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Samorządność… Samodzielność… Solidność...
Rok 1991 był dla Gminy Bolesław 

przełomowym momentem. Był 
rokiem, który znacząco zapisał się 
w dziejach samorządności. Starania-
mi Przewodniczącego Rady Miasta  
i Gminy Bukowno, Jerzego Łaskawca 
oraz radnych gminy Bolesław, utwo-
rzono nową samorządową jednost-
kę administracyjną naszej Gminy, 
która rozpoczęła swoją działalność  
z dniem 1 czerwca 1991 r. Tym spo-
sobem przywrócono dawne tradycje 
gminne.
21  stycznia  tegoż  roku  Rada  Gmi-

ny  i  Miasta  Bukowno  podjęła  uchwałę 
w  sprawie  granic  tych  dwóch  jedno-
stek.  27  marca  Rada  powołała  komisję 
do  spraw  przeprowadzenia  rozdziału, 
a do życia przywrócono dwa odrębne sa-
morządy:  Miasto  Bukowno  i  Gminę 
Bolesław. 
16  maja  1991  r.  od  godzi-

ny  10.00  do  13.45  odbyła 
się  I  Inauguracyjna  Sesja 
Gminy  Bolesław,  która  zo-
stała  otwarta  przez  pana 
inż.  Jerzego  Łaskawca.  Vice-
przewodniczącym  Rady  był 
Zygmunt  Skorus,  natomiast 
Seniorem Rady pan Zygmunt 
Łaskawiec.  Jerzy  Łaskawiec 
przedstawił  projekt  porząd-
ku  sesji,  jednakże  nie  został 
on  przyjęty.  Pierwsze  problemy, 
jakie  pojawiły  się  to  m.in.  ustalenie 
terminu wyboru wójta, mówiono o  kon-
sekwencjach  finansowo-budżetowych, 
o  uniemożliwieniu  otwarcia  Urzędu  bez 
Wójta,  poruszono  wiele  spraw  związa-
nych z funkcjonowanie jednostki.
Wybory  wójta  zaproponowano 

na dzień 24.05.1991 r., na godzinę 10.00, 
w  lokalu  OSP  Bolesław.  Wtedy  też  miał 
zostać wybrany zastępca wójta, sekretarz 
i skarbnik. W skład komisji wchodzili: Na-
dymus Wiesław, Makowski  Ryszard,  Ku-
bańska Anna. Ustalono  zagadnienia,  które 
powinny  być  priorytetami  w  działalności 
wójta:
1) Struktura organizacyjna Urzędu Gminy 
z  uwzględnieniem  dotychczasowej  jed-
nostki administracyjnej
2) Zagadnienia gospodarcze i ekonomicz-
ne gminy – kierunki rozwoju
3) Gospodarka i zabezpieczenie finansowe 
przedstawionych w programie działań.
Przewodniczącym  Rady  Gminy  Bo-

lesław  pierwszej  kadencji  został  Zyg-
munt  Skorus,  który  od  tego  momentu 

prowadził  sesję.  Nie  obyło  się  na  niej 
bez  podziękowań  za  wybór  i  zaufanie. 
W wyborach zastępcy przewodniczącego 
brały  udział  4  osoby,  a  zostali  nimi  wy-
brani:  Łaskawiec  Zygmunt,  który  został 
delegatem  do  Sejmiku  Samorządowego 
oraz  Leśniak  Irena.  Pierwsza  sesja  była 
wypełniona  kompletem  Radnych:  Banaś 
Zygmunt,  Cebo  Barbara,  Dybich  Wanda, 
Kowalewska  Krystyna,  Kubańska  Anna, 
Leśniak Irena, Lekki Tadeusz, †Łaskawiec 
Jerzy, Łaskawiec Witold, †Łaskawiec Zyg-
munt,  Makowski  Ryszard,  Musiorski  Ja-
kub,  Nadymus Wiesław,  †Probierz  Jerzy, 
Puz Jan,†Skorus Zygmunt, †Sroka Stefan, 
Staniec Władysław, Todor Kazimierz, Żu-
chowski Józef.
Na  drugiej  sesji,  która  odbyła  się 

24.05.1991  r. w Remizie OSP w Bolesła-

wiu,  głównym punktem porządku obrad 
był wybór Wójta. Pojawiło się dużo pytań 
co do kandydatów, m.in: jak widzą finan-
sowanie  rozpoczętych  inwestycji?  Co  się 
stanie,  gdy  samorząd  pod  koniec  roku 
bilansowego  stwierdzi,  że  realizacje  nie 
odzwierciedlają  założonego  programu? 
Jak planują rozłączenie gminy od miasta, 
bez szkody dla gminy? Jak widzą perspek-
tywiczny rozwój Bolesławia? Czy widzia-
ny  jest  rozwój  tylko  Bolesławia,  czy  też 
innych  sołectw?  Czy  zostaną  zamknię-
te  przedszkola?  Co  będzie  z  podatkami 
gruntowymi  i  od  nieruchomości?  Pytań 
nie  brakowało, wszyscy  chcieli  ewident-
nych  deklaracji.  Radnym  zależało,  żeby 
kandydatura  była  poparta  konkretnymi 
argumentami.  Żadne  z pytań nie  zostało 
bez odpowiedzi. W wyniku tajnego głoso-
wania Wójtem Gminy Bolesław został inż. 
Jerzy  Łaskawiec.  Zastępcą  wójta  został 
Jakub  Musiorski,  natomiast  w  zarządzie 
Gminy  zasiedli:  Kubańska  Anna,  Lekki 

Tadeusz  i  Łaskawiec  Witold.  Sekreta-
rzem została Pani mgr Halina Makowska, 
a Skarbnikiem Pani Janina Łydek.
Na  trzeciej  z kolei  sesji- 20.06.1991 r., 

przeprowadzonej  już w  Urzędzie  Gminy 
w Bolesławiu  zostały  zgłoszone  interpe-
lacje,  dotyczące  poprawy  jakości  życia 
mieszkańców gminy m.in. zmiana godzin 
jazdy  autobusu  WPK  linii  463  w  celu 
umożliwienia  dojazdu  do  pracy  w  ZGH 
„Bolesław”,  naprawianie  szkód  powsta-
łych przy wymianie słupów sieci energe-
tycznej,  przeniesienie  przystanku  WPK 
w  Krzu,  decyzja  o  dokończeniu  budowy 
domu wiejskiego w Małobądzu, ustalenie 
majątku,  budżetu  przy  rozdziale  gmin, 
ograniczenie  prędkości  na  ul.  Chmielnej 
do  30  km/h  ze  względu  na  bezpieczeń-
stwo,  remont  drogi  Stawnej,  wymiana 

zniszczonych  znaków  drogo-
wych…-  to  tylko  namiastka 
wniosków,  które  zostały 
zgłoszone  przez  radnych. 
Na  wszystkie  te  kwestie  od-
powiedzi udzielił pan Jakub 
Musiorski.  Na  tejże  sesji 
podjęto  uchwałę  o  utwo-
rzeniu  Gminnego  Ośrodka 
Kultury  oraz  Gminnej  Bi-
blioteki  Publicznej.  Plan 
pracy  przyszłych  jednostek 
przedstawiły  panie  Zofia 
Koffer oraz Czesława Machu-

ra. Zarówno na II,  jak i III sesji 
pojawili się, oprócz radnych, przed-

stawiciele sołectw.
Ważnym  punktem  porządku  obrad 

było  ustalenie  podatków  gminnych  po-
wierzchni  użytkowych  (mieszkalnych), 
od budynków związanych z działalnością 
gospodarczą, garaży wolno stojących, bu-
dowli, powierzchni gruntów. Z podatków 
zostały  zwolnione  przedszkola,  szkoły, 
placówki służby zdrowia, placówki kultu-
ralne,  jednostki  budżetowe,  administra-
cja  rządowa,  wymiar  sprawiedliwości, 
LZS  i Straże Pożarne, a obniżenie o 50% 
uchwalono  dla  osób  prowadzących  go-
spodarstwo  rolne,  drobne  zakłady  usłu-
gowe i weterynarię. 
Zostały powołane 4 stałe komisje Rady Gminy:
•  Komisja Rozwoju Gospodarczego, 
Handlu i Usług, w skład której weszli: 
Tadeusz Lekki, Anna Kubańska, Kazi-
mierz Todor, Jan Puz.

