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Wójt i… 
Damy Dworu!

O
gromna dawka humoru i doskonała zabawa towarzyszyła 

tegorocznym obchodom Gminnego Dnia Kobiet jaki od-

był się w czwartek 8 marca tradycyjnie już w sali bolesław-

skiego Dworu – siedzibie Centru m Kultuwry im. Marii  

Płonowskiej w Bolesławiu.

Prawie dwieście Pań przybyłych na uroczystość również tradycyjnie 

już witanych było klasycznym goździkiem przez Gospodarza Wójta 

Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego i naszych radnych. Kil-

kugodzinna część artystyczna spotkania obfitowała w humor i do-

brą zabawę. 

Wszystkich zaczarował iluzjonista Damian Spętany. Ale cóż tam 

takie zaczarowanie w porównaniu do… zbiorowego oczarowania  

wszystkich Dam Dworu jakie nastąpiło tegoż wieczoru za sprawą 

samego Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego ,który 

wprowadził  (wraz z dyrektor Barbarą Rzońcą i  wokalistką Anetą 

Sośnierz )na scenę najprawdziwszych facetów(takich jak: Andrzej 

Jasica, Tadeusz Kańczuga, Mieczysław Skorus i Marek Molenda).

Potem był czas na loterię, podczas której pojawiły się dla wielu 

prezenty –niespodzianki. Panie swe uśmiechy kierowały do takich  

wspaniałomyślnych firm jak: salony fryzjerskie (Basi Banyś i Reni 

Witas z Bolesławia), Bukieciarnia (Aliny Kucharek), Gabinet Ko-

smetyczny (Katarzyny Sałakowska-Ciepał), sklep Joli Banyś, Apte-

ka Zdrowie w Bolesławiu, drogeria „Koliber” w Bolesławiu, Krystyl 

Projekt( Krystyny Łaskawiec), Centrum Kultury w Bolesławiu 

i Alina Kluczewska z firmą AVON. 

Impreza zdobna była w wystawę malarstwa bolesławskich Malarć 

pod pędzlem mistrzyni Iwony Skupińskiej.

Ale to nie koniec! Nasze Centrum Kultury współorganizowało Dni 

Kobiet także z Sołtysami i Radami Sołeckimi.

Wystarczy zerknąć na fotki na str. 3.   

BBB
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Dzień Kobiet Bolesław Dzień Kobiet w Laskach

Dzień Kobiet w MałobądzuDzień Kobiet w Laskach

Gminne Dni Kobiet

W 
sobotę, 10 marca, sołtys Jola Prychodko wraz z prze-

wodniczącą KGW Małobądz - Krze Danutą Adamek 

przywitały Panie na Święcie Kobiet, współorganizo-

wanym z sołtysem Krza Jadwigą Sienkiewicz, w odno-

wionym Domu Wiejskim w Małobądzu. 

Piękny wystrój, nowe wyposażenie, smaczny poczęstunek, radosna 

muzyka oraz stolikowy konkurs skojarzeniowy miały ogromny 

wpływ na wyśmienitą atmosferę spotkania. Najlepsze życzenia zło-

żył Paniom wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński, który rów-

nież razem z panami Bartkiem Prychotko i Robertem Adamkiem  

dbał o dobre nastroje Pań.

Sołtysi, Kolonii - Jacek Fałowski i Lasek - Agata Czerniak oraz 

Rady Sołeckie tych sołectw, we współpracy z Centrum Kultury 

zaprosili Panie na biesiadowanie z okazji Dnia Kobiet. Wspaniałą 

atmosferę stworzyły Panie, a o dobrą zabawę dbał zespół Prestige 

Band.

Niezapomniane chwile przeżyły  także Panie w Domu Wiejskim 

w Ujkowie Nowym ,w którym sołtys Marcin Macek wraz z Radą 

Sołecką Ujkowa wespół z Centrum Kultury w Bolesławiu  przygo-

tował nastrojowe świętowanie.   
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Diamentowe Gody W GMINIE BOLESŁAW

W 
dniu 15 marca 2018 roku Jubileusz „Diamentowych 

Godów” świętowali Państwo Lidia i Władysław 

Białas zam. Podlipie, Państwo Zofia i Adam Cebo 

zam. Laski, Państwo Daniela i Edward Grzebino-

ga zam. Podlipie, Państwo Maria i Marian Łaskawiec zam. 

Podlipie, Państwo Halina i Jan Środula zam. Podlipie.

„Diamentowe Gody” to Jubileusz 60 - lecia pożycia małżeń-

skiego. Właśnie 60 lat temu nasi Jubilaci rozpoczęli wspólne 

życie w miłości i wierności małżeńskiej, we wzajemnym za-

ufaniu i w zrozumieniu oraz w pokonywaniu trudów jakie 

życie przynosi każdej rodzinie. „Aby miłość trwała przez 

całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród.”

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w zdrowiu 

w tej pięknej miłości jeszcze przez wiele długich lat.   

