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Dla Filipka i Kacperka

M
ieszkańcy Gminy Bolesław potrafią 

się dzielić i wspierać potrzebujących. 

Dowodem stał się sobotni koncert 

charytatywny „dla Filipka i Kacperka Banyś”, 

jaki odbył się  23 czerwca 2018 roku w  bole-

sławskim Centrum Kultury. 

Orkiestra Dęta ZGH "Bolesław" w Bukownie 

pod batutą Jerzego Sojki witała gości przed bu-

dynkiem dworu, a Glutaminian Sodu stworzył 

bajeczną manufakturę baniek mydlanych. Dru-

howie z Ochotniczej  Straży  Pożarnej w Bole-

sławiu  i Ochotniczej Straży Pożarnej  KSRG 

Stare Bukowno przygotowali pokaz pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Żołnierze LOK 

Bukowno częstowali gości pysznym żurkiem.

Artystycznie zaprezentowali się nasi tancerze 9 

aleja stylu, Psotki starsze i młodsze i Kropka.

PL. Tancerki Ladies Dance Fitness z Bukow-

na zaczarowały publiczność i porywały do 

tańca. Koncert zakończyły wokalistki Efendi 

Clue z Bukowna, Sławkowa i Łobzowa z in-

struktor Agnieszką Rosą. Dzięki zaangażowa-

niu Komitetu Społecznego Mallam Bukow-

no (inicjatora spotkania) akcja „wrzuć piątaka 

dla bliźniaka„-mogła odnieść taki sukces.

-Kochani, było cudownie! Wszyscy byliście 

wspaniali . Owocem Waszego zaangażowania 

jest 3.012,61 zł dla Kacperka i Filipka  Filip-

kowi i Kacperkowi życzymy dużo zdrówka.

Dziękujemy wolontariuszom i darczyńcom.- 

podsumowała prowadząca imprezę dyrek-

tor Centrum Kultury w Bolesławiu Barbara 

Rzońca.

Młodym Podlipianom Filipkowi i Kacperkowi 

życzymy dużo zdrowia i dobroci ludzkiej.

Opr. BBB

Dobry START

O
d 1 lipca 2018 r. można składać wnio-

ski w formie elektronicznej na nowe 

świadczenie – „Dobry start”. Świadcze-

nie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie 

na każde uczące się dziecko w szkole podsta-

wowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole 

ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole 

ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły poli-

cealnej i szkoły dla dorosłych – bez względu 

na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na roz-

poczynające rok szkolny dzieci do ukończe-

nia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne 

uczące się w szkole otrzymają je do ukończe-

nia 24 roku życia. Świadczenie dobry start 

przysługuje także w przypadku: ukończenia 

20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą 

się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba 

ucząca się kończy 20 rok życia oraz ukończenia 

24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą 

się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba 

ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku 

dzieci lub osób uczących się legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia 

rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 

514) i wydanym w związku z tym Rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 

r. w sprawie szczegółowych warunków realiza-

cji rządowego programu „Dobry start” (Dz. 

U. poz. 1061), od 1 lipca 2018 r. składane są 

wnioski o przyznanie świadczenia drogą elek-

troniczną za pomocą systemu teleinformacyj-

nego utworzonego przez ministra właściwego 

do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub 

przez bankowość elektroniczną. Podobne zasa-

dy stosowane są przy przyznawaniu świadcze-

nia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie 

świadczenia „Dobry start” przyjmowane są 

w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS 

Bolesław, ul. Główna 46 pokój nr 10. Wnioski 

przyjmowane będą w terminie do 30 listopada.  

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata na-

stąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony 

w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wy-

płacone najpóźniej do końca września.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione 

z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji 

komorniczej, nie będzie też wliczane do do-

chodu uprawniającego do wszelkich świadczeń 

i dodatków przysługujących na podstawie 

przepisów odrębnych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęsz-

czające do przedszkola oraz dzieci realizujące 

roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. 

zerówce w przedszkolu lub szkole.

http://www.gminaboleslaw.pl/aktualnosci/

aktualnosci-gops/300-dobry-start 

Spotkanie KGW
W piątek, 29 czerwca odbyło się spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bolesław. Na zaproszenie Wójta 

Gminy Bolesław – Krzysztofa Dudzińskiego oraz Dyrektora Centrum Kultury- Barbary Rzońcy,  do Dworku w Krzykawce przybyły 

Panie z Kół: Bolesław, Krzykawa, Krzykawka, Laski-Kolonia, Małobądz-Krze, Podlpie. Atmosfera  była „zacna” jak na dworskie imprezy 

przystało. Kiełbaski, tańce, śpiewy i ... słodkości upieczone przez samego Gospodarza Gminy. O dobrą zabawę gości dbała Kapela OLD 

BOBRORZE ze Sławkowa.  Do zobaczenia, za rok! 