•  Komisja Rewizyjno–Budżetowa w skła-
dzie:  Krystyna  Kowalewska,  Zygmunt 
Banaś,  Irena  Leśniak,  Jerzy  Probierz

•  Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnic-
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Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursach, 
organizowanych z okazji 25-lecia samorządności 

Gminy Bolesław. 
Organizator: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, 

ul. Główna 55, 32-329 Bolesław pod patronatem Wójta Gminy Bolesław

Cele konkursu:
• upowszechnianie historii Gminy Bolesław
• popularyzacja wrażliwości artystycznej
• wyłonienie talentów i prezentacja twór-
czości mieszkańców Gminy Bolesław
Tematyka i wymogi konkursowe:

1. „Pieczęć dworska”
Stworzona  praca  plastyczna  będzie 

prezentowana,  jako wizytówka. Dopusz-
cza się wykonanie prac  techniką dowol-
ną,  w  formie małego  znaku  graficznego 
w  rodzaju  ekslibrisu,  nadającego  się 
na pieczęć pamiątkową. Znak ma zawierać 
ilustrację i tekst: „Dwór w Bolesławiu”.
Termin i miejsce składania prac: 
04.06.2016,  w  siedzibie  Organizatora 
w godz. 12.00 – 20.00
2. „Bolesławski park – moje 

miejsce, moje życie”
Bardzo serdecznie zachęcamy wszyst-

kich do udziału w projekcie, który służy 
uwiecznieniu  minionych  dni,  zapisaniu 
tej dawnej jak i wczorajszej (dosłownie) 
historii. Czekamy na zapis prawdziwych 
zdarzeń  z  Waszego  życia  lub  zasłysza-
nych  wspomnień.  Najciekawsze  pra-
ce  zostaną  udostępnione  na  tablicach 
umieszczonych w  naszym parku.  Udział 
w  konkursie  jest  jednocześnie  zgodą 
na  powyższe.  Apelujemy  o  przekazywa-
nie zdjęć, dokumentów i pamiątek zwią-
zanych  z  historią  jak  i  współczesnością 
naszego  parku,  które  z  pewnością  ubo-
gacą Państwa  teksty. Czekamy na wspo-
mnienia o objętości 1 strony znormalizo-
wanego maszynopisu zarówno seniorów 
jaki  i  dzisiejszych  nastolatków.  Pragnie-
my uchronić od zapomnienia wydarzenia 
społeczne  jak  i  jednostkowe,  osobiste 
przeżycia, z których składa się życie każ-
dego z nas. Wszyscy mamy dostęp do cie-
kawych wspomnień… przeżytych lub za-
słyszanych...
Termin składania prac: 04.06.2016, 
w siedzibie Organizatora w godz. 12.00 – 
20.00
3.  „Talenty Bolesławia. Przegląd”
Celem  konkursu  jest wyłonienie  osób 

utalentowanych muzycznie z terenu Gmi-
ny Bolesław. Za  formy muzyczne uznaje 
się:  formy  wokalne,  instrumentalne  lub 
wokalno-instrumentalne.  Utwory  mu-
zyczne, które prezentować będą uczestni-
cy mogą być formą coveru lub twórczości 

własnej.  Główny  nacisk  przy  ocenianiu 
przez  jury  położony  będzie  na  technikę 
wykonawczą, pomysłowość twórczą oraz 
ogólną muzykalność i sceniczność wyko-
nawcy. Dopuszcza się wykonania zespo-
łowe,  np.  rodzinne  oraz  solowe.  Udział 
może  wziąć  każdy  zainteresowany.  Wa-
runkiem  udziału  jest  zgłoszenie  uczest-
nictwa  poprzez wypełnienie  formularza 
zgłoszeniowego,  dostępnego  na  stronie 
www.centrumkultury.gminaboleslaw.
pl  oraz  w  siedzibie  Centrum  Kultury  
im. Marii  Płonowskiej w  Bolesławiu,  ul. 
Główna 55 oraz dostarczenie do siedziby 
Centrum Kultury, pocztą lub osobiście
Termin przesłuchań: 07.06.2016 r., 
Termin zgłoszeń: 04.06.2016r.
Miejsce:  Centrum  Kultury  im.  Ma-
rii  Płonowskiej  w  Bolesławiu, 
ul.  Główna  55,  32-329  Bolesław 
Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród laureatom wszystkich konkursów 
nastąpi podczas Święta Gminy Bolesław  
w dn. 25.06.2016 r. Organizator poin-
formuje nagrodzonych odpowiednio 
wcześniej. Dla najlepszych uczestników 
przewidziane są nagrody. Decyzje Jury 
są ostateczne.
Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z:
1)  Wyrażeniem  zgody  na  wyko-

rzystanie  przez  Centrum  Kultu-
ry  im.  Marii  Płonowskiej  w  Bole-
sławiu  danych  osobowych  zgodnie 
z przepisami Ustawy  z dnia 29  sierpnia 
1997r.  o  ochronie  danych  osobowych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
2) Wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

przez Centrum Kultury im. Marii Płonow-
skiej w Bolesławiu lub przez inne osoby  
na  zlecenie  Centrum  Kultury  wi-
zerunku  uczestnika,  w  tym  na  ob-
rót  egzemplarzami,  na  których 
utrwalono  ten  wizerunek  oraz  
na  zwielokrotnienie  wizerunku  wszel-
kimi  dostępnymi  aktualnie  technika-
mi  i  metodami,  rozpowszechnianie 
oraz  publikowanie,  służących  popu-
laryzacji  działań  w  zakresie  eduka-
cji  kulturalnej  Centrum  Kultury  po-
przez  rozpowszechnianie  wizerunku  
w: mediach elektronicznych, w szczegól-
ności na stronach internetowych, prasie, 
broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!

twa, Opieki i Zdrowia z radnymi: Stani-
sław Sroka, Ryszard Makowski, Włady-
sław Staniec, Józef Żuchowski.

•  Komisja  Samorządowa,  Spraw  Obywa-
telskich, Kultury, Oświaty i Sportu, którą 
tworzyli: Barbara Cebo, Wanda Dybich, 
Wiesław Nadymus, Zygmunt Łaskawiec.
Powołano Gminną Komisję ds. Przeciw-

działania  Alkoholizmowi, w  której  skład 
wchodzili: Musiorski Jakub, mgr Alina Ka-
szewska- Kania, Krystyna Hejczyk, Strzał-
ka Maria, Bryliński Wacław, Gaj Grażyna 
i Todor Kazimierz.
Na  IV  sesji 17.07.1991r. najważniejsze 

okazało  się  uchwalenie  budżetu  Gmi-
ny  Bolesław  na  1991  rok  oraz  podjęcie 
uchwał,  związanych  z  dalszą  działalno-
ścią  gminy.  Dochody  i  wydatki  na  ten 
rok  zaplanowano  na  kwotę  11  940  785 
000 zł. Uchwalono plan finansowy zadań 
zleconych.  Na  IV  sesji  podjęto  również 
decyzję o przystąpieniu do Międzygmin-
nego porozumienia w zakresie wodocią-
gów  i  kanalizacji,  komunikacji  oraz  decyzję 
o  utworzeniu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Bolesławiu z dniem 1.08.1991 r.
Na  tej  sesji  upoważniono  też  Zarząd 

do rozpoczęcia negocjacji w sprawie prze-
jęcia majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Przemysłu Terenowego, znaj-
dującego  się  na  terenie  Gminy  Bolesław 
oraz  podziału  majątku  ruchomego.  Ogło-
szono  sprzedaż  w  drodze  przetargu  lub 
wyboru  ofert  fundamentów  i  konstrukcji 
wraz z przyległym gruntem pawilonu han-
dlowego Kaufhalle. Ostatnim punktem ów-
czesnego porządku obrad było wyłączenie 
z obwodu szkoły Bolesław dawnego sołec-
twa  Wodąca.  Z  biegiem  czasu  zmieniały 
się  władze  oraz  radni,  jednakże  każda 
kadencja  z  całą  pewnością  wniosła  coś 
nowego do naszego życia. Podczas każdej 
kadencji  w  Radzie  zasiada  15    różnych 
osób, z których każda ma własne warto-
ści, osobowość i plan działań, ale łączy ich 
na pewno jedno: wszyscy współpracowa-
li  i  dalej  współpracują  w  imię  poprawy 
jakości życia mieszkańców. Patrząc z per-
spektywy tych 25 lat Gmina Bolesław, Sa-
morządowcy,  pracownicy  Urzędu  Gminy 
i wszystkie jednostki organizacyjne wraz 
z  mieszkańcami,  zapewnili  społeczności 
powody  do  radości,  dumy  i  rozbudzili 
chęć do współdziałania.
„Jeśli  robisz coś dobrze,  rób  to  jeszcze 

lepiej”  te  słowa  Anity  Roddick,  powin-
ny być deklaracją,  aby wspólnymi siłami 
dążyć,  aby  było  jeszcze  lepiej  niż  do  tej 
pory…  Obierzmy  sobie  to  zdanie,  jako 
motto, na kolejne ćwierćwiecze.
(opracowanie redakcyjne na podstawie pro-
tokołów z sesji – archiwum UG Bolesław)
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Jest szansa, że bolesławski park zyska nowe oblicze. 
Władze Gminy Bolesław poczyniły kroki, zmierzające 

do urzeczywistnienia marzeń o idealnym miejscu na re-
kreację i wypoczynek na łonie natury. Wszystko za spra-
wą projektu pn. „Zagospodarowanie terenu parku w Bole-
sławiu – etap II”, który został złożony w ramach Działania 
6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów i pozytyw-
nie zweryfikowany. 
Całkowite koszty przedsięwzięcia to ok. 1 mln zł, przy czym 

planowane  do  uzyskania  przez  władze  dofinansowanie  wy-
nosi 75 %. Już teraz możemy zdradzić, na czym polegało bę-
dzie zadanie. Zanim ruszą konkretne prace, konieczne będzie 
wykonanie  robót  rozbiórkowych  i naprawa uszkodzonej na-
wierzchni. Park zyska nowe alejki o szerokości 2 m. W zatocz-
kach  alejek  pojawią  się  nowe  ławki  (18  sztuk),  a  obok  nich 
nowe metalowe lampy (15 sztuk) i kosze na śmieci (11 sztuk). 
Wszystko  to  utrzymane  będzie  w  jednej  stylistyce,  w  kolo-

