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 Sukcesy bolesławskich zawodników
Kobudo oznacza „starą sztukę wojenną”. Nazwa ta określa system 

Walki, w którym jako broni do samoobrony używa się zaadapto-

wanych prostych narzędzi rolniczych. Ju-Jitsu jest nadzwyczaj sku-

tecznym systemem samoobrony. Przekonać się o tym można było 

31 marca 2019 roku, kiedy to  zawodnicy Polskiej Federacji Ju-Jitsu  

i Kobudo wystartowali w Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i Młodzieży 

w Ju-Jitsu Sportowym w Kuźni Raciborskiej.

Na matach stanęły 4 zawodniczki i 4 zawodników federacji.

Nasi zawodnicy doskonale się spisali zdobywając: 6 złotych, 4 srebr-

ne, 1 brązowy i 1 - IV miejsce. Wyniki zawodników trenujących  

w Szkole Podstawowej w Bolesławiu:

Mateusz Wojna

– I miejsce - Ne waza (U15) - kat. -37kg

– II miejsce - Fighting bez I Fazy (U15) - kat. -37kg

Oskar Drzewiecki

– I miejsce - Fighting bez I Fazy (U8) - kat. +34kg.

– I miejsce - Ne waza (U8) - kat. +34kg.

Wszystkim gratuluję przede wszystkim wielkiego serca do walki  

i znakomitych wyników, dziękuję rodzicom za wsparcie i kibicowanie.

Stefan Andrzej Badeński 
Trener Klasy Mistrzowskiej 

9 Dan Ju-Jitsu

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem 

z zakresu walki sportowej Ju-Jitsu 

oraz samoobrony zapraszamy na treningi 

w Ju-Jitsu w Szkole Podstawowej 

w Bolesławiu. 

Informacje: 

tel. 508 897 002
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Małżeństwo w cytatach
Miłość: spa cer. Małżeństwo:  

for sowny marsz.
Wincenty Styś

Udane małżeństwo zależy od dwóch rzeczy:
od znalezienia właściwej osoby

i od bycia właściwą osobą.
H. Jackson Brown

W małżeństwie powinno się walczyć  
bezustannie przeciw potworowi, który  

pożera wszystko: przyzwyczajeniu.
Honore de Balzac

Małżeństwo to poemat miłości  

przełożony na pracę.
 Paul Bourget

Nie wys tar czy po kochać, trze ba jeszcze  
umieć wziąć tę miłość w ręce  
i prze nieść ją przez całe życie.

Konstanty Ildefons Gałczyński

W 
dniu 28 marca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Bolesławiu  

jubileusz „Diamentowych Godów” świętowali mieszkań-

cy naszej Gminy: państwo Wacława i Zygmunt Kondek, 

państwo Janina i Mieczysław Liszka, państwo Pelagia  

i Stefan Rzońca oraz państwo Maria i Władysław Staniec. 

60 lat temu Jubilaci podjęli ważną decyzję, aby wspólnie iść przez ży-

cie i wspólnie dzielić wszelkie smutki i radości, bowiem zgodnie z tezą   

Alberta Einsteina: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.

Życzymy Szanownym Jubilatom kolejnych dni, miesięcy i lat peł-

nych szczęścia, radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, wielu cudow-

nych wspomnień. By każde z Was uważało Tę drugą osobę za lepszą 

połowę. Pielęgnujcie Wasze uczucie i dbajcie o nie, by mogło trwać 

wiecznie.

Elżbieta Kubańska
Kierownik USC

GODY DI
AM

ENTOW
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O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 3 kwietnia 2019 roku

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 

273) informac

siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do

Parlamentu Europejskiego z 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

-

Lokal 

2

-Szkolny w Podlipiu, 
Podlipie 153, 32-

3 w Krzykawie, Krzykawa 54A, 32-

4 -

5 Lecznicze w 

Hutkach

– Lecznicze 
w Hutkach, Hutki ul. Jurajska 36, 32-

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

1) i nej egzystencji;

2) c

3

4

5

do Komisarza Wyborczego w Krakowie II
do dnia 13 maja 2019 r.

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

w tym tak

o:

1) i

2) ca

3 ;

4 ;

5) o za

aw n do dnia 17 
maja 2019 r.

lokalach wyborczych w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

OGŁOSZENIE
-
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Patriotycznie
  w Bibliotece
W dniu 29 marca 2019 roku w czytelni biblioteki miało miejsce spo-

tkanie uczniów z klas ósmych Szkoły Podstawowej w Bolesławiu z pa-

nem Konradem Kuligiem - prezesem Światowego Związku Żołnierzy 

AK koła w Olkuszu. Zaproszony gość wygłosił prelekcję na temat par-

tyzanckiego oddziału OR „Surowiec”. Młodzież obejrzała także film  

o miejscach pamięci związanych z oddziałem Hardego.

