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To niedzielne popołudnie i wieczór zapamiętamy w gmi-
nie Bolesław na długo. I choć Dożynki to święto rolni-

ków,  którzy  tego  dnia  dziękują  za  obfite  plony  i  owocne 
zbiory, to przecież bawić mogą się tego dnia wszyscy, któ-
rym wakacyjnej rozrywki było jeszcze za mało. 

Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Bolesławia skorzystali z tej 
okazji i byli z nami do ostatnich taktów muzyki. W doskonały 
humor wprawił wszystkich zespół Soleo. Bez względu na wiek, 
płeć i upodobania muzyczne, wszyscy zebrani pod sceną bole-
sławianie śpiewali na całe gardła zarówno doskonale znane pio-
senki o Ani i Hani czy Słodko-słodkiej, jak i zupełnie świeżutki 
utwór o landrynkowych ustach, pokrzykując do tego wraz z ze-
społem „Dajesz, dajesz, nie przestajesz!”. I pomyśleć, że zaczęło 
się zupełnie spokojnie, tradycyjnie i wcale nie w Bolesławiu… 
Choć dożynki odbywały się w „stolicy” naszej Małej Ojczy-
zny, to gospodarzem święta byli w tym roku mieszkańcy 
Lasek i to właśnie z tego sołectwa wyruszył w tym roku ko-
rowód dożynkowy. Pod bolesławskim dworem starostwie 
dożynkowi – Jolanta Fulbiszewska i Zbigniew Czerniak – 
przekazali bochen chleba gospodarzowi gminy, Wójtowi 
Gminy Bolesław, a proboszczowie ze wszystkich parafii na-
szej gminy odmówili wspólną modlitwę i poświęcili chleb 
oraz symbolizujące obfite zbiory wieńce dożynkowe. Zgod-
nie ze zwyczajem wieńce musiały zostać „ośpiewane”. Tra-
dycji tej dopełniło Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach. 
Z każdą kolejną chwilą pod dworem było już jednak co-
raz mniej poważnie, coraz głośniej i coraz bardziej wesoło. 
Były też gorące sąsiedzkie emocje, a wszystko to za sprawą 
potyczek sołeckich „Heca na 12 fajerek”. Na realizację tego 
projektu dofinansowanie z programu „Działaj Lokalnie IX” 
pozyskała nieformalna grupa DziałaMY utworzona przez pra-
cowników Centrum Kultury w Bolesławiu. Reprezentujące 
sołectwa drużyny musiały zmierzyć się z rzutem snopkiem, 
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strzałami na bramkę i strzelaniem z łuku, a do tego stworzyć 
wyjątkową kolekcję „Moda Wiejska 2016”. I choć zarówno 
kreacje, jak i konkurencje były z przymrużeniem oka, to jed-
nak rywalizacja była całkowicie poważna, o czym najlepiej 
świadczyły minimalne różnice punktów, jakie uzyskały po-
szczególne sołectwa. Zwycięstwo należało jednak do Kolonii. 
Po takich emocjach wszystkim należało się coś dla ducha i... ucha. 
Ucztę muzyczną zafundował więc zespół z IV LO w Olkuszu, który 
wystąpił w podwójnej roli: gościa i gospodarza, bo grupę tworzą 
m.in. młodzi mieszkańcy Bolesławia. Natalia Balik, Kinga Mu-
zyk, Patryk Grybski, Grzegorz Todor i Borys Dudziński, wsparci 
przez instruktora Centrum Kultury Andrzeja Jasicę, przypo-
mnieli hity z młodości nieco starszego pokolenia, które jednak 
równie chętnie śpiewała zgromadzona przy scenie młodzież.  
Wszystkim mieszkańcom gminy – za wspaniałą atmosferę i do-
skonałą zabawę podczas Gminnych Dożynek, a sołtysowi Aga-
cie Czerniak i Radzie Sołeckiej Lasek, za zaangażowanie w przy-
gotowanie uroczystości dziękują organizatorzy – Wójt Gminy 
Bolesław oraz Centrum Kultury w Bolesławiu.

Iwona Pilarz

PODZIĘKOWANIA WÓJTA GMINY BOLESŁAW
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 

zaangażowali się w organizację Gminnych Dożynek w Bo-
lesławiu. Szczególnie serdecznie pragnę podziękować Go-
spodarzom tegorocznych Dożynek: Sołtysowi Lasek Aga-
cie Czerniak, Radzie Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich 
i Strażakom oraz starostom Jolancie Fulbiszewskiej i Zbi-
gniewowi Czerniakowi. Dziękuję wszystkim Kołom Gospo-
dyń Wiejskich i Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu 
Gminy Bolesław oraz sołtysom i drużynom uczestniczą-
cych w Potyczkach Sołeckich za udział i dobrą zabawę.

Krzysztof Dudziński
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Podziękowanie za plony
Otwierajcież nam tu szeroko wierzeje
Bo już się na polu, żaden kłos nie chwieje
Otwierajcież nam tu szeroko i wrota
Przynosimy wieniec ze szczerego złota
Plon niesiemy plon, w ten nasz Boży dom

29 sierpnia, uroczyście i z pokorą, rolnicy z  parafii rzym-
sko-katolickiej w Krzykawce podziękowali za zebrane plony. 
Zgromadzeni w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w skupieniu 
wysłuchali kazania księdza Jana Światowca i przemówienia 
wójta pana Krzysztofa Dudzińskiego.

W imieniu naszych parafian składam serdeczne podzięko-
wanie wójtowi naszej Gminy za to, że  wraz z małżonką był 
z nami w ten szczególny dzień. Głęboko w serca zapadły nam 
Jego słowa o szacunku dla chleba i dla ciężkiej pracy rolnika. 
Na zakończenie gospodynie z KGW w Krzykawce zaśpiewa-
ły piękną pieśń „Nie bądź smutna o Panno Maryjo”, za którą 
zostały nagrodzone licznymi brawami. Po uroczystej mszy 
na uczestników czekał skromny poczęstunek, przygotowany 
przez gospodynie KGW z Krzykawki, która w tym roku była 
ospodarzem dożynek parafialnych.

Sekretarz KGW – J. Krawczyk

15sierpnia br. w Parafii Polskokatolickiej pw. św. Barba-
ry w Krzykawie – Małobądzu zgodnie z tradycją odby-

ły się Dożynki Sołecko – Parafialne. Gospodarzami tegorocz-
nych Dożynek było Sołectwo Ujków Nowy. 

