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Krzykawskie spotkania ze sztuką

W 
dniach 8-12 lipca w staropolskim dworku w Krzy-

kawce po raz 19. w naszej gminie odbył się plener 

malarski. Jego organizatorem jest rokrocznie Cen-

trum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu. 

Honorowy patronat nad plenerem objęli w tym roku Starosta 

Powiatu Olkuskiego, Bogumił Sobczyk i Wójt Gminy Bolesław, 

Krzysztof Dudziński.

Przez blisko tydzień (pełen wrażeń i pracy twórczej artystów), pod 

czujnym okiem komisarzy pleneru: Iwony Skupińskiej i Tomasza 

Sawickiego, powstawały wyjątkowe, zapierające dech w piersiach 

prace, które od 12 lipca można podziwiać na wystawie poplenero-

wej w galerii  Centrum Kultury w Bolesławiu (filia w Krzykawce). 

Przez ostatnie lata bywali u nas uznani artyści z kraju i zagranicy, 

malarze, rzeźbiarze i twórcy rękodzieła – zawsze z uznaniem mó-

wiący o naszym pięknym dworku, ciekawych zakątkach gminy, 

a przede wszystkim o niepowtarzalnej atmosferze, która sprzyja 

twórczej pracy.

W tym roku gościliśmy na plenerze 19 artystów z rożnych za-

kątków Polski. Uczestnicy Pleneru Krzykawka 2019 to: Danuta 

Wiesława Cieślik, Ewa Dychtoń, Krystyna Grabowska, Stanisława 

Jasiczek, Alicja Krawiec, Barbara Kobos - Mól, Natalia Kwiecińska, 

Barbara Lewandowska, Ewa Moneta, Wiesław Obrok, Henryka 

Janina Orzeł, Edmund Pęgiel, Krzysztof  Rzońca, Tomasz Sawic-

ki, Karolina Skupińska, Agnieszka Sroka, Iwona Skupińska, Anna 

Wójcik, Magdalena Ziemniak.

Przez 5 dni powstało wiele interesujących dzieł, które świadczą 

o niebywałych zdolnościach artystycznych uczestników. Plener 

zakończył się wernisażem, podczas którego mieliśmy okazję podzi-

wiania powstałych  prac, a także wręczenia podziękowań, nagród 

oraz katalogu twórców wszystkim artystom.

Szczegóły w naszym fotoreportażu. 

BBB
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Dworek bez barier

J
est prawdziwą perełką naszego regionu. Nie od dziś jed-

nak wiadomo, że każdego skarbu trzeba strzec, a o to, 

co cenne, należy dbać. Staropolski dworek w Krzykaw-

ce doczekał się kolejnego remontu. Wykonano go w ra-

mach projektu pn. „Przebudowa i remont zabytkowego Dworku 

w Krzykawce” współfinansowanego ze środków europejskich 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Koszt robót budowlanych wraz z nadzorem wyniósł 370 tysięcy, 

z czego  blisko połowa pochodziła z dofinansowania.

Przypomnijmy - prace remontowe trwały od 18 lutego do 24 

czerwca 2019 roku. Wykonała je firma MACIEJ PIWOWAR 

PROFIL-BUD z Krakowa.

Dworek nie tylko wypiękniał, ale przede wszystkim został dosto-

sowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do 

budynku podniesiono płytę portyku i utwardzono dojazd (doj-

ście). Zlikwidowano barierę architektoniczną w postaci  progu. Na 

parterze wykonano toaletę dla niepełnosprawnych i aneks socjal-

ny, wymieniono parkiet, odnowiono stolarkę drzwiową, podłogę 

w korytarzu oraz schody prowadzące do pracowni ceramicznej, 

pomalowano wszystkie pomieszczenia. Dokonano również re-

montu pomieszczeń sanitarnych w piwnicy, gdzie znajduje się pra-

cownia ceramiczna, aby służyły uczestnikom zajęć plastycznych 

i pracownikom. Pomalowano elewację budynku.   

Pracownia ceramiczna zyskała nowy piec do wypalania gliny, 

a w pomieszczeniach na parterze pojawiły się nowe stoły i krzesła.  

Dworek w Krzykawce budzi zachwyt nie tylko mieszkańców, ale 

również odwiedzających naszą gminę turystów. Po remoncie i ma-

łej przebudowie nie tylko odzyskał swój dawny blask, ale stał się 

bardziej funkcjonalny. Teraz mogą z niego – bez barier – korzystać 

wszyscy. Serdecznie zapraszamy.   

BBB

Podwyżka cen za odbiór odpadów komunalnych

W 
ostatnim czasie z różnych zakątków kraju, także z oko-

licznych gmin, docierają do nas wieści o podwyżkach 

cen za odpady komunalne. W najbliższym czasie nale-

ży się spodziewać takiej podwyżki i u nas. Dlaczego? 

Oto kilka powodów, dla których gminy, w tym także nasza, muszą 

podejmować uchwały zwiększające opłatę za odbieranie i zagospo-

darowywanie odpadów komunalnych:  

1. Systematycznie w ostatnich latach zwiększa się ilość odbie-

ranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dla 

porównania ilość odpadów w 2015 roku odbierana od miesz-

kańców gminy Bolesław wynosiła 1814 ton, natomiast w roku 

2018 już 2704 tony. Dodatkowo wzrost masy odpadów po-

woduje konieczność zorganizowania dodatkowych wyjazdów 

w celu ich zebrania, a zatem zwiększa się także cena transportu.  

