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Najpierw wierzymy w Mikołaja.

Potem dochodzimy do wniosku ,że on nie istnieje.

Ale to dopiero początek.

Bo na koniec sami Mikołajem się stajemy.”

O tym, że powyższe słowa są prawdziwe możemy przekonać się oglądając naszą foto-relację  

z Mikołajek w Centrum Kultury w Bolesławiu oraz filach Centrum: w Krzykawce, Ma-

łobądz, Ujkowie Nowym, gdzie z Mikołajem współpracowali Sołtysi, Rady Sołeckie oraz  

nasze Centrum Kultury wraz z  dzielną ciocią Tunią!   

Małobądz Ujków Nowy

Bolesław

Krzykawka

Małobądz

Ujków Nowy

Bolesław

Małobądz
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Informacja dla Par obchodzących w 2019 roku 
Jubileusz 50 - lecia i 60 - lecia pożycia małżeńskiego...

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował  uroczystość  nadania przez Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Zapraszam  Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław,  którzy 

w 2019 r. obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę  pożycia małżeńskiego do zgłaszania się  w USC  / pokój nr 5 / do dnia 08 lutego 2019 r. 

w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Jubilatów obchodzących 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości  w celu wypełnienia stosownych 

dokumentów.   

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Elżbieta Kubańska

UWAGA KGW!
Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich już TERAZ,  
a do 27 grudnia złóż wniosek o wypłatę pomocy na start!

B
iura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa zapraszają do rejestracji wszystkie koła gospodyń wiej-

skich, które zainteresowane są możliwością zyskania osobowo-

ści prawnej oraz ubiegania się o pomoc finansową. 

Warunkiem otrzymania do 5 tysięcy złotych wsparcia na start jest zło-

żenie wniosku o rejestrację jak najszybciej, najlepiej do 14 grudnia. Do 

27 grudnia trzeba będzie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy. To gwa-

rancja otrzymania wsparcia.

Trzy kroki do uzyskania wsparcia dla Koła:

1.  Zgłoś swoje koło w ARiMR poprzez złożenie listy wszystkich 

członków Koła wraz z wnioskiem o wpis do rejestru w biurze po-

wiatowym.

2. Otrzymawszy decyzję o rejestracji, załóż konto bankowe.

3. Do 27 grudnia wróć do biura powiatowego ARiMR, by złożyć 

wniosek o przyznanie pomocy. Pieniądze wypłacane będą nie-

zwłocznie po wydaniu decyzji o jej przyznaniu.

Ustawa ma na celu podniesienie rangi Kół poprzez nadanie im oso-

bowości prawnej oraz wsparcie finansowe, które umożliwi rozwój ich 

działalności.  

Szczegółowe informacje u pełnomocników ds. KGW w każdym biurze 

powiatowym ARiMR oraz na stronie www.arimr.gov.pl oraz facebook.

com/MalopolskiARiMR/   

Informacja

W 
celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji substan-

cji szkodliwych uwalnianych w trakcie spalania odpadów ape-

lujemy, aby nie palić odpadów w piecach domowych, m.in. 

drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, pod pojęciem 

odpadu rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz 

pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obo-

wiązany. W świetle przytoczonej definicji, odpad stanowią m.in. wy-

twarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno jak 

również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte 

elementy drewniane. 

Zwrócić uwagę należy, że ww. rodzaj odpadów obejmuje nie tylko „czy-

ste” drewno, ale również drewno zanieczyszczone różnego rodzaju sub-

stancjami (np. konserwującymi, lakierami, klejami itd.). Często wyżej 

opisane zanieczyszczone odpady są następnie wykorzystywane przez 

osoby fizyczne jako paliwo w kotłach nieprzystosowanych do tego 

celu, co powoduje emisję szkodliwych substancji do powietrza (m. in. 

benzo(α)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów itp.).

Osoby fizyczne mogą stosować drewno jako paliwo, o ile nie jest ono 

zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, natomiast 

stosowanie jako paliwa trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obrób-

ki płyt wiórowych czy forniru jest całkowicie zabronione. 

Osoby spalające ww. odpady zanieczyszczonego drewna naruszają prze-

pisy prawa. W stosunku do takich osób mogą zostać nałożone mandaty 

karne za spalanie odpadów.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje 

zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Palenie drewnem 

mokrym jest nieekonomiczne i szkodliwe dla układu spalania - mokre 

drewno ma nawet dwukrotnie mniejszą kaloryczność, a podczas jego 

spalania zanieczyszczamy sadzami i smołą kominek (lub piec) oraz sys-

tem kominowy.   

w sprawie spalania w piecach domowych  
odpadów drewnianych
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Barbórka w Gminnej Bibliotece Publicznej
4 grudnia 2018 roku, z okazji barbórki w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z górnikiem, w którym uczestniczyły 

dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bolesławiu wraz z opiekunami.

Zaproszony gość opowiedział dzieciom o ciężkiej i mozolnej pracy pod ziemią oraz zaprezentował kilka eksponatów, niezbędnych w gór-

nictwie. W drugiej części spotkania odbył się konkurs rysunkowy. Tematem były atrybuty górnicze. Wyłoniono 3 pierwsze miejsca.  

Laureaci otrzymali nagrody. Panie bibliotekarki poczęstowały dzieci herbatką i słodkościami.   

Konkurs recytatorski rozstrzygnięty
Z okazji Roku Zbigniewa Herberta odbył się w bibliotece Gminny konkurs re-

cytatorski. Jury w składzie: Beata Bazan-Bagrowska - redaktor naczelny Bo-

lesławskich Prezentacji, pracownik CK w Bolesławiu, Renata Strojna - dyrektor 

GBP w Bolesławiu oraz Łukasz Jarosz - nauczyciel, poeta, muzyk, laureat nagrody 

poetyckiej Wisławy Szymborskiej, nominowany dwukrotnie do nagrody NIKE, 

wyłoniło trzech laureatów i  przyznało trzy wyróżnienia. 

