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To oni tworzyli 
historię i samorząd 
25 lat samorządności Gminy Bolesław to nie tylko ogrom 
historii, dat i doniosłych wydarzeń. Samorząd to także lu-
dzie, którzy go, swoimi decyzjami i działaniami tworzyli. 
Z uwagi na obchodzony w tym roku jubileusz przybliża-
my państwu nazwiska radnych wszystkich kadencji Rady 
Gminy Bolesław. 

I kadencja 12.05.1991 r. – 27.05.1994 r.
śp. inż. Zygmunt Skorus, Zygmunt Banaś,Barbara Cebo, 

mgr Wanda Dybich, mgr inż. Krystyna Kowalewska, Anna Ku-
bańska, Tadeusz Lekki, mgr Irena Leśniak, śp. inż. Jerzy Łaska-
wiec, inż. Witold Łaskawiec, śp. Zygmunt Łaskawiec, Ryszard 
Makowski, Jakub Musiorski, mgr Wiesław Nadymus, śp. inż. 
Jerzy Probierz, Jan Puz, śp. Stefan Sroka, Władysław Staniec, 
Kazimierz Todor, Józef Żuchowski

Zarząd Gminy Bolesław
24.05.1991 r.- śp. inż. Jerzy Łaskawiec -Przewodniczący Zarzą-
du do 11.10.1993 r., Jakub Musiorski, Anna Kubańska, Tadeusz 
Lekki, Witold Łaskawiec
26.03.1992 r. -śp. Stefan Sroka, Władysław Staniec
od 27.10.1993 r.  mgr inż. Krystyna Kowalewska – Przewodni-
czący Zarządu do 12.07.1994 r.

II kadencja – 18.06.1994 r. – 18.06.1998 r.
mgr Włodzimierz Wójcik, Elżbieta Adamczyk, Andrzej Czar-

nota, Lidia Dróżdż, Wanda Dybich, mgr Ewa Dychtoń, śp. Ste-
fan Sroka, Stefan Gadowski,  mgr inż. Andrzej Jarząb, Janusz 
Kika, mgr inż. Krystyna Kowalewska, Tadeusz Lekki, śp. Mie-
czysław Łaskawiec, śp. Zygmunt Łaskawiec, Jakub Musiorski, 
Jerzy Opala, śp. inż. Jerzy Probierz, Renarda Sewastianow,Wła-
dysław Staniec, śp. Zbigniew Straś, Mirosław Wójcik. 

Zarząd Gminy Bolesław
13.07.1994 mgr inż. Krystyna Kowalewska – Przewodniczą-
cy Zarządu, Jakub Musiorski, mgr inż. Andrzej Jarząb, śp. inż. 
Jerzy Probierz, śp. Stefan Sroka (do 06.03.1995r.), Władysław 
Staniec, Mirosław Wójcik

07.03.1995 r. Elżbieta Adamczyk (do 28.10.1998 r.)
III kadencja 11.10.1998 r.- 11.10.2002 r.
Przemysław Dyrda, Tomasz Kieres, Janina Lekston, Stani-

sław Lekston, Krystyna Kowalewska, śp. Zygmunt Łaskawiec, 
Bogusława Perek, Kazimierz Adamczyk, śp. Henryk Lorek, 
Krzysztof Ciepluch, Barbara Cebo, Grażyna Gaj, Zbigniew 
Opala, Jakub Musiorski, Andrzej Szewczyk, Kazimierz Kocjan, 
Krzysztof Krawczyk, śp. Zbigniew Gołąb, Mirosław Wójcik, Ta-
deusz Lekki. 

Zarząd Gminy Bolesław
od 29.10.1998 r. do 18.11.2002 r.
inż. Włodzimierz Smółka- Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Ewa Muszyńska, śp. Zdzisław Gołąb, Zbigniew Opala, 
Wiesław Czyż 

IV kadencja 27.10.2002 r. – 27.10.2006 r.
Stanisław Lekston, Irena Leśniak, śp. Zygmunt Łaskawiec, 

Elżbieta Probierz, śp. Zbigniew Straś, Leszek Stencel, Edyta 
Pietrzyk, Krzysztof Ciepluch, śp. Jerzy Probierz, Feliks Pie-
koszewski, Zygmun Banaś, Ryszard Januszek, śp. Zdzisław 
Gołąb, Tadeusz Lekki, Mirosław Wójcik, Tomasz Sawicki 
(od 28.08.2005 r.)

V kadencja 12.11.2006 r. – 12.11.2010 r.
Ewa Dychtoń, Elżbieta Probierz, Irena Leśniak 

(do 23.04.2008 r.), Mirosława Bargieł (do 06.07.2008 r.), Sta-
nisław Lekston, Tomasz Sawicki,Tadeusz Kołba, Mirosław 
Ćwięczek, Marek Zięba, Jadwiga Sienkiewicz, Bogdan Materka, 
Zbigniew Opala,śp. Zdzisław Gołąb, Tadeusz Lekki, Mirosław 
Wójcik, Zbigniew Rzońca (od 25.02.2007 r.)

VI kadencja 21.11.2010 r. – 21.11.2014 r.
Barbara Adamuszek, Krzysztof Dudziński, Ewa Dychtoń, 

Stanisław Lekston, Elżbieta Probierz, Mirosława Bargieł, Mi-
rosław Ćwięczek, Tadeusz Kołba, Marek Zięba, Jadwiga Sien-
kiewicz, Tomasz Piekoszewski, Zbigniew Rzońca, Krzysztof 
Szyguła, Zbigniew Wisła, Mirosław Wójcik 

VII kadencja 16.11.2014 r. - 16.11.2018 r.
Barbara Adamuszek, Zygmunt Banaś, Krzysztof Ciepluch, 

Agata Czerniak, Mirosław Ćwięczek, Damian Dąbek, Ewa 
Dychtoń, Jacek Fałowski, Józef Gołąb, Tadeusz Kołba, Ma-
rzena Mirek, Sebastian Piekoszewski, Krzysztof Romańczak 
(od 01.03.2015r,), Jadwiga Sienkiewicz, Iwona Skupińska. 

(opracowanie: redakcja) 

Wszystkim pracownikom samorządowym składam 
serdeczne podziękowania za  pracę, jaką włożyli przez 
te 25 lat, aby wspólnie budować i tworzyć samorząd. 