"W 1279 roku Bolesław Wstydliwy, mąż św. 
Kunegundy, książę krakowski nadaje ka-
pitule krakowskiej wieś, którą od ,,imie-
nia swego nazwaliśmy Bolesław, położo-

ną niedaleko od biskupiej wsi Sławków” - pisał ks. 
Wiśniewski w: ,,Historia kościołów, zabytków i pamią-
tek powiatu olkuskiego”.

1279-2019 – to skłania do refleksji. Setki lat miejscowości, któ-

ra w swej historii miała wzloty i upadki. Wszystko to w zależności 

od polityki, własności, koniunktury, wojen i różnych nieszczęść. 

Siła przetrwania w tym jednym miejscu tkwiła w mądrości ludzi  

i skarbach tej ziemi. Rud metali nieżelaznych. Przy kopalniach 

pojawiały się wszelkiego rodzaju rzemiosła, zawody, fachy i specjal-

ności do utrzymania ciągłości istnienia kopalń. Wiele zmieniają-

cych się pokoleń ludzkich idących za miejscem pracy, szukających 

dla siebie i rodziny miejsca do życia. Bolesław przetrwał wszelkie 

zmiany i nie usunął się z historii. Wręcz przeciwnie. Na tej ziemi 

możemy doszukać się wielu znakomitych obywateli, takich, którzy 

szli w pierwszej linii, tworząc historię Polski. Były też czasy, gdzie 

Bolesław, jako Gmina, miał w swoim składzie (do 1948 roku) aż 37 

miejscowości: Biała, Bukowno, Bór Biskupi, Chechło, Cegielnia, 

Ćwięk, Dąbrówka, Dziurka, Hutki, Karna, Klucze, Komora, Krą-

żek, Krze, Krzykawka, Krzykawa, Małobądz, Laski, Niesułowice, 

Pniaki, Podlesie, Podlipie, Podpilis, Polis, Pomorzany, Przeń, Przy-

miarki, Reczkowe, Starczynów, Tłukienka, Ujków Stary, Ujków 

Nowy, Witeradów, Wodąca, Wapiennik, Wygielza, Żurada.

Tomasz Sawicki

Zeszyty 
Historyczne

W najbliższym czasie zostanie wydany 37. z serii „Bolesławskie Zeszyty Historycz-

ne” tomik pt.: ,,Droga do niepodległości na ziemi bolesławskiej (od powstania styczniowego 

do 1920 roku)”. Tematyka to 156. rocznica bitwy pod Krzykawką oraz 100.

rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.Co łączyło te dwa fakty? Łączył je 

Józef Piłsudski, który miał ogromny szacunek do powstańców z 1863 roku. Piłsudski 

podkreślał też, że powstanie styczniowe było preludium do odzyskania niepodległości 

przez Polskę w 1918 roku.                                                    

Zachęcamy wszystkich do lektury. 

Tomasz Sawicki

Bolesław V Wstydliwy 1226-1279

Zeszyt 37

2019 to 
740 lat Bolesławia
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Starość darem czy zagrożeniem cz. 2
 Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie   

nie można ani zobaczyć, ani dotknąć. 

Trzeba je poczuć sercem...          H. Keller

T
rudno stwierdzić jak wiele star-

szych i  niepełnosprawnych osób 

tak naprawdę szybciej straciło 

życie na skutek fizycznego czy 

psychicznego gnębienia ze strony 

członka rodziny czy opiekuna, a  nie na 

skutek wyłącznie sędziwego wieku i cho-

rób z nim związanych. Życie w nieustają-

cym napięciu, w ciągłym poczuciu zagro-

żenia i  przeżywany stres zdecydowanie 

wpływają na pogłębianie się problemów 

zdrowotnych. Wciąż trudno jest określić, 

jaka jest rzeczywista skala zjawiska prze-

mocy w  rodzinie wobec osób starszych. 

Prowadzone od lat policyjne statystyki 

dostarczające informacji na temat liczby 

osób pokrzywdzonych przestępstwem 

przemocy w  rodzinie pomijają kategorię 

wiekową po 60. roku życia. Fakt ten bezli-

tośnie pokazuje jak osoby starsze „stają się 

niewidoczne” i „wypadają” z ram uważno-

ści i troski społecznej. Osobiste poczucie 

nieważności i odczuwane lekceważenie ze 

strony innych ludzi sprawiają, że krzyw-

dzeni seniorzy zadają sobie pytanie, czy ich 

życie jest jeszcze użyteczne i czy ma sens?