Anioł Agnieszka
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Projekt pn. 
”
II etap zagospodarowania parku dworskiego 

w Bolesławiu oraz remont dachu dworku w Krzykawce”  

- zakończony!

G
mina Bolesław zaprasza do korzystania z efektów realizacji Pro-

jektu pn. „II etap zagospodarowania parku dworskiego w Bole-

sławiu oraz remont dachu dworku w Krzykawce”. 

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu 

państwa w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERA-

CYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  NA  LATA 

2014-2020. 

Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kul-

turowego i naturalnego. 

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 056 574,94 zł, w tym dofinan-

sowanie ze środków stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt przyczynił się do poprawy wizerunku otoczenia dworku 

w Bolesławiu oraz stanu technicznego zabytkowego dworku w Krzy-

kawce, poprzez realizację w szczególności następujących zadań inwe-

stycyjnych:

 Zadanie 1 – II etap zagospodarowania parku dworskiego 

w Bolesławiu.

W ramach w/w zadania zostały wykonane alejki, plac zabaw dla 

dzieci, mała architektura (ławeczki, kosze na śmieci), wykonano 

dodatkowy zjazd z drogi powiatowej przy ul. Parkowej, dokończo-

no ogrodzenie i oświetlenie terenu całego parku oraz dokonano 

uzupełniających nasadzeń zieleni.

 Zadanie 2 – Remont dachu (gontu drewnianego) dworku 

w Krzykawce. 

W ramach w/w zadania wymieniono pokrycie dachowe, usunięto 

nieszczelności, zamontowano instalację odgromową.

Informacja o zrealizowanym Projekcie została umieszczona w Małopol-

skim Systemie Informacji Turystycznej, natomiast przedmiotowy arty-

kuł  jest publikowany w celu zapewnienia właściwej promocji źródła 

dofinansowania Projektu.  

Absolutorium dla Wójta 
jednogłośnie
27 czerwca 2018 roku podczas Sesji Rady Gminy Bolesław 

zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Bolesław spo-

rządzonego na dzień 31.12.2017r. wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Gminy za 2017r., i jednogłośnie przyznano 

absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław za 2017 rok.
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Realizacja inwestycji i remontów  

w Gminie Bolesław

W
e wszystkich 12 sołectwach Gminy Bolesław dzieje się 

wiele dobrego. Przybliżmy Czytelnikom BP (w dużym 

skrócie )owoce realizacji inwestycji i remontów:

W sołectwie Bolesław:
Zagospodarowano park przy Dworku w Bolesławiu (741 435 

zł). W trakcie realizacji jest nałożenie bezpiecznej nawierzchni 

na placu zabaw przy Przedszkolu w Bolesławiu (50 000,00 zł). 

Poczyniono pierwsze kroki odnośnie budowy ogólnodostęp-

nej plenerowej strefy aktywności sportowej (OSA) przy Orli-

ku(1107,00 zł). Opracowano „Program prac remontowo-kon-

serwatorskich dla remontu mogiły pomordowanych członków 

Ruchu Oporu z pomnikiem nagrobnym znajdującym się na 

cmentarzu w Bolesławiu (1845,00 zł). Doposażono plac zabaw 

przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolesławiu (4 000 zł). 

Ogłoszono przetarg na wybudowanie drogi-łącznik ul .Wyzwole-

nia do ul. Ponikowskiej. Przebudowano boisko sportowe przy SP 

w Bolesławiu(426 813,29 zł). Opracowano dokumentację prze-

budowy instalacji elektrycznej w budynku OSP Bolesław (7 872 

zł). Opracowano dokumentację nagłośnienia sali głównej w bu-

dynku OSP w Bolesławiu (984 zł). 

Trwa realizacja zadania: „Remont instalacji elektrycznej w bu-

dynku OSP Bolesław” – zadanie będzie dofinansowane z bu-

dżetu Województwa Małopolskiego-Małopolskie Remizy (176 

032 zł).

Zabudowano 3-stanowiskowy stojak na rowery przy budynku re-

mizy OSP Bolesław (1 098 zł). Trwa remont schodów przy SP w 

Bolesławiu (22 253 zł). Zrealizowano zadanie pn.„Zabudowa ła-

wek i koszy w Bolesławiu”(32 334 zł). Dokonano naprawy dachu 

stropu i więźby dachowej w budynku SP w Bolesławiu (4 695 zł). 

