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Drogie Panie!
Z okazji Dnia Kobiet składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych cudownych dni w życiu. 

Życzymy, by uśmiech zawsze rozpromieniał Wasze twarze i abyście zawsze czuły się doceniane. 

Jesteście źródłem miłości i mądrości. Jak nikt inny, każdego dnia dbacie                         

o domowe ognisko i rodzinę, nie szczędząc na to czasu, energii i sił. 

Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za Waszą obecność w życiu społecznym, zawodowym               

 i rodzinnym. To dzięki niej codzienność staje się piękniejsza, lepsza.

Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, uśmiechu oraz spełnienia najskrytszych marzeń. 

Aby każdego dnia pamiętano o Waszej codziennej pracy i poświęceniu oraz trosce o innych.

i roddziz nnymym. ToTo ddziękęki i niej coddziziienennnnoooośśćśćść ssttatajeje ssięę ppięęęknknnknieeiejsjsza, leepspsp zaza.

ŻyŻyczczymymy Wam wszelkkiiej j popomymyyślślnonoścścci,i, uuśmśmmś ieieechchuu ororazaz spep łnłnieenin a a nanaajsjskrkrytytytytszszszzycyccychh mamarzeń. 

Aby y każdżdegegoo dndniaia ppamiętaano o WWWasasasaszeezezejjj j cocoocodzdzdzdzd ieiennnnnejejejejjj ppppraraccycyy ii pppośośoośświwwiwiwiw ęcęęcęcęęę eneneniuiui oooorarararazz zz trttrtrososososceceece oooo iiinnn ycych.hh

Z wyrazami szacunku - 

Wójt Gminy Krzysztof Dudziński

z radnymi Rady Gminy Bolesław i męską kadrą urzędniczą
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Nasi sołtysi

O
rganem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiej-
skie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspo-
maga rada sołecka. Sołtys pełni funkcje reprezentacyjną 
oraz wykonawczą. Zarówno sołtys, jak i członkowie rady 

sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim,  
spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych miesz-
kańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

Głównym zadaniem sołectwa jest dbanie o zbiorowe potrzeby 

wspólnoty jego mieszkańców. Każdy sołtys to przedstawiciel lo-

kalnych społeczności, opiekun i gospodarz polskiej wsi. Współ-

czesny lider polskiej wsi, który cieszy się największym zaufaniem 

społecznym, zwłaszcza ludzi, dla których na co dzień pracuje 

i z którymi razem żyje. To właśnie sołtysi mają bezpośredni kon-

takt z mieszkańcami. Są inicjatorami wielu przedsięwzięć kulturo-

wych. Integrują swoich mieszkańców organizując spotkania czy fe-

styny w swoich małych ojczyznach. Dbają o rozwój infrastruktury  

i poprawę życia w sołectwach.

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: zwoływanie zebrań 

wiejskich oraz  posiedzeń rady sołeckiej, działanie stosownie do 

wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta, wpływanie na wy-

korzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki 

i warunków życia w sołectwie, reprezentowanie mieszkańców sołec-

twa na zewnątrz, uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych 

okresowo przez wójta, pobieranie podatków i opłat lokalnych. 

Kontrolę nad działalnością sołtysa w zakresie bieżącego wykony-

wania zadań statutowych oraz tych wynikających z ustawy o samo-

rządzie gminnym sprawuje rada gminy. Rada ma prawo żądania 

w każdym czasie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących 

funkcjonowania i organizacji sołectwa. 

Stefania Pichlak (Bolesław), Gabriela Todor (Krążek), Alina 

Pędras (Krzykawa), Jolanta Prychodko (Małobądz), Elżbieta 

Machnik (Podlipie), Marcin Macek (Ujków Nowy)- oni już 

zapisali się w historii gminy Bolesław. 

Do zmiany na szczycie wiejskiej władzy doszło natomiast w Hut-

kach, gdzie sołtysem została Paulina Nowicka, w sołectwie Krze 

Aneta Kraśniewska, w Laskach Jolanta Fulbiszewska, w Krzykaw-

ce Ewa Czerwińska, w Międzygórzu Kamilla Kubańska, w Ujko-

wie Nowym Kolonii Elżbieta Pietras.