I miejsce zajęła Alicja Pomierna z SP w Bolesławiu, II miejsce Stanisław Dyllus z ZPS 

w Krzykawie, III miejsce Kacper Słaboń z SP w Bolesławiu, wyróżnienia otrzymali: Hanna Gołąb, Weronika Pietrzyk i Kornelia Sośnierz. 

Konkurs popularyzujący twórczość poety, został zorganizowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.   

Mikołaj w bibliotece 
5 grudnia do Biblioteki zawitał święty Mikołaj, który rozdał dzieciom prezenty. 

Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński i sołtys Stefania Pichlak przywitali 

wszystkich zebranych. 

W oczekiwaniu na przybycie gościa, najmłodsi z rodzicami i dziadkami obejrzeli 

spektakl w wykonaniu aktorów-lalkarzy pt. „Pan Kuleczka”, dofinansowany z pro-

gramu „Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  

Renata Strojna

Ogólnopolski Konkurs Literacki Zima Prozy inaczej niż zwykle!Uwaga!
Kochani!

POCZTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA przyniosła Wam prezent:

KONKURS na LIST! ORGANIZOWANY W RAMACH XXII EDYCJI BOLESŁAWSKIEJ ZIMY PROZY.

 „Kocha, lubi, szanuje, nie chce ,nie dba ,żartuje….”

Napisz list, inspirując się jednym ze słów z powyższej retro wyliczanki. List, który zmrozi niczym zimowe tempe-

ratury albo rozgrzeje w chłodny czas. Zapraszamy wszystkich piszących prozą. Zachęcamy do udziału piszących 

od dawna jak i debiutantów. Czekamy na listy o miłości samotności, rozterkach w zimowej scenerii. Na Wasze 

prace czekamy do 28 stycznia 2019 roku.

Prace należy przesłać na adres  Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej, ul. Główna 55, 32-329 Bolesław lub pocztą 

elektroniczną na maila: bolesławskie. prezentacje @ wp. pl w dwóch egzemplarzach maszynopisu o objętości do 2 stron. 

Prace będą oceniane w 3 kategoriach( do 10 roku życia, nastolatków do 18 roku życia oraz osób  dorosłych). Prace prosi-

my podpisać pseudonimem (godłem) i zaznaczyć ich kategorię. Rozwiązanie  godła (imię ,nazwisko, wiek, adres, telefon, 

mail). Rozstrzygnięcie konkursu w bolesławskim Dworze w Walentynki 14 lutego 2018 roku o godz.17.00 Szczegóły 

już wkrótce na plakatach oraz stronie internetowej Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.   
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Bezpieczna Małopolska 2018

W 
dniu 30 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Bolesław 

odbyło się uroczyste przekazanie odzieży ochronnej do 

działań bojowych zakupionej w ramach Programu „Bez-

pieczna Małopolska 2018”.

Dzięki wsparciu ze środków Samorządu Województwa Małopol-

skiego zostało zakupionych 8 kompletów ubrań ochronnych z prze-

znaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochot-

niczej Straży Pożarnej.

Każda jednostka OSP z terenu Gminy Bolesław (OSP Bolesław, 

OSP Podlipie, OSP Laski, OSP Krzykawa) otrzymała po dwa kom-

plety odzieży ochronnej do działań bojowych składające się z butów 

strażackich, hełmu, ubrania specjalnego, rękawic oraz kominiarki.

Specjalistyczne ubrania ochronne zostały przekazane przez Wójta 

Gminy Bolesław Pana Krzysztofa Dudzińskiego na ręce Prezesa Za-

rządu OSP w Bolesławiu Pana Jarosława Kubiczka, Prezesa Zarządu 

OSP w Podlipiu Pana Roberta Todora oraz przedstawicieli OSP 

w Laskach i w Krzykawie.

W uroczystości wzięła udział Przewodnicząca Rady Gminy Bole-

sław – Pani Ewa Dychtoń.

Całkowita wartość zakupionej i przekazanej odzieży ochronnej wy-

niosła 26 633,63 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Mało-

polskiego 13 316,81 zł.

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopol-
skiego.”   

Inforamcja Urządu Skarbowy w Olkuszu

N
aczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu uprzejmie infor-

muje mieszkańców gminy i poszczególnych wsi o koniecz-

ności uzupełnienia danych związanych z nadaniem nowych 

nazw ulic oraz zmianą numeracji oraz powiadomienia o tym 

Urzędu Skarbowego w Olkuszu.

W związku ze zmianami nazw ulic oraz zmianą numeracji, nada-

nych przez Radę Gminy lub Miasta, mieszkańcy powinni uaktual-

nić swoje dane adresowe w bazie urzędu skarbowego. 

Jest to obowiązek każdego podatnika. 

Chcąc ułatwić wypełnienie tej powinności każdemu mieszkańco-

wi, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu zwrócił się z prośbą 

do władz samorządowych o pomoc. 

Dzięki przychylności władz terenowych, za pośrednictwem Sołty-

sów poszczególnych wsi, wśród mieszkańców, u których nastąpiła 

zmiana adresu, będą rozprowadzane druki ZAP-3, które należy 

wypełnić stosownymi, podstawowymi informacjami, podpisać i 

zwrotnie przesłać lub dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Skarbo-

wego w Olkuszu. 

Druki ZAP-3 będą dostępne u państwa sołtysów, są też do pobra-

nia w urzędzie skarbowym.

Ze względu na konieczność zebrania wielkiej ilości danych prosimy 

wszystkich mieszkańców o jak najszybsze odesłanie (lub dostarcze-

nie) wypełnionych druków do Urzędu Skarbowego w Olkuszu. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu dziękuje bardzo miesz-

kańcom za zaangażowanie oraz pomoc.