Zlecono zamontowanie płotków przeciwśnieżnych na budynku 

Remizy OSP w Bolesławiu (4749,28 zł). Zaplanowano realiza-

cję zadania: „Budowa drogi przy lesie-boczna od ulicy Kluczew-

skiej”, w trakcie rozeznanie cenowe.

W sołectwie Laski:
Zakupiono i zamontowano altanę przy boisku w Laskach (8 300 

zł). W trakcje realizacji jest zadanie położenie bezpiecznej na-

wierzchni na placu zabaw (33 934 zł). Podpisano umowę na 

wymianę okien i drzwi w budynku OSP w Laskach (29 403 

zł). Zaprojektowano trybuny sportowe przy boisku sportowym  

w Laskach (6.500 zł), trwa rozeznanie cenowe dla realizacji tego 

zadania. 

W sołectwie Kolonia: 
Zagospodarowano plac rekreacyjny przy ul. Cegielskiej (zakupio-

no 6 stołów (18000,00zł).

W sołectwie Ujków Nowy:
Wyremontowano sanitariaty w budynku DW w Ujkowie No-

wym (24 000,00 zł).

W sołectwie Krzykawa:
Przebudowano boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal 

oraz bieżnię okólną przy Zespole Przedszkolno –Szkolnym w 

Krzykawie (670 000zł). Planowane jest wykonanie ogrodzenia 

boiska przy ZSP w Krzykawie (16 000zł). Wykonano projekt 

przebudowy kotłowni i instalacji grzewczej w budynku remizy 

OSP w Krzykawie (15 8000 zł). Podpisano umowę na wymianę 

okien i drzwi w budynku OSP w Krzykawie (60 857 zł).

W sołectwie Krze: 
Zagospodarowano plac rekreacyjny w Krzu. Zakupiono i za-

montowano blaszak gospodarczy. Zamontowano betonowy 

grill ogrodowy. Zamontowano urządzenia podwójne siłowni 

zewnętrznych i zabawkę na sprężynie (11 500 zł).

W sołectwie Podlipie: 
Zagospodarowano teren przy stawach w Podlipiu. Wykona-

no utwardzenie placu rekreacyjnego w obrębie montowanych 

urządzeń. Zakupiono i zamontowano 3 podwójne urządzenia 

siłowni zewnętrznych i tablicę z regulaminem (33 207 zł). Za-

planowano termomodernizację budynku remizy OSP w Podli-

piu. Trwa II postępowanie przetargowe.

W sołectwie Międzygórze: 
Trwa rozeznanie cenowe dla realizacji zadania: wymiana uszko-

dzonych krawężników (25 000 zł).

W sołectwie Hutki: 
Doposażono plac zabawowo –rekreacyjny w Hutkach (3075,00 zł).

Zadania kompleksowe wspólne to: 
Wyremontowanie odcinków dróg dojazdowych do pól w Pod-

lipiu i Krzykawce (130 000.00 zł).

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Krzykawce i Krzykawie 

(3 905 069 budżet 3- letni +1 803 33 zł).Trwają także remonty 

bieżące dróg gminnych(266,590,20 zł).

O kolejnych zadaniach będziemy informować naszych Czytel-

ników w następnych numerach „Bolesławskich Prezentacji”.  
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Zatrzymać chwilę, oddać emocje
Plener Plastyczny w Krzykawce 2018 

K
rzykawskie Plenery wpisały się na stałe do Kroniki Kultury 

i Sztuki Gminy Bolesław. Uczestniczą w nich artyści mala-

rze oraz amatorzy – studenci, nauczyciele, uczniowie. 

W ostatnich latach na Plener do Krzykawki zapraszani są artyści mala-

rze z miast i rejonów zaprzyjaźnionych z  gminą Bolesław i powiatem 

Olkuskim. Celem tych spotkań jest zapis plastyczny przemijających 

walorów architektury, przyrody i kultury naszego regionu, wymiana 

myśli i doświadczeń artystycznych, integracja środowisk twórczych 

gminy Bolesław, powiatu Olkuskiego i gości zagranicznych. Prace wy-

konane na plenerach tworzą bogatą kolekcję, która rokrocznie jakże 

malowniczo wpisuje się w historię Gminy Bolesław W tegorocznym 

plenerze uczestniczy ponad 20 osób, głównie malarzy.