Serdecznie dziękuję pracownikom: 
Urzędu Gminy Bolesław: Krystynie Dreksie, Włady-

sławie Gonerze, Krystynie Hejczyk, Elżbiecie Kubańskiej, 
Barbarze Lampart, Beacie Łaskawiec, Halinie Makowskiej, 
Marii Murat, Mieczysławie Suwalskiej, Bożenie Szlęzak- 
Gajewskiej, Danucie Wilk, Barbarze Wnuk, Grażynie Szpu-
nar

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesła-
wiu: Wandzie Gęgotek, Jolancie Szlęzak, Dorocie Tomsi 

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesła-
wiu: Barbarze Rzońcy, Ewie Książek-Imielskiej, Bogusła-
wie Łaskawiec, Grażynie Nitoń, Barbarze Jedlińskiej 

Samorządowego Zespołu Oświaty i Wychowania 
w Bolesławiu: Janinie Borowiec, Bożenie Drzewickiej

Szkoły Podstawowej w Bolesławiu: Wandzie Cieślik, 
Małgorzacie Dyrdzie, Marcie Krzemińskiej – Kuchna, Kazi-
mierze Lorek, Bożenie Nidzińskiej, Joannie Pietrasiewicz, 
Joannie Pile, Edycie Probierz- Gdula, Barbarze Marszałek 

Publicznego Gimnazjum w Bolesławiu: Ewie Giełażyn
Zespołu Przedszkolno- Szkolnemu w Laskach: Ilonie 

Szumowskiej, Barbarze Dąbek, Dorocie Kocjan 
Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Podli-

piu: Bogusławie Swobodzie, Małgorzacie Izdebskiej, Teresie 
Jałowiec, Mirosławie Jałowiec, Grzegorzowi Głowackiemu 

Zespołu Szkół w Krzykawie: Jadwidze Rurant, Stani-
sławie Lorek, Urszuli Kuryło, Monice Cebo

Przedszkola w Bolesławiu: Małgorzacie Dąbek, Zofii 
Cieślik, Bogumile Walaszczyk 

Przedszkola w Krzykawie: Małgorzacie Czyż, Małgo-
rzacie Ciepluch, Danucie Milczarz

Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu: Czesła-
wie Machura, Ewie Czerwińskiej, Renacie Strojnej, Anecie 
Furmańskiej, Zofii Krzystańskiej, Halinie Chojowskiej. 

Z życzeniami dalszej satysfakcji z życia 
zarówno osobistego, jak zawodowego

Krzysztof Dudziński
 Wójt Gminy Bolesław
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Gmina Bolesław znalazła się w zaszczytnym gronie 
Gmin, które zostały docenione za podejmowane dzia-

łania w zakresie ochrony środowiska. 
7 czerwca, w Teatrze Variété w Krakowie odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród w Konkursie ekoLIDERZY 2016 
Województwa Małopolskiego. Jego organizatorem jest Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Cel, który przyświeca odbywającemu się już 
po raz dziesiąty konkursowi to uhonorowanie tych instytucji, 
które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy sta-
nu środowiska naturalnego w Małopolsce. Konkurs dotyczył 
działań, podejmowanych w gminach w roku 2015. Za cało-
kształt działań w zakresie ochrony środowiska w 2015 roku 
Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Dudziński wraz z prezesem 
Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”, Robertem Nielabą 
odebrali tytuł ekoLiDERA2016 roku oraz czek na kwotę 30 tys. 
zł. Przyznane nagroda pieniężna może być przeznaczona wy-
łącznie na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. 

Gmina Bolesław 
EKOliderem2016!

25 czerwca na 25 lat samorządu 25 kilometrów!

Silna motywacja do biegania, to podstawa, aby każdego 
dnia wychodzić i walczyć o własne marzenia. Podobnie 

jest w każdej innej dziedzinie życia-także tej...samorządo-
wej.Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nie-
odparte pragnienie, aby go osiągnąć.

Rozpoczynamy w samo południe startem w bolesławskim 
parku przy Pomniku Wolności. Meta przy scenie. Bieg prze-
prowadzony zostanie ulicami sołectw gminy Bolesław: Bole-
sławia, Krążku, Podlipia, Międzygórza, Krzykawki, Krzykawy, 
Małobądza, Ujkowa Nowego, Kolonii, Lasek, Hutek, na dystan-
sie 25 km. Każdy pełnoletni uczestnik będzie pokonywał trasę 
o długości  ok. 1 km. 25 zawodników pięknie zobrazuje fakt, 
że samorząd to sztafeta ludzi wpływających na rozwój gminy. 
Pałeczkę będą sobie przekazywać tak znamienici mieszkańcy 
naszej Gminy Bolesław jak: Wójt Gminy Bolesław- Krzysztof 
Dudziński, Krzysztof Romańczak, Gabriela Todor, Krzysztof 
Ciepluch, Elżbieta Machnik, Kacper Gądek, Anna Chmiest, 
Artur Januszek, Dariusz Molęda, Jakub Pasternak, Sebastian 
Piekoszewski, Jolanta Prychodko, Marcin Macek, Rafał Królik, 
Jacek Fałowski, Agata Czerniak, Bartłomiej Chojowski, Bogdan 
Perek, Beata Kożuch, Jacek Krupa, Patryk Gil, Filip Imielski, An-
drzej Kogutowski, Sebastian Pałka, Małgorzata Czubajewska. 

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że 98 procent biega-

nia nie ma w sobie nic pięknego: 2 procent radości, 98 pro-
cent poświęcenia. To przykre proporcje. Ale jak to mówią 
długi trening-krótka walka. Tak jest w każdej dziedzinie życia, 
także społecznego. Samorząd to struktura, ale przede wszyst-
kim sztafeta ludzi, którzy dzięki talentom, profesjonalizmowi, 
rzetelnej pracy, odwadze w podejmowaniu trafnych decyzji, 
wpływają na rozwój gminy. Niech ta sztafeta będzie symbolem 
powyższego.

Warto wiedzieć, że weryfikacja zawodników odbywać się 
będzie w punktach zmiany zawodnika (przekazania pałeczki) 
na ok. 30 minut przed planowanym startem.

Punkty zlokalizowane będą w następujących miejscach, co 
obrazuje zamieszczona poniżej mapka. 

1) Bolesław Pomnik Wolności, 2) Bolesław Szkoła, 3) Krą-
żek początek wsi, 4) Podlipie Remiza, 5) Podlipie Szkoła, 6) 
Podlipie ostatni przystanek, 7) Międzygórze przystanek, 8) 
Sławków most, 9) Krzykawka początek wsi, 10) Krzykawka 
koniec ul. Podgórskiej, 11) Krzykawka Dworek, 12) Małobądz 
Kościół, 13) Ujków Nowy przystanek na górce, 14) Ujków 
Nowy ostatni dom na ul. Długiej, 15) Kolonia dom sołtysa, 16) 
Laski Remiza, 17) Kolonia Plac Rekreacji, 18) ul. Ponikowska 
skrzyżowanie, 19) Karna dom nr 52, 20) Hutki Świetlica, 21) 
Bolesław Zajazd Maj, 22) skrzyżowanie łącznika z ul. Chmiel-

ną, 23) Bolesław Przychod-
nia, 24) Orlik początek Trasy 
Zdrowia, 25) Orlik koniec 
Trasy Zdrowia do parku  
w Bolesławiu.
DO ZOBACZENIA NA STARCIE!