W razie konieczności prosimy o kontakt z panią  

Dorotą Noga, tel.: 326260627   

Uwaga!
Informujemy, że od soboty – 01 grudnia 2018 r. linia 463, a od poniedziałku – 3 grudnia 2018 r. również i linia 461 będą kursować bez 

objazdu w Krzykawie. Ponownie linie te będą obsługiwały przystanki: „Krzykawa Szkoła” oraz „Krzykawa Remiza”.   



6 |

Bolesławskie Prezentacje  ∠  11/2018 (203)

Działaj Lokalnie  
w Zespole Przedszkolno-Szkolnym 

w Krzykawie

Z
espół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie otrzymał dotację 

na prowadzenie zajęć z rękodzieła i zumby po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku w konkursie grantowym „Działaj Lo-

kalnie 2018”. 

Program „Aktywne popołudnia w szkole” ma za zadanie propagować 

alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, wyzwolić kreatyw-

ność, zaspokoić potrzebę twórczej aktywności. Z programu skorzy-

stać mogli wszyscy uczniowie. Zajęcia z rękodzieła prowadzone przez 

panią Krystynę Łaskawiec przeznaczone są dla uczniów klas I i II, 

cieszą się ogromną popularnością. Zajęcia rozwijają kreatywność, wy-

obraźnię przestrzenną, sprawność manualną oraz kształtują poczucie 

estetyki i dobrego smaku. Uczą cierpliwości i staranności, ale przede 

wszystkim dają dużo radości podczas pracy twórczej. Zwieńczeniem 

zajęć będzie wystawa prac uczniów oraz przekazanie kilku na licyta-

cję Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Z kolei w każdy czwartek na sali gimnastycznej naszej szkoły pani 

Dorota Gajewska przez godzinę zagrzewa wszystkich chętnych 

uczniów do aktywności przy energetycznej muzyce i w doskonałej 

atmosferze. Efekty zobaczymy w trakcie finału WOŚP. Liczymy, że 

to pierwszy i nie ostatni taki projekt w naszej szkole.   

Choinkowy zawrót głowy

W 
bolesławskim dworze pojawił się ogrom różnorakich choinek. 

Choinki z makaronu, szklane, klasyczne, ceramiczne,… 

Pomysłów co niemiara! Wszystko za sprawą konkursu  

„Choinka”, którego wyniki podajemy poniżej:

KATEGORIA I (indywidualna dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat)
 I miejsce – Natalia Głowania – Szkoła Podstawowa w Bukownie, 

 II miejsce – Aleksandra Mocny – Szkoła Podstawowa  

im. Jana Kochanowskiego w Osieku, 

 III miejsce – Jakub Górecki – Olkusz,

Wyróżnienia: 

 Zuzanna Borkiewicz – Miejskie Przedszkole Bukowno,

 Adam Szczepara – Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu, 

 Amelia Czopek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce,

 Dorota Kołodziejczyk – Miejskie Przedszkole Bukowno,

 Tomasz Stanek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce,

 Liwia Gardas - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce, 

 Wiktor Gajda – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce.

KATEGORIA II (indywidualna dla młodzieży 13-18 lat)
 I miejsce – Kumor Amelia – Hutki,

 II miejsce – Zuzanna Jurkiewicz -Szkoła Podstawowa Klucze,

 III miejsce Amelia Biec. 

Wyróżnienia: 

 Izabela Łukasiewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny 

Nr 1 w Olkuszu,

 Aleksandra Trepka.

KATEGORIA III (indywidualna dla dorosłych)
 I miejsce – Renata Guzik – Olkusz, 

REKLAMA



Bolesławskie Prezentacje  ∠  11/2018 (203)

| 7 

 II miejsce – Baran Joanna – Bolesław

 III miejsce - Ewelina Walczyńska – Bolesław

Wyróżnienie: 

 Justyna Gomółka – Bolesław.

KATEGORIA IV (Przedszkola – zbiorowa)
 I miejsce – Grupa KRASNOLUDKI Laski,

 II miejsce – Grupa BIEDRONECZKI Krzykawa, 

 III miejsce – 5-6 -latki – PODLIPIE. 

Wyróżnienia:

 BIEDRONKI Bolesław,

 RYBKI Bukowno,  

 SŁONECZKA – Bolesław, Oddział Przedszkolny  

KOSMOLÓW.

KATEGORIA V (klasy I-IV zbiorowa)
 I miejsce – Marcelina Konieczna i Anna Marszałek Zespół  

Szkolno – Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu,

  II miejsce – ŚWIEŻACZKI Żaczek Ognisko Artystyczne,

 III miejsce – kl. II Zespół Przedszkolno-Szkolny Podlipie.

KATEGORIA VI (zbiorowa dla szkół kl. V-VIII i gimnazjum)
 I miejsce ŻAKART Grupa Młodzieżowa Pracowni Plastycznej 

Ogniska Artystycznego „Żaczek” Olkusz, 

 II miejsce – Karolina Kuchna i Hania Mosur –  

Szkoła Podstawowa Nr 1 Bukowno.

KATEGORIA VII zbiorowa rodzinna
 I miejsce – Rodzina Biergunow (Lena z Mamą), Bolesław,

 II miejsce – Rodzina Prychodko, Małobądz,

 III miejsce – Rodzina Grzanka, Osiek.

Wyróżnienie: 

 Laura i Antoni Cieśla, Olkusz,

 rodzina FORYŚ (Ola z Mamą) Bolesław.

KATEGORIA VIII (zbiorowa dla Kół Gospodyń Wiejskich)
 I miejsce KGW Małobądz – Krze

 II miejsce –KGW Ulinianki – Ulina Wielka, Gołcza

Gratulujemy!   

