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W  sobotę,  25  czerwca  br. 
było  u  nas  gorąco,  nie 

tylko  przez  temperaturę,  któ-
ra  przekraczała  30  stopni,  ale 
przede  wszystkim  przez  atrak-
cje  przewidziane  w  programie 
naszego  Święta.  Świętowanie 
rozpoczęliśmy o godzinie 12.00, 
wtedy  to  wystartowała  sztafeta 
„25 km na 25-lecie Samorządno-
ści Gminy Bolesław”.
25 zawodników „otoczyło” Gminę 

odwiedzając  każdą  miejscowość. 
Sztafetę  zapoczątkował Wójt  Gmi-
ny  Bolesław-  Krzysztof  Dudziń-
ski,  następnie  pobiegli:  Krzysztof 
Romańczak,  Gabriela  Todor,  Nor-
bert  Lekston/Krzysztof  Ciepluch, 
Elżbieta  Machnik,  Tomasz  Gądek, 
Anna Chmiest, Artur Januszek, Da-
riusz  Molęda,  Zenon  Glanowski, 
Sebastian  Piekoszewski,  Jolanta 
Prychodko,  Marcin  Macek,  Rafał 
Królik,  Radosław  Szymczyk,  Aga-
ta  Czerniak,  Bartosz  Chojowski, 
Bogdan  Perek,  Katarzyna  Gonera, 
Jacek Krupa, Patryk Gil, Filip Imiel-
ski, Stefania Pichlak, Sebastian Pał-
ka,  natomiast  ostatni  odcinek  po-
konała Małgorzata Czubajewska.
Po  sztafecie  koncert  zagrała 

Orkiestra  Dęta  Zakładów  Gór-
niczo-  Hutniczych  „Bolesław” 
w  Bukownie,  która  towarzyszy 
nam  we  wszystkich  ważnych  wy-
darzeniach. O godzinie 16.00 wójt 
Krzysztof  Dudziński  oficjalnie 
otworzył  nasze  Święto  witając 
mieszkańców,  zaproszonych gości, 
Koła  Gospodyń  Wiejskich,  Straża-
ków,  artystów  i  wszystkich  przy-
byłych  na  uroczystość.  Wręczone 
zostały  dyplomy  i  Nagrody  Wójta 
za  szczególne  osiągnięcia  pro-
mujące  Gminę  Bolesław.  Wyróż-
nieni  również  zostali  długoletni 
pracownicy  Urzędu  Gminy  i  jed-
nostek  organizacyjnych.  Nagrody 
wręczono również laureatom kon-
kursów  TALENTY  BOLESŁAWIA 
zorganizowanych  z  okazji  25-le-
cia  samorządności  Gminy  Bole-
sław oraz Dyktanda o Pióro Wójta. 
Po  dyplomach  i  części  oficjalnej 
przyszedł  czas na muzyczną  część 

Święto Gminy Bolesław 2016
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programu. Rozpoczęli laureaci kon-
kursu muzycznego, następnie zaraz 
po  nich,  publiczność miała  okazję 
obejrzeć ukryte  talenty drzemiące 
w  uczniach  ze  szkół  i  przedszkoli 
z terenu Gminy Bolesław. Występy 
dzieci  i młodzieży  zakończone zo-
stały  blokiem  artystycznym  Cen-
trum  Kultury  stworzonym  przez 
dzieci  i  instruktorów  ze  wszyst-
kich  sekcji.  Występowały:  „Psot-
ki”,  „kropkaPL”,  „Kolorowe  Nutki”, 
„9 aleja stylu” i najmłodsi tancerze. 
W  godzinach  wieczornych  odbyły 
się  trzy  koncerty.  Pierwsza  scenę 
podbiła  Ada  Szulc  –  pochodząca 
z Chrzanowa, uczestniczka I edycji 
X-factor’a, w której zajęła III miej-
sce. Zaraz po niej wystąpił Bartosz 
Słatyński,  Małopolanin  pochodzą-
cy  z  Brzeszcz,  który  jest  zarówno 
gitarzystą, wokalistą oraz autorem 
tekstów  wykonywanych  piosenek. 
I  przyszedł  czas  na  gwiazdę  wie-
czoru  zespół  MYSLOVITZ,  który 
do późnych godzin  zabawiał  bole-
sławską publiczność. Żeby tradycji 
stało się za dość Święto zakończyło 
się zabawą, podczas której do tań-
ca  grał  zespół  RIVERS.  Nie  zabra-
kło,  jak  zwykle  niezawodnych Kół 
Gospodyń Wiejskich z naszego re-
jonu. Przez całą imprezę Panie ser-
wowały pyszne potrawy. 
Sponsorami  Święta  Gminy  Bole-

sław byli: 
•  Zakłady Górniczo – Hutnicze 
„Bolesław” w Bukownie,

•  Zakład Gospodarki Komunalnej 
„Bolesław” w Bolesławiu, 

•  firma STP Elbud Sp. Z O.O. z Sie-
dzibą w Krakowie, 

•  Firma Handlowo – Produkcyj-
no – Usługowa „Marlibo” Czekaj 
Jacek w Hutkach, 

•  Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji  Sp. Z O.O.  
w Olkuszu,

•  Arcelormittal Poland S.A. z sie-
dzibą W Dąbrowie Górniczej 

•  Firma Remontowo – Budow-
lana – Produkcyjno – Handlo-
wa Krzysztof Ćmiel z siedzibą 
w Krzywopłotach.

