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Mała ojczyzna, duże zmiany

Gmina Bolesław to nasz wspólny dom. Dom, 
który z roku na rok staje się coraz piękniejszy 
i bardziej przyjazny mieszkańcom. Minione 
trzy lata stanowiły dla naszej małej ojczyzny 
okres szybkiego rozwoju. Inwestycje drogo-
we, remonty budynków, budowa kanalizacji 
sanitarnej, poprawa warunków nauki na-
szych dzieci, inwestycje w bezpieczeństwo – 
to tylko niektóre ze zmian, które miały miej-
sce w naszej okolicy. Przykładów jest wiele.

W trosce o zachowanie wartości historycznej 
pielęgnowane są okoliczne zabytki. Wystarczy 

tylko spojrzeć na park dworski w Bolesławiu 
czy Dworek w Krzykawce. W sołectwach re-
montowane są remizy, a jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych regularnie otrzymują 
sprzęt, ubrania ochronne i kolejne samochody. 
Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu rodzi-
ców, nauczycieli i mieszkańców, placówki 
oświatowe na terenie gminy nabierają blasku. 

Wójt i Rada Gminy razem z pracownikami 
dbają też o środowisko naturalne i zdro-
wie mieszańców. Ogromnym nakładem 
środków  i starań w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej zbudowani nowoczesną stację 
mechaniczno-biologicznego przetwarza-
nia odpadów komunalnych. Z roku na rok 
zwiększa się także zasięg sieci kanalizacyjnej 
oraz ilość oczyszczonych ścieków. 

Warto podkreślić, że na większość z realizo-
wanych zadań pozyskano dofinansowanie 
ze źródeł zewnętrznych. Gmina Bolesław 
nawiązała też współpracę z Zakładem Kar-
nym w Trzebini, dzięki czemu niewiel-
kim nakładem środków publicznych, nie-
przerwanie, codziennie od lutego 2015 r.  

remontowane są gminne obiekty. Wszystko 
po to, aby nasza okolica była lepszym miej-
scem do życia, pracy i odpoczynku.

Gmina to wspólnota, a każdą wspólnotę 
tworzą ludzie. Wszystkie sukcesy, pozyskane 
środki, zrealizowane plany, wykonane chod-
niki, remonty i inwestycje to praca ogrom-
nej liczby pracowników Urzędu Gminy 
z wójtem i jego zastępcą na czele. Jest to 
także wynik dojrzałych decyzji Radnych 
Rady Gminy i zaangażowania pracowników 
jednostek podległych, nauczycieli, Sołtysów 
i Rad sołeckich, pracowników socjalnych 
oraz przede wszystkim mieszańców.

Zawsze zatem, kiedy mowa jest o jakim-
kolwiek sukcesie, to jest to nasze wspólne 
dzieło. Dlatego też postanowiliśmy pod-
sumować to, co razem osiągnęliśmy przez 
ostatnie trzy lata. 
Poniżej, w sześciu obszarach, przedstawio-
ne zostały najważniejsze projekty i przed-
sięwzięcia zrealizowane w latach 2015 - 
2017. 

Zapraszamy zatem do lektury!

 

Gmina Bolesław w historii górnictwa i hutnictwa ziemi olkuskiej zajmuje 
miejsce szczególne, stanowiąc kolebkę małopolskiego górnictwa kruszcowego. 
Eksploatacja złóż rud ołowiu, srebra i cynku, rud żelaza – pirytu i limonitu 
i pozyskiwanie z nich cennych metali wpływały na jej rozwój, pozycję oraz 
zamożność jej mieszkańców.

Dzięki staraniom wójta Gminy Bolesław oraz przychylności władz Zakładów 
Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie, na bolesławskim skwerze sta-
nęła odnowiona lokomotywa wraz w wagonami pochodząca z okolicznych 
kopalń – Pomorzany i Olkusz. Zadaniem inwestycji jest nawiązanie do górni-
czego charakteru naszej miejscowości oraz zwrócenie uwagi na dawny przebieg 
trasy kolejki, której zadaniem był transport rudy do płuczki, skały płonnej na 
hałdę czy wzbogaconej rudy do huty.
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Nowe oblicze gminnych budynków

D
bałość o wspólne mienie to cecha 
charakterystyczna obecnych osób 
mających wpływ na teraźniejsze  
i przyszłe oblicze Gminy Bole-

sław. Przejawia się ona w nieustannych 
staraniach o pozyskiwanie dofinansowań 
na inwestycje. Duży nacisk kładziony 
jest również na oszczędne wydatkowanie 
środków i wysoką jakość wykonywanych 
prac. Dążymy do tego, aby wykonawcy 
swoje prace przeprowadzali z należytą 
starannością i w odpowiedniej jakości.

Dzięki temu samorządowe obiekty nabierają 
nowego blasku. Na przestrzeni trzech ostat-
nich lat wyremontowaliśmy wiele z nich. 
Gruntownej termomodernizacji poddano 
budynek Urzędu Gminy. Wyremontowany 
został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Gminna Biblioteka. Zadbano też o zabyt-
kowe perełki, takie jak park dworski w Bo-
lesławiu i Dworek w Krzykawce. Stanowią 
one swoistą wizytówkę naszej małej ojczyzny. 
A o takie miejsca należy dbać z całych sił. 

Wiele z tych prac wykonali osadzeni z Za-
kładu Karnego w Trzebini. Dzięki ich nieod-
płatnej pomocy nasz samorząd zaoszczędził 
już ponad kilkaset tysięcy złotych, które są 
przeznaczane na inne potzreby. Od początku 
tej współpracy wyremontowano w ten spo-
sób kilkanaście obiektów. Znalazły się wśród 
nich: przedszkola, szkoły, i remizy. Skazani 
wykonali też termomodernizację budynku 
w oczyszczalni ścieków w Laskach. Ale to nie 
wszystko. Osadzeni, którzy nie mogą wycho-
dzić poza teren więzienia pracują dla naszej 
Gminy wewnątrz Zakładu Karnego. Produ-
kują dla nas m.in.: kosze uliczne, tablice ogło-
szeniowe czy ochrony metalowe na drzewa 
przydrożne. Wykonują też prace stolarskie. 
Altany przy stawach w Podlipiu oraz na po-
lanie Nullo w Krzykawce są ich dziełem, jak 
również ławy i stoły dla mieszkańców Mię-
dzygórza i Krza oraz uczniów szkół w Krzy-
kawie i Podlipiu.

Wiele z wykonywanych przez więźniów 
remontów realizowanych było wspólnie 
z mieszkańcami. 

W prace angażowali się wszyscy, straża-
cy, radni, sołtysi i rodzice dzieci ze szkół. 
Wspólnymi siłami sprawiamy, że nasza 
okolica pięknieje z roku na rok. Za ogrom-
ny wkład pracy składamy wszystkim ser-
deczne podziękowania.

Park przy Dworku  

w Bolesławiu 

Zabytkowy park przy Dworku coraz bar-
dziej zmienia swoje oblicze. Pierwszym 
krokiem mającym na celu rewitalizację tego 
terenu była inwentaryzacja drzewostanu. 
Uporządkowano zieleń i dokonano wycinki 
drzew, które były w najgorszym stanie. Nie-
wątpliwym sukcesem było pozyskanie na 
ten cel środków z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Krakowie. Był 
to jednak tylko wstęp do dalszych prac. 

Przygotowany przez władze gminy projekt 
dotyczący renowacji bolesławskiego parku 
oraz wymiany gontu na dachu Dworku 
w Krzykawce, znalazł się w grupie siedem-
nastu wniosków, które otrzymały unijne 
dotacje na remonty w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. W za-
kresie prac znalazło się wykonanie alejek, 
placu zabaw, ławeczek, ogrodzenia, oświe-
tlenia terenu oraz obsadzanie zieleni na 
terenie parku. W chwili oddawania mate-
riału do druku prace w bolesławskim parku 

ciągle trwają. Zakończenie prac planowane 
jest w II kwartale 2018.

Inwestycje nie ominęły także samego 
Dworku. Dzięki nieodpłatnej pomocy 
skazanych z Zakładu Karnego w Trzebi-
ni przeprowadzono remont oraz poma-
lowano wszystkie sale i pomieszczenia 
wewnątrz budynku. W ostatnich dniach 
na terenie obiektu wykonano także prace 
konserwacyjne i naprawcze stolarki. Dwo-

rek może teraz pochwalić lśniącymi scho-
dami, odmalowanymi drzwiami i oknami 
oraz nowymi balustradami.

Dworek  

w Krzykawce 
Tutaj w ramach pozyskanego dofinansowa-
nia ze środków unijnych przeprowadzono 
prostowanie połaci dachowych oraz wymie-
niony został gont na dachu. Tym sposobem 
dworek zyskał nowe poszycie dachowe na 
następne kilkadziesiąt lat! Modernizacji ule-
gła także instalacja elektryczna. Wymalowa-
no również wszystkie pomieszczenia w piw-
nicy i na parterze oraz odnowiono stolarkę. 
Prace remontowo-malarskie zlecono osadzo-
nym w Zakładzie Karnym w Trzebini, którzy 
jak zwykle wywiązali się z niego znakomicie 
i bez wynagrodzenia za pracę. 

