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Bolesław, dnia 8 luty 2016 r.

Godzina 10.40. Informacja telefoniczna z Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zwołaniu spotkania 
w Olkusz o godzinie 12.15. Pani Zastępca Wójta Krystyna Ko-
walewska jedzie na spotkanie z Panią Agatą Knapik Państwo-
wym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu w za-
stępstwie Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego, 
który jest na Forum Wójtów w Krakowie.

Godzina 13.00. Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński 
po otrzymaniu informacji o godzinie 13.00 o skażeniu wody 
przerywa spotkanie Forum Wójtów odbywające się w Krako-
wie i przejeżdża do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Olkuszu oraz Sanepidu Olkuskiego.

Godzinie 14.46. Do Urzędu Gminy Bolesław dociera komu-
nikat z Biura Obsługi Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o w Olkuszu z informacją, iż woda nie na-
daje się do spożycia przez ludzi.

Godzina 14.50. Rozpowszechnienie na terenie gminy Bole-
sław komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Olkuszu zawierającego informację o braku zdat-
ności wody do spożycia przez ludzi poprzez rozplakatowanie 
na tablicach ogłoszeń, sklepach, miejscach użyteczności pu-
blicznej oraz na stronie internetowej. Na terenie Gminy jeżdżą 
wozy strażackie z megafonami, przez które jest przekazywana 
informacja dla mieszkańców o skażeniu.

Godzina 15.45. Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego (Wójt Gminy Bolesław) spotyka się z Sołtysami w celu 
poinformowania ich o zaistniałej sytuacji, dot. skażenia wody 
oraz o podjętych działaniach polegających na przekazaniu 
mieszkańcom podstawowych wiadomości dot. zakazu spoży-
cia wody oraz o dystrybucji wody z beczkowozów w wyzna-
czonych miejscach gminy Bolesław. Sołtysi otrzymali komuni-
katy celem ich rozplakatowania.

Godzina 16.25. Przygotowanie i umieszczenie na stronie 
internetowej gminy komunikatu o miejscach i przypuszczal-
nych godzinach wydawania wody z beczkowozów.

Godzina 17:10. Olkuski Sanepid na stronie internetowej 
ostrzega przed myciem się wodą z kranu w gminach, w któ-
rych występuje skażenie wody, aż do chwili odwołania. Zwra-
ca uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przypadku 
małych dzieci, osób starszych oraz osób skłonnych do podraż-
nień i alergii skórnych. W gminie Bolesław brak miejsc gdzie 
można zakupić wodę.

Godzina 18.00. Na teren Gminy Bolesław przyjeżdża becz-
kowóz z wodą do spożycia. OSP Krzykawa oraz OSP Podlipie 
wodę dostarczają również do większych gospodarstw rolnych 
i stadnin.

Godzina 18.30. Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński 
– Szef GZZK uczestniczy w posiedzeniu Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Ol-
kuszu, którego celem jest podjęcie kroków mających na celu 

Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
podjęte w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową 
dot. skażenia wody w sieci wodociągowej zaopatrywanej 
ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu.

likwidację zagrożenia jakim jest skażona woda oraz podję-
cie działań zmierzających do dostarczenia wody do spożycia 
mieszkańcom 4 gmin powiatu olkuskiego.

Godzina 19.25. Na teren gminy Bolesław przyjeżdża kolej-
ny beczkowóz z wodą do spożycia.

Godzina 23.00/23.30. Na stronie internetowej Urzędu 
Gminy zostaje umieszczony harmonogram o przybliżonych 
godzinach dostaw wody do spożycia w dniu 9 lutego 2016 
roku. Pracownicy Urzędu Gminy od momentu uzyskania infor-
macji o skażeniu do godziny 23.30 pełnią dyżury telefoniczne 
dla mieszkańców informując o zagrożeniach oraz odpowiada-
jąc na zadawane pytania. Beczkowóz kończy rozwożenie wody 
po terenie gminy Bolesław w dniu 8 lutego 2016 roku.

Bolesław, dnia 9 luty 2016 rok.

Godzina 6.30. Pierwsze telefony od mieszkańców w spra-
wie dostarczania wody dla Gminy Bolesław.

Godzina 9.00. Przyjeżdża pierwszy beczkowóz w sprawie 
dyspozycji dostawy wody pitnej dla mieszkańców.

Godzina 9.30. GOPS w Bolesławiu podaje zestawienie osób 
starszych i chorych.

Godzina 10.00. Pracownicy GOPS w Bolesławiu dostarczają 
wodę dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Godzina 10.24. Biuro Obsługi Zarządu PWiK w Olkuszu 
przesyła informację email, iż Przewodnicząca Rady Nadzor-
czej zwołuje w trybie pilnym posiedzenie Rady Nadzorczej 
na godzinę 15.00.

Godzina 10.36. PCZK w Olkuszu przesyła informację ema-
il, cyt. „Sytuacja związana z wystąpieniem zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego w wodzie podawanej do sieci wodociągu 
SUW Olkusz została stwierdzona w dniu 8 lutego 2016 roku.

Godzina 11.00. Dyżurujący pracownik UG Bolesław odbie-
ra emaila z Biura Obsługi Zarządu PWiK w Olkuszu z rozpiską 
beczek i telefonami do kierowców. Pracownicy UG Bolesław 
pełnią dyżur telefoniczny non stop.