Uroczystość rozpoczęła się przed Domem Wiejskim w Ujko-
wie Nowym. Kolejno, w asyście góralskiej muzyki, w kierunku 
Kościoła Polskokatolickiego w Krzykawie-Małobądzu wyruszył 
barwny korowód. Przed kościołem starostowie Dożynek Kata-
rzyna Starczynowska i Bogusław Chojowski przekazali chleb 
dożynkowy na ręce gospodarza Gminy wójta Krzysztofa Dudziń-
skiego. Uroczystą mszę świętą poprowadził Ordynariusz Diece-
zji Krakowsko Częstochowskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Infułat 
Antoni Norman, natomiast kazanie wygłosił jego syn Diakon 
Bartosz Norman. Popołudnie artystycznie uświetniły występy 
zespołów: „Wolbromiacy”, „Dolina Dunajca” oraz „Góral Power”.

(red.)

Dożynki Sołecko-Parafialne 
w Krzykawie-Małobądzu
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17  czerwca  br.  odbyła  się  pre-
miera  spektaklu  pod  tytułem 

„Żona dla księcia”, przygotowana przez 
uczniów,  rodziców,  nauczycieli  i  pra-
cowników Publicznego Gimnazjum  im. 
KEN w Bolesławiu. 

Przedstawienie okazało się wspaniałą 
niespodzianką i prawdziwą podróżą przez 
czas, w zaczarowany świat dziecięcych lat. 
Sztuka nie była wyłącznie streszczeniem 
literatury dziecięcej. Dzięki zastosowa-
nym znakom teatralnym przekształciła się 
w efektowne widowisko, które już prze-
szło do historii jako prawdziwa teatralna 
perełka! Spektakl wyreżyserowany przez 
Agatę Borkiewicz i Iwonę Sośnierz, na-
brał nowej, bardziej nowoczesnej formy 
scenicznej, charakteryzującej się humo-
rem, dowcipem i typowym dla komedii 
– pomyślnym zakończeniem. Sztuka już 
od pierwszych chwil wprowadziła widzów 
w wesoły i pogodny nastrój. Królewski 
dwór został zastąpiony barem „U Prin-
ce’a”, a wielki bal przypominał modny dziś 
casting. Nie zabrakło też szczypty ironii, 
oczywiście na temat mężczyzn i kobiet, 
no i ta rodzinka Kopciuszka... Baśniowe 
postaci zachowywały się całkiem zwyczaj-
nie, nie kryjąc ani wad, ani zalet, ani cech 
charakterystycznych dla „księżniczek” 
żyjących w XXI wieku – szczególnie tych, 
które chcą poślubić księcia! Z wielką daw-
ką humoru reżyserki cechy te uwypukliły, 
dzięki czemu naprawdę można było się po-
śmiać.

Na szczególne uznanie zasługuje gra 
aktorów, którzy – mimo amatorskiej pod-
budowy – reprezentowali wysoki poziom 
artyzmu scenicznego. Do tego ciekawa 
scenografia, minimalistyczne zagospoda-
rowanie sceny, niebagatelne kostiumy, gra 
światłem- współtworzyły naprawdę do-
bre przedstawienie. I tyle wystarczy, żeby 
aktorzy, wpływając na emocje widzów, 
pokazali na co ich stać. Niczym wulkany 
energii tryskali ironią i ciętą ripostą. Sztu-
ka przebiegała intensywnie i żwawo. Wi-
downia raz po raz wybuchała śmiechem  
i nagradzała aktorów oklaskami. Taka 
żywa i spontaniczna reakcja publiczności 
to najlepsza gwarancja sukcesu sztuki. 
Sam scenariusz – oparty na dziełach na-
wet największych mistrzów dramatu – nie 
wystarczy. Tu potrzeba czegoś więcej – ob-
sady, która potrafi oddać niezwykły klimat 
baśniowej fabuły, przeniesionej do współ-
czesnej rzeczywistości.

Niezwykle miło zaskoczyła wszyst-
kich niebywała gra uczniów. Odtwórcy 

Żona dla Księcia 
została wybrana!

tytułowych postaci, Dominika Cymbała 
i Aleksander Czerniak, dali spektaklowi 
dużo świeżości, wrażliwości i młodzień-
czej radości, ale również scenicznej doj-
rzałości. Oliwia Kufel i Gabriel Pawełczyk 
zaprezentowali w odgrywanych przez 
siebie kreacjach lekkość formy, a przede 
wszystkim naturalność i wyważenie 
emocji, co jest rzeczą niezwykle trudną 
nawet dla osób z przygotowaniem ak-
torskim. Uwagę publiczności przykuła 
również rola grana przez Karolinę Ziębę. 
Do udanych należy zaliczyć występ Oliwii 
Kuli, która bardzo dobrze poradziła sobie  
z rolą starszej córki Macochy. Jej postać 
okazała się młodą, ale konkretną i pragma-
tycznie oceniającą sytuację rodzinną osób-
ką o silnym i zdecydowanym charakterze. 
O ile postać graną przez Mariolę Paweł-
czyk trzeba ocenić krytycznie, o tyle jej 
kreacja okazała się niezwykle żywiołowa 
i dynamiczna, czym za każdym razem wy-
woływała ogólny entuzjazm publiczności.

Z całą pewnością najmniej komfortowo 
czuli się sami nauczyciele, którzy z roli 
„oceniających” stali się osobami „ocenia-
nymi”. Jednak ich kapitalna gra spotkała 
się z najwyższą notą i uznaniem widzów. 
Z łatwością żonglowali nastrojami i robili 
to naprawdę profesjonalnie. Każda kwestia 
wypowiedziana w przedstawieniu przez 
tę grupę aktorską (niepodobna oceniać 
każdego aktora z osobna i klasyfikować ich 
role według jednolitej miary artystycznej) 
jest wyraźna, wykończona i spuentowana. 
Ale sztuka mówienia to jedna rzecz – nieje-
den mógłby powiedzieć, że ta umiejętność 
jest naturalnie wpisana w zawód nauczy-
ciela! Dlatego druga ważna rzecz to ruch 
sceniczny i umiejętne dotarcie do wy-
obraźni odbiorców. Prawda o spektaklu 
jest taka, że żyje on każdym gestem, mimi-
ką i osobowością aktorów, wcielających się 
w różne role. Dopiero kiedy powiążemy 
te wszystkie elementy w całość, otrzyma-
my teatr, w którym nikt się nie nudzi.