Agnieszka Anioł



Bolesławskie Prezentacje nr 7-8/2016 (177)

4

Z  końcem  czerwca  br.  do  budżetu  gminy  trafiło 
728.600,29 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego. Dzięki dużemu zaangażowaniu Wójta Gminy 
Bolesław  oraz  pracowników  tutejszego  Urzędu,  Gmina 
otrzymała  dofinansowanie  projektu,  którego  realizacja 
została zakończona ponad 5 lat temu. 
Wniosek  o  dofinansowanie  projektu  pn.:  „Rozbudowa  Szko-

ły Podstawowej w Bolesławiu na potrzeby Gimnazjum (łącznik 
- kontynuacja)” złożono w lutym 2016 r., został on pozytywnie 
oceniony i Zarząd Województwa wybrał go do dofinansowania. 
W dniu 31.03.2016  r. Wójt podpisał umowę o dofinansowanie 
Projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013.
W kwietniu 2016 r. złożono wniosek o płatność, a już w maju 

br.  przedstawiciele  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Małopolskiego dokonali kompleksowej kontroli w/w inwestycji. 
Pomimo, iż narzucone terminy złożenia wniosków, przedłożenia 
rozliczenia projektu były bardzo krótkie, udało się z sukcesem 
tego dokonać i uzyskać nieplanowaną w budżecie gminy na 2016 
rok - kwotę ponad 700 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na 
kolejne zadania inwestycyjne służące rozwojowi  gminy. Kwota 
ta trafiła w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Ma-

Od 1 września br. w zaadaptowanym na te cele części 
budynku Zespołu Szkół w Laskach swoją działalność 

rozpocznie  Klub  Dziecięcy  „Leśna  Kraina”.  Znajdzie  się 
w nim miejsce dla ponad dwudziestu dzieci.
Na ten cel Gmina Bolesław pozyskała środki w wysokości 103 
tys. 900 zł z Resortowego Programu „MALUCH- edycja 2016” – 
moduł 1- utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach 
opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funk-
cjonowania. Całość  zadania  to  z koszt ok. 200  tys.  zł. Kwotę 
tą pochłonie przebudowa części budynku Zespołu Szkół w La-
skach, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Dziecię-
cy oraz jego wyposażeniem.
Na czerwcowej Sesji radni Gminy Bolesław podjęli decyzję 

o nadaniu  statutu Klubikowi Dziecięcemu oraz ustalili  opła-
ty za pobyt dziecka w „Leśnej Krainie”. Klubik przeznaczony 
będzie dla dzieci w wieku od roku do 3 lat, a w szczególnych 
przypadkach  smyków  do  4  lat  oraz  dzieci  od  10  miesięcy. 
W  „Leśnej Krainie” dzieci będą mogły  liczyć nie  tylko na  fa-
chową  opiekę,  ale  i    zabawę,  ruch  na  świeżym  powietrzu, 
zajęcia  edukacyjne,  wspomagające  rozwój  oraz  opiekę  spe-
cjalistów w  postaci  logopedy,  pedagoga,  psychologa  i  w  za-
kresie korygowania wad postawy. Pomoc ta będzie udzielana 
na wniosek rodzica bądź opiekuna grupy i będzie dodatkowo 
płatna. Klubik czynny będzie przez dany rok szkolny, liczony 
od 1 września do 31 sierpnia i otwarty dla maluchów w godzi-
nach od 7.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy.  Statut Klubiku przewiduje  jednak  sytuacje, w  któ-
rych  to  opiekunowie,  na  wniosek  rodziców w wyjątkowych 
sytuacjach  za  dodatkową  opłatą mogą  zorganizować  opiekę 
w soboty, niedziele i święta. Dzieci mają w nim zagwarantowa-

Gimnazjum z dofinansowaniem

Witajcie w klubie! 

Kondolencje
Wyrazy współczucia dla koleżanki Iwony 
Wójcik z powodu śmierci męża składają 
dyrektor i pracownicy Centrum Kultury 
im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.