Godzina 13.45. Komunikat PPIS w Olkuszu (odwołujący 
komunikat z dnia 8 lutego 2016 roku) stwierdzający, iż woda 
między innymi w gminie Bolesław „jest zdatna do spożycia” 
z jednoczesną uwagą, cyt. „zmiana zapachu i smaku wody 
może być spowodowana utrzymywaniem chlorowania wody 
w sieci wodociągowej”.

Godzina 14.00. Wszczęto rozpowszechnianie na terenie 
gminy Bolesław komunikatu Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Olkuszu zawierającego informację 
o zdatności wody do spożycia przez ludzi poprzez rozplakato-
wanie na tablicach ogłoszeń, sklepach, miejscach użyteczności 
publicznej oraz na stronie internetowej. Na terenie Gminy jeż-
dżą wozy strażackie z megafonami, przez które jest przekazy-
wana informacja o likwidacji skażenia.
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Do tego,że nie ma wody na pustyni przyzwyczaili się wszy-
scy ale ,że nie będzie wody w czterech gminach...

Tego nikt się nie spodziewał! A tu wiadomość jak grom z 
jasnego nieba i to na dodatek w najzwyczajniejszy lutowy po-
niedziałek.

Mieszkańców zaskoczyła wiadomość,iż woda w Olkuszu i 
okolicznych miejscowościach jest skażona bakterią i że...80 
tys. ludzi ,zamieszkujących cztery gminy obsługiwane przez 
PWiK w Olkuszu nie powinno pić wody do odwołania... 

Dokładnie 8 lutego 2016 roku Sanepid wykrył dzięki co-
dziennemu badaniu wody w próbkach z  wodociągów m.in. 
bakterie coli. Na terenie  gminy Olkusz, Bolesław, Bukowno i 
Klucze wykupywana była  cała woda butelkowana.

W wodzie z kranu  znaleziono bowiem zanieczyszczenia 
bakteriologiczne. Wody nie wolno pić nawet po przegotowa-
niu! W sklepach i marketach w Olkuszu  i okolicy dramatycznie 
kończą się zapasy wody. Gminy,(także nasza Gmina Bolesław) 
szybko zareagowały i zapewniły  beczkowozy, które  rozwo-
ziły zdatną do picia wodę. Na szczęście już następnego dnia 
9 lutego 2016 roku o godzinie 13:15 Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Olkuszu wydał komunikat o przydatno-
ści wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Olkusz... 

Komunikat został wydany na podstawie uzyskanych prawi-
dłowych wyników badań mikrobiologicznych wody, pobra-
nych do badania w dniu 8 lutego 2016 roku, wykonanych w 
akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Krakowie i w akredytowanym labo-
ratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Olkuszu. We wszystkich badanych próbkach wody nie 
stwierdzono obecności kolonii bakterii grupy coli, E. coli oraz 
enterokoków.

BEZ LANIA WODY

INFORMACJA 
DLA ODBIORCÓW WODY

Woda z sieci wodociągowej, pochodząca ze Stacji 
Uzdatniania Wody w Olkuszu, jest zdatna do pi-

cia. Dla potwierdzenia odsyłamy do wydanej w dniu 
09.02.2016r. Decyzji Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego.

Wyniki badań wody pobranej do analizy wykazały, iż sieć 
wodociągowa Przedsiębiorstwa nie została zanieczyszczona, 
więc można korzystać w wody w sposób ciągły (nie ma po-
trzeby wymiany wody w sieci wewnętrznej).

Jeżeli oczekują Państwo uzyskania szerszej informacji 
prosimy o kontakt telefoniczny 

z pracownikami Przedsiębiorstwa:

• Dyspozytornia (całodobowo):
 32/643-01-74 lub 994

• Sekretariat (od 7.00 do 15.00): 
 32/643-13-52 lub 32/643-14-15

Serdeczne Podziękowania
Serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Bole-

sław, Gminnemu i Powiatowemu Zespołowi Zarządzania 
Kryzysowego, Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu 
Gminy, Policji, Zarządowi i pracownikom PEWiK w Olku-
szu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitar-
nemu, Staroście Olkuskiemu, Burmistrzowi Sławkowa oraz 
wszystkim zaangażowanym, za sumienność, wyjątkową 
i pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców Gminy 
podczas sytuacji kryzysowej związanej z niezdatnością 
wody do spożycia.

Dziękuję także za zrozumienie i pomoc tym którzy 
w różny sposób pomagali pracownikom Urzędu. 

Szczególne podziękowania kieruję do Radnych Gminy 
Bolesław, Sołtysów za poświęcenie czasu wolnego, ofiarną 
pomoc w tym ciężkim dniu oraz za sprawną organizację 
działań na terenie sołectw.

Jednocześnie Przepraszam mieszkańców Gminy Bole-
sław, że nie mogliśmy być wszędzie o jednym czasie.

Tego nikt się nie spodziewał!

Tak więc woda pochodząca z sieci wodociągowej, pochodzą-
ca ze Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, jest zdatna do picia.

Wyniki badań wody pobranej do analizy wykazały, iż sieć 
wodociągowa Przedsiębiorstwa nie została zanieczyszczona, 
więc można korzystać w wody w sposób ciągły (nie ma po-
trzeby wymiany wody w sieci wewnętrznej).

„Utrudnienia, których doznali Państwo w dniach 08-
09.02.2016r. wynikały z działań prewencyjnych na okolicz-
ność stwierdzenia obecności bakterii na źródle wody. Działa-
nia te musiały zostać podjęte ze względu na Państwa dobro 
– dobro naszych Odbiorców. Za wynikłe przeszkody przepra-
szamy, jednak nie mogliśmy pozwolić na narażanie Państwa 
życia i zdrowia. Przedsiębiorstwo dostarczało w najszybszym 
możliwym czasie beczkowozami wodę oraz wodę konfekcjo-
nowaną do czasu potwierdzenia przez wyniki badań laborato-
ryjnych braku obecności bakterii w sieci wodociągowej. 