Ze sportowymi pozdrowie-
niami dyrektor Centrum 

Kultury w Bolesławiu
Barbara Rzońca
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W dzisiejszym numerze chciała-
bym poruszyć dwa istotne tematy 

dotyczące wywozu odpadów komunal-
nych oraz sytuacji, kiedy w pobliżu na-

szej posesji pojawią się szczury. 
Uchwałą nr XIII/198/2015 Rady Gminy 

Bolesław z dnia 30 listopada 2015 roku został 
przyjęty regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
naszej gminy. Zbieranie powstających na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych powinno odbywać się w sposób selek-
tywny. Dlatego ZGK Bolesław dostarcza mieszkańcom pojemni-
ki i worki do segregowania odpadów. Odpady należy wystawiać 
przed posesję w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu cię-
żarowego. Odbiór odpadów w naszej gminie jest zorganizowany 
z zapewnieniem wysokich standardów usługi. Każdy mieszkaniec 
otrzymuje harmonogram i na tej podstawie wie kiedy odbywa się 
zbiórka. Zdarzają się sporadycznie sytuacje, że mieszkańcy wy-
rażają swoje niezadowolenie ze sposobu dostarczania worków 
lub nieterminowego odbioru odpadów. Zaistniałe sytuacje nie 
zwalniają mieszkańca z uiszczenia opłaty za wywóz odpadów.  
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości zawsze 
można to zgłosić w ciągu 3 dni roboczych do Referatu Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Gminy.

Opłaty za wywóz odpadów dokonujemy od ilości osób faktycznie 
zamieszkałych. O każdej zmianie np.: urodzeniu dziecka, zgonie, 
zmianie miejsca zamieszkania, zmianie właściciela nieruchomości 
należy poinformować referat (pokój nr 6). Opłata od jednej osoby 
za wywóz odpadów segregowanych wynosi 6.50 zł, a za niesegre-
gowane 13 zł. W ramach tej opłaty odbierane są wszystkie odpa-
dy: komunalne, popiół, tworzywa sztuczne, szkło, tektura, odpady 
zielone w dowolnej ilości. Dwa razy do roku odbierany jest: sprzęt 
elektroniczny i odpady wielkogabarytowe, natomiast raz do roku: 
opony. Należy przypomnieć, że wykonując drobne remonty miesz-
kaniec może 1 raz w roku oddać 1 tonę odpadów budowlano –roz-

Teatr to przestrzeń niezwykła…
xi powiatowe potyczki teatralne za nami

Z  notatnika Przewodniczącej Rady Gminy Bolesław
biórkowych (gruz). Można go wystawić w specjalnych workach 
(typu BIG-BAG), które należy zakupić samemu, można zamówić kon-
tener, za podstawienie którego trzeba zapłacić lub wywieźć samemu 
do PSZOK* bez ponoszenia opłaty. Jeżeli wystawiamy odpady zielone 
po wycięciu lub podcięciu drzew to gałęzie należy rozdrobnić przed 
wrzuceniem do worka lub wywieźć samemu do PSZOK. 

*PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy Składowisku Odpadów w Ujkowie Starym, czynny w środy 
i soboty od 7:00 do 13:00. Odwozić samemu można: gruz, zużyty 
sprzęt elektroniczny, odpady zielone, popiół. Należy okazać doku-
ment potwierdzający adres zamieszkania i dowód potwierdzający 
uiszczenie opłaty za odpady. Wywożąc samemu w/w odpady nie 
ponosimy z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Mieści się 
to w ramach opłaty za odbiór odpadów. Wszystkie podane infor-
macje dotyczą nieruchomości znajdujących się na terenie gminy 
Bolesław. Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych na których 
prowadzona jest działalność powinni zawrzeć indywidualne umo-
wy na odbiór odpadów z firmą (przedsiębiorcą) prowadzącą tego 
typu usługi.

Ponieważ mieszkańcy dopytują, co należy zrobić w przypadku 
pojawienia się w pobliżu ich posesji lub na posesji szczurów, chcia-
łabym przekazać kilka informacji. Na właścicielu nieruchomości 
spoczywa obowiązek przeprowadzenia deratyzacji, a co za tym 
idzie zakupu we własnym zakresie trucizny. Deratyzacje przepro-
wadza się:

– Od 01 kwietnia do 30 kwietnia 
– Od 01 września do 30 września oraz w każdym przypadku 

wystąpienia zaszczurzenia. Trutkę wystawia się w miejscach gdzie 
mogą wystąpić szczury tj.: kompostowniki, miejsca składowania 
odpadów, piwnice. Miejsce powinno być oznakowane napisem 
”UWAGA TRUCIZNA”. Należy zachować szczególną ostrożność 
w rejonie wystawienia trutki przez cały okres. Bliższe informacje 
w/w tematach można uzyskać pod nr tel.32 6424 501, 6424 071 
wew.115.UG Bolesław. Ewa Dychtoń

17 maja odbył się powiatowy konkurs „Potyczki Teatralne” 
organizowany przez nauczycieli Publicznego Gimnazjum im. 
KEN w Bolesławiu – Iwonę Sośnierz, Anetę Pomierną i Anetę 
Gajdziszewską-Nawara. Jednym z głównych i niezmiennych 
celów konkursu jest rozwijanie zainteresowań teatrem. Nie-
wątpliwie jest to dziedzina, która pomaga uczniom rozwinąć 
wrażliwość na sztukę, przełamać bariery codziennego, po-
wierzchownego postrzegania rzeczywistości. 

Już po raz jedenasty, gościliśmy w naszej szkole entuzjastów 
teatru i sztuki teatralnej. Wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji 
konkursu wykazali się znakomitą wiedzą na temat treści i proble-
matyki dramatów A. Mickiewicza („Dziady” cz. III) i J. Słowackie-
go („Balladyna”) oraz komedii hr. A. Fredry („Śluby panieńskie”). 
Tegoroczne „potyczki” teatralne obejmowały również zagadnie-
nia z zakresu historii polskiego teatru romantycznego. O tytuł te-
atrologa walczyli uczniowie szkół z terenu naszej gminy i powiatu 
– Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu, Gimnazjum Nr 3 w Olkuszu, Zespo-
łu Szkół Nr 2 w Bukownie, Zespołu Szkół w Krzykawie a także re-
prezentanci organizatora konkursu, Publicznego Gimnazjum im. 
KEN w Bolesławiu. Laureatką XI Powiatowych Potyczek Teatral-
nych została Gabriela Stempniewska uczennica Publicznego Gim-

nazjum im. KEN w Bolesławiu (opiekun Aneta Pomierna), drugie 
miejsce ex aequo zajęli Julia Tarchoł z Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu 
(opiekun Małgorzata Curyło-Maciąg) i Julia Czerniak z Gimna-
zjum Nr 3 w Olkuszu (opiekun Barbara Staniszewska). Wyróżnie-
nia otrzymali Adrianna Bargieł z Zespołu Szkół Nr 2 w Bukownie 
(opiekun Joanna Nowak) oraz Piotr Wiśniewski z Gimnazjum 
Nr 3 w Olkuszu (opiekun Alina Rogóż).

Jurorki oceniające prace, panie Dorota Lorek i Bożena Nidziń-
ska, złożyły wszystkim uczestnikom zmagań wyrazy uznania dla 
ich wysokiego poziomu wiadomości. Świadczy o tym sam wynik 
konkursu – brak trzeciego miejsca. My także przyłączamy się 
do gratulacji i już dziś zachęcamy młodzież do zdobywania i po-
szerzania wiedzy teatrologicznej, która uczy twórczego myślenia 
i kreatywności. 