łopolskiego naboru, którego celem było wykorzystanie w pełni 
środków, pozostałych po okresie finansowania 2007-2014.
Przypomnijmy,  że  projekt  ten  rozpoczął  się  w  październi-

ku 2009 r., a został ukończony w 2010 r. Poniesione przez  ten 
czas wydatki wyniosły 2.602.246,38 zł. Inwestycja umożliwiła 
uruchomienie w obiekcie między  innymi: 5 sal  lekcyjnych, auli 
o pow. 129,47 m2 wraz z zapleczem, biblioteki o pow. 67,83 m2, 
świetlicy o pow. 51,34 m2 oraz pomieszczeń administracyjnych, 
sanitarnych,  technicznych  i  komunikacji,  wszystko  na  potrze-
by  Publicznego  Gimnazjum w Bolesławiu. W  ramach  prac  bu-
dowlano-  wykończeniowych  wykonano  tu  roboty  murarskie, 
tynkarskie,  ścianki  działowe,  parapety,  posadzki  i  wykładziny, 
tynki  wewnętrzne,  okładziny  ceramiczne  ścian,  podwieszane 
sufity, wykończono  także  i pomalowano poddasza,  ściany  i  su-
fity. Zakupiono i zamontowano elementy stolarki wewnętrznej. 
Konieczne  było  wykonanie  także  niezbędnych  instalacji:  ga-
zowej,  elektrycznej,  wody  i  kanalizacji  sanitarnej  oraz  instala-
cji  cieplnej,  wentylacyjnej  i  konfekcjonowania  powietrza  oraz 
instalację  p.poż.  i  technologię  kotłowni.  Inwestycja  wyma-
gała  także  wykonanie  prac  adaptacyjnych  w  istniejącym  bu-
dynku  Szkoły  Podstawowej  oraz  ukształtowanie  terenu,  dróg 
i  placu.  Wszystko  z  myślą  o  zabezpieczeniu  potrzeb  Gminy  
w zakresie edukacji na poziomie gimnazjalnym na najbliższe lata.

(redakcja)

ne posiłki w postaci śniadania, obiadu i podwieczorku za do-
datkową opłatą.
Aby zgłosić  swoją pociechę do  „Leśnej Krainy” należy wy-

pełnić Kartę  zgłoszenia dziecka,  którą będzie można pobrać 
w  Samorządowym  Zespole  Oświaty  i  Wychowania  i  złożyć 
ją w Klubie, w którym czekają 24 miejsca. Dzieci przyjmowa-
ne będą według kolejności zgłoszeń,  jeśli  jednak liczba chęt-
nych  przewyższa  liczbę  miejsc,  wtedy  pierwszeństwo  będą 
miały dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Bolesław, niepeł-
nosprawne/dysfunkcyjne,  dzieci  tych  rodziców,  którzy  obo-
je pracują bądź uczą się oraz dzieci matek  lub ojców samot-
nie wychowujących  dzieci.  Dzienna  opłata  za  pobyt  dziecka 
w Klubiku wynosi 18 zł, przy czym uchwała radnych przewi-
duje, że jeśli równocześnie w Klubie i Przedszkolu w Laskach 
przebywa  dwoje  lub  więcej  dzieci  tych  samych  rodziców/
opiekunów  prawnych,  opłata  za  każde  dziecko  korzystające 
z Klubu Dziecięcego wynosi wówczas 75% opłaty wyjściowej. 
Dzienne wyżywienie dziecka to koszt 5 zł. (redakcja)
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Po  40  latach  pracy  na  emeryturę 
odeszła dyrektor Gminnej Biblio-

teki  Publicznej  w  Bolesławiu,  pani 
Czesława Machura.
Stanowisko  dyrektora  piastowała 

od 1991 roku, kiedy  to po podziale ad-
ministracyjnym miasta  i gminy Bukow-
no  sieć  bibliotek  podzielono  na  dwie 
części,  tworząc:  Miejską  Bibliotekę  Pu-
bliczną  w  Bukownie  oraz  Gminną  Bi-
bliotekę Publiczną w Bolesławiu. Gmin-
nej Bibliotece Publicznej podlegają  filie 
w  Krzykawce, Laskach, Podlipiu i Ujko-
wie Nowym.
Dyrektor  pożegnali  Wójt  Gminy 

Bolesław,  Krzysztof  Dudziński  wraz 
ze  współpracownikami.  Nie  obyło  się 
bez  życzeń,  kwiatów  i  gratulacji.  Cała 
redakcja  „Bolesławskich  Prezentacji” 
także przyłącza się do nich, życząc pani 
dyrektor spokoju i wytchnienia! 

„Dopóki mamy do zabawy chęć
Dopóki ruszać się możemy
I uśmiechnięci umiemy być
To życie ma  ciągle sens”
Młodość – to stan ducha. Odczuwamy 

to, kiedy wspólnie spędzamy czas. Choć 
na  włosach  siwy  cień,choć  z  każdym 

Siedem  gmin  Województwa  Mało-
polskiego  otrzymało  w  lipcu  br. 

z rąk wicemarszałka Wojciecha Koza-
ka i członka zarządu Grzegorza Lipca 
dofinansowanie  z  konkursu  „Bez-
pieczna Małopolska 2016”.
Umowę przyznania dotacji dla naszej 

gminy  odebrał  Wójt  Gminy  Bolesław, 
Krzysztof  Dudziński.  Pieniądze  z  kon-
kursu  „Bezpieczna  Małopolska  2016” 
pozwalają doposażyć strażaków – ochot-
ników w niezbędny sprzęt. Tym samym 
do działających w Gminie Bolesław jed-
nostek z Podlipia i Bolesławia trafiło po-
nad 10 tys. zł. Gratulujemy i cieszymy się 
razem z naszymi strażakami!