Elżbieta Kubańska 
Kierownik USC

Będą boiska jak malowane

S
amorząd województwa zdecydował o przekazaniu 9 mln 

zł na realizację pilotażowego projektu „Małopolskie bo-

iska”. To kolejna piękna sportowa inicjatywa Wojewódz-

twa Małopolskiego skierowana do dzieci i młodzieży 

z naszego regionu. Dzięki temu w aż 58 miejscowościach regio-

nu zostaną gruntownie  wyremontowane boiska przyszkolne.

Z cieszących oko, zachęcających do zachowania kondycji i rozwi-

nięcia formy  bezpiecznych obiektów setki uczniów będą mogły 

korzystać już od najbliższego nowego roku szkolnego 2018/2019.

Cieszy fakt, iż dzięki zaangażowaniu w projekt naszego Wójta 

Krzysztofa Dudzińskiego zostaną także dofinansowane boiska ,na 

których szlifować będzie sportowe talenty  młodzież z terenu Gmi-

ny Bolesław. 

Gminie  Bolesław w ramach programu” Małopolskie boiska” zosta-

ła przyznana dotacja na modernizację (przebudowę ) boiska wie-

lofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal oraz bieżni okólnej przy 

Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Krzykawie. Wartość robót 

602 776,31 zł, w tym dofinansowanie 177090,00 zł.

Sport to zdrowie dlatego inwestycja w obiekty sportowe jest nade 

wszystko inwestycją w zdrowie.

Szkoła Podstawowa w Bolesławiu będzie również bogatsza o prze-

budowane, wielofunkcyjne boisko oraz bieżnię do skoku w dal.

Wniosek związany z budową boiska w Bolesławiu został złożony 

w ubiegłym roku.

W lutym 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą robót na re-

alizację tego zadania.

Będzie to boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretano-

wą (dwuwarstwową) o wymiarach 24,00x42,00 m bez obrzeża, 

w tym: boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do 

badmintona, dwa boiska treningowe do koszykówki.

Koszt inwestycji 397 507,96 zł, w tym dofinansowanie 156900,10 zł.

W ramach projektu  przy najbardziej uczęszczanej części ulicy 

Głównej zostaną zabudowane także ławeczki i kosze na śmieci.

Cieszy fakt, że nasza Gmina pięknieje w mądry, przemyślany sposób.

Czyż mogą być inwestycje cenniejsze niż te w nasze dzieci 

i młodzież, które są nie tylko naszym największym skarbem ale 

i największą przyszłością. To, że będą boiska jak malowane to jed-

no. A że młodzież dzięki nim wysportowana a przez to zdrowsza –  

to jest najważniejsze!   
BBB
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Działaj Lokalnie 2017
Jak to dawniej bywało?

W 
maju 2017 roku Zespół Przedszkolno-Szkolny w Pod-

lipiu przystąpił do udziału w programie „Działaj lo-

kalnie 2017”, zgłaszając projekt „Jak to dawniej by-

wało?”. Głównym celem było pozyskanie środków 

finansowych na rozbudowanie kącika regionalnego. Miejsca, 

gdzie gromadzone są przedmioty, którymi posługiwali się, bądź 

które były w posiadaniu mieszkańców Podlipia.

W ramach projektu dotychczasowe eksponaty zostały uporządko-

wane. Nieocenionym okazał się Pan Krzysztof Szyguła - nasz kon-

serwator, dla którego żadne prace nie stwarzają problemu. Zbudo-

wać ściany, piec, podłogę to nic trudnego. 

Odbyły się także dwa spotkania ze społecznością lokalną. Na 

pierwszym z nich, które odbyło się 25 października 2017 roku 

pt. „Jedzenie dawniej i dziś” Pani Dyrektor Bogusława Swoboda 

opowiadała o życiu na wsi dawniej i dziś, Pani Justyna Markiewicz 

przedstawiła prezentację nt. sposobów wyrabiania chleba. Na spo-

tkanie przybyli zastępca Wójta Gminy Bolesław – Pani Krystyna 

Kowalewska, radni Rady Gminy Bolesław – Mirosław Ćwięczek 

i Krzysztof Ciepluch, Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 

w Podlipiu, mieszkańcy oraz uczniowie. 

Zaproszeni goście dzielili się wspomnieniami oraz posiadaną wie-

dzą. Duże zainteresowanie wykazali uczniowie naszego Zespołu 

– brali czynny udział w dyskusji, z zaciekawieniem słuchali wypo-

wiedzi najstarszego gościa Pana Mariana Szlęzaka.

Drugie spotkanie odbyło się 15 listopada 2017 r. Tym razem tema-

tem przewodnim były: „Zabawki i zabawy dawniej i dziś”. Swoją 

obecnością zaszczycił nas Pan Krzysztof Dudziński - Wójt Gmi-

ny Bolesław, radni, członkinie „Podlipianek”, mieszkańcy oraz 

uczniowie. Podczas spotkania Pani Dyrektor Bogusława Swoboda 

opowiadała o dawnych zabawach i zabawkach, zaproszeni goście 

dzielili się wspomnieniami. 