Z pewnością ostatecznego efektu, który 
można zawrzeć w trzech słowach: „suk-
ces”, „sukces”, „sukces”, nie byłoby bez 
twórców scenografii (Joanna Pietrasie-
wicz), muzyki (ks. Grzegorz Ziental), in-
spicjentów (Anna Macek, Jacek Pierwocha, 
Patryk Gil), no i oczywiście tytanicznej 
pracy reżyserek, Agaty Borkiewicz i Iwony 
Sośnierz. Potwierdzeniem, że nie są to tyl-
ko puste słowa, jest zakończenie spekta-
klu, kiedy widownia (wypełniona po brze-
gi) totalnie oszalała! Owacjom na stojąco 
nie było końca.

„Żona dla księcia” to drugi udany wy-
stęp sceniczny nauczycieli Publicznego 
Gimnazjum im. KEN w Bolesławiu, co zo-
bowiązuje pomysłodawców tego przedsię-

wzięcia do kontynuowania dobrej tradycji 
przedstawień teatralnych. Zatem liczymy 
na kolejne spotkania z Melpomeną. 

Aneta Pomierna
Całość recenzji można przeczytać na stronie 
internetowej Publicznego Gimnazjum im. KEN 
w Bolesławiu (gimboleslaw.edupage.org).
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Choć zabrzmiał  już pierwszy, wrześniowy dzwonek, niektó-
rzy żyją jeszcze wakacjami -my chcielibyśmy na chwilę wró-

cić do czerwcowych podsumowań osiągnięć uczniów Publiczne-
go Gimnazjum w Bolesławiu. Być może staną się inspiracją dla 
uczniów do jeszcze większej i bardziej wytężonej pracy w  no-
wym roku szkolnym. 

Najlepszym uczniem w roku szkolnym 2015/2016 została Ga-
briela Stempniewska z klasy III a, która w wyniku rocznej klasy-
fikacji uzyskała najwyższą średnią w gimnazjum – tj. 5,39  i wzo-
rowe zachowanie. Tytuł PRYMUSA GIMNAZJUM w roku szkolnym 
2015/2016 ze średnią ocen w klasie pierwszej: 4,85; ze średnią ocen 
w klasie drugiej: 5,20 i średnią ocen: 5,39 w klasie trzeciej otrzymuje 
Gabriela Stempniewska, uczennica klasy III a. 

W wyniku rankingu na najlepszego sportowca gimnazjum w roku 
szkolnym 2015/2016 zwyciężył Filip  Imielski z klasy III b, któ-
ry uzyskał 219 punktów, II miejsce zajęła Dominika Masłowska 
z klasy II, która zdobyła 149punktów, a na III miejscu uplasowała 
się Karolina Zięba z klasy II, która uzyskał łącznie 120 punktów, 
na IV miejscu znalazła się Beata Jaworecka z wynikiem 116 punk-
tów, a na V Sebastian Pałka z klasy III b z wynikiem 73 punkty.

W bieżącym roku szkolnym po raz trzeci w historii gimnazjum 
ogłoszono konkurs na najlepszego ucznia gimnazjum. Przez cały rok 
szkolny uczniowie naszej szkoły pracowali, by uzyskać jak najwię-
cej punktów w następujących kategoriach: średnia ocen, frekwencja, 
osiągnięcia, praca w organizacjach szkolnych oraz udział w akcjach 
charytatywnych i wolontariacie. Dodatkowym kryterium było po-
czynienie w ciągu roku szkolnego największych postępów. Komisję 
Oceniającą stanowili przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Ro-
dziców i Szkolnej Rady Uczniowskiej, którzy pracowali pod prze-
wodnictwem dyrektora. Po rozpatrzeniu wniosków wychowawców 
i podliczeniu punktów zgodnie z regulaminem wyłoniono pięcioro 
najlepszych uczniów. Otrzymali oni nagrody specjalne ufundowane 
przez sponsorów oraz Radę Rodziców. Dodatkowo nagrody otrzy-
mają także uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, 
najwyższą frekwencję, uzyskali największe sukcesy w konkursach 
i zawodach sportowych oraz aktywnie pracowali w organizacjach 
szkolnych. 
Wyniki konkursu na najlepszego ucznia gimnazjum:
I miejsce – Michał Furmański, który uzyskał 2560 punktów
II miejsce – Anna Mirek, która zdobyła 505 punktów
III miejsce – Beata Jaworecka, która otrzymała 468 punktów
IV miejsce – Gabriela Stempniewska, która zdobyła 405 punktów
V miejsce – Filip Imielski z wynikiem 370 punktów.

Największy postęp w nauce poczynili w tym roku szkolnym: Lau-
ra Wadas, Łukasz Łaskawiec oraz Michał Furmański. 

W tym roku po raz pierwszy została też przyznana nagroda im. 
Anny Marcjan dla najlepszego chemika gimnazjum, która ma na celu 
uczczenie pamięci Pani Anny Marcjan – wieloletniego nauczyciela 
chemii w bolesławskim gimnazjum oraz promowanie uczniów, któ-
rzy interesują się chemią i pogłębiają swoją wiedzę w tym zakresie, 
zdobywają sukcesy w konkursach chemicznych, przygotowują i re-
alizują projekty edukacyjne, biorą udział w programach propagują-
cych wiedzę przyrodniczą, systematycznie uczestniczą w zajęciach 
koła chemicznego oraz dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami 
z innymi. Fundatorem Nagrody im. Anny Marcjan, która ma charak-
ter specjalnego stypendium dla najlepszego chemika jest Pan Jerzy 
Marcjan, mąż Pani Ani. W tym roku laureatem nagrody został Alek-
sander Czerniak.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymają w bieżącym roku szkol-
nym uczniowie, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75. Są to: 

Gabriela  Stempniewska (5,39), Weronika  Sadzawicka  (5,17), 
Oliwia Kula (5,00), Beata Jaworecka (4,88), Julia Pietrzyk (4,87), 
Anna Mirek (4,83). Stypendia za najwyższe wyniki sportowe trafią 
do Filipa Imielskiego, Beaty Jaworeckiej i Sebastiana Pałkiz klasy 
IIIb oraz Dominiki Masłowskiej i Karoliny Zięby z klasy II. Certyfi-
katy za najwyższą frekwencję w szkole w roku szkolnym 2015/2016 
otrzymają: z klasy I a: Patrycja Dąbek i Angelika Zawodzińska, 
z klasy I b: Natalia Kopczyńska i Piotr Pietras, z klasy II: Alicja 
Krawiec. Certyfikaty wręczamy uczniom, którzy uzyskali frekwencję 
nie niższą niż 95%. Certyfikat taki uprawnia uczniów do wybrania 
dnia wolnego od pytania w I okresie nowego roku szkolnego. Ucznio-
wie klas III, którzy uzyskali wysoką frekwencję otrzymają nagrody 
rzeczowe. Są to: Adrian Hyla, Laura Wadas, Karol Żurek z klasy III 
a oraz Beata Jaworecka, Weronika Sadzawicka i Michał Furmań-
ski z klasy III b.
Osiągnięcia w konkursach wiedzy i konkursach artystycznych 