Dla ochotników!

Emeryci powitali lato na „Reczkowym”
rokiem  lat  przybywa  i  twarz  się  zmie-
nia,  to duchem jesteśmy ciągle młodzi. 
Cieszy  nas  każdy  dzień,  każda  chwila 
we wspólnym gronie. Wiemy, że „życie 
to  teatr,  tylko  aktorzy  się  zmieniają” 
Czasem  łza  popłynie  na  wspomnienie 
kolegi, którego już wśród nas nie ma, ale 

życie  toczy  się  dalej.  Nasze  spotkania 
przy muzyce,  tańcach  pieczeniu  ziem-
niaków,  grillowaniu  kiełbasek  powo-
dują, że zapominamy o naszych dolegli-
wościach  i  troskach dnia  codziennego. 
Uroczy  zakątek  naszej  pięknej  Bole-
sławskiej  ziemi  –  „Reczkowe” w  Krzy-
kawce  ma  na  nas  magiczny  wpływ. 
Czujemy się wolni, swobodni, a zapach 
lasu, otaczająca nas przyroda i  leciutki 
szmer pobliskiej rzeczki Białki, stwarza 
niepowtarzalny  nastrój.  Tanga,  walce, 
twisty  czy  cza-cze  lub  jakieś  wymyśl-
ne  figury  taneczne świadczą o naszym 
wspaniałym  samopoczuciu.  Rozstaje-
my  się  z  żalem,  że  powitanie  lata  tak 
szybko się skończyło z nadzieją, że nie-
bawem się spotkamy.

Członek Z-du  PZERiI w Bolesławiu
Józefa Krawczyk

Pożegnanie dyrektor 
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13  czerwca  2016  r.  w  Centrum 
Konferencyjnym  „Muranów” 

w  Warszawie  odbyło  się  podsumo-
wanie  IV edycji projektu  „Na własne 
konto”. 
W  spotkaniu  wzięli  udział  laureaci 

konkursów,  organizowanych w  ramach 
projektu:  konkursu  na  najlepszy  pro-
jekt  spółdzielni  uczniowskiej,  konkur-
su  na  najlepszy  artykuł  ekonomiczny, 
konkursu  internetowego  oraz  konkurs 
na  najlepszy  blog  projektu.  Finalistką 
konkursu  na  najlepszy  artykuł  ekono-
miczny i zdobywczynią I miejsca została 

Członkinie koła teatralnego w skła-
dzie:  D.  Cymbała,  B.  Jaworecka, 

M. Kotarba, K. Peciak, W. Sadzawicka, 
A.  Sdebel  z  kl.  III  b  oraz  A.  Krawiec, 
J. Pietrzyk, N. Warwas z kl. II  przygo-
towały,  jak  w  każdym  roku,  dla  wy-
chowanków przedszkoli z gminy Bole-
sław  inscenizację   baśni,,O królewnie 
Śnieżce  i  siedmiu  krasnoludkach’’ 
wzbogaconą  o  elementy  profilakty-
ki  zdrowotnej.    W  czerwcu  gościły 
w przedszkolu w Bolesławiu,  Podlipiu  
i Krzykawie.
Wystawiona  baśń  opowiadała  o  złych 

nawykach  żywienia  krasnoludków,  nie-
dbaniu  o  higienę  ciała  oraz  o  czystość 
mieszkania.  Po  przybyciu  królewny 

W bolesławskim dworze trwa wa-
kacyjny kurs języka włoskiego. 

Zajęcia,  które  są  efektem  współpracy 
Wójta  Gminy  Bolesław,  Krzysztofa  Du-
dzińskiego oraz Włoskiego Instytutu Kul-
tury cieszą się dużym zainteresowaniem, 
zarówno  wśród  dorosłych  oraz  dzieci.  
W bolesławskim dworze swój język szlifu-
ją dorośli, natomiast zajęcia dla dzieci od-
bywają się w Zespole Szkół w Krzykawie.

Dydaktycznie i z humorem – gimnazjaliści 
w przedszkolach

Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu  
w ramach Projektu „Na własne konto” z Podlipia

uczennica klasy I Gimnazjum w Zespole 
Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnym 
w Podlipiu Paulina Stachura. Konkuren-
cja  była  spora  ponieważ  w  konkursie 
brało udział 1800 uczniów z całej Polski. 
Uczennica zdobyła stypendium naukowe 
w wysokości 1500 zł.
W  uroczystości,  oprócz  uczestników 

i  organizatorów,  wzięli  udział  znamie-
nici goście: pani Teresa Wargocka–poseł 
na Sejm RP–sekretarz stanu w Minister-
stwo  Edukacji  Narodowej,  pan  Marek 
Zagórski–sekretarz  stanu  w  Minister-
stwo Skarbu Państwa i pan Dariusz Rost-