Oczywiście zabawy zostały zaprezentowane uczniom nie tylko w teo-

rii, ale i w praktyce. Okazało się, że większość z nich była dla uczniów 

całkiem nowa. Salę do późna wypełniał śmiech dzieci i młodzieży oraz 

żywe rozmowy zaproszonych gości. Dodatkową atrakcją było przygo-

towanie przez Panie z Koła Gospodyń klusek tlonych (palonych) ze 

skwarkami i białym serem (coś fantastycznego!).

Cieszymy się, że działania przez nas podejmowane zostały pozytyw-

nie odebrane przez lokalne społeczeństwo. To międzypokoleniowe 

spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że mieszkańcy Podlipia 

czują potrzebę wspólnego spędzania czasu, dzielenia się doświadcze-

niami i umiejętnościami. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy 

zaangażowali się w realizację zadań projektu.   

Monika Smółka, Aleksandra Nalepa, Justyna Markiewicz
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Eden
czyli  jak dobrze przeżyte Dziś  
uczyni każde Wczoraj snem szczęśliwym…

K
ieruj swe oczy na ten właśnie dzień, 

Bo on jest życia istotą. Na jego krót-

kiej drodze, leżą wszystkie prawdy 

i realia twojego istnienia: Szczęście 

dojrzewania, Chwała działania Przepych 

piękna. Bo Wczoraj niczym innym jest jak 

snem, A Jutro tylko wizją. Lecz dobrze prze-

żyte Dziś uczyni każde Wczoraj snem szczę-

śliwym I każde Jutro wizją nadziei. Dlatego 

kieruj swe oczy na ten właśnie dzień. Takie 

jest powitanie świtu.” (Kalidas)

A my skierujmy swe oczy na miejsce za obec-

ne miejsce Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 

w Laskach. Do niedawna stał tam nieużyt-

kowany budynek ,który od ponad 20 lat po-

padał w ruinę. Nikt nie chciał go kupić. Stał 

tak ,marniał i… zarastał  rodzimą roślinnością  

przez kilka kadencji. Cóż był   to nie do końca 

zrealizowany projekt dwuoddziałowego przed-

szkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej. 

Opracowano go  w 1986 r. Nowa placówka 

miała być połączona z obecnie istniejącą szkołą 

podstawową.

- Istnieje  nawet przewiązka łącząca obydwa 

budynki. Tylko przejście jest obecnie zamu-

rowane.

-Już kilka lat temu planowaliśmyzakup tego 

budynku z uwagi na jego idealną pełną spo-

koju lokalizację, dla stworzenia Ośrodka  

Opiekuńczego. Niestety transakcję  opóź-

niała  trudna sprawa działki za budynkiem, 

która wystawiana była w osobnych przetar-

gach. Raczej nikt nie chciałby  zaryzykować 

kupna  budynku  ze świadomością, że działka  

z tyłu będzie należeć do kogoś innego. Zakup 

udało się sfinalizować po wyborach samorzą-

dowych. Wójt Krzysztof Dudziński ,jako  

nowy gospodarz gminy Bolesław połączył 

nieruchomości i wystawił je w jednym prze-

targu. Całość kupiliśmy  za ponad pół milio-

na złotych – zgodnie twierdzą, właściciele   

Edenu, państwo Majocha ,którzy  2015 roku 

odkupili nieruchomość  od Gminy Bolesław 

w stanie surowym.

Został włożony w nią duży wkład finansowy 

i ogromny wkład pracy.

Widać to dokładnie na każdym z 880 metrów 

kwadratowych powierzchni. użytkowej w prze-

myślany sposób ,przystosowanej do potrzeb 

osób chorych, niepełnosprawnych, w pode-

szłym wieku.

Zbudowano tu sale dla pensjonariuszy i ogrom-

ną jadalnię. Z przodu widać wjazd dla karetek. 

Oko cieszy także  wygodny i bezpieczny  par-

king. Tył budynku przeznaczono na duży taras 

z widokiem na boisko szkoły, z którą sąsiaduje 

Eden. Widok dzieci z pewnością będzie budu-

jący dla niejednego seniora.

Pracy był ogrom i to takiej gruntownej bo trze-

ba było nawet…  przebudować ściany. 

Jedną  z nich całkowicie wymieniono  na nową, 

bo …w starą wrosło drzewo!

Mówią, że nie przesadza się starych drzew ale 

czasami trzeba! Pani Urszula doskonale zna 

potrzeby i oczekiwania ludzi starszych ,wiele lat 

temu opiekowała się seniorami w wynajętych 

domach. Warto wspomnieć, że państwo Majo-

chowie mają już doświadczenie w prowadzeniu 

ośrodków opiekuńczych. Przypomnijmy, iż 

pierwsze takie miejsce – o identycznej nazwie 

-Eden - założyli już w 1999 r. w sąsiednim  Bu-

kownie. Ośrodek w Laskach  nazwali  Eden 2. 