Kolędowo w Centrum Kultury w Bolesławiu
Oto promień złoty, 
oto wśród nocnej ciszy rozwarte ramiona – 
oto próg mój przestąpił 
kres długiej tęsknoty…”

J
ury w składzie: ks. Bartosz Norman, Tadeusz Kańczuga, Janusz 

Cyzio po przesłuchaniu prawie 100 uczestników Bolesławskiego 

Konkursu Kolęd i Pastorałek nagrodziło w poszczególnych ka-

tegoriach następujące osoby:

KATEGORIA I do lat 6-ciu 
Pierwszą nagrodę wyśpiewała Paulina Pluta z Miejskiego Przed-

szkola w Bukownie. Drugie miejsce wywalczyła Zofia Tarasów 

z Pracowni Pozytywka - CK Bolesław. Trzecią nagrodę przyznano 

Poli Bzdek ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu. Wyróżniono: 

Lenę Pietrzyk, Maję Kozioł z Pracowni Pozytywka CK Bolesław.

KATEGORIA II 7-9 lat
Pierwszą nagrodą uhonorowano Antoninę Mittman ze Szkoły Pod-

stawowej w Osieku. 

Drugie miejące zajęła Zuzanna Sałakowska z Pracowni Pozytywka 

CK Bolesław, trzecie - Maja Lesikowska - Pracownia Pozytywka CK 

Bolesław. Wyróżniono: Emilię Marcjan z Pracowni Pozytywka CK 

Bolesław, Hannę Latos z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzy-

kawie, Wiktorię Trólka ze Szkoły Podstawowej nr5 w Olkuszu.

KATEGORIA III 10-12 lat
Najpiękniej zaśpiewały Zofia Mittman ze Szkoły Podstawowej 

w Osieku oraz Karolina Górnicka ze Szkoły Podstawowej nr 1 

w Olkuszu. Drugą nagrodę otrzymały Hanna Borkiewicz ze Szko-

ły Podstawowej w Olkuszu oraz Patrycja Sinicka. Dwa trzecie 

miejsca wywalczyły Karolina Lewandowska ze Studia Efendi Clue 

w Sławkowie oraz Balbina Herej z Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Sławkowie. Wyróżniono: Emilię Sośnierz ze Studia Efendi Clue 

w Łobzowie.

KATEGORIA IV 13-15 lat
Pierwszą nagrodą uhonorowano Iwonę Krzystanek z Pracowni 

Pozytywka CK Bolesław. Drugie miejsce wyśpiewała Magdalena 

Urbańska ze Studia Efendi Clue w Bukownie, trzecie Laura Purc 

ze Studia Efendi Clue w Bukownie. Wyróżniono: Rozalię Dessau-

er z Pracowni Pozytywka CK Bolesław oraz Julię Jurczak z Siemia-

nowickiego Centrum Kultury.

KATEGORIA V od 16 lat
Pierwsze miejsce zdobyła Natalia Lewandowska z Efendi Clue 

w Sławkowie, drugie Martyna Kobuz z Efendi Clue w Sławkowie, 

dwa trzecie miejsca wyśpiewały: Martyna Krawczyk z Dodi Art. 

Olkusz i Katarzyna Zajega z DodiArt Olkusz.

Gratulujemy!  
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Derby artystyczne – Inspiracje w sztuce

T
egoroczne Uroczystości Parafialne 

i Barbórkowe w Parafii Polskokato-

lickiej p.w. św. Barbary w Krzykawie-

-Małobądzu obfitowały w szereg dodatko-

wych atrakcji. Tradycyjnie już rozpoczęły 

się koncertem Orkiestry Dętej ZGH Bo-

lesław w Bukownie.  Podczas liturgii od-

były się Prymicje Księdza Neoprezbitera 

Bartosza Normana, prezentacja prac ma-

larskich artystów z Międzyregionalnego 

Programu Derby Artystyczne oraz wysta-

wa Ikon Ingi Marczyńskiej - „Modlitwa 
na desce pisana”. Zwieńczeniem uroczy-

stości był koncert Chanukowy w wykona-

niu Magdy Brudzińskiej z zespołem. Nie 

zabrakło również Małopolskiej Chorągwi 

Husarskiej i Podolskiego Regimentu Od-

przodowego.

Happening artystyczny „Inspiracje w sztuce” 

odbył się w ramach obchodów barbórkowych 

i zakończenia Perłowego Jubileuszu 30-lecia 

Erygowania Parafii w Krzykawie-Małobą-

dzu. Dzięki współpracy ks. Tadeusza Budacza 

z Centrum Art-Plus z Krakowa „Derby Ma-

larskie” Śląsk&Małopolska i Województwa 

Ościenne siedmiu artystów malarzy z całej Pol-

ski zaprezentowało 40 obrazów. Swoje prace 

wystawili: Ewa Czernal-Suliga, Edward Duda, 

Łukasz Kocjan, Michał Kwarciak, Anna Le-

wińska, Samvel Paremuzyan, Dariusz Ślusarski 

oraz ikonopisarka Inga Marczyńska. Nad ca-

łością czuwała prezes Zarządu oraz komisarz 

wystawy Lucyna Filipczyk oraz pełnomocnik 

Zarządu Mariusz Lachowicz.

Szczególną uwagę warto zwrócić na osobę Ingi 

Marczyńskiej. Ks. Tadeusz Budacz jest pełen 

uznania dla działalności ikonopisarki: „Nie-

zwykły człowiek, niesamowita osobowość. Do 

tworzenia Ikon wykorzystuje parusetletnie deski 

ze starych cerkwi, do których odnosi się z wiel-

kim szacunkiem. Oprócz pisania Ikon prowadzi 

w ramach wolontariatu warsztaty artystyczne 

dla dzieci i młodzieży. Opiekuje się starymi ży-

dowskimi cmentarzami i cerkwiami. Pracuje 

z ciekawymi ludźmi w Fundacji AntySchematy2 

w Tarnowie i Lokalnej Organizacji Turystycz-

nej Beskid Zielony. Promuje artystów, sztukę 

i historię. Jest Wiceprezesem Związku Artystów 

Plastyków Rzeczypospolitej Polskiej O/Rzeszów. 