Wykonano także nowe ogrodzenie wokół 
obiektu. Jego przęsła i słupki wyprodukowane 

Prace w parku w Bolesławiu
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zostały nieodpłatnie przez skazanych w Zakła-
dzie Karnym w Trzebini ze stali zakupionej 
przez gminę. Budynek został też wyposażony 
w nową instalację odgromową. Realizacja całe-
go przedsięwzięcia zakończy się w maju 2018 
roku, ale efekty pracy widać już teraz!

Termomodernizacja  

Urzędu Gminy

O tym, jak kosztowna potrafi być energia 
cieplna wiedzą wszyscy mieszkańcy do-
mów jednorodzinnych. Władze gminy, 
radni oraz osoby zarządzające budynkami 
gminnymi pamiętają, że należy szanować 
każdą złotówkę w budżecie. Dlatego też 
jednym z celów, który przyświeca większo-
ści remontów jest zmniejszenie kosztów 
ogrzewania. I pod takim kątem odbyła 
się właśnie termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy Bolesław. 

Inwestycja, na którą pozyskano dofinanso-
wanie ze źródeł zewnętrznych, obejmowała 
ocieplenie ścian budynku, wymianę stolarki 
okiennej poddasza i instalacji odgromowej 

oraz termomodernizację zwaną potocznie 
„ociepleniem” stropu. Zmodernizowano 
też kotłownię wyposażając ją w nowocze-
sny piec gazowy oraz wymieniono grzejniki 
w całym budynku. Remont wnętrz piętra 
i klatki schodowej wykonanej nieodpłatnie 
przez skazanych podniósł znacząco estetykę 
pomieszczeń oraz komfort obsługi miesz-
kańców. Zadbano również o pomieszczenia 
gospodarcze. Gruntownej odnowie poddano 
kotłownię oraz garaż.

Budynek  

Gminnej Biblioteki
Nowy wizerunek zyskała także nasza biblio-
teka. W tym roku zakończył się generalny 
remont obiektu. W ramach prac położno 
m.in.: płytki i gładzie wraz z malowaniem 
ścian na klatce schodowej, w wypożyczalni, 
w pozostałych pomieszczeniach oraz toa-
letach. Wymieniono drzwi i wymalowano 
kotłownię oraz kraty w oknach na zewnątrz. 
Wszystkie prace bezpłatnie wykonywali 
więźniowie z Zakładu Karnego w Trzebini. 
W planach remontowych pozostaje również 
główna sala w bibliotece – wykonamy go, aby 

budynek sprostał wymaganiom naszych czy-
telników i użytkowników.

Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej
Odświeżeniu uległy także obiekty, któ-
re z pozoru wydawały się być w dobrym 
stanie. Skazani odmalowali wszystkie 
pomieszczenia w budynku Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykona-
li też płotki ogródka przed budynkiem. 
W najbliższym czasie pojawią się też nowe 
tablice ogłoszeń.

W ramach środków pozyskanych z fun-
duszy europejskich zaadaptowano na cele 
Klubu Integracji Społecznej pomieszcze-
nia poniżej parteru w budynku GOPS. 
Łazienki dostosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W budynku pojawił 
się też schodołaz, czyli urządzenie ułatwia-
jące poruszanie się po schodach osobom ze 
schorzeniami narządów ruchu. Zadbane, 
odnowione pomieszczenia służą naszym 
mieszkańcom zgodnie ze swoim przezna-
czeniem. 

Dworek w Krzykawce w trakcie wymiany poszycia dachowego Biblioteka po remoncie

Dom Wiejski w Małobądzu

Urząd Gminy 
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Inwestycje w oświatę

J
ednym z głównych zadań realizowanych przez samorząd jest edukacja. Nasze dzieci zasługują na to, aby uczyć się w odpo-
wiednich warunkach. Dlatego też Rada Gminy wraz z Wójtem systematycznie inwestuje w placówki, dla których organem 
prowadzącym jest nasz samorząd. W realizacji tego zadania nieustannie pomagają  rodzice oraz pracownicy oświaty. Oczy-
wiście ogromny wkład wnoszą także ludzie osadzeni w Zakładzie Karnym w Trzebini, którzy nieodpłatnie remontują szkolne 

obiekty. Dzięki temu w tak krótkim czasie zmieniliśmy tak wiele. 

Szkoła Podstawowa i dawne Gimnazjum  

w Bolesławiu

Jest to najstarsza szkoła w naszej gminie. Dziś jednak spełnia 
wszystkie standardy XXI wieku. Od 2015 roku w placówce cy-
klicznie prowadzone są prace modernizacyjne, które rozpoczęły się 
od remontów sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz pokoju 
logopedy.  W kolejnych latach odbył się remont sali gimnastycznej 
wewnątrz i na zewnątrz oraz bocznych schodów. Gruntownie wy-
remontowano świetlicę i kuchnię.

Zadbano także o zewnętrzny wygląd szkoły. Wymiany doczekało 
się pokrycie dachowe budynku. Stary przeciekający dach zastąpiły 
blachodachówki wykonane w nowoczesnej technologii.  W myśl 

kompleksowego podejścia do remontów wymieniono rynny. Go-
spodarskim podejściem złom pozyskany ze zdjętej starej blachy 
sprzedano jako surowiec wtórny pomniejszając koszty remontu 
(około 200 tys. złotych) o blisko 40 tys. złotych. Wykonano także 
ogrodzenie na tyłach budynku.

Przy szkole dzięki wygranej w konkursie Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (eko-
LIDER 2016 – kwota nagrody 30 tys. złotych za całokształt prac 
związanych z działaniami na rzecz  ochrony środowiska w Gminie 
Bolesław) powstał Ekologiczny Ogród Dydaktyczno-Rekreacyjny 
„Zielona Klasa”. Jest to miejsce do prowadzenia zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych służące wzbogaceniu wiedzy przyrodniczej i eko-
logicznej uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.

Dla poprawy bezpieczeństwa dzieci, przy przejściu dla pieszych 
przed budynkiem szkoły, dzięki wspólnym działaniom Starosty 
Olkuskiego, Zarządu Drogowego i Wójta,  zainstalowano miernik 
prędkości. Informuje on kierowców o tym, jak szybko jadą i nakła-
nia do tego, aby zdjęli nogę z gazu.

Zespół Przedszkolno - Szkolny  

w Krzykawie
Kolejną szkołą, która zyskała nowe oblicze jest placówka w Krzy-
kawie. Budynek został gruntownie zmodernizowany pod kątem 
ochrony przeciwpożarowej. Podczas remontu wymieniono drzwi, 
przebudowano instalacje wodociągowe i przeciwpożarowe wraz 
z hydrantami oraz unowocześniono instalacje oświetlenia awa-
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Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

Remont elewacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bolesławiu Odnowiona sala lekcyjna



ryjnego. Wszystko dla zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych 
mieszańców naszej gminy. 

Wcześniej jednak miał miejsce kapitalny remont sali gimnastycznej. 
Na ścianach położono gładź wyrównującą niedoskonałości i ubytki. 
Odmalowano całą powierzchnię sali. Wyczyszczony został sufit po-
mieszczenia. Zlikwidowano wszelkie nieszczelności dachu. Odno-
wiono barierkę oraz położono płytki na schodach zewnętrznych. Re-
montu doczekał się również parkiet. Wyczyszczony i polakierowany 
lśni swoim blaskiem. Nowy wygląd zyskała również sala nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz magazyn sprzętu. Na bieżąco odnawia-
ne są także sale lekcyjne. Wszystkie prace wykonali mężczyźni osa-
dzeni w Zakładzie Karnym w Trzebini.

Placówka przedszkolna również poddawana jest systematycznym 
remontom. W tym przypadku obejmowały one m.in.: kapitalny 
remont wszystkich sal do zajęć, dolnego korytarza, szatni oraz 
kuchni wraz z zapleczem. 

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Laskach

Placówka w Laskach została poddana gruntownej termomoder-
nizacji. W ramach inwestycji ocieplane są ściany budynku wraz 
z wykonaniem tynków (w chwili oddawania gazety do druku prace 
nadal trwają). Wymieniono częściowo stolarkę drzwi i okien. Re-
nowacji poddano parkiet w salach dydaktycznych. Wyremontowa-
no także pomieszczenia na piętrze budynku. Dzięki temu poprawił 
się komfort nauki, a koszty ogrzewania obiektu znacząco spadły. 
Ponadto, w budynku, gdzie znajduje się przedszkole i szkoła pod-
stawowa powstał też Klub Dziecięcy „Leśna Kraina”. Do Klubu 
przyjmowane są dzieci od ukończenia 1 roku życia do 3 lat. W tym 
celu przygotowano specjalną salę, szatnie oraz toalety, które zostały 
wyremontowane i wyposażone. Inwestycja uzyskała dotację z pro-
gramu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Maluch 2016”. 

