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Od księcia Bolesława V 
Wstydliwego wszystko 
się zaczęło...

Organizatorem konferencji popularno-
naukowej „740 lat Bolesławia”, która 
odbyła się 24 października pod hono-
rowym patronatem Wójta Gminy Bo-

lesław, było  Centrum Kultury w Bolesławiu. 

Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy 
na temat przeszłości,  teraźniejszości i przyszłości 
gminy Bolesław. Tematyka spotkania poświę-
cona była w głównej mierze kwestiom historii 
(w tym archeologii), kultury, przyrody, geologii 
i hydrologii  oraz górnictwa na naszym terenie.

Po przywitaniu zebranych przez organizatora 
wydarzenia, dyrektora CK oraz patrona, Wój-
ta Gminy Bolesław przyszedł czas na słowo 
wstępne inicjatora zorganizowania konferencji, 
dr Tomasza Sawickiego.
Wśród prelegentów znalazły się takie znako-
mitości jak: prof. Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, dr hab. Grażyna Szarek-Łuka-
szewska, mgr Józef Niewdana (prezes Stowa-
rzyszenia Szansa Białej Przemszy), prof. dr 
hab. inż. Jacek Motyka, mgr inż. Zbigniew 
Adamczyk, mgr inż. Bogusław Ochab (prezes 
zarządu ZGH „Bolesław” w Bukownie), mgr 
Ryszard Wnuk, prof. dr hab. Dariusz Nawrot 
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr 
Jacek Sypień, dr Jacek Pierzak, profesor Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr 
hab. Marek Pieniążek oraz dr Tomasz Sawicki.
Wszystkie referaty wygłoszone przez prelegen-

tów zostaną w najbliższym czasie opublikowa-
ne. I tak będziemy mogli się dowiedzieć m.in. 
o tym, że…

 y W dolinie Białej Przemszy jest więcej 
roślin chronionych niż w Puszczy Biało-
wieskiej.

 y Pleszczotka z Bolesławia różni tej gór-
skiej.

 y Piszczałki w organach olkuskiej bazyliki 
wykonane są z ołowiu, a nowoczesne ży-
cie nie istnieje bez cynku.

Podczas konferencji zaprezentowana została 
wystawa: ”Ojcowie Niepodległości” IPN Kra-
ków.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuje-
my i liczymy na owocną współpracę w przy-
szłości. 

BBB

Bolesławskie Prezentacje    10/2019 (213)

740 lat Bolesławia

Kontynuujemy serię artykułów na temat wybitnych postaci, które 
przewinęły się przez historię gminy Bolesław. Zapewne osoba, 
którą tym razem przedstawię, jest szeroko znana, szczególnie 
mieszkańcom naszej gminy. Nie można jej zatem pominąć, pisząc 

o ciągu wydarzeń historycznych. Bohaterem tego artykułu jest płk. Fran-
cesco Nullo mianowany przez Rząd Narodowy do stopnia generała.

Francesco Nullo urodził się 1 marca 1826 
roku w Bergamo. Zmarł tragicznie 5 maja 
1863 roku w Krzykawce.

Nullo pochodził z burżuazyjnej, zamożnej 
rodziny. Jego ojciec, Arcangelo, był właści-
cielem sklepu tekstylnego pod Portico dei 
Gentiloumini, matka, Angela Magno, po-
chodziła ze znanej rodziny kupców i wła-
ścicieli ziemskich. Jeden ze stryjów był 

księdzem i profesorem literatury, wuj znanym chirurgiem i radnym miej-
skim. Francesco od wczesnego dzieciństwa był poważny, małomówny i za-
mknięty w sobie, chorowity, a mimo to był bardzo dobrym uczniem. Po 
szkole podstawowej zapisano go do najbardziej nowoczesnej, jak na owe 
czasy szkoły, Kolegium Biskupiego Celana w Val S. Martino. Spędził tam 
cztery lata. Przez pewien czas pracował w sklepie ojca i fabryce tekstylnej 
wuja, a następnie został wysłany na studia ekonomiczne do Mediolanu. 
Posługiwał się biegle językiem francuskim i niemieckim. 

Lata czterdzieste XIX stulecia we Włoszech były okresem dojrzewania 
wielu idei rewolucyjnych, które legły u podstaw włoskiego ruchu niepod-
ległościowego. Żywioły patriotyczne i radykalne poczęły się skupiać wokół 
Józefa Mazziniego i założonej przez niego organizacji. Na początku 1848 
roku w całej Europie wybuchła rewolucja nazwana ,,Wiosną Ludów”. 

