2012

Mo liwe
ród a
finansowania

Bud et
Gminy K ty,
Bud et LKS
Bulowice
PROW 20072013

Szacunkowy koszt:
1.000.000 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Obecny stan techniczny trybuny na stadionie LKS Bulowice nie spe nia norm bezpiecze stwa.
Niezb dny jest remont poprawiaj cy stan bezpiecze stwa oraz komfort ogl dania wydarze
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych organizowanych na stadionie. Zwi kszy to
zainteresowanie mieszka ców tymi wydarzeniami i przyczyni si do ich aktywizacji.
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Miejsce
rankingowe
zadania

5.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Budowa, remont lub
przebudowa
infrastruktury
zwi zanej z rozwojem
funkcji turystycznych,
sportowych lub
spo ecznokulturalnych.

Nazwa projektu /
zakres

Budowa boiska do
siatkówki pla owej
w Bulowicach.
Zakres:
Opracowanie
projektu
technicznego boiska
i jego otoczenia,
Przygotowanie
dokumentacji
projektowej,
Budowa boiska wraz
z niezb dn
infrastruktur
towarzysz
widownia,
Opracowanie
kalendarza imprez
sportowych na
nowym obiekcie,
Promocja wydarze
sportowych
w regionie.

Instytucja
koordynuj ca
realizacj

LKS Bulowice

Partnerzy

Rada
So ecka,
Gmina K ty
LKS
Bulowice,
MSPS
Sparta.
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Okres
realizacji

2012

Mo liwe
ród a
finansowania

Bud et
Gminy K ty,
PROW 20072013,
sponsorzy.
Bud et LKS
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Szacunkowy koszt:
150.000 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Budowa boiska do siatkówki pla owej jest jednym z zada zmierzaj cych do organizacji
kompleksowej oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie so ectwa Bulowice. Siatkówka pla owa
jest obecnie jedn z najdynamiczniej rozwijaj cych si dyscyplin sportowych. Przyci ga wielu
sympatyków i stanowi ciekaw atrakcj rekreacyjn . Boisko umo liwi organizacj turniejów
w tej dyscyplinie, urozmaici ofert sp dzania wolnego czasu w ród dzieci, m odzie y
i doros ych oraz przyczyni si do upowszechnienia kultury fizycznej. Boisko b dzie
ogólnodost pne dla mieszka ców so ectwa i gminy.
Miejsce
rankingowe
zadania

6.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Budowa, remont lub
przebudowa
infrastruktury
zwi zanej z rozwojem
funkcji turystycznych,
sportowych lub
spo ecznokulturalnych.

Nazwa projektu /
zakres

Budowa kortu
tenisowego
w Bulowicach.

Instytucja
koordynuj ca
realizacj

LKS Bulowice

Partnerzy

Rada
So ecka,
Gmina Kety.

Zakres:
Opracowanie
projektu
technicznego kortu
i jego otoczenia,
Przygotowanie
dokumentacji
projektowej,
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Okres
realizacji

2013

Mo liwe
ród a
finansowania

Bud et
Gminy K ty,
PROW 20072013,
sponsorzy.
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Budowa kortu wraz
z niezb dn
infrastruktur
towarzysz
,
Opracowanie
kalendarza imprez
sportowych na
nowym obiekcie,
Promocja wydarze
sportowych
w regionie.
Szacunkowy koszt:
350.000 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Budowa kortu tenisowego jest kolejnym zadaniem z zakresu oferty sportowo-rekreacyjnej na
terenie so ectwa Bulowice. Kort tenisowy przyczyni si do atrakcyjnego sp dzania wolnego
czasu przez dzieci, m odzie i doros ych. Dzi ki temu so ectwo zyska nowy obiekt
popularyzuj cy kultur fizyczn i aktywny wypoczynek.
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Miejsce
rankingowe
zadania

7.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Kszta towanie
obszaru przestrzeni
publicznej.

Nazwa projektu /
zakres

Zwi kszenie poziomu
estetyki miejscowo ci
Bulowice poprzez
urz dzanie i
porz dkowanie terenów
zielonych.

Instytucja
koordynuj ca
realizacj

Gmina K ty

Partnerzy

Rada
So ecka,
Ko o
Gospody
Wiejskich.