(Publiczne Gimnazjum w Bolesławiu) 
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Wszystko za sprawą konkursu plastycznego, jaki zo-
stał zorganizowany przez Centrum Kultury im. 

Marii Płonowskiej w Bolesławiu we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Olkuszu w ramach XXVI Powiato-
wego Festiwalu Kultury 2016. 

Jury w składzie: Urszula Figiel-Szczepka – plastyk, Iwo-
na Skupińska – plastyk i Magdalena Medyńska – przedsta-
wiciel Starostwa Powiatowego w Olkuszu, po zapoznaniu się 
ze zgłoszonymi pracami konkursowymi, biorąc pod uwagę 
założenia regulaminu, estetykę wykonania prac, czasochłon-
ność, trudność technik plastycznych, samodzielność oraz ogól-
ny wyraz artystyczny nadesłanych prac postanowiło przyznać 
następujące nagrody:

W kategorii Szkół Podstawowych:
I miejsce – Emilka Piekoszewska – Szkoła Podstawowa w Bo-
lesławiu, tytuł pracy: „Kukuryku”; I miej-
sce – Maja Nabagło – Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Olkuszu, tytuł pracy „Małopolskie 
maki”; II miejsce – Małgorzata Gęgotek 
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu; III 
miejsce – Natalia Ślęzak – Publiczna Szkoła 
w Witaradowie, tytuł pracy: „ Chusta fol-

Na mapie naszego życia istnieją 
takie miejsca, do których aż chce się wra-

cać…nawet we wspomnieniach! Przekonało się 
o tym jury konkursów: literackiego i plastyczne-
go, jakie Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej 
w Bolesławiu zorganizowało z okazji 25-lecia sa-
morządności Gminy Bolesław. 

Jednym z tematów konkursów było stworzenie pracy pla-
stycznej, przedstawiającej dworską pieczęć. Spośród złożo-
nych prac, jury biorąc pod uwagę kreatywność i twórcze po-
dejście do tematu, postanowiło przyznać następujące lokaty: 
I miejsce – Mateusz Grzanka ze Szkoły Podstawowej w Bole-
sławiu, II – Weronika Pietrzyk, również uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Bolesławiu oraz III miejsce- Małgorzata Wójcik 
z Zespołu Przedszkolno- Szkolno- Gimnazjalnego w Podlipiu. 
Dodatkowo Nagrodę Dyrektora Centrum Kultury przyznano 
Małgorzacie Majta z Gimnazjum w Krzykawie.

Owinęliśmy sobie Folk wokół chust!
kowa z motywem folkowym”; III miejsce – Mateusz Grzanka 
– Szkoła Podstawowa w Bolesławiu, tytuł pracy: Chusta wio-
senna”

Wyróżnienia: Patrycja Tomczyk – Szkoła Podstawowa 
w Bolesławiu, tytuł pracy: „Chusta z kogutkami”; Stanisław 
Kocjan – Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, tytuł pracy: 
„U babci w ogródku”; Nadia Starczynowska – Szkoła Pod-
stawowa w Bolesławiu, tytuł pracy: „Kleksy”; Olaf Herman – 
Szkoła Podstawowa w Bolesławiu; Julia Dąbek  – Szkoła Pod-
stawowa w Bolesławiu; Hanna Gołąb – Szkoła Podstawowa 
w Bolesławiu, tytuł pracy: „Kwiatowe szaleństwo”

W kategorii Szkół Gimnazjalnych:
I miejsce – Natalia Liszka Gimnazjum z Bukowna; II miesce – 
Olga Osiecka Gimnazjum nr 3 w Olkuszu; II miejsce – Klaudia 
Barczyk Gimnazjum w Zarzeczu, tytuł pracy: Chusta folkowa”

III miejsce – Aleksandra Ciołkowska 
Gimnazjum nr 3 , tytuł pracy: „Chusta 
Folkowa”; III miejsce – Michał Furmań-
ski Gimnazjum Bolesław, tytuł pracy: 
„Ogród letni”

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy!

Nasze 
miejsce…

„Bolesławski park - moje miej-
sce, moje życie” to z kolei projekt, 
który służył uwiecznieniu minio-
nych dni i zapisaniu tej dawnej, jak 
i wczorajszej historii. Jury z wielką 
przyjemnością czytało zgłoszone 
na ten literacki konkurs prace, wkra-

dając się niejako do świata zapisanej na kart-
kach historii. To, co urzekło jury w tekście zwy-
ciężczyni- Hanny Gołąb z Bolesławia to piękny, 
literacki język i poruszające wyobraźnię emocje 
oraz wpleciona w tekst ciepło i miłość do małej 
Ojczyzny. II miejsce przyznano Annie Materka, 
doceniając jednocześnie jej rzeczowe, z zacię-

ciem miłośnika historii regionu przedstawienie faktów z prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości bolesławskiego parku. 
W tekście zdobywczyni III miejsca – Alicji Pomiernej, jury 
doceniło różnorodność wspomnień i otwartość wypowiedzi. 
Nagrodzone prace będą umieszczone w bolesławskim parku 
na specjalnie przygotowanych tablicach. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Oficjal-
ne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas 
Święta Gminy Bolesław, dnia 25 czerwca br. 

Katarzyna Kocjan 
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Takie koncerty, jak te, są potrzebne, aby móc śledzić pięk-
ny rozwój talentów naszej Gminy – mówił Wójt Gminy Bo-

lesław, Krzysztof Dudziński podczas otwarcia Kalejdoskopu 
Muzycznego- imprezy, która była podsumowaniem osiągnięć 
uczniów klasy fortepianu i rytmiki. 

Kalejdoskop odbył się w bolesławskim dworze i zgromadził 
uczniów, którzy na co dzień pobierają nauki w bolesławskim 
dworze w klasach fortepianu i rytmiki pod okiem Katarzyny 
Glanowskiej. Przed wypełnioną po brzegi salą, przed dumnymi 
ze swoich dzieci rodzicami i gośćmi swoje artystyczne talenty 
zaprezentowały uczestniczki sekcji rytmiki. Dziewczęta wykona-
ły pełen zwiewności i uroku taniec oraz brawurowo i  z wielkim 
wyczuciem zagrały na tubach. Wielkie brawa należą się: Lenie 
Krawczyk, Michalinie Cabaj, Weronice Olejnik, Natalii Gomółce, 
Mai Oleś oraz Amelii Kubańskiej. Do krainy pełnej łagodnych i sta-
rannie wypracowanych, czystych dźwięków zabrali z nas kolei 
uczniowie z klasy fortepianu w osobach: Karolina Piszczek, Mar-
tyna Rosa, Alicja Krawiec, Julia Pilch, Julia Andruszkiewicz, We-
ronika Kilian, Malwina Wentrys, Emilia Swędzioł, Dawid Trojan, 
Marcel Bartusik, Daniel Kędziora, Natalia Walotek, Krystian Kra-
wiec oraz Maja Balicka. Dodajmy, że Maja to najmłodsza uczest-
niczka klasy fortepianu, która liczy sobie dopiero 5 lat, a mimo 
to wygrywa nie tylko na klawiszach, ale i emocjach piękne me-
lodie. Wszystkie powyższe występy w zupełności poświadczają 
słowa wójta Krzysztofa Dudzińskiego, mówiące o tym, że muzy-

Z przyjemnością informujemy, 
że właśnie ukazała się książka, 

opracowana przez Panów Józefa 
Liszkę i Tomasza Liszkę. 