Poprzez swoją twórczość stara się pokazać, jak 

istotną rolę w naszym życiu odgrywa wielokultu-

rowość, jak ważna jest tolerancja i poszanowanie 

dla odmienności.”

W piątek Inga Marczyńska przeprowadziła 

w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Krzyka-

wie warsztaty z pisania Ikon. Tego samego dnia 

podczas edukacyjnego spaceru po Cmentarzu 

Żydowskim opowiadała o tradycjach żydow-

skich, a w sobotę podczas spotkania artystów 

z przedstawicielami lokalnych środowisk twór-

czych częstowała chanukowymi żydowskimi 

potrawami.

Warto przyjrzeć się wszystkim uczestnikom 

happeningu. Michał Kwarciak – absolwent 

studiów na kierunku malarstwo sztalugowe 

oraz malarstwo w architekturze i urbanistyce 

na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. 

Jego prace są niejako wyrwane z kontekstu, na 

pograniczu jawy i snu, realności i wyobraźni, 

osnute pewną tajemnicą. Inspiracją są baśnie, 

bajki, doświadczenia codzienne, życie ro-

dzinne, otoczenie. Dariusz Ślusarski - tworzy 

surrealistyczny świat, w swoich pracach poka-

zuje realizm magiczny. Prace prezentował na 

wystawach i targach sztuki min. w Londynie, 

Berlinie, Kopenhadze, Warszawie, Krakowie. 

Anna Lewińska – ukończyła ASP w Krakowie. 

Stosuje różne techniki malarskie: olej, technika 

własna mieszana, akryl, akwarela, pastel, rysu-

nek. Tematyką jej prac jest przede wszystkim 

metafora. W dorobku ma 60 wystaw indy-

widualnych, udział w 180 wystawach zbioro-

wych oraz licznych plenerach. Edward Duda 

- tworzy własną nowatorską techniką. Jego 

obrazy powstają na deskach, korze, sklejkach 

czy kamieniach, a motywem przewodnim są: 

natura, pejzaż, religia i człowiek. Ewa Czernal 
Suliga (pseudonim pod jakim występuje: Ewa 
Lanrecz) - tworzy głównie w akrylu i oleju im-
presjonistycznie ogrody: nastrojowe bukiety, 
sielankowe sceny rodzajowe oraz akty. Samvel 

Paremuzyan - pochodzi z Armenii, miesz-

ka w Tychach. Absolwent Akademii Sztuk 

Pięknych w Erewaniu. Swoje prace wystawiał 

w Armenii, Indiach, Kanadzie, Francji, Gruzji 

i Rosji. Tworzy odważne rozwiązania kolory-

styczne,wręcz abstrakcyjne pejzaże, portrety, 

martwą naturę czy scenki religijne. Łukasz 

Kocjan - tworzy głównie w oleju i akrylu, wy-

korzystuje soczystą kolorystykę. Tematem 

przewodnim prac są interakcje między bliskimi 

osobami, paradoksy zachowań.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert wo-

kalistki i altowiolistki Magdy Brudzińskiej – 

zwyciężczyni pierwszej edycji Szansy na Sukces 

z 1997 roku; absolwentki Akademii Muzycz-

nej w Krakowie i Warszawie, twórczyni pro-

jektów muzycznych, aranżerki współpracującej 

między innymi z Teatrem Barakah, Teatrem 

Variete w Krakowie, Teatrem Nowym z Pozna-

nia i Teatrem Muzycznym z Chorzowa. Ksiądz 

Tadeusz Budacz wymienia dokonania artystki: 

„Jej Autorski Projekt to Jubileuszowa Edycja Festi-

walu Moniuszkowskiego w Kudowie. Magda chęt-

nie się angażuje w projekty z pogranicza muzyki 

i innych sztuk. Współpracuje z fundacją „Świat 

ma sens” i grupą „Baron and Bereś Production”. 

Bardzo wyjątkowy był multimedialny projekt „ 

I była miłość w Gettcie”, poświęcony życiu Marka 

Edelmana. Także udział w cyklicznych Wypomin-

kach Tischnerowskich (Łopuszna i Warszawa). 

Magda jest zapraszana do wielu zróżnicowanych 

projektów, Pracuje również jako muzyk sesyjny 

(współpraca min. z Renatą Przemyk „Rzeźba 

Dnia”, folkowe brzmienie Donatana i Cleo „My 

Słowianie”, „Sztorm ). Wydała płytę Colorovanka, 

Także płyty nagrane w tutti z Filharmonią Opol-

ską , Krakowską Orkiestrą Radiową , Sinfoniettą 

Cracovią.”

Wystąpiła z zespołem: Marcin Wiercioch – 

akordeon , Szymon Frankowski - kontrabas. 

Koncert został zorganizowany przez Klaudię 

Klimek i Adama Klimka  z Towarzystwa Spo-

łeczno-Kulturalnego Żydów w Krakowie i Wy-

znaniową Gminę Żydowską z Krakowa na cze-

le Aleksandrem Opoczyńskim i Bolesławem 

Jagodzkim. Koncert związany był z przypadają-

cym w tych dniach Żydowskim Świętem Świa-

teł Chanuką. W tym roku Chanuka trwa od 

2 grudnia do 10 grudnia. Chanukowe świece 

podczas uroczystości zapaliła Klaudia Klimek. 

Na zakończenie 3-dniowego pobytu arty-

ści spotkali się na warsztatach edukacyjnych 

z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Przedszkolno-

-Szkolnego w Krzykawie.   

Monika Sienkiewicz
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HKB EURCONSULTING – FINANSE 
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMINY BOLESŁAW

do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji z zakresu:

 porady prawne, 

/radca prawny, Przemysław Cebo/

 pomoc osobom zadłużonym, 

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻEŃ 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA 

/DORADCA d/s restrukturyzacji i upadłości konsumenckiej, Helena Kasprzyk-Brajer, Aleksandra Homa-Zol/

 mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne, karne. 