Okres
realizacji

20102011

Mo liwe
ród a
finansowania

Bud et
Gminy K ty,
PROW 20072013.

Zakres:
Opracowanie
projektów terenów
zielonych;
Zakup materia u
nasadzeniowego,
Urz dzenie terenów
zielonych wg
projektów.
Szacunkowy koszt:
50.000 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Projekt zmieni estetyk Bulowic, szczególnie w cz ci so ectwa zlokalizowanej wzd
drogi
krajowej. Przyczyni si do poprawy jako ci ycia mieszka ców oraz pozytywnie zmieni
wizerunek miejscowo ci w ród turystów i przeje aj cych go ci. W przysz ci przyczyni si
mo e do zwi kszonego ruchu osadniczego na terenie so ectwa.
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Miejsce
rankingowe
zadania

8.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Odnawianie,
eksponowanie lub
konserwacja
lokalnych pomników
historycznych,
budynków b
cych
zabytkami lub miejsc
pami ci.

Nazwa projektu /
zakres

Renowacja Starego
Cmentarza
i kapliczek
przydro nych
w Bulowicach.
Zakres:
Budowa ogrodzenia
cmentarza,
Modernizacja alejek,
Uporz dkowanie
otoczenia cmentarza,
Renowacja
kapliczek.

Instytucja
koordynuj ca
realizacj

Gmina K ty

Partnerzy

Rada
So ecka,
Rada
parafialna.
LGD „Dolina
So y”

Okres
realizacji

2010

Mo liwe
ród a
finansowania

Bud et
Gminy K ty,
PROW 20072013.

Szacunkowy koszt:
100.000 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Na terenie obecnego cmentarza sta a pierwsza, drewniana wi tynia w Bulowicach. Cmentarz
jest cz ci dziedzictwa kulturowego so ectwa i wymaga nale ytej opieki. Projekt przyczyni si
do umacniania wi zi spo ecznych i utrwalania to samo ci mieszka ców Bulowic.
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Miejsce
rankingowe
zadania

9.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Odnawianie,
eksponowanie lub
konserwacja
lokalnych pomników
historycznych,
budynków b
cych
zabytkami lub miejsc
pami ci.

Nazwa projektu /
zakres

Renowacja wn trza
zabytkowego ko cio a
w. Wojciecha
w Bulowicach.

Instytucja
koordynuj ca
realizacj

Parafia
Rzymskokatolicka
w. Wojciecha
w Bulowicach

Partnerzy

Rada
So ecka,
Rada
parafialna.

Zakres:
Renowacja
polichromii we
wn trzu ko cio a;
Renowacja o tarzy,

Okres
realizacji

2010

Mo liwe
ród a
finansowania

PROW 20072013,
Fundusz
ko cielny,
sponsorzy,
rodki
asne
parafian.

Szacunkowy koszt:
500 000,00 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Ko ció w. Wojciecha w Bulowicach jest obiektem zabytkowym. St d mo liwe jest pozyskanie
rodków z PROW 2007-2013 na jego renowacj . Najpilniejsz potrzeb w zabytkowej wi tyni
jest renowacja polichromii oraz zabytkowych o tarzy. Prace te przywróc zabytkowi dawn
wietno oraz uatrakcyjni Bulowice w oczach turystów.
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Miejsce
rankingowe
zadania

10.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Zakup obiektów
charakterystycznych
dla tradycji
budownictwa w
danym regionie,
w tym budynków
cych zabytkami,
z przeznaczeniem na
cele publiczne.

Nazwa projektu /
zakres

Stworzenie skansenu
budynków drewnianych
z XIX w. na terenie
Bulowic.
Zakres:
Lokalizacja dzia ki
gminnej
z przeznaczeniem na
skansen;
Przygotowanie dzia ki
pod funkcje skansenu,
Wykup obiektów
architektonicznych
(cha upy wiejskie,
budynki gospodarcze,
obiekty sakralne, m yny,
itp.) z przeznaczeniem
do prezentacji
w skansenie,
Monta obiektów na
terenie skansenu;
Promocja obiektu
w regionie.