Dzięki spotkaniom radnych 
z mieszkańcami sołectwa Bole-

sław na dyżurach, które odbywamy 
w każdy ostatni czwartek miesiąca 
w bolesławskim dworze w godzinach 

od 18.00- 19.30, mamy okazję poroz-
mawiać i poznać problemy, które Pań-

stwa nurtują. 
Aktualnie  najczęstsze  pytania  dotyczą  wy-

cinki  drzew.  Ponieważ  temat  w  przyszłości  może  dotyczyć 
i nas, chciałabym przekazać kilka najistotniejszych informacji 
w tym temacie. 
Generalnie  zezwolenie  wymagane  jest  na  wszystkie  ga-

tunki drzew,  za wyjątkiem drzew owocowych. Zanim pobie-
rzemy druk wniosku o usunięcie drzewa  lub krzewu, należy 
na wysokości 5 cm nad ziemią zmierzyć obwód drzewa. Dla 
większości gatunków jest on większy niż 25 cm. Oznacza to, 
że  na  wycinkę  takiego  drzewa  należy  uzyskać  zezwolenie. 
Są jednak gatunki takie jak: wierzba, topola, klon jesionolist-

Nowe oblicze bolesławskiego parku 
rze  czarnego matu. W parku zrobi  się nie  tylko piękniej,  ale 
i  bardziej  zielono,  a  wszystko  za  sprawą  nasadzenia  drzew 
i krzewów. Zrobi  się  też zapewne radośnie, bo władze prze-
widziały nie lada gratkę dla najmłodszych- plac zabaw. Plano-
wany do wybudowania plac zabaw ma posiadać powierzchnię 
ok. 350 m kwadratowych, a usytuowany będzie w północno- 
wschodniej części parku, w miejscu dawnego boiska asfalto-
wego. Plac zbaw będzie miał nawierzchnię syntetyczną, dzięki 
czemu  podczas  szaleństw  na  wieżach,  huśtawkach,  spręży-
nowcach, pociągach i karuzelach żadnemu maluchowi nie bę-
dzie straszny upadek! 
Projekt  budowlany  na  zagospodarowanie  terenu  parku 

został  już zatwierdzony decyzją Starosty Olkuskiego. Z uwa-
gi  na  to,  że  bolesławski  dwór wraz  z  parkiem wpisany  jest 
do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, konieczne było  także 
uzyskanie  niezbędnych  pozwoleń  od  Małopolskiego  Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. 

Opracowanie: redakcja

Z  notatnika Przewodniczącej Rady Gminy Bolesław
ny,  kasztanowiec,  robinia  akacjowa,  platan  klonolistny,  klon 
srebrzystolistny, u których obwód winien przekroczyć 35 cm. 
Jeżeli drzewo kwalifikuje  się do wycinki,  to w   dalszej ko-

lejności mierzymy jego obwód na wysokości 130 cm. Ten ob-
wód  wpisujemy  we  wniosku.  Wpisujemy  również:  gatunek, 
przyczyny usunięcia  i  zamierzony  termin wycinki. Do wnio-
sku dołączamy mapę, taką którą posiadamy w domu lub spo-
rządzamy odręczny szkic z usytuowaniem drzewa na działce. 
Podobnie postępujemy w przypadku krzewów. Jedyna różnica 
polega  na  tym,  że  nie  obwód  decyduje  o  konieczności  uzy-
skania  zezwolenia  a wiek  krzewu.  Powinien  on przekraczać 
10  lat.  Inaczej wygląda  sprawa wycinki drzew w przypadku 
prowadzących  działalność  gospodarczą.  Bliższe  informacje 
można uzyskać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy i tam też można 
pobrać druk wniosku. 
W kolejnych numerach „Bolesławskich Prezentacji” będę po-

ruszała tematykę, którą mieszkańcy Naszej Gminy wydają się być 
najbardziej zainteresowani. Serdecznie zapraszam na nasz dyżur. 

Ewa Dychtoń 

Nowa altana 
Na placu rekreacyjnym w Kolonii stanęła nowa, drew-

niana altana. Jej pojawienie się było możliwe dzięki 
środkom z Funduszu Sołeckiego i wielkiemu zaangażowa-
niu mieszkańców tamtejszego sołectwa. 
Altana  postawiona  na  przygotowanym  wcześniej  podło-

żu  i  solidnie  położonej  kostce  brukowej  przez  sołtysa  Jacka 

Fałowskiego wraz  z  kilkoma  niezwykle  pomocnymi  panami  
z tej miejscowości i nie tylko: Jackiem Kołodziejczykiem, Ma-
riuszem  Barczykiem,  Pawłem  Piwowarczykiem,  Ryszardem 
Bońkowskim, Mariuszem Liszką, Henrykiem Liszką,  Józefem 
Liszką  i Zbigniewem Czerniakiem. Od kilku dni służy miesz-
kańcom. Odbyło  się  na  niej  już  nawet  pierwsze  posiedzenie 
Rady Sołeckiej Kolonii.  (redakcja podpatrzyła 

na FB)
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W PUNKCIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNYM 
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

Bolesław, ul. Główna 46 (siedziba GOPS) tel. 32 64-24-034 lub 32 62-00-126

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-19.00tel. 32 642 40 34 wew. 31

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 18 lat do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych 

wychowawców. Oferujemy atrakcyjne zajęcia eduykacyjne i fachową pomoc w nauce.

DYŻURUJĄ SPECJALIŚCI 
poniedziałek: pracownik socjalny
wtorek:  psycholog,  instruktor  terapii  uzależnień,  radca 
prawny (I i IV)
środa: lek. med. psychoterapeuta, mediator
piątek: specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog, biegły 
sądowy psycholog w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 

GRUPY WSPARCIA – TERAPEUTYCZNE (OTWARTE)
Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów 
Grupa  socjalizacyjna dla dzieci  i młodzieży mających pro-
blemy w przystosowaniu się do środowiska 
Grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc
Trening umiejętności społecznych pomagający w utrzyma-
niu abstynencji

6 maja w naszym gimnazjum odbył się XIV Powiato-
wy Konkurs Matematyczny „Znakomity Matematyk”. 

W zmaganiach konkursowych wzięli udział gimnazjaliści 
ze szkół z terenu Olkusza, Sławkowa, Bydlina, Bolesławia, 
Bukowna, Podlipia i Klucz. 
Uczestnicy  konkursu mieli  do  rozwiązania między  innymi 

następujące zadania: 
Diamenty. Pewien  hinduski  maharadża  pozostawił  swo-

im sześciu synom w spadku sporą  ilość wielkich diamentów 
jednakowej  wartości,  przy  czym  rozporządził,  że  pierwszy 
z  synów weźmie  jeden  diament  i    pozostałych,  drugi  –  dwa 
diamenty  i  pozostałych  i  tak  dalej.  Po  dokonanym  podziale 
okazało się, że każdy z synów otrzymał tę samą ilość diamen-
tów. Ile było wszystkich diamentów? Szukana liczba Pierw-
szą cyfrą liczby 6-cyfrowej jest 3. Jeżeli tę cyfrę przesuniemy 
z pierwszego miejsca na ostatnie, to otrzymamy czwartą część 
tej liczby. Co to za liczba?
Jury konkursowe wyłoniło laureatów:
I miejsce zajął Michał Kurek z Zespołu Szkół nr 2 w Bukow-

nie (opiekun p. Dorota Adamczyk),
II miejsce zdobyła  Weronika  Furman  z  Gimnazjum 

nr 3 w Olkuszu (opiekun p. Robert Ceklarz),
III miejsce  uzyskał  Szymon  Urbański  z  Zespołu  Szkół 

nr 1 w Bukownie (opiekun p. Beata Wróblewska).
Wyróżnienia otrzymali:
– Katarzyna Leśniak z z Gimnazjum nr 3 w Olkuszu (opiekun 

p. Katarzyna Siwiecka) oraz Jakub Kubat z Gimnazjum w By-
dlinie (opiekun p. Marek Świrczek)
Każdy uczeń  został  nagrodzony pamiątkowym dyplomem, 

a  zwycięzcy  XIV  Powiatowego  Konkursu  Matematycznego, 
poza symbolicznym uhonorowaniem ich umiejętności, otrzy-
mali nagrody i statuetki. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
Zapraszamy za rok.