To pierwsi sołtysi, wybrani na przedłużoną, pięcioletnią kadencję.

Bolesławskie Prezentacje trafią do Czytelników w czasie, kiedy 

w Polsce świętuje się Dzień Sołtysa – 11 marca. Czego można im 

życzyć? Siły, wytrwałości i tego, żeby nie wszystko brali do sie-

bie. By nadal swoją postawą pokazywali, że los ich małych ojczyzn 

oraz ich mieszkańców nie jest im obojętny. 

BBB
Na podstawie  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Urząd Gminy Bolesław informuje,  

że w 2019 roku obowiązują stawki:
 w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XXV/215/2016 

Rady Gminy Bolesław z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie okre-

ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 w podatku rolnym zgodnie z Uchwałą Nr II/6/2018 Rady Gminy 

Bolesław z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie obniżenia ceny 

skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego:

105,00 zł za 1 ha przeliczeniowy (dla gruntów powyżej 1 ha)

210,00 zł za 1 ha fizyczny (dla gruntów do 1 ha)

 w podatku leśnym – 42,2356 zł za 1 ha  fizyczny

 w podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr 

XIII/94/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2015r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych oraz Uchwałą Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Bo-

lesław z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XIII/94/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2015r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych

 opłaty targowej zgodnie z Uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Gminy 

Bolesław z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej

Więcej na stronie:
www.gminaboleslaw.pl/podatki-lokalne/podatki-lokalne-2019
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Wojewoda małopolski Piotr Ćwik przebywał z wizytą w gmi-

nie Bolesław. Tam m.in. uczestniczył w spotkaniu w Urzę-

dzie Gminy oraz odwiedził Zakład Gospodarki Komunalnej  

„Bolesław” w Bolesławiu. Był również w pobliżu stawów osa-

dowych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” oraz 

zwiedzał „Kopalnię Wiedzy o Cynku” w Bukownie.

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Bolesław zostały 

omówione tematy związane z planowanymi inwestycjami.  

Rozmawiano m.in. o remontach dróg i rozwoju gminy. Pod-

czas wizyty w ZGH Bolesław, rozmawiano nie tylko o historii 

tego zakładu, ale także o zamierzeniach na najbliższe lata. 

WIZYTA W GMINIE
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Gminne inwestycje

K
onsekwencja, determinacja i ciężka praca sprzyjają re-
alizacji wielu inwestycji w gminie Bolesław. Na niektóre 
czekamy od wielu lat, ale zauważamy już efekty. Plany, 
które niedawno były jeszcze tak dalekosiężne stają się 

rzeczywistością. 

A co najważniejsze, na tym nie koniec…

Podpisano umowę z wykonawcą robót na  budowę  drogi łącznik 

ul. Wyzwolenia do ul. Ponikowskiej w Bolesławiu. W planach jest 

przebudowa zatok autobusowych w centrum Bolesławia w zakre-

sie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z upo-

rządkowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Pla-

nuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 290.00 zł na realizację 

projektu współfinansowanego środkami europejskimi z PROW 

pn: „Modernizacja i remont zabytkowego Dworku  w Krzykawce 

oraz zakup wyposażenia na potrzeby rozwoju prowadzonej działal-

ności z zakresu usług kulturalnych. Dworek wzbogaci się o nowy 

piec do wypalania ceramiki a także nowe stoły i stołki.

Znaczącą pozycją w budżecie gminy są wydatki na infrastruktu-

rę drogową. Planowany jest remont dróg dojazdowych do pól  

w Podlipiu, Krzykawce i  Bolesławiu. Remontowana będzie uli-

ca Szkolna od strony ul. Laskowskiej wraz z połączeniem z bo-

iskiem Orlik.

W 2019 roku zostanie wykonane czyszczenie kanalizacji deszczowej 

w ul. Kopalnianej, remont mieszkań komunalnych. Zaplanowano 

projekt i budowę zadaszenia na placu rekreacyjnym przy boisku 

w Hutkach oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Krzu.