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Podlipiu

Modernizacja obiektu pod kątem przepisów przeciwpożarowych 
konieczna była także w szkole w Podlipiu. W ramach inwestycji 
oddzielono pomieszczenia szkolne od przedszkolnych, wymie-

niono stolarkę i hydranty oraz zainstalowano nowe oświetlenie 
awaryjne. Budynek spełnia teraz wszystkie wymogi przeciwpoża-
rowe. Dodatkowo w obiekcie wymieniono drzwi. Dzięki pomocy 
skazanych, systematycznie prowadzone są prace remontowe, takie 
jak np. malowanie szatni. Wymieniono również rynny (poziome 
i spustowe) na całym budynku.

Przedszkole w Bolesławiu

Budynek Przedszkola w Bolesławiu został dostosowany do obecnie 
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Dokonano także kapitalnego remontu szatni, sal zajęć oraz łazienek 
na parterze. Prace wykonane zostały nieodpłatnie przez rodziców, 
mieszkańców, nauczycieli  i skazanych. Przedszkole zyskało bardzo 
piękne wnętrza. Opracowano także dokumentację, która służy przy 
zagospodarowywaniu placu zabaw na terenie przedszkola. 
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Zdrowych i spokojnych

Nowym 2018 Roku

Odnowiony budynek w Laskach

Klub Malucha w Laskach
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K
olejną ważną dziedziną, w której są realizowane 
bardzo pozytywne jest gospodarka komunalna. 
Jej celem jest m.in. zaopatrzenie mieszkańców 
w wodę i kanalizacja oraz gospodarowanie od-
padami. Gmina Bolesław podchodzi do tych 
kwestii w szerokim zakresie. W dzisiejszych 
czasach ogromną uwagę zwraca się bowiem na 
ekologię. Dbanie o środowisko naturalne po-
woduje zwiększenie atrakcyjności regionu pod 

względem zarówno inwestycyjnym, jak i turystycznym. Ma też 
ogromne znaczenie dla zdrowia mieszkańców.

Na przestrzeni ostatnich lat nasza mała ojczyzna przeszła w tym 
zakresie ogromne zmiany. Zakład Gospodarki Komunalnej „Bo-
lesław” Sp. z o.o. zakończył budowę nowoczesnej sortowni me-
chaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, 
dofinansowaną ze środków unijnych. W gminie rozrasta się także 
sieć kanalizacyjna. Dzięki pozyskanym środkom systematycznie 

zwiększa swój zasięg infrastruktura Gminnego Zakładu Oczysz-
czania Ścieków z siedzibą w Małobądzu.

Władze gminy nie zamierzają jednak na tym poprzestać. Opraco-
wane zostały nowe plany zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szarów całych miejscowości: Krzykawka, Bolesław, Hutki oraz Laski. 
Wspierane są także indywidualne działania mieszkańców. Nasz sa-
morząd dofinansowuje koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych do 
domów oraz koszty ekologicznej wymiany źródeł ciepła.

Sortownia odpadów  

na światowym poziomie

W 2015 roku na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
„Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu przy ulicy Osadowej wybu-
dowano i uruchomiono nowoczesną instalację do mechaniczno - 

Gmina dba  
o środowisko, w którym 

żyją mieszkańcy!



8 |

Bolesławskie Prezentacje  ∠  11/2017 (192)

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
zwaną potocznie sortownią odpadów.  Jest to obiekt niezwykle no-
woczesny nie tylko w skali powiatu  ale nawet w skali całego kraju. 
Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł pond 28,6 mln zł, przy dofinanso-
waniu ze środków zewnętrznych około 16 mln zł. 

Na nową sortownię został zagospodarowany obszar 1 hektara. 
Zrealizowana w ramach projektu instalacja obejmuje: halę proce-
sową, kompostownię oraz infrastrukturę towarzyszącą, czyli place 
manewrowe i magazynowe, drogi, zasilanie elektroenergetyczne ze 
stacją trafo, myjnię samochodową do mycia podwozi i kół pojaz-

dów opuszczających teren instalacji, a także wagę samochodową.  
Inwestycja oprócz realizacji celów w zakresie ochrony środowiska  
spowodowała utworzenie kilkudziesięciu  nowych, pełnoetato-
wych miejsc pracy. 

Należy podkreślić , że sortownia ZGK „Bolesław”  w 2016 roku 
jako jedna z dwóch instalacji na terenie całego Województwa Ma-
łopolskiego uzyskała  w Wojewódzkim Planie Gospodarki Od-
padami zgodę na zwiększenie limitu przerobu niesegregowanych 
odpadów komunalnych z 41 do 51 tyś  ton rocznie.        

Spółka obsługuje obecnie wiele okolicznych gmin województwa 
małopolskiego głównie z powiatu olkuskiego, miechowskiego, 

ziemskiego krakowskiego, chrzanowskiego a także samego miasta 
Kraków.  ZGK „Bolesław” ma  między innymi  podpisaną umowę  
z  Oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu. 

W 2016 roku  Spółka  złożyła kolejny wniosek aplikacyjny do 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłoszone-
go przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowisk a i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie dotyczący  rozbudowy sortowni na ponad 
9 mln złotych. Wniosek przeszedł już pozytywnie wstępną ocenę 
i spółka oczekuje na ostateczne rozstrzygnięcie. Obecnie  opraco-
wywany jest również wniosek do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego  na budowę linii do pro-
dukcji paliwa alternatywnego z tworzyw sztucznych na ok. 3 mln 

złotych oraz równolegle  kolejny wniosek do NFOŚiGW  dotyczą-
cy rozbudowy   kompostowni odpadów  zielonych. 

W przeciągu dwóch ostatnich lat spółka przeprowadziła szereg 
prac modernizacyjnych dotyczących ograniczenia uciążliwo-
ści zapachowych na składowisku.  We współpracy z władzami 
gminy przeprowadzono badania oddziaływania na otoczenie 
i wprowadzono bardziej rygorystyczne   - w stosunku do wyma-
ganych obowiązującymi  przepisami - procedury postępowania 
z przyjmowanymi  odpadami. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
w październiku i listopadzie 2017 roku spółka przeprowadziła 
inwestycje  związaną z odgazowywaniem kolejnej części skła-
dowiska, której zakres był zbliżony  do inwestycji prowadzonej 
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w 2013 roku  kiedy to uciążliwości zapachowe doprowadziły do 
szeregu protestów społecznych. Po zakończeniu tej inwestycji, 
prowadząc działalność na składowisku zgodnie z opracowanymi 
procedurami uciążliwości zapachowe nie powinny być odczuwal-
ne dla mieszkańców.

Na ukończeniu są prace przy budowie zamkniętego zbiornika 
na odcieki na terenie składowiska, które stanowią kolejny ele-
ment działań ograniczający negatywny wpływ na środowisko 
i otoczenie.

Przez ostatnie dwa lata spółka sukcesywnie wymienia swój ta-
bor samochodowy głównie  o pojazdy spełniające normy Euro 6.  
Przedmiotem analizy na 2018 rok  są również śmieciarki  zasilane 
gazem CNG jak również pojazdy hybrydowe  (z zasilaniem elek-
trycznym).

W  2016 roku Spółka przyjęła jednolite barwy  oraz nowe logo 
z firmowym hasłem wyznaczającym  jej cel „Zawsze na miejscu”.       

Rozbudowa  

sieci kanalizacyjnej

Inwestycja w sieci kanalizacyjne i wodociągowe to ciągle palą-
ca kwestia dla wielu małopolskich samorządów. Jak wielkie jest 
zainteresowanie tym tematem pokazują chociażby wyniki kon-
kursu o unijne pieniądze na ten cel. Jeszcze kilkanaście lat temu 
Gmina Bolesław w ogóle nie posiadała kanalizacji sanitarnej. Po 
utworzeniu Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzi-
bą w Małobądzu rozpoczął się długotrwały proces budowy sieci 
kanalizacyjnej oraz infrastruktury (zbiorniki, armatura, instalacja 
sterownicza).

Sercem zakładu jest Oczyszczalnia Ścieków „Laski” zlokalizowa-
na w północno-zachodniej części miejscowości Laski, pomiędzy 
kanałem Dąbrówka, a drogą stanowiącą przedłużenie ulicy Sław-
kowskiej. Obszar ten usytuowany jest poza granicami szczególnych 
form ochrony przyrody oraz strefami zabudowy mieszkaniowej. 
Także i ten obiekt został poddany na przestrzeni ostatnich lat 
modernizacji. Dzięki nieodpłatnej pomocy osadzonych z Zakła-
du Karnego w Trzebini odnowiono elewację całego budynku. Na 
terenie obiektu zainstalowany został także nowy sitopiaskownik. 
Trwają prace związane z rozbudową zaplecza socjalnego dla pra-
cowników (pracujących w trudnych warunkach oraz prace związa-
ne z rozbudową polegającą na dobudowaniu kolejnego zbiornika 
oczyszczającego.

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych: 119 tys. zł

System odprowadzania ścieków ma kolosalne znaczenie dla ochro-
ny środowiska i wód gruntowych. Dlatego też nie ustajemy w stara-
niach o pozyskanie środków na jego rozbudowę. Ich efektem była 
budowa sieci kanalizacji w miejscowościach: Małobądz, Ujków 
Nowy oraz w części Krzykawy. Realizacja tego projektu dała moż-
liwość podłączenia do sieci ponad stu gospodarstwom domowym.