wszystko  się  zmieniło.  Śnieżka  zaprowa-
dziła w  domku  krasnoludków  porządek. 
Nauczyła  ich  zdrowego  odżywiania,  po-
kazała,  w  jaki  sposób  walczyć  z  bakte-
riami  i  zapobiegać  chorobom.  Zwróciła 
uwagę na konieczność spożywania dużej 
ilości warzyw  i  owoców oraz  prowadze-
nia  aktywnego  trybu  życia.  Natomiast 
Czarownica–Próchnica, która pojawiła się 
na scenie, uświadomiła negatywne skutki 
spożywania w dużych  ilościach  słodyczy. 
Baśń  przepełniona  była  humorem,  ale 
niosła  także  wiele  pouczeń.  Uczennice 
samodzielnie przygotowały elementy de-
koracji,  potrzebne  rekwizyty  i  kostiumy. 
Opracowały także stronę muzyczną wido-
wiska i elementy choreografii.

kowski–przedstawiciel  Departamentu 
Edukacji i Wydawnictw Narodowy Bank 
Polski. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Opiekun projektu 
Aleksandra Nalepa

Cel  corocznych  przedstawień  teatral-
nych  dla  najmłodszej  widowni  zawiera 
się  w  słowach  Marii  Signorelli:,,Zachęta 
do  uprawiania,  rozumienia,  umiłowania 
sztuki teatralnej może rozwinąć się tylko 
wówczas, gdy człowiek w okresie wcze-
snego  dzieciństwa  nabędzie  umiejętno-
ści pojmowania specyficznego języka tej 
dziedziny i różnych środków jej wyrazu’’.
Wizytę w  przedszkolach  uatrakcyjnił 

pokaz  doświadczeń–,,chemiczne  czary
-mary”  przygotowany  przez  członków 
koła chemicznego–Annę Mirek, Martynę 
Jamróz,  Sandrę  Gradek,  Alicję  Krawiec 
oraz Aleksandra Czerniaka pod kierun-
kiem  pani  Sylwii  Rudy.  Niesamowite 
wrażenie  na maluchach wywarły, m.in. 
wulkany  chemiczne,  błędne  ogniki, 
zmiany barwy wskaźników, spalanie bez 
ognia  czy  pompowanie  balonów  przy 
użyciu  octu  i  sody  oczyszczonej. Wiele 
radości  sprawiła  dzieciom  możliwość 
samodzielnego  wykonania  niektórych 
czynności podczas prezentacji doświad-
czeń. Uśmiechnięte i zaciekawione buzie 
przedszkolaków,  gromkie  brawa  były 
podziękowaniem  dla  uczniów  i  zachę-
cały  do  kontynuacji  przygotowywania 
inscenizacji  oraz chemicznych doświad-
czeń dla najmłodszych widzów.

(Publiczne Gimnazjum w Bolesławiu)

Wakacje po włosku
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Przedstawiciele  czterech grantobiorców z  terenu Gminy 
Bolesław odebrali z rąk Wójta Gminy Bolesław, Krzysz-

tofa Dudzińskiego  i  koordynatorki Ośrodka Działaj  Lokal-
nie w Kluczach, Karoliny Jurczyk umowy na działania, któ-
re otrzymały dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji 
konkursu „Działaj Lokalnie”. 
Dofinansowane wnioski to „Heca na dwanaście fajerek”, „Koło 

platyną  okryte”,  „Straż-  historia,  która  łączy  pokolenia”  oraz 
„Zdrowy  duch-  radosny  ruch  2”.  Dwa  spośród  tych wniosków 
zostały  złożone  przez  Centrum  Kultury  im. Marii  Płonowskiej 
w Bolesławiu, uzyskując nie tylko aprobatę jurorów, ale i maksy-
malne dofinansowanie w wysokości 6 tys. zł. Pierwszy z wnio-
sków „Heca na dwanaście fajerek” dotyczy organizacji Turnieju 
Sołectw podczas tegorocznych, Gminnych Dożynek, które odbę-
dą się 4 września w Bolesławiu, drugi z kolei „Koło platyną okry-
te” to organizacja jubileuszu 55- lecia Koła Gospodyń Wiejskich 
w Podlipiu, zaplanowane na 24 września br. O szczegółach po-
szczególnych imprez i realizacji projektu będziemy informować 
na bieżąco.  (redakcja) 

Po raz XVI drużyny walczyły w Turnieju Piłki Siatkowej 
o Puchar Sołtysa Hutek. Jak zwykle nie zabrakło wy-

śmienitej pogody, dobrych zagrywek i drużynowej walki 
o zwycięstwo. 
Po  rozegranych  meczach  lista  najlepszych  uplasowała  się 

następująco; 
I miejsce – KKS Bolesław
II miejsce- Wakacje
III miejsce- Old Boye
Wszyscy otrzymali puchary, nagrody i dyplomy. O oprawę wy-

darzenia zadbali wspólnymi siłami Sołtys i Rada Sołecka Hutek 
wespół z Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu. 
Imprez odbywała  się pod patronatem Wójta Gminy Bolesław, 
Krzysztofa  Dudzińskiego.  Gospodarze  Hutek-  Rada  Sołecka 
zagwarantowali wszystkim uczestnikom poczęstunek w posta-
ci grilla, sołtys ufundował puchar, a Centrum Kultury zadbało 
o  nagrody  i  dyplomy.  Organizatorzy  dziękują  w  tym miejscu 
sponsorom: Mariola i Jacek Czekaj „Marlibo”, Jacek Krupa „Re-
stauracja  Sorrento”  oraz Wójtowi  Gminy  Bolesław  za  objęcie 
imprezy patronatem i zaszczycenie swoja obecnością. 