W Mediolanie w 1848 roku wybuchło powstanie , które przeszło pod na-
zwą ,,Pięciu Dni”. Był to niespotykany dotąd w dziejach Włoch powszechny 
wybuch patriotycznego entuzjazmu. Wznoszono barykady, w walce brał 
udział cały przekrój społeczeństwa. Ostatecznie kilkunastotysięczna ar-
mia austriacka opuściła miasto. Właśnie wtedy Franciszek Nullo otrzymał 
swój chrzest bojowy. W ostatniej fazie wojny walczył jako podporucznik 
wojsk lombardzkich. Prawdopodobnie wówczas zdecydował o zawodzie 
żołnierskim, ponieważ po zakończeniu wojny zgłosił się dobrowolnie do 
Królewskiej Armii Sardyńskiej. Walki o zjednoczenie Włoch zaprowadzi-
ły Franciszka do Rzymu, gdzie przybył 17 maja 1849 roku, dowodzony 
przez płk. Angela Masinę. W tym samym dniu co Nullo do Rzymu przybył 
Legion Polski pod dowództwem Aleksandra Fijałkowskiego. Legion ten 
skierowano do obrony Republiki Rzymskiej przed każdym, kto będzie na 
nią nastawał. Tak wiec Nullo walczył ramię w ramię z Polakami pod wodzą 
Garibaldiego. Nullo odznaczył się wielką odwagą w walkach o Rzym. W ko-
lejnych bitwach, mimo przegranej, Nullo był nieprzejednany. Po opadnięciu 
fali rewolucyjnej w całej Europie dziesięciolecie 1848-1859 także we Wło-
szech było okresem reakcji. Wygnani władcy powrócili na trony, papież objął 
z powrotem władzę w Rzymie. Nullo powrócił do Bergamo. W pierwszych 
miesiącach 1850 roku wraz z bratem Karolem założył fabrykę tekstyliów. 
Na owe czasy była to nowoczesna wytwórnia. Wyroby firmy Nullo cieszyły 
się uznaniem nawet za granicą. Dość często wyjeżdżał w celach handlowych 
głównie do Szwajcarii, Francji i Piemontu. W sierpniu 1857 roku na Pro-
wincjonalnej Wystawie Przemysłowej w Bergamo firma ,,Franciszek Nullo 
i s-ka” za swoje wyroby otrzymała srebrny medal, a cztery lata później wyróż-
nienie na Ogólnokrajowej Wystawie we Florencji. 

Zbliżały się jednak wydarzenia, które niebawem miały wyrwać Nulla ze 
spokojnego mieszczańskiego życia i już na resztę życia związać go nieroze-
rwalnie ze sprawą walki o niepodległość Włoch i Polski. 

 dr Tomasz Sawicki
Literatura:
A. Ostrowski, ,,Francesco Nullo, Bohater Polski i Włoch, Warszawa 1970.
J. Liszka, ,,Pamięć Powstanie Styczniowego 1863 na Ziemi Olkuskiej”, Bukowno 1996.
Z. Ćwiek, ,,Przywódcy powstania styczniowego. Sześć sylwetek”, Warszawa 1963.
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Z życia OSP

W niedzielę, 6 października 2019 roku w Bydlinie odbyły się po-
wiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął starosta olkuski Bogumił Sobczyk. 
W zawodach udział wzięło 10 drużyn z terenu powiatu ol-

kuskiego. Głównym celem zawodów była ocena wyszkolenia pożarni-
czego strażaków ochotników. Zawody to również okazja do promocji 
pożarnictwa. 

Na I miejscu znaleźli się strażacy z OSP w LASKACH (gm. Bolesław), 
II miejsce zajęła OSP w ZAWADZIE (gm. Olkusz), III miejsce - OSP w 
BYDLINIE (gm. Klucze).  Dziękujemy  wszystkim druhom uczestniczą-
cym w zawodach. 

*9 października 2019 roku delegacja druhów z gminy Bolesław (przedsta-
wiciele jednostek  OSP Bolesław oraz OSP Krzykawa) w remizie OSP w 
Kąpielach Wielkich przyjęła z rąk wiceministra Jacka Osucha promesy o 
wartości 25 000. Środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości wraz 
z wkładem własnym gmin (1 proc. wartości dotacji) będą przeznaczone 
na zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa i przyczynią się do 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków pracy 
strażaków.
- „Dziękujemy Staroście olkuskiemu,  Panu Bogumiłowi Sobczykowi oraz 
Wójtowi naszej gminy, Panu Krzysztofowi  Dudzińskiemu za pomoc w 
uzyskaniu tego dofinansowania”- mówią druhowie.

*Budynek remizy OSP w Laskach stale zyskuje na funkcjonalności i wyglą-
dzie dzięki sukcesywnie prowadzonym remontom. Od kilku lat druhowie 
ochotnicy z OSP Laski marzyli o termomodernizacji swojej remizy. Wy-
gląda na to, że ich marzenie się spełniło. W ramach konkursu Małopolskie 
Remizy 2019 udało się gminie pozyskać dotację w wysokości 50 tys. zł 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie na termomodernizację i remont budynku remizy. Inwesty-
cja była realizowana od lipca do października 2019 roku. W tym czasie 
wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, a ściany 
zewnętrzne budynku ocieplono styropianem. Ostateczne wykończenie 
ścian budynku wykonano tynkiem silikonowym, a strefę cokołową tyn-
kiem strukturalnym. Izolację cieplną wykonano również nad piętrem bu-
dynku, gdzie na stropie ułożona została wełna mineralna. 
Przy okazji prac termomodernizacyjnych prowadzone były inne roboty 
remontowe. Wymienione zostały wszystkie rynny na „starej” części remizy 
i część parapetów zewnętrznych, wykonano opaskę wokół budynku z płyt 
chodnikowych. 

Oko cieszy nowa, drewniana balustrada przy zadaszeniu wejścia główne-
go oraz posadzka żywiczna przy głównym wejściu. Wymienione zostały 
również wszystkie bramy garażowe.  W budynku został wykonany montaż 
systemu monitoringu. 
Należy również wspomnieć, że ze środków województwa małopolskiego 
przekazanych przez Urząd Marszałkowski (ok. 16 tys. zł) wykonany został 
remont sal szkoleniowych w budynku strażnicy. 