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych: 2 mln zł

To nie jedyne inwestycje w tym zakresie. Na rozpoczęcie budowy 
kanalizacji sanitarnej w Krzykawie i Krzykawce  pozyskano środ-
ki z częściowo umarzalnej (do 40 %) pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Realizacja inwesty-
cji przewidziana jest na trzy lata (planowane zakończenie w roku 
2018). Jej łączna wartość to ponad 3,9 mln zł. 
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Wsparcie dla jednostek OSP

O tym, jak ważna dla lokalnej społeczności jest Ochotnicza Straż Pożarna nie trzeba chyba nikogo przekonywać. To oni naj-
częściej jako pierwsi reagują, gdy w okolicy szaleje ogień, woda lub wiatr. Niosą ratunek, gdy zdarzy się wypadek. Pomagają 
przy usuwaniu skutków podtopień i wichur. Dzieje się tak, gdyż podstawowym zadaniem Ochotniczych Straży Pożarnych jest 
walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi miejscowymi zagrożeniami. Ale na tym nie kończy się ich aktywność. 

Jednostki OSP zajmują się również sportem, edukacją i wychowaniem oraz kulturą. Druhowie  uczestniczą w zawodach sportowo-
-pożarniczych i pomagają w organizacji imprez masowych, takich jak lokalne uroczystości, festyny czy święta. Zadaniem samorządu 
jest zaś wspierać ich działalność, dbać o majątek, remizy, samochody oraz dbać o umundurowanie i wyposażenie naszych druhów.

| Renowacja remizy w Bolesławiu

Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu powstała w 1907 roku. 
Niedawno świętowaliśmy więc 110-lecie jej istnienia. Wielolet-
nia tradycja OSP w gminie to powód do dumy dla mieszkańców. 
Druhowie zaś mogą pochwalić się strażnicą, która przeszła kapi-
talny remont w części zewnętrznej. Prace zaczęły się od wymiany 
pokrycia dachowego i rynien. Kolejnym etapem prac była termo-
modernizacja obiektu. Strażnica OSP Bolesław uzyskała także 
nowe bramy garażowe, drzwi wejściowe. Została przeprowadzona 
wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Stary piec został zastą-
piony  oszczędnym i nowoczesny gazowy modelem. Wymieniono 
też grzejnik i układ sterowania. Zmodernizowano również zaple-
cze kuchenne. Zlikwidowano przestarzałe chłodnie zastępując je 
oszczędnymi jednostkami sfinansowanymi w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Na tym jednak nie koniec. W niedalekiej przyszłości 
planowany jest także remont instalacji elektrycznej i remont wnę-
trza budynku wraz z odtworzeniem sceny. 

| Rozbudowa strażnicy w Podlipiu

Druhowie z OSP w Podlipiu dbają o bezpieczeństwo swojej oko-
licy od ponad 60 lat. Choć sił i zapału wciąż im nie brakuje, ich re-
miza także wymagała inwestycji. Na przestrzeni ostatnich lat budy-
nek strażnicy został więc powiększony  wraz z termomodernizacją 

dobudowanej części bojowej. Nie obyło się też bez remontu wnę-
trza, gdzie przeprowadzono generalną modernizację pomieszcze-

nia Koła Gospodyń oraz sali głównej Prace obejmowały wymianę 
instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz położenie  tynków, gładzi 
i malowanie. Prace budowlane w całym budynku były wykonane 
nieodpłatnie przez skazanych z zakładu karnego w Trzebini, jak 
również przez druhów strażaków, którzy nie szczędzili swojego 
czasu i zaangażowania. Zmodernizowano również instalację cen-
tralnego ogrzewania, która polegała na wymianie grzejników i pie-
ca na nowoczesny i oszczędny model gazowy. Dla remizy w Pod-

Remiza w  Bolesławiu po remoncie Rozbudowa remizy w Podlipiu

Odnowiona sala w remizie OSP w Podlipiu
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lipiu została opracowana dokumentacja na termomodernizację 
i wykonanie elewacji, a inwestycja została zgłoszona do programu 
głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 
(łącznie z remizą w Bolesławiu i Szkołą w Krzykawie). Tak więc 
plany związane z wykonaniem elewacji i termomodernizacji remi-
zy w Podlipiu są aktualne.

| Modernizacja obiektu w Krzykawie

Tutejsi strażacy-ochotnicy także mogą pochwalić się bogatą tra-
dycją - dbają o bezpieczeństwo od 1925 roku! Ich strażnica także 
zaczyna nabierać nowego blasku. 

W obiekcie dokonano gruntownej modernizacji  instalacji elek-
trycznej oraz  oświetlenia. Obiekt przeszedł kapitalny remont  
polegający na: wymianie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, 
położeniu gładzi oraz tynkowaniu i pomalowaniu ścian. Wymie-
niono także drzwi boczne prowadzące do sali głównej. Przepro-
wadzono również gruntowny remont i modernizację sanitariatów. 
Kwota przeznaczona na zakup materiałów budowlanych potrzeb-
nych do remontu pochodziła z Funduszu Sołeckiego. Prace mu-
rarsko-tynkarskie (łącznie z malowaniem) zostały wykonane przez 
skazanych nieodpłatnie. 

| Remont budynku OSP w Laskach
W ramach prac dokonano wymiany części okien. Nowego blasku 
nabrała także część zaplecza kuchennego w strażnicy. Część inwe-
stycji sfinansowano z Funduszu Sołeckiego, a prace wykonali nie-
odpłatnie skazani z Zakładu Karnego w Trzebini. Przeprowadzo-
no również bardzo kosztowny, ale jednocześnie konieczny remont 
centralnego ogrzewania, przebudowano kotłownię, wymieniono 
piec na bardzo nowoczesną jednostkę gazową. Wymieniona zo-
stała również część grzejników. W planach są oczywiście dalsze 
remonty związane z wizerunkiem remizy. 

| Zakup nowych pojazdów bojowych i sprzętu

Ogromne znaczenie w służbie OSP ma jakość sprzętu, z jakie-
go korzystają strażacy-ochotnicy. Władze Gminy starają się 
systematycznie doposażać jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej w sprzęt i ubrania ochronne oraz samochody. Do tej pory, 
w ramach dbania o szeroko rozumiane bezpieczeństwo publicz-
ne zostały zakupione i przekazane średnie samochody dla OSP 
Podlipie (Renault Premium) i OSP Krzykawa (Renault Midlum)
oraz samochód lekki dla OSP Bolesław (Volkswagen Transpor-
ter) i OSP Laski (Renault Trafic).

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu druhów z OSP Bolesław zo-
stał pozyskany terenowy wóz bojowy Star 266 dla tej jednostki. 
Spółka Restrukturyzacji Górnictwa w Bytomiu przekazała go 
nieodpłatnie.

Przy systematycznym i kompleksowym podejściu do prac w straż-
nicach OSP w niedalekiej przyszłości wszystkie budynki powinny 
być odnowione i wyposażone w energooszczędne ogrzewania. 

Odnowiona sala w remizie OSP w Krzykawie

Nowoczesna kotłownia w remizie OSP Laski

Ostatnio zakupiony samochód operacyjny dla OSP Laski
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Sołectwa rozwijają się  
równomiernie

N
asza gmina ma charakter wiejski. 
Jej działalność opiera się na so-
łectwach. Dlatego też inwestycje 
prowadzone są w sposób zrówno-

ważony we wszystkich miejscowościach. 
Remontuje się gminne budynki,  buduje 
i doposaża w nowe elementy oraz dba  
o istniejące place zabaw, termomoderni-
zuje szkoły, buduje nowe linie oświetle-
niowe i modernizuje istniejące. Konse-
kwentnie realizowane są działania, dzięki 
którym mieszkańcy korzystają z coraz 
lepszej infrastruktury.

Każdy mieszkaniec  

może współdecydować
Władzom gminy leży na sercu także rów-
nomierny rozwój lokalnych społeczności. 
W tym celu Gmina Bolesław wspiera dzia-

łania sołtysów poszczególnych miejscowo-
ści poprzez finansowanie Funduszy Sołec-
kich. Środki te przeznaczane są głównie na 
realizację zadań o charakterze społecznym. 
Ten system finansowania funkcjonuje 
w podobny sposób jak budżety obywatel-
skie i może być wykorzystywany do reali-
zacji inicjatyw mieszkańców. 

Nie sposób wymienić tutaj wszystkich 
inwestycji poczynionych w tym trybie. 
Z Funduszy Sołeckich zakupiono m.in. 
pomoce dydaktyczne do szkół i przed-
szkoli. Przekazane pieniądze pomogły 
w znacznym stopniu poprawić stan remiz 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupio-
no za nie też nową kosiarkę dla Gminnej 
Biblioteki Publicznej. Wokół jej budynku 
posadzono krzewy oraz zakupiono ław-
ki i kosze na śmieci. Wzdłuż ul. Głównej 
posadzono drzewka. Pieniądze z Funduszy 

Sołeckich wsparły także remont Przed-
szkola w Bolesławiu oraz sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej. W Międzygó-
rzu zabudowano krawężniki przy drodze. 
Dofinansowanie z tej puli pomogło także 
w otwarciu Klubu Malucha w Laskach.