(Publiczne Gimnazjum w Bolesławiu)

XIV POWIATOWY KONKURS
MATEMATYCZNY

Za zasługi dla pożarnictwa
14 maja 2016 roku odbyły się Gminne Obchody Dnia 
Strażaka. Gospodarzami wydarzenia byli strażacy z OSP 
w Podlipiu. 
Na  tym ważnym  dla  naszej  Gminy wydarzeniu  nie mogło 

zabraknąć Orkiestry Dętej ZGH „Bolesław” w Bukownie, która 
pod dyrekcją Jerzego Sojki i kierownictwem Bogusława Solec-
kiego stała na czele przemarszu. W uroczystości uczestniczyły 
wszystkie jednostki OSP z Gminy, władze samorządowe z wój-
tem  Krzysztofem  Dudzińskim  i  przewodniczącą  Rady  Ewą 
Dychtoń na czele oraz pożarni-
cze – Zarząd Powiatowy Związ-
ku  OSP  reprezentował  prezes 
druh Grzegorz Ziarno, Komen-
dę  Powiatową  PSP w  Olkuszu 
brygadier  Zbigniew Wrzesień. 
Strażacy wody się nie boją, ale 
na  czas  uroczystości  w  Podli-
piu zaświeciło słońce. Podczas 
strażackiego  świętowania  nie 
mogło zabraknąć podziękowań 
i  odznaczeń.  SREBRNYM  ME-
DALEM za zasługi dla pożarnic-
twa została odznaczona druhna 
Krystyna Kowalewska, BRĄZO-
WYMI  MEDALAMI  druhowie: 
Radosław Frycz, Marek Imielski  
i  Tobiasz  Ślusarczyk.  Odznaki 
WZOROWY STRAŻAK otrzyma-
li: druhna Marta Tarasów oraz 
druhowie  Paweł  Pierwocha  i  Piotr  Szlęzak.  Uhonorowanych 
odznaczyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Grze-
gorz Ziano oraz Prezes Zarządu Gminnego druh Janusz Kika. 
Gratulujemy  odznaczonym,  a  wszystkim  druhom  życzy-
my  wiele  satysfakcji  ze  służby  społeczeństwu  i  dziękujemy 
za miłą współpracę. (red.)



6

Bolesławskie Prezentacje nr 5/2016 (175)

Przykład naszej gminy pokazuje, 
że czasami, aby zmienić kawałek 

świata wokół siebie, wystarczą worki, 
rękawice, grabie oraz tyle samo chęci, 
zapału i odrobiny dobrej woli. 
22 kwietnia przypada Światowy Dzień 

Ziemi.  W  naszej  gminie  obchodziliśmy 
go  dzień  później,  ale  w  nadzwyczajny 
sposób,  – wspólną  pracą mieszkańców, 
którzy zebrali wszystkie swoje siły, czas 
i energię, aby zadbać o porządek w swo-
jej małej ojczyźnie. 

Bolesław. 

Akcja  sprzątania  została  zainicjowana 
przez  radnych  Gminy  Bolesław.  Wzięły 
w nim udział: Ewa Dychtoń,  Iwona Sku-
pińska,  Marzena  Mirek,  sołtys  Bolesła-
wia,  Stefania  Pichlak  oraz  prezes  OSP 
Bolesław, Jarosław Kubiczek. Pomysłowi 
ochoczo przyklasnęły władze: Wójt Gmi-
ny, Krzysztof Dudziński wraz z zastępcą, 
Krystyną  Kowalewską.  Idea  wspólnego 

Wiosenny lifting gminy
sprzątania  szybko  rozniosła  się po  gmi-
nie, a na jej efekty nie trzeba było długo 
czekać. – My, radni, byliśmy inicjatorami 
tego pomysłu i postanowiliśmy dołączyć 

się  do  strażaków,  którzy  co  roku  bio-
rą  udział w  takiej  akcji  –  tłumaczy Ewa 
Dychtoń,  przewodnicząca  Rady  Gminy 
Bolesław. 
W  tę  kwietniową  sobotę,  w  trakcie 

3 godzin w Bolesławiu udało się posprzą-
tać  tzw.  skwerek wokół  strażnicy,  teren 
biegnący  wzdłuż  boiska  „Orlik”  a  także 
chodnik  biegnący  od  ulicy Kluczewskiej 
wzdłuż ul. Głównej. Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich Bolesław- Hutki sprzątały 
chodnik  na  ulicy  Browarnej,  a  rodzice 
wraz z nauczycielami sadzili kwiatki przy 
przedszkolu.  Do  akcji  włączyli  się  nie 
tylko  inicjatorzy-  radni  wraz  z  władza-
mi  naszej  gminy,  mieszkańcy,  strażacy, 
ale nawet zuchy ze Szkoły Podstawowej 
w Bolesławiu, wraz z opiekunkami: Ma-
rzeną Dychtoń – Herman i Wandą Cieślik. 
– W  tym miejscu pragnę serdecznie po-
dziękować wszystkim  tym, którzy  zaan-
gażowali swoje siły i czas w wiosenne po-
rządki na terenie Gminy Bolesław. Wiem, 
że akcja ta spotkała się z przychylnością 
mieszkańców,  za  co  bardzo  dziękuję. 
Mam także nadzieję, że w przyszłym roku 
uda nam się namówić do wspólnych po-
rządków nawet tych, których trudno było 
w  tym  roku  przekonać  –  dodaje  radna 
Ewa Dychtoń. 

Hutki. 

W  Hutkach  najbardziej  zaangażowani 
mieszkańcy pod przewodnictwem Sołty-
sa  i Rady Sołeckiej, podzieli się na małe 
grupy  i  przystąpili  ochoczo  do  pracy. 
W trakcie jednego dnia udało się wyczy-
ścić  chodnik,  sprzątnąć  plac  przy  świe-
tlicy, załatać ubytki w elewacji świetlicy, 
wyczyścić  ławy  biesiadne,  pomalować 
je i przekopać bramki na boisku. 
W  akcję  zaangażowali  się  także  naj-

młodsi,  którzy  wyposażeni  w  worki, 
uśmiech  i  pozytywne  nastawienie  zbie-
rali zalegające śmieci. Wysiłek został na-
grodzony,  gdyż  tajemniczy  dobroczyńca 
z  Hutek  ufundował  jeden  bilet  do  kina 
dla  najbardziej  zaangażowanego  malu-
cha. W drodze losowania trafił on do Na-
talki  Nowickiej.  Reszta  dzieci  została 
ugoszczona pizzą  i napojami. Na zakoń-
czenie  tego  pracowitego  dnia  wszyscy 
zaangażowani w  akcję  spotkali  się  przy 
wspólnym  grillu.  Osoby,  którym  należą 
się szczególne podziękowania to: Michał 
Nawara, Karol Nawara, Marcin Lekki, Łu-
kasz Nawara, Ewelina Nawara, Katarzyna 
Gonera, Tomasz Musiałek, Piotr Nagórny, 
Tomasz  Nagórny,  Zbyszek  Łaskawiec, 
Jacek Krupa,  Beata Kożuch,  Paulina No-
wicka, Andrzej Krzemiński, Karol Dudek, 
Sebastian  Kozierski,  Grzegorz  Dudek. 
Bartosz Kożuch  oraz  dzieci: Natalia No-
wicka, Kamila Nowicka Zuzia Krupa, Bar-
tosz  Krupa,  Martyna  Klakurka,  Szymon 
Janota i Olek Janota. 

Ujków Nowy. 
W Ujkowie Nowym na uznanie zasłu-

guje postawa mieszkańca, pana Stani-
sława Żelaznego, który sam posprzątał 
całą ulicę Długą. W trakcie oddawania 
gazety  do  druku,  w  Ujkowie  Nowym 
prężnie pracuje grupa osób w ramach 
prac społecznie – użytecznych, dbając 
tym  samym  nie  tylko  o  porządek,  ale 
i okoliczne zieleńce. 

Krze. 
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Wiosenne  porządki  w  Krzu  nie  omi-
nęły  terenu wokół supermarketu „Deli-
katesy Centrum”, ulicy Głównej i terenu 
wokół  tamtejszego  boiska.  W  ramach 
Międzynarodowego  Dnia  Ziemi  Krze 
dołączyło  się  do  akcji  sprzątania  miej-
scowości. – Serdecznie dziękuje za zaan-
gażowanie i pomoc przy porządkowaniu 
sołectwa:  Krystynie  i  Wiesławowi  Mo-
lęda, Urszuli Gwizdała, Agnieszce Molę-
da, Małgorzacie  i  Radosławowi  Kocjan, 
Ewie  Gumułka  oraz  Jerzemu  i  Monice 
Sienkiewicz  –  mówi  Jadwiga  Sienkie-
wicz, sołtys Krza. 

Krzykawa. 