- „Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
tego, aby nasza strażnica cieszyła oczy nie tylko nasze, ale także mieszkań-
ców Lasek” - mówią druhowie. 

*Świeżo wyremontowany garaż będzie służył druhom z Bolesławia, bo-
wiem w ostatnich dniach zakończyły się tam prace remontowe w budynku 
OSP w Bolesławiu. 
Natomiast w Podlipiu montowana jest nowa brama wjazdowa na teren 
OSP wykonana przez skazanych ZK w Trzebini. 

*Jak widać, na bieżąco trwają prace, które służą poprawie wyglądu i bezpie-
czeństwa strażnic na terenie naszej gminy.    

BBB

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem w sercu przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci byłego wieloletniego, 

cieszącego się powszechnym szacunkiem i sympatią, 
Skarbnika Gminy Bolesław

Ś.P. Janiny Łydek
Pogrążonej w żalu rodzinie, najbliższym oraz wszystkim jednoczącym się w bólu i żałobie składamy  

nasze wyrazy współczucia i głębokiego żalu.
 

Krzysztof Dudziński
Wójt Gminy Bolesław

Ewa Dychtoń
Przewodnicząca Rady Gminy Bolesław 

z Radnymi Rady Gminy

Koleżanki i Koledzy – 
pracownicy Urzędu Gminy Bolesław
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Przypominamy, zadbaj o środowisko i nasze zdrowie 
wymień stary kocioł węglowy na nowoczesny ekologiczny!

Dla przypomnienia:  Istotne postanowienia uchwały antysmogowej 
dla Małopolski.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 
dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewódz-
twa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instala-
cji, w których następuje spalanie paliw

1. Ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji zanie-
czyszczeń

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie można eksploatować nowego 
kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emi-
sji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie 
ekoprojektu:
• Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą 

kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, 
będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające 
wymagania ekoprojektu.

• Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego 
ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elek-
trycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych 
nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezy-
gnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą 
zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający 
wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

2. Wyznaczenie okresów przejściowych dla obecnie użytkowanych 
kotłów na węgiel i drewno

• Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub 
drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy 
mają zatem ponad dwa lat na wymianę tych kotłów. 

• Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż 

podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 
4 według normy PN-EN 303-5:2012. Czas na wymianę jest więc 
dłuższy niż żywotność tych kotłów, która w praktyce oceniana jest 
zazwyczaj na 8-10 lat.

• Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-
5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą 
być użytkowane do końca swojej żywotności.

3. Dofinansowanie wymiany źródła ciepła
Obecnie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania/ulgi do wymiany 
kotłów:
• ze środków gminnych (wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w 

Bolesławiu),
• ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego (ankieta deklarująca chęć udział w projekcie jest do-
stępna w Urzędzie Gminy w Bolesławiu, w ramach projektu zostanie 
przeprowadzona także bezpłatna ocena energetyczna budynku),

• z ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” (wniosek należy 
złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie),

• w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej (wykaz materiałów pod-
legających odliczeniu zawiera Rozporządzenie Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzaju 
materiałów budowlanych, urządzeń  i usług związanych z realizacją 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych, rozliczenia dokonuje się we 
właściwym urzędzie skarbowym).

4. Wprowadzenie wymagań dla jakości stosowanych paliw, aby 
wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno

• Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stoso-
wania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady 
węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera 
duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących 
o dużej emisji przy jego spalaniu.

• Wprowadzony został także zakaz spalania drewna i biomasy o wil-
gotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem 
powinno być suszone co najmniej przez dwa sezony. Suche drewno 
charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją za-
nieczyszczeń niż drzewo „niesezonowane”.

• 

Szkodliwa emisja zanieczyszczeń do środowiska

Kocioł węglowy tzw. ”kopciuch” 

Przykładowy nowoczesny niskoemisyjny  
kocioł na paliwa stałe
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UWAGA: Wraz z zakupem paliwa sprzedający powinien wysta-
wić klientowi fakturę lub rachunek (ewentualnie paragon) po-
twierdzający zakup a także przekazać dokument potwierdzający 
parametry sprzedawanego paliwa tzw. świadectwo jakości paliw 
stałych, którego wzór reguluje Rozporządzenie Ministra Energii 
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw 
stałych. Prosimy o przechowywanie ww. dokumentów, które mogą 
okazać się niezbędne podczas kontroli.

5. Wprowadzenie obowiązku wymiany lub doposażenia kominków 
w urządzenia redukujące emisję

• Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. 
ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) mu-
szą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji 
instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wy-
miany na nowy.

• Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków speł-
niających wymagania ekoprojektu lub kominków, których spraw-
ność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności 
cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja 
kominka.

• Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub 
sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku 
muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące 
emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. 

6. Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń
• Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie 

ogranicza handlu kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, 
gdyż sejmik województwa nie ma kompetencji do wprowadzania 
przepisów w tym zakresie. Odpowiednie uregulowania powinny 
powstać na poziomie krajowym.