Nasi artyści spotkali się już po raz osiemnasty 2 lipca 2018 roku 

w urokliwym, klimatycznym otoczeniu Krzykawskiego Dworku-filii 

Organizatora  –  jakim rokrocznie jest nasze Centrum Kultury im. 

Marii Płonowskiej w Bolesławiu. Podczas pleneru twórcy pracowali 

indywidualnie i grupowo, wymieniali się własnymi doświadczenia-

mi. Od samego początku komisarzami i dobrym duchem naszych 

plenerów są Iwona Skupińska i Tomasz Sawicki. To dzięki nim i dy-

rektor Centrum Barbarze Rzońca artyści stają się piewcami piękna 

naszej Małej Ojczyzny.

Nasz teren mają swój urok i piękno. Po raz kolejny można było się 

o tym przekonać, oglądając prace, na wernisażu 6 lipca. Prace któ-

re powstały podczas tego niezwykłego Pleneru, nad którym jak co 

roku patronuje Wójt Gminy Bolesław – Krzysztof Dudziński i Sta-

rosta Olkuski – Paweł Piasny.

Zakończeniem pleneru był uroczysty wernisaż wystawy z udzia-

łem radnych, władz samorządowych, mieszkańców. Uczestnicy  

otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Tak podziękowaliśmy 

za spędzenia z nami lipcowego tygodnia na łonie natury ze sztalugami 

i z pędzlem w ręku! 

Już teraz… Plenerowiczom, o których przeczytacie Państwo na kolej-

nych stronach „BP”życzymy także za rok pięknej pogody i mnóstwo 

sił do pracy! 

BBB

Iwona Skupińska

Iwona Skupińska ukończyła Państwowe Li-

ceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kan-

tora w Dąbrowie Górniczej o kierunku wysta-

wiennictwo, dyplom u profesora Romualda 

Korusa, studiowała w Wyższej Szkole Pedago-

gicznej na wydziale matematyczno-fizycznym 

wychowanie plastyczne specjalność grafika, 

dyplom z litografii u profesora Krzysztofa 

Nykla. Na tej uczelni studiowała na fakulta-

tywnych studiach dziennikarstwo, na Aka-

demii Sztuk Pięknych scenografię teatralną. 

Pracowała jako nauczyciel w szkołach pod-

stawowych, także jako nauczyciel w Liceum 

Plastycznym oraz w Szkole Stylizacji i Projek-

towania Ubioru w Sosnowcu. Obecnie jako 

starszy instruktor do spraw plastyki w Cen-

trum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bole-

sławiu, jej praca prawie zawsze związana jest 

ze sztuką i nauczaniem. Prowadzi zajęcia dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, sama uprawia 

wiele technik plastycznych. Jej zainteresowa-

nia są bardzo szerokie od grafiki warsztatowej 

po malarstwo olejne, papier czerpany, ma-

lowanie kawą ,fotografia, witraż, tworzenie 

biżuterii i szycie artystyczne. Jej ulubionym 

tematem są kwiaty, przedstawia je w każdej 

technice. Od 18 lat jest komisarzem pleneru 

w Dworku w Krzykawce, sama bierze udział 

w plenerach w Polsce i za granicą. Na swo-

im koncie ma wiele wystaw indywidualnych 

i zbiorowych m.in. w dworkach w Bolesławiu 

i Krzykawie, w Kluczach, Bukownie, Sławko-

wie, w Biurze Wystaw Artystycznych w Olku-

szu i Krośnie, w Galerii na Cieszyńskiej We-

necji, w galeriach w Krakowie, Katowicach, 

Imielinie, w Bardejowie (Słowacja), w Worms 

(Niemcy), Sarvare (Węgry),w Medanie (Sło-

wenia), Lipovci (Słowenia). Twierdzi że ko-

cha to co robi i ciągle chce być wierna sztuce, 

choć ma wiele zainteresowań, lubi ludzi i dla-

tego angażuje się wielokrotnie w tworzenie 

grup artystycznych m. im Weranda, Grupa 

Magnes, Art Tea,  Malarcie. Aktualnie stara 

się pozyskać dofinansowanie do talentów 

osób tworzących. Jest także radną Gminy 

Bolesław.

Tomasz Sawicki

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im. 

CK Norwida Lublinie  oraz Uniwersytet 

w Cieszynie, kierunek wychowanie pla-

styczne. Komisarz Pleneru, na co dzień in-

struktor plastyki w Staropolskim Dworku 

w Krzykawce: „Cieszymy się ,że nasz plener 

wpisał się w dobrze pojętą  tradycję Gminy 

Bolesław. Studiował konserwację zabytków 

u profesora Zina i jest doktorem historii. 