Nie ma chyba nic gorszego niż samotna, 

smutna i  „naznaczona” przemocą sta-

rość. Sędziwy wiek czy niepełnospraw-

ność łączą się zazwyczaj z  bezsilnością 

i bezradnością krzywdzonego człowieka, 

który bez pomocy ze strony innych ludzi 

pozostaje w pułapce bólu i cierpienia do 

końca swych dni. Wszyscy bez wyjątku 

powinniśmy czuć się zobowiązani do 

reagowania i  niesienia pomocy krzyw-

dzonym starszym czy niepełnospraw-

nym osobom. Pamiętajmy, że często 

w  starym, słabym i  schorowanym ciele 

drzemie duży potencjał, z którego płyną 

bezcenne wartości tak bardzo potrzebne 

współczesnemu światu.

Ewa Foks – psycholożka, psychotera-

peutka, certyfikowana specjalistka ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Artykuł zaczerpnięty ze strony 

www.niebieskalinia.pl

ZNP  jest największym jednolitym, dobrowolnym, niezależnym 

i  samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty 

i wychowania, szkolnictwa ...

W dn.10 X 1957r. powstała przy Zarządzie Głównym ZNP w War-

szawie Sekcja Emerytów, a od 1981r. dodano słowo - Rencistów. 

Tak oto dla integracji oraz niesienia pomocy byłym pracownikom 

oświaty – członkom ZNP powstała Sekcja Emerytów i Rencistów.

W  dn. 22.03.2019 r. odbyły się wybory do Sekcji Emerytów 

i Rencistów ZNP przy zarządzie ZNP w Bukownie –Bolesławiu.  

Wybory odbyły się w Dworku w Bolesławiu. Przystąpiło do nich 

30 emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi szkół na 50 

członków związku należących do sekcji. Było nas kiedyś o wiele 

więcej , ale częściowo nasi członkowie się wykruszyli. (…)

Wybory bardzo sprawnie prowadziła nasza koleżanka Marysia Sku-

bis. Odbyły się one w zgodzie z wszelkimi procedurami obowiązu-

jącymi w statucie związkowym. W pierwszej kolejności wybraliśmy 

prezeskę sekcji. Wysunięto tylko jedną kandydaturę: Władzi Zięby 

(obecnej prezeski sekcji). W tajnym głosowaniu uzyskała 30 głosów 

(czyli wszyscy głosowali „za” i trudno się dziwić).

Do zarządu sekcji zgłoszono: Marysię Skubis, Halinę Jaglarz, 

Jasię Musiorską , Bogusię Pęgiel, Helenkę Mitkę, Anię Latusek, 

Zosię Czerniak, Elę Pietras.

W głosowaniu tajnym również przeszły wszystkie osoby. Z kandy-

dowania do zarządu sekcji zrezygnowały: Zosia Piechowicz-z ra-

cji wieku i  zdrowia, Marysia Materka –z powodów rodzinnych 

i  zdrowotnych. Warto wspomnieć, iż były to koleżanki wysoko 

cenione w działalności związkowej. Zosia P. przez lata odpowia-

dała za dekoracje imprez oraz często umilała czas zebranych jako 

góralka z krwi i kości  opowieściami w rodzimej gwarze. 

Marysia M. przez ogrom czasu zbierała nasze składki członkow-

skie i prowadziła nasze skromne finanse.

Za ich pracę zebrani podziękowali im gorącymi brawami. 

Trzeba dodać iż tego dnia wybrano jeszcze do komisji rewizyjnej 

kol. Elę Tomczyk. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem 

prezeski Zarządu ZNP kol. Beaty Nowakowskiej.

Z obserwacji wyborów wynika, że osoby dotychczas działające 

w sekcji dobrze pełniły swoje funkcje, skoro zostały jednogłośnie 

wybrane na następną kadencję.

Dobrą atmosferę wyborów dopełnił urok bolesławskiego dwor-

ku oraz życzliwość i pomoc dyrektora Centrum Kultury i pra-

cowników. Pragnę zaznaczyć, że nasza działalność jest w pełni 

społeczna, nie mamy żadnych dotacji. Od pewnego czasu dzię-

ki pomocy władz samorządowych gminy Bolesław i wójta tej 

gminy p. Krzysztofa Dudzińskiego udostępniono nam lokal  

w Bolesławiu na nasze spotkania. Za ten piękny gest wszystkim 

serdecznie dziękujemy. Podsumowując… By w dzisiejszych cza-

sach działać bezinteresownie na rzecz innych ludzi, to trzeba 

mieć w sobie specyficzne geny: gen dobroci, empatii do ludzi 

oraz… dobrego współmałżonka z samochodem, który będzie 

wspierał takową działalność.

A te cechy i te geny ma w sobie nasza prezeska Władzia Zięba.