Najwyższymi osiągnięciami może się poszczycić nasz mistrz ro-
botyki – uczeń klasy III b, Michał Furmański, który zajmuje czo-
łowe miejsca w konkursach budowy robotów organizowanych 
w kraju i za granicą. Tylko w tym roku Michał zajął trzy I miejsca 
podczas Festiwalu Robotów w Chorzowie, I i III miejsce w Między-
narodowym Turnieju Robotów w Rybniku, dwa I i jedno II miej-
sce w Turnieju Robotyki Amatorskiej o Puchar Imperium Techniki 
w Rzeszowie, I i III miejsce w Festiwalu Robotyki Robocomp 2015 
zorganizowanym w Krakowie przez Koło Naukowe „Intergra” dzia-
łające przy Akademii Górniczo – Hutniczej, dwa II miejsca na Festi-
walu Robotów zorganizowanym w Opolu oraz trzy I miejsca i czte-
ry II na Festiwalu Robotów QBot w Krakowie. Przez kilka tygodni 
dwuosobowe zespoły z całej Polski realizowały zadanie rekrutacyjne 
związane z tematem: Miejsca pamięci – materialne świadectwo wy-
darzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. 1 czerw-
ca 2016 roku 230 najwyżej ocenionych zespołów spośród 868 
zgłoszonych do udziału w projekcie zasiadło w ławach poselskich, 
by przeprowadzić debatę i zagłosować nad projektem wcześniej 
przygotowanej uchwały. Tegorocznymi posłami na XXII sesję Sejmu 
Dzieci i Młodzieży odbywającą się w Warszawie byli uczniowie klasy 
I a: Oliwia Kufel i Szymon Żerdziński. Ich projekt otrzymał jeden  
z najwyższych wyników w województwie małopolskim.
Anna Mirek, Gabriela Stempniewska, Magdalena Kotarba, Ga-

briel Pawełczyk i Kinga Wojewoda zostali finalistami Małopolskie-
go Konkursu Wiedzy o Chorwacji. Gabriela Stempniewska została 
też finalistką wojewódzkiego konkursu „Nadzieja umiera ostatnia” 
– losy Żydów w wymiarze regionalnym w czasie II wojny światowej” 
w kategorii praca multimedialna. Anna Mirek zakwalifikowała się 
do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla 
uczniów gimnazjów oraz zajęła VIII miejsce w etapie okręgowym 
Olimpiady Zdrowego Stylu Życia. Filip  Płonka  zakwalifikował się 
do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego 
dla uczniów gimnazjów. Filip Gil zajął III miejsce na Festiwalu Robo-
tów zorganizowanym w Opolu oraz III miejsce na Festiwalu Robotów 
QBot w Krakowie. Podczas Festiwalu Robotów w Chorzowie Patryk 
Gil uzyskał III, a Filip Gil IV miejsce. Gabriela Stempniewska zajęła 
I miejsce w XI Powiatowych Potyczkach Teatralnych. Weronika Sa-
dzawicka i Aleksandra Sdebel zajęły I miejsce w powiatowym kon-
kursie plastycznym „Ekologia wielkiego formatu”. Aleksander Czer-
niak zdobył III miejsce w V Powiatowym Konkursie Chemicznym 
o tytuł Najlepszego Chemika. W IV Powiatowym Językowym Konkur-
sie Czytelniczym Filip Gil uzyskał III miejsce, a Gabriela Stempniew-
ska zdobyła wyróżnienie. Natalia Kwiecińska otrzymała wyróżnie-
nie w powiatowym konkursie pierwszej pomocy przedmedycznej 

Osiągnięcia uczniów Publicznego Gimnazjum im. KEN w Bolesławiu
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„Na mnie zawsze możesz liczyć”. Anna Mirek została wyróżniona 
w konkursie powiatowym „Pamięć śladów – śladami pamięci” – 
miejsca pamięci narodowej na ziemi olkuskiej. Michał Furmański 
zajął III miejsce w Formach Plastycznych Powiatowego Festiwalu 
Kultury 2016. Anna Mirek i Gabriel Pawełczyk zdobyli IV miejsce 
w powiatowym konkursie „Patroni naszych szkół” zorganizowanego 
podczas XXI Rajdu Wiosennego. Filip Płonka zajął I miejsce w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Języków Obcych. Julia  Pietrzyk zajęła 
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literacko–Plastycznym pt. 
„Historia mojej rodziny jest bardzo ciekawa” Kamil Liberski zdobył 
III miejsce w gminnym konkursie historycznym „Początki Państwa 
Polskiego”. 
Osiągnięcia sportowe
BADMINtON: Filip Imielski, Sebastian Pałka i Kacper Gonera 

zajęli I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży w Badmin-
tonie Drużynowym Chłopców, a Filip  Imielski, Sebastian  Pałka 
i Kacper Kieres – III miejsce w MałopolskiejGimnazjadzie Młodzie-
ży w Badmintonie Drużynowym Chłopców; Dominika Masłowska, 
Beata  Jaworecka, Karolina  Zięba i Alicja  Krawiec wywalczyły 
I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży w Badmintonie 
Drużynowym Dziewcząt, a Dominika Masłowska, Beata Jaworec-
ka, Karolina Zięba – V miejsce w MałopolskiejGimnazjadzie Mło-
dzieży w Badmintonie Drużynowym Dziewcząt; Filip Imielski zajął 
I miejsce, Beata Jaworecka – II miejsce, Karolina Zięba – III miejsce 
i Dominika Masłowska – V miejsce w Otwartym Turnieju o „Złotą 

Rakietkę”; Filip Imielski wywalczył V miejsce w Otwartym Turnieju 
Badmintona, a Dominika Masłowska IV miejsce w VI Memoriale im. 
A. Pulchnego w badmintonie
LEKKOAtLEtyKA:  Mateusz  Paciej  zajął IV miejsce w biegu 

na 300 m chłopców, a Filip  Imielski  IV miejsce w pchnięciu kulą 
w Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży w Indywidualnej Lidze LA;  
Laura Wadas wywalczyła VI miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie 
Młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych
PIŁKA NOŻNA HALOWA: I miejsce drużyny w składzie: Mateusz 

Paciej,  Adrian  Hyla,  Adrian  Cębrzyński,  Filip  Imielski,  Jakub 
Kupiec i Paweł Opala w Gminnej Gimnazjadzie Młodzieży w piłce 
nożnej halowej chłopców. 