Jego pasją jest konserwacja zabytków.
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Danuta Wiesława Cieślik

 
Zasłużona dla Gminy Bolesław artystka.  To jej 

pędzlem pisała się historia piękna pejzażu i archi-

tektury Gminy Bolesław. Przez wiele lat dzieliła 

się swą wiedzą  z dziedziny plastyki jako instruk-

tor Gminnego Ośrodka Kultury w Bolesławiu. 

Jej obrazy zdobią ściany w całej Polsce i poza jej 

granicami. Jedna z jej prac była pięknym pre-

zentem dla Prezydenta Polski.Wychowała kilka 

pokoleń plastyków. Uprawia malarstwo olejne.

Ewa Dychtoń

Absolwentka WPP w Krakowie, kierunek filo-

logia rosyjska. Po raz piąty uczestniczy w plene-

rze w Krzykawce. Krzykawka to piękne miejsce 

gdzie można spotkać osoby z doświadczeniem 

,dzięki nim można nauczyć się czegoś i podno-

sić swoje umiejętności Swoją pasję do malarstwa 

odkryła przypadkiem. Uprawia głównie malar-

stwo olejne. Często w swoich pracach próbuje 

naśladować wielkich twórców. Uczestniczyła 

w kilku wystawach indywidualnych i zbioro-

wych. Lubi robić kopie obrazów ale według 

własnej interpretacji. Wzoruje się na Amedeo 

Modiglianim, Edgardzie Degas i Claude Monet.

Anna Seręga 

Jest po raz pierwszy na Plenerze. Wyraża 

się w akrylach, akwarelach, farbach olej-

nych. Ukończyła  Kolegium Sztuk Pięknych 

w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Uprawia 

…bdypainting (ang. body – ciało, painting – 

malowanie, czyli malowanie ciała) jest to sztu-

ka malowania na ciele farbami, przez niektó-

rych uważana za jedną z najstarszych form 

sztuki. W przeciwieństwie do tatuaży, malunek 

jest tymczasowy. Początek współczesnej sztuki 

malowania ciała przypada na lata 60, kiedy 

artyści eksperymentowali z malowaniem ciał, 

przekształcając żywe postacie w płótna.

Nadia Siemek

 
Uczyła się w University of Moskow .Pochodzi 

z dalekiej Syberii jednak serce przygnało ją do 

Polski. Teraz serce to wkłada w swoją twór-

czość. Twierdzi, że sztuka jest odskocznią od 

życia może życiem.

-Bez sztuki to się nie da! Rób w życiu to co 

lubisz nigdy nie będziesz musiał pracować 

-uśmiecha się  tworząc kobiety, kwiaty i anioły.

Aleksandra Świerczek 

Uczęszczała do: Państwowe Liceum Sztuk Pla-

stycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie 

Górniczej, Szczęśliwa żona i matka. Świetnie godzi 

rodzinę, pracę z pragnieniem uprawiania  sztuki.

Agnieszka Sroka

Twierdzi, że życie to niesamowita przygoda  

dostarczająca wielu inspiracji. Malarstwo 

traktuje jako terapeutyczną formę ekspresji 

poprzez którą  uczucia i emocje przechodzą 

w namacalne formy. Na co dzień ubiera sztu-

kę w płaszczyk użyteczności tworząc grafikę 

komputerową .Aktualnie spełnia się  współ-

tworząc GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ 

Rajdowego Pucharu Śląska.

Barbara Lewandowska

  
To bardzo wygimnastykowana kobieta. Na 

co dzień instruktor sportu i rekreacji. Robi 

fajne zdjęcia, które utrwala w fotograficz-

nych książkach. Prowadzi internetowe pa-

miętniki, w których stara się dostrzec to cze-

go inni nie widzą. Cały czas się dokształca. 

Aktualnie w szkole fotografii w Katowicach. 

Na swoim koncue ma kilka wystaw fotogra-

ficznych.

Wiesława Niemiec

Pracowita i dokładna. Prawdziwy skarb dla 

grupy „Malarć” Twierdzi, że jest emerytką, 

która wie czego chce-a chce malować! Lubi 

ludzi, szczególnie ludzi sztuki-artystów. 

Cóż… Kto z kim przystaje takim się staje! 

Gdy człowiek przebywa z osobami, które 
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rozwijają się – sam także zaczyna wzrastać 

i odkrywać coraz to nowe obszary pełne 

światła, nastroju, koloru.