Trzeba wspomnieć o planach zakupu i montażu monitoringu 

i oświetlenia , zagospodarowaniu terenu na placu zabaw przy 

boisku w Laskach. Zostanie poprawiona estetyka wnętrza Przed-

szkola w Bolesławiu, poprzez wymianę drzwi.

Mieszkańców z pewnością ucieszy remont świetlicy w ZPS 

w Krzykawie, zagospodarowanie terenu przy stawach w Krąż-

ku, a także termomodernizacja i wykonanie elewacji budynku 

OSP w Laskach.

W ocenie wielu mieszkańców  oraz turystów odwiedzających 

naszą gminę ostatnie lata to jej dynamiczny rozwój, okres ob-

fitujący w inwestycje, budowy, remonty, obfity w inwestycje  

społeczne.

W planie jest również  wykonanie bezpiecznego parkingu przy ZPS 

w Podlipiu, roboty remontowe  w budynku DW w Ujkowie Nowym.

W 2019 roku zostaną także  zakupione i zamontowane urządze-

nia małej architektury na placu rekreacyjnym przy ul. Cegielskiej 

w Ujkowie Nowym Kolonii.

Odbędą się remonty w szkołach.

W planach audyty energetyczne, projekty przebudowy kotłowni 

CO w przedszkolu w Bolesławiu  i w Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej  w Bolesławiu.

Będzie wykonana renowacja mogiły pomordowanych członków 

ruchu oporu z pomnikiem nagrobnym.

Kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Krzykaw-

ce, Krzykawie, zlewnia P2.

O postępie prac będziemy informować Państwa w kolejnych  

numerach „BP”. 

Odpowiedzi na te, a także na inne pytania dotyczące e-dowodu znajdą Państwo na stronie

www.gov.pl/web/e-dowod

 Czym jest e-dowód?
Gdzie i jak złożyć wniosek o e-dowód? Gdzie i jak zgłosić zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu?
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100 lat Pisarki!

W
ielu czytelników „Bolesław-
skich Prezentacji” czytało  
książki Natalii Rolleczek  pol-
skiej  pisarki, tworzącej głów-

nie dla dzieci i młodzieży.

W  dzieciństwie w  latach 1931-33 prze-

bywała w sierocińcu prowadzonym przez 

zakon sióstr felicjanek. W czasie II wojny 

światowej mieszkała w Krakowie. Znajo-

ma Karola Wojtyły. Była członkiem AK. 

 

Debiutowała w  1945. Od 1952 należa-

ła ZLP[.Jej powieść z autobiograficznymi 

wątkami „Drewniany różaniec” zosta-

ła zekranizowana przez Ewę i Czesława 

Petelskich w  1964]. Pisarka wystąpiła 

w tym filmie w roli… samej siebie. Powieść 

Zaczarowana noc stała się pierwowzo-

rem do filmu Zbigniewa Kuźmińskie-

go z  1967 roku o  takim samym tytule. 

 

Książka dla młodzieży „Kochana rodzinka 

i ja” została w 1976 roku uznana za naj-

popularniejszą przez czytelników Płomyka, 

W 1980 otrzymała nagrodę Prezesa Rady 

Ministrów za twórczość artystyczną dla 

dzieci i młodzieży).

 
Fabuła późniejszych  utworów  toczyła się  

drogą tematyki historycznej.

Pani Natalia jesień życia spędza na naszym 

terenie jako pensjonariuszka Domu Opieki 

Eden.

Piękna uroczystość w serdecznym gronie to 

najlepsza nagroda za dobre i uczciwe życie. 

Pani Natalia przyjęła ciepłe i  serdeczne 

życzenia zdrowia, spokoju i  uśmiechu 

na co dzień od wszystkich obecnych.   