• Kontrola przestrzegania wymagań uchwały jest prowadzona 
przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnio-
nych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych 
przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, 
instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które po-
twierdzają spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. 
Jeśli użytkownik nie posiada takich dokumentów, będzie domnie-
manie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku 
naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany man-
datem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

• Na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/ekointer-
wencja/ zamieszczono formularz umożliwiający mieszkańcom zgła-
szanie interwencji w zakresie ochrony środowiska (system monito-
rowania obejmuje przypadki spalania odpadów, eksploatacji kotłów 
i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej 
oraz sprzedaży węgla  złej jakości). Za pomocą strony można zgłosić 
naruszenie przepisów. Zgłoszenie zostanie automatycznie skierowa-
ne mailowo do właściwego organu kontroli.  

Informujemy, iż nadal istnieje możliwości wzięcia udziału w projekcie pn: 
”
Wymiana przestarzałych kotłów 

na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” 
współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji jest złożenie ankiety w 
Urzędzie Gminy w Bolesławiu, na podstawie której zostanie prze-
prowadzona bezpłatna ocena energetyczna budynku. Dopiero po 
przeprowadzeniu oceny mieszkaniec podejmuje decyzję dotyczącą 
uczestnictwa w projekcie.

Dotacje przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXVII/360/2017 
Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych wę-
glem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Pro-
jektu pn. „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane 
paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” finansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020”, zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/383/2018 Rady 
Gminy Bolesław z dnia 22 lutego 2018 r.

Wysokość dotacji jest ustalana na podstawie wskazanej w audycie 
mocy źródła ciepła, które powinno zostać zainstalowane w bu-
dynku. 

Kwota dotacji nie może przekroczyć 8 tys. złotych (brutto). Dodat-
kowo istnieje możliwość uzyskania dotacji na zakup, modernizację, 
montaż instalacji wewnętrznej w nieruchomości (jeżeli taka koniecz-
ność wynika z audytu energetycznego) w wysokości 400 zł (brutto). 
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 8 400 zł (brutto).

Jednocześnie informujemy, iż w projekcie może wziąć udział jeszcze 
tylko 30 osób. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data wpływu 
ankiety.

Ankiety dostępne są na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.
pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław: 32-329 Bolesław ul. 
Główna 58 (pok. nr 7). 
Wypełniony druk ankiety należy złożyć w Urzędu Gminy Bolesław.  

Osoba do kontaktu:  
Ekodoradca Gminy Bolesław, Tel. (32) 6424-501 wew. 208 
E-mail: ekodoradca@gminaboleslaw.pl 
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Trzeba mieć to coś, aby być sołtysem –a jeszcze więcej by zostać…  
Sołtysem Roku!

11 października 2019 r. na uroczystej gali w Dobczycach Marcin 
Macek odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego 
Łukasza Smółki oraz Redaktora Naczelnego Gazety Krakow-

skiej Jerzego Sułkowskiego tytuł Sołtysa Roku Powiatu Olkuskiego 
i Województwa Małopolskiego.

- Dziękuję za wyróżnienie i wszystkie oddane głosy. Dziękuję koleżan-
kom radnym: Iwonie Skupińskiej i Marzenie Mirek za obecność na 
gali finałowej - mówi Marcin Macek.

Uzasadnienie nominacji redakcji „Gazety Krakowskiej” było następu-
jące: Nominowany za aktywność w sprawach nie tylko sołectwa, ale 
i całej gminy. Sołtys Sołectwa Ujków Nowy od 2006, radny kadencji 
2018-2023. 
Przypomnijmy, iż esemesowe głosowanie było prowadzone jedno-
cześnie we wszystkich województwach w Polsce, a laureaci zostaną 
nagrodzeni na każdym poziomie - powiatowym, wojewódzkim i ogól-
nopolskim. Zwycięzcy z Małopolski w każdej kategorii, oprócz woje-
wódzkich tytułów i nagród, zdobędą awans do ogólnopolskiego finału, 
w którym będą walczyć o zwycięstwo w Polsce i dodatkowe nagrody 
finansowe. Uroczyste wręczenie ogólnopolskich laurów odbędzie się 

podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie - jednej z naj-
większych wystaw rolniczych w Polsce.
Panu Marcinowi życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości 
oraz sukcesów w pracy samorządowej na rzecz gminy.
� BBB  

Pisane na paragonie

Wielu z nas planuje wielkie rzeczy dotyczace zdrowia i urody. 
Obiecujemy sobie, że zaczniemy jeździć na basen,  siłownię, 
chodzić na aerobik, zdrowo się odżywiać.

Czas mija i… NIC.
Nic się nie zmienia.

Czasem jednak warto zrealizować z tych naszych wielkich planów bar-
dzo mało niż wielkie NIC.
W jaki sposób? Bardzo prosty.
Otóż, przy bolesławskim ORLIKU powstaje Otwarta Strefa Aktyw-
ności (OSA). To taki sprawnościowy „plac zabaw” dla osób w różnym 