2. Z roku na rok wzrasta opłata za korzystanie ze środowiska, 

której wysokość ustalana jest przez Radę Ministrów w dro-

dze rozporządzenia. Jest to opłata za składowanie odpadów 

komunalnych na składowiskach, zwana też potocznie „opłatą 

marszałkowską”. W roku 2017, w zależności od kodu (rodzaju) 

odpadu, wynosiła 74,26 zł za tonę, w 2018 – 140 zł, w 2019 - 

170 zł, a w 2020 roku ma wzrosnąć do 270 zł. 

3. Stale wzrastają opłaty za przyjęcie odpadów na instalację me-

chaniczno-biologicznego przetwarzania. W 2018 roku było to 

255 zł i 275 zł za tonę, od stycznia do kwietnia 2019 roku – 

339 zł za tonę, od maja do lipca 2019 roku – 350 zł za tonę, 

a od sierpnia 2019 roku cena wynosić będzie 370 zł za tonę.

4. Za przekazywanie odpadów powstałych w wyniku segregacji 

(np. opakowań foliowych) do dalszego przetwarzania, Zakład 

Gospodarki Komunalnej w poprzednich latach otrzymywał 

symboliczną złotówkę, obecnie musi dopłacać. 

Przewidywany koszt odbioru odpadów w gminie Bolesław 

to 12,00 zł na mieszkańca za odpady segregowane (dotych-

czas 8,50 zł) i 24,00 zł za odpady niesegregowane (dotychczas 

17,00 zł). 

Stawka, która pojawiła się w przygotowanej uchwale Rady 

Gminy Bolesław, została obliczona z uwzględnieniem liczby 

mieszkańców, ponoszonych przez gminę kosztów odbioru i za-

gospodarowania odpadów oraz związanych z tym kosztów admi-

nistracyjnych. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się 

samofinansować. Oznacza to, że musi być całkowicie finansowa-

ny z opłat wnoszonych przez mieszkańców i nie ma możliwości 

dopłacania do niego z budżetu gminy.   
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Wakacje 2019 – darmowa komunikacja dla uczniów
Przypominamy, że – zgodnie z ustaleniami członków Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”  

w Olkuszu – w okresie wakacji, tj. od 1 lipca do 1 września 2019 roku, uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu 

czterech gmin – Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz, będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacji 

miejskiej Związku.

UWAGA! Jedyny warunek – ważna legitymacja szkolna do okazania w razie kontroli!

Zachęcając wszystkich do korzystania z komunikacji miejskiej, życzymy uczniom udanego i bezpiecznego letniego wypoczynku.   

EKOSTREFA w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
„Utworzenie ekologicznego kącika 

naukowo – rekreacyjnego EKO-

STREFA” – to tytuł zadania, na 

które Szkoła Podstawowa im. Sta-

nisława Staszica w Bolesławiu otrzy-

mała środki finansowe w wysokości 

40.716,42 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priory-

tetowego – edukacja ekologiczna”. Realizowany projekt pozwo-

li uczniom naszej szkoły na realizację zajęć i spędzanie przerw 

w bliskim kontakcie z naturą oraz zmotywuje ich do podejmo-

wania działań służących poprawie stanu najbliższego otoczenia.

Chcemy zagospodarować dziedziniec szkoły i stworzyć miejsce, 

które umożliwi dzieciom i młodzieży realizację zajęć w bliskim 

kontakcie z naturą. Powstanie tam kącik edukacyjny, czyli miejsce 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (ławki ułożone w kręgu z tabli-

cą kredową do zapisywania spostrzeżeń i obserwacji), ciąg alejek 

spacerowych, wzdłuż których staną tablice i gry edukacyjne. Mię-

dzy budynkiem a ścieżkami znajdą się rabaty pełne różnorodnych 

gatunkowo roślin. Wzdłuż ścieżek i przy kąciku edukacyjnym 

zostaną umieszczone kosze na śmieci. Obsiany trawą plac, który 

powstanie pośrodku, posłuży do zabaw rekreacyjno- sportowych 

na świeżym powietrzu. Wszystkie umieszczone w kąciku pomoce 

dydaktyczne (tablice, gry edukacyjne, tabliczki do oznaczania ro-

ślin) będą doskonałym uzupełnieniem bazy dydaktycznej szkoły 

i przyczynią się do większej aktywności uczniów oraz podniesienia 

ich świadomości i wiedzy ekologicznej. 

Projekt jest realizowany z pomocą organu prowadzącego szkołę, 

przy wsparciu finansowym firm, instytucji prywatnych i sponso-

rów, przy wydatnej pomocy uczniów, rodziców, nauczycieli i pra-

cowników szkoły.   

O nowych autobusach
Od 1 lipca 2019 roku po terenie 4 gmin powiatu olkuskiego (Bolesła-

wia, Bukowna, Klucz i Olkusza) jeżdżą nowe autobusy. 

Cztery gminy tworzące Związek Komunalny Gmin „Komunikacja 

Międzygminna” uzyskały unijną dotację w wysokości 19,4 mln złotych 

na zakup nowoczesnego taboru. Umowy na dostawy 23 autobusów (4 

dużych, 13 średnich oraz 6 małych) zostały podpisane z wyłonionymi w 

przetargach wykonawcami jeszcze w ubiegłym roku. Większe i średnie 

pojazdy dostarczył Solaris Bus & Coach S.A., a mniejsze AUTOSAN 

Sp. z o. o. Wszystkie spełniają normy spalin EURO 6. Każdy pojazd jest 

wyposażony w komfortowe, ergonomiczne fotele, klimatyzację, bileto-

maty, monitoring, system nawigacji GPS oraz udogodnienia dla osób 

starszych i niepełnosprawnych. W autobusach są zamontowane nadaj-

niki GPS oraz Wi-Fi wraz z gniazdkami do ładowania telefonów. Koszt 

zakupu pojazdów to około 28 mln złotych.