Ze związkowymi pozdrowieniami

Halina Jaglarz

Wybory do Sekcji Emerytów i Rencistów 

Związku Nauczycielstwa Polskiego 
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REKLAMA REKLAMA

W czwartek 2 maja w Bolesławiu po raz kolejny będzie-
my obchodzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uroczystość podzielona jest  na dwie części. W pierwszej – 
tej oficjalnej, przy Pomniku Wolności delegacje różnych śro-
dowisk w asyście Orkiestry Dętej Zakładów Górniczo-Hutni-
czych „Bolesław”  o godz. 13.00 złożą kwiaty. Organizatorzy 
(Wójt Gminy Bolesław oraz Centrum Kultury w Bolesławiu) 
zapraszają na koncert Chóru Kantare w bolesławskim dwo-
rze oraz żołnierski poczęstunek.

*
W sobotę 4 maja, w 156. rocznicę bitwy pod Krzykaw-
ką, w której zginął włoski ochotnik pułkownik France-
sco Nullo, w Olkuszu i Krzykawce odbędą się uroczy-
stości upamiętniające to wydarzenie.
Informujemy naszych Czytelników, iż uroczystości patriotyczne
pod grobem płk. Francesco Nullo na olkuskim Starym Cmen-
tarzu rozpoczynają się o godz. 11.00. Będą one przebiegać 
z udziałem władz samorządowych Olkusza i Bolesławia oraz 
zaproszonych gości. Po południu dalszy ciąg obchodów będzie 
się odbywał w Krzykawce, pod pomnikiem Francesco Nullo. 

O godzinie 14.30
15.30 

O godz. 16.00

Organizatorzy: Wójt Gminy Bolesław, Burmistrz Miasta  
i  Gminy Olkusz, Centrum Kultury w Bolesławiu oraz Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław.
Patronaty honorowe: Wojewoda Małopolski, Ambasciata  
d’Italia Varsavia.

Sponsorzy: GAZsystem.

Nie może Państwa zabraknąć na tych wyjątkowych obchodach 
156. rocznicy Bitwy pod Krzykawką pod patronatem Wojewo-
dy Małopolskiego Piotra Ćwika oraz Ambasadora Włoch Aldo 
Amati.

 Patriotyczny maj
Zapraszamy!
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Z Kroniki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów w Bolesławiu

 Wycieczka do Lwowa
Zakwaterowani w ośrodku wczasowym „Pod Suliłą” w Rze-

pedzi, w samym sercu Bieszczad!

Wyruszamy wczesnym rankiem do przejścia granicznego 

w Krościenku i dalej do Lwowa. Po drodze mijamy Sambor, 

w  którego obwodzie znajduje się miejscowość Rudki, gdzie 

mieszkał, tworzył i został pochowany autor wielu bajek, ko-

medii, poematów, aforyzmów i  wierszy hr. Aleksander Fre-

dro. Autokar trzęsie niemiłosiernie na wyboistej drodze.

Wreszcie dojeżdżamy do Lwowa – miasta wchodu i zachodu, 

budowanego przez najlepszych architektów z  całej Europy. 

Miasta, gdzie mieszają się różne style architektoniczne i róż-

ne kultury.

Podróż do Lwowa to podróż do przeszłości Polski, o której 

przypominają nam brukowane ulice, stare elewacje, szyldy 

z napisami polskimi i cegły sygnowane przez polskich produ-

centów oraz pałace i kamieniczki z herbami rodów polskich.

Nasze kroki kierujemy do miejsca bliskiego sercu każdego 

Polaka - na Cmentarz Orląt Lwowskich, znajdujący się przy 

Cmentarzu Łyczakowskim.

O mamo otrzyj łzy

Z uśmiechem do mnie mów

Ta krew co z piersi broczy

Ta krew – to za nasz Lwów

Ja biłem się tak samo

Jak starsi…. Mamo chwal

Tylko mi Ciebie mamo

Tylko mi Polski żal

(Fragment wiersza Artura Oppmana)

Cmentarz Orląt Lwowskich wita nas majestatyczną ciszą. 

Stoimy wszyscy zadumani nad tragiczną historią naszej Oj-

czyzny. Patrzymy na rzędy białych krzyży, pod którymi spo-

czywają ciała poległych w walkach o wolność Polski, usytu-

owane w równych szeregach u podnóża Pomnika Chwały.

Na zwieńczeniu kolumn widnieje napis w jęz. łacińskim:

„Mortui sunt, ut liberii” – Polegli, abyśmy żyli wolni.

Widok robi na nas niesamowite wrażenie. Spośród 3000 po-

ległych, pochowanych na tym cmentarzu, 196 to młodzież 

szkół średnich i wyższych, zwanych „Orlętami Lwowskimi”.

Najmłodszy miał zaledwie 13 lat. Chodzimy wśród krzyży, 

czytamy nazwiska i wiek poległych 14 lat, 15 lat, 17, 18 lat, 

w większości wiek do 25 lat.

Nikt nie rozmawia. W ciszy i skupieniu odmawiamy modli-

twy i wczuwamy się w atmosferę tamtych dni, kiedy Ci mło-

dzi chłopcy, pełni wzniosłych ideałów, walczyli o każdy dom, 

każdą ulicę i ginęli w walkach o ukochane miasto Lwów.