wieku, czyli plenerowa siłownia oraz strefa gier umysłowych.
Ćwiczenia i relaks na świeżym powietrzu to świetna alternatywa dla 
telewizora, komputera czy telefonu. Dzięki nim zyskujemy siły, pozy-
tywną energię, a co za tym idzie ograniczamy skłonność do gniewu 
czy narzekania. 
Drodzy Czytelnicy: sąsiedzi z sąsiadkami, babcie z wnuczkami, teścio-
we z synowymi, rodzice z dziećmi, a także szukający samotności i ciszy 
single. Przybywajcie do OSA!
Każdy może tu ćwiczyć w swoim tempie na dokładnie opisanej maszy-
nie. A gdy ktoś się zmęczy, może rozłożyć szachy bądź warcaby (bo i do 
tego jest przystosowany stoliczek) albo zagrać w kółko i krzyżyk i po 
prostu się dotlenić.
Czasem ten pierwszy krok, którego się boisz, może być ważniejszym 
dla jakości Twego życia, niż przypuszczasz.
Może do dużej zmiany trzeba iść małymi krokami?
Wszak, jak głosi przysłowie: „Ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych 
kamyków.” 
I ja tam byłam i… ćwiczyłam! I mam mocne postanowienie, że co dzień 
będzie ćwiczeń powtórzenie.
Więc raz-dwa- trzy - spróbuj i Ty!
Bo: „Treningi są jak mycie zębów. Nie myślę o nich, po prostu to robię. 
Decyzja została podjęta.” (Patti Sue Plummer) 

  Beata Bazan-Bagrowska
PS. W kolejnym numerze „BP” szczegóły techniczne związane z OSA.

Marcin Macek Sołtysem Roku 2019
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Nowo otwarty gabinet stomatologiczny świadczy 
usługi dentystyczne:
 y Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
 y Leczenie kanałowe 
 y Korony i mosty porcelanowe 
 y Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
 y Usuwanie zębów mlecznych i stałych
 y Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

Gabinet jest zaopatrzony w RTG punktowy i mikroskop 
zabiegowy. Sedacja wziewna gazem rozweselającym.
Gabinet czynny w godzinach:
Pn 9:00 – 14:00
Wt 14:00 – 20:00
Śr 9:00 – 14:00
Czw 14:00 – 20:00
Pt 14:00 – 20:00

Rejestracja telefoniczna pod nr 696 382 504   www.stomatologia-bukowno.pl 

SEDACJA gazem rozweselającym
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Druh Tadeusz Probierz  
uhonorowany Złotym Znakiem Związku

Na wniosek Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Bolesławiu Uchwałą Prezydium Zarządu Głów-
nego Związku OSP RP nr 92/19/2019 z dn. 26 czerwca 2019 
roku druh Tadeusz Probierz (syn Jana) został odznaczony Zło-

tym Znakiem Związku OSP RP. 

Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną dzia-
łalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką 
tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący 
zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP. 
Wręczenie odznaczenia odbyło się  4 października 2019 roku w obecności 
władz naszej gminy oraz rodziny. Odznaczenie wręczył w budynku bo-
lesławskiej remizy OSP Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP Grzegorz Ziarno wraz z Komendantem  
Powiatowym PSP w Olkuszu brygadierem Zbigniewem Wrześniem.
Druh Tadeusz Probierz urodził się 8 sierpnia 1928 roku. Do OSP Bole-
sław wstąpił już w 1945 roku. Brał czynny udział w akcjach gaśniczych, ta-
kich jak: pożar rafinerii Czechowice, papierni Klucze, pożar 6 budynków 
mieszkalnych w miejscowości Pomorzany, akcje gaśnicze lasów: Bukow-
no-Bór, Hutki, Sławków.
W latach 1960-1968 był naczelnikiem OSP, w latach 1975-1987 - go-
spodarzem OSP Bolesław; szczególnie zasłużył się podczas generalnego 
remontu strażnicy OSP Bolesław w latach 1979-1982.
Od 1990 do 2011 roku był członkiem komisji rewizyjnej. W latach 
2006-2011 - członkiem Zarządu Gminnego Związku OSP w Bolesła-
wiu (gdzie pracował w komisji rewizyjnej). Był honorowym członkiem 
OSP w Bolesławiu. Uhonorowany Brązowym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa (1965 r.), Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 
(1971 r.), Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (1976 r.). Przy-
pomnijmy, iż jego mundur zdobią także takie odznaczenia jak : Złoty 
Krzyż Zasługi (1976 r.), Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowic-
kiego (1983 r.), Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej (2016 r.).

Gratulujemy. To strażak legenda i nestor bolesławskiego pożarnictwa.   
BBB
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Emerytura to piękny czas 
Podsumowanie działalności koła Terenowego Polskiego Związku emerytów rencistów i Inwalidów w Bolesławiu za rok 2019

Emerytura to piękny czas,
A wiek emerytalny po to jest nam dany,
By realizować niespełnione plany,

więc emeryci, renciści i inwalidzi zrzeszeni w Kole Emerytów w Bole-
sławiu, począwszy od stycznia wyruszają co miesiąc do Solca-Zdroju 
po zdrowie i energię, a 23 lutego spotykają się na Balu Karnawałowym. 
W maju jadą na Biesiadę Śląską do Zabrza,  a od 1 czerwca wyruszają na 
wycieczki jedno i wielodniowe oraz na wczasy krajowe i zagraniczne. 
W Mrzeżynie, zakwaterowani w Domu Wczasowym „Koral”, znajdują 
prawdziwy raj dla emerytów. „Koral” wyposażony w bogatą bazę zabiego-
wą, blisko morza (nad które  schodzi się po kilku schodkach) i wspaniałej 
plaży z jedwabistym, mięciutkim piaskiem, który  „śpiewa pod stopami” 
oraz z aleją spacerową wzdłuż wybrzeża. Do tego wieczorne spotkania 
z konkursami, wieczorkami tanecznymi i smaczne potrawy na „szwedz-
kim stole” oraz wycieczki do Szczecina, Kołobrzegu, nad Jezioro Turkuso-
we do Świnoujścia. To wymarzone miejsce dla emerytów. Pobyt w „Kora-
lu”, sprawia że nabieramy ochoty na dalsze wyjazdy.   