W kwietniu Związek Komunalny Gmin ”Komunikacja Międzygmin-

na” w Olkuszu podpisał umowę na obsługę kursów publicznych au-

tobusów z Konsorcjum Autobusowym składającym się z trzech firm: 

Transgór S.A. z Mysłowic, PKS Południe Sp. z o.o. oraz LZ Apolinary 

Lazar, Marcin Lazar Sp. Jawna. Konsorcjum złożyło najkorzystniejszą 

ofertę w przetargu - umowa o wartości ponad 130 mln złotych dotyczy 

najbliższych 10 lat. Jak już informowaliśmy, Konsorcjum do świadcze-

nia usług zapewnia ze swej strony 11 autobusów oraz 6 pojazdów rezer-

wowych, których rok produkcji nie będzie niższy niż 2019 rok.

W ramach projektu na placu autobusowym pod Supersamem został za-

instalowany system informacji pasażerskiej. Na tablicy będą wyświetlane 

numery linii, kierunek kursu oraz czas odjazdu pojazdów. Plac jest też 

monitorowany.

Wartość całego zadania wynosi 28 mln złotych, z czego około 19,4 mln 

zł stanowi dofinansowanie uzyskane dla projektu „Obniżenie emisyjno-

ści Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez wykorzystanie 

niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego trans-

portu publicznego” w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport 

miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-

polskiego na lata 2014-2020.

Źródło: https://przeglad.olkuski.pl/index.php/artykuly/aktualnosci/20439-
-nowe-autobusy-juz-sa
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NAUKOBUS - podsumowanie wizyty
Naukobus z wizytą w naszej gminie!

W  
dniu 28 czerwca 2019 r. w  Centrum Kultury w Bolesła-

wiu gościł  Naukobus. W ramach projektu Nauka dla 

Ciebie, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik 

wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

dociera on do miejsc, w których nieczęsto poznaje się prawa nauki 

przez samodzielne eksperymentowanie (są to w szczególności miej-

scowości mające poniżej 130 tys. mieszkańców). W Naukobusie po-

dróżuje wystawa objazdowa „Eksperymentuj”, dzięki której dzieci, 

poprzez zabawę, mogą rozwijać ciekawość poznawczą w trochę inny 

sposób niż w szkole. Nie przez książki czy zeszyty, lecz przez naoczne 

doświadczenie pewnych zjawisk fizycznych, biologicznych czy ma-

tematycznych. 

Wystawę obejrzało  ponad 100 dzieci i młodzieży z całej gminy. Towa-

rzyszyli im opiekunowie.  Wszyscy chętni mogli pogłębiać swą wiedzę, 

eksperymentować i samemu szukać odpowiedzi na interesujące ich 

pytania. Siedząc na wirującym krześle mogli doświadczyć, jak w prak-

tyce działa teoria zachowania momentu pędu, trójwymiarowy model 

ludzkiego ciała pozwalał poznać, jak jesteśmy zbudowani, a łamigłów-

ki były znakomitym treningiem dla mózgu.

Interesująca, ciekawa, dostarczająca wielu wrażeń wystawa – jak mó-

wią jej uczestnicy - pozwoliła dostrzec inną, emocjonującą twarz na-

uki. „To nie są zwykłe lekcje biologii, chemii, fizyki czy informatyki, 

ale pełne niespodzianek samodzielne odkrywanie praw, które rządzą 

światem. 20 eksponatów daje szansę na poszerzenie wiedzy i dobrą 

zabawę, a edukatorzy pomagają zrozumieć zasady ich działania oraz 

przybliżają prezentowane zjawiska naukowe” - dodają.

Widać było wyraźnie, iż doświadczenia inspirują dzieci, również te 

najmłodsze.  Nauka poprzez zabawę - to najlepszy sposób na zgłę-

bianie wiedzy. To dowód na to, że potrafi zachwycać, budzi cieka-

wość, bawi i wciąga. 

Miłośnicy nauki, którzy przybyli w ostatni piątek czerwca do bolesław-

skiego dworu, docenili interaktywność doświadczeń, uznali wystawę za 

pouczającą, a przede wszystkim „fajną”. „Chcielibyśmy mieć w naszym 

Centrum w czasie wakacyjnych półkolonii chociaż po jednym (a najle-

piej po kilka) takich zestawów, jakie przyjechały do nas w Naukobusie”. 

„W naszym środowisku to niebywałe. Tyle ciekawych rzeczy w jed-

nym miejscu. Nie każdy wybrałby się gdzieś daleko od rodzinnej 

miejscowości, by szukać ich w świecie” - podsumowała wystawę 

jedna z oglądających.    

BBB

Uwaga:  rozpoczęto inwentaryzację źródeł ciepła w Gminie Bolesław

W 
czwartek 18 lipca br., w Centrum Kultury im. Marii 

Płonowskiej w Bolesławiu, odbyło się spotkanie infor-

macyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców Gminy 

Bolesław, dotyczące inwentaryzacji źródeł ciepła w bu-

dynkach mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Bolesław. 

Spotkanie poprowadziła Pani Marta Majka, przedstawiciel firmy 

IGO Sp. z o.o. z Katowic, z którą Gmina Bolesław zawarła umowę 

na aktualizację dokumentu strategicznego jakim jest Plan Gospodar-

ki Niskoemisyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji źródeł ciepła. 

