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Moc w kobiecości...
8 marca w bolesławskim Dworze dla kobiet i z kobieta-

mi... Powiew wielkiego świata wprowadzili znani i lubiani 
Rafał Lincner i Grzegorz Żyła, w świat jego iluzji wprowadził 
Król Maciej. A nam najmilsza nasza Mała Ojczyzna i Zespół Ar-
tystyczny Gminy Bolesław pod saksofonem wójta Krzysztofa 
Dudzińskiego.Bo cudze chwalimy ale swoje znamy i ...chętnie 
słuchamy! Koncert z saksofonem wprawił panie w miłe roz-
marzenie i wielkie rozkołysanie. Powyższemu dały wyraz 
podczas karaoke.

Z saksofonem na bis
Czas przeddświąteczny i dużo jest pracy ale ten koncert 

dodał nam sił i natchnienia do ogromu obowiązków 
w codzienności... –  słychać było w kuluarach głosy zado-
wolonych pań. Koncert na bis,tematyką nawiązujący to tego 
z 8 marca rozkołysał całą salę w przepięknej scenerii bole-
sławskiego dworku. – To miłe,że wójt w natłoku ważnych gmin-
nych spraw znalazł czas na próby i koncert. Czekamy na więcej! 
– komentowały mieszkanki gminy Bolesław między kolejnymi 
bisami. A bisów było wiele!
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Wójt Gminy Bolesław informuje, że w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony 
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.  
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 
wew. 227

Wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 

Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa

a także kolorowych spotkań w gronie bliskich

z budzącą się do życia przyrodą 

oraz mnóstwa pomyślności

w życiu prywatnym i zawodowym

   życzą: Dyrektor oraz Pracownicy
 Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu

Komunikator SISMS
Od 2015r. w Powiecie Olkuskim istnieje system, który 

pozwala  na  otrzymywanie  szybkich  bezpłatnych  in-
formacji, ostrzeżeń i alarmów dotyczących całego powia-
tu  olkuskiego  lub  tylko  poszczególnych  gmin.  Aplikacja 
nazywa  się  „Komunikator  SISMS”  i  działa  na  telefonach 
z systemem Android oraz Ios. Bardzo łatwo się ją instalu-
je,  rejestruje  i użytkuje. Zajmuje niewiele miejsca w pa-
mięci  systemowej,  a  może  bardzo  pomóc  mieszkańcom 
w sytuacji zagrożenia.

Administratorem systemu dla Powiatu Olkuskiego jest Ze-
spół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejaw-
nych Starostwa Powiatowego w Olkuszu.  Jeśli mają Państwo 
jakieś dodatkowe pytania proszę o kontakt pod nr tel.: (32) 
647-65-50. Więcej informacji o „Komunikatorze SISMS” znaj-
dą Państwo na stronie: 

Informacja

Pomoc żywnościowa

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych od 1 marca 2016 r. 
do gier zespołowych na boiska sportowe

kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
„Orlik-2012” w godzinach:

poniedziałek – piątek od 13.00 do 21.00, 
sobota – niedziela od 10.00 do 21.00. 

Dla placówek oświatowych Gminy Bolesław 
„Orlik” będzie czynny (po uprzednim zgłoszeniu) 

w godzinach:  od poniedziałku do piątku 
od 8.00 do 13.00.

Gmina  Bolesław  wraz  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomo-
cy  Społecznej  w  Bolesławiu  przystąpiły  do  udziału 

w  Programie  Operacyjnym  Pomoc  Żywnościowa  2014–
2020  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej  Po-
trzebującym realizowanego w Podprogramie 2015.

Dla osób najbardziej potrzebujących trafią paczki żywno-
ściowe. O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające prze-
słanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i któ-
rych dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:
• dla osoby samotnie gospodarującej: 951,00 zł netto,- 
• dla osoby w rodzinie: 771,00 zł netto, 
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wyda-

je na terenie Gminy Bolesław Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Bolesławiu, ul. Główna 46 od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7.00 – 15.00. Dystrybucja żywności potrwa 
do kwietnia 2016 r.

Rozdziałem żywności dla zainteresowanych zajmuje się 
Bank Żywności w Krakowie przy współpracy z organizacją 
pozarządową Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 
w Kluczach oraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Bolesławiu. Informacja o terminie i miejscu odbioru arty-
kułów spożywczych dla osób zakwalifikowanych do w/w Pro-
gramu zostanie umieszczona na stronie www.gminaboleslaw.
pl w terminie późniejszym.

www.sisms.pl
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WYPALANIE TRAW ZABIJA! NIE ZABIJAJ !!!
dzić do kolizji i wypadków drogowych,

• wysuszone po zimie trawy palą się 
bardzo szybko a rozprzestrzenianiu 
się ognia pomagają powiewy wiatru,

• giną zwierzęta domowe, duże zwie-
rzęta leśne, gryzonie, płazy, gady 
a także owady które pełnią ważną rolę 
w ekosystemie ziemi,

• płomienie niszczą miejsca bytowania 
zwierzyny łownej,

• wypalanie traw to duże zagrożenie dla 
lasów – ogień przenosząc się na obsza-
ry leśne niszczy drzewostany, które od-
radzają się przez wiele dziesiątek lat.