Mijamy kwaterę z  Pomnikiem Lotników amerykańskich 

i  kwaterę z  Pomnikiem Francuzów, gdzie oprócz żołnie-

rzy francuskich złożona jest ziemia z  różnych miejsc walki, 

m.in. ziemia spod Verdun, i  idziemy do Kaplicy. Zbudowa-

na w  kształcie rotundy, stoi na wzgórzu naprzeciwko Po-

mnika Chwały, jakby czuwając nad spokojem poległych. 

Szerokie schody prowadzą z  Kaplicy do niżej położonych  

7 katakumb, w których spoczywają bohaterowie – obrońcy 

Lwowa z różnych miejsc walk.

Chwilę zostajemy w Kaplicy. Patrzymy na piękne witraże i mo-

dlimy się za poległych. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcie i opusz-

czamy to niezwykłe miejsce bliskie sercu każdego Polaka. Wraca-

my przez Cmentarz Łyczkowski, którego częścią jest Cmentarz 

Orląt Lwowskich. Na cmentarzu tym znajdujemy wiele polskich 

nazwisk zasłużonych dla kultury polskiego narodu.

Grób Marii Konopnickiej, a na nim fragment jej wiersza:

„Proście wy Boga o takie mogiły

Które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości

Lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły

I żar miłości”

Pięknie pisała o Polsce:

„Pytasz się synu gdzie jest? I jaka?

W niewymierzonej krainie leży

Jest w każdym wiernym sercu Polaka

Co o nią walczył, cierpiał i wierzył”

Na grobie zawsze stoją świeże kwiaty i palą się znicze. My też 

zostawiamy kwiaty i zapalamy znicze. Tuż obok grób Gabrie-

li Zapolskiej autorki „Moralności Pani Dulskiej”. Znajduje-
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my jeszcze wiele znanych nazwisk: Władysław Bełza autor  

„Katechizmu polskiego dziecka”:

„Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój orzeł biały”,  

Stefan Banach matematyk, Artur Grottger - malarz, rysow-

nik, twórca „kartonów” o  powstaniu styczniowym, Julian 

Kamil Ordon znany nam z „Reduty Ordona” A. Mickiewicza, 

uczestnicy Insurekcji Kościuszkowskiej, wojen napoleoń-

skich i powstań narodowych. Na cmentarzach tych, choć nie 

leżą w obecnych granicach Polski, spoczywają wybitni Polacy. 

Pięknie pisze o tym Artur Oppman:

„A za tych wszystkich, którzy szli przed nami

Z krzykiem Ojczyzno, z męką szaloną

A po tych wszystkich, co ginęli sami

Aby nas zbawić swoją krwią czerwoną

Za śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny

O Polsko!! Odmów Odpoczynek wieczny”.

Żegnamy Cmentarz Łyczakowski i  Cmentarz Orląt Lwow-

skich i jedziemy zwiedzać Lwów.

Stare miasto jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa 

Narodowego.

Poznawanie piękna regionu zaczynamy od Opery Lwowskiej, 

porównywanej do opery wiedeńskiej i paryskiej.

Jesteśmy oszołomieni przepychem wnętrza. Pozłacane ele-

menty, niezwykłe rzeźby i obrazy znanych mistrzów pędzla.

Podziwiamy słynną kurtynę Henryka Siemiradzkiego z ołta-

rzem Apollina pośrodku i z muzami wokół. Tuż obok Teatr 

Dramatyczny, gdzie występowali Paganini i Liszt. Dalej Cer-

kiew Przemienienia Pańskiego z  zielonymi dachami i  targ, 

gdzie babuszki owinięte chustami sprzedają starocie. Następ-

nie wąskimi uliczkami przemieszczamy się w najbardziej

tajemniczą część lwowskiej Starówki – kolonii ormiańskiej, 

gdzie podziwiamy Katedrę Ormiańską z pięknymi krużgan-

kami i drewnianą kaplicą tzw. Golgotą. Przechodzimy obok 

Kościoła Dominikanów, mijamy pozostałości dawnych ob-

warowań miejskich z  Arsenałem Królewskim i  Basztą Pro-

chową i jesteśmy w kwartale żydowskim. Mijamy fragmenty 

Synagogi „Złota Róża”, Kościół Bernardynów, perłę architek-

tury lwowskiej , kapliczkę Boimów z  pięknymi ornamenta-

mi rzeźbiarskimi i  wchodzimy do Bazyliki archikatedralnej 

Wniebowzięcia Marii Panny na środku Placu Katedralnego, 

zbudowanej przez króla Jana Kazimierza III, gdzie chrzest 

otrzymał król Polski Stanisław Leszczyński. Podziwiamy 

wspaniałe freski, obrazy oraz witraże wg. projektu Józefa Me-

hoffera i szereg pamiątkowych tablic.