 

200 lat pani Natalio!!!
BBB

Z MIŁOŚCI 

DO GÓR
Kto z nas nie lubi podróżować? Kto z nas nie 

jest ciekawy świata? Na pewno nie ucznio-

wie klasy II ZPS w Krzykawie. W niezwykłą 

podróż po najwyższych szczytach Europy, 

Azji i Afryki Zachodniej zabrał uczniów 

Bartłomiej Prychodko.  Zdobywca  pięcio-

tysięczników  w Nepalu - Kala Pattar 5643 m 

n.p.m, Chukhung Ri- 5600 m n. p. m ,  Rosji 

-Elbrus 5642 m n. p. m, Francji -Mt Blanc -4 

810 m n .p m, Gruzji zdobył szczyt Kazbek, 

Ararat w Turcji i, Jabal Tubkal  w Maroko 

i wiele innych. Nasz gość przyszedł na spo-

tkanie z ogromnym plecakiem wypełnionym 

niezbędnymi podróżnikowi wysokogórskie-

mu  sprzętem. Uczniowie mogli na chwilę 

poczuć się sami jak wytrawni podróżnicy 

przymierzając kurtki, buty, okulary, kask, 

rękawice .Możliwość wchodzenia do pucho-

wego śpiwora sprawiła dzieciom niezwykłą 

radość. Zainteresowanie wzbudzały liny, 

raki, uprząż alpinisty. Prezentując zdjęcia  

i filmy z podróży z pasją opowiadał o wszyst-

kich wyprawach. Spotkanie było niezwykle 

ciekawe dla uczniów i być może w niedale-

kiej przyszłości znajdą się wśród nich tacy, 

którzy podzielą pasję p. Bartka?

Dziękujemy bardzo- uczniowie kl. II wraz  

z wychowawcą. 

Wioletta Kopczyk

Przypominamy, iż:

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr Ewa Dychtoń pełni dyżur 

w Urzędzie Gminy Bolesław, 

ul. Główna 58 (pokój nr 21) 

w każdy wtorek

w godzinach od 12.00-14.00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

mgr Bartłomiej Prychodko 

pełni dyżur 

w Urzędzie Gminy Bolesław, 

ul. Główna 58 

w każdy poniedziałek

w godzinach od 15.00 - 16.30,  

pokój nr 21, 

tel.: (32) 6424-501, (32) 6424-071, 

wew. 104

Radni sołectwa Bolesław będą 

pełnić dyżur w każdy 

przedostatni piątek miesiąca 

w bolesławskim Dworze, 

ul. Główna 55, (pokój 102),

w godzinach od 18.00 do 19.30.

Informacja DYŻURY RADNYCH

Szanowni Państwo!
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XXIII Zima Prozy 2019 

„Patrz oczyma, fotografuj sercem”
„Fotografia jest dla mnie sztuką obserwacji. To umiejętność 

znalezienia czegoś interesującego w zwykłym miejscu. Odkry-

łem, że nie jest zbyt istotne co widać – istotne jest to, co potrafisz 

z tym zrobić”.

 Elliot Erwitt

Centrum Kultury w Bolesławiu miało przyjemność zorganizo-

wać wernisaż wystawy zdjęć autorstwa: Katarzyny Zawady-Pę-

giel, Dominiki Musialik, Elżbiety Walas, Marka Turleja, Łukasza 

Dwornika.

„Fotoobiektywni”, bo taki tytuł nosi wystawa, stanowi zbiór fo-

tografii zrobionych przez naszych artystów.

 Zdjęcia  to swoisty punkt widzenia na interesujące miejsca, 

ludzi i czas, który na chwilę się zatrzymuje. Dobry fotograf  

powinien mieć zdolność dostrzegania tego co dla większości 

jest niewidoczne.

Prezentowana wystawa fotografii ukazuje piękno płynące wprost 

z serca.

Na samym wernisażu, oprócz wielbicieli fotografii zjawiło się 

wielu… miłośników muzyki.

Atrakcją był koncert w wykonaniu uczniów Andrzeja Jasicy.

Wszystkich zachwycił wokal: Zuzanny Piotrowskiej, Laury Purc, 

Mai Krawczyk, Uli Kowalski.