Woda będzie miała zmieniony zapach i smak z powodu pre-
wencyjnego chlorowania, które zalecił Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny. Przedsiębiorstwa Wodociągowe w Polsce 
technologię uzdatniania wody opierają na chlorowaniu, tylko 
nieliczne Wodociągi stosują inne metody np. lampy UV. Prosi-
my o nie zrażanie się do chlorowanej wody, którą można bez 
przeszkód używać zarówno do spożycia jak i do wszelkich in-
nych czynności, do których jest niezbędna. Chlor gazowy po-
dawany do sieci wodociągowej jest podawany w bezpiecznej 
normatywnej ilości (max.0,25-0,3 mg/l), która jest nieszkodli-
wa dla dzieci, ludzi dorosłych, kobiet w ciąży, osób starszych, 
chorych i zwierząt oraz wszelkich sprzętów gospodarstwa do-
mowego. „-napisał w oficjalnym komunikacie Zarząd Przed-
siębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w 
Olkuszu.

Bez wody nie ma życia …
Wielu dopiero w tym roku zrozumiało powyższą sentencję...

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Dudziński
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Ogłoszenie o terminie naboru w 2016 
roku wniosków o udzielenie dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów 
budowy przyłącza kanalizacyjnego

Wójt Gminy Bolesław informuje, 
że w 2016 roku wnioski o udzie-

lenie dotacji celowej na dofinansowa-
nie kosztów inwestycji, związanych 
z budową przyłączy kanalizacyjnych 
do budynków, położonych na terenie 
miejscowości Podlipie, Krążek, Mię-
dzygórze można składać w Urzędzie 
Gminy Bolesław przed rozpoczęciem 
inwestycji i nie później niż do dnia 
31.07.2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć następu-
jące dokumenty:
1. tytuł prawny do dysponowania nie-

ruchomością (kserokopia);

Dowód osobisty zgłoszony jako 
utracony jest nieodwracalnie 

unieważniany w Rejestrze Dowodów 
Osobistych.

Informacja o utracie i unieważnie-
niu dowodu jest niezwłocznie przeka-
zywana do Systemu Informacyjnego 
Schengen oraz wykazu unieważnionych 
dowodów osobistych. Posługiwanie się 
dowodem osobistym zgłoszonym jako 
utracony może więc powodować nega-
tywne konsekwencje dla jego posiada-
cza podczas: 
• przekraczania granic
• dokonywania czynności prawnych 

na podstawie tego dokumentu
Dowód osobisty unieważniony w sys-

temie na skutek zgłoszenia utraty nie 
nosi fizycznych znamion unieważnienia 
(odcięcie rogu) przez co sprawiać może 
wrażenie dokumentu ważnego, nie-
mniej dokument ten nie służy już do po-
twierdzania tożsamości i przekraczania 
granic państw.

INFORMUJEMY - 
DOWÓD OSOBISTY 
ZGŁOSZONY JAKO 
UTRACONY JEST 
NIEWAŻNY

2. umowa lub inny dokument po-
świadczający prawo do dyspono-
wania nieruchomością, jeżeli Wnio-
skodawca nie jest właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym nieru-
chomości (kserokopia);

3. kosztorys inwestorski lub szacun-
kowy koszt wykonania przyłącza.

Kserokopie składanych dokumentów 
powinny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach obowiązkiem właścicieli nierucho-
mości jest przyłączenie nieruchomości 

do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przy-
łączenie nieruchomości do sieci kana-
lizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli 
nieruchomość jest wyposażona w przy-
domową oczyszczalnię ścieków.

Obowiązek przyłączenia nieruchomo-
ści do istniejącej sieci kanalizacyjnej ma 
charakter bezwzględny, w razie zaistnie-
nia łącznie n/w przesłanek:
• istnienie takiej sieci,
• możliwość przyłączenia do niej nie-

ruchomości,
• brak wyposażenia nieruchomości 

w przydomową oczyszczalnię ście-
ków.

Nie wykonanie powyższego obowiąz-
ku spowoduje wszczęcie postępowania 
administracyjnego, nakazującego wy-
konanie przyłączenia nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej.

w w w. g m i n a b o l e s l aw. p l / i n d ex .
php?option=16&action=news_sho-
w&news_id=2358

Stanowisko 
Sekretarza 
piastowałam 
przez ćwierć 
wieku

W związku z zakończeniem mojej 
czterdziestoletniej pracy za-

wodowej i przejściem na zasłużoną 
emeryturę ,pragnę serdecznie po-
dziękować za  współpracę  całej spo-
łeczności gminy Bolesław.

Z ogromną sympatią będę wspominać 
moje kontakty z mieszkańcami, które-
traktuję  jako szczególnie ważne i cenne 
doświadczenia.

 Nadmieniam, że dwukrotnie pełniłam 
mandat radnej Rady Gminy Bolesław, w 
tym w 1973r. byłam najmłodszą radną 
w Polsce jako uczennica szkoły średniej. 

Pracę w Urzędzie Gminy i Miasta 
Bukowno podjęłam 1 czerwca 1977r.

W wyniku zmian administracyjnych 
w 1991r. tworzyłam Urząd Gminy Bo-
lesław Stanowisko Sekretarza piasto-
wałam przez ćwierć wieku, aż do chwili 
obecnej. Okres wieloletniej  pracy dał mi 
poczucie dobrze spełnionego obowiąz-
ku oraz dostarczył mi wiele satysfakcji.