Prawie 60 worków nieczystości udało 
się zgromadzić podczas akcji sprzątania. 
Strażacy  –  ochotnicy  z  OSP  Krzykawa 
zajęli  się  uporządkowaniem  terenów 
wokół  strażnicy  i  szkoły  w  Krzykawie 
oraz przy Pomniku Nullo w Krzykawce. 
Gorące podziękowania należą się człon-
kom  Młodzieżowej  Drużyny  Pożarni-
czej,  działającej  przy  OSP  Krzykawka 
oraz  strażakom,  którzy  ochoczo,  –  jak 
na  ochotników  przystało-  przystąpili 
do  wiosennej  akcji:  Janusz  Kika,  Seba-
stian  Piekoszewski,  Zygmunt  Szlęzak, 
Łukasz  Dąbek,  Zbigniew  Dyrda,  Prze-
mysław  Białas,  Jakub  Pasternak,  Jakub 
Piekoszewski,  Bartosz  Piekoszewski, 
Mariusz Czyż. 

Podlipie. 
W  sołectwie  postawiono  na  podział 

obowiązków.  Sołtys  i  Rada  Sołecka  za-
jęli  się  porządkowaniem  odcinka  drogi 

dojazdowej  do  pól w  kierunku Bukow-
na,  strażacy  pracowali  przy  strażnicy, 
a  wędkarze  porządkowali  okolice  sta-
wów.  –  Serdecznie  dziękuję  strażakom 
z mojej  jednostki za pomoc i zaangażo-
wanie: Mirosławowi  Ćwięczkowi,  Artu-
rowi  Januszkowi,  Markowi  Todorowi, 
Borysowi  Dudzińskiemu,  Grzegorzowi 
Todor,  Grzegorzowi  Ćwięczkowi,  Mate-
uszowi  Paciejowi,  Dominikowi  Pacie-
jowi,  Krzysztofowi  Wojnie,  Kacprowi 
Gądek  i  Mariuszowi  Ćwięczkowi-  wy-
mienia prezes Robert Todor z podlipiań-
skiej jednostki.

Krążek. 

Dzięki  zaangażowaniu  Sołtysa,  Rady 
Sołeckiej  oraz  strażaków  OSP  Podlipie 
udało  się  wspólnymi  siłami  posprzą-
tać  tereny  wokół  drogi,  prowadzącej 
od  cmentarza  w  Bolesławiu  poprzez 
Krążek do rozwidlenia do Wodącej. Przy 
okazji  wiosenne  porządki  nie  ominęły 
terenów poboczy, stawów i ulicy Polnej. 
W  akcję  zaangażowali  się:  Gabriela  To-
dor, Robert Todor, Grzegorz Todor, Borys 
Dudziński,  Kacper  Gądek, Włodzimierz 
Cieślik, Gabriel Tomczyk  i  Julianna Cie-
ślik,  Magdalena  Fulbiszewska  i  Janina 
Fulbiszewska. 

Małobądz. 
W  trakcie  wiosennego  liftingu  sołec-

twa  wysprzątana  została  każda  ulica 
we wsi  i  tablica ogłoszeń. To, czego nie 
udało  się  zrobić w  ciągu  jednego  dnia, 
dokończono  kolejnego.  –  Chciałabym 
serdecznie podziękować paniom Teresie 
Todor  i  Danucie  Adamek  za  zaangażo-
wanie w akcję – mówi Jolanta Prychod-
ko, sołtys Małobądza. 

Międzygórze. 
Sprzątanie  „naszego  świata” 

to  w  Międzygórzu  tradycja  stara  jak…
świat.  Co  roku,  od  9  lat,  z  inicjatywy 
Tadzia  Kołby  i  Basi  Rzońcy,  przy  du-
żym  zaangażowaniu  mieszkańców 
i  Rady  Sołeckiej  –  Ani  Chmiest,  Beaty 

Ziarno  i  Kamili  Kubańskiej,  zawsze  
w  okresie  wiosennym  zbieramy  się 
i  sprzątamy,  angażując  wszystkie  swo-
je moce i chęci, za co wszystkim w tym 
miejscu  serdecznie  dziękuję  –  mówi 
sołtys  Bożena  Nowak.  Zaangażowanie 

mieszkańców  pozwoliło  wysprzątać 
teren wzdłuż  całego Międzygórza  i  ob-
szar  od  lasu,  prowadzącego  z  Podlipia 
aż do Bukowna.

Kolonia, Laski, Krzykawka 
Chociaż  w  tych  sołectwach:  w  Kolo-

nii,  w  Laskach  i  w  Krzykawce  nie  od-
była  się akcja angażująca mieszkańców 
w jednym miejscu, nie oznacza to, że nie 
obchodzono tam Święta Ziemi. – Miesz-
kańcy naszego sołectwa dbają o porzą-
dek zarówno w całej miejscowości, przy 
swoich posesjach jak i na Placu Rekreacji 
przez  cały  rok,  dlatego  nie  potrzebuje-
my robić specjalnych akcji – mówi sołtys 
Kolonii Jacek Fałowski. – Każdy z miesz-
kańców  dba  o  porządek  w  sołectwie 
we własnym zakresie, dbając o czystość 
wokół domu,  jak  i na chodniku – mówi 
sołtys  Krzykawy,  Alina  Pędras.  W  La-
skach sprawa wygląda podobnie. – Nasi 
mieszkańcy sprzątają na bieżąco, nie tyl-
ko ze względu na akcję. Dbamy nie tylko 
o  porządek  wokół  własnych  domostw, 
ale i naszej kapliczki, klombu, a piłkarze 
czuwają nad porządkiem wokół boiska – 
dodaje Agata Czerniak, sołtys Lasek. 

(Informacje pozyskała Katarzyna Kocjan) 

Serdecznie dziękuję wszystkim, któ-
rzy  zaangażowali  się  w  akcję  porząd-
kowania naszej Gminy – sołtysom, rad-
nym, strażakom, dorosłym i młodzieży 
– Wasza inicjatywa upiększania najbliż-
szego  otoczona  zasługuje  na wdzięcz-
ność i propagowanie. 

Dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof Dudziński 
Wójt Gminy Bolesław
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Gmina sięga po środki zewnętrzne  i  lepszy standard życia mieszkańców!
Ponad 10 tys. złotych trafi do Gminy Bolesław z konkursu „Bez-

pieczna Małopolska 2016”. Zarząd Województwa Małopolskiego 
zatwierdził właśnie wyniki tegorocznej edycji konkursu, w ramach 
którego dofinansowana jest gotowość bojowa jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu Małopolski. Łącznie dofinanso-
wanie, które może być wykorzystane na zakup sprzętu i umundu-
rowanie, przyznano 58 gminom, to kwota licząca blisko 800 tys. zł. 
Sięgając po środki z zewnętrznych źródeł, władze Gminy Bolesław 
dążą do polepszenia standardu życia swoich mieszkańców. Przyjrzy-
my się zatem bliżej, jak efektywnie robi się to w naszej gminie. 

Środki pozyskane przez Gminę w 2015r. 
1.  „Plener plastyczny w Staropolskim Dworku w Krzykawce” z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii  rozwoju  –  Małe  projekty”,  pozyskano  8438  zł,  natomiast 
wartość projektu wynosiła 11.924 zł. Zadanie zrealizowane zo-
stało w 2014r, a kwota dofinansowania otrzymana w 2015r. 

2.  „Odnowa wielofunkcyjnego placu parkingowego w centrum Bo-
lesławia”  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  Działanie 
Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju  – Odnowa  i  rozwój wsi. 
Pozyskano  59.000  zł  na  ogólną  wartość  projektu  234.333  zł. 
Zadanie  zrealizowane w  2014r.  Podana  kwota  dofinansowania 
otrzymana w 2015r. 

3.  „Budowa małej  architektury wokół  stawu  rekreacyjno-wędkar-
skiego  w  Podlipiu”  z  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich, 
Działanie  „Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju”  –  Odnowa 
i  rozwój  wsi.  Inwestycja  dofinansowana  kwotą  42.628  zł  przy 
wartości  całego  projektu  78.017  zł.  Zadanie  zrealizowane 
w 2014r. Podana kwota dofinansowania otrzymana w 2015r. 

4.  „Budowa systemowej toalety publicznej oraz małej architektury 
w  centrum  Bolesławia”  z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiej-
skich,  Działanie  „Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju-Małe 
projekty”.  Otrzymana  dotacja  5.000  zł  przy  wartości  projektu 
79.917zł. Zadanie zrealizowane w 2014r, natomiast podana kwo-
ta dofinansowania otrzymana w 2015r. 

5.  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Małobądzu,  części  Ujkowa 
Nowego  i  Krzykawy w Gminie  Bolesław”  z  Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich,  Działanie  „Podstawowe  usługi  dla  gospo-
darki  i  ludności  wiejskiej”.  Pozyskana  kwota  dofinansowania 
to 591.274 zł, przy wartości projekt 1.065.584 zł.