Sukcesy w konkursach wiedzy, artystycznych, informatycznych, 
turniejach i zawodach sportowych to zasługa nie tylko uczniów, ale 
i nauczycieli naszej szkoły: nauczycielki historii i wiedzy o społeczeń-
stwie – mgr Anety Pomiernej, polonistki – mgr Iwony Sośnierz, na-
uczycielki języka angielskiego – mgr Edyty Cieślik, nauczycielki ma-
tematyki, opiekunki Szkolnego Koła PCK– mgr E. Sygit, nauczycielki 
matematyki i informatyki – mgr Katarzyny Pięty,  nauczycielki edu-
kacji dla bezpieczeństwa – mgr Bożeny Nogi, nauczycielki biologii 
– mgr Heleny Szlęzak, nauczycielki geografii, opiekunki Szkolnego 
Koła Krajoznawczo – Turystycznego – mgr Ewy Giełażyn, nauczy-
cielki chemii – mgr S. Rudy, nauczycielki plastyki i zajęć artystycz-
nych – mgr Joanny  Pietrasiewicz  oraz nauczycielki wychowania 
fizycznego – mgr Barbary Kulanty.

NORDIC WALKING DLA WSZYSTKICH  
z Henrykiem Poczęsnym

FITNESS & DANCE (ELEMENTY ZUMBY)  
z Agnieszką Kowalczyk

ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE
z Agnieszką Foryś

Laski + teren gminy Bolesław 
+ Pustynia Błędowska

teren gminy Bolesław + maraton 
fitness&dance w terenie

ścieżka zdrowia za Orlikiem
w Bolesławiu

ZDROWY RUCH - RADOSNY DUCH 2!

Projekt „Zdrowy ruch - radosny duch 2!” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.WWW.STOWARZYSZENIEBOLESLAW.PL

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Gminy 
BOLESŁAW

ZAPISY: WYŚLIJ SMS NA NR 606 410 151
lub e-mail biuro@stowarzyszenieboleslaw.pl 

OD
 W
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A 

20
16

Klub  Dziecięcy  „Leśna  Kraina”  to  miejsce, 
w którym każde dziecko o smutku zapomina! 

„Leśna Kraina” to klubik, który powstał dzięki zaan-
gażowaniu Pana Wójta Krzysztofa Dudzińskiego oraz 
Radnych Rady Gminy Bolesław. Mieści się on w Laskach 
przy ulicy Błędowskiej 13. Zapraszamy do Naszego 
Klubiku dzieci w wieku do lat trzech. Czeka tam na nie 
niezapomniana moc wrażeń, mnóstwo atrakcji, gry 
oraz nauka przez zabawę. Każdy rodzic ma możliwość 
pozostawienia swojej pociechy pod opieką wykwalifi-
kowanego personelu od godziny 6:00. Oferujemy dzie-
ciom zajęcia rytmiczno–taneczne, plastyczno–tech-
niczne, logopedię, gimnastykę korekcyjną i wiele, wiele 
innych. W Naszym Klubiku dzieci otrzymują trzy po-

siłki dziennie – śniadanie, 
obiad oraz podwieczorek, 
a dzienna stawka pobytu 
dziecka w „Leśnej Krainie” 
to 23 złote. Serdecznie za-
praszamy każdego zainte-
resowanego rodzica wraz 
ze swoim dzieckiem do od-
wiedzenia naszej kolorowej 
„Leśnej krainy”!

„Leśna Kraina” zaprasza
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Pojęcie  przemocy  ekonomicznej  jest 
nadal niejasne dla wielu ludzi. Oso-

by,  które  doświadczają  przemocy  eko-
nomicznej  bardzo  często  nie  są  tego 
świadome.

Niestety w polskich przepisach praw-
nych nie pojawia się określenie przemocy 
ekonomicznej. Nie jest ona wyodrębniona. 
Skutkuje to słabszą ochroną dla osób, któ-
re jej doświadczają. Przemoc ekonomiczna 
zaliczana jest do przemocy psychicznej. 
Przybiera formę finansowego wykorzysty-
wania. Przejawia się w kontrolowaniu wy-
dawanych pieniędzy czy wydzielaniu zbyt 
małych kwot na utrzymanie. W przemocy 
ekonomicznej za pomocą pieniędzy two-
rzona jest relacja opierająca się na kontroli 
i władzy. Przemoc ekonomiczna prowadzi 
do całkowitego uzależnienia finansowego 
od sprawcy, np. poprzez odbieranie zaro-
bionych pieniędzy, uniemożliwianie podję-
cia pracy czy nauki. Zalicza się do niej także 
niezaspokajanie podstawowych potrzeb 
materialnych rodziny, okradanie, zaciąga-
nie kredytów i zmuszanie do zaciągania 
pożyczek wbrew woli współmałżonka. 
Wymuszanie dostępu do konta współ-

Przemoc 
ekonomiczna

Kolonia w Żorach 

W  sobotę  9  lipca  ponad  50-oso-
bowa  wycieczka  dzieci  wraz 

z  opiekunami  z  Kolonii  i  okolicznych 
miejscowości  odwiedziła  Miasteczko 
Westernowe  twinpigs  w  Żorach.  Wy-
śmienita  zabawa  przy  równie  wspa-
niałej  pogodzie  przez  6  godzin  spo-
wodowała, że nie tylko dzieci posnęły 
w autobusie w drodze powrotnej.

Przed wyjazdem każde z 35 dzie-
ci dostało paczkę z wodą i słodkościa-
mi, a w drodze powrotnej loda z Mc-
Donalda, zasponsorowanego przez 
sołtysa Kolonii Jacka Fałowskiego.  
Na miejscu w cenie biletu jest korzysta-

Po  zajęciach wakacyjnych w  Bole-
sławiu,  przyszedł  czas  na  Staro-

polski dworek w Krzykawce. Dwa ty-
godnie upłynęło na grach,  zabawach 
oraz  warsztatach  plastycznych,  mu-
zycznych. 

Każdy dzień obfitował w nowe atrak-
cje, coraz dalsze wędrówki i niesłab-
nący entuzjazm uczestników. Nie za-
brakło wizyty Policji z Bukowna oraz 
Strażaków z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Bolesławiu. Nasi uczestnicy dużo 
korzystali z pracowni ceramicznej, gdzie 
powstawały niebanalne dzieła. Wyjaz-
dową atrakcją była wycieczka do „Rab-
kolandu”.

W zajęciach brało udział 50 dzieci, 
które każdego dnia od 9 do 15 swoją 
energią i radością, ożywiali mury Staro-
polskiego Dworku. 