„Zdjęcia powinny wypływać z nas, z tego co czujemy i najbar-

dziej kochamy. Wówczas efekty będą najlepsze i najbardziej nas 

satysfakcjonujące.” 

  

 BBB

Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje…
Blisko 50 osób napisało  list, inspirując się jednym ze słów z powyż-

szej retro wyliczanki.

List, który zmroził  niczym zimowe temperatury albo rozgrzał  

w chłodny czas.

Tak ogólnopolski Konkurs Literacki Zima Prozy odbył się nieco 

inaczej niż zwykle. Rozstrzygnięcie konkursu  odbyło się 22 lutego 

2019 roku w bolesławskim Dworze .

Jurorka Marina Zoń przeczytała i oceniła wszystkie te listy o miło-

ści, samotności, rozterkach w zimowej scenerii.

Oto  fragment z protokołu Jury wyniki:

DOROŚLI - I miejsce: „Świerczyna”(Kazimiera Janczy  Tęgoborze -Klucze), 

II miejsce: „Srebrny kot”(Katarzyna Rebuś Gumółka Bukowno), 

III miejsce: nie przyznano, wyróżnienie: „Mimikra”(Urszula Kale-

cińska-Kucik Bukowno)

2. MŁODZIEŻ LICEALNA - I miejsce: „FONIA”(Katarzyna Leśniak 

Olkusz)

3. SZKOŁY PODSTAWOWE (starsze klasy)

- I miejsce ex aequo: „Śnieżyca”(Barbara Bąchór Bogucin Mały)  

i „Miejska Driada” (Olga Kaziród Olkusz),

II miejsce ex aequo: „Premika” (Daria Marzec Chechło) i „Mojra” (Joanna 

Góźdź Klucze),

III miejsce ex aequo: „Rotacyzm” (Kinga Wilk Olkusz) i „Bartiks”(Bartosz 

Rolka Klucze),

WYRÓŻNIENIE: „Przytulia” (Aleksandra Nowakowska Zalesie Gol.), 

„Elżbieta Gryzelda” (Ewa Głowacka Ojców), „Mineralis”. (Amelia 

Piaskowska Olkusz)

4. SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY I - III) - I miejsce: „KAPI” (Kacper Woź-

niak Przeginia)

GRATULUJEMY!
 

 BBB
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REKLAMA REKLAMA

Dworsko i karnawałowo
Było karnawałowo, dworsko i sołecko!
Sołtys, Rada Sołecka Bolesławia wraz z Cen-

trum Kultury w Bolesławiu oraz OSP Bole-

sław zorganizowali dla najmłodszych wspa-

niałą zabawę. Były gry, muzyka, animacje.

Wszystko pod patronatem Wójta Gminy 

Krzysztofa Dudzińskiego.

Podczas żadnego balu karnawałowego nie 

może zabraknąć małego poczęstunku dla 

dzieci. Podczas takich zabaw dzieci szyb-

ko stają się spragnione i głodne. Tak było  

i tego dnia.

O tym, że dzieci uwielbiają takie wydarzenia  

i czekają na nie z zapartym tchem można 

przekonać się oglądając naszą foto-relację. 

  

 BBB.
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Aktywny Bolesław

P
rojekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu 

RPMP.09.01.01-12-0075/18

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Aktywny Bolesław”

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.12.2021

REALIZATOR PROJEKTU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Bolesławiu.

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany będzie w okresie 36 miesięcy tj. od stycznia 

2019 roku do grudnia 2021 roku.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawo-

dowa lub tylko społeczna 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wy-

kluczeniem społecznym na terenie Gminy.

Wybór Grupy Docelowej określony został na podstawie diagnozy sy-

tuacji przeprowadzonej przez pracowników beneficjenta w roku 2017 

poprzez analizę powodów korzystania ze wsparcia klientów GOPS Bo-

lesław oraz analizę sytuacji środowiskowej na terenie gminy.