Taki sposób finansowania odegrał także dużą 
rolę przy remontach Domów Wiejskich. 
Dzięki Funduszom Sołeckim pomalowano 
dach, wymieniono część okien, wyremonto-
wano salę główną oraz posadzkę w Domu 
Wiejskim w Ujkowie Nowym. W Mało-
bądzu tamtejszy Dom Wiejski zyskał nowe 
okna oraz instalację gazową i grzewczą. 
Dokonano też gruntownego remontu po-
mieszczeń, który obejmował malowanie sali 
i kuchni oraz cyklinowanie parkietu. Klat-
ka schodowa i sanitariaty również przeszły 
gruntowną przemianę. Siłami osadzonych 
wykonano wszystkie prace tynkarskie, malar-
skie oraz cyklinowanie i malowanie parkietu. 
Z Funduszu Sołeckiego zakupiono też nowe 
meble i wyposażenie  do kuchni.

Ruch to zdrowie!
Dużo uwagi poświęca się również kultu-
rze, rozrywce i rekreacji. Gmina Bolesław 
wspiera mieszkańców w aktywnym wypo-
czynku i uprawianiu sportu. Służyć temu 
mają inwestycje w obiekty sportowe, place 
zabaw, zewnętrzne siłownie i inne stre-
fy aktywności. Takie miejsca znajdują się 

Kanalizacja w Krzykawce

Prace kanalizacyjne w Krzykawce Altany przy stawach w Podlipiu
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w czołówce najbardziej pożądanych obiek-
tów. Mieszkańcy chcą, aby w pobliżu ich 
domów powstawały takie miejsca. A wła-
dze naszego samorządu wychodzą naprze-
ciw tym oczekiwaniom.

W Bolesławiu na przykład rozbudowano 
trybuny przy Orliku oraz zlokalizowano, 
pozyskaną w konkursie grantowym, Trasę 
Zdrowia PZU.  Dzieci zaś mogą korzystać 

z dwóch placów zabaw. Pierwszy znajduje się 
przy Gminnej Bibliotece Publicznej. Wypo-
sażony jest w bujaki w kształcie roweru, ko-
guta i żyrafy, karuzelę krzyżową i huśtawki. 
Na placu zabaw przy ul. Głównej dzieci mają 
do dyspozycji zestaw sprawnościowy przed-
szkolaka, bujak na sprężynie, karuzelę z kie-
rownicą oraz huśtawkę wagonową.

Na terenie obiektu w Ujkowie Nowym 
przy ul. Długiej znaleźć możemy: pia-
skownicę, krzyżową karuzelę oraz koguta 
na sprężynie. W Hutkach mieszkańcy 
korzystać mogą z bogato wyposażonego 
kompleksu obejmującego plac zabaw wraz 
z boiskiem. Znajduje się tam: altana, be-
tonowy grill oraz karuzele i huśtawki. In-
frastruktura obiektu wzbogaciła się nie-
dawno o wyciąg linowy typu „Linozjad”, 
równoważnię na sprężynie oraz elementy 
zewnętrznej siłowni. Zwolennicy ćwiczeń 
mogą skorzystać z wolnostojącego: biega-
cza, orbitreka i wioślarza.

Bogato wyposażony jest także plac rekreacyj-
ny w Kolonii przy ul. Cegielskiej. Obiekt 
posiada drewniane ogrodzenie z furtką. Na 
jego terenie znaleźć możemy drewnianą al-
tanę, ławki i stoły, betonowy grill, metalową 
karuzelę typu „Bąk”, wyciąg linowy typu 
„Linozjazd”, huśtawkę metalową typu „bo-
cianie gniazdo” oraz zestaw zabawowy typu 
„Kalina” obejmujący wieżę bez dachu i wieżę 
z dachem, rurę strażacką, ruchomy pomost, 

ślizgawkę i ściankę wspinaczkową. Fani spor-
tu mogą korzystać z urządzeń typu „biegacz” 
i „orbitrek”, stołu do ping-ponga oraz boiska 
z bramkami, na którym można grać w piłkę 
nożną, koszykówkę i siatkówkę. W trosce 
o bezpieczeństwo najmłodszych na terenie 
obiektu zmontowano bezpieczną nawierzch-
nię amortyzującą upadki. 

Równie ciekawie prezentuje się plac zabaw 
przy boisku sportowym w Laskach. Za-
instalowano tam zestaw zabawowy obej-
mujący: wieżę bez dachu, wieżę z dachem, 
pomost linowy oraz ślizgawkę. Moderniza-
cja objęła także zamontowanie zabawek na 
sprężynie w kształcie zwierząt, metalowej 
karuzeli, drążka do przewrotów, podwójnej 
huśtawki oraz urządzenia linarnego typu 
„Korona”. Przy kompleksie boisk sporto-
wych wykonano zabudowę piłkochwytów. 
Ponadto pojawił się tam stół do gry w ping-
-ponga oraz wolnostojący: biegacz, orbitrek 
i wioślarz. Dopełnieniem całości jest nowo-
czesna i bezpieczna nawierzchnia.

W Małobądzu, przy Domu Wiejskim 
znaleźć możemy altanę i betonowy grill. 
W Krzu mieszkańcy korzystać mogą ze 
stołów i ławek przy boisku oraz sprzętu do 
siatkówki i koszykówki. Na placu rekre-
acyjnym przy ul. Krótkiej zamontowano 
zaś niedawno sześciokątną altanę i grill. 
Nowe oblicze uzyskał także plac rekreacyj-
ny przy stawach w Podlipiu – Krążku. 
Pojawiły się tam urządzenia typu: biegacz, 
orbitrek oraz wioślarz. Podobny osprzęt 
zainstalowano na polance rekreacyjnej 
w Międzygórzu. Dla części z tych zadań 
pozyskane zostały środki zewnętrzne 
z różnych źródeł. Wiele z nich było także 
finansowanych w ramach omawianych już 
wcześniej Funduszy Sołeckich.

Odnowiono też plac zabaw dla najmłod-
szych mieszkańców „Ćmielówki”. Środki 
z tego funduszu umożliwiły poprawę i rozbu-
dowę infrastruktury sportowej w Hutkach. 
W Międzygórzu zagospodarowano polanę 
do celów rekreacyjnych mieszkańców. Ze-
staw umieszczonych tam mebli wykonany 
został w Zakładzie Karnym w Trzebini. Rów-
nież w Krzu powstał plac rekreacyjny, który 
systematycznie będzie wyposażany.  

Polana w Międzygórzu

Nowe ogrodzenie parku przydworskiego w Krzykawce

Uporządkowane tereny wokół stawów w  Podlipiu

Odtworzenie nawierzchni po pracach  
kanalizacyjnych – Krzykawka, ul. Podgórska
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Drogi w Gminie Bolesław

P
raktycznie każdy z nas w mniejszym lub większym stop-
niu korzysta na co dzień z infrastruktury drogowej. Aby 
poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, władze 
Gminy Bolesław nieustannie inwestują w jej moderniza-

cję. Od trzech lat systematycznie odnawiane są drogi i chodniki, 
których stan techniczny w wielu przepadkach był dramatyczny.

Remontom poddawane są trakty dojazdowe do pól. W gminie powstają 
też zupełnie nowe odcinki dróg. Na bieżąco przygotowywana jest doku-
mentacja projektowa pod przyszłe inwestycje. Modernizacji uległo także 
uliczne oświetlenie. Nasi samorządowcy przykładają też dużą uwagę do 
należytego sprzątania i odśnieżania ciągów komunikacyjnych.

Celem nadrzędnym jest harmonijny rozwój wszystkich sołectw. 
Dlatego modernizacji podlegają nie tylko te trakty, które są wła-
snością naszego samorządu. Gmina współfinansuje również re-
monty dróg powiatowych leżących na jej terenie. To jednak nie 
wszystko. Urząd Gminy nawiązał też współpracę z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada za Drogę 
Krajową nr 94. Pod czujnym okiem wójta oraz jego zastępcy nasz 
samorząd skutecznie aplikuje o środki z funduszy zewnętrznych. 
Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowców i dobrą 
komunikację pomiędzy wszystkimi miejscowościami.

Modernizacja sieci dróg gminnych

W ciągu ostatnich trzech lat w naszej miejscowości wykonano sze-
reg prac związanych z infrastrukturą drogową. Podstawowymi dzia-

łaniami była bieżąca konserwacja dróg, wiat przystankowych oraz 
oświetlenia ulicznego będącego własnością gminy. Zaktualizowano 
także ewidencję dróg i opracowano jej elektroniczną wersję. 