W tym 2 poświęcone Tadeuszowi Kościuszce.

Chwila wytchnienia i skupienia na modlitwie.

Ruszamy do serca Lwowa – do rynku.

Rynek w kształcie prostokąta z Ratuszem w centrum.

Z  wieży ratusza rozciąga się wspaniały widok. Widać stąd 

Wzgórza Wuleckie, na których rozstrzelano kwiat lwowskiej 

nauki w 1941r. Wokół rynku podobnego do wrocławskiego 

i warszawskiego, gdzie z każdego rogu wychodzą dwie ulice, 

znajduje się 45 kamienic zabytkowych architektonicznie.

Na tym rynku król Władysław Jagiełło odbierał hołd lenny, 

a  Józef Piłsudski przyjął defiladę z  okazji nadania miastu 

Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari.

W narożnikach studnie - fontanny z rzeźbami Diany, Ado-

nisa, Amfitrony i Neptuna potęgują wrażenie, że znajdujemy

się w innej epoce. Idziemy w stronę Placu Mickiewicza, nad 

którym góruje pomnik wieszcza z kartuszem, a na nim herb 

Rzeczpospolitej.

Przed nami Pomnik Tarasa Szewczenki ze scenami historii 

ukraińskiej. Przystajemy chwilę zadumani przed pomnikami

obu wielkich poetów, romantyków, bezgranicznie oddanych

swej Ojczyźnie. Chwila odpoczynku na posiłek.

Wokół rynku jest mnóstwo mniejszych i większych restaura-

cji i kiosków, gdzie można zjeść małe pierożki z mięsem - ple-

mienni, czy ruskie pierogi - warenyki albo czeburek – placek 

z mięsem.

Przed nami jeszcze Politechnika Lwowska, której wykładow-

cy stworzyli podwaliny wielu wydziałów wyższych uczelni 

w obecnej Polsce i gmach, gdzie dawniej mieścił się Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich – ostoja i strażnica polskości na

kresach, obecnie znajdujący się we Wrocławiu. Pałace magna-

tów polskich. Pałac Potockich, obecnie rezydencja prezyden-

ta Ukrainy i Galeria Sztuki, Pałac Lubomirskich z Muzeum 

Etnografii, Pałac Dzieduszyckich z Muzeum Przyrodniczym,

w którym dawniej mieściła się prywatna Galeria Sztuki z ob-

razami i rzeźbami znanych mistrzów pędzla i dłuta.

Robimy sobie pamiątkowe zdjęcia i pełni wrażeń wracamy.

To była wspaniała wycieczka.

Szkoda, że tak mało czasu mieliśmy do dyspozycji. Nie zdąży-

liśmy wszystkiego zobaczyć. Niebawem wyruszamy na Litwę

– do Wilna na Cmentarz Na Rossie, gdzie spoczywa wielu

zasłużonych Polaków i do Ostrej Bramy.

J.Krawczyk
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IV POWIATOWY KONKURS LEGO 
MINDSTORMS- BUDOWA ROBOTA

5 
marca 2019 r. w bolesławskiej szkole podstawowej odbył się 

IV Powiatowy Konkurs Lego Mindstorms - budowa robotów 

„MISTRZ LEGOFUN”. 

W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie ze szkół 

podstawowych z terenu Olkusza, Bolesławia, Podlipia, Bracie-

jówki, Klucz, Bukowna i Krzykawy. Uczestnicy konkursu praco-

wali w dwuosobowych zespołach.  Mieli za zadanie w ciągu 30 

minut zbudować funkcjonalnego robota w oparciu o instrukcję.

Jury konkursowe wyłoniło laureatów:

I miejsce zajęli: Oliwier Kasprzyk i Jakub Ćwik ze Szkoły Pod-

stawowej w Braciejówce (opiekun p. Anna Fader-Januszek),

II miejsce zdobyli: Bartosz Skitowski i Jan Jelito ze Szkoły Pod-

stawowej nr 9 w Olkuszu (opiekun p. Bolesław Szymski)

III miejsce wywalczyli: Dawid Ćwik i Daniel Kędziora ze Szkoły 

Podstawowej w Bolesławiu (opiekun p. Sławomir Stempniowski).

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom  

i nagrodę.

Uczniom gratulujemy.

       VII POWIATOWY KONKURS ,„ZNAKOMITY MATEMATYK”

14 
marca w Szkole Podstawowej w Bolesławiu odbył się XVII 

Powiatowy Konkurs Matematyczny „Znakomity Matema-

tyk”. W zmaganiach konkursowych wzięli udział gimna-

zjaliści ze szkół z terenu Olkusza, Sławkowa, Kwaśniowa Dolnego, 

Braciejówki, Gorenic,  Osieka, Bolesławia, Bukowna, Podlipia, 

Krzykawy i Klucz.