Projekt zakłada większy udział liczbowy kobiet, jest to odpowiedź na 

wyrównywanie barier i nierówności płci na aktywizowanym obszarze.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika,

Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację 

kompleksowych usług z zakresu aktywizacji społeczno – zawodo-

wej uczestników projektu,

Realizacja pracy o charakterze socjalnym na rzecz klientów GOPS,

Realizacja aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjali-

zowanymi podmiotami w formie zlecenia zadania publicznego  

– w przypadku zdiagnozowanych potrzeb.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 900 451,01 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 764 670,05 zł.

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO: 135 780,96 zł.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku 

realizacji projektu przy założeniu iż w pierwszym miesiącu każdego 

roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projek-

tu, spośród których zostanie wybranych 20 osób zgodnie z kryteria-

mi i punktacją określoną we wniosku o dofinansowanie. W roku 

2019 planujemy rekrutację co najmniej 20, w roku 2020 I kwartał 

- co najmniej kolejne 20 osoby, w I kwartale 2021 roku – przewi-

dujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich 

uczestników – 60 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres 

korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt  

z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Bolesławiu, tel.:  32 642 40 34.

Z oświadczeniem po dopłaty

W tym roku po raz drugi rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 
2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, 

tak jak było to w 2018r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r. 

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przy-

znanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych 

mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność do-

datkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płat-

ność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-

2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić 

brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności zło-

żonego w 2018r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatno-

ści, co w roku 2018.

Jeżeli działki rolnika zostały objęte nowo wyznaczonymi obszarami 

ONW, a nie ubiegał się w ubiegłym roku o przyznanie takiej pomocy 

– w tym roku nie będzie mógł złożyć oświadczenia. O płatności trzeba 

będzie wystąpić z pomocą aplikacji eWniosek.

 

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR.  

Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za po-

średnictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje 

data stempla pocztowego. 

W ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papiero-

wej skorzystało prawie 50 tys. małopolskich rolników. Z kolei blisko 70 

tys. rolników przesłało do Agencji wnioski o dopłaty drogą elektronicz-

ną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 
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Informacja

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

BOLESŁAW UL. GŁÓWNA 46 (GOPS) TEL. 32 62-00-126

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE:

LEK. MED. PSYCHOTERAPEUTA

PSYCHOLOG

RADCA PRAWNY

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

ZAPRASZAMY PO BEZPŁATNĄ, PROFESJONALNĄ POMOC, PORADNICTWO I DORADZTWO W ZAKRESIE 

UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY W RODZINIE.

Alan Sikora
Z-ca Przew. Rady Sołeckiej Sołectwa Bolesław

REKLAMA
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W dniu 14 lutego 2019 roku odszedł od nas człowiek o życio-

rysie tak bogatym, iż mógłby obdzielić nim co najmniej kilka osób 

– Józef Liszka.

Urodził się 19 listopada 1930 roku w Krzykawie i do końca 

w niej mieszkał.

Podczas II wojny światowej przymusowo pracował w dworze pań-

stwa Boguckich w Krzykawce. Jak sam o sobie napisał: ,,od dziecka 

marzyłem, by zostać tokarzem”. W 1949 roku ukończył Państwo-

we Gimnazjum Mechaniczne w Olkuszu. Otrzymał dyplom cze-

ladnika. Mógł wykonywać prace tokarskie, ślusarskie i kowalskie. 

W 1952 roku otrzymał dyplom technika mechanika. 

W latach 1952-1954 podjął pracę w Państwowej Komisji Planowa-

nia Gospodarczego przy Radzie Ministrów w Warszawie. W 1955 

roku rozpoczął pracę w Zakładach Górniczo-Hutniczych ,,Bole-

sław”. Upodobania do ekonomii spowodowały, iż rozpoczął zaocz-

ne studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki na Wydziale 

Przemysłu w Warszawie. Nie kończąc ich, podjął naukę na Dwu-

letnim Studium Zarządzania i Gospodarowania w Przemyśle przy 

Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, ukończył je w 1964 

roku, a następnie w 1972 roku ukończył studia wieczorowe na Aka-

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i otrzymał dyplom inżynie-

ra mechanika. 