W połowie czerwca 2019 roku wyjeżdżają do Chorwacji. Zakwaterowani 
w hotelu Laguna w miejscowości Gradac, blisko żwirowej plaży na Ri-
wierze Makarskiej robią wypady do Dubrownika, gdzie podziwiają stare 
mury obronne, fontannę Onufrego, klasztor z kościołem franciszkanów 
i dowiadują się, że swoją nazwę Dubrownik przyjął od nazwy polskiej osa-
dy słowiańskiej Dąbrowa i że w II połowie XIV wieku Dubrownik należał 
do Polski, jako że w obawie przed Wenecjanami oddał się pod opiekę kró-
la Polski i Węgier, Władysława III Warneńczyka.  Potem do  Makarskiej  
z najpiękniejszą plażą w Chorwacji, gdzie śnieżnobiałe szczyty wznoszą się 
nad Adriatykiem  i do Megiugorje, miejsca z Górą Objawień, gdzie Matka 
Boska ukazała się 5 osobom (niektóre z nich jeszcze żyją i mają objawie-
nia) i gdzie z całego świata zjeżdżają się pielgrzymi. Nasi emeryci uczest-
niczą również w rejsie po Adriatyku tzw. „fishpicnik”, smakując  owoce  
morza  popijane winem. 

Inna grupa emerytów wyjeżdża w czerwcu do Włoch do San Mauro 
Mare.  Zakwaterowani w hotelu „Venezia”  robią wypady do najmniej-
szej i najstarszej republiki świata San Marino, położonej na górze Tytan. 
Na szczytach  wznoszą się 3 wieże - twierdze obronne. Widoczne z dale-
ka   przyciągają turystów z całego świata. Przystają  przed kościołem San 
Quirino, aby odczytać napis na nagrobku Garibaldiego o rozwiązaniu 
Legionów Rzymskich i przechodzą  „Przesmykiem  Czarownic” do trze-
ciej wieży. Ze szczytu rozciąga się wspaniały widok aż na lazurowe wody 
Adriatyku. Wszędzie znajdujemy ślady polskości. Polska mowa, polskie 
sklepy z naszą biało-czerwoną. Wracamy tak, jak weszliśmy - przez bramę  
św. Franciszka - żegnani przez  policję miejską.

Następny wypad to Rimini, gdzie przed wiekami znajdował się najwięk-
szy bazar. Podziwiają  Łuk Augusta, podtrzymywany przez dwa potężne 
obeliski. To Jupiter i Apollo. Ojciec i syn. Przechodzą obok posągów Mi-
nerwy i Neptuna, i przystają obok  obelisku, z którego Cezar odprawiał 

legiony w stronę Rubiconu i idą na Most Tyberiusza, przez który legiony 
maszerowały na Rubikon. Droga wiedzie ciągle po starych bazaltowych 
kamieniach pamiętających czasy cesarzy rzymskich. Jeszcze przystają 
przed kościołem św. Juliana, patrona rybaków i pełni wrażeń wracają do 
San Mauro Mare. 

Do zwiedzania pozostał jeszcze Rzym, do którego wyruszają wczesnym 
rankiem. 

Zwiedzanie zaczynają od najmniejszego państwa świata, siedziby papie-
ży – Watykanu, enklawy włoskiej. Wchodząc przez Bramę Spiżową na 
plac św. Piotra, od razu wtapiają się w wielojęzyczny tłum oczekujących 
na wejście do Bazyliki. Na środku placu stoi obelisk, przy którym został 
umęczony św. Piotr. Wokół kolumny, zwieńczone attykami z posągami 
świętych. Wśród nich Polak. św. Jacek Odrowąż. Wchodząc do Bazyliki, 
podziwiają w portalu Drzwi Święte, otwierane co 25 lat w  wigilię Bożego 
Narodzenia. Są tu również  Drzwi  Śmierci i Drzwi z Brązu, ściągnięte ze 
starej Bazyliki z Konstantynopola. Po wejściu do Bazyliki stają oszołomie-
ni bogactwem wnętrza. Podziwiają wspaniałe intarsje z kolorowego mar-
muru, „Pietę” Michała Anioła, freski, obrazy i rzeźby znanych mistrzów, 
ściągnięte z całego świata. Przystają przy kaplicy Klementyńskiej,  gdzie 
znajduje się ciało św. Grzegorza Wielkiego, który wygląda, jakby spał 
i przechodzą do najważniejszego miejsca dla Polaków.  Do grobu papieża 
Polaka -  św. Jana Pawła II. Chwilę stoją wzruszeni, pogrążeni w modlitwie 
i opuszczają Watykan. 