Urszula Stodulska

Propagatorka folkloru. kwiatów, wianków, 

kogutów, starych chałp, które przenosi na 

płótno w kolorowy świat. Gruba warstwa 

farby nadaje odbiorcy formę 3 D. Lau-

reatka nagród indywidualnych i zbioro-

wych. Maluje z Malarciami. Współtworzy 

w grupie z „Malowanej Skrzyni miłośnicz-

ka zwierząt.

Wiesław Obrok

Założyciel Grupy Plastycznej „Diabla Góra” 

…Maluje regularnie i z wielką pasją. Niegdyś 

żołnierz czerwonych beretów. Dziś walczy 

przy pomocy farb olejnych, suchych pasteli, 

akwarelek, metaloplastyki. Prowadzi lekcje 

rysunku.

Magdalena Nowacka-Kolano

 
Absolwentka ASP Wrocław. Jej pasją jest 

malarstwo, scenografia, ilustracja. Pracuje 

przy produkcjach filmowych  oraz z najlep-

szym na świecie szefem-samym sobą. 

Gieorgij Safronow

Rosjanin, od 40 lat w Polsce. Ukończył Wydział 

Grafiki i Ilustracji Książkowej w MPI w Mo-

skwie. Uprawia malarstwo sztalugowe, monoty-

pię. akwarelę oraz fotografię artystyczną. Czło-

nek Związku Artystów Plastyków. Stypendysta 

Ministra Kultury i Sztuki. Czynnie uczestniczy 

w życiu artystycznym i kulturalnym Śląska. Czę-

sto bierze udział w plenerach w kraju i za granicą. 

Wiele podróżuje po Europie, czego plonem jest 

ponad 100 wystaw indywidualnych i 150 zbio-

rowych w kraju i za granicą. Od 1999 roku pro-

wadzi w Katowicach własną Galerię Autorską.

Krystyna Grabowska

Zachwyca odbiorcę utrwalaniem na płótnach  

impresji tanecznych a także piękna pejzaży i dzie-

cięcych twarzyczek. Malowanie daje jej radość 

i poczucie że to jest to, co powinna robić w życiu. 

Realizuje się w akwareli. Należy do grupy Ma-

larcie, jest także uczestniczką Babskich Niedziel, 

gdzie dziewczyny i kobiety spotykają się raz 

w miesiącu w muzeach i galeriach oglądać wystawy.

Monika Grabowska-Skucha

Ukończyła  studia na Politechnice Krakow-

skiej- Wydział Architektury i Urbanistyki. Dy-

plom Royal Institute of British Architecture. 

Architektka, projektantka, blogerka. Jej pasją 

jest malarstwo akwarelowe, rolki, góry.

Natalia Kwiecińska

Uczennica IV Liceum Ogólnokształcące im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Uprawia 

różne techniki plastyczne.

Piotr Zatorski

 
Tworzy i uczy innych. Jest też kimś w rodzaju 

artystycznego terapeuty. Bardziej czuje się gra-

fikiem niż malarzem. Zawsze lubił operować 

kreską, a jego ulubioną techniką graficzną jest 

mezzotinta. Lubi swoją twórczością dzielić 

się z innymi. Zwłaszcza praca z osobami nie-

pełnosprawnymi daje mu wiele satysfakcji. 

Uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych 

w Dąbrowie Górniczej Studiował  na „Wy-

dziale Grafiki” na: Akademia Sztuk Pięknych 

we Wrocławiu oraz Oligofrenopedagogikę” 

w Wyższej  Szkole Humanitas.

Edmund Pęgiel 

 
Uwielbia rzeźbić zwierzęta. Jak twierdzi, 

to jego pasja życiowa. Jest autorem ponad  
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tysiąca rzeźb .Niegdyś żołnierz desantu-dziś 

swoją energię inwestuje w samorząd u sztukę.

Krzysztof Rzońca

18 raz na Plenerze! Jak twierdzą koledzy po fa-

chu: ”Mistrz Pleneru”. Świetnie włada pędzlem 

–pozostawiając na płótnach przepiękne pejza-

że i martwe natury.

Karolina Skupińska

Studentka III roku Informatyki stacjonarnej 

w Krakowie. Od dziecka ciągnęło ją do sztu-

ki, więc mimo stricte technicznego kierunku 

jest artystką z zamiłowania. Specjalizuje się 

raczej w portretach, ale inne motywy również 

nie są jej obce. Głównie posługuje się ołów-

kiem, pędzlami oraz tabletem graficznym. 