Wakacyjnie wspo-
mnienie półkolonii 
w Krzykawce

nie ze wszystkich atrakcji miasteczka 
i to wielokrotnie, z czego chętnie korzy-
stały wszystkie dzieci i nie tylko. Dodat-
kowo o 12.00 jest widowisko – pojedy-
nek kowbojów, o 15.00 – napad na bank, 
a w międzyczasie niezwykły pokaz umie-
jętności rewolwerowca, łapania na las-
so oraz zapierającej dech woltyżerki.  
Była to już 9 wycieczka dla dzieci zor-
ganizowana przez Radę Sołecką Kolonii 
z sołtysem Jackiem Fałowskim na czele. 
W tym roku została zorganizowana przy 
współudziale Centrum Kultury w Bolesła-
wiu i GOPS w Bolesławiu. Miasteczko We-
sternowe Twinpigs to gwarantowana moc 
pozytywnych wrażeń!

www.fb.com/kolonia.boleslaw 

małżonka czy odmawianie udziału w po-
dejmowaniu decyzji dotyczących sytuacji 
ekonomicznej rodziny, także jest przeja-
wem stosowania przemocy ekonomicznej. 
Zmuszanie do składania fałszywych zeznań 
podatkowych czy niepłacenie alimentów 
również jest przemocą. Przemoc ekono-
miczna bardzo często współwystępuje z in-
nymi rodzajami przemocy. Jest ona bardzo 
prosta, szybka i skuteczna w zastosowaniu, 
ponieważ bardzo łatwo jest karać finanso-
wo. Najczęściej osobami doświadczającymi 
przemocy ekonomicznej stają się kobie-
ty. Bardzo często pomimo doznawanych 
krzywd od partnera decydują się na pozo-
stanie w związku. Powodem jest brak pra-
cy, brak innego źródła utrzymania niż pie-
niądze zarabiane przez męża czy partnera. 
Choć nie jest to regułą. Przemoc ekono-
miczna może mieć także miejsce w sytuacji, 
gdy kobieta pracuje i utrzymuje rodzinę. 
Problem ten może dotykać zarówno rodzi-
ny biedne jak i zamożne.

Kobiety, które doświadczają przemo-
cy ekonomicznej bardzo często nie mają 
miejsca, w którym mogłyby zamieszkać 
po odejściu. Często dodatkową zależnością 
finansową jest np. wspólny kredyt. Niestety, 
nawet jeśli kobieta zdecyduje się na odej-
ście to istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że ponownie wróci do partnera, ponieważ 
nie jest w stanie się usamodzielnić.

Problemem staje się również brak odpo-

wiedniego wsparcia dla osób doświadcza-
jących przemocy ekonomicznej.

Z badań dotyczących przemocy ekono-
micznej przeprowadzonych wśród Polaków 
w 2014 roku wynika, że aż 31% respon-
dentów daje przyzwolenie dla wydziela-
nia pieniędzy i kontrolowania wydatków 
tej osoby w związku, która nie zarabia. 
Osoby te są w stanie usprawiedliwić ta-
kie zachowanie. Mniejsze przyzwolenie 
jest widoczne w przypadku utrudniania 
partnerce czy żonie pracy zarobkowej 
i posiadania własnych środków finanso-
wych. Akceptację dla takiej sytuacji wyra-
ża 18% badanych. Jeszcze mniej, bo tylko 
17%, akceptuje niepłacenie alimentów.

Tylko 16% kobiet i aż 23% męż-
czyzn  uważa, że niepłacenie alimentów 
może być usprawiedliwione. 

Zachęcamy do dokładniejszego zapo-
znania się z wynikami badań dostępnymi 
w formie prezentacji, a także do wysłu-
chania krótkiej audycji radiowej dotyczą-
cej przemocy ekonomicznej. Wystarczy 
kliknąć na poniższe linki:
http://www.przemocekonomiczna.pl
http://rownoscplci.pl/uploads/filemana-
ger/Prezentacja101.pdf
http://www.polskieradio.pl/7/163/
Artykul/945859,Przemoc-psychiczna-i
-ekonomiczna-Prosta-i-skuteczna

Edukacja na temat przemocy ekono-
micznej
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BIESIADA SĄSIEDZKA W BOLESŁAWIU – ĆMIELÓWCE
Ruch, muzyka, nagrody i mnóstwo 

kolorowych  niespodzianek  – 
wszystko to czekało na dzieci, które 
wraz z rodzicami wzięły udział w so-
botniej „Biesiadzie sąsiedzkiej” przy 
placu koło bolesławskiej Biblioteki. 

Rodzinne spotkanie było wspólną 
inicjatywą Rady Sołeckiej, Centrum 
Kultury, Biblioteki i OSP z Bolesławia, 

PIKNIK LASKI
Sobotnie popołudnie upłynęło w La-

skach pod znakiem dobrej zabawy. Po-
goda sprzyjała, a organizatorzy zadbali 
o „coś dla ducha i dla ciała”. Sołtys Aga-
ta Czerniak wraz z Radą Sołecką i Cen-
trum Kultury zaprosiła mieszkańców 
do wspólnej zabawy. Posileni pieczo-
nymi ziemniakami mieszkańcy chętnie 
uczestniczyli w zabawach i tańcach. 

Tradycyjnie  już  w  sierpniu  miesz-
kańcy  Międzygórza  spotykają  się 

na  leśnej  polanie  żeby  przy  ognisku 
utrzymywać relacje sąsiedzkie. 

W tym roku sąsiedzkie świętowanie 
miało wymiar szczególny dzięki informa-
cji przekazanej przez wójta Gminy pana 
Krzysztofa Dudzińskiego, który oprócz 
słodyczy dla dzieci przywiózł również 
dobrą wiadomość dla mieszkańców – 
od tego roku Gmina Bolesław przejęła 
teren od Nadleśnictwa w Chrzanowie 

ŚWIĘTO SĄSIADA W MIĘDZYGÓRZU
i będzie można zacząć urządzać Polan-
kę jako miejsce rekreacji. Sołtys Bożena 
Nowak w imieniu mieszkańców bardzo 
gorąco podziękowała panu wójtowi za za-
angażowanie w sprawy sołectwa. Gośćmi 
szczególnymi leśnego świętowania w Mię-
dzygórzu były również panie przewodni-
cząca Rady Gminy Bolesław Ewa Dychtoń 
i zastępca wójta Krystyna Kowalewska. 
Sołtys i Rada Sołecka zadbali o poczęstu-
nek i nagrody dla dzieci, a animacje zabaw 
i konkursów przygotowali pracownicy 