W 1980 roku podjął pracę w Zakładach Remontowo-Monta-

żowych Przemysłu Metali Nieżelaznych w Piekarach Śląskich, gdzie 

pełnił funkcję dyrektora technicznego i naczelnego. Po czterech la-

tach wrócił do Zakładów Górniczo-Hutniczych ,,Bolesław” w Bu-

kownie. Na emeryturę przeszedł w 1990 roku. 

W okresie powojennym zapotrzebowanie na pewne zawody 

skutkowało nakazami pracy. Tak też było z Panem Józefem. Nie 

zawsze mógł pracować, tam gdzie chciał, a raczej tam, gdzie go skie-

rowano. Swoje umiejętności i wiedzę przekazywał, pracując na ,,pół 

etatu” w Biurze Projektów Budownictwa Specjalnego w Warszawie, 

Biurze projektów Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach, 

Zespole Szkół Zawodowych na Skałce oraz Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Bukownie i Gminnym Ośrodku Kultury (póź-

niej Centrum Kultury im. M. Płonowskiej) w Bolesławiu. 

     Zainteresowanie historią, rzeźbą i malarstwem u Pana Józefa 

było od młodzieńczych lat. Poważnie zajął się historią po śmierci 

ukochanej żony Gabrieli w 1988 roku. Chociaż, jak pisał Pan Jó-

zef, jego pierwszy artykuł ukazał się w 1956 roku, w piśmie ,,Nasza 

Huta”. Pismo wydawały Zakłady Górniczo-Hutnicze ,,Bolesław”. 

Historię polubił, słuchając opowieści swojego ojca, Juliana. Julian 

Liszka brał udział w walkach na frontach od Warszawy po Ki-

jów w latach 1919–1920. W wojsku pełnił funkcję sapera. Przez 

całe życie miał przezwisko ,,saper”, w wojsku zdobył zawód cieśli. 

Podczas kryzysu gospodarczego został zwolniony z pracy. Założył 

wtedy firmę ciesielską. Firma zajmowała się budową domów. Zimą 

1939 roku podczas remontu zabudowań dworskich przy dworku 

w Krzykawce, zajmujący dworek Niemcy spisali robotników i zapi-

sali wszystkich trzech jako cieśle. Ojciec Pana Józefa po wojnie pra-

cował w ZGH, zajmował się również gospodarką rolną. Pierwsza 

książka Józefa Liszki ukazała się w 1990 roku, a były to ,,Legendy 

i podania znad brzegów białej Przemszy”. I tak poszło dalej. Kolejne

wydawnictwa historyczne i niezwykle cenne: Bolesławskie Zeszy-
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ty Historyczne, których było kilkadziesiąt. Poświęcone one były 

historii, ludziom i wydarzeniom ,,Małej Ojczyzny”, której Liszka 

poświęcił długie lata. Wszyscy uczyliśmy się z wydawnictw i arty-

kułów Pana Józefa. Wartość lokalnej kultury, Pan Józef przybliżał 

czytelnikowi jak nikt inny.

Angażował całe rodziny do tego, aby wspólnie szukać przodków, 

tradycji, wspólnoty, choćby w serii BZH z cyklu z ,,Babcinej półecz-

ki…”. Trudno jest oszacować dokładnie ilość artykułów w różnych 

pismach, ale było ich ok. 500. Można wyliczyć niektóre wydawnic-

twa, do których pisał: ,,Rudy i metale nieżelazne”, ,,Wiadomości 

Warsztatowe”, ,,Siarka”, ,,Sympozjum Techniki Wibracyjnej”, ,,Spo-

tkania z Zabytkami”, Twórczość Robotników”, ,,Przegląd Olkuski”, 

,,Merkuriusz Strażacki”, ,,Hutnik”, ,,Echo Kombinatu”, ,,Własnym 

Głosem”, ,,Kronika Miasta Bukowna” (jako redaktor i współzało-

życiel), ,,Kurier Sławkowski”, ,,Polska Zbrojna”, ,,Wojsko i wycho-

wanie”, ,,Bolesławskie Prezentacje”, ,,Korzenie” (współzałożyciel 

i redaktor naczelny), ,,Turystyka”, ,,Wiadomości Zagłębia”, ,,Ekspres 

Zagłębiowski”. Były też nagrania telewizyjne ( ,,Polonia”, ,,TV Ka-

towice”) i radiowe oraz liczne wywiady. 