„PRZED ZAGŁADĄ i inne opowia-
dania oraz artykuły prasowe” to zbiór 
twórczości Jana Waśniewskiego (1896–
1945), pisarza rodem z Zagłębia, który 
zarówno w swoich opowiadaniach, jak 
i w audycjach radiowych poruszał te-
matykę górniczą. To kolejna pozycja 
wydawnicza Centrum Kultury im. Marii 

Kalejdoskop talentów 

Nowa pozycja w biblioteczce

ka to najbardziej uniwersalny język świata, którym możemy tra-
fić do wszystkich serc. A jeśli już trafić to nie tylko do serc, ale 
i na wielkie sceny artystyczne, czego życzyła wszystkim artystom 
dyrektor Centrum, Barbara Rzońca. 

Szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci taty 

koleżance Agnieszce Ćwięczek 
składa Sołtys i Rada Sołecka Pod lipia

Gmina Bolesław skrywa wiele muzycznych talentów, 
które ujawniły się podczas przeglądu „Talenty Bo-

lesławia”, zorganizowanego z okazji 25-lecia Samorząd-
ności Gminy Bolesław przez Centrum Kultury im. Marii 
Płonowskiej w Bolesławiu. Najlepszych będziemy mieli 
okazję wysłuchać podczas tegorocznego Święta Gminy 
Bolesław, 25 czerwca br. 

Podczas przesłuchań jury w składzie: Katarzyna Glanowska, 
Magdalena Kajda i Andrzej Jasica uważnie wsłuchiwało się 
w prezentowane przez uczestników utwory, w każdym z nich 
próbując odnaleźć kryteria, które miałby spełniać zwycięzca: 
technikę wykonania, pomysłowość twórczą, ogólną muzy-
kalność i sceniczność. Po wysłuchaniu wszystkich artystów 
I miejsce przyznano dwóm artystkom: Rozalii Deasuer i Iwo-
nie Krzystanek. Drugą lokatę wyśpiewała Patrycja Tomczyk, 

Śpiewający przegląd a trzecią – Natalia Chmura. Te osoby będziemy mogli usłyszeć 
podczas Święta Gminy Bolesław. Dodatkowo wyróżniono: 
Mateusza Grzankę, Mateusza Forysia, Zuzannę Kurek, Kalinę 
Maroszek i Justynę Foryś. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy! 

 

Płonowskiej w Bolesławiu, uzupełniająca naszą górniczą biblio-
teczkę i stająca dumnie obok trylogii „Ognie w pirytach”, „Na pod-
szybiu” i „Po dniówce’. Cała trylogia, podobnie jak najnowsza po-
zycja „Przed zagładą”, to efekt ogromnej i wytrwałej pracy pana 
Jozefa Liszki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ilustracje do książ-
ki wykonali nasi rodzimi artyści w osobach pani Danuty Wiesławy 
Cieślik i Pana Lucjana Kluczewskiego. Książkę można nabyć w Cen-
trum Kultury w Bolesławiu, jej koszt to 20 zł.
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Rok 966 był dość zwyczajny. Wydawało się, że na Starym 
Kontynencie nie wydarzyło się nic, co byłoby godne szcze-

gólnej uwagi. Na Stolicy Apostolskiej zasiadał Jan XIII, patriar-
chą Konstantynopola był Polieuktos, władcą Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego Otto I Wielki, cesarzem Bizancjum Nicefor 
II … Jednak we wschodniej części Europy działo się od kilku 
lat coś wyjątkowego – z kilku plemion słowiańskich zaczęła 
powstawać społeczność, którą z czasem historycy nazwali Po-
lanami, a ich ojczyźnie nadano nazwę Polska. Zwieńczeniem 
tego procesu było wydarzenie, które miało miejsce w Wiel-
ką Sobotę, 14 kwietnia, roku Pańskiego 966. Książę Mieszko 
postanowił przyjąć sakrament chrztu świętego z rąk biskupa 
misyjnego poznańskiego – Jordana, przybyłego na tereny Po-
lan wraz z czeską księżniczką z rodu Przemyślidów, Dobrawą. 
Chrzest Mieszka stał się wydarzeniem, które na stulecia miało 
wytyczyć miejsce Polski na kartach historii Europy.

W związku z przypadającą w 2016 roku 1050-tą rocznicą Chrztu 
Polski, 8 czerwca odbył się gminny konkurs historyczny „Począt-

1 kwietnia 2016 r. pochowaliśmy 
na cmentarzu parafialnym w Bolesła-

wiu naszą koleżankę Zofię Marchewkową. 
Żyła 96 lat, a w swoim długim życiu dużo 
widziała i dużo przeżyła. 

O swojej pracy, przeżyciach wojennych 
czasem opowiadała. Ostatnio spotkaliśmy się 

z Nią 9.11.2009 r. w Remizie OSP w Bolesławiu przy okazji uroczy-
stości Związkowej „Spotkanie pokoleń”. Była wtedy w pełni spraw-
na i właśnie wtedy opowiedziała o swoim życiu, pracy, o tajnym 
nauczaniu w okresie okupacji niemieckiej, które prowadziła wraz 
ze swoją matką na tajnych kompletach. Za tę działalność została 
odznaczona przez Zarząd Główny ZNP, a osobiście prezes Sławo-
mir Broniarz wręczył Jej odznaczenie w auli Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie w 2009 r. Władze oświatowe i związkowe 
przyznały naszej koleżance „statuetkę pomnika nauczycieli tajnego 
nauczania 1939-45”, które odebrał Jej syn Jan Marchewka na na-
szym spotkaniu karnawałowym w dn. 27 stycznia 2016 r. Było 
to ostatnie odznaczenie jakie za życia odebrała nasza koleżanka. 
A tych odznaczeń wcześniej było więcej, bo była dobrą nauczy-
cielką i wzorową wychowawczynią w Zespole Szkół Zawodowych 
na Skałce w Bukownie. Bo tej szkole poświęciła większość swojego 
aktywnego życia zawodowego. 