Poza indywidualnymi zajęciami z fizjotera-

peutą przy użyciu nowoczesnego sprzętu czy 

też psychologiem podopieczny będzie mógł 

skorzystać z szeregu grupowych zajęć. Będą to 

m.in.: arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, 

choreoterapia, terapia za pomocą tańca i ruchu, 

terapia kulinarna. Seniorzy będą mogli poddać 

się także  terapii reminiscencyjna – (polegającej 

na odwoływaniu się do przeżyć z przeszłości), 

terapii informatycznej, terapii rozrywkowej. 

Ciekawymi są zajęcia związane z wykorzysta-

niem gier stolikowych, ergoterapia – (terapia, 

która wykorzystuje terapeutyczną funkcję pra-

cy i ruchu), terapia ruchowa (realizowana jest 

poprzez organizację ćwiczeń ogólno uspraw-

niających, mających na celu poprawę kondycji 

fizycznej i samopoczucia uczestników) – mówi 

kierowniczka ośrodka, Dagmara Sowińska. 

Jeśli dodać do tego, że kuchnia jest domowa, 

dostosowana do diet i upodobań to poczuć 

się faktycznie można (adekwatnie do nazwy 

Ośrodka) jak… w raju.

Ośrodek jest przystosowany do potrzeb róż-

nych osób.

- W ramach naszej działalności oferujemy za-

równo pobyt całodobowy jak i  opiekę dzienną 

[Senior z Pasją} wykwalifikowany personel oraz 

szeroką ofertę działań opiekuńczo -pielęgnacyj-

nych oraz aktywizująco- usprawniających. Ofe-

rowanie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych: 

wyżywienie w postaci śniadania i obiadu (cie-

pły posiłek),możliwość korzystania z ogólno-

dostępnego bufetu znajdującego się w jadalni. 

W przypadku, gdy podopieczny zgłosi że nie 

będzie w stanie samodzielnie wykonać niektó-

rych czynności ,  w placówce będzie oferowana 

mu pomoc personelu.

W ramach usług aktywizująco-usprawniających 

podopieczny będzie mógł skorzystać z szerokiej 

oferty zajęć, których celem jest usprawnienie 

psychiczne i fizyczne uczestnika. Warunkiem 

niezbędnym jest współpraca seniora z persone-

lem. Zaplanowano do realizacji zarówno działa-

nia indywidualne jak również grupowe.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego 

transportu do i z ośrodka.   

Z  okazji  nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy 
przesyłamy wszystkim mieszkańcom gminy  
Bolesław garść refleksji związanych z tym  
pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasem.
Czerpmy nadzieję z tych szczególnych świąt,  
dostrzegając więcej dobra wokół nas.
Niech Wielkanoc upłynie Państwu w rado-
snej i spokojnej atmosferze.
Życzymy Państwu pogody ducha, optymi-
zmu, miłości w rodzinach, dostatku, życia 
w zdrowiu i wiary w lepsze jutro.

Wesołych Świąt!

Beata Bazan-Bagrowska

OŚRODEK OPIEKUŃCZY EDEN II
ul. Błędowska 13A, 32-329 Laski
08:00–16:00 – od poniedziałku do piątku
32 724 69 14, 572 157 573
seniorzpasja@gmail.com
więcej: http://osrodekeden.pl/laski
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Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w terminie do  30 kwietnia 2018roku w Urzędzie Gminy Bolesław można składać wnioski o przy-

znanie dorocznych nagród Gminy Bolesław za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Wzór wniosku oraz szczegółowy regulamin znajdują się na stronie internetowej Urzędu GminyBolesław – www.gminaboleslaw.pl

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

oraz odpadów wielkogabarytowych na terenie całej Gminy Bolesław
Informujemy, że w dniu 27.03.2018 r. odbędzie się zbiórka sprzed posesji odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego. Odpady należy zgromadzić w wydzielonym miejscu przed bramą wjazdową, tak aby nie utrudniały 

korzystania z nieruchomości oraz nie stanowiły zagrożenia dla pojazdów oraz dla pieszych. 

Odpady należy wystawić do godziny 7:00! 

UWAGA! ZBIÓRKA ODPADÓW DOTYCZY TYLKO NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.

W Urzędzie Gminy Bolesław zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

W Urzędzie Gminy Bolesław można już regulować opłaty z wykorzystaniem 

kart płatniczych oraz telefonów (smartfonów).

Klient nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest 

odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie 

opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, 

zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie 

prac całej instytucji.
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Szkoła w Podlipiu

Z
ajęcia dla uczniów realizowane przez nauczycieli Zespo-

łu Przedszkolno – Szkolnego w Podlipiu. Od września 

w Zespole w Podlipiu organizowane są różnego rodza-

ju zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie biorą w nich udział 

w ramach projektów, programów, akcji i kółek m.in.:

Ta szkoła to jakiś kosmos!

Pod opieką nauczyciela przyrody, uczniowie klas IV – VI, oraz 2 gim-

nazjum, postanowili zaprezentować model Układu Słonecznego. 