6.  Budowa  kanalizacji  sanitarnej w  części Małobądza  i  Krzykawy 
w  Gminie Bolesław” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Działanie  „Podstawowe  usługi  dla  gospodarki  i  ludności  wiej-
skiej”. Pozyskano 669 404 zł, przy wartości projektu 1 965 539 zł. 

7.  „Przebudowa drogi gminnej w Bolesławiu nr 120006K ul. Szkol-
na” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-
2015r. Pozyskano 135.996 zł, przy wartości projektu 347.946 zł.

8.  „Zakup  zestawów  odzieży  ochronnej  dla  jednostek  OSP  terenu 
Gminy Bolesław” z Programu zapobiegania poważnym awariom 
i likwidacja ich skutków dla środowiska – „Bezpieczny Strażak – 
2015”. Pozyskano dotację w kwocie 6.831 zł przy wartości pro-
jektu 13.662 zł.

9.  „Rozbudowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu – 
etap  IV”  z  Budżetu Województwa  Małopolskiego  „Małopolskie 
Remizy  2015”.  Pozyskane  dofinansowanie w  kwocie  39.450  zł, 
przy wartości projektu 104.632 zł.

10. „Remonty dróg dojazdowych do pól w Bolesławiu i w Podlipiu” 
ze Środków Budżetu Województwa Małopolskiego, związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Pozyskana dotacja 
35.000 zł, przy wartości projektu 114.974 zł.

11. „Budowa  Sali  Gimnastycznej  przy  budynku  Gimnazjum  w  Bo-
lesławiu,  etap  II”  z  Działania  „Odnowa  i  rozwój wsi”  z  Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskana dotacja w kwocie 
91.669 zł, przy kosztach projektu 680.389 zł.

12. „Budowa  PZU  Tras  Zdrowia  –  edycja  2015”  od Operatora  Pro-
gramu  Fundacji  V4  Sport  FOUNDATION.  Pozyskana  darowizna 
wartości 31.500 zł, przy koszcie projektu 47.548 zł.

13. Środki pozyskane przez jednostki organizacyjne Gminy Bolesław, 
w 2015 r.:

•  118.950 zł z PROW na zakup sitopiaskownika przez Gminny Za-
kład Oczyszczania Ścieków

•  28.400 zł z Programu „Kraszewski dla Bibliotek 2015” – Biblioteka
•  26.240 zł w ramach akcji „Świąteczne jabłuszko” – GOPS
•  16.048 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie kolonii  śródrocznych 
dla uczniów – SZOiW

•  15.033 zł z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej – GOPS

•  14.680  zł  z Woj.  Małopolskiego  w  ramach  Programu  „Już  pły-
wam” – SZOiW

•  10.000 zł z Fundacji BGK na projekt „Akademia Malucha” – Cen-
trum Kultury

•   9.680 zł z Programu Biblioteki Narodowej, na zakup nowości wy-
dawniczych – Biblioteka

•  6.000  zł  z Woj.  Małopolskiego  w  ramach  Programu  „Pierwszy 
dzwonek” – GOPS

•  5.470 zł  na Projekt „Książki naszych marzeń” – SZOiW
•  5.000 zł z programu „Działaj Lokalnie” na projekt „Pomagaj ra-
zem z nami OSP strażakami” – OSP Bolesław

•  5.000 zł z programu „Działaj Lokalnie” na projekt „Kultywujemy 
tradycje” – Centrum Kultury 

•  3.638 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – GOSP
•  3.000  zł  z  programu  „Działaj  Lokalnie”  na  projekt  „Jak  ślimak 
ze skorupki” – Centrum Kultury 

•  3.000  zł  z  Fundacji  V4SPORT  na  Plan  Animacji  na  PZU  Trasie 
zdrowia – Centrum Kultury

•  3.000 zł z PZU na remont oświetlenia w Przedszkolu w Bolesławiu
•  2.500 zł z FEFRWP na Projekt „Na własne konto” – SZOiW
•  2.019 zł z Programu Orange dla bibliotek – Biblioteka 
Środki planowane do uzyskania w 2016 i następnych 
latach według wniosków złożonych w 2015r. 

1.  „Remont  pokrycia  dachowego  gontu  drewnianego  oraz  instala-
cji odgromowej na dworku w Krzykawce” z Programu „Ochrona 
zabytków Małopolski” Departament Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego UMWM. Kwota dofinansowania w kwocie 76.362 zł, przy 
kosztach projektu w kwocie 127.271 zł. Wniosek nie został wy-
brany przez Sejmik Woj. Małopolskiego 

2.  „Kompleksowa modernizacja energetyczna 3 budynków użytecz-
ności publicznej na terenie Gminy Bolesław” w ramach Działania 
4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i  mieszkaniowym,  Poddziałanie  4.3.2.  Głęboka  modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej RPO WM. Kwo-
ta dofinansowania 529.977 zł, przy kosztach projektu 883.295 zł. 
Została złożona karta projektu do SPR (preselekcja), która zosta-
ła pozytywnie oceniona Gmina oczekuje na ogłoszenie konkursu 
właściwego,  celem  złożenia  pełnej  dokumentacji.  Realizacja  za-
dań 2017 -2020

3.  „Modernizacja  energetyczna  budynku  Urzędu  Gminy  Bolesław” 
w  ramach  Działania  4.3.  Poprawa  efektywności  energetycznej 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głę-
boka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicz-
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Gmina sięga po środki zewnętrzne  i  lepszy standard życia mieszkańców!
nej  RPO WM. Kwota  dofinansowania  152.514  zł,  przy  kosztach 
projektu 254.190 zł. Złożona karta projektu do SPR (preselekcja), 
która została pozytywnie oceniona. Gmina oczekuje na ogłosze-
nie  konkursu  właściwego,  celem  złożenia  pełnej  dokumentacji. 
Planowana realizacja w 2016r. 

4.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykawa, Krzy-
kawka w Gminie Bolesław”. Pożyczka (z możliwością umorzenia 
45% przyznanych środków) z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kwota pożyczki 
2.790.898 zł, przy kosztach projektu 8.582.013 zł. Zadanie do re-
alizacji w latach 2016-2018. 

5.  „Opracowanie  planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Gminy  Bo-
lesław”  z  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko. 
Przyznano  dofinansowanie  w  kwocie  16.728  zł,  przy  kosztach 
projektu 19.681 zł, Zadanie zrealizowane, dofinansowanie w trak-
cie rozliczenia.

6.  „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Krzykawie” z Projek-
tu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” – dla Działa-
nia 5.1. RPO Woj. Małopolskiego. Dotacja w kwocie 416.489 zł przy 
kosztach projektu 730.683 zł. Gmina Bolesław została zakwalifiko-
wana do udziału w Projekcie, lecz ze względu „wygórowane” warun-
ki umowy partnerskiej – gmina odstąpiła od jej podpisania.

7.  „Demontaż  i  bezpieczne  składowanie  wyrobów  zawierających 
azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Szwajcarsko-Polski 
Program Współpracy – Projekt realizowany przez Gminę Szczucin. 
Gmina Bolesław została przyjęta na partnera. Niemniej jednak Gmi-
na Bolesław, wycofała swój udział w Projekcie, gdyż przeprowa-
dzone rozeznanie wykazało brak wystarczającego zainteresowa-
nia ze strony mieszkańców demontażem azbestu znajdującego się 
na ich domach w 2016 r. 

Środki planowane do uzyskania w 2016 i następnych 
latach według wniosków złożonych w 2016r.(stan 
na 10 maja 2016)

1.  „Rewaloryzacja  przyrodnicza  (drzewostanu)  na  terenie  zabyt-
kowego parku w Bolesławiu” zadanie nieinwestycyjne – ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Krakowie przyznano dotacja w kwocie 84.890 zł, 
przy kosztach projektu 261.036zł. Wniosek  został pozytywnie 
oceniony, złożono dokumenty do podpisania umowy o dotację.

2.  „Zakup zestawów odzieży ochronnej dla jednostek OSP z terenu 
Gminy Bolesław” z Programu zapobiegania poważnym awariom 
i  likwidacja  ich skutków dla środowiska – „Bezpieczny Strażak”. 
Kwota dofinansowania 12.000 zł, przy kosztach projektu 26.814 
zł. Wniosek w trakcie oceny.

3.  „Klub dziecięcy „Leśna kraina” w Laskach”. Resortowy Program Roz-
woju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 
2016”. Przyznana dotacja w kwocie 103.900 zł  przy kosztach projek-
tu 164.132 zł. Wniosek był składany w 2015r. – został pozytywnie oce-
niony, zamieszczono go na liście rezerwowej, lecz nie było wystarczają-
cych środków na przekazanie dotacji . Wniosek złożony ponownie w 
2016 uzyskał dofinansowanie. Umowa jest w trakcie przygotowania. 