W czasie mszy żałobnej w Kościele w Bolesławiu fragmen-
ty życiorysu naszej koleżanki przypomniał ks. Grzegorz Ziętal. 
Było to bardzo potrzebne, bo od dłuższego czasu koleżanka Zofia 
mieszkała u syna Jana w Jastrzębiu Zdroju i dużo osób młodych 
nie bardzo Ją pamięta. Na cmentarzu słowa pożegnania usłyszeli-
śmy od syna Wojciecha, byłej dyrektor Szkoły na Skałce p. Bożeny 
Walczak i naszej koleżanki z Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP kol. 
Zofii Piechowicz. Syn Wojciech serdecznie podziękował wszyst-
kim uczestnikom pogrzebu, pocztom sztandarowym, kapłano-
wi prowadzącemu obrzęd oraz swojemu bratu Janowi za opiekę 
nad matką, która ostatnie cztery lata była obłożnie chora. Zrobiło 
to na zebraniu duże wrażenie, bo raczej rzadko słyszy się takie 

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe 

w Bolesławiu, z  wielkim żalem i smutkiem 
zawiadamia, że 27 kwietnia zakończyła swą 
wędrówkę ziemską śp. Barbara Rudawska, 
wdowa po  śp. Józefie Rudawskim, zasłużo-
nym działaczu i współzałożycielu Polskiego 
Związku Emerytów na naszym terenie. 

Wraz z Jej śmiercią kończy się pewien rozdział w historii naszego 
Związku. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba zawsze uśmiech-
nięta, życzliwa, pełna energii i dowcipnych powiedzonek. Jeszcze 
tak niedawno tańczyła radosna, roześmiana ze swym najlepszym, 
długoletnim przyjacielem, p.Dreksą na zabawie karnawałowej 
u emerytów. Jeszcze tak niedawno, 20 kwietnia składaliśmy Jej 
życzenia i wręczaliśmy kwiaty w dniu 92 urodzin. Była szczęśli-
wa, zadowolona że o niej pamiętamy. Pokazała nam, że starość nie 
musi być zgorzkniała i smutna. Dziś żegnamy Cię kochana p. Basiu. 
Oddajemy Cię pod opiekę Najwyższego. Dobry Pan Bóg przyjmie 
Cię do swego niebiańskiego domu, gdzie znajdziesz odpoczynek 
po trudach ziemskiego życia. Będzie nam Ciebie brakowało.

Członek zarządu PZERiI w Bolesławiu Józefa Krawczyk

Pamięci Barbary Rudawskiej

Ostatnie pożegnanie

Tak zaczęła się Polska…

ki Państwa Polskiego”, zorganizowany przez 
uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum 
im. KEN w Bolesławiu. Tematyka konkursu do-
tyczyła jednego z najważniejszych wydarzeń w 
historii państwowości polskiej oraz jego wpływu 

na kształt współczesnej Polski i Europy. Głównym celem konkur-
su przygotowanego przez Pawła Opalę we współpracy z Karoliną 
Ziębą, Dominiką Masłowską i Oliwią Kufel było upamiętnienie waż-
nej dla Polaków 1050. rocznicy Chrztu Polski. Koordynatorkami 
konkursu były nauczycielki – p. Aneta Pomierna, p. Iwona Sośnierz 
i p. Sylwia Rudy. Uczestnicy - uczniowie z gimnazjów w Krzykawie, 
Podlipiu i Bolesławiu - wykazali się dużą wiedzą na temat kształto-
wania się państwa polskiego. Osoby, które napisały test i uzyskały 
największą ilość punktów, reprezentowały swoją szkołę w drugiej 
części etapu finałowego. 

Zwycięzcami konkursu historycznego „Początki Państwa Pol-
skiego” zostali Małgorzata Majta (Zespół Szkół im. płk. Fr. Nullo w 
Krzykawie, opiekun p. Alicja Kondek), Małgorzata Wójcik (Zespół 
Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Podlipiu, opiekun p. Monika 
Smółka) i Kamil Liberski (Publiczne Gimnazjum im. KEN w Bolesła-
wiu, opiekun p. Aneta Pomierna). Wyróżnienia otrzymali uczniowie: 
Paweł Korpencik, Klaudia Kucharek i Filip Kula z Zespołu Szkół im. 
płk. Fr. Nullo w Krzykawie (opiekun p. Alicja Kondek). Wszystkim na-
grodzonym serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy gm. konkursu historycznego „Początki Państwa Polskiego” 

słowa na innych pogrzebach. A komentarz zebranych był taki „Do-
brze wychowała swoich synów”. Nasz koleżanka Zosia Piechowicz 
podkreśliła zasługi zmarłej jako członka ZNP. Należała do naszego 
związku nieprzerwanie od 1945 r. Przywiązanie do związku wy-
rażało się m. in. tym, że brała udział w ważniejszych naszych uro-
czystościach, a co miesiąc przysyłała składki członkowskie, a gdy 
była obłożnie chora, robiła to za nią synowa- żona Jana. Kol. Bożena 
Walczak- ostatnia dyrektorka szkoły (już byłej) na Skałce w swoim 
słowie pożegnalnym wspomniała, że nie pracowała z Panią Zofią, 
ale pamięta, że duch starszej koleżanki był obecny w szkole, przy-
jeżdżała z synem na ważne uroczystości do szkoły, interesowała się 
życiem szkoły. Taka była! Cześć Jej Pamięci!

Halina Jaglarz - z-ca przew. Sekcji EiR ZNP przy współpracy z Zarządem SEiR
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dyń Wiejskich w Bolesławiu Pani Elżbieta Czerniak, Krajowy Dele-
gat na Polskę Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Pan Marcin 
Macek, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej Gminy, 
Honorowy Obywatel Gminy Bolesław Pani Danuta Wiesława Cie-
ślik, przyjaciele i partnerzy Przedszkola, pracownicy, emeryci, ro-
dzice oraz dzieci. 

Pani dyrektor, powiedziała, że jest dla niej dużym zaszczytem 
być gospodarzem Przedszkola w Roku Jubileuszowym i przyzna-
ła, że jest to dla niej ogromne wyróżnienie i wyjątkowe przeżycie. 
Jubileusz jest bowiem najlepszą okazją do przywołania pamięci 
o zdarzeniach i ludziach, o współtworzących świadectwo, które-
go jesteśmy spadkobiercami. Chociaż Przedszkole w Bolesławiu 
ma już 70 –letnią tradycję, obchodziło już nie jeden Jubileusz i za-
pewne nie jeden jeszcze go czeka, to taki dzień jak ten, zdarza się 
tylko raz w historii. Dotąd byliśmy placówką bezimienną, jakich 
wiele w całej Polsce. Teraz w dalszą drogę wyruszamy z „Barbórką”, 
która będzie wyróżniać nas spośród innych i podkreśli tożsamość 
Przedszkola. Jesteśmy jedynym Przedszkole w naszej Gminie, które 
ma nadanie imię, a drugim Przedszkolem w Polsce o tym imieniu. 
Procedura nadania imienia trwała cały rok. O wyborze imienia za-
decydowało przeprowadzone głosowanie wśród całej społeczności 
przedszkolnej. Zwyciężyła nazwa „Barbórka”, co ma związek z gór-
niczymi tradycjami naszej miejscowości i samego Przedszkola. Imię 