Władzom gminy zależy na trwałej poprawie jakości okolicznych 
traktów. Systematycznie modernizowane są więc kolejne drogi. Do 
tej pory przebudowano ul. Szkolną w Bolesławiu, odcinek ul. Bole-
sławskiej w Kolonii oraz ul. Pniaki i ul. Laskowską w Małobądzu. 
Przygotowano projekt przebudowy odcinka drogi ul. Cichej w Ko-

lonii. Wybudowano linię oświetlenia przy ul. Leśnej w Małobądzu. 
Wyremontowano także ul. Cichą w Kolonii i Laskach, ul. Kopalnia-

ną w Bolesławiu oraz nawierzchnię drogi przy blokach w Bolesławiu. 
Przygotowany jest projekt drogi łączącej ul.Wyzwolenia i ul.Poni-
kowską, której wykonanie  zaplanowane jest na rok 2018. Na ukoń-
czeniu jest również projekt drogi w Bolesławiu (przed Hutkami 
wzdłuż kanału Dąbrówka), który będzie przygotowywany również 
do realizacji w niedalekiej przyszłości. Trwają prace związane z II li-
nią zabudowy w Krzykawie – wydłużenie drogi o 5 działek budow-
lanych, zgodnie z decyzjami mieszkańców podczas procedowania 
zmiany MPZP dla miejscowości Krzykawa.

Nowe nawierzchnie na ulicach: Bolesławskiej w Kolonii i Szkolnej w Bolesławiu

Prace remontowe na drogach gminnych
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Współpraca z GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada za 
utrzymanie Drogi Krajowej nr 94, stanowiącej główny szlak komu-
nikacyjny Gminy Bolesław. Dzięki współpracy z tą instytucją zmo-
dernizowano drogi techniczne wzdłuż DK 94. Inwestycja wyniosła 
ok.1 mln zł i w całości została zrealizowana ze środków GDDKiA.

Gmina Bolesław razem z GDDKiA zmodernizowała także skrzyżo-
wanie Drogi Krajowej nr 94 z ul. Wyzwolenia w Bolesławiu. Nasz 
samorząd sfinansował opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej na budowę zatok autobusowych oraz projekt sygna-
lizacji świetlnej i oświetlenia. Zabezpieczono także środki finanso-
we na budowę wiaty przystankowej. Koszty budowy infrastruktury 

pokryła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość 
inwestycji to około 700 tys. zł. Z myślą o przyszłej współpracy wła-
dze gminy zleciły także opracowanie dokumentacji projektowej 
na wykonanie zatoki autobusowej przy DK94 przy skrzyżowaniu 
w Kolonii. Dokumentacja została przekazana inwestorowi, a realiza-
cja powinna nastąpić w roku 2018.

Na ukończeniu jest projekt, realizowany i finansowany przez Gminę 
Bolesław, drogi technicznej wzdłuż drogi krajowej 94 z Bolesławia 
do Olkusza. Dla szerokorozumianego bezpieczeństwa uważamy, że 
jest ona konieczna do wykonania (ruch rowerowy i pieszy, ewentual-
ne akcje ratunkowe) – finansowanie ze środków GDDKiA.

Remonty dróg dojazdowych do pól 

Kolejną ważną inwestycją  były remonty dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w Krzykawce, Bolesławiu i Podlipiu. Na reali-
zację tych zadań pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach remontów 
wykonano prace ziemne, podbudowy dróg oraz ich nawierzch-
nie wraz ze zjazdami do gruntów rolnych. Na niektórych z od-
cinków dróg wykonane zostały również pobocza. Oddane do 
użytku, wyremontowane trakty, posłużą nie tylko rolnikom. 
Skorzystają z nich wszyscy mieszkańcy gminy, gdyż stanowią 
one uzupełnienie sieci drogowej w sołectwach. Ich modernizacja 
przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i warunki życia miesz-
kańców. W dłuższej perspektywie przyczynią się zaś do rozwoju 
gospodarczego poszczególnych miejscowości na terenie Gminy 
Bolesław.

Dotacje do dróg powiatowych
Szlaki komunikacyjne mają różnych właścicieli. W Polsce kwestie te 
reguluje Ustawa o drogach publicznych. Dzielą się one kolejno na 
drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Od tego podziału 
uzależniony jest podmiot odpowiedzialny za ich należyte utrzyma-
nie. Najważniejszy jest jednak komfort i bezpieczeństwo mieszkań-

Urządzenie do pomiaru prędkości  
przy Szkole Podstawowej w Bolesławiu Nowa nawierzchnia drogi przy blokach w Bolesławiu

Remonty dróg dojazdowych do pól – Krzykawka

Przystanek przy drodze krajowej przy skrzyżowaniu  
z ul. Wyzwolenia

Remonty dróg dojazdowych do pól – Podlipie
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ców. Dlatego Gmina Bolesław współfinansuje także prace przy dro-
gach powiatowych. W tym celu udzielono m.in. dotacji na remont ul. 
Bolesławskiej oraz przebudowę ul. Poręba w Kolonii. Gmina wsparła 
modernizację odcinka drogi ul. Ponikowskiej oraz remont chodnika 
przy ul. Głównej w Bolesławiu. Dofinansowano modernizację drogi 

między Podlipiem a Krążkiem wraz z montażem barier ochronnych 
oraz remont chodnika w Krążku w kierunku Wodącej. Nasz samorząd 
współfinansował remont odcinka nawierzchni ul. Francesco Nullo oraz 
doświetlenie końcówki ul. Starowiejskiej w Krzykawce. Gmina dopłaciła 
też do uzupełnienia nawierzchni ul. Górnej i Laskowskiej w Małobądzu. 

W roku 2018 planowany jest do wykonania remont części drogi od 
skrzyżowania drogi krajowej 94 (pierwsze światła od Olkusza) do remi-
zy w Bolesławiu oraz ul. Laskowska i Bolesławska w Kolonii do świa-
teł z drogą 94. Wniosek, złożony przez Powiat Olkuski znalazł się na 
15 miejscu listy rankingowej projektów realizowanych w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019, co daje duże szanse realizacji tej inwestycji drogowej.  

Coraz szybszy rozwój

T
ak w telegraficznym skrócie można opisać minione trzy lata. 
Był to okres ciężkiej, wytężonej pracy, który zaowocował 
ogromnymi zmianami. Poprzez wspólne wysiłki,  starania 
o zewnętrzne środki i racjonalne gospodarowanie finansami, 

inwestycje w  Gminie Bolesław ruszyły z kopyta. Obecne Władze 
Gminy rozwiązały wiele problemów z którymi mieszkańcy borykali 
się od lat. Dofinansowania z krajowych i europejskich funduszy stały 
się trampoliną, dzięki której zmodernizowano wiele dróg i obiektów. 
Przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz Zakładem Karnym w Trzebini udało się przy minimalnych na-
kładach finansowych zrealizować prace warte setki tysięcy złotych.

Nic tak nie weryfikuje dokonań, jak upływ czasu. Dlatego też każda 
inwestycja realizowana była z ogromną starannością, tak, aby mogła 
służyć mieszkańcom przez długie lata. Rozwój to patrzenie w przy-
szłość przez pryzmat szerokich horyzontów. Decyzje Rady Gminy 
i Wójta  muszą więc wybiegać w daleką przyszłość.  

Za dotrzymywanie kroku, a czasami nawet twórcze koncepcje należą 
się gorące podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych, sołtysom i radom sołeckim, druhom 
Ochotniczych Straży Pożarnych, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich 
i wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz drugiego człowieka. 

Harmonijna współpraca dla dobra naszej Gminy i mieszkańców jest 
gwarancją osiągania kolejnych sukcesów i celów.

Dlatego...
…nie zwalniamy tempa!

Przed naszą gminą stoi dużo wyzwań i celów. Obecna transza unij-
nych funduszy przewidziana jest do rozdysponowania w latach 
2014-2020. Jest więc jeszcze wiele środków, o które można apli-
kować. Do wykorzystania są też pieniądze pochodzące z budżetu 
państwa i różnych biznesowych inicjatyw. Na terenie naszej gminy 
jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Od naszych wspólnych starań 
zależy czy uda nam się rozwiązać dotychczasowe problemy i sprawić 
aby Gmina Bolesław sprostała wyzwaniom XXI wieku! 

Ulica Ponikowska w Bolesławiu

Nowy chodnik w Krążku

INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI
W momencie oddawania gazety do druku, Wójt pojechał podpisać umowę w Urzędzie Marszałkowskim na kolejne pieniądze pozyskane 
dla Gminy. Otrzymaliśmy właśnie blisko 170 tys na realizację projektu "Modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej  
w centrum Bolesławia" ze środków PROW. W ramach projektu będzie wykonana przebudowa boiska przy szkole w Bolesławiu oraz wykonane  
ławeczki przy drodze przez Bolesław. Wartość projektu blisko 550 tys. Realizacja niebawem. 
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Barbórkowo 2017
Święta Barbaro, podziemi Pani,
Bądź zawsze z nami.

Schodzą się górnicy pod ziemię
w ciemność, daleko od słońca
Wychodzi im tu naprzeciw
Święta Barbara, patronka (...).

T
radycyjna Barbórka – górnicze święto, obchodzone od 
XIX wieku w dzień Świętej Barbary. Jest ona patron-
ką osób pracujących pod ziemią oraz narażonych na 
nagłą śmierć, w tym górników, hutników, marynarzy, 

rybaków, żołnierzy, a nawet więźniów.