Instytucja
koordynuj ca
realizacj

Stowarzyszenie
Przyjació
Bulowic

Partnerzy

Okres
realizacji

2015
Rada
So ecka,
Dom Kultury
w K tach,
Konserwator
Zabytków,
inne
skanseny
z terenu
województwa
ma opolskie
-go
i skiego.
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ród a
finansowania

PROW 20072013,
MRPO 20072013,
Bud et
Gminy K ty,
Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego,
sponsorzy.
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Szacunkowy koszt:
1 500.000 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Organizacja niewielkiego skansenu na terenie so ectwa Bulowice, prezentuj cego spu cizn
architektoniczn wsi k ckiej, o wi cimskiej, bielskiej, by aby ogromn atrakcj turystyczn
so ectwa. Przyczyni aby si do znaczne zwi kszenia ruchu turystycznego, a tym samym do
umo liwienia osi gania alternatywnych róde dochodów mieszka com Bulowic. Koszty
projektu z pewno ci wykraczaj poza mo liwo ci finansowe gminy K ty, jednak mo liwe s
do wykorzystania
rodki pomocowe, zarówno krajowe – Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, jak i unijne (PROW 2007-2013, MRPO 2007-2013).
Miejsce
rankingowe
zadania

11.

Cel projektu
zgodny
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
Budowa,
przebudowa, remont
lub wyposa enie
obiektów:
a) pe ni cych
funkcje publiczne,
spo ecznokulturalne,
rekreacyjne
i sportowe,
b) s
cych
promocji obszarów

Nazwa projektu /
zakres

Budowa Domu
Ludowego
w Bulowicach.
Zakres:
Lokalizacja dogodnej
dzia ki;
Wykup terenu,
Opracowanie
dokumentacji
technicznej,
Budowa obiektu;

Instytucja
koordynuj ca
realizacj

Gmina K ty

Partnerzy

Rada
So ecka,
Ko o
Gospody
Wiejskich
w
Bulowicach.
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Okres
realizacji

2015

Mo liwe
ród a
finansowania

Bud et
Gminy
ty,
PROW
2007-2013
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wiejskich, w tym
propagowaniu i
zachowaniu
dziedzictwa
historycznego,
tradycji, sztuki oraz
kultury.

Miejsce
Cel projektu
rankingowe zgodny
zadania
z dzia aniem
„Odnowa
i rozwój wsi”
PROW 2007-2013
12.
Kultywowanie tradycji
spo eczno ci lokalnej
oraz tradycyjnych
zawodów.

Opracowanie programu
dzia alno ci;
Szacunkowy koszt:
1 500 000 z
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Dom ludowy w Bulowicach by by obiektem zapewniaj cym integracj spo eczn mieszka ców
so ectwa. Jego wykorzystanie by oby wszechstronne. Pocz wszy od zaj dla dzieci
i m odzie y, dost p do Internetu, miejsce spotka i zebra wiejskich, organizowanie kó
zainteresowa , realizowanie w asnych aspiracji przez mieszka ców, organizowanie kursów
i szkole , a do wydarze kulturalnych i rozrywkowych.
Nazwa projektu /
Instytucja
Partnerzy
Okres
Mo liwe
zakres
koordynuj c
realizacji
ród a
a realizacj
finansowania

Kultywowanie tradycji
regionalnych i
patriotycznych przez
Ko a Gospody
Wiejskich, Orkiestry
te i chóry poprzez
organizowane
festiwale, przegl dy,
koncerty, wystawy.
Zakres:
Pomoc
w sfinansowaniu