Mediacje Sądowe i Pozasądowe  

/  Radca Prawny Przemysław Cebo, MEDIATOR SĄDOWY, Helena Kasprzyk-Brajer/

 dotacje unijne na finansowanie  działalności gospodarczej lub startu w biznesie ze środków  unijnych województwa Małopolskiego. 

/Akredytowani Doradcy Funduszy Europejskich min. Magdalena Cebo, Dorota Filipowska, Helena Kasprzyk-Brajer/

Nieodpłatną pomoc można uzyskać rejestrując się telefonicznie na spotkanie w firmie HKB EUROCONSULTING - finanse 

Bolesław, ulica Główna 46, rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku  w godz.10.00 - 16 .00

502 356 072

Wszystkim naszym klientom i mieszkańcom  
życzymy zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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Hope & Possibility

          Nasi w Nowym Jorku
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi
w swej godności i w swych prawach.

S
port w życiu osób niepełnosprawnych spełnia niezwykle 

istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym równie ważne 

okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście 

z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Często okazuje się, że 

z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie czego dowo-

dem jest poniższy tekst.

Wkrótce po ukończeniu szkoły dla niewidomych w Owińskach, 

do której uczęszcza wskutek utraty wzroku po przebytej wcześniej 

chorobie Jadwiga Grasza w 1982 r. podjęła pracę w Spółdziel-

ni Niewidomych „Prodelm” w Olkuszu na wydziale produkcji. 

W nowopowstałej spółdzielni vice-prezesem ds. rehabilitacji był 

Stanisław Staroń –były sportowiec Górnika Zabrze , który po wy-

padku i znacznej utracie wzroku także znalazł tam pracę. Ponieważ 

wcześniej miał dużo do czynienia z działalnością w sporcie ,jak i ze 

sportem czynnym potrafił i stworzył dobre warunki do uprawiania 

sportu wśród niewidomych w olkuskiej spółdzielni. Jadzia predys-

ponowana była do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych (kula, 

dysk, oszczep) oraz narciarstwa biegowego i w tych konkurencjach 

osiągnęła znaczące sukcesy w skali kraju i we współzawodnictwie 

pomiędzy ekipami z Niemiec i Jugosławii. Kiedy w 1987 roku 

w Polsce swą pierwszą na świecie filię Achilles Track Club z No-

wego Jorku ustanowił Dick Traum zaistniały wspaniałe warunki 

dla wszystkich niepełnosprawnych ,którzy lubili bieganie ,moż-

liwością licznych startów w kraju i poza granicami. W olkuskiej 

spółdzielni była liczna grupa niewidomych i słabo widzących bie-

gaczy, którzy natychmiast skorzystali z okazji i rozpoczęli bardziej 

intensywne treningi biegowe, częściej niż kiedykolwiek zaczęli brać 

udział w biegach ulicznych, na dystansach od kilku kilometrów do 

półmaratonów. Jadzia wspólnie ze Stanisławem Staroniem także 

mocno włączyli się w ideę Achillesa. Razem trenowali i startowali 

a pan Stanisław najczęściej był jej przewodnikiem na trasach bie-

gów w Katowicach, Sosnowca, Będzinie, Bydgoszczy czy Kalisza. 

Najciekawszą przygodę przeżyli w Gdańsku w 1990 roku kiedy to 

oboje po raz pierwszy wystartowali w półmaratonie bez szczegól-

nej wiary, że podołają takiemu wyzwaniu. Jakież wielkie było zdzi-

wienie kiedy zameldowali się na mecie, a Leszek Sibilski (współ-

twórca Achillesa w Polsce) stwierdził: „Staszek, w następnym 1991 

roku startujesz w maratonie nowojorskim”.

Podobnie powiedział Jadzi. Oboje oprotestowali jego stwierdzenie. 

Na to Leszek: „Wiem, co mówię”. Wówczas obojgu zaświtała 

myśl o wystartowaniu w tak pięknej imprezie jaką jest maraton 

w Nowym Jorku. Oczywiście zaczęli przygotowania ze sporą wia-

rą w sukces bo przecież ukończyli półmaraton, w którym ujawniły 

się ich predyspozycje do biegów długodystansowych. W ramach 

cyklu przygotowań do startu w Nowym Jorku Jadzia Grasza brała 

udział w krótszych biegach w Polsce oraz przeżyła piękną przygo-

dę w czasie historycznego wyjazdu i pierwszego w świecie startu 

biegaczy Achillesa w Chinach. Tam polscy zawodnicy wspaniale 

zaprezentowali się wygrywając przy tym prawie wszystko co było 

do wygrania. Jadzia także wygrała swoją kategorię. Kiedy Jadzia 

i Stanisław znaleźli się na starcie maratonu w Nowym Jorku oboje 

mieli wielkie pragnienie „by nie dać plamy” by ukończyć szczęśliwy 

ich pierwszy w życiu maraton .Udało się! Był to ich pierwszy bieg 

maratoński a potem było ich dużo, dużo więcej… Jadzia dwukrot-

nie biegała maraton nowojorski, startowała także w Chinach na 10 

km i wielu innych biegach w kraju. Jadzia jest kapitalnym przykła-

dem jak pięknie można żyć z niepełnosprawnością, realizując się 

w swej pasji ,służąc za wzór dla wielu… Dla wszystkich tych, którzy 

mogliby wątpić w powodzenie. Podziwiamy jej serce oraz potężną 

życzliwość dla innych. Obecnie Jadzia wspólnie z Moniką Labisko 

(jej opiekunką i przewodniczką)przygotowuje się do startu w bie-

gu „Hope&Possibility” w Nowym Jorku.