Szczególne podziękowania  kieruję  do 
byłych i obecnych współpracowników.

Jestem wdzięczna za każdą pogodną 
chwilę, za uśmiech i dobre rady.

Halina Makowska
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W każdym dorosłym jest coś z dziecka…
- W  każdym  dorosłym  siedzi  dziecko, 

ale nie każdy z nas chce o tym pamiętać – 
mówi Agnieszka, autorka wydanej książ-
ki „Suszone uszy królika”. Na jej stronach 
zapisane bajki: o deficycie Miłości, o ma-
rzeniach, które też potrzebują się cza-
sem przytulić, o tym, że warto się cza-
sem zatrzymać czy bajka o zaczynaniu 
od nowa. Książka powstawała dwa lata 
z luźnych zapisków. Inspiracją były nie 
tylko doświadczenia autorki, ale i obser-
wacje ludzi, rozmowy z nimi, spotkania 
z ich przeżyciami i emocjami. 

„Suszone uszy królika” to ponad 
dwadzieścia krótkich, ale niosących ra-
dość historii, które z powodzeniem trafią 
w gust każdego dorosłego. Wbrew pozo-
rom nie są to bajki, jakie czytamy swoim 
dzieciom na dobranoc. Nie ma tu księż-
niczek, fortecy, siedmiu lasów i zdobio-
nych złotem naczyń. Jest za to samo życie 
i problemy, z jakimi zmagamy się każde-
go dnia: uzależnienia, samotność, depre-
sja, ciężkie do udźwignięcia i oswojenia 
emocje. To, co jednak wspólne ze znany-
mi nam utworami z dzieciństwa, to ich 
pozytywny wydźwięk. -  Tak,  wydaje 
mi  się,  że  forma  bajki  sprawia,  że  nie-
które  z  opisywanych  przeze  mnie  pro-

blemów  są  łatwiejsze 
do  przełknięcia.  Pisząc 
te  historie,  chciałam, 
aby osoba, która sięgnie 
po  książkę,  znalazła 
w jej fabule, w  bohate-
rach  przeświadczenie, 
że  z  każdej,  pozornie 
ciężkiej  sytuacji  jest 
zawsze  jakieś  wyjście, 
że  należy  zawsze,  nieza-
leżnie  od  okoliczności, 

kierować się w stronę dobrych rozwiązań 
– dodaje Agnieszka. Bo bajki, choć cza-
sami gorzkie, to zostawiają w nas słodki 
posmak wiary w to, że nigdy nie jest 
za późno, aby speł-
niać swoje marze-
nia, poznać siebie, 
zrzucić płaszcz 
ograniczającego 
nas wstydu czy 
oswoić strach. 

– Po  bajki 
powinien  się-
gnąć każdy, kto 
myśli,  że  jest 
d o r o s ł y m , 
po to aby od-
kryć  zaska-
kujący  fakt 
–  tak  na-
prawdę bez 
w z g l ę d u 
na  wiek,  zawód 
czy miejsce zamieszkania, każdy 
z nas jest dzieckiem, próbującym znaleźć 
swoje  miejsce  w  rozpędzonym  pociągu 
o nazwie „Życie” – mówi Agnieszka. 

Sama autorka sięga po książki Haruki 
Murakami, Jana Jakuba Kolskiego, Jerze-
go Pilcha, Eustachego Rylskiego. Lubi 
także książki dotyczące rozwoju oso-
bistego. „Suszone uszy królika” to de-
biut Agnieszki, na którym nie zamierza 
jednak poprzestać. – Pisanie  sprawia 
mi niesamowitą radość. A ponieważ lubię 
robić  rzeczy,  które  sprawiają mi  radość, 
będę pisać dalej. – dodaje Agnieszka. 

Książka „Suszone uszy królika” zosta-
ła wydana przez wydawnictwo Apostro-
phe z Wrocławia. Można ją nabyć u autorki.

Katarzyna Kocjan

O tym, czy dorośli potrzebują ba-
jek, co może sprawiać nad radość 

i jak spożytkować swoją wyobraź-
nię rozmawiamy z autorką książki 
„Suszone uszy królika”, pochodzącą 
z Podlipia, Agnieszką Jałowiec. 

Agnieszka Jałowiec – absolwentka IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Olkuszu, ukończyła 
psychologię zarządzania, obecnie jest w trak-
cie studiów MBA. Jej pasja to bieganie po gó-
rach, a miłość – Tatry i Karkonosze. 



Bolesławskie Prezentacje nr 2/2016 (172)

6

Zimowe pocztówki 
z bolesławskich ferii
Centrum Kultury im.Marii Płonowskiej organizując fe-

rie dla dzieci i młodzieży wychodzi co roku na przeciw 
wyzwaniu stworzenia niepowtarzalnych zajęć,z dziedziny 
muzyki,plastyki,literatury,historii regionu...

Każdy tydzień ferii, był dzięki naszym instruktorom  niesa-
mowitą przygodą i możliwością poznania różnorodnych zajęć 
połączonych z zabawą o indywidualnie przygotowanym tema-
cie zarówno dla dziewczynek jaki i chłopców. 

Tak więc w ubiegłoroczne  ferie  Centrum Kultury w Bolesła-
wiu rozgrzewało dzieci  wspólną zabawą zarówno podczas za-
jęć w bolesławskim dworze(18.01.-22.01.2016r.), jak i Dwor-
ku w Krzykawce(25.01.-29.01.2016r.)