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania między innymi na-

stępujące zadania: 

Planeta X

Każdy mieszkaniec planety X ma przynajmniej dwa czułki. 

Trzech mieszkańców tej planety o imionach Imi, Dimi i Trimi 

spotkało się w kraterze. Imi powiedział: „Widzę 8 czułków”, Dimi: 

„Widzę 7 czułków”, a Trimi: „Widzę tylko 5 czułków”. Żaden  

z nich nie mógł widzieć swoich czułków. Ile czułków ma Trimi?

Zadanie z żartem.

Pani Karolina ma więcej córek niż synów. Zapytana ilu ma synów 

i córek odpowiedziała: 

- Gdybym miała 2 razy więcej synów, niż mam, to miałabym 

ośmioro dzieci.

Jeden z jej synów dodał:
- Gdyby mama miała 2 razy mniej córek, to miałaby tylko czworo 

dzieci.

Ile córek i synów może mieć pani Karolina?

Jury konkursowe wyłoniło laureatów:

I miejsce zajął Sławomir Adamczyk z Zespołu Szkół  

w Sławkowie (opiekun p. Edyta Koza),

II miejsce zdobył Jakub Piątek ze Szkoły Podstawowej  

w Kluczach (opiekun p. Elżbieta Grzanka),

III miejsce uzyskała Emilia Lis ze Szkoły Podstawowej  

w Kwaśniowie Dolnym (opiekun p. Iwona Nocoń)

Wyróżnienia otrzymali:
Sławomir Adamczyk z Zespołu Szkół w Sławkowie (opie-

kun p. Edyta Koza),

Krzysztof Roś ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu 

(opiekun p. Robert Ceklarz),

Wojciech Tracz ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olkuszu 

(opiekun p. Ewa Witkowska),

Tomasz Janda ze Szkoły Podstawowej w Kluczach (opie-

kun  p. Elżbieta Grzanka)

Anna Lekston ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie 

(opiekun p. Jolanta Grzebinoga)

Paweł Piwowarczyk ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu 

(opiekun p. Ewa Sygit)

Każdy uczeń został nagrodzony pamiątkowym dyplomem,  

a zwycięzcy XVII Powiatowego Konkursu Matematycznego, 

poza symbolicznym uhonorowaniem ich umiejętności, otrzymali 

nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał  również statu-

etkę. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Zapraszamy za rok.
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„‚Możliwe, że ostatecznym testem na wolne, 

demokratyczne i zamożne społeczeństwo 

jest poziom wolności, demokracji i zamożności, 

jakim cieszą się jego najsłabsi członkowie.” -  P. Townsend

Stało się coś złego? Jesteś w trudnej sytuacji? Nie masz gdzie 

mieszkać ani za co żyć?

Jesteś ofiarą przemocy albo masz kłopoty z dziećmi? Skorzy-

staj ze wsparcia – sprawdź, jak je uzyskać.

Zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej w  naszej gminie. 

Dostaniesz różnego rodzaju wsparcie, które dostosujemy do 

twojej sytuacji.

Pomoc społeczna nie tylko wspiera osoby i całe rodziny, które 

mają problemy, ale też zapobiega trudnym sytuacjom.  Wspar-

cie społeczne aktualizowane odpowiada na potrzeby, które po-

jawiają się jako konsekwencja stresowych wydarzeń, takich jak 

bezrobocie, choroba, kryzys osobisty lub szczególne obciążenia 

życiowe w sferze edukacji, w środowisku pracy czy w sferze ży-

cia rodzinnego. W tym podejściu bada się przede wszystkim, jak 

w określonej chwili i sytuacji ludzie wykorzystują sieci społeczne 

celem uzyskania wsparcia lub jak takiego wsparcia udzielają.

*

Oprócz zadań wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecz-

nej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu realizuje 

zadania z następujących ustaw: ustawy o ustawy o świadczeniach 

rodzinnych; ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimen-

tów; ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie; ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawy o wy-

chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii; ustawy o ustaleniu i wypłacie za-

siłków dla opiekunów; ustawie o ochronie zdrowia psychicznego; 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych; ustawy prawo energetycz-

ne; ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy; 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych; ustawy o Karcie Dużej Rodzin; ustawy o pomo-

cy państwa w wychowaniu dzieci; ustawy o pożytku publicznym 

i wolontariacie; ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

*

,„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go 

zastaliście” - Robert Baden-Powell.

Dotyczy także świata rodziny.

Plan pracy z  rodziną, obejmuje zakres realizowanych 

działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sy-

tuacji życiowych, a  także zawiera terminy ich realizacji 

i przewidywane efekty. Rodziny przeżywające trudności ży-

ciowe w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

mają dostęp do specjalistycznego poradnictwa prawnego 

i  psychologicznego w  ramach działającego przy Ośrodku 

Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnio-

nych i Ofiar Przemocy w Rodzinie.