Miał on spełniać następujące kryteria: modele planet miały odpo-

wiadać rzeczywistym kształtom i rozmiarom planet (zachowywać 

proporcję między planetami), oraz miał zachowywać proporcję 

odległości poszczególnych planet od Słońca. 

Model powstał na szkolnym korytarzu, jest wykonany za pomocą 

styropianowych  plastikowych  kul, umieszczonych na lince pod 

sufitem.

Wykonany projekt uzmysłowił uczniom, jak faktycznie wygląda 

Układ Słoneczny, jak bardzo planety różnią się między sobą i jak 

daleko znajdują się od Słońca. Nie bez znaczenia okazał się rów-

nież fakt „grupowania się”  planet pod względem rozmiarów oraz 

położenia w stosunku do siebie. 

Dzięki zrealizowaniu projektu szkolny korytarz zyskał nowe obli-

cze – sufit o długości niespełna 40 m stał się pomocą dydaktyczną, 

której nie sposób wykonać w innych szkolnych pomieszczeniach. 

Przy wykonywaniu modelu mieliśmy okazję się bliżej poznać 

i współpracować w zespole międzyklasowym.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Koło kontynuuje działalność z poprzedniego roku szkolnego.  

We wrześniu 2017 r. zmienił się jego opiekun oraz odbył się ko-

lejny nabór jego członków. Aktualnie do koła przynależy 36 

uczniów Zespołu.  

We wrześniu założyliśmy szkolną hodowlę mrówek Messor bar-

baruss. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się z prace związane 

z organizacją formikarium i w opiekę nad zwierzętami.

W grudniu przygotowaliśmy karmniki, które zostały zainstalowa-

nie na placu szkolnym. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami 

dokarmiania i opieki nad ptakami w okresie zimowym, poznali 

lub utrwalili swoją wiedzę na temat gatunków ptaków zimujących 

w Polsce. 

W styczniu odbył się szkolny etap VIII Ogólnopolskiego Kon-

kursu Ekologicznego oraz założyliśmy hodowlę patyczaków roga-

tych. Również i tym razem uczniowie chętnie włączyli się z prace 

związane z organizacją terrarium i w chętnie podjęli obowiązki 

związane z opieką nad zwierzętami.

Międzynarodowy Dzień Kropki

5 września 2017 r. przypadał Międzynarodowy Dzień Kropki. Po 

raz pierwszy jego obchody odbyły się w naszym Zespole. „ Fru-

wające” kropki na korytarzu, „zakropkowani” uczniowie, nauczy-

ciele i pracownicy, krótka prelekcja na temat genezy święta, Pani 

Dyrektor czytająca historię Vashti i uczniowski napis „Dot Day” 

wykonany na boisku szkolnym – to najważniejsze elementy reali-

zowanego planu. Dzień  pełen twórczej radości pokazał uczniom, 

ze wiara we własne siły jest początkiem drogi do sukcesu.

Wystawa górniczo–hutnicza

Obok kącika regionalnego, powstała  nowa ekspozycja: wystawa 

górniczo –hutnicza. Zaprezentowano w niej eksponaty związane 

z historią i rozwojem górnictwa i hutnictwa na naszym terenie. 

Zobaczyć można m.in. autentyczne stroje górnika i hutnika, gaze-

ty i literaturę dotyczącą ZGH „Bolesław”, używane w przeszłości 

narzędzia górnicze. Duże zainteresowanie wzbudził kordzik i sza-

bla górnicza, a także okolicznościowe medale i odznaczenia.

Program Wzorowa Łazienka

Od września do listopada 2017 r. braliśmy udział w programie 

Wzorowa Łazienka skierowanym do szkół podstawowych. Celem 

programu jest edukacja prozdrowotna, która łączy lekcje higieny, 

dbałość o czystość z umiejętnością wyboru odpowiednich sposo-

bów i form zdrowego trybu życia. Program zawierał także część 

konkursową, która pobudzała do kreatywności. Dzięki trzymie-

sięcznemu głosowaniu otrzymaliśmy wyróżnienie, którym jest 

roczny zapas produktów firmy Domestos. W tej edycji wzięło 

udział 560 szkół, zajmując 15 miejsce, znaleźliśmy się w grupie 

100 szkół z największą liczbą głosów. Jest to już nasza druga wy-

grana w tym programie.

Już pływam

Od września do listopada 2017 r. realizowany był projekt  „Już 

pływam”, przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskie-

go, mający na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wol-

nego uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Głównym celem 

projektu była nie tylko nauka pływania, ale profilaktyka przeciw-

działania i korygowanie wad postawy, zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom oraz bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju 

kąpieliskach. Projekt obejmował dzieci z klas I-VI/ 

Zajęcia prowadzone były przez instruktorów nauki pływania z Bu-

kowna na basenie krytym przy Zespole Szkół nr 1 w Bukownie dwa 

razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Uczniowie naszej szkoły 

chętnie i bardzo aktywnie brali udział w zajęciach, co w przyszłości, 

miejmy nadzieję, zaprocentuje ich prawidłową postawą i zdrowiem. 