to, jest upamiętnieniem wieloletniej tradycji naszego Przedszkola, 
jako pierwotnie przedszkola przyzakładowego Zakładów Górniczo 
– Hutniczych „Bolesław” w Bukownie, które odgrywały ogromną 
rolę w działalności naszej placówki i były obecne podczas wszyst-
kich uroczystości przedszkolnych. Nadanie imienia Przedszkolu 
„Barbórka”, będzie również nawiązywało do tradycji górniczych, 
a co najważniejsze wzbogaci i urozmaici działalność edukacyjno
-wychowawczą, wynikającą z jej nazwy. Na logo Przedszkola został 
ogłoszony konkurs plastyczny, który wygrała Pani Natalia Mączka. 
Pani Natalia jest również autorką witrażu (tablicy pamiątkowej) 
przedstawiającego nasze logo. Słowa do hymnu Przedszkola napi-
sała Pani Aneta De Gregorio. Obie Pani pracują w naszym przed-
szkolu. W trakcie uroczystości Przewodnicząca Rady Gminy Bole-
sław – Pani Ewa Dychtoń odczytała uchwałę  Rady Gminy z dnia 
19.04.2016 r. o nadaniu Przedszkolu imienia. Wójt Gminy Bolesław 
Pan Krzysztof Dudziński przekazał na ręce Pani dyrektor Akt Na-
dania Imienia oraz odczytał List Gratulacyjny. Odsłonięcia tablicy 

Dzień 2 czerwca 2016 roku nie był w Przedszkolu 
dniem zwyczajnym. To dzień, uwieńczenia trwającego 

od 1 września 2015r. Roku Jubileuszowego oraz zakończe-
nie objętej honorowym patronatem Pana Wójta Krzysztofa 
Dudzińskiego oraz Pani Wice Wójt Krystyny Kowalewskiej 
procedury nadania imienia Przedszkolu.

Na przedszkolne święto przybyło wielu znakomitych gości: 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie Pani 
Wizytator Bożena Walczak, Wójt Gminy Bolesław Pan Krzysztof 
Dudziński z małżonką, Pani Wice Wójt Gminy Pani Krystyna Kowa-
lewska, Przewodnicząca Rady Gminy Bolesław Pani Ewa Dychtoń, 
Sekretarz Gminy Bolesław Pan Tomasz Kalembka, Radne Gminy 
Bolesław: Pani Iwona Skupińska i Pani Marzena Mirek, Radny Gmi-
ny Bolesław Pan Józef Gołąb, Dyrektor Samorządowego Zespołu 
Oświaty i Wychowania w Bolesławiu Pani Janina Borowiec, Prezes 
ZNP Oddział w Bukownie Pani Beata Nowakowska, Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej im. Waśniewskich w Bolesławiu Pani Cze-
sława Machura, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bolesławiu Pani Anna Kruszak-Kołodziejczyk, Dyrektor Centrum 
Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu Pani Barbara Rzońca, 
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o. Pan 
Robert Nielaba, Przedstawiciel Zakładu Produkcyjno – Handlowo
-Usługowego „Linotechnik” Pan Rafał Dessauer, Sołtys Sołectwa 
Bolesław Pani Stefania Pichlak, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bolesławiu Pan Jarosław Kubiczek, Przewodnicząca Koła Gospo-

Jubileusz 70-lecia Przedszkola oraz nadanie 
Przedszkolu imienia „Barbórka”
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Jubileusz 70-lecia Przedszkola oraz nadanie 
Przedszkolu imienia „Barbórka”

z nazwą i logo Przedszkola dokonała Pani Bożena Walczak – Wizy-
tator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wójt Gminy 
Bolesław –Pan Krzysztof Dudziński oraz Dyrektor Przedszkola- 
Pani Ewa Biergunow. Odtąd „Barbórka” będzie witać wszystkich 
przekraczających próg Przedszkola. Po uroczystym akcie odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej, przedstawiono prezentację multimedialną 
nawiązującą do historii oraz obecnych czasów Przedszkola, przy-
gotowaną przez Panie: Marcelę Cieślik i Adriannę Imielską. Po czę-
ści oficjalnej przyszedł czas na występy przedszkolaków. Przed-
stawiciele wszystkich grup wiekowych zaprezentowali się pięknie 
w programie artystycznym pt. „Niezwykła podróż.” Po występach 
dzieci zabrała głos Pani dyrektor, która podziękowała za współpra-

cę Przyjaciołom Przedszkola słowami: „…Tak naprawdę to są tylko 
dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korze-
nie, drugą- skrzydła…” i wręczyła skrzydlate statuetki, symbolizu-
jące młodego człowieka, który przy wsparciu innych osób może 
sięgać wyżej i wyżej. Życząc, żeby te skrzydlate statuetki były 
symbolem dalszej, owocnej współpracy na rzecz dzieci z naszego 
Przedszkola.

Z okazji Jubileuszu Przedszkola, nie zabrakło szczególnych po-
dziękowań dla nauczycieli i pracowników Przedszkola, którzy two-
rzyli i nadal tworzą jej historię, którzy swoją niezwykłą postawą, 
zaangażowaniem, twórczym talentem i wspólnymi działaniami dla 
dobra dzieci, przyczyniają się do ich sukcesów oraz tworzenia do-
brego wizerunku Przedszkola. Pani dyrektor powiedziała, że jest 
dumna, że może być dyrektorem Przedszkola w Bolesławiu. Głos 
zabierali również przybyli goście, życząc Pani dyrektor, pracowni-
kom zadowolenia i sukcesów pracy, a przedszkolakom wesołej za-
bawy i radości ze zdobywanej wiedzy i umiejętności. Przedszkole 
i przedszkolaki otrzymały urodzinowe prezenty w postaci słod-
kości, zabawek oraz bonu pieniężnego od Rady Rodziców na roz-
budowę placu zabaw. Nie mogło zabraknąc oczywiście urodzino-
wego tortu, przedstawiającego logo Przedszkola oraz tradycyjnie 
odśpiewanego „Sto lat”. Goście zostali zaproszeni do oglądania ar-
chiwalnych zdjęć z życia Przedszkola w specjalnie przygotowanej 
sali wystawowej oraz poproszeni o wpis w Księdze Pamiątkowej. 
Podsumowanie Jubileuszu 70-lecia Przedszkola można zaczerp-
nąć z publikacji Pani Anety De Gregorio pt: „Wszystko zaczyna się 
od Przedszkola. 70 lat Przedszkola w Bolesławiu.”, która na tę spe-
cjalną okoliczność została przygotowana. Nad całością oprawy 
muzycznej czuwał jak zawsze niezawodny gimnazjalista, Gabriel 
Pawełczyk, uczeń Publicznego Gimnazjum im. KEN w Bolesławiu 
za co serdecznie również dziękujemy. 