Do wykonania tego zadania Gmina Bolesław, podobnie jak i inne gmi-

ny województwa małopolskiego, została zobligowana zapisami Progra-

mu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Inwentary-

zacja pozwoli także określić ilość kotłów koniecznych do wymiany ze 

względu na wymagania uchwały antysmogowej oraz oszacować zapo-

trzebowanie na  finansowe wsparcie dla mieszkańców na najbliższe lata. 

W związku z powyższym w miesiącach sierpień i wrzesień br., zo-

stanie przeprowadzona ankietyzacja, mająca na celu zinwentaryzo-

wanie źródeł ciepła na terenie Gminy. Badania ankietowe zostaną  

zrealizowane przez ankieterów firmy IGO Sp. z o.o., którzy, będą 

posiadali imienne identyfikatory oraz pisemne upoważnienia Wój-

ta Gminy Bolesław. Ankieterzy w razie wątpliwości służyć będą 

radą i pomocą. Wzór ankiety dostępny jest na stronie internetowej 

Gminy Bolesław. Istnieje również możliwość samodzielnego prze-

kazania uzupełnionej ankiety w formie elektronicznej na adres: 

info@odpady.biz.pl lub osobiście do Urzędu Gminy Bolesław.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotową akcję włączyli się 

aktywnie wszyscy radni i sołtysi z Gminy Bolesław.

Liczymy na współpracę, wyrozumiałość i zaangażowanie miesz-

kańców!   
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 Korony i mosty porcelanowe 
 Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
 
 Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

Gabinet jest zaopatrzony w RTG punktowy i mikroskop 
zabiegowy.
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Rajskie dni w Edenie…
„Ci, którzy głęboko kochają, nigdy nie zestarzeją; mogą 

umrzeć ze starości, ale umierają jak młodzi.” 

Dorothy Canfield Fisher 

(amerykanska pisarka i działaczka społeczna)

„Otóż Urszula Majocha, interesująca się wszelkimi problemami 

związanymi z człowiekiem, z jego ciałem i duszą, postanowiła 

stworzyć EDEN, a więc miejsce szczęśliwości. Pomyślała o tych 

najbardziej potrzebujących ludziach w jesieni życia, którzy nie 

zawsze potrafią żyć samodzielnie. Bywa, że ich najbliżsi są zbyt 

daleko, tysiące kilometrów od Polski.”

To z myślą o nich, o ludziach, którzy dawno przeszli zrównanie 

dnia z nocą, ale na swój sposób są aktywni, chętni do dzielenia się 

małymi smuteczkami i większą radością, powstał i działa Eden II - 

Dzienny Ośrodek Pobytu Osób Starszych w Laskach. 

Las, świeże powietrze, szeroko pojęta aktywizacja, budzenie i pie-

lęgnacja wszechstronnych zainteresowań - to wszystko czeka na 

ludzi z całej Polski. 

Pensjonariusze Edenu przybyli w nasze strony ze Szczecina, Krakowa, 

Katowic, a także sąsiednich miejscowości. Tu znajdują opiekę, a przede 

wszystkim towarzystwo, którego w ich wieku często brakuje.

W tym klimatycznym miejscu organizowane są różne imprezy 

okolicznościowe. 

Przekonać się można było o tym podczas czerwcowych obchodów 

Dnia Matki i Dnia Ojca. Uroczystość była obchodzona inaczej 

niż dotychczas, bo w plenerze. Najpierw życzenia, potem wspólne 

biesiadowanie, wreszcie tańce, bo dewizą wielu starszych osób jest 

hasło: „Żadna tabletka nie zastąpi ruchu”.

- Tańczą nawet ci, którzy mają zwolnienie lekarskie! - żartują ama-

torzy tańca.

No cóż… Patrząc na podopiecznych Edenu, przychodzi na myśl 

zdanie Benjamina Franklina: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na 

to czasu.”   

BBB

Spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich 

J
ak co roku, w czerwcu, Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Du-

dziński i Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesła-

wiu zaprosili panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających 

na naszym terenie do dworku w Krzykawce, by podziękować 

im za całoroczną pracę na rzecz gminy i jej mieszkańców. 

Nasze wspaniałe gospodynie były, są i będą  bardzo ważnym ogniwem 

łączącym lokalną społeczność. Dzięki nim nasz teren tętni życiem. 

Kilka z naszych kół prężnie działa już od lat, promując gminę, jej zwy-

czaje i lokalne przysmaki w  bliższej i dalszej okolicy. Są także zupełnie 

nowe, które powstały tuż po wejściu w życie nowych regulacji praw-

nych, albo zostały reaktywowane po latach. Koła integrują mieszkań-

ców, a co najważniejsze kultywują piękne, lokalne tradycje. Skupiają 

one wokół siebie, oprócz pań dojrzałych i bardzo doświadczonych, 

także osoby młode, które u boku starszych koleżanek zdobywają nie-

zwykle cenną wiedzę, jakiej nie nauczą się z żadnej książki. 

Spotkanie zorganizowane w słoneczne piątkowe popołudnie było 

okazją, by wymienić poglądy, doświadczenia, przedstawić swoje ocze-

kiwania, a przede wszystkim poznać się bliżej i zintegrować. Podczas 

rozmów padły deklaracje wzajemnej współpracy i podejmowania 

wspólnych inicjatyw na rzecz dobra mieszkańców wszystkich naszych 

12 sołectw.