Projekt interdyscyplinarny „Kultura w moim regionie”.
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Realizowany od października 2017 r. dla uczniów klas 4-7 SP i II 

–III Gimnazjum, którego celem jest zapoznanie uczniów z miej-

scami naszej gminy mającymi wartość kulturalną, m.in. uczestni-

czenie w zajęciach plastycznych organizowanych przez Centrum 

Kultury w Bolesławiu oraz udział w próbie i koncercie orkiestry 

Dętej ZGH Bolesław.

Międzynarodowe Dni Muzyki

W dniach 27.09 – 6.10.2017 r. świętowaliśmy w naszym Zespole 

Dni Muzyki. Uczniowie szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjum 

uczestniczyliśmy w audycji muzycznej prowadzonej przez agencję 

artystyczną Violino. Uczniowie klas 1-3, zainspirowani słuchaniem 

wielkich dzieł muzycznych, tworzyli przepiękne prace plastyczne. 

Natomiast nasi najmłodsi, czyli przedszkolaki, również włączyli 

się w muzyczną akcję uczestnicząc w warsztatach z gitarą i ukulele, 

które prowadził dla nich Pan Andrzej Jasica. Dzieci  miały okazję 

zapoznać się z wyglądem instrumentów ich brzmieniem, a także 

mogły same zagrać na ukulele. Dodatkowo na korytarzu szkolnym 

zorganizowano wystawki poświęcone muzyce, a w trakcie przerw 

uczniowie słuchali ulubionej muzyki.

Klub wolontariusza Szkolne SOS

Na terenie Zespołu działa Klub wolontariusza „Szkolne SOS”, 

w ramach którego zorganizowana jest pomoc koleżeńska prowa-

dzona przez starszych uczniów dla uczniów mających trudności 

dydaktyczne. Grupa uczennic przygotowana przez nauczyciela, 

wystąpiła również z koncertem kolęd w Domu Opieki Społecznej 

w Olkuszu.

Profilaktyka z Gminnym Ośrodkiem Pomocy  

w Bolesławiu

10 listopada 2017r. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w warszta-

tach profilaktycznych „Jak radzić sobie z agresją i przemocą rówie-

śniczą” prowadzonych przez pana Marka Wąsika z Akademii Po-

zytywnej Profilaktyki z Krakowa. Celem zajęć było uświadomienie 

uczniom trudnej sytuacji w jakiej znajdują się osoby doświadczające 

przemocy, zwrócenie uwagi jak budować poczucie bezpieczeństwa 

w klasie oraz jak wzmacniać więzi między uczniami. 

Uczniowie poznali również sposoby reagowania w sytuacji do-

świadczenia agresji lub przemocy. Uczniowie klasy VII i gimnazjum 

uczestniczyli w warsztatach „Budujemy mosty - jak skutecznie komu-

nikować się z innymi”. Podczas aktywnych zajęć młodzież poznała 

zasady skutecznej komunikacji, szczególnie  w sytuacjach trudnych, 

konfliktowych, zwrócono im również uwagę na rolę aktywnego słu-

chania w procesie komunikacji. Warsztaty odbyły się we współpracy 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławiu.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKa

W ramach realizowanego projektu „Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Małopolsce II” od 18 września rozpoczął dzia-

łalność w Zespole Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA), 

umożliwiający realizację doradztwa zawodowo - edukacyjnego dla 

uczniów gimnazjum. Celem działań jest aktywizacja zawodowa 

uczestników, poznanie ich własnych możliwości oraz ukierunko-

wanie na planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia warsztatowe i konsul-

tacje indywidualne z doradcą zawodowym. Zajęcia są bezpłatne, 

dostępne dla uczniów klasy II i III gimnazjum, a w przyszłym 

roku szkolnym również dla obecnej klasy VII.

Śniadanie daje moc

Uczniowie klasy I i III wzięli udział w ogólnopolskim programie 

edukacyjnym Śniadanie daje moc. Podczas cyklu zajęć, opartych 

na scenariuszach lekcji stworzonych przez ekspertów żywienio-

wych, uczniowie zostali zapoznani z zasadami zdrowego odżywia-

nia i wartościami odżywczymi spożywanych produktów. Zwróco-

no również uwagę na  kulturę spożywania posiłków i odpowiednie 

ich przygotowanie. 

8 listopada 2017 r. uczniowie i wychowawcy wspólnie przygoto-

wali zdrowe i pożywne śniadanie. Zadbali o odpowiednie produk-

ty spożywcze, nakrycie stołu i wystrój sali.

Udział w programie dał uczniom nie tylko wspaniałą zabawę, ale 

również szansę na integrację grupy, zwiększenie świadomości nt. 

zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

Szlachetna Paczka

W listopadzie 2017r. przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji 

Szlachetna Paczka. 

Już po raz drugi otwarliśmy nasze serca i udowodniliśmy, że po-

moc potrzebującym nie jest trudna. Celem akcji było pokazanie 

naszym uczniom, że dzielenie się dobrem jest najszlachetniejszą 

wartością. Dzięki hojności darczyńców, w tym roku udało nam 

się przygotować paczkę na święta dla pani Stanisławy, samotnie 

wychowującej dwójkę dzieci. 