Centrum Kultury w Bolesławiu. Organiza-
torzy serdecznie dziękują również spon-
sorom, którymi już tradycyjnie są państwo 
Danuta i Jerzy Marcowie, Kamilla i Marek 
Kubańscy oraz radni Barbara Rzońca i Ta-
deusz Kołba. (red.)

a wszystko to odbyło się pod patrona-
tem Wójta Gminy Bolesław- Krzysztofa 
Dudzińskiego. Choć chmury i deszcz 
straszyły od rana, ale wspólną zabawą 
uczestnicy sprawili, że wyjrzało słońce 
– kiedy z głośników popłynęły pierw-
sze dźwięki muzyki, a plac zaczął wy-
pełniać się dziećmi. Centrum Kultury 
zafundowało malowanie twarzy, pokaz 

wielkich baniek mydlanych i mnóstwo 
konkursów, w których tym razem nie 
było przegranych! Członkowie Rady 
Sołeckiej – Sylwestra Zięba i Marcin 
Sośnierz – postarali się o to, żeby na-
gród nie zabrakło tego dnia dla nikogo. 
Na wszystkich czekały też kiełbaski 
z grilla i żurek. Dorośli mogli do późna 
bawić się przy muzyce.
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FIZYKOTERAPIA
laseroterapia
magnetoterapia
ultradźwięki
fonoforeza
światłoterapia
krioterapia
elektroterapia

KINEZYTERAPIA
ćwiczenia – gimnastyka lecznicza
ćwiczenia z piłkami i taśmami Thera-Band
ćwiczenia korygujące wady postawy

PLASTROWANIE DYNAMICZNE
kinezjotaping

AQUAVIBRON
MASAŻ

32-329 Bolesław, ul. Laskowska 4a, tel. 600 871 429

Centrum Stomatologii
EUROMEDIC

Lekarz dentysta: Agnieszka Knapik – Woźniak

ZAKRES USłUg:
•	 leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
•	 leczenie endodontyczne (kanałowe)
•	 profilaktyka stomatologiczna  

(lakowanie, lakierowanie, fluoryzacja)
•	 protetyka
•	 protezy całkowite i częściowe
•	 protezy szkieletowe
•	 protezy nylonowe
•	 korony i mosty (kompozytowe, porcelanowe)
•	 leczenie i usuwanie zębów w znieczuleniu ogólnym 

(narkoza)

gODZINY PRZYjęć:
•	 poniedziałek 9.00- 13.00 i 16.00-20.00
•	 wtorek, czwartek 15.00-20.00
•	 piątek 9.00 – 13.00

PRZYjMUjE ChIRURg 
SZCZęKOWO-TWARZOWY

Sławków, Mały Rynek 6 i 7

Rejestracja: 
696 428 700

Odbiór zużytych opon  (z  wyłączeniem 
opon  z  samochodów  ciężarowych)  od-
będzie się z następujących miejsc:
Bolesław  –  parking  przy  ul.  Głównej 
w rejonie stacji benzynowej „BLISKA”
Podlipie – teren OSP
Laski – teren OSP (obok masztu)
Małobądz – parking przy Parafii Polsko-
katolickiej św. Barbary
Opony  należy  dostarczyć  najpóźniej 
do dn. 30.09.2016 r. do godz. 12:00
Opony o rozmiarze powyżej 900 cm (sprzęt 
rolniczy) prosimy przeciąć na 4 części. 
Odpady wielkogabarytowe  oraz  zużyty 
sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  na-
leży  zgromadzić  w  wydzielonym miej-
scu przed bramą wjazdową, tak aby nie 
utrudniały korzystania z nieruchomości 

Odpady wielkogabarytowe są to wszel-
kiego rodzaju odpady, które ze względu 
na duże rozmiary i/lub wagę nie miesz-
czą się do pojemnika na pozostałe od-
pady. Zaliczamy do nich np.: stoły, krze-
sła, dywany, wózki dziecięce, materace, 
pierzyny, sieci na pranie, rowery, za-
bawki dużych rozmiarów. 
NIE BĘDĄ ODBIERANE PANELE, RAMY 
OKIENNE Z SZYBAMI
Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny utylizowany jest oddzielnie od odpa-
dów wielkogabarytowych

Zużyty sprzęt  
elektryczny  

i elektroniczny 
(odbiór sprzed posesji)

Odpady  
wielkogabarytowe 

(odbiór sprzed posesji)

Zużyte opony 
(odbiór z wyznaczo-

nych miejsc)

28.09.2016 r. 30.09.2016 r. 29.09.2016 r.
30.09.2016 r.

P
Punkt 

selektywnej 
zbiórki OdPadów

kOmunalnych (PszOk) 
dla mieszkańców gminy bolesław 
znajdujący się w ujkowie starym 

przy składowisku odpadów 
jest czynny w każdą środę i sobotę 

w godzinach od 700 do 1300.
Odpady  zostaną  przyjęte  do  punktu 
po  okazaniu  dokumentu  potwierdza-
jącego zamieszkanie na terenie gminy 
Bolesław np. dowód osobisty, umowa 
najmu,  potwierdzenie  opłaty  za  go-
spodarowanie  odpadami  komunalny-
mi.
Rodzaj przyjmowanych odpadów:
•  przeterminowane leki i chemikalia
•  zużyte baterie i akumulatory
•  zużyty sprzęt elektryczny  i elektro-
niczny

• meble  i  inne odpady wielkogabary-
towe

•  zużyte opony
•  odpady zielone
•  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  
(limit  –  nieodpłatnie  max  1  tona/
rok/budynek mieszkalny lub lokal

•  popiół

Harmonogram wywozu odpadów: 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon 

na terenie całej gminy Bolesław 

oraz nie stanowiły zagrożenia dla pojaz-
dów oraz dla pieszych. 
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny nale-
ży wystawić do godziny 700!
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Sobota,  3  września  2016  roku  na  długo  zostanie  zapamiętana 
w  jednostce  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Podlipiu.  tego  dnia 

ziściły  się  wieloletnie  marzenia  strażaków  o  nowym,  średnim  sa-
mochodzie  ratowniczo-gaśniczym.  Renualt  Premium,  „ochrzczo-
ny”  przez  strażaków  imieniem  „Krzyś”,  został  oficjalnie  przekazany  
i poświęcony. 