Wójt poczęstował panie własnoręcznie upieczonym ciastem oraz rów-

nie dobrą muzyką, która popłynęła z jego saksofonu. Do tańca przy-

grywali zaprzyjaźnieni Old Bobrorze. 

Całe wydarzenie upłynęło w bardzo miłej i niezwykle serdecznej at-

mosferze, co dokumentują nasze fotografie.   

BBB



Bolesławskie Prezentacje  ∠  07/2019 (210)

| 9 

Siatkówka w Hutkach

W 
dniu 29 czerwca 2019 roku został rozegrany XVII Tur-

niej Piłki Siatkowej o Puchar Sołtysa Hutek, zorgani-

zowany przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej 

w Bolesławiu. Turniej poświęcony był pamięci Czło-

wieka, który dużą część swojego życia oddał bolesławskiej kultu-

rze, a szczególnie w Hutkach - siatkówce. Na prośbę zawodników 

turniej nosi imię zmarłej w 2017 roku Ewy Książek- Imielskiej. 

Zawody uroczyście otworzył Wójt Gminy Bolesław. Przybyłe ze-

społy, które składały się z siatkarzy – amatorów, walczyły o Puchar 

Sołtysa Hutek. Zmaganiom przypatrywali się amatorzy siatkówki 

przybyli na Turniej, mieszkańcy gminy oraz rodzina Ewy Książek 

– Imielskiej.

Oto wyniki XVII Turnieju:
 I miejsce - drużyna KKS Bolesław

 II miejsce - drużyna Spadające Gwiazdy

 III miejsce - drużyna OLD BoYE

Gratulujemy!   

BBB

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za Wasze gorące i szczodre serca. 

Słowa te kierujemy do tak życzliwych nam osób jak: Teresa Ćmiel, Elżbieta Spyra, Marta Kwiecińska, Marta Murat, Teresa 

Poczęsna, Zbigniew Matyja, Sławomir Mrożek, Zbigniew Rzońca, Firma PSS w Olkuszu.

To dzięki takim ludziom jak Wy, my bolesławskie kobiety dostajemy sił i ochoty na dalsze działanie na rzecz naszej małej  

Ojczyzny.

Serdecznie dziękujemy Wam za okazaną pomoc i wsparcie dla działalności naszego Koła.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Bolesław – Hutki

Wszystko albo nic, czyli twórcze poszukiwania
5 lipca bolesławski dwór otworzył swe gościnne drzwi dla artystów i odbiorców wystawy malarstwa i rękodzieła: „Wszystko albo nic”. 

Wystawa wykorzystuje różne środki artystycznego wyrazu, łącząc rysunek, malarstwo, modę i sztuki wszelakie. 

To swoista  próba odnalezienia balansu w artystycznych wypowiedziach.

Podziwiano prace Aleksandry Świerczek, Ewy Czerniak, Aleksandry Iwa oraz bardzo zdolnych dzieciaków: Kamilki, Michała i Amelki.

Ten dzień to żywy dowód na to, iż tworzenie może być przyjemnością, pasją, a także świetną metodą na integrowanie się. Bo wobec sztu-

ki jesteśmy w pewnym sensie tacy sami.

BBB



10 |

Bolesławskie Prezentacje  ∠  07/2019 (210)

Pisane na paragonie
„Ten jest mądrym człowiekiem, kto nie ubolewa nad tym, 

czego nie posiada, ale raduje się tym, co ma”

Epiklet

Wakacje to nie tylko czas wyjazdów, ale także różnorakich rozmów 

o nich.  Słychać to podczas spotkań towarzyskich, w autobusach, skle-

pach. Wszędzie.  Płyną barwne opowieści o hotelach, plażach, mniej 

lub bardziej dzikiej naturze.

Czasem jest to wymiana wspomnień, informacji turystycznych, często 

licytacja, kto był dalej, dłużej, drożej.

Porównywanie jest cechą ludzką. Gorzej jednak kiedy słowo to całko-

wicie zepchnie na margines inne, równie ważne, jakim jest: „doceniać”.

Doceńmy to, co jest dzisiaj i w zasięgu ręki, za płotem.

Przypuszczam, że kto nie dostrzeże piękna kwiatów na klombie u są-

siadki, to i nie zachwycą go wielkie ogrody w dalekich krajach.

Wczoraj już dawno minęło, a jutra może nie być. Uszanujmy miejsce, 

w jakim przyszło nam być i zacznijmy właśnie w tym miejscu …żyć.

Żyć nie tylko informacjami z telewizji, serialowymi wątkami czy wir-

tualnymi znajomymi z portali społecznościowych albo wspomnianym 

wyżej porównywaniem się.

Drogi Czytelniku!
Właśnie w te wakacje, tego dnia,  kiedy przeczytasz ten tekst, wyjdź 

na przysłowiowy spacer. Zaproś wnuka, koleżankę, męża, a może 

kogoś, kto jest samotny. Poczujcie zapach ziół na naszych galma-

nowych łąkach. Zobaczcie, że zachody słońca w Bolesławiu w ni-

czym nie odbiegają od tych w Bieszczadach, na Mazurach czy nawet  

Egipcie. To dobry czas na rozmowę.

Jesteśmy częścią natury. Jesteśmy częścią tego terenu.

Czasem można mieć nieco urlopu każdego dnia, bez nabijania ki-

lometrów i wielkich nakładów finansowych. Są miejsca, które pa-

miętamy jeszcze z lat dziecinnych. Może czas odkryć je na nowo 

i pokazać naszym najmłodszym. 