Powspominajmy....

Popołudnie 
pełne miłości
Miłość działa na wszystkie zmy-

sły, o czym mogli przekonać się 
goście Popołudnia pełnego miłości, 
zorganizowanego w bolesławskim 
dworze. 

Tego dnia, w Święto Zakochanych, mi-
łość unosiła się w powietrzu, wypełnia-
jąc zawieszone balony w kształcie serca, 
krążyła zapisana na pięciolinii muzyki i 
wdzierała się w podniebienie w postaci 
słodkiego eliksiru miłości. 

Wszystkim zakochanym i wciąż po-
szukującym swojej drugiej połówki Cen-
trum Kultury zaserwowało ponadczaso-
we szlagiery, które wykonali artyści scen 
śląskich: Monika Korpusik, Ewa Błasz-
czyk, Mariana Chrobot i Jacek Kapica. 
Z uwagi na to, że Walentynki sprzyjają 
wyrażaniu uczuć, bolesławski dwór stał 
się tego dnia sceną, z której popłynęły 
najpiękniejsze wyznania miłości, zapi-
sane w postaci nut. Swoim ukochanym 
zaśpiewali Starosta Powiatu Olkuskiego, 
Paweł Piasny oraz Wójt Gminy Bolesław, 
Krzysztof Dudziński.Wsłuchując się w te 
uczucia, trudno było odgadnąć, czy na 
zmysły podziałała atmosfera miejsca, 
miłość czy magiczne właściwości zaser-
wowanego eliksiru. A może wszystko 
jednocześnie…

Katarzyna Kocjan
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Powrót do dzieciństwa 
z przeszłości
Wszystko co spotyka – bądź nie spotyka – dzieci 

w pierwszych miesiącach i latach życia ma bezpo-
średni wpływ na ich rozwój, zdrowie i przyszłość. 

W trakcie dorastania młody człowiek uczy się życia w społe-
czeństwie, poznaje zasady rządzące światem, kształtuje swoje 
cechy i zdobywa coraz to nowsze umiejętności. 

Uczy się,ale że w Akademii? Tak!
Akademia Malucha to powrót do dzieciństwa z przeszłości, 

takiego w którym rodzic daje dziecku to co ono najbardziej 
potrzebuje: swój czas i uwagę... Przypomnijmy, iż w styczniu 
w bolesławskim Centrum Kultury ruszyła Akademia Malucha! 
Było to możliwe dzięki dotacji, jaką otrzymaliśmy z Fundacji 
BGK w ramach programu „Na dobry początek!”. Na realizację 
programu otrzymaliśmy 10 tys. zł! Większość środków przezna-
czyliśmy na doposażenie naszego Centrum w materiały do zajęć 
i zabaw z dziećmi,które znalazły swoje miejsce podczas takich 
spotkań jak te opisane poniżej...

25 stycznia nasi milusińscy uczcili Dzień Babci i Dzień Dziad-
ka. Tamto piątkowe popołudnie wypełnione było babcinymi 
opowieściami „Z bujanego fotela”, roznoszącymi się po dworze 
kolędami i pastorałkami w wykonaniu dzieci z zespołów „Psot-
ki” i „KropkaPL” oraz Chóru Kantare. 

5 lutego do historii naszego dworu wpisał się pewien bal. Ach, 
co to był za bal! To była prawdziwa impreza masowa, na której 
o bezpieczeństwo zadbali strażacy i policja, w magiczny nastrój 
wprowadziły nas wróżki i księżniczki, a nasze Centrum postara-
ło się a o mnóstwo radości i dobrej zabawy. 

10 lutego podczas nietypowych zajęć w Akademii Maluszka 
nie tylko najmłodsi mieli okazję do zabawy, ale i rodzice. Wszyst-
ko za sprawą pokazu maszyn z Pracowni Robotyki Zespołu Szkół 
nr 1 w Olkuszu, za który serdecznie dziękujemy!

W kolejnych numerach „BP” będziemy prezentować jak maluchy 
ze swoimi rodzicami i naszymi instruktorami spędzają wolny czas...
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Wieczorek karnawałowy nauczycieli 
z sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

Emeryci – tak zwą nas
Bo jest w życiu taki czas
Że się człowiek chce pożegnać 
z kłopotami
Mamy kilkadziesiąt lat
Już mniej włosów, więcej wad
Ale życie ciągle jeszcze jest przed nami

Znów jak co roku, emeryci z Polskiego 
Związku Emerytów spotkali się w Bole-
sławskiej Strażnicy na zabawie karna-
wałowej. 30 stycznia ponad 100 osób 
tańczyło w rytmie muzyki z naszych 

Karnawał w Polskim Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów W Bolesławiu

Znów jak w poprzednich latach 
spotkaliśmy się na wieczorku kar-

nawałowym 27 stycznia 2016 roku.
Miejscem spotkania była tradycyjnie 
już Remiza Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bolesławiu, bo ta organizacja 
często użycza nam salę,a Koło Gospo-
dyń Wiejskich Bolesław-Hutki udo-
stępnia zaplecze kuchenne.

Dobrze wyposażone zaplecze (garn-
ki,talerze,sztućce) pozwala na przygoto-
wanie posiłków, które najbardziej lubią 
nasze koleżanki i koledzy. Tym razem 
przygotowane dania smakowały rów-
nież naszym gościom.A byli to zaprzy-
jaźnieni z nami emerytowani nauczycie-
le z ZNP Olkusz i ZNP Klucze.