Przed nimi Rzym -  stare miasto, pełne antycznych budowli, wśród nich: 
Łuk  Konstantyna i Augusta, Świątynia Saturna i Westy, Forum Roma-
num i Wespazjana, Termy, Koloseum znane nam z filmu „Quo vadis” i Ka-
pitol z Ołtarzem  Ojczyzny i posągami Polluksa i Kastora oraz rzeźba wil-
czycy, która w/g legendy wykarmiła założyciela Rzymu. Wracając jeszcze 
spoglądają na Tyber, gdzie na wysepce wznosi się kościół św. Bartłomieja, 
niegdyś  świątynia Eskulapa, boga medycyny i leprozorium. Zabierają do 
kraju piękne wspomnienia. 

Po powrocie  spotykamy się w plenerze na Reczkowym na „Powitaniu 
lata”. Przy ognisku, pieczonych kiełbaskach i ziemniakach oraz przy mu-
zyce opowiadamy sobie wrażenia z odbytych wycieczek.  

6 lipca wyruszamy Szlakiem Orlich Gniazd,  do najstarszego w Polsce 
Opactwa  Benedyktyńskiego  w Tyńcu. Opactwo położone na wapien-
nych wzniesieniach nad Wisłą z pionowymi terasami skalnymi. Do tego 
piękne ogrody i mury z wiekową tradycją robią na nas niesamowite wraże-
nie. Jest to magiczne miejsce, gdzie można się skupić na rozmyślaniu  nad  
sensem życia. Robimy zakupy w przyklasztornym sklepiku, który sprze-
daje towary wyprodukowane przez mnichów i ruszamy na zwiedzanie 
stepowego rezerwatu ze źródłem świętojańskim. 

cd w kolejnym numerze „BP”
 Józefa Krawczyk

 Sekretarz KT PZERiI w Bolesławiu
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Utworzenie ekologicznego kącika naukowo – rekre-
acyjnego „EKOSTREFA” – to tytuł zadania, na któ-
re Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bo-
lesławiu otrzymała środki finansowe w  wysokości 

40.716,42 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu prioryte-
towego – edukacja ekologiczna 2019”.

W ramach ww. programu wpłynęły 84 wnioski na łączną kwotę wniosko-
wanych dotacji 3 924 896,22 zł. Ostatecznie Zarząd WFOSiGW w Kra-
kowie przyznał dotacje na realizację 23 zadań, 
wśród których znalazło się właśnie  „Utworze-
nie ekologicznego kącika naukowo-rekreacyjno 
EKOSTREFA”. Celem naszego projektu było 
zagospodarowanie dziedzińca szkoły i stworze-
nie miejsca, które umożliwi dzieciom i młodzie-
ży zdrowe spędzanie przerw międzylekcyjnych 
i realizację zajęć w bliskim kontakcie  z naturą. 
Na dziedzińcu szkoły powstał kącik edukacyjny, 
czyli miejsce do zajęć lekcyjnych i pozalekcyj-
nych (z ławkami i tablicą kredową do zapisywa-
nia spostrzeżeń i obserwacji), ciąg alejek spacerowych, wzdłuż których sto-
ją tablice i gry edukacyjne. Między budynkiem a ścieżkami powstały rabaty 
pełne różnorodnych gatunkowo roślin, które otoczone zostały grubym 
sznurem. Wzdłuż ścieżek i przy kąciku edukacyjnym zostały umieszczone 
kosze na śmieci. Obsiany trawą plac, który znajduje się pośrodku, posłuży 
do zabaw rekreacyjno-sportowych na świeżym powietrzu. Wkrótce staną 
na nim urządzenia do zabawy dla najmłodszych uczniów. 
Nasz projekt był realizowany etapami. Teren został wyplantowany, na-
stępnie wytyczone zostały alejki i kącik edukacyjny. Wzdłuż ścieżek zo-
stały zamontowane tablice i gry dydaktyczne. Posadzone rośliny zostały 
oznaczone specjalnymi tabliczkami. 

Wszystkie umieszczone w kąciku tablice i gry edukacyjne są doskonałym 
uzupełnieniem bazy dydaktycznej szkoły i przyczynią się do większej aktyw-
ności uczniów, podniesienia ich wiedzy przyrodniczej oraz ekologicznej. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica brali udział 
w spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa w Olkuszu – Panią Marią 
Gronicz na temat wspólnej odpowiedzialności za stan przyrody. 
W ramach promocji przedsięwzięcia zorganizowany został także konkurs 
w zakresie wiedzy przyrodniczej oraz ekologiczny konkurs plastyczny. Sze-
roki wachlarz nagród stanowiły gadżety oraz akcesoria szkolne z wiadomo-
ściami na temat naszej flory i fauny zakupione w ramach projektu.

Ekologiczny  kącik naukowo-rekreacyjny 
EKOSTREFA powstał dzięki wielkiemu za-
angażowaniu władz samorządowych, firm, 
instytucji, osób prywatnych, a  także ro-
dziców, nauczycieli i pracowników szkoły. 
Został sfinansowany z budżetu gminy Bole-
sław, a współfinansowany ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zakładu 
Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bo-
lesławiu, Zakładów Górniczo-Hutniczych 

„Bolesław” w Bukownie, Firmy Boltech, sołectw oraz prywatnych spon-
sorów, którymi byli:  Grzegorz Marcjan, Ewelina Dessauer, Rafał Sowu-
la, Jolanta i Dariusz Gondkowie, Bartłomiej Piętka, Przemysław Dyrda, 
Piotr Rudnicki.
Większość prac na dziedzińcu szkoły wykonali wolontariusze, którymi 
byli nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Za wielki trud 
i wysiłek, poświęcenie wolnego czasu na fizyczną pracę na dziedzińcu, 
każdą pomoc finansową, dobre słowo, radę  i wsparcie wyrazy podzięko-
wania składa Dyrekcja, Pracownicy i przede wszystkim uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Bolesławiu. 