Dom Kultury w
tach

KGW w
Bulowicach,
OSP w
Bulowicach,,
LGD „Dolina
So y”
Zespó
SzkolnoPrzedszkolny
W Bulowicach
Dom Pomocy
Spo ecznej
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Bud et Gminy
ty,
rodki w asne
Domu Kultury
w K tach,
PROW 20072013,
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cyklicznego
przegl du pie ni
regionalnych
organizowanego
przez Dom
Kultury w K tach.
Zakup strojów
regionalnych dla
zespo u
piewaczego
dzia aj cego przy
KGW w
Bulowicach”,
Zakup
instrumentów
muzycznych dla
Orkiestry D tej
w Bulowicach.
Szacowany koszt:
100 000,00 z .
Uzasadnienie (dlaczego ten projekt powinien by realizowany na terenie
miejscowo ci Bulowice, do czego si przyczyni?)
Realizacja projektu przyczyni si do integracji mieszka ców so ectwa Bulowice oraz do
kultywowania tradycji i obrz dów wiejskich. W realizacj projektu zaanga owanych b dzie
wielu lokalnych partnerów, m.in.: zespo y artystyczne dzia aj ce przy Kole Gospody
Wiejskich, Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Domu Pomocy Spo ecznej.
Niniejsze zadanie polega na dofinansowaniu dzia alno ci wymienionych instytucji
kulturotwórczych z terenu Bulowic. Pomoc ta jest niezb dna do ich funkcjonowania, a tym
samym do zachowania lokalnych tradycji i to samo ci, a tak e zainteresowania m odszych
pokole spu cizn lokalnej kultury.
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Harmonogram realizacji Planu Odnowy
Miejscowo ci Bulowice
na lata 2009-2015
Rodzaj zadania
Rozbudowa Pawilonu Sportowego
w Bulowicach

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Integracja spo eczno ci Bulowic –
organizacja op atka, do ynek, turniejów
sportowych, festynów.
Budowa cie ki rowerowej w Bulowicach.

Modernizacja trybuny na stadionie LKS
Bulowice.
Budowa boiska do siatkówki pla owej
w Bulowicach.
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Budowa kortu tenisowego w Bulowicach.

Zwi kszenie poziomu estetyki
miejscowo ci Bulowice poprzez
urz dzanie i porz dkowanie terenów
zielonych.
Renowacja Starego Cmentarza i kapliczek
przydro nych w Bulowicach.
Renowacja wn trza zabytkowego
ko cio a w. Wojciecha w Bulowicach.
Stworzenie skansenu budynków
drewnianych z XIX w. na terenie Bulowic.
Budowa Domu Ludowego w Bulowicach.

Kultywowanie tradycji regionalnych i
patriotycznych przez Ko a Gospody
Wiejskich, Orkiestry D te i chóry poprzez
organizowane festiwale, przegl dy,
koncerty, wystawy.
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Inne zadania istotne ze wzgl du na
rozwój miejscowo ci, przewidziane
do realizacji w ramach projektów
ogólnogminnych.

L.p.

Nazwa projektu

1.

Po enie nak adki
asfaltowej na ul. B .
Faustyny.
Regulacja stanów prawnych
ul. w. Jana Kantego i jej
modernizacja.
Budowa Sali gimnastycznej.
Za enie ewidencji
budynków wraz
z modernizacj ewidencji
gruntów w zakresie u ytków
gruntowych.
Opracowanie PBiW na
budow systemu kanalizacji
sanitarnej w Bulowicach.

2.
3.
4.

5.

Instytucja
koordynuj ca
realizacj
Gmina K ty

Partnerzy

Okres
realizacji

Mo liwe ród a
finansowania

2009

Bud et gminy K ty

Gmina K ty

2011

Bud et gminy K ty

Gmina K ty
Gmina K ty

2008-2010
2008

Bud et gminy MRPO
Gminny Fundusz Gospodarki
Zasobami Geodezyjnymi i
Kartograficznymii

Gmina K ty

2008-2009

Bud et gminy K ty
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Monitoring, aktualizacja
i upowszechnianie
Planu Odnowy Miejscowo ci
Monitoring i ewaluacja Planu Odnowy Miejscowo ci odbywa si b dzie na koniec ka dego
roku. Ewaluacja i pomiar efektywno ci Planu Odnowy Miejscowo ci odbywa si b dzie co
dwa lata.
Uaktualnianie Planu Odnowy Miejscowo ci o nowe zadania zg aszane przez instytucje,
organizacje i firmy dzia aj ce na obszarze obj tym POM b dzie odbywa o si corocznie.
Koordynacj realizacji Planu Odnowy Miejscowo ci Bulowice powinien zajmowa
powo any przez Burmistrza Gminy K ty zespó , w sk ad którego mog wchodzi :

si

Burmistrz lub przedstawiciel Burmistrza Gminy K ty;
Radni Rady Miejskiej w K tach reprezentuj cy Bulowice;
Przewodnicz cy Rady Miejskiej;
Liderzy spo eczno ci lokalnej.
Zakres zada zespo u obejmuje:
monitorowanie przebiegu realizacji projektów w ramach Planu;
dzia ania informacyjne i promocyjne Planu;
przygotowanie rocznych raportów na temat wdra ania Planu;
dokonanie oceny po zako czeniu realizacji Planu.
Do w ciwej oceny Planu, zespó mo e tworzy
niezale nych ekspertów lub us ug innych instytucji.