Przy okazji naszych spotkań czysto 
towarzyskich załatwiamy również wiele 
innych spraw (np.przedstawiamy plan 
pracy na najbliższe miesiące, proponu-

młodych lat, w wykonaniu kolegi Zbysz-
ka Rudawskiego. Razem z nami bawili 
się nasi znakomici goście. Wójt naszej 
gminy Krzysztof Dudziński z małżon-
ką, radny powiatu. Olkuskiego Ryszard 
Januszek z małżonką i prezes OSP Jaro-
sław Kubiczek.

Melodie z lat naszej młodości, smacz-
ne potrawy i napoje, wprawiły emery-
tów w wyśmienity humor. Nasi najstarsi 
emeryci, którzy mają razem ponad 180 
lat tańczyli wałce, polki i tanga z werwą 
i energią godną pozazdroszczenia. 

jemy wczasy w okresie letnim, wyciecz-
ki krajoznawcze itp.). Jest to też dobry 
czas na uhonorowanie odznaczeniami 
naszych członków.Na to spotkanie zo-
stał zaproszony syn naszej koleżanki 
Zofii Marchewkowej (liczącej 97 lat!), 
która od dłuższego czasu mieszka z ro-
dziną w Jastrzębiu Zdroju,ale była i jest 
wierna swojemu Związkowi i regular-
nie, co miesiąc opłaca składki.Jej syn Jan 
odebrał w imieniu swej mamy odzna-
czenie:”Statułetkę pomnika nauczycieli 
tajnego nauczania 1935-45”przyznane 
naszej koleżance przez Zarząd Głów-
ny Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Warszawie. Odznaczenia za długolet-
ni staż związkowy (50 lat!) otrzymały: 
kol. Maria Pandel, Teresa Gołąb, Barbara 
Włoch, Krystyna Osowska. Miłą niespo-
dziankę sprawił nam chór „Kantare”, 
który pod kierunkiem Doroty Stacho-
wicz-Mączki pięknie zaśpiewał kilka ko-

lęd znanych i mniej znanych. Do chóru 
przyłączyły się głosy z sali! Warto przy-
pomnieć,iż do tego chóru należą i dobrze 
się spisują nasze koleżanki z sekcji EiR: 
Zofia Czerniak,Maria Skubis oraz prze-
wodnicząca naszej sekcji Władzia Zięba. 
Aby goście się nie nudzili do tańca przy-
grywał „człowiek – orkiestra ”Zbigniew 
Rudawski. Uczestnicy spotkania popisy-
wali się w tańcu swoimi umiejętnościa-
mi i pomysłami. Z opinii zaproszonych 
wiem, że spotkanie było udane.

Nie wiem czy ta formuła spotkań 
będzie kontynuowana, wymaga ona 
bowiem wiele wysiłku i przygotowań.
Nie mamy wszak własnego lokum.Na-
uczyciele emeryci mają coraz mniej sił, 
a „młodych” emerytów nie przybywa. 

W przypadku gdy imprezę organizuje-
my w szkołach lub przedszkolach, wtedy 
możemy liczyć na pomoc miejscowej dy-
rekcji placówki,grona nauczycielskiego, 
pracowników administracji.

Dlatego w tym miejscu pragniemy ser-
decznie podziękować za otrzymaną po-
moc w organizacji poprzednich imprez: 
Dyrekcjom - Zespołu Szkół w Podlipi, 
Zespołu Szkół w Krzykawie, Przedszkola 
w Krzykawie, Kołu Gospodyń Wiejskich 
w Bolesławiu, Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bolesławiu oraz Zarządowi Sekcji 
EiR oraz kol.Beacie Nowakowskiej-Pre-
zesce Zarządu ZNP w Bukownie.

Halina Jaglarz
z-ca Przewodniczącej SEiR ZNP

Gwoździem programu był taniec dla 
wójtów. Z przyjemnością i wielkim 
uznaniem patrzyliśmy na państwa: Du-
dzińskich, Januszków i Smółków jak tań-
czą razem w kółeczku zadowoleni i ro-
ześmiani  pełni wzajemnej życzliwości 
i tolerancji. 

Wesoły nastrój, śpiewy i tańce trwały 
od godz. 16.00 do 23.00 .

W imieniu naszych członków serdecz-
nie dziękujemy zarządowi Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bolesławiu za bezin-
teresowne umożliwienie nam korzysta-
nia z pomieszczeń w Strażnicy. 

Członek Zarządu Koła TerenowegoPolskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Bolesławiu - Józefa Krawczyk
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Ofiary 
przemocy 
Ofiarami przemocy w rodzinie 

są najczęściej kobiety (58%) 
oraz dzieci do lat 13 (24%). Na-
tomiast sprawcami przemocy 
są głównie mężczyźni (96%), będą-
cy często pod wpływem alkoholu.

Jest kilka koncepcji psychologicz-
nych wyjaśniających zjawisko prze-
mocy i zachowanie ofiar.
SYNDROM WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI

Próbując wyjaśnić bierność osób 
pozostających przez wiele lat w sy-
tuacji przemocy, można odwołać się 
do teorii wyuczonej bezradności. 
Teoria ta została sformułowana przez 
amerykańskiego psychologa Marti-
na Seligmana, który przez wiele lat 
pracował nad wyjaśnieniem mecha-
nizmu powstawania bierności i re-
zygnacji. Pojęcie wyuczonej bezrad-
ności sformułował na bazie licznych 
eksperymentów, jakie przeprowadził 
na zwierzętach. Uzyskane wyniki [...], 
dały początek badaniom nad ludzką 
bezradnością i biernością.