Zaczarowani muzyką

Dzień 29 września jest dla Parafii Macierzyństwa NMP i św. 
Michała Archanioła w Bolesławiu dniem szczególnie waż-
nym ze względu na obchodzoną uroczystość odpustową, 
w czasie której wspominany jest jej patron. Tegorocznemu 

zakończeniu uroczystości, dzięki gościnności ks. Proboszcza Sylwe-
stra Kulki, towarzyszył czwarty koncert V edycji Zagłębiowskiego 
Międzynarodowego Festiwalu Organowego.

Pierwszy festiwal pięć lat temu na terenie Zagłębia powołał do życia pan 
Roman Hyla, który jest Dyrektorem Zagłębiowskiego Międzynarodowe-
go Festiwalu Organowego. To dzięki jego pomysłowi muzyka klasyczna 
i organowa rozbrzmiewa na terenie Diecezji Sosnowieckiej. 
W Bolesławiu wykonawcą wyjątkowego koncertu był Zespół Muzyki 
Dawnej ,,Chiaroscuro’’ z Litwy. Było to przedsięwzięcie promujące mu-
zykę kameralną i organową, które dostarczyło niezapomnianych wrażeń. 

Przybyli miłośnicy muzyki mogli wysłuchać doskonałego brzmienia gło-
sów artystów oraz wirtuozowskiej gry na organach i fletach. 

Wydarzenie to miało miejsce dzięki dotacji otrzymanej przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław w ramach II edycji 
otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Ma-
łopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. ,,Mecenat Małopolski’’. 
Stowarzyszenie działa na różnych płaszczyznach, współpracując z samo-
rządem lokalnym oraz instytucjami samorządowymi z terenu gminy Bo-
lesław. Nasz projekt pn. „Zaczarowani muzyką” został doceniony przez 
władze województwa małopolskiego, dzięki czemu koncert mógł odbyć 
się w naszej gminie.

 Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację przed-
sięwzięcia oraz uczestniczyli w koncercie. 

Izabela Strzelecka – Rzońca 
Prezes Stwarzyszenia

EKOSTREFA w bolesławskiej podstawówce
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 „Na tym polega rola poezji:  
mówić o tym, o czym inni milczą”.
Andrzej Sapkowski

18.10 2019 r w bolesławskim dworze od-
był się finał konkursu XLII Bolesławska 
Jesień Poetycka. Blisko 30 wierszy ocenia-
no w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież 
oraz dorośli.

Jurorem konkursu XLII Bolesławska Jesień 
Poetycka był Przemysław Kania, autor książki  
„Wyraźnie… Dokładnie… Precyzyjnie…”, pol-
ski aktor teatralny, dr hab. sztuk teatralnych, 
adiunkt i profesor nadzwyczajny Wydziału 
Aktorskiego we Wrocławiu, Akademii Sztuk 
Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie i Filii we Wrocławiu.
Zdobywczyni pierwszego miejsca w katego-
rii dzieci i młodzież to  Natalia Krzykawska, 
która napisała wiersz pt. ,,Ile jeszcze przede 
mną”. Drugie miejsce zajęła Weronika Depta 
za utwór ,,Niewykorzystana szansa”.
Trzecie miejsce przyznano Izabeli Zwolińskiej za 
wiersz ,,Podróż”.
Wyróżnienia w tej samej kategorii otrzymały:
• Martyna Jaśko, Aleksandra Płonka, Karo-

lina Biel.

11
listopada

Œwiêto
Niepodleg³oœci

w
boles³awskim parku

Organizatorzy: Wójt Gminy Boles³aw
Centrum Kultury w Boles³awiu

W programie:
2019

12.00 - wspólne œpiewanie hymnu

12.05 - sk³adanie kwiatów przy Pomniku Wolnoœci
z udzia³em Orkiestry ZGH „Boles³aw” w Bukownie

12.30 - program artystyczny przygotowany 
przez uczniów Szko³y Podstawowej im. St. Staszica w Boles³awiu

- wystawa „Ojcowie Niepodleg³oœci”
- ¿o³nierski poczêstunek

Jesienni poeci nagrodzeni
Najpiękniejszy utwór w kategorii dorośli  na-
pisała Kazimiera Janczy. Jej wiesz ,,Pożegnanie 
sadów” najbardziej ujął jurora. Drugie miejsce 
zajęła Irena Krzywiecka za wiersz ,,Tato”.
Trzecie miejsce za wiersz „Jesień w Krzykawce” 
wywalczyła piórem Józefa Krawczyk.
Wyróżnione zostały wiersze autorstwa: Jadwigi 
Konieczniak, Rozalii Hango oraz Jolanty Płońskiej.
Zwycięzcom gratulujemy.

Piękną scenerię tego wyjątkowego dnia sta-
nowiła wystawa pt. „Bolesław jak malowany” 
grupy malarek pod wdzięczną nazwą „Two-
rzące bez granic”. Jak widać „Poezja, malar-
stwo, urocze igraszki wyobraźni mają do umy-
słów wyższych nie ulegające przedawnieniu 
prawa.”(Honoré de Balzac).  
 BBB