NIE WARTO RYZYKOWAĆ–NA SKU-
TEK  JEDNEJ,  NIEODPOWIEDZIAL-
NEJ  DECYZJI  BARDZO  ŁATWO 
STRACIĆ DOROBEK SWOJEGO ŻY-
CIA, ALE I... SAMO ŻYCIE
Pamiętajmy, że wypalanie traw jest NIE-
BEZPIECZNE A TAKŻE NIEDOZWOLONE!!I

Określa to m.in.:
• Ustawa z dnia 16 .04.2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627): 
Art. 124. „Zabrania się wypalania 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejo-
wych oraz trzcinowisk i szuwarów”;  
Art. 131 pkt.12:„Kto wypala łąki, pa-
stwiska, nieużytki, rowy, pasy przy-
drożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska 
lub szuwary- podlega karze aresztu 
albo grzywny”.

• Ustawa z dnia 28 września 1991r. o la-
sach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. 
zm.): Art. 30 ust. 3 pkt 3 :”W lasach 
oraz na terenach śródleśnych, jak rów-
nież w odległości do 100 m od granicy 
lasu, zabrania się działań i czynności 
mogących wywołać niebezpieczeń-
stwo, a w szczególności:
1)rozniecania ognia poza miejscami 

wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego,

2) korzystania z otwartego płomienia,
3) wypalania wierzchniej warstwy 

gleby i pozostałości roślinnych”
• Rozporządzenie Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 
7.06.2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz. 719). § 40 
ust. 1. mówi, że „w lasach i na terenach 
śródleśnych, na obszarze łąk, torfo-
wisk i wrzosowisk, jak również w od-
ległości do 100 m od granicy lasów 
nie jest dopuszczalne wykonywanie 
czynności mogących wywołać niebez-
pieczeństwo pożaru, w szczególności:

1) rozniecanie ognia poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez właści-
ciela lub zarządcę lasu;

2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc 
na drogach utwardzonych i miejsc wy-
znaczonych do pobytu ludzi”.

Za wykroczenia tego typu grożą suro-
we sankcje: Art. 82, § 1,2,3 i 4 ustawy 
z dnia 20.05.1971 r. Kodeksu wykroczeń 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.)–
kara aresztu, nagany lub grzywny, któ-
rej wysokość w myśl art. 24, § 1 może 
wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 
1 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny 
(Dz.U. Z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zmiana-
mi) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, 
mające postać pożaru, podlega karze po-
zbawienia wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego 
wypalania traw włączyła się także Unia 
Europejska. Założenia polityki rolnej 
UE regulują między innymi zagadnienia 
ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym 
z narzędzi umożliwiających dokonywa-
nie pozytywnych przemian w tym sek-
torze jest system dopłat bezpośrednich. 
Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje 
użytkownika gruntów do ich utrzymania 
zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze 
rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 
26.01.2007 o płatnościach w ramach sys-
temów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).   
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić 
że wypalanie traw jest nie dość, że środo-
wiskowo szkodliwe, ale także surowo za-
bronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz 
kar nakładanych np. przez policję czy 
prokuraturę, także dotkliwe kary finan-
sowe nakładane przez Agencję w postaci 
zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych 
przypadkach nawet odebrania, należnej 
wysokości wszystkich rodzajów dopłat 
bezpośrednich za dany rok. 

Przestrzegamy przed zagrożeniami 
wynikającymi z wypalania roślinności. 
Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, 
zastanów się czy przez bezmyślność nie 
narazisz życia swojego i innych.

Oprac. Mł. bryg. mgr Tomasz Mucha
Kierownik Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

W związku z łagodną zimą i trwa-
jącym już okresem wiosennym 

oraz obserwowanym w tym czasie na-
gminnym wypalaniem traw i pozosta-
łości  roślinnych  na  polach,  będącym 
niejednokrotnie  przyczyną  powsta-
nia  pożarów  lasów,  budynków  i  in-
nych  obiektów  Komenda  Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu 
apeluje o zaniechanie tego procederu.