4.  „Zagospodarowanie terenu parku w Bolesławiu – etap II”.   Pod-
działania  6.3.1.  Rozwój  lokalnych  zasobów  subregionów –  SPR, 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Woj.  Małopolskiego. 
Dotacja w kwocie 737.207 zł, przy kwocie projektu 982.943 zł. 
Złożona karta projektu do SPR (preselekcja), została pozytywnie 
oceniona i oczekuje na zatwierdzenie przez forum Subregionalne. 
Planowana realizacja 2017-2018 r. 

5.  „Zakup wyposażenia i realizacja szkoleń dla OSP Bolesław i OSP 
Podlipie” z programu „Bezpieczna Małopolska 2016”. Kwota dofi-

nansowania 10.114 zł, przy kosztach projektu 20.629 zł. Wniosek 
jest w trakcie oceny.

6.  „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bolesławiu na potrzeby Gim-
nazjum (łącznik – kontynuacja)” z Działania 6.2. Rozwój obszarów 
wiejskich Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-
2013. Pozyskane dofinansowanie w kwocie 960.000, przy wartości 
projektu 2.602.246 zł. Projekt zrealizowany, umowa o dofinansowa-
nie podpisana w dniu 31.03.2016r.

Środki pozyskane i złożone wnioski o dofinansowanie  przez 
jednostki organizacyjne gminy, w 2016 r. (stan na 10 .05.2016)

•  221.825 zł  (łącznie 603,081 zł w latach 2016-2018) z RPO Woj. Małopol-
skiego, na projekt „Aktywny Bolesław” realizowany przez GOPS

•  60.000 zł  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (GOPS)

•  32.520 zł z WFOŚiGW dotacja na utworzenie ogrodu ekologiczne-
go (Gimnazjum)

•  20.140 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie kolonii śródrocznych dla 
uczniów (SZOiW)

•  19.200 zł z Agencji Rynku Rolnego, Stowarzyszenia „Nikifor” po-
moc rzeczowa – jabłka (GOPS)

•  17.800  zł  z Woj.  Małopolskiego  w  ramach  Programu  „Już  pły-
wam” (SZOiW)

•  16.000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  (ZS w 
Krzykawie i Podlipiu)

•  2.500 zł z FEFRWP na Projekt „Na własne konto” (SZOiW)
•  9.000  zł  z  STOART  na  Organizację  Koncertu  „Ojczyzna  Moja” 
(Centrum Kultury)

Program Małopolskie Remizy - Gmina Bolesław –  w  każdym 
roku  od  początku  wdrażania  przez  Samorząd  Województwa 
Małopolskiego  –  Programu  Małopolskie  Remizy  otrzymywała 
i skutecznie rozliczała inwestycje, realizowane w budynkach OSP. 
W latach 2011-2015 przyznano Gminie Bolesław 146.896 zł. Aktu-
alnie, w 2016r. plany inwestycyjne gminy związane z budynkami OSP 
dotyczyły drobnych remontów, na które zostały przeznaczone środki 
w ramach Funduszy Sołeckiego, więc część tych kosztów z pewno-
ścią się zwróci. Ponadto, prace remontowe – budowlane na różnych 
obiektach będących własnością gminy – wykonywane są systemem 
gospodarczym z pomocą więźniów z Zakładu Karnego w Trzebini.  
W ubiegłym roku więźniowie i strażacy wyremontowali w budynku 
OSP Podlipie salę balową, a w roku bieżącym trwają prace remonto-
we w budynku OSP Krzykawa. Niemniej  jednak, planowane są po-
ważniejsze,  bardziej  kosztowne modernizacje w budynkach: OSP 
Bolesław  i OSP Podlipie,  dla  których  zlecono  opracowanie  doku-
mentacji projektowej. Zakres planowanych prac termo-moderniza-
cyjnych na jednym z tych obiektów wymaga uzgodnień z konserwa-
torem i będzie kosztował kilka set tysięcy. Jeśli nie uda się pozyskać 
środków na planowane zamierzenia  inwestycyjne dla  tych obiek-
tów  z RPO Woj. Małopolskiego,  nie wykluczone,  że w 2017  roku 
Gmina  Bolesław  złoży  wniosek  na  sfinansowanie  przynajmniej 
części tych prac w ramach programu Małopolskie Remizy. 

Program Ochrona Zabytków Małopolski - Środki w  ramach 
Programu  „Ochrona zabytków małopolski”, jak również będą-
ce w dyspozycji Małopolskiego Konserwatora Zabytków w roku 
bieżącym zostały lub będą przekazane w znaczącej większo-
ści Parafiom na prace konserwatorskie, renowację elementów 
wyposażenia kościołów, cmentarzy i innych obiektów o cha-
rakterze sakralnym. Na uznanie wojewódzkiego konserwato-
ra zasłużył projekt złożony przez Parafię Rzymskokatolicką  
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FIZYKOTERAPIA
laseroterapia
magnetoterapia
ultradźwięki
fonoforeza
światłoterapia
krioterapia
elektroterapia

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

PLASTROWANIE DYNAMICZNE
kinezjotaping

AQUAVIBRON
MASAŻ

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

Centrum Stomatologii
EUROMEDIC

Lekarz dentysta: Agnieszka Knapik - Woźniak

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

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

(narkoza)

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

PRZYjMUjE ChIRURg 
SZCZęKOWO-TWARZOWY

Sławków, Mały Rynek 6 i 7

Rejestracja: 
696 428 700

z Bolesławia, dotyczący konserwacji rzeźby drewnianej polichromo-
wanej z pocz. XVII w. znajdującej się w kościele św. Barbary w Bukow-
nie (kwota przyznanej dotacji 12.000 zł).

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Jeśli chodzi o środki 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którymi dysponuje woje-
wództwo w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sporto-
wej, to Gmina Bolesław aktualnie nie występowała o dofinansowanie 
na budowę kompleksów boisk, kortów, pływalni lub hal sportowych, 
gdyż takich inwestycji nie planuje do realizacji. W poprzednich la-
tach ze wsparciem ze środków FRKF (495 tys. zł) została zrealizowa-
na pełnowymiarowa sala gimnastyczna przy Publicznym Gimnazjum 
w Bolesławiu. Mając na względzie istniejącą bazę sportową gminy, 
w połączeniu z kosztami jej utrzymania jest ona optymalna. Niemniej 
jednak, planuje się jeszcze realizację modernizacji boisk sportowych 
znajdujących się w pobliżu szkół i dla nich rozpoczęto prace projek-
towe. Biorąc pod uwagę zakres rzeczowy i wartość zadania, gmina 
planuje aplikowanie o środki z PROW na lata 2014-2020, które będą 
do dyspozycji np. LGD „Nad Białą Przemszą”.

Inne działania gminy / podmiotów powiązanych:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. którego je-

dynym właścicielem jest Gmina Bolesław – w 2015 r. oddał do użyt-
kowania Instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych, której łączny koszt wyniósł 
28.638.146 zł (w tym: przyznane dofinansowanie: 16.266.196 zł z PO-
IiŚ). Realizacja tej inwestycji ma charakter ponadlokalny i pozwoli 
na segregację odpadów komunalnych w ilości 41 tys. ton rocznie. Po-
nadto, zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykorzystanie gazu skła-
dowiskowego do produkcji energii elektrycznej”, zgodnie z umową 
zawartą z WFOŚiGW w Krakowie kwota uzyskanej pożyczki wynosiła 
ponad 2 mln zł, która będzie mogła być częściowo umorzona.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, dokonując oceny prowadzonej przez małopolskie gminy 
w 2015r. działalności proekologicznej i wysokości środków pozyskanych 
na ten cel ze źródeł zewnętrznych – zakwalifikował Gminę Bolesław 
do II etapu Konkursu „ekoLIDER 2016 województwa małopolskiego”.

Gmina Bolesław, jako 1 z 9 Partnerów współtworzyła również Wnio-
sek do któego tzw. „Karta Projektu” – złożona została przez Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne –SPR, 
Pt. „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej 
na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu tury-
stycznego”. Wartość Projektu 7 692 307,69 PLN, Zakładana wartość 
dofinansowania z RPO – 5 000 000,00 PLN (65 % kosztów kwalifiko-
walnych). W Projekcie zaplanowano wytyczenie i oznakowanie oraz 
zagospodarowanie łącznie ok. 50 km zintegrowanych sieci tras ro-
werowych po terenie gmin powiatu olkuskiego: Bolesław, Bukowno, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.Wkład własny zostanie poniesio-
ny przez Parterów w ramach własnych budżetów, proporcjonalnie 
do kosztów inwestycyjnych poniesionych na terenie ich działania.”
(Opr. redakcja, na podstawie informacji z Urzędu Gminy w Bolesławiu)

Nakład: 1200 egz.
Kolportowany na terenie sołectw: Bolesław, Hutki, Kolonia, Krążek, Krze, 
Krzykawa, Krzykawka, Laski, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, Ujków Nowy.
Wydawca: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
Adres redakcji: ul. Główna 55, tel. 32 642 40 73
e-mail: boleslawskie.prezentacje@wp.pl
Redaktor Naczelny: Beata Bazan-Bagrowska
Redakcja: Barbara Rzońca, Katarzyna Kocjan
Pismo zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej. 