Dla Jadzi jest to podróż sentymentalna, od dłuższego czasu pra-

gnęła wystartować w miejscu, z którym łączy ją wiele bardzo mi-

łych wspomnień i odwiedzić Dicka Trauma by podziękować mu 

po raz wtóry za wielkie dzieło Achillesa, które stworzył i dalej 

z sukcesami kontynuuje. Pragnie także podziękować Pani Halinie 

Koralewski, która reprezentuje polskiego Achillesa jako amba-

sador na miejscu w USA, osobie wielkiego serca, bardzo mocno 

angażującą się w organizowanie pobytu wszystkich polskich nie-

pełnosprawnych sportowców za oceanem. Życzymy Jadzi udanego 

pobytu i kolejnego sukcesu, o którym z pewnością poinformujemy 

Czytelników „Bolesławskich Prezentacji” w kolejnych numerach 

naszego miesięcznika.

Wyjazd dojdzie do skutku dzięki wsparciu sponsorów : Firmie 

„INGREMIO”, „TKT” oraz „ZGK” z Bolesławia, ZGH i Schne-

ider z Bukowna, Chłodnie Europejskie oraz MAXTOP ze Sławko-

wa, MALBOX z Osieka, MARO, SOVRANA z Olkusza. Wydat-

ną pomoc okazało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 

Gminy Bolesław oraz Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

Dziękujemy!

Z życzeniami pięknych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego 

2019 Roku.  

Opr. BBB
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Życie ciągle jeszcze jest przed nami  

Historia powstania Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Bolesławiu

Emeryci tak zwią nas, bo jest w życiu taki czas,

Że się człowiek chce pożegnać z kłopotami

Mamy kilkadziesiąt lat już mniej włosów więcej lat

Ale życie ciągle jeszcze jest przed nami”.

M
ija 55 lat od założenia Polskiego Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów Bolesławiu. 

Nie istnielibyśmy dziś, gdyby nie działalność wielu 

wspaniałych ludzi, którzy tworzyli podwaliny naszego Związku 

Emerytów na terenie gminy Bolesław. Należy tu przede wszyst-

kim wspomnieć o pierwszym przewodniczącym i założycielu . 

Był nim pracownik kopalni Bolesław Józef Broszkiewicz. Działo 

się to w 1963. Był to wówczas Związek Górników i Emerytów. 

Następcą Józefa Broszkiewicza był Wojciech Gołąb, również 

pracownik kopalni Bolesław, a po nim Ryszard Warat mieszka-

niec Bolesławia i pracownik kopalni Bolesław. Rok 1985 był ro-

kiem przełomowym dla Związku Emerytów w Bolesławiu.

Zarząd pod przewodnictwem Edwarda Kani podejmuje Uchwałę 

o utworzeniu Oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwali-

dów w Bukownie. W 1986 r Edward Kania rezygnuje z powodów 

zdrowotnych z funkcji przewodniczącego i na jego miejsce na Nad-

zwyczajnym Zebraniu członków zostaje wybrany Józef Rudawski, 

który w 1977 r. jako emeryt przyjechał do Bolesławia z Bielska 

Białej i od razu włączył się w działalność Związku. W 1987 r. na 

zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na przewodniczącego zostaje 

wybrany mieszkanie Bolesławia Bogusław Nidziński były pracow-

nik ZGH Bolesław. Funkcje tą pełni do 2007.

Były to wspaniałe czasy dla Koła Terenowego Polskiego Związku 

Emerytów. 

Mając korzenie  w ZGH emeryci dzięki Józefowi Kołodziejczyko-

wi przewodniczącemu Związków Zawodowych ZGH który był 

jednocześnie przewodniczącemu Komisji Kulturalnej w Emery-

tach w Bolesławiu, korzystali z wielu przywilejów. Wiele wycie-

czek krajowych i zagranicznych wczasów, spotkań integracyjnych 

sponsorowanych było przez Związek Zawodowy górników z ZGH 

Bolesław. Była nawet Komisja Socjalno-Bytowa wspomagająca 

uboższych emerytów w formie finansowej lub rzeczowej np. opał. 

Obecnie Bogusław Nidziński jest honorowym członkiem naszego 

Koła. 

W 2007 r. na przewodniczącego Koła Terenowego Polskiego 

Związku Emerytów zostaje wybrany Tadeusz Rodasik, który pełni 

tą funkcję do dziś Od grudnia 2012 r zostaje wybrany nowy zarząd 

w składzie : przewodniczący Tadeusz Rodasik, skarbnik Jan Stra-

szak , sekretarz Irena Perek , Józefa Krawczyk i Tadeusz Suwalski 

członkowie Komisji Kulturalnej. 

 Nowy rok 2013 był rokiem niezwykłym bo jubileuszowym. 

Nasze Koło miało 50 lat, więc rozpoczęliśmy starania o wykonanie 

Sztandaru. Zbieraliśmy materiały do Kroniki Związku i fundusze 

na Sztandar, który jest ukoronowaniem naszej 50-letniej działalno-

ści. w 2016 Tadeusz Suwalski rezygnuje z członka Komisji Kultu-

ralnej i na jego miejsce Zarząd powołuje Zbigniewa Rudawskiego.

Właśnie mija 5 lat odkąd towarzyszy nam we wszystkich uroczy-

stościach państwowych i lokalnych oraz przy pożegnaniach na-

szych członków i przypomina nam, że trwamy w obronie godności 

człowieka oraz przysparza chwały i szacunku naszemu Związkowi 

Emerytów Rencistów i Inwalidów i gminie Bolesław.
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W grudniu 2017 r Walne Zebranie członków obdarzyło nas man-

datem zaufania na następną kadencję. Do zarządu dokoptowano 

Stanisława Hejczyka, który decyzją Zarządu pełni funkcję skarb-

nika Koła. Obecny Zarząd: Rodasik Tadeusz przewodniczący, 

Straszak  Jan z-ca. Józefa Krawczyk sekretarz i kronikarz, Stanisław 

Hejczyk skarbnik, Zbigniew Rudawski i Irena Perek członkowie 

Komisji Kulturalnej. W lipcu br. na Walnym Zebraniu Delegatów 

na przewodniczącego Zarządu Rejonowego Polskiego Związku 

Emerytów w Olkuszu został wybrany Jan Straszak. Organizuje-

my i współorganizujemy z Zarządem Rejonowym wycieczki tury-

styczno-krajoznawcze jedno i wielodniowe, wczasy wypoczynkowe 

i zdrowotne w kraju i zagranicą oraz spotkania integracyjne w ple-

nerze „Powitanie i Pożegnanie lata” oraz cykliczne „Dzień Seniora”, 

„Zabawa Karnawałowa”.