W roku 2017 Barbórka przypadała na poniedziałek. Większość 
uroczystości odbyło się 3 grudnia w niedzielę za sprawą naszych 
proboszczów: ks. Sylwestra Kulki, ks. Tadeusza Budacza i ks. 
Leszka Kołodziejczyka. Podczas uroczystych mszy świętych 
modlono się za górników, także za  zmarłych. 
Jak co roku górnicy naszej parafii rzymskokatolickiej w Bo-
lesławiu uczcili swoją patronkę - św. Barbarę na mszy o godz. 
10.00, zebrani pod najpiękniejszymi chyba w diecezji, starymi, 
górniczymi sztandarami dziękowali Bogu za opiekę w cza-
sie trudnej i niebezpiecznej pracy, a także prosili św. Barbarę 
o dalszą opiekę i wstawiennictwo dla siebie i swoich rodzin. 
Uroczystości rozpoczęły się przy bocznym ołtarzu św. Bar-
bary, a następnie w procesji przemieszczono się do ołtarza 
głównego, by uczestniczyć w Eucharystii. Jako dowód swojej 
wdzięczności górnicy złożyli dary: chleb, wino, kwiaty i ofiarę 
pieniężną , która przeznaczona będzie na renowację kolejnego 
sztandaru. Tym razem będzie to sztandar Bractwa Różańco-
wego z 1927 roku.

*
W parafii polsko-katolickiej w Bolesławiu  zaczęto uroczystość 
od hymnu górniczego: „Górniczy Stan niech nam żyje. Niech 
żyje nam Górniczy Stan”.  Po hymnie rozpoczęto liturgię Mszy 
Świętej znakiem krzyża, pozdrowieniem i przywitaniem go-
ści. Był piękny czas dla dzieci, które po wierszykach i piosence 
otrzymały brawa i plecaki pełne prezentów. Zanim zebrani 
przeszli na salę katechetyczną wysłuchano kilku utworów wy-
konanych przez orkiestrę, miłą niespodzianką było odegranie 
„Sto lat” dla ks. proboszcza Leszka Kołodziejczyka z okazji 
urodzin. 
 „Jeszcze raz bardzo dziękuję za dar wspólnej modlitwy Za-
rządowi ZGH „Bolesław”, Górnikom i wszystkim obecnym 
na Barbórce. Dziękuję p. Teresie Słupskiej za przygotowanie 
pysznego bigosu, p. Lucjanowi Wilkowi za pomoc w organi-
zacji uroczystości, p. Wiesławie  Wilk, p. Anicie Kowalskiej, 
Paulinie Januszek i Klaudii Januszek za pomoc w kuchni. 

„-mówi ks. Leszek, który w tym roku świętował także 10 rocz-
nicę pełnienia urzędu proboszcza w tej wspólnocie i 30 lecie 
kapłaństwa.

*
Także w parafii polsko-katolickiej pw. św. Barbary w Krzyka-
wie-Małobądzu miała miejsce piękna uroczystość parafialna ku 
czci patronki parafii św. Barbary oraz odbyły się uroczystości 
barbórkowe.
„W pierwszą niedzielę Adwentu — tradycyjnie już — w naszej 
świątyni gromadzimy się, aby wspólnie przeżywać uroczystości 
ku czci Patronki naszej parafii, św. Barbary, która jest patron-
ką trudnej pracy, m.in. pracy górników i hutników. Poprzez 
modlitwę pragniemy podziękować Bogu za opiekę nad trud-
ną i niebezpieczną pracą Braci Górniczej. Prośmy, by Dobry 
Bóg obdarzył zdrowiem i błogosławieństwem wszystkich ludzi 
ciężkiej i niebezpiecznej pracy.”- można było usłyszeć na mszy, 
której przewodniczył ks. Adam Stelmach. 

Na uroczystość przybyli także wierni z parafii i z sąsiednich 
parafii polskokatolickich i rzymskokatolickich na czele z wój-
tem Gminy Bolesław Krzysztofem Dudzińskim i posłanką Li-
dią Gądek. Tego dnia zebrani dołączyli się do szlachetnej akcji 
pomocy małemu Nikosiowi.

Do współczesności dodajmy trochę historii. Przypomnijmy...
Patronka górników – Święta Barbara z Nikomedii – żyła na 
przełomie III i IV wieku. Odznaczała się wielkimi zdolnościa-
mi i niespotykaną urodą. Po przyjęciu chrztu została wydana 
Rzymianom przez ojca, który był poganinem. Ponieważ nie 
chciała wyrzec się wiary, zginęła jako męczennica z rąk własne-
go ojca w 306 roku. 

Barbaro święta, patronko górników, 
Dziś błaga Cię twój wierny lud, 
Wysłuchaj prośby swych orędowników,
Czuwaj nad nami, uświęć nasz trud. 
Wspieraj nas w walce z pokusami, 
Módl się i wstawiaj za nami,
Święta Barbaro, podziemi Pani,
Bądź zawsze z nami. 

Z osobą świętej związane jest wiele polskich przysłów, jak: 
„Barbara święta o górnikach pamięta”, „Barbara po wodzie, 
Boże Narodzenie po lodzie”, „Kiedy na świętą Barbarę błoto, 
będzie zima jak złoto”. 

Beata Bazan-Bagrowska
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Stare legendy i podania mówią o tym, że pracow-
nia Świętego Mikołaja mieści się na biegunie pół-
nocnym, pracują w niej Elfy, a Mikołaj w swoim 
zaprzęgu posiada renifera z czerwonym nosem 
błyszczącym jak dojrzała wisienka na lukrowanym 
torcie. Tyle legendy. Rzeczywistość okazała się nie-
co inna gdyż gość w czerwonym płaszczu przybył 
na zaproszenie dyrektor Barbary Rzońcy  na nasz 
teren.  A wisienką na torcie okazały się barwne te-
atrzyki wprost z “Kufra Świętego Mikołaja” Tak! 
Z okazji Mikołajek, Centrum Kultury przygoto-
wało dla dzieci wyjątkową niespodziankę - spo-
tkanie ze Świętym Mikołajem w kilku miejscach! 
W Hutkach i w Krzykawce dzieci z zapartym 
tchem oglądały przedstawienie “Co Ci mogę dać 
święty Mikołaju”? Mikołaj rozgościł się również 
w Domu Wiejskim w Ujkowie Nowym i w Ma-
łobądzu. Rzecz jasna w  bolesławskim Dworze też 
otworzył swój kufer.
Jak widać dobrze idzie mu nie tylko rozdawanie 
podarków ale i współpraca z Centrum Kultury, 
Sołtysami i Radami Sołeckimi! Bo tacy ludzie są 
najlepszym prezentem dla naszej Gminy. 

Beata Bazan-Bagrowska
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Czy dzik jest dziki?

Dziki zryły spokój mieszkańców gminy. Mówi się o nich dużo 
i często. Pojawiają się w miejscach, w których dotąd raczej nie by-
wały. Przekraczają granice przynależne ludzkim siedliskom.

Czasem niszczą ogrodzenia, częściej penetrują śmietniki.
„Dzik jest dziki, dzik jest zły - dzik ma bardzo ostre kły. Kto spo-
tyka w lesie dzika niech na drzewo szybko zmyka.”- kilka pokoleń 
Polaków wychowało się na tym wierszu Brzechwy i niestety na jego 
podstawie ukształtowało sobie raz na zawsze wizerunek dzika. Jak 
jest naprawdę?
Otóż dzik jest nie mniej i nie bardziej dziki niż większość mieszkań-
ców lasu. Jest płochliwy, lubi ciszę, spokój i...rzecz jasna dobre jedze-
nie. Jest wszystkożerny. Ma to plusy i minusy. Plusy bo oczyszcza las 
ze szkodników i śmieci. Minusy bo ta wszystkożerność doprowadza 
go do szukania resztek jedzenia, jakie przygotowuje człowiek.
 Czy dzik jest dziki? Jest uciążliwy ale ludzie sami temu są winni. 
Zwierzę ma świetną pamięć i raz nakarmione wróci na miejsce ła-
twego jedzenia. Dlatego pod żadnym pozorem nie dokarmiajmy 
przodków naszej świni domowej. Pozostawmy to Kołom Łowiec-
kim. Zresztą kwoty na odszkodowania za szkody dzikiej zwierzyny 
idą ze składek własnych członków tych Kół.
Poza tym rolnictwo na naszym terenie przeszło już do historii. Pola 
porosły gęstwiną nawłoci, która jest wymarzoną kryjówką dla dzi-
ków. Obserwuje się zakłócenie eko systemu. Jest wycięte 800 hekta-
rów Pustyni Błędowskiej.
 Jeśli dodamy, że w tym roku lasy przepełnione były grzybiarzami 
oraz amatorami  hałaśliwych motorów i qadów, nie powinno nikogo 
dziwić, że dziki wyszły nieomal na ulicę.
Nie trzeba się ich bać. Najlepiej jest stanąć nieruchomo „udając drze-
wo” bo najsłabszym zmysłem dzika jest wzrok, który reaguje głownie 
na ruch. Dzik nie zaatakuje bez powodu. Niebezpiecznie jest spo-
tkać młode warchlaki. Te należy omijać z daleka z uwagi na zdolną 
do wszystkiego w ich obronie matkę.
Dziki boją się petard i specjalnych preparatów o zapachu zbliżonym 
do ludzkiego potu. Nasi pradziadowie odstraszali je rozwieszając na 
patykach woreczki z ...ludzkimi włosami.