Korzystając z okazji z radością i ogromną wdzięcznością chcieli-
byśmy podziękować Wszystkim osobom zaangażowanym w orga-
nizację Jubileuszu. Szczególne podziękowania kierujemy do  Rady 
Rodziców, za poświęcony czas oraz aktywny udział podczas sa-
mej uroczystości. Dziękujemy również sponsorom: Zakładom 
Górniczo – Hutniczym „BOLESŁAW” S. A. w Bukownie, Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., P.H.U. „Grainer” 
s.c. Sergiusz Biergunow, Z.P.H.U. Linotechnik Ewelina Dessau-
er, P.W. San-Gaz Włodzimierz Dobrek, Boltech sp. z o.o. 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna Przedszkola w Bolesławiu

FIZYKOTERAPIA
laseroterapia
magnetoterapia
ultradźwięki
fonoforeza
światłoterapia
krioterapia
elektroterapia

KINEZYTERAPIA
ćwiczenia - gimnastyka lecznicza
ćwiczenia z piłkami i taśmami Thera-Band
ćwiczenia korygujące wady postawy

PLASTROWANIE DYNAMICZNE
kinezjotaping

AQUAVIBRON
MASAŻ

32-329 Bolesław, ul. Laskowska 4a, tel. 600 871 429

Centrum Stomatologii
EUROMEDIC

Lekarz dentysta: Agnieszka Knapik - Woźniak

ZAKRES USłUg:
•	 leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
•	 leczenie endodontyczne ( kanałowe)
•	 profilaktyka stomatologiczna  

(lakowanie, lakierowanie, fluoryzacja)
•	 protetyka
•	 protezy całkowite i częściowe
•	 protezy szkieletowe
•	 protezy nylonowe
•	 korony i mosty (kompozytowe, porcelanowe)
•	 leczenie i usuwanie zębów w znieczuleniu ogólnym 

(narkoza)

gODZINY PRZYjęć:
•	 poniedziałek 9.00- 13.00 i 16.00-20.00
•	 wtorek, czwartek 15.00-20.00
•	 piątek 9.00 – 13.00

PRZYjMUjE ChIRURg 
SZCZęKOWO-TWARZOWY

Sławków, Mały Rynek 6 i 7

Rejestracja: 
696 428 700
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Ci, którzy w sobotnie popołudnie wsiedli na przejażdżkę 
Majową Karuzelą Cooltury potwierdzają: od nadmiaru 

atrakcji mogło zakręcić się w głowie.
Zorganizowana przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej 

w Bolesławiu, Majowa Karuzela Cooltury obfitowała w ogrom 
atrakcji, które zostały zaplanowane z myślą o każdym, nawet tym 
najmniejszym odbiorcy kultury!

Święto Rodziny to jeden z bloków tematycznych, jakie zafundo-
wała nam kulturalna karuzela. Odbywało się ono w ramach Aka-
demii Malucha, realizowanej przy grantowym wsparciu Fundacji 
BGK im. J.K. Steczkowskiego. Tego dnia instruktorzy Centrum 
przygotowali dla dzieci oraz ich rodziców gry i zabawy, połączone 
atrakcjami w postaci mini pleneru plastycznego, pokazu baniek 
mydlanych czy malowania twarzy. Słodkie chwile zafundował naj-
młodszym Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Dudziński. 

Na przydworskiej scenie pojawiły się PSOTKI- dziecięca grupa 
wokalna, która szlifuje na codzień swój talent w bolesławskim 
dworze. W młodzieżowe gusta trafił raper Jamnik ze Sławkowa, 
który wespół z DJ Kaktusem zaprezentował kawałki ze swojej de-
biutanckiej płyty „Spacerkiem po Nieba dachu”. Rodzicom z kolei, 
do ich pozytywnego nastroju przygrywali chór Animato i kapela 
Bukowiacy, działający przy bukowieńskim ośrodku kultury. A gdy 
dzieci, zmęczone pełnym wrażeń dniem poszły słodko spać, ro-
dzice mogli ponieść się wirowi tańca w trakcie zorganizowanej 
na zakończenie imprezy zabawy tanecznej. 

Katarzyna Kocjan 

PODZIĘKOWANIA DLA OSP BOLESŁAW
Drodzy Druhowie,  serdecznie dziękuje Wam za pomoc w organizacji 
„majówki” w bolesławskim parku w dniu 28.05.2016r.  Wasze zaanga-
żowanie pomogło nie tylko nam, organizatorom, ale również uatrakcyj-
niło dzieciom pobyt w parku oraz zapewniło bezpieczeństwo wszyst-
kim uczestnikom. Pozdrawiam i liczę na dalszą, miłą współpracę

Barbara Rzońca - dyrektor Centrum Kultury w Bolesławiu.

Zakręciło się w głowie…
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Dni dziecka w naszej Gminie to oka-
zja do tego, aby na twarzy naj-

młodszych zobaczyć szczery uśmiech 
radości. Pragniemy zabrać Państwa 
w podróż do dzieciństwa i poszczegól-
nych sołectw, które w kooperacji z na-
szym Centrum Kultury przygotowali 
dla dzieci moc atrakcji. 

W chwili oddawania gazety do druku 
w poszczególnych sołectwach trwają 
imprezy, przygotowane z myślą o naj-
młodszych, z których relacje przedsta-
wimy w numerze wakacyjnym. Dziś mo-
żemy Państwu przybliżyć Dni dziecka, 
zorganizowane w Hutkach, Krzykawce 
i Kolonii. 

Dużo 
uśmiechu 
w naszej gminie 

Hutki 
Atrakcji było co niemiara! Organizato-

rzy: Sołtys i Rada Sołecka Hutek wraz z 
Centrum Kultury zadbali, aby żadne dziec-
ko nie narzekało na nudę. To z myślą o naj-
młodszych przygotowano wiele ciekawych 
konkurencji sportowych, malowanie twa-
rzy, poczęstunek, przejażdżki quadem, 
konne i wozem strażackim. Druhowie 
z OSP Bolesław przygotowali pokaz sprzę-
tu gaśniczego oraz ratownictwa medycz-
nego. Pełne słodyczy chwile to zasługa 
Wójta Gminy Bolesław, który przygotował 
słodki poczęstunek. 

Krzykawa 
Do Staropolskiego Dworku w Krzy-

kawce zaprosili dzieci Sołtys, Rada 
Sołecka Krzykawy oraz bolesławskie 
Centrum. Tutaj dzieci bawiły się pod 
szyldem Pikniku Integracyjno- Sporto-
wego. Nie zabrakło ani dobrej zabawy, 
ani sportowej integracji. Dla najmłod-
szych zorganizowano konkurencje 
sprawnościowe, oczywiście z nagroda-
mi oraz atrakcje w postaci malowania 
twarzy i słodkiego poczęstunku. 

Kolonia 
Sołtys, Rada Sołecka i Centrum Kultury 

stanęli, jak co roku, na wysokości zadania, 
organizując dzieciom ogrom atrakcji: ma-
lowanie twarzy, poczęstunek i konkuren-
cje sprawnościowe z nagrodami. To dla 
młodszych, a starsze duchem dzieci mo-
gły bawić na zabawie tanecznej, do której 
przygrywał zespół „Ares”. Tegoroczny fe-
styn na odnowionym placu rekreacji zgro-
madził nie tylko mieszkańców Kolonii, ale 
i licznych spoza gminy Bolesław.



organizatorzy

Imprezy towarzyszące: wesołe miasteczko, stoiska i kiermasze artystyczne, gastronomia.