*

„,Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest:  

Co robisz dla innych?” -  Martin Luther King Jr.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

(POPŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinan-

sowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej 

Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporzą-

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 

11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym, zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby 

i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające

kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2017 r, poz.1769 ze zm.) i których dochód nie prze-

kracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do sko-

rzystania z pomocy społecznej, t.j, 1402,00 zł dla osoby samot-

nie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie 

skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, 

bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości 

narodowe (w tym społeczności marginalizowane), pozostałe 

grupy odbiorców spełniające kryterium dochodowe. Gmin-

ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu we współpracę  

z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej uczestniczy w Progra-

mie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2018.

Współpraca polega na kwalifikowaniu rodzin do pomocy 

żywnościowej, wydawaniu dla nich skierowań oraz czynnym 

uczestniczeniu w wydawaniu żywności. W 2018r. wydano 

żywność dla 370 osób z terenu gminy Bolesław o wartości  

48 100,00 zł.

*

„‚Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby 

dawać w odpowiedniej chwili.” - Jean de La Bruyére

Dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół poza gminą, w ramach

rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” udzielono pomocy w formie świadczenia pienięż-

nego (zasiłek celowy) na zakup posiłku lub żywności. Świad-

czeniami w tej formie zostało objętych 37 rodzin, przyznano  

179 świadczeń na łączną kwotę 31 904,00 zł oraz udzielono 

pomocy w formie świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy) na 

zakup posiłku lub żywności dla osób samotnych, długotrwale 

chorych oraz niepełnosprawnych.

Łącznie na dożywianie w 2018 roku wydano kwotę 60 323,50 zł,  

z tego ze środków własnych 21 709,50 zł oraz 38 613,65- zł z do-

tacji. Placówka wsparcia dziennego dla dziecka wspiera rodzi-

nę w opiece i wychowaniu dziecka, szczególnie taką, w której 

występują problemy opiekuńczo-wychowawczy.

„‚Otrzymanie wsparcia społecznego nadaje sens życiu jednostek 

dzięki motywowaniu ich do odwzajemnienia, do poczucia zobo-

wiązania i utrzymywania istniejących więzi.”

Opr. Beata Bazan-Bagrowska

To zaledwie wycinek z szerokiego zakresu działalności GOPS Bolesław.

Więcej informacji: www.gminaboleslaw.pl

Pomaganie jest ważne
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W
raz z nadejściem wiosny, Centrum Kultury  

w Bolesławiu zaprosiło mieszkańców na Jarmark 

Wielkanocny. Zwiedzający mogli liczyć na wiele 

atrakcji związanych z przygotowaniami do obchodów świąt 

Wielkiej Nocy. Impreza nawiązuje do tradycji jarmarków, 

które odbywały się dawniej przed ważnymi świętami w mniej-

szych i większych miastach. Na kiermaszu przed dworkiem 

były prezentowane palmy, pisanki, rękodzieło artystyczne.  

Kto odwiedził kiermasz, ten z pewnością Wielkanoc będzie 

mieć odpowiednio okraszoną.

Wnętrze bolesławskiego dworku kryło kolejną niespodzian-

kę: zbiór obrazów grupy „Malarcie”. W pracowni plastycznej 

bolesławskiego dworku w Centrum Kultury im. Marii Pło-

nowskiej powstał Klub o tejże barwnej nazwie.

„Malarcia” – tak nazywano patronkę Centrum Kultury  

w Bolesławiu – Marię Płonowską. To właśnie jej twórczością 

zafascynowana jest grupa niezwykłych kobiet, władających 

pędzlem i ołówkiem pod paletą instruktor Iwony Skupińskiej.

Grupa jest barwna niczym komplet farb z najwyższej półki.  

Zrzesza kilka pokoleń utalentowanych kobiet. Każda z nich ma 

inne doświadczenia życiowe, zawodowe, inny charakter. Połączyła 

je wrażliwość na piękno i namiętna miłość do sztuki. Uwielbiają 

kopiować prace Płonowskiej i dyskutować na jej temat.

Spotykają się na warsztatach, plenerach, wystawach, wernisażach. 

Uprawiają malarstwo olejne, akrylowe, akwarelowe, pastelą.

„Malarcie” to tak wspaniałe osobowości jak: Wiesława Niemiec, 

Krystyna Grabowska, Ewa Dychtoń, Beata Bazan-Bagrowska, 

Urszula Stodulska, Aleksandra Świerczek, Barbara Lewandow-

ska, Paulina Kaczmarska-Derdaś, Karolina Skupińska, Anna 

Wójcik, Natalia Kwiecińska i Alicja Krawiec.

W bolesławskim dworze prezentowana jest aktualnie ich wysta-

wa zbiorowa, na którą serdecznie zapraszamy.

BBB

Jarmark 
wielkanocny