Brawo My! Puchar zdobyty!
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Niedzielne koncerty przed bolesławskim dworem cie-
szą  się  coraz większym zainteresowaniem ze  strony 

bolesławskiej publiczności. 
Przez  ostatnie,  wakacyjne  niedziele  mieszkańcy  mieli 

możliwość  posłuchać  dobrego  bluesa w wykonaniu  zespołu 
Acoustic Trio. Kolejna niedziela przeznaczona była dla miło-
śników rocka, bo na kulturalnej  scenie pojawił  śląski  zespół 
Full Light. Na swoją kolej czeka jeszcze Dj Jamnik i Dj Katus – 
reprezentanci rapu, musicalowa operetka, którą zaprezentuje 
Folkekspres oraz gratka dla miłośników poezji śpiewanej. 

Music park

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

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 tytu-
łów 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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Przez  ostatnie  dwa  tygodnie  lipca w  bole-
sławskim dworze trwały zajęcia wakacyj-

ne  dla  dzieci  z  terenu  Gminy  Bolesław.  Dwa 
tygodnie  wypełnione  uśmiechami,  radością, 
grami i zabawami na świeżym powietrzu oraz 
zajęciami  plastycznymi  i  muzycznymi.  Dużą 
atrakcją okazała  się wyprawa do Miasteczka 
Westernowego do Żor. 
W zajęciach wzięło udział około 40 dzieci, któ-

rzy codziennie, w godzinach od 9 do 15 wypełnia-
li dwór swoją radością, a instruktorzy dwoili i się 
troili, aby zapewnić im rozrywkę na najwyższym 
poziomie. 
W chwili oddawania gazety do druku w Staro-

polskim  Dworku  w  Krzykawce  trwają  podobne 
zajęcia.  O  ich  przebiegu  będziemy  informować 
w kolejnym numerze „Bolesławskich Prezentacji”. 

Minęły półkolonie! 

W  bajkowym  nastroju  zakończy-
liśmy  projekt  „Akademia  malu-

cha”. Rodzice małych studentów akade-
mii wcielili się w znane z bajek postaci, 
sprawiając  tym  samym  radość  swoim 
dzieciom, jak i wszystkim gościom, któ-
rzy przybyli na uroczyste podsuwanie 
projektowych zmagań. 
Rodzice  pokazali  wszystkim  obecnym 

tego dnia w bolesławskim dworze, ze drze-
mią w nich prawdziwe aktorskie talenty! 
Wystawili  bowiem  na  scenie  sztukę  pt. 
„Nowa historia o rzepce”, napisaną przez 
instruktor  Iwonę  Pilarz.  W  tym  miejscu 
wielkie  brawa  należą  się  następującym 
aktorom:  Kubusiowi  Puchatkowi  (Paweł 
Jeleń) Pszczółce Mai (Anna Wojdas), Stra-
żakowi Samowi (Grzegorz Ćmiel), Śwince 
Peppa  (Kornelia  Poznańska),  Smerfetce 
(Katarzyna Sikora), Myszce Mini (Katarzy-
an Grzybczak), Księżniczce o wdzięcznym 
imieniu  Elsa  (Małgorzata  Lorek),  Teletu-
bisiowi  Lala  (Piotr  Imielski)  oraz Maszy 

Zakończenie jak w bajce
z niedźwiedziem (Irina Malicka). Żywa gra 
aktorska  spotkała  się  z  gromkim przyję-
ciem  publiczności,  a  rozwinięcie  dalszej 
kariery poprze wystawienie sztuki objaz-
dowej w naszej gminie wróżył Wójt Gminy 
Bolesław, Krzysztof Dudziński. 
Przypomnijmy, że uruchomienie Akade-

mii Malucha było możliwe dzięki dotacji, 
jaką  Centrum Kultury  im. Marii  Płonow-
skiej w Bolesławiu otrzymało  z Fundacji 
BGK w ramach programu  „Na dobry po-
czątek!”. Na realizację programu Centrum 
otrzymało  10  tys.  zł,  z  czego  większość 
środków  zostało  przeznaczone  na  do-
posażenie  naszej  instytucji  w  materiały 
do  zajęć  i  zabaw  z  dziećmi.  Dotacja  po-
zwoliła na stworzenie bogatej oferty zajęć, 
z  której  skorzystały  zarówno  maluchy, 
jak  i  ich  rodzice.  Mali  adepci  korzystali 
z zajęć muzycznych, ruchowych i  teatral-
nych.  W  trakcie  warsztatów  plastycz-
nych  poznawali  tradycje  i  kulturę  regio-
nu  a  podczas  zajęć w  terenie,  poznawali 