W tej podniosłej i doskonale przez druhów przygotowanej uroczystości 
uczestniczyło 7 zaprzyjaźnionych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Bo-
lesław, Laski, Krzykawa, Bukowno Stare, Bór Biskupi, Sławków i Osiek), KGW 
Podlipianki oraz wielu zaproszonych gości reprezentujących władze samorzą-
dowe, przedstawicieli strażaków zawodowych i ochotników oraz sponsorów 
podlipiańskiej jednostki. Uroczystość rozpoczął apel strażacki. Po meldunku 
złożonym Prezesowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Olkuszu druhowi Grzegorzowi Ziarno przez Komendanta Gminnego Rober-
ta Todora rozpoczęła się ceremonia poświęcenia auta przez księży probosz-
czów Leszka Kołodziejczyka i Sylwestra Kulkę. Oficjalnego przekazania auta 
dokonali Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński z Przewodniczącą Rady 
Gminy Ewą Dychtoń. Kluczyki i dowód rejestracyjny nowego auta w imieniu 
strażaków odebrali prezes OSP w Podlipu Robert Todor, naczelnik Gabriel 
Frycz oraz kierowca druh Tobiasz Ślusarczyk. 

Zaprezentowane gościom i mieszkańcom auto wywołało wiele zachwy-
tów czemu dali wyraz w swoich wystąpieniach. Starosta olkuski Paweł 
Piasny chwalił gospodarność władz Gminy za decyzję o zakupie dobrze 
wyposażonego, używanego auta, które dla kupującego jest tańsze, a dla 
użytkowników lepsze, bo „im mniej elektroniki tym mniejsza awaryjność”.  
Z kolei zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ol-
kuszu mł. brygadier Michał Polak zauważył, że nowocześnie wyposażone auto 
w pełni zaspokaja potrzeby druhów ochotników z Podlipia. Druhowie, uszczę-
śliwieni nowym nabytkiem serdecznie dziękowali wszystkim, którzy przyczynili 
się do wzbogacenia jednostki. Szczególne podziękowania otrzymał wójt Gminy 
Krzysztof Dudziński za zrozumienie potrzeb i zaangażowanie w codzienne życie 
OSP. Pan wójt z kolei życzył strażakom żeby…samochód ratowniczo-gaśniczy re-
nault Premium nie musiał wyjeżdżać z remizy, a jak już wyjedzie to niech to będą 
parady. Druhowie przekazali również pisemne podziękowania firmom i indywi-
dualnym sponsorom dedykując im tradycyjne „sto lat” w wykonaniu Orkiestry 
ZGH „Bolesław” w Bukownie. Oficjalne uroczystości w Podlipiu zakończył piknik 
dla mieszkańców przygotowany przez sołtysa i Radę Sołecką Podlipia oraz Cen-
trum Kultury w Bolesławiu. 
PS. Uroczysta ceremonia w Podlipiu odbyła się wg, scenariusza opracowanego 
przez druha Radosława Frycza, a prowadziła ją i relację przygotowała druhna 
Barbara Rzońca.

Nowe strażackie 
Renault w Podlipiu



DWóR W BOLESŁAWIU 
UL. GŁóWNA 55
* PRACOWNIA PLAStyCZNA - „Pastelki” dla dzieci 5 – 

7 lat, „Piórkiem i Węglem” dla dzieci 8-13  lat, „Aka-
demia Sztuk Wszelakich” – rękodzieło dla Pań, gra-
fika (linoryt) dla młodzieży i dorosłych, „Klub Art 
Tea” – sztuka kreatywna dla młodzieży i dorosłych.

* ZAJĘCIA TANECZNE - Dance Mix dla dzieci, 9 Aleja 
Stylu dla młodzieży, Salsa & Fitness dla Pań, Akade-
mia Tańca dla dzieci i młodzieży,  Kurs tańca towa-
rzyskiego dla par, grupa teatralno – taneczna

* RYTMIKA dla najmłodszych
* NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH

gitara, pianino, perkusja
* KURS KROJU I SZYCIA
* CHÓR KANTARE dla dorosłych
* AEROBIC
* KLUB PRACY TWÓRCZEJ 

literatura i historia regionu dla dorosłych
* KROPKA. PL- młodzieżowy zespół wokalny
* PSOTKI – dziecięcy zespół wokalny
* AKADEMIA MALUCHA  - zabawy muzyczno-ruchowe 

dla rodziców i dzieci do 4 lat

Zapisy na zajęcia oraz informacje o dniach i godzinach 
w Dworze w Bolesławiu (tel. 32 6424073) 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20-00

CENTRUM KULTURY im. MARII PŁONOWSKIEJ
zaprasza na zajęcia:

DWOREK W KRZyKAWCE
UL. StAROWIEJSKA 2
* zajęcia ceramiczne indywidualne i grupowe
* papier czerpany
Szczegółowe informacje tel. 32 6424720 
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00–
16.00 oraz we wtorki i piątki w godz. 12.00 – 20.00 

DOM WIEJSKI W UJKOWIE NOWyM 
UL. DŁUGA 1
 zaprasza w poniedziałki, środy i piątki
 w godz. 11.00 – 19.00
* zajęcia muzyczno – ruchowe
* warsztaty – rękodzieło
* zajęcia plastyczne i artystyczne
*gry i zabawy sportowe
* tenis stołowy
* zabawy z chustą animacyjną

DOM WIEJSKI W MAŁOBąDZU 
UL. GóRNA 25 
zaprasza we wtorki i czwartki w godz. 11.00 – 19.00
* zajęcia plastyczne i artystyczne
*gry i zabawy sportowe
* tenis stołowy
* zabawy z chustą animacyjną
* zajęcia muzyczno – ruchowe
* warsztaty – rękodzieło

ŚWIEtLICA W HUtKACH UL. JURAJSKA 22 
zaprasza w środy, czwartki i piątki 
w godz. 11.00 – 19.00
* zajęcia twórcze: wiklina papierowa, tablice korko-

we, decupage
* warsztaty – kreatywne robótki ręczne
* zajęcia plastyczne i artystyczne

Informacje o bieżących wydarzeniach 
artystycznych i fotorelacje na stronie 
www.centrumkultury.gminaboleslaw.pl 

oraz na profilu Centrum Kultury na Facebooku

AKADEMIA AKtyWNEGO SENIORA 
10.10.2016 (poniedziałek) godz. 16.30 
UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ZAJĘĆ uświetni koncert 
w wykonaniu Andrzeja Jasicy i Mateusza Tokarza. 
W programie pierwszego spotkania przewidziano 
również omówienie spraw organizacyjnych i przed-
stawienie propozycji tematów zajęć. Opłata za udział 
w zajęciach Akademii wynosić będzie 20 zł.

Zapisy i bliższe informacje w Centrum Kultury  
w godz. 12.00-20.00