Leonora Walker badała z kolei przez 
wiele lat zachowania kobiet doznają-
cych przemocy w rodzinie. Zauważyła, 
że na początku pojawiania się aktów 
przemocy, kobiety podejmowały róż-
ne działania mające wpłynąć na zmia-
nę sytuacji („od prośby do groźby”). 
Dopiero, gdy kobiety nabierały prze-
konania o nieskuteczności swoich 
posunięć, rodziło się w nich poczucie 
bezradności. Wyuczona bezradność 
jest poddaniem się, zaprzestaniem 
działania, które wynika z przekona-
nia, że cokolwiek się zrobi, nie będzie 

to miało żadnego znacze-
nia, gdyż zawsze znajdzie 
się powód do zachowań 
agresywnych. Wyuczo-
na bezradność jest 
najczęstszym objawem 
u osób doznających 

przemocy. Bardzo czę-
sto rozwija się na bazie 

życiowych doświadczeń. 
Walker, na podstawie wielo-

letnich badań, ustaliła listę czynników 
wysokiego ryzyka rozwoju wyuczonej 
bezradności, do których zaliczyła: 
Doświadczenia z dzieciństwa:
• przemoc fizyczna;
• napaść seksualna lub molestowanie;
• sytuacje traumatyczne (śmierć lub 

rozwód rodziców, alkoholizm, cho-
roba bliskich itp.);

• kłopoty w nauce;
• problemy zdrowotne.
Doświadczenia wyniesione ze związ-
ków w życiu dorosłym:
• przemoc (istotny jest czas trwania, 

rodzaj i częstość przemocy);
• patologiczna zazdrość;
• gwałt, przymuszanie do nieakcep-

towanych form współżycia;
• groźby pozbawienia życia.

Nakładanie się na siebie niekorzyst-
nych doświadczeń odgrywa istotną 
rolę w powstaniu i ujawnianiu się syn-
dromu wyuczonej bezradności. Skutki 
wyuczonej bezradności, łagodzi stop-
niowe odzyskiwanie przez osobę do-
znającą przemocy kontroli nad swoją 
osobą i swoim życiem. Wyuczona bez-
radność prowadzi do wielu negatyw-
nych skutków, które mogą przejawiać 
się w trzech sferach:
1. Deficyty poznawcze, które po-

legają na ogólnym przekona-
niu, iż nie ma takich sytuacji, 
w których możliwa jest zmiana, 
że w konkretnej sytuacji nic nie 
można zrobić i nikt nie jest w sta-
nie pomóc;

2. Deficyty motywacyjne, które po-
legają na tym, że osoba zachowu-
je się biernie, jest zrezygnowana, 
nie podejmuje żadnych działań, 
aby zmienić swoją sytuację;

3. Deficyty emocjonalne, które ob-
jawiają się stanami apatii, lęku, 
depresji, uczucia zmęczenia, nie-
kompetencji i wrogości.

NIEbIESKA lINIA 
(dla ofiar przemocy w rodzinie)

tel: 0 801 12 00 02

Z notatnika Koła
Łowieckiego „Jedność”

Łowiectwo daje możliwość obcowania z 
przyrodą, poznawania tajemnic lasu, 

odkrywania natury.Zamiłowanie do niego 
jest stare jak dzieje ludzkości.

Koło Łowieckie JEDNOŚĆ w Bolesławiu 
powstało w 1963 r. Pierwszym Prezesem był 
Ś.P. Jerzy Kolczyk. Koło prowadzi gospodarkę 
łowiecką na powierzchni 10 000 ha. Zgodnie 
z Rocznym Planem Łowieckim opiniowanym 
przez Wójtów, Burmistrzów, oraz zatwierdzo-
nym przez Nadleśniczego. W ostatnim czasie 
nastąpił wzrost populacji dzika, a co za tym 
idzie zwiększyły się szkody wyrządzone 
przez tę zwierzynę, w związku z tym koło 
zwiększyło pozyskanie dzików o 100 % i wy-
nosi ogólnie 35 szt. z czego 15 szt. na obwo-
dzie polnym „Bolesław”. W celu zminima-
lizowania szkód łowieckich koło uprawia 
4 poletka zaporowe o powierzchni 1,5 ha, 
oraz dokarmiane są dziki w czasie wegetacji 
płodów rolnych.

Nadmienić należy, że dziki w stanie wol-
nym są własnością Państwa, a za szkody dzi-
cze płacą myśliwi z własnych składek.

Korzystając z okazji dziękujemy wszyst-
kim, którzy okazali nam pomoc przy zakupie 
karmy na okres zimowy, bez której nie mo-
glibyśmy prawidłowo prowadzić gospodarki 
łowieckiej, gdyż większa część naszych do-
chodów przeznaczona jest na odszkodowania 
łowieckie.

Zwiększyliśmy także w związku ze spad-
kiem pogłowia zwierzyny drobnej odstrzał 
lisów. 20 lat temu zaprzestaliśmy polowań 
na zające i kuropatwy.

Myśliwi przepracowują nieodpłatnie 1100 
godz. przy pracach związanych z poprawą by-
towania zwierzyny, oraz ograniczaniu szkód 
łowieckich. Myśliwi wybudowali 32 paśniki 
dla saren, 20 podsypów dla bażantów, 40 li-
zawek. Obecnie koło liczy 23 członków oraz 
dwóch stażystów. Wybrany został zarząd 
w składzie: Prezes-Mariusz Bąchór, Łowczy 
- Janusz Kika, Skarbnik - Dariusz Sroka, Se-
kretarz - Leszek Janota. Komisja Rewizyjna: 
Igor Warden, Marian Józefiak, Zygmunt Szlę-
zak. Komisja Szacowania Szkód: Igor Warden, 
Tomasz Piekoszewski, Paweł Michalik, Miro-
sław Ćwięczek, Tadeusz Dudek, Karol Wasi-
lewski.