Jej ulubione techniki to szkic, akwarela, la-

wowanie kawą, grafika komputerowa czy od 

niedawna farby olejne. W przyszłości ma za-

miar połączyć obecnie studiowany kierunek 

ze swoim hobby."

Ignacy Skupiński

Uczeń III klasy gimnazjum w Bolesławiu. 

Mimo tak młodego wieku już zdążył poznać 

wiele technik malarskich takich jak: malar-

stwo olejne, akrylowe, akwarelowe, rysunek 

wszelaki, z czego jego ulubioną dotąd techni-

ką okazał się szkic długopisem. Oprócz smy-

kałki do sztuki, ma również niesłychany po-

ciąg do instrumentów muzycznych - uczeń 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Olkuszu. Jak 

dotąd uczy się grać na gitarze i na perkusji, 

a w przyszłości zamierza zetknąć się z akor-

deonem." 

Alicja Krawiec

Olkuska licealistka realizująca się w rysunku. 

Świetnie włada kredkami, pędzlem. Lubi to 

co robi. Sztuka jest dla niej oderwaniem się od 

prozy życia.

Magda Ziemniak

Absolwentka Politechniki  Śląskiej. Ilustrator-

ka książek i czasopism regionalnych. Maluje 

piękne nastrojowe obrazy na płótnie. Mistrzy-

ni architektury i kwiatów.                    

Anna Wąsikiewicz

Członek Związku Artystów Plastyków w War-

szawie. Tworzy piękne pejzaże za pomocą 

szpachli. Wiele prac artystki znajduje się w pry-

watnych galeriach w Anglii, Holandii i Niem-

czech. ...od wielu lat poświęcam sporo czasu 

malarstwu, jest ono moją pasją, zapisem emocji 

i przemyśleń, jest częścią mojego istnienia, na-

tura jest głównym źródłem mego natchnienia 

i największym mistrzem..." tak mówi o swojej 

pasji malarka. 

Beata Bazan-Bagrowska

ka książek i czasopism regionalnych. Maluje
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Jubileusz 30-lecia  
Erygowania Parafii Polskokatolickiej p.w. Świętej Barbary w Krzykawie - Małobądzu 

oraz Dożynki Sołecko-Parafialne Krzykawka-Podlipie

Rada Parafialna i Proboszcz Parafii Polskokatolickiej p.w. św. Barbary 

w Krzykawie – Małobądzu, Sołtysi i Rady Sołeckie Krzykawki i Podli-

pia, Koła Gospodyń Wiejskich Krzykawka i Podlipie serdecznie zapra-

szają 15 sierpnia 2018 roku na Ekumeniczny Perłowy Jubileusz 30-lecia 

Erygowania Parafii Polskokatolickiej p.w. Świętej Barbary w Krzyka-

wie- Małobądzu oraz Dożynki Sołecko-Parafialne Krzykawka-Podlipie.

Rozpoczęcie uroczystości o godz. 11.00 modlitwą na Cmentarzu Ży-

dowskim w Krzykawce z przedstawicielami Żydowskich Gmin Wy-

znaniowych.

11.30 Modlitwa i złożenie kwiatów przy Pomniku Płk. Francesco Nullo 

w Krzykawce z okazji rocznicy 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości.

12.45 Przejazd z parkingu kościelnego w Małobądzu do Staropolskiego 

Dworku w Krzykawce.

13.30 Powitanie Gości Dożynkowych. Przemarsz korowodu dożynkowe-

go z Dworku w Krzykawce do Kościoła Polskokatolickiego w Krzykawie 

- Małobądzu. Korowód poprowadzi Podolski Regiment Odprzodowy 

i Małopolska Chorągiew Husarska z Krakowa oraz Kapela Góralska 

„Howerna”.

14.00 Poświęcenie Wieńców Dożynkowych i Chleba przez Przedstawicie-

li Kościołów Chrześcijańskich. Modlitwa Dziękczynna w Języku Hebraj-

skim Przedstawicieli Żydowskich Gmin Wyznaniowych

 Przekazanie Chleba władzom Diecezji i Gminy przez Staro-

stów Dożynkowych.

 Uroczysta Msza Święta Jubileuszowo-Dożynkowa 

 Dzielenie Chleba, wspólny poczęstunek i Festyn Dożynkowy 

w Ogrodzie przy Plebanii.