Starszym uświadomić, jak zmieniły się drogi, dróżki, chodniki 

i miejsca, do których prowadzą.

Mamy piękny, odświeżony park z alejkami do spacerowania. Cze-

kają na Was wykoszone ścieżki zdrowia przy Orliku. W kilku łatwo 

dostępnych miejscach są urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych.

Reszta jest już tylko kwestią decyzji i samodyscypliny.

*
Na świecie jest tylu ludzi, którzy gościli w wielu krajach, a i tak mają 

ogrom na kontach, kupili sobie mieszkania, auta, pozdawali egzami-

ny, awansowali w pracy, a jednak nie są szczęśliwi. Dlaczego? Może 

nie potrafią się cieszyć i być wdzięczni za to, co mają.

Życzę Wam, byście od nowa poznali nasz teren, a także siebie i bli-

skich podczas tego poznawania.

Bo to wdzięczność rodzi poczucie szczęścia, a niekoniecznie szczę-

ście poczucie wdzięczności.

Beata Bazan-Bagrowska

PS. Na prośbę czytelników „BP” wracam do niegdysiejszych  

„Pisanych na paragonie”.

Jestem wdzięczna tym, którzy mnie do tego nakłonili.   

Z ekologią za pan brat

W 
piątek 18 lipca 2019 roku w czytelni biblioteki w Bo-

lesławiu znów zrobiło się gwarno i wesoło. Powodem 

tego było rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci Ekolo-

gia w moim domu. Inicjatorem tegoż przedsięwzięcia 

byli: Wójt Gminy Bolesław, Ekodoradca z Urzędu Gminy Bo-

lesław oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich 

w Bolesławiu.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie książecz-

ki o ekologii w swoim domu. Dzieci mogły korzystać z pomocy 

rodzeństwa, czy osób dorosłych. Prace, które wpłynęły, oceniło 

profesjonalne Jury w składzie: Zastępca Wójta Gminy Bolesław - 

Agata Borkiewicz, nauczyciel plastyki Szkoły Podstawowej w Bo-

lesławiu - Joanna Pietrasiewicz oraz Ekodoradca - Agnieszka Mól. 

Najlepszą pracą okazała się książeczka Adama Pichety z rodzeń-

stwem, który zajął miejsce I, II miejsca ex aequo - Natalia Gomół-

ka, Milena Jochymek, III miejsca ex aequo - Zofia Szymczyk, Ame-

lia Bujak, wyróżnienia otrzymały: Natalia Cabaj i Emilia Marcjan.

Nagrody dla uczestników konkursu oraz przedstawienie teatral-

ne, zostały ufundowane w ramach projektu Wdrażanie programu 

ochrony powietrza dla województwa małopolskiego-Małopolska 

w zdrowej atmosferze. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Po wręczeniu nagród, wszystkie dzieci przybyłe w tym dniu do 

biblioteki wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście, mogli obej-

rzeć przedstawienie pt. Wielkie sprawy małej żaby, w wykonaniu 

Teatru Lalek Bajka z Nowego Sącza. Dzieci pełne wrażeń i emocji, 

po spektaklu miały możliwość pooglądania lalek oraz pobawienia 

się nimi.

Emocjom nie było końca. Wszyscy zadowoleni, z uśmiechami na 

buziach udali się do domów.   

Renata Wiśniewska
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Król Polski Stanisław August Poniatowski

W 
roku 740. lecia istnienia Bolesła-

wia, na łamach BP prezentujemy 

sylwetki wyjątkowych osób, które 

w minionych wiekach, w minionych 

latach odwiedziły naszą miejscowość. Tym ra-

zem przedstawiamy niezwykłego gościa, a był 

nim król Stanisław August Poniatowski.

Stanisław August Poniatowski urodził się 17 

stycznia 1732 roku w Wołczynie, woj. brzesko-

-litewskie (obecnie Białoruś). Był synem Stani-

sława Poniatowskiego, kasztelana krakowskiego, 

i Konstancji, córki Kazimierza Czartoryskiego, 

kasztelana wileńskiego. Wykształcenie zdobył 

we Francji, dużo podróżował po Europie. Był 

posłem na dworze carycy Katarzyny II. Jej po-

parcie sprawiło, że 6  września 1764 roku został 

wybrany królem Polski. 

Nowo wybrany król nie był człowiekiem wielkiej 

siły woli, ale miał szczerą chęć i wolę, aby prze-

prowadzić reformę państwa rozpoczętą przez Czartoryskich. W pierw-

szych latach panowania Stanisław August gruntownie zreformował pol-

ską armię, zastępując dotychczasowe formacje kawaleryjskie piechotą 

i innymi rodzajami broni. W 1765 roku z inicjatywy króla utworzono 

Szkołę Rycerską, pierwszą z szeregu polskich oświeconych szkół.

Na sejmie trwającym w latach 1767-1768 mimo woli króla zostały 

uchwalone prawa kardynalne, które niwelowały większość wcześniej-

szych pozytywnych starań króla. W 1768 roku została zawiązana prze-

ciw królowi Konfederacja Barska. Po 4 latach walk  nastąpił I rozbiór 

Polski. W 1773 roku Stanisław August pod presją O. M. Stackelberga 

powołał sejm rozbiorowy, który pod przymusem państw ościennych 

działał na zasadzie konfederacji. Sejm ten prócz zatwierdzenia rozbio-

ru, powołał, na wniosek króla, dwie bardzo ważne instytucje: Radę 

Nieustającą, która była namiastką rządu, oraz Komisję Edukacji Na-

rodowej, która przejęła po skasowanym niedawno Towarzystwie Jezu-

sowym  sieć szkół i przyczyniła się do rozwoju polskiego szkolnictwa.