Strażacy na terenie całego kraju co roku 
wyjeżdżają do kilku tysięcy pożarów 
traw, łąk, nieużytków oraz lasów. Na te-
renie Powiatu Olkuskiego w 2015 roku 
odnotowano 352 interwencji związanych 
z pożarami traw i lasów (gm. Bolesław-64, 
Bukowno-48, Klucze-59, Olkusz-76, Trzy-
ciąż-8 i Wolbrom -97 ), natomiast w 2016 
roku odnotowano już 8 interwencji (gm. 
Bolesław-2, Bukowno-0, Klucze-0, Ol-
kusz-0, Trzyciąż-0 i Wolbrom -6 ). Wspo-
mniane pożary pochłaniają ogromne 
koszty związane z działaniami jednostek 
Państwowej i Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Średnio jeden wyjazd kosztuje Straż 
około 300 PLN. Strażacy zaangażowani 
w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nie-
użytków, w tym samym czasie mogą być 
potrzebni do ratowania życia i mienia 
ludzkiego w innym miejscu. Może się 
zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie 
dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą 
naprawdę niezbędni. 

W większości przyczyną pożarów jest 
działalność człowieka, który jest prze-
konany, że spalenie trawy i pozostałości 
roślinnych spowoduje użyźnienie gleby 
i szybszy wzrost młodej roślinności. Nie-
stety prawda jest inna, w pożarach giną 
szlachetne rośliny, które po pożarach za-
stępowane są przez szybciej rozwijające 
się gatunki mniej szlachetne i chwasty. Po-
wyższe pożary zabijają również zamiesz-
kujące poszycia zwierzęta i ptaki oraz sta-
nowią zagrożenie dla pobliskich domostw. 
Wypalanie  traw niesie ze sobą wiele 
zagrożeń takich jak:
• co roku w pożarach wywołanych wy-

palaniem traw giną ludzie, w tym pod-
palacze, przypadkowe osoby i strażacy

• do atmosfery przedostaje się wiele 
związków chemicznych będących tru-
cizną dla ludzi i zwierząt,

• wypalanie traw i związane z tym duże 
zadymienie powoduje zmniejszenie wi-
doczności na drogach, co może prowa-
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Działają nie tylko 
lokalnie 
Gmina  Bolesław  triumfowała  podczas  uroczystej  gali 

podsumowującej IX edycję programu Działaj Lokalnie, 
jaka odbyła się w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach. 

W trakcie gali rozstrzygnięty został konkurs „Opowiedz”, 
skierowany do tych organizacji i instytucji, które otrzymały 
wsparcie z programu. Zadaniem uczestników było stworze-
nie filmu bądź prezentacji promującej w kreatywnym spo-
sób realizowany projekt. Niezwykle miło nam poinformować, 
że w trakcie ceremonii z rąk Wójta Gminy Bolesław, Krzysztofa 
Dudzińskiego i Wójta Gminy Klucze, Norberta Bienia dyplomy 
odebrały w imieniu swoich organizacji: Małgorzata Szyguła 
– przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Krzykawka oraz 
Patrycja Warwas, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Gminy Bolesław. 

Koło Gospodyń Wiejskich Krzykawka, realizujące projekt 
pt. „Jak ślimak ze skorupki” zdobyło I miejsce w kategorii 
„Miejsce”. – Tą pracą chciałam pokazać wszystkim, że jest taka 
piękna wieś, która nazywa się Krzykawka. Jest mi tym bar-
dziej miło, że została doceniona – mówi pani Józefa Krawczyk 
z Koła, autorka prezentacji. 

Z kolei film, przygotowany przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Pamięci Pani Ani Marcjan

Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław, został uhonorowany Na-
grodą Publiczności. Została ona zdobyta dzięki największej 
ilości głosów, jakie oddali internauci oraz na podstawie ilości 
wyświetleń i polubień filmu. Film promował realizowany przez 
stowarzyszenie projekt pt. „ Zdrowy ruch-radosny duch”. 

Wyróżnione filmy wezmą udział w II części konkursu- etapie 
ogólnopolskim, w którym zmierzą się z pracami z całego kraju. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki, aby silna reprezentacja naszej gmi-
ny wywalczyła nagrodę główną w tej edycji konkursu „Opowiedz”!

Katarzyna Kocjan 

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić..."

Ks. J. Twardowski

Są tacy ludzie, o których się nie zapomina, o których my-
śli się z sympatią, których wspomina się z uśmiechem. 
Są ludzie, którzy zostawiają po sobie ślad, których odej-
ście boli szczególnie mocno, bo nastąpiło zbyt wcześnie. 
Bardzo trudno jest żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być  
z nami. 

29 stycznia 2016 roku przegrała nierówną walkę z chorobą 
Pani Anna Marcjan, wieloletnia nauczycielka Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Bolesławiu. Przez ponad 30 lat uczyła  
w tych szkołach matematyki, fizyki i chemii. Od kilku lat 
przebywała na emeryturze. Jej śmierć była dla nas ogrom-
nym zaskoczeniem. Tę wiadomość większość z nas przyjęła  
z niedowierzaniem. Niewielu z nas wiedziało o jej chorobie, 
bo nigdy się nie skarżyła, nie narzekała. Cierpienie przyjmo-