 Koncert Orkiestry Dętej ZGH „Bolesław” z Bukowna, występ 

Zespołu Strzyżowiczanie, występy Kół Gospodyń Wiejskich

 Koncert Kapeli Góralskiej  

„Howerna” 

 Zabawa Dożynkowa z Zespołem „Vestiss”

Podczas festynu odbędzie się Zbiórka Charytatywna na dalsze leczenie 

bliźniaków Filipka i Kacperka Banyś z Podlipia.

Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej Parafii.  
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NA SZYBKO czyli Ekspressem i w pigułce

Wodomat w Bolesławiu

Usytuowany przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu wodomat umożliwiał będzie picie wody bezpośrednio z ujęcia, 

a także nabieranie jej do butelek. Wyposażony jest on również w specjalne poidełko dla zwierząt. Woda jaką jest zasilane źródełko pocho-

dzi ze źródeł triasowych i jurajskich z okolic Bydlina, Cieślina i Kolbarku. 

- Mam nadzieję, iż z urządzenia korzystać będziemy w sposób odpowiedzialny, przez co wodomat będzie mógł nam służyć jak najdłużej. – 

mówi Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

Niskoemisyjny autobus także w Bolesławiu

18 lipca 2018 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, nastąpiło 

podpisanie umów na dostawę taboru autobusowego z producentami: firmą Solaris Bus & Coach S.A. oraz firmą Autosan Sp. z o.o.

Powyższe kontrakty, to wynik rozstrzygnięcia przetargu w sprawie wyboru producenta na dostawę 23 niskoemisyjnych autobusów ko-

munikacji miejskiej, w związku z realizacją  projektu „Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez wyko-

rzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu publicznego” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W prezentacji zamówionego modelu jednej z powyższych marek, z en-

tuzjazmem uczestniczyły dzieci z naszych półkolonii. Dodajmy, że pojazdu jaki pojawi się w połowie przyszłego roku na trasach obsłu-

giwanych przez komunikację miejską, także na terenie Gminy Bolesław. Zachęcajmy wszystkich do korzystania z komunikacji miejskiej.

Festynowo…
Letnie dni to czas integracji, której dosko-

nale służą Festyny Sołeckie organizowane 

przez sołtysów poszczególnych sołectw 

wraz z Radami Sołeckimi oraz Centrum 

Kultury im. Marii Płonowkiej w Bolesła-

wiu. 

Obok na str.10 i str.11 foto-migawki z Bo-

lesławia, Kolonii oraz Lasek.
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Sportowe Ku Pamięci
Siatkówka w Hutkach
XVI Turniej Piłki Siatkowej im. Ewy Książek-Imielskiej  
o Puchar Sołtysa Hutek

Z
a każdym wydarzeniem kulturalno-artystycznym stoją ludzie 

i ich pomysł oraz serce. Ludzie, których czasem już nie ma wśród 

nas ale żyją w pamięci bliskich i wydarzenia, w które włożyli tak 

wiele siebie. Świadczy o tym chociażby XVI Turniej Piłki Siatkowej 

im. Ewy Książek – Imielskiej o Puchar Sołtysa Hutek, który przycią-

gnął blisko 100 osób – 5 drużyn i ogrom kibicujących.

W sobotę 28 lipca boisko w Hutkach było oblegane-a atmosfera na nim 

jeszcze bardziej gorąca niż upalna tegoż dnia pogoda.  Wśród zebranych 

byli rodzice, dzieci i wnuczęta śp. Ewy Książek-Imielskiej, koledzy i kole-

żanki z pracy, nasze władze na czele z Wójtem Gminy Bolesław Krzysz-

tofem Dudzińskim, dyrektor Centrum Kultury Barbarą Rzońca, sołty-

sem Hutek Andrzejem Krzemińskim wraz z całą Radą Sołecką Hutek.  

Pierwsze miejsce wywalczył KKS Bolesław. Druga nagroda przypadła 

grupie Etanol. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Kolorowych Dinozau-

rów. Na czwartej pozycji znalazła się drużyna Kardio na piątej siatkarze 

z grupy Old Boye.

„Pięknie dziękujemy Centrum Kultury, Wójtowi gminy Bolesław, Soł-

tysowi Hutek za organizacje turnieju wszystkim zawodnikom za udział 

i pomysłodawcy (Krzysztofowi Sikorze )nazwania turnieju im. Ewy Ksią-

żek – Imielskiej  za pamięć i wzruszającą inicjatywę. Do zobaczenia za 

rok”– powiedziała Martyna Janota – córka śp. Ewy Książek-Imielskiej.

Wspomnienia to dar – łączą nas tu na dole z tymi tam na górze. To było 

takie piękne sportowe Ku Pamięci.   

BBB
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