miejsca  w  naszej  gminie, 
w których można aktywnie 
i rodzinnie spędzić czas wolny. 
W  ramach  Akademii  maluchy  uczestni-
cy  także w warsztatach z  rękodzieła oraz 
wzięły udział w balu karnawałowym i ro-
dzinnym  pikniku.  Zostało  zorganizowane 
spotkanie  z  okazji  Dnia  babci  i  Dziadka, 
a  Instruktorki  Akademii  Malucha  –  Iwo-
na  Pilarz  i  Katarzyna  Poczęsna w  trakcie 
prowadzonych  zajęć  wykorzystywały  in-
nowacyjne metody pracy z dziećmi,  z na-
stawieniem  na  zajęcia  ruchowe  metodą 
ruchu  rozwijającego  Weroniki  Sherborne 
oraz  metodą  Klanzy.  W  projekcie,  trwa-
jącym  od  18  stycznia  br.  do  15  czerwca 
wzięło udział łącznie 51 dzieci, 150 rodzi-
ców  i opiekunów maluchów. Na realizacji 
całego projektu, który poprzez organizację 
wydarzeń, włączających do swoich działań 
lokalną  społeczność,  skorzystało  prawie 
850 osób. 
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Jak co roku, 29 czerwca br., na zaproszenie Starosty Ol-kuskiego, w  Imbramowicach  spotkały  się Koła Gospo-
dyń Wiejskich z terenu naszego powiatu. 
Na  ten  dzień  przypadają  uroczystości  z  okazji  imienin  Piotra 

i Pawła, a w  imbramowickim klasztorze obchodzony  jest odpust. 
Koła Gospodyń z Naszej Gminy chętnie uczestniczą w corocznym 
wydarzeniu. W tym roku w Imbramowicach naszą gminę reprezen-
towały panie z KGW Laski, Podlipie, Krzykawka i Małobądz- Krze. 

Przeszedł do historii plener plastyczny, który po raz 16 od-
był się w Staropolskim Dworku w Krzykawce. Tematem 

przewodnim były,,Sielskie klimaty” i cokolwiek to znaczyło 
w powstających pracach można było dostrzec architekturę 
z naszego terenu, kwiaty czy okoliczne pejzaże. 
Kapliczka Edmunda Pęgla  i  płaskorzeźba Wiktora Chmile-

lińskiego wpisały się doskonale w klimat tematu plenerowe-
go.  Bardzo miłym wydarzeniem  był  fakt,  że  po  kilku  latach 
nieobecności,  w  plenerze  wzięła  udział  nestorka  twórców 
regionalnych, Wiesława Cieślik, za co pani Wiesi gorąco dzię-
kujemy. Mimo, że to lipiec, to zabrakło trochę pięknej pogody, 
która w tym roku zmusiła artystów do przebywania w blisko-
ści dworku. Na zakończenie działań plenerowo-artystycznych, 
15 lipca w godzinach popołudniowych, odbył się wernisaż. Za-

Gospodynie w Imbramowicach 

XVI Plener Plastyczny Krzykawka 2016
proszeni goście mogli podziwiać dokonania twórców. W trak-
cie  wernisażu  Viktor  Khadzhynov  pokazał  proces  tworzenia 
dzieła. Na żywo, zaproszeni goście mogli zobaczyć  i wysłuchać 
w  jaki  sposób  artysta  przenosi  na  płótno  swoją  wizję  wycin-
ka  rzeczywistości.  Gościliśmy  twórców  z  dziedziny malarstwa, 
rzeźby  i  ceramiki. W  plenerze  uczestniczyli:  Magdalena  Ziem-
niak. Wiesław Obrok, Wiktor Chmieliński, Anna Wójcik, Edmund 
Pęgiel, Danuta Wiesława Cieślik, Magdalena Skóra, Viktor Kha-
dzhynov  (Ukraina),  Ewa  Dychtoń,  Karolina  Skupińska,  Iwona 
Skupińska, Ewa Moneta, Damian Pacha, Piotr Zatorski i Krzysztof 
Rzońca. Dziękujemy artystom i zapraszamy za rok. Dziękujemy 
za pomoc firmie,,Kanita”, Izie Chojowskiej oraz wszystkim, którzy 
pomagali przy organizacji tego przedsięwzięcia.