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i listów od Czytelników oraz zastrzega 
sobie prawo do zmiany tytułów i objętości nadesłanych tekstów. Redakcja nie zwraca 
nadesłanych materiałów.
Opracowanie graficzne, skład i druk: Klucze Poligrafii Dagmara Cholewa
32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 4/11, tel. 32 718 63 44
e-mail: studio@kluczepoligrafii.pl  www.kluczepoligrafii.pl
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W rytm mar-
sza wygry-

wanego przez Orkie-
strę Dętą ZGH, delegacje 

instytucji i organizacji z terenu na-
szej gminy i powiatu, w towarzystwie 

mieszkańców sąsiednich wsi, przemaszerowały 
pod pomnik pułkownika Nullo na polanę w Krzykaw-

ce. Tak rozpoczęły się uroczystości patriotyczne upamięt-
niające bitwę, stoczoną w tym miejscu 153 lata temu. 
Jak  podkreślił,  witając  zebranych  gości,  wójt  gminy  Bole-

sław  Krzysztof  Dudziński,  powstanie  z  1863  roku  było  naj-
większym  zrywem  narodowo-wyzwoleńczym  przeciwko 
rosyjskiemu zaborcy. Właśnie ono, pomimo klęski militarnej 
i ogromu przelanej krwi, umocniło polską świadomość naro-
dową  i  wpłynęło  na  dążenia  niepodległościowe  następnych 
pokoleń.  I  choć mówiąc  o  powstaniu  styczniowym, myślimy 
o walce o wolność Polaków, to uroczystości w Krzykawce mają 
zawsze wymiar międzynarodowy. 
– Dzisiaj, jak co roku, czcimy pamięć bohaterskiego Włocha – 

mówił wójt Dudziński. – Z wdzięcznością przyjmujemy dar wol-
ności okupiony krwią nie tylko naszych przodków ale również 
bohaterskich cudzoziemców, których 
poświęcenie przyczyniło się do zjed-
noczenie Europy. Korzystając z tego 
daru, z radością kultywujemy trady-
cje przyjaźni polsko-włoskiej, czego 
dowodem jest przyjazd rodaków wa-
lecznego pułkownika Francesco Nullo. 
Słowa wdzięczności padały tego dnia 
pod pomnikiem wiele razy. Za pamięć 
o  udziale Włochów w wydarzeniach 
z  czasów  powstania  styczniowego 

Obchody 153 rocznicy 
Bitwy pod Krzykawką 
oraz za ciepłe przyjęcie na Ziemi Bolesławskiej dziękował Ugo 
Rufino, dyrektor Instytutu Włoskiego w Krakowie. O przyjaź-
ni pomiędzy mieszkańcami obu krajów, która wciąż jest kon-
tynuowana,  mówili  natomiast  przedstawiciele  Towarzystwa 
Przyjaźni  Polsko-Włoskiej  prof.  Wojciech  Narębski  i  prezes 
Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn. Pamięć o tych, którzy stracili ży-
cie w polskim powstaniu goście uczcili składając symboliczne 
kwiaty pod pomnikiem. Oprócz władz i radnych Gminy Bole-
sław  oraz  reprezentacji  bolesławskich  sołectw  byli  to  także 
posłowie na Sejm  i  ich reprezentanci, Starosta  i przedstawi-
ciele  Zarządu  Powiatu  Olkuskiego,  reprezentanci  gmin  po-
wiatu olkuskiego i będzińskiego, a także delegacje jednostek, 
urzędów, i organizacji z ich terenu. Nie zabrakło dzieci i mło-
dzieży z okolicznych szkół, do których dołączyła delegacja za-
przyjaźnionej Szkoły w Bergamo we Włoszech. 
Już  po  raz  drugi  rocznica  bitwy  pod  Krzykawką  stała  się 

nie  tylko okazją do uroczystości patriotycznych, ale  również 
do promocji największego waloru podbolesławskiej Krzykaw-
ki, czyli staropolskiego dworku. Kolejny raz teren przy dworku 
wypełnił gwar mieszkańców, śmiech dzieci, a przede wszyst-
kim  wspaniała  muzyka.  Powaga  znanych  wszystkim  pieśni 
patriotycznych mieszała się z lekkością przebojów ze starych 

filmów i musicali, a donośne głosy za-
proszonych  artystów  przeplatały  się 
z  wdziękiem  dziecięcych  wykonań. 
Na scenie stanęli tego dnia Zespół Fol-
kEkspress,  uczniowie  Zespołu  Szkół 
im. płk. Francesco Nullo w Krzykawie 
oraz chór Kantare, działający w Cen-
trum Kultury w Bolesławiu. Do póź-
nych godzin wieczornych mieszkańcy 
bawili się przy muzyce zespołu Ares.

Iwona Pilarz



W bolesławskiej świątyni pw. Macierzyństwa NMP  
  i św. Michała Archanioła miała miejsce niezwykła, 

duchowa uczta!
Po mszy świętej, odprawionej w intencji ojczyzny pod prze-

wodnictwem ks. biskupa, Grzegorza Kaszaka, przed parafiana-
mi i zaproszonymi gośćmi wystąpili: Konstanty Andrzej Kulka 
– światowej sławy skrzypek wraz z trębaczem, Tomaszem Woź-
niakiem oraz orkiestra Camerata Cantabile, którą tworzą muzy-
cy Polskiej Orkiestry Radiowej. Artyści zaprezentowali utwory 
W.A.Mozarta,  J.W. Hertela  a  i  A.Vivaldiego,  fundując  przy  tym 
zebranym wielkie artystyczne doznania, osadzone na pięcioli-
nii  emocji. Tym samym świątynię wypełniła muzyka  i patrio-
tyczne, podniosłe uczucia. W końcu nie często się zdarza, aby 
móc usłyszeć taką klasykę w wykonaniu mistrzów!
Koncert został zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolic-

ką pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła, Wój-
ta Gminy Bolesław oraz Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej 
w  Bolesławiu  przy  wsparciu  finansowym  Związku  Artystów 
Wykonawców  STOART  oraz  firm:  Zakładów  Górniczo-  Hutni-
czych „Bolesław” w Bukownie oraz „Marlibo”. 

Katarzyna Kocjan 

Biel i czerwień–to barwy, które w tym roku w szczególny 
sposób powiewały nad Bolesławiem. Wyjątkowe święto–

Dzień Flagi Narodowej–uczciliśmy wspólnie z władzami na-
szej Gminy, Powiatu, Posłami oraz przedstawicielami jedno-
stek samorządowych i organizacji z terenu naszego powiatu. 
Ich  delegacje  złożyły  symboliczne  wieńce  pod  Pomnikiem 

Wolności  w  bolesławskim  parku,  oddając  tym  samym  hołd 
wszystkim tym, którzy wywalczyli wolność dla naszego kraju. 
Doniosłość tej chwili podkreślała obecność pocztów sztandaro-
wych oraz muzyka Orkiestry Dętej ZGH Bolesław. W Centrum 
Kultury najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne przypomniał 
naszym gościom chór Kantare, pod kierunkiem Doroty Stacho-
wicz-Mączki.  Nie  zabrakło  też  tradycyjnej,  „wojskowej”  gro-
chówki, którą wszystkim zebranym zaserwowały panie z Koła 
Gospodyń  Wiejskich  Bolesław–Hutki.  Tego  dnia  byli  z  nami: 
Wójt  Gminy  Bolesław  Krzysztof  Dudziński,  przedstawiciele 
Rady Gminy, wicestarosta olkuski Jan Orkisz oraz przedstawi-
ciele Zarządu i Rady Powiatu, Posłanka Lidia Gądek, przedsta-
wiciel Posłanki Agnieszki  Ścigaj,  a  także  reprezentacje Gminy 
Klucze, Gminnego Związku OSP w Bolesławiu, Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej, Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Klubu  Żołnierzy  Rezerwy  LOK  Olkusz,  GOPS  Bolesław,  GZOŚ 
Bolesław,  Biblioteki  Publicznej w  Bolesławiu,  SZOiW w  Bole-
sławiu, sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich wsi Bolesław-Hutki, 
Podlipie,  Małobądz,  Krze,  Ujków  Nowy,  Laski-Kolonia,  Krzy-
kawa  i Krzykawka, a  także dzieci z Przedszkola w Bolesławiu 
i uczniowie Gminnego Gimnazjum. Poczty Sztandarowe repre-
zentowały natomiast OSP  z Podlipia,  Lasek, Krzykawy  i Bole-
sławia, KGW Podlipie, Gimnazjum w Bolesławiu, Zespół Przed-
szkolno-Szkolny w Podlipiu, Szkołę Podstawową w Bolesławiu 
oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Te-
renowe w Bolesławiu.

Iwona Pilarz

ŚWIĘTO FLAGI

Prawdziwa uczta