Był członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich, Oddział Będzin. 

To tak w skrócie, ponieważ kolejną dziedziną, którą uwielbiał, było 

rzeźbiarstwo. 

Pan Józef mówił, że: ,,mimo iż to ciężka praca, to dobrze się 

przy niej myśli o wszystkim”. Rzeźbą zainteresował się w wojsku. 

W 1949 roku służył w 25 Brygadzie PO ,,Służba Polsce” w Rusku 

na Dolnym Śląsku. 

Rzeźba towarzyszyła mu do momentu, kiedy zdrowie nie 

pozwalało na dźwiganie kloców drewna, a uderzania w dłuta 

przychodziły z trudem. Stworzył ok. 300 rzeźb z drewna, ale  

i odlewów z betonu. Można tu przytoczyć figurę św. Franciszka 

do pustej kapliczki w Krzykawie z 1895 roku. Poprzednią figurę 

skradziono i aby przechodzień nie kłaniał się pustej kapliczce Pan 

Józef wstawił tam św. Franciszka. Powstała wtedy jedna z piękniej-

szych i wdzięczniejszych książek Pana Józefa, ,,Przydrożni świad-

kowie historii” o kapliczkach Gminy Bolesław. Nad drzwiami ko-

ścioła w Krzykawce znajdują się płaskorzeźby głów św. Piotra i św. 

Pawła autorstwa Józefa Liszki.

Brał udział w indywidualnych i zbiorowych wystawach w Pol-

sce i za granicą. Jako członek miłośników historii Bolesławia przy-

czynił się do odnalezienia miejsca po gródku średniowiecznym 

w Krzykawce. W połowie lat osiemdziesiątych konserwatorzy 

wykonali badania w owym miejscu, potwierdzając przypuszczenia 

Józefa Liszki. Jego fascynacja powstaniem styczniowym zaowoco-

wała książką ,,Pamięć powstania styczniowego 1863 na Ziemi 

Olkuskiej”. Chęć przywrócenia świetności bardzo zniszczonym 

dworkom znajdującym się na terenie gminy (Bolesław i Krzykaw-

ka), przyniosła plon artykułów oraz zeszyty historyczne na temat 

zabytków. Odbyły się spotkania z władzami miejskimi i woje-

wódzkimi. Utrzymywał kontakt z ostatnim właścicielem dworku 

w Krzykawce Stefanem Boguckim (zm. w 1995 r.). Można rzec, 

udało się. W gminie mamy dwa piękne dworki, z czego Pan Józef 

był ogromnie dumny. Przez lata chętnie brał udział w spotkaniach 

autorskich organizowanych dla dzieci i młodzieży. Jego działal-

ność wzbudzała zawsze ogromne zainteresowanie. Powstawały 

prace magisterskie i artykuły na jego temat. Działalność i twór-

czość Pana Józefa Liszki jest wciąż odkrywana.

     Za swoje zasługi otrzymał liczne odznaczenia, medale, nagrody, 

dyplomy, wyróżnienia, podziękowania i gratulacje. 

Oto niektóre z nich:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, 

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal-Salon De Mai 1991 w dziedzi-

nie rzeźby, Nagroda Wojewody Katowickiego (za upowszechnianie 

kultury), Srebrna odznaka Zasłużonego w Rozwoju Województwa 

Katowickiego, Odznaka zasłużonego Pracownika Kombinatu Gór-

niczo-Hutniczego. W 2004 roku otrzymał tytuł ,,Honorowego 

Obywatela Gminy Bolesław”, a w czerwcu 2007 roku tytuł ,,Zasłu-

żony dla Miasta Bukowno”. W 2010 roku Pan Józef otrzymał tytuł 

,,Kawalera Orderu Św. Stanisława”. 

                                                                                         Dr Tomasz Sawicki
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