Sprawując rządy w państwie o ograniczonej suwerenności, Stanisław 

August dążył do rozwoju kultury i gospodarki w kraju. Król starał się, 

aby młodzież kształciła się w duchu oświeceniowym, aby zdobywała 

wiadomości i światopogląd, że ustrój polski jest niedoskonały, wręcz 

zły, i aby widziała nowe możliwości rozwoju. Król zajmował się też 

kształceniem artystów, wysyłając najzdolniejszych z nich za granicę 

na fundowane przez siebie stypendia. Utworzył kolekcje kamei, nu-

mizmatyki, gabinet rycin i galerię obrazów. Był związany z wolnomu-

larstwem i w 1777 roku przystąpił do „Ścisłej Obserwy”, organizacji 

masońskiej działającej w Warszawie.

Stanisław August stał się mecenasem nauki, literatury i sztuki. Zaraz 

na początku swojego panowania, król ustanowił Order Św. Stanisława. 

Znany był z organizowania słynnych obiadów 

czwartkowych, które początkowo odbywały się 

na Zamku Królewskim, potem zaś w zbudo-

wanych przez Stanisława Augusta, na terenach 

zakupionych przez niego w 1764 roku, Łazien-

kach Królewskich, w których, z inicjatywy kró-

la, zbudowano kilka budowli, w tym pałac na 

wodzie. 

Król popierał również rozwój nowoczesnych 

manufaktur i rozwój miast, założył m. in. wy-

twórnie fajansów, wyrobów marmurowych 

i broni. W 1766 roku powołał Kompanię Ma-

nufaktur Wełnianych, w 1773 roku Kompanię 

Solną, a w 1782 roku Komisję Górniczą, która 

wznowiła eksploatacje zaniedbanych kopalń 

i prowadziła poszukiwania geologiczne. In-

teresował się szczególnie odbudową kopalń 

olkuskich i uruchomieniem kopalni miedzi 

w Miedzianej Górze k. Kielc.  Z jego inicjatywy 

przebudowano Zamek Królewski. 

Największym sukcesem Stanisława Augusta Poniatowskiego i uwień-

czeniem jego starań o zreformowanie Rzeczypospolitej było uchwale-

nie 3 maja 1791 roku, podczas Sejmu Wielkiego (in. Czteroletniego), 

który odbył się w latach 1788-1792, Konstytucji, zwanej Konstytucją 

3 maja. Król postąpił wtedy niemalże bezprawnie i pozwolił na gło-

sowania, mimo że na sali obrad nie znajdowała się wymagana liczba 

posłów. Projekt króla i Familii dotyczący ograniczenia liberum veto, 

przedstawiony na sejmie 1766 roku, wywołał reakcję Rosji i Prus, za-

niepokojonych reformami dokonującymi się w Polsce. Za pretekst do 

zaatakowania króla posłużyła kwestia przywrócenia praw politycznych 

w Rzeczypospolitej różnowiercom – prawosławnym i protestantom. 

Odrzucenie przez króla żądań obcych mocarstw w tej sprawie dopro-

wadziło do ogłoszenia w marcu 1767 roku pod ochroną wojsk rosyj-

skich dwóch konfederacji różnowierczych: protestanckiej w Toruniu 

i prawosławnej w Słucku. Były one jednak za słabe, by zachwiać tro-

nem. Okupacja ziem polskich przez coraz liczniejsze wojska rosyjskie, 

zastraszanie posłów na sejmie jesiennym 1767 roku w celu przeprowa-

dzenia sprawy różnowierców po myśli Katarzyny II, aresztowania i wy-

wózki w głąb Rosji protestujących senatorów z biskupem krakowskim 

Kajetanem Sołtykiem na czele przyczyniły się do zawiązania 29 lutego 

1768 roku w Barze na Podolu nowej konfederacji, pod hasłem obro-

ny przywilejów katolicyzmu oraz niezależności państwa. Konfederaci 

barscy, dowodzeni m.in. przez Kazimierza Pułaskiego, walczyli z woj-

skami królewskimi i rosyjskimi aż do 1772 roku. Widzieli w królu ma-

rionetkę rosyjską.

Uchwalona konstytucja trzeciomajowa  nie obowiązywała zbyt długo 

i po wkroczeniu wojsk rosyjski w polskie granice i przystąpienie króla, 

oczywiście w jak najlepszych intencjach i w celu zachowania jak naj-

większej ilości praw, do konfederacji targowickiej, przestała obowiązy-

wać. Miało to doprowadzić do II rozbioru, który został zatwierdzony 
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pod przymusem wojsk rosyjskich. W roku 1794, tj. w czasie powsta-

nia kościuszkowskiego, Stanisław August został odsunięty od władzy. 

W styczniu 1795, tj. po klęsce powstania, został wywieziony do Grod-

na. Naciski rosyjskie doprowadziły do abdykacji króla 25 listopada 

1795 roku, miesiąc po III rozbiorze.

Stanisław August Poniatowski nigdy się nie ożenił. Zmarł bez-

potomnie w 1798 roku w Petersburgu. W 1938 roku jego prochy 

przeniesiono z petersburskiej katedry św. Katarzyny do rodzinnego 

Wołczyna, w 1995 roku spoczęły one ostatecznie w warszawskiej 

katedrze św. Jana. 

Ocena Stanisława Augusta wywołuje ostre spory po dzień dzisiejszy. 