Nasi uczniowie, ich rodzice, pracownicy Zespołu Przedszkolno-

-Szkolnego, Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu oraz prywatni 

darczyńcy zasługują na ogromne podziękowania, bo dzięki nim 

sprawiliśmy radość obdarowanej rodzinie. Za zebrane pieniądze 

pomogliśmy zakupić odzież i obuwie dla dzieci, produkty żyw-

nościowe oraz środki czystości. Szlachetna Paczka jest wyjątkową 

akcją, gdyż uczy pokory, radości i wiary w ludzi. Ważne jest też to, 

że oprócz rzeczy materialnych, obdarowani dostają sygnał, że nie 

są sami. 

Góra grosza

Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w szkołach i przedszko-

lach odbywa się wielka zbiórka monet, pod nazwą Góra Grosza.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzie-
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ciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziec-

ka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym 

celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, 

jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne 

działanie dla dobra potrzebujących.

Dlatego po raz kolejny przyłączyliśmy się do tego szczytnego celu. 

Uczniowie i przedszkolaki  nie zawiedli, każdy przynosił tyle, ile 

mógł. W myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Gro-

sza jest największa na świecie. 

Projekt Krokus

Projekt „Krokus”, w który włączyli się uczniowie naszej szkoły, or-

ganizowany jest przez Żydowskie Muzeum Galicja wraz z Irlandz-

kim Towarzystwem Edukacji o Holocauście na terenie Polski po 

raz siódmy.  

W  roku szkolnym 2017/2018 nasz Zespół przystąpił po raz 

czwarty do projektu „Krokus”. Na świecie funkcjonuje już od 

wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego 

realizację.

W ramach projektu szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów, 

symbolizujących pamięć o dzieciach – ofiarach Holokaustu. Ce-

bulki zasadzone przez uczniów jesienią, zakwitają wiosną. Przy-

łączając się do tej pięknej akcji, upamiętniamy półtora miliona 

żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamor-

dowanych w czasie II wojny światowej.

SKO

Szkolne Kasy Oszczędności to program edukacji finansowej dla 

uczniów szkół podstawowych. Nasza szkoła uczestniczy w tym 

programie od wielu lat. Jego głównym celem jest kształtowanie 

wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania posiada-

nymi środkami finansowymi oraz wyrabianie nawyku systema-

tyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów. W ramach dzia-

łalności SKO  prowadzone są zajęcia  związane z oszczędzaniem, 

przedsiębiorczością i ekonomią, przygotowywane gazetki ścienne, 

organizowane wycieczki do Banku PKO BP w Olkuszu oraz orga-

nizowane konkursy. 

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do  Konkursu dla 

Szkolnych Kas Oszczędności organizowanym przez  PKO Bank 

Polski. Przygotowaliśmy prezentację multimedialną, w której po-

kazaliśmy całoroczne działania wpisujące się w idee SKO. Miło 

nam poinformować, że otrzymaliśmy nagrodę III stopnia w wy-

sokości 1 tys. zł brutto.

Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne

Od roku 2007 w Zespole działa  Szkolne Koło Krajoznawczo – 

Turystycznego. Jego głównym celem jest  propagowanie turysty-

ki pieszej, która w ostatnich czasach stała się powszechną formą 

spędzania wolnego czasu.  Z roku na rok jest coraz większa liczba 

zainteresowanych uczniów, a ci którzy spróbowali raz, przez ko-

lejne lata systematycznie ją uprawiają. Rok w rok bierzemy udział 

w rajdach pieszych organizowanych przez Polskie Towarzystwo 

Turystyczno – Krajoznawcze w Olkuszu oraz w Zawierciu. Są to 

rajdy organizowane nie tylko w tygodniu ale również w soboty. 

Systematycznie bierzemy udział w jesiennych rajdach górskich, 

„Ojcowskiej Złotej Jesieni”, „Przebiśniegom na spotkanie” oraz 

rajdach wiosennych. W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy 

udział w nocnym zwiedzaniu Pustyni  Błędowskiej organizowa-

nym przez Olkuską Grupę Turystyczną AMONIT. 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Dnia 7 listopada 2017r. w naszym Przedszkolu zrobiło się bardzo  

bajkowo, a to wszystko za sprawą obchodów Międzynarodowe-

go Dnia Postaci z Bajek. Dzieci w tym dniu mogły przebrać się 

za ulubioną postać z bajkową, więc zawitały do nas: księżniczki, 

wróżki, kotki, piraci, myszki i wiele innych ciekawych postaci. 

Za sprawą latającego dywanu, wszyscy udali się do krainy bajek. 

Tam czekały  na rozwiązanie bajkowe zadania, zagadki, gry i za-

bawy. Trzeba było wykazać się nie lada sprytem, by uciec przed 

złym wilkiem, pomóc Kopciuszkowi w wykonaniu jego prac lub 

nie zasnąć od zatrutego jabłka. Na zakończenie tego nietypowe-

go dnia odwiedziła nas Pani z Gminnej Biblioteki Publicznej im. 