grupy robocze, korzysta

z opinii

Gmina K ty jako instytucja wdra aj ca Plan Odnowy Miejscowo ci jest odpowiedzialna za:
sk adanie wniosków aplikacyjnych do instytucji grantodawczych;
kontrol formaln sk adanych wniosków, ich zgodno ci z procedurami
i z zapisami w Planie Odnowy Miejscowo ci;
monitorowanie wdra ania poszczególnych projektów;
upowszechnienie
informacji
o
wspó finansowaniu
realizowanych
projektów przez UE.
Realizacja Planu b dzie poddawana bie cej ocenie i aktualizacji. Podczas oceny
przedstawione zostan efekty z realizacji poszczególnych projektów uj tych do realizacji
w POM oraz mo liwa b dzie jego weryfikacja w odniesieniu do wypracowanej wizji i zada
strategicznych. Analiza realizacji Planu pozwoli na weryfikacj i wprowadzanie niezb dnych
zmian w zakresie przyj tych priorytetów rozwojowych i dzia
okre lonych w Planie Odnowy
Miejscowo ci.
Proponowane zmiany wynikaj ce ze zmieniaj cej si rzeczywisto ci i pojawiaj cych si
mo liwo ci b
mog y by zg aszane przez Rad Miejsk , Rad So eck , Burmistrza.
Dokonane zmiany b
zatwierdzane przez Rad Miejsk w K tach w konsultacji z Rad
So eck Bulowic.

Plan Odnowy Miejscowo ci Bulowice na lata 2009-2015

Realizacja zada zawartych w „Planie Odnowy Miejscowo ci Bulowice na lata 2009-2015”
wymaga do swej realizacji akceptacji spo ecznej. Nie ulega najmniejszej w tpliwo ci, e
równie skuteczno dzia
zapisanych w tym dokumencie zale y w du ym stopniu od
reakcji spo eczno ci lokalnej na proponowane dzia ania.
W zwi zku z tym upowszechnianie Planu Odnowy Miejscowo ci powinno polega
informowaniu w sposób przyst pny o:

na

przyczynach podj cia dzia ;
spodziewanych wska nikach osi gni : produkty i rezultaty;
zaletach wybranych wariantów dzia ania.
Istotn cech realizacji kampanii promocyjnej jest jej spójno . Wszystkie metody oraz
wykorzystane narz dzia powinny tworzy jeden harmonijny przekaz.
Narz dzia kampanii promocyjnej:
media - radio, prasa lokalna i regionalna - pozwol na efektywn reklam i dotarcie do
szerokiej grupy odbiorców; to kluczowe ród a prezentacji podj tych dzia ;
konsultacje spo eczne – zebrania wiejskie;
strona internetowa Urz du Gminy K ty.
Nale y zaznaczy , e public relations to nie s jedynie kontakty z pras i mediami. W gr
wchodz równie sposoby wprowadzania projektów, spotkania z grupami, których dzia ania
projektu dotycz , minimalizacja ewentualnych negatywnych efektów planowanych dzia .
W rezultacie powinno zosta utrzymane zainteresowanie realizacj dzia
obj tych POM
(kontrola spo eczna), a w jego konsekwencji - ustanowienie i utrzymanie wzajemnego
zrozumienia mi dzy beneficjentami POM-u, a odbiorcami poszczególnych projektów oraz
polepszenie spo ecznego stosunku do dzia
i ukszta towanie mechanizmów poparcia
spo ecznego dla realizacji Planu Odnowy Miejscowo ci.
Public relations to tak e wa ny instrument informacji o sukcesach realizacji Planu Odnowy
Miejscowo ci i jego wp ywie na podniesienie standardów ycia mieszka ców Bulowic oraz
rozwoju ca ej gminy K ty.
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