Wystarczy wspomnieć, że kilka lat temu część opinii publicznej była 

przeciwna pochowaniu króla na Wawelu obok innych monarchów 

i bohaterów narodowych. Kontrowersje wokół jego postaci dotyczą 

przede wszystkim reputacji jako polityka obciążonego przystąpieniem 

do Targowicy i podpisaniem aktów rozbioru własnej ojczyzny. Część 

historyków (m.in. J. Lelewel, J. Szujski, T. Korzon) wystawiła Stanisła-

wowi Augustowi negatywną ocenę i oskarżyła go o zgubę narodu. Inni 

uczeni (m.in. W. Kalinka, E. Rostworowski, A. Zahorski, A. Zamoyski) 

wypowiadali się o królu pozytywnie. Wskazywali, że panował w warun-

kach uniemożliwiających mu wpływanie na losy kraju, że jego ewentu-

alny opór wobec Rosji nie miał jakiegokolwiek znaczenia, gdyż poło-

żenie Polski było beznadziejne. Uważali również, że nie można winić 

króla za upadek Rzeczypospolitej, skoro przyczyny rozstroju i likwidacji 

państwa polskiego możemy odnaleźć już co najmniej w XVII wieku. 

Winne było przede wszystkim całe społeczeństwo szlacheckie, które 

przez kilka pokoleń wysługiwało się obcym dworom, zrywało sejmy, za-

wiązywało konfederacje i rokosze, torpedowało wszelkie próby reform, 

uzależniając swój kraj od państw ościennych, a w końcu przywodząc go 

do zguby. Gdy część polskiego narodu politycznego obudziła się z apatii 

i usiłowała naprawić błędy przodków, było już za późno.

Order Św. Stanisława został ustano-

wiony przez króla 7 maja 1765 roku, 

zaś jego pierwsze insygnia Stanisław 

August Poniatowski wręczył po uro-

czystej mszy w kościele Św. Krzyża 

na  Krakowskim Przedmieściu 8 

maja 1765 roku. 

Order Św. Stanisława Biskupa i Mę-

czennika powiększał ustrój ordero-

wy Rzeczypospolitej Szlacheckiej. 

W czasach gdy w Europie zachod-

niej modnym i pożądanym przez 

arystokrację było posiadanie orderów król, mając jedynie Order Orła 

Białego, nadawany głowom koronowanym bądź za szczególne zasługi, 

nie mógł spełnić oczekiwań arystokracji i możnej szlachty do posiada-

nia polskiego orderu. Order Świętego Stanisława w hierarchii ordero-

wej usytuowany poniżej Orderu Orła Białego dawał władcy możliwość 

spełnienia pragnień magnaterii i wysokich urzędników państwa. 

Jednym z pierwszych kawalerów Orderu  był właściciel Bolesławia 

i założyciel parafii Saryusz Aleksander Romiszewski. Otrzymał go 

z rąk samego króla. Romiszewski gościł Stanisława Augusta w Bolesła-

wiu 3 lipca 1787 roku. Zachowała się wzmianka o tym pobycie. 

Dyariusz podróży najjaśniejszego Stanisława Augusta króla 

polskiego na Ukrainę i bytności w Krakowie, aż do powrotu 

do warszawy dnia 22 lipca 1787 roku, Warszawa 1787, s. 255. 

Dnia 3 lipca we wtorek przeyrzawszy mapę okolic olkuskich poda-

ną sobie … jeździ za miasto, gdzie nayprzód widział sporządzoną 

Machinę do pompowania wody…. 

Obeyrzawszy te ciekawostki, ruszył Naj. Pan do Bolesławia na noc-

leg dóbr J.P. Remiszewskiego, a w tym przeciągu podróży widziaw-

szy dwa inne piece … przybył do Bolesławia około ósmey wieczorem. 

Zimna i wilgotna chwila nie dała Naji. Panu bawić się spacerem, 

przeto zabawiwszy się konwersacją w Sali z Gospodarstwem i przy-

tomnemi wkrótce po lekkiej kolacyi dla siebie przygotowaney, udał 

się na spoczynek. 

Tym czasem Towarzysze drogi Królewskiiey z przytomnemi Gość-

mii zaproszeni na wspaniałą kolacyę wesołość i ochotę aż do półno-

cy przeciągnęli.

Dnia 4 lipca we środę wyjechali Naji. Pan z Bolesławia około go-

dziny 8 obracaiąc podróż swoię znowu na Olkusz do Pieskowej 

Skały. W tej podróży przeprowadzający Dziedzic Bolesławia uka-

zywał wszystkie miejsca kruszcowe, które w przeciągu czasów roz-

poczęte dawniey kopalnie zalawszy, mogą znowu obfite dla kraju 

otworzyć pożytki.

Po wielu latach, bo 10 kwietnia 2010 roku w bolesławskim kościele 

nastąpiło uroczyste poświęcenie kopii miecza koronacyjnego. W tym 

dniu komandor Henryk hr. Bebak odznaczył Orderem Honorowe-

go Obywatela Gminy Bolesław Józefa Liszkę. 9 kwietnia 2016 roku 

w bolesławskim kościele Order Komandorii Zagłębiowskiej został 

wręczony dyrektor Centrum Kultury w Bolesławiu Barbarze Rzoń-

cy. Natomiast 6 maja 2018 roku tego zaszczytu dostąpił Wójt Gminy 

Bolesław Krzysztof Dudziński. 4 maja 2019 Order otrzymały Ochot-

nicze Straże Pożarne z Bolesławia, Podlipia i Krzykawy.   

 dr Tomasz Sawicki
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