Tomasz Sawicki

OGŁOSZENIE
Centrum Kultury w Bolesławiu 
nawiąże współpracę 
w zakresie 
obsługi serwisowej 
oprogramowania 
i sprzętu komputerowego. 
Zainteresowanych zapraszam 
do kontaktu w terminie 
uzgodnionym telefonicznie 
(32) 642 40 73

Barbara Rzońca 
Dyrektor Centrum Kultury 
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Bolesław
Moc atrakcji i nagród czekała w minioną 

sobotę na dzieci z Bolesławia. Przy dworku 
odbył się tradycyjny wakacyjny festyn, zor-
ganizowany  dla  dzieci  z  sołectwa.  O  całą 
górę  nagród,  poczęstunek  i  dodatkowe 
atrakcje zadbała Rada Sołecka z Sołtysem. 
Instruktorzy  Centrum  Kultury  zorgani-
zowali  pełne  emocji  konkursy  dla  dzieci 
w każdym wieku, a gorące emocje studzi-
ła  bolesławska  OSP.  Dzieci  dopingowały 
również  władze  gminy  –  wójt  Krzysztof 
Dudziński i jego zastępca Krystyna Kowa-
lewska  krzepili  zawodników  słodyczami. 
W  tym  miejscu  Organizatorzy  dziękują: 
Panu  Wójtowi  Krzysztofowi  Dudzińskie-
mu,  Pani  Wójt  Krystynie  Kowalewskiej 
za  patronat,  za  słodycze,  mieszkańcom 
sołectwa  Bolesław  za  uchwałę  funduszu 
sołeckiego,  Panu  Tomaszowi  Kieresowi 
i Pani Sołtys Stefanii Pichlak za finansowe 
wsparcie.  W  imieniu  wszystkich  dziecia-
ków serdeczne podziękowanie należą  się 
także  Firmie  SKOK  z  Jaworzna  za  wspa-
niałą  zabawę  na  zjeżdżalni  oraz  na  ręce 
Prezesa OSP Bolesław, Jarosława Kubiczka 
dla  druhów  za  zaangażowanie  i wspólną 
zabawę z dzieciakami. 

Dni Dziecka w naszej Gminie Bolesław
Laski 
W  trakcie  dziecięcego  święta  organi-

zatorzy: Sołtys i Rada Sołecka Lasek przy 
wsparciu  bolesławskiego  Centrum  przy-
gotowali  rozgrywki  meczowe,  w  których 
udział  wzięły  kluby  sportowe,  reprezen-
tujące Laski  i Sławków. Nie obyło się bez 
gier i zabaw dla dzieci, baniek mydlanych, 
zabaw na dmuchańcach oraz poczęstunku 
w postaci grilla i słodyczy. 
W  tym  miejscu  Sołtys  Agata  Czerniak 

składa  serdeczne  podziękowania  dla 
Rady  Sołeckiej  wraz  z  rodzinami.  Sołtys 
i  Rada  Sołecka  dziękują  także:  Centrum 
Kultury w Bolesławiu,  GLKS  „Laskowian-
ka”, a szczególnie Panu Dariuszowi Kępka 
za  zorganizowanie  meczu  Laskowianka 
i Żuczki ze Sławkowa. Podziękowanie na-
leżą  się  także Państwu Dorocie  i  Jackowi 
Fałowskim  za  pomoc w  organizacji  Dnia 
Dziecka i wspaniałą wspólną zabawę oraz 
sponsorom: Sylwia i Grzegorz Sikorscy, In-
gremio Peszel, Sklep ABC Stanisław Gęgo-
tek, Dom Handlowy Krzysztof Bień, Sklep 
Od  i Do Mariola  i Adam Łaskawiec,Firma 
Tepol, Monika  i Lubomir Czerniak, Marta 
i Dawid Adamczyk, Lilianna i Mirosław Pi-
wowarscy. 

Małobądz- Krze 
Moc  atrakcji,  konkursów  i  zabaw  cze-

kało na uczestników festynu z okazji dnia 
dziecka, jaki odbył się w Krzu. Aby wszyst-
kim  dzieciom  zapewnić  jeszcze  większa 
jakość  imprezy,  na  tę  okoliczność  swoje 
siły  połączyły  dwa  sołectwa:  Małobądz 
i  Krze.  Było  dużo  zabawy,  konkursów 
i atrakcji. Radość gościła nie tylko na twa-
rzach  dzieci,  ale  również  rodziców,  któ-
rzy  czynnie  uczestniczyli  w  różnorakich 
konkurencjach.  Towarzyszyło  nam  przy 
tym  piękne  słoneczko,  które  poprawiało 
wszystkim nastroje. W tym miejscu orga-
nizatorzy serdecznie dziękują sponsorom: 
pani Wioletcie Stąpel z Delikatesów Cen-
trum Krze,  która  zadbała  o  prezenty  dla 
milusińskich. 

Podziękowanie 
Sołtys i Rada Sołecka Krzykawy – orga-

nizatorzy  pikniku  z  okazji  Dnia  Dziecka 
w dniu 7 czerwca 2016 r., serdecznie dzię-
kują właścicielowi firmy gabinet Rehabili-
tacji „Nasze Zdrowie” w Bolesławiu – Panu 
Grzegorzowi Cieślik i Pani Marlenie Bujak 
za zaangażowanie i pomoc finansową. 