Waśniewskich w Bolesławiu filia Podlipiu, która umiliła dzieciom 

czas czytaniem bajek.  

Dzień Pluszowego Misia

W przedszkolu jak co roku święto pluszowego misia jest obcho-

dzone bardzo szczególnie. Tego dnia każde dziecko przynosi do 

przedszkola swojego ulubionego misia. W tym roku naszą uroczy-

stość zaczęliśmy od przywitania wszystkich przedszkolaków i ich 

misiów, następnie bawiliśmy się w misiowe zabawy, rozwiązywali-

śmy quizy i zagadki. Dzieci z każdej grupy zaprezentowały swoje 

misie i opowiadały o nich. Na koniec wykonaliśmy misiową prace 

plastyczną.

Dzień Babci i Dziadka oraz Bal Karnawałowy

19 stycznia w naszym Przedszkolu odbyła się wspaniała uroczystość 

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki przygotowały na ten 

dzień piękny program słowno - muzyczny oraz pokazy taneczne. 

Artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a zaproszeni goście 

z łezką wzruszenia podziwiali swoje pociechy. Po występach dzieci 

obdarowały swoich ukochanych dziadków własnoręcznie wykona-

nymi prezentami. 

Ale na tym nie koniec, po części artystycznej przyszedł czas na 

wspólne zabawy i konkurencje np. nawijanie włóczki na czas, czy 

budowanie wieży z klocków. Dodatkową atrakcją była możliwość 

zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z dziadkami w Bajkowej foto-

-budce. Po występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni na przy-

gotowany przez rodziców oraz pracowników Przedszkola słodki 

poczęstunek i wspólny bal karnawałowy. Spotkanie upłynęło w mi-

łej i serdecznej atmosferze.      
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Dyrektor i Pracownicy  
 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Stanisława Lekstona
Wieloletniego Radnego Gminy Bolesław oraz Prezesa OSP Bolesław

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia i żalu.

Wójt Gminy Bolesław z Pracownikami oraz Przewodnicząca Rady Gminy Bolesław z Radnymi

Uwaga!
23 kwietnia w bolesławskim Dworze odbędzie się IX edycja Regionalnego Dyktanda 

”
O pióro Wójta Gminy Bolesław”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.
http://www.gminaboleslaw.pl/centrum-kultury/aktualnosci/nadchodzace-wydarzenia/ix-dyktando-o-pioro-wojta-gminy-boleslaw
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Jubileusz Chóru Kantare
”
Szukaj przyjaciół tam, gdzie śpiewają, źli ludzie pieśni nie znają”– tę 

maksymę, ciągle ponadczasową ofiarował wraz z ogromnym bukietem 
kwiatów wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

-To ile czasu trzeba poświęcić by przygotować utwór -uwierzcie-

-wiem.”-dodał ze zrozumieniem. Wszak sam nie dawno częstował 

muzyką Damy Dworu.

A teraz przyszedł czas na posłuchanie choru… Dziś śpiewa w nim 

14 pań.

Pod czujnym okiem ale nade wszystko… uchem Doroty Stacho-

wicz-Mączki.

-Jakie były początki? Doskonale to pamiętamy! Ponad 5 lat temu 

dyrektor Centrum Kultury w Bolesławiu Barbara Rzońca poddała 

pomysł stworzenia Gminnego Chóru z prawdziwego zdarzenia. 

Na dożynkach w Jaroszowcu podeszły do nas instruktorki ś,p Ewa 

Ksiażek-Imielska wraz z Bogusią Łaskawiec i… zaczęły nas gorąco 

zachęcać do wstąpienia do nowo powstającego chóru.

Nasze chórzystki są piękną oprawą muzyczną ważnych imprez pa-

triotycznych, kulturalnych, okolicznościowych na terenie naszej 

Gminy i poza jej granicami.

Chór to nie tylko wspólne śpiewanie ale cudowne przyjaźnie, 

miłe chwile spędzane razem, wzajemne wsparcie.

Nasze panie są barwnym i otwartym zespołem , pełnym pomy-

słów i dobrej energii. To, co je łączy, to niegasnący optymizm, po-

goda ducha i nieustająca pasja śpiewania!

A w ten pamiętny czwartek, 15 marca były kwiaty, prezenty i ży-

czenia od Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego, Prze-

wodniczącej Rady Gminy Ewy Dychtoń,Dyrektor Centrum Kul-

tury Barbary Rzońca, przyjaciół z Akademii Seniora i Związku 

Emerytów i Rencistów.

Piękny bukiet, w dowód wdzięczności z rąk naszych chórzystek 

otrzymały: pomysłodawczyni chóru Barbara Rzońca i dyrygent 

Dorota Stachowicz – Mączka.

Tego dnia koncertowym bisom nie było końca.

Chociaż był czas na chwilę ciszy, którą uczczono pamięć tych, któ-

re odeszły i być może śpiewają gdzieś wyżej niż obłoki.
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