Począwszy od stycznia , co miesiąc wyjeżdżmy do Solca Zdroju 

na baseny mineralne i wanny siarkowe, które działają leczniczo na 

nasze stawy i poprawiają .krążenie. W lutym spotykamy się na za-

bawie karnawałowej, a w kwietniu wyruszamy do teatru Bagatela 

w Krakowie na sztukę „Kłamstwa o miłości”. Po drodze zwiedza-

my opactwo w Mogile, Nową Hutę i Krakowski Kazimierz, gdzie 

przed domem Heleny Rubinstein zatrzymujemy się na dłużej, by 

poznać historię Kazimierza i posłuchać muzyki żydowskiej w wy-

konaniu klezmerów.W maju wyjeżdżamy na wielodniową wyciecz-

kę do Czarnogóry. Poznajemy zabytki i historię miasta Baru, które 

robi na nas niesamowite wrażenie za świetnie zachowanymi mu-

rami obronnymi, starymi kamieniczkami, wąskimi uliczkami, Ko-

taru – miasta wpisanego na listę zabytków UNESCO z katedrą 

Trytona i starą fortecą . Stamtąd jedziemy do Albanii. Zwiedzamy 

miasto 1000 okien Berat a w nim meczet Sulejmana, podziwiamy 

bizantyjską twierdzę i osiedle kamiennych domów, w którym jesz-

cze dziś mieszkają ludzie. W sierpniu współorganizujemy wczasy 

w Niechorzu i Dąbkach oraz wycieczkę jednodniową „Szlakiem 

Orlich Gniazd” przez Jurę Krakowsko-Częstochowską Poznajemy 

dawne dzieje i bogatą historię okolicy. 

We wrześniu jedziemy do Szklarskiej Poręby, po drodze zwiedzamy 

zamek Czocha , z którym związane są tragiczna historie, legendy, 

tajemnice. I gdzie ze studni na dziedzińcu słychać podobno płacz 

i jęki niewiernych 2 żon .Zakwaterowani w „Królowej Karkono-

szy” wyruszamy na zwiedzanie zamku Książ, gdzie bywali: cesarz 

Franciszek Józef, król Prus Fryderyk, car Mikołaj i gdzie szykowa-

no kancelarię Rzeszy. W tunelach drążonych pod skałą niektórzy 

sądzą, że znajduje się „Bursztynowa Komnata” dlatego odwiedzany 

jest przez poszukiwaczy skarbów. Idziemy nad wodospad Kamień-

czyk i na Śnieżkę. Wracamy zmęczeni ale zadowoleni, że daliśmy 

radę. Po powrocie czeka nas spotkanie iz okazji Dnia Seniora, 

które organizujemy w pięknie odnowionej sali w remizie strażac-

kiej w Krzykawie. Gościem zaproszonym jest wójt p. Krzysztof 

Dudziński z małżonką Joanną, któremu składamy serdeczne gra-

tulacje z okazji wyboru na wójta na następną kadencję. W grudniu 

współorganizujemy Wyjazd na Biesiadę Śląską do Zabrza. Przed 

nam spotkanie opłatkowe, którym kończymy rok 2018.  Nasze 

plany na rok 2019 to wyjazdy na wczasy do: Mrzeżyna, Niecho-

rza, Truskawca, Bułgarii, Chorwacji  i Włoch. W imieniu Zarządu 

Polskiego Związku Emerytów Składam wszystkim serdeczne Ży-

czenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej 

pomyślności w nadchodzącym Nowym 2019 Roku.         

 Józefa Krawczyk

Historia STARA 266

Historia STARA 266 rozpoczęła się dzięki zdjęciu samochodu 

stojącego w będącej w likwidacji KWK Krupiński w Suszcu, 

które zostało zamieszczone na portalu społecznościowym  przez 

„Pracujące Klasyki”. Był to początek długiej drogi, która umoż-

liwiła uratowanie samochodu od przekazania na zezłomowanie.

W pozyskanie samochodu od początku zaangażował się cały Za-

rząd OSP Bolesław na czele z Prezesem Jarosławem Kubiczkiem, 

Z-cą Naczelnika Michałem Imielski, druhem Markiem Imielskim 

oraz Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. Dzięki dużemu 

wkładowi pracy oraz czynionym staraniom w przeddzień obcho-

dów 110-lecia istnienia jednostki w 2017 r. pozyskany STAR do-

tarł do Bolesławia i w niedługim czasie zaczął brać udział w ak-

cjach ratowniczych.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Bolesław oraz Rady Gminy Bole-

sław zostały pozyskane środki finansowe na wykonanie karosacji 

(zabudowy) wspomnianego samochodu. W tym miejscu należy 

serdecznie podziękować Darczyńcom, którzy wsparli finansowo 

w formie darowizny zadanie:

 ArcelorMittal Poland S.A. – 70 000,00 zł

 Fundacja ZGH „Bolesław” – 30 000,00 zł

 OSP Bolesław – 10 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 159 950,00 zł, a zabu-

dowa została wykonana przez firmę ERGAŚ Zakład Konserwacji 

i Naprawy Sprzętu Pożarniczego.

Z życzeniami pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwe-

go Nowego 2018 Roku. 

Piotr Gajewski