Kto ma więcej pytań zachęcamy do kontaktu z Kołem Łowieckim:

Mail: jednoscboleslaw@hotmail.com

Beata Bazan-Bagrowska

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców skarżących się 
na szkody wyrządzane przez dziki Urząd Gminy podejmuje różne, 
dozwolone prawem działania mające na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa i minimalizowanie strat powodowanych przez dziki.

 w dniu 7 listopada 2017 roku zwrócono się z pismami do Koła 
Łowieckiego „Jedność” w Bolesławiu oraz Koła Łowieckiego 
„Sokół” w Krakowie o przesłanie informacji na temat ilości sztuk 
dzików pozyskanych w wyniku polowań w sezonie 2017–2018.

 w ślad za w/w pismami w dniu 6 grudnia 2017 roku Wójt  
Gminy Bolesław zwrócił się do Koła Łowieckiego „Jedność” 
w Bolesławiu oraz Koła Łowieckiego „Sokół” w Krakowie 
z prośbą o zwiększenie ilości dzików przeznaczonych do odstrza-
łu w czasie polowań w sezonie 2017–2018.

 w dniu 28 listopada 2017 roku zostało wysłane pismo do  
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu dotyczące Rozpo-
rządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 
roku, w którym zwrócono się o przesłanie informacji o podję-
tych działaniach mających na celu realizację obowiązku odstrza-
łu sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu olkuskiego.

 w dniu 28 listopada 2017 roku przesłano również informację 
o wejściu w życie Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego 
z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zarządzenia odstrzału 
sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń na terenie m.in. powiatu olkuskiego do 
Koła Łowieckiego „Jedność” w Bolesławiu oraz Koła Łowieckie-
go „Sokół” w Krakowie.

 w dniu 1 grudnia 2017 roku w Centrum Kultury w Bolesławiu 
odbyło się spotkanie dotyczące problemu dzików na terenie 
gminy Bolesław w odniesieniu do Rozporządzenia Wojewody 
Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 roku, na które zapro-
szono Radnych Gminy Bolesław, przedstawicieli Kół Łowiec-
kich działających na terenie gminy Bolesław oraz Powiatowego 
Lekarza Weterynarii. 

W dniu 7 grudnia do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Koła 
Łowieckiego „Jedność” w Bolesławiu z prośbą o zaopiniowa-
nie „Zmiany rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 
2017/2018” dla obwodu nr 30, dotyczącej zwiększenia pozy-
skania zwierząt łownych gatunku dzik w związku z ASF oraz 
uciążliwymi szkodami w rolnictwie. Przed zmianą maksymalna 
liczba zwierząt zaplanowanych do pozyskania wynosiła 18 szt., 
natomiast po zmianie liczba ta ma wzrosnąć do 27 szt. Powyższa 
zmiana została pozytywnie zaopiniowana. Na dzień 15 listopada 
2017 roku ilość pozyskanych dzików w obwodzie nr 30 wynosi 
16 szt.

Urząd Gminy Bolesław otrzymał również pismo od Koła Łowieckiego 
„Sokół” w Krakowie z informacją, że w związku z rozprzestrzenia-
niem się na terenie naszego kraju choroby ASF, odstrzał dzika jest 
zwiększony. Koło zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby sukce-
sywnie dokonywać redukcji dzika na terenie ich obwodu. Na dzień 
6 grudnia 2017 roku ilość pozyskanych dzików w obwodzie nr 22 
wynosi 29 szt.

(opracowano na podstawie informacji z Urzędu Gminy)
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Grudzień w Akademii  
Aktywnego Seniora
Cały grudzień w Akademii to nawiązanie do Świąt Bożego Narodzenia. W poniedziałek,  
4 grudnia  słuchacze Akademii obejrzeli w Kinie „Zbyszek” w Olkuszu, film pt. „Listy do M. 
3”. Film wprowadził studentów w świąteczny nastrój.  
Natomiast w poniedziałek, 11 grudnia odbyły się warsztaty plecionkarskie, na których stu-
denci zgłębiali sztukę wyplatania z wikliny.  Nieustanie zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych aktywnym spędzaniem czasu, do Centrum Kultury w Bolesławiu, w każdy poniedziałek 
o godz. 17-tej. Styczeń też ciekawie się zapowiada, o szczegółach będziemy informować na 
plakatach i stronie internetowej. 

(CK)

Ogólnopolska Karta Seniora w Bolesławiu

D
ecyzję o przystąpieniu Gminy Bolesław do lokalnej edycji Ogól-
nopolskiej Karty Seniora Wójt Krzysztof Dudziński podjął 
z myślą o najstarszej grupie mieszkańców. 

Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która 
ukończyła 60 rok życia. Już niebawem każdy senior z Gminy Bolesław 
będzie mógł ją otrzymać bezpłatnie w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bolesławiu „ od ręki”. Karta wyrabiana jest beztermino-
wo. Dzięki niej seniorzy z całej Polski korzystają ze specjalnych ofert 
przygotowanych przez firmy, które przystępują do programu Ogólno-
polska Karta Seniora.
Na liście firm honorujących karty są m.in.: sanatoria, ośrodki zdro-
wotno-medyczne, instytucje kulturalne - kina, teatry i muzea, hotele, 
gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, salony optyczne. Szczegó-
łowy wykaz można znaleźć poniżej (link. www.glosseniora.pl). 
Pozyskiwaniem firm z terenu Gminy Bolesław oferującym zniżki 
naszym mieszkańcom zajęli się osobiście Wójt Krzysztof Dudziński 
i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kruszak-
-Kołodziejczyk.

Inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora we współpracy z Kra-
kowskim Stowarzyszeniem MANKO w Gminie Bolesław odbędzie 
się w dniu 08.01.2018r. o godz. 17.00 podczas  spotkania Akademii 
Aktywnego Seniora w Centrum Kultury w Bolesławiu. 

Zapraszamy
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Informacja dla Par obchodzących 

w 2018 roku  

Jubileusz 50 – lecia  i 60 - lecia  

pożycia małżeńskiego …

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował  
uroczystość  nadania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.  

Zapraszam  Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław,  którzy w 2018 r. 
obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę  pożycia małżeńskiego do zgłaszania się  w USC  
/ pokój nr 5 / do dnia 16 lutego 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

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

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Elżbieta Kubańska

Święty Mikołaj w Bibliotece

6 grudnia 2017r., gdy zapadł zmrok dzieci zgromadzone wokół rozświetlonej cho-
inki w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Waśniewskich uczestniczyły w warsz-
tatach teatralnych, prowadzonych przez aktora Teatru Dzieci Zagłębia Kamila 

Katolika. Następnie wysłuchały koncertu kolęd w wykonaniu Emilii Marcjan przy 
akompaniamencie taty. Po koncercie przybył Święty Mikołaj, aby wręczyć dzieciom 
prezenty. Powitano go z wielką radością i wzruszeniem. Siwy Staruszek w czerwonym 
ubraniu, z długą białą brodą, dźwigał wór wypełniony prezentami. 
Najmłodsi z uśmiechem śpiewali piosenki i tańczyli. Gościliśmy również Wójta Gminy 
Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego oraz panią sołtys Stefanię Pichlak, którzy przynieśli 
dla dzieci słodycze i owoce. Wszyscy dobrze się bawili. Były też wspólne pamiątkowe 
zdjęcia. Mikołaj obiecał, że za rok znowu zagości w Bibliotece. 

NASZA DUMA
Uczestniczki zajęć wokalnych, solistki z zespołów Psotki i kropkaPL, ode-

brały już nagrody wyśpiewane w Konkursie Piosenki Wesołej i Smutnej 
w Sławkowie.

Emilka Marcjan i Patrycja Tomczyk zdobyły pierwsze miejsca w swoich katego-
riach wiekowych, Natalia Gomółka była trzecia, a Iwona Krzystanek otrzymała 
wyróżnienie. Laureatki zaśpiewały na sławkowskim rynku podczas jarmarku bo-
żonarodzeniowego. 

(CK)
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LODOWISKO BIAŁY ORLIK
Bolesław, ul. Kopalniana 
zaprasza od 10.12.2017 r.

Wstęp wolny, wypożyczenie łyżew - 4zł/godzinę.
Lodowisko będzie czynne w dni robocze od godz. 13.00 do 21.00,  
w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 21.00 z wyjątkiem:

 24.12.2017 r. (wigilia) – od godz. 10.00 do 15.00;
 25.12.2017 r. – nieczynne,
 26.12.2017 r. – od godz. 15.00 do 21.00,
 31.12.2017 r. – od godz. 10.00 do 20.00,
 01.01.2018 r. – nieczynne.