Szanowni Państwo my myśliwi nie może-
my wyeliminować żadnego gatunku, nawet 
tego najbardziej uciążliwego, jakim jest dzik, 
byłoby to sprzeczne z tradycją polskiego ło-
wiectwa. Państwo Polskie powierzyło nam 
między innymi ochronę przyrody, oraz racjo-
nalne gospodarowanie zwierzyną łowną.
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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

Nakład: 1200 egz.
Kolportowany na terenie sołectw:
Bolesław, Hutki, Kolonia, Krążek, Krze, Krzykawa, Krzykawka, Laski,  
Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy.
Wydawca: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
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Dziękujemy...
”Drodzy przyjaciele, 
Dziękujemy za piękną, pełną wzajemnego szacunku, 

miłości i tolerancji orkiestrową niedzielę. Dzięki takim 
chwilom świat jest jeszcze piękniejszy, a one same dodają 
nam sił, aby pokonywać wszystkie przeciwności losu.Bo 
kiedy pacjenci, dla których tak naprawdę zbieramy pie-
niądzem widzą ten niesamowicie kolorowy i pełen muzy-
ki tłum, to dostają najlepsze lekarstwo na swoje dolegli-
wości – ludzką przyjaźń (…)” – tak brzmi fragment tekstu 
podziękowań, jakie we wtorek,

9 lutego 2016 roku wszystkim wolontariuszom, zaangażo-
wanym w 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
wręczył szef sztabu, Piotr Szlęzak. 

Podziękowania trafiły do: Jakuba Juranka, Jakuba Chojow-
skiego, Dominiki Cymbały, Grzegorza Ćwięczka, Julii Dąbek, 
Radosława Gduli, Filipa Gila, Anny Goncerz, Wiktora Greli, 
Beaty Halaburdy, Piotra Henzolta, Olafa Hermana, Mariki 

Kopczyk, Wiktorii Krzystanek,Bartłomieja Kucharka, Sandry 
Kwiecińskiej, Marcela Leśniaka, Anny Mirek, Dominiki Ma-
słowskiej, Anny Materki, Niny Mulet, Pawła Opali, Klaudii Pe-
ciak, Julii Piekoszewskiej, Alicji Rudawskiej, Kamili Tałandy, 
Laury Wadas, Karoliny Zięby, Moniki Bohorodycz. 
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Zabawa w bolesławskiej remizie

W dniu 06.02.2016r. odbyła się zabawa choinkowa dla 
dzieci, w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bo-

lesławiu. Zabaw było wiele, każde dziecko znalazło coś dla 
siebie. 

Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka Bolesławia, Koło Gospo-
dyń Wiejskich Bolesław - Hutki, Ochotnicza Straż Pożarna w Bo-
lesławiu i Centrum Kultury w Bolesławiu stanęli na wysokości 
zadania! Imprezę swoim patronatem objął wójt Gminy Bolesław 
Krzysztof Dudziński. 
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Koncert Kolęd
24 stycznia 2016 roku w naszej bolesławskiej 

świątyni odbył sie już 12 Koncert Kolędowy. 

Przez ten czas mogliśmy słyszeć w kościele Parafii 
Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła naj-
piękniejsze polskie kolędy i pastorałki w wykoniu 
znanych chórów, jak również wybitnych polskich ar-
tystów. Tym razem gościem wieczoru kolędowego 
była młoda, niezwykle utalentowana artystka Mał-
gorzata Markiewicz. 

Medialna kariera artystki rozpoczęła się w wieku 
13 lat od udziału w telewizyjnym programie „Szansa 
na sukces”. Zwyciężyła wielki finał, który odbył się 
w Sali Kongresowej w Warszawie. Podbiła wówczas 
serca słuchaczy i jury wykonaniem piosenki „List 
do matki” z repertuaru Violetty Villas. Dwa tygodnie 
później, w czerwcu 1999 r. została laureatką XXXVI 
Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, od-
bierając z rąk Ryszarda Rynkowskiego Nagrodę Pro-
gramu I Polskiego Radia i Rzeczpospolitej. Od tego 
czasu Polskie Radio objęło piosenkarkę swoim pa-
tronatem i opieką artystyczną. 

Potem przez dłuższy czas współpracowała z Pio-
trem Rubikiem, występując w oratoriach „Tu es Pe-
trus”, „Psałterz wrześniowy”(platynowa płyta), 
„Siedem pieśni Maryi”  Utwór „Psalm dla Ciebie”wy-
konywany wraz z Januszem Radkiem, promujący 
oratorium „Psałterz wrześniowy”stał się przebojem 
roku. Obecnie Małgorzata Markiewicz bierze udział 
w wielu projektach artystycznych, a jej główną mu-
zyczną pasją stał się jazz. 

Zafascynowanie tym gatunkiem muzycznym sły-
chać było w wykonywanych utworach. 

W czasie koncertu akompaniował jej pan Janusz 
Skowron -wybitny pianista jazzowy,kompozytor 
i aranżer. Wspólnie stworzyli niezwykły klimat, 
który na długo pozostanie we wspomnieniach bole-
sławskiej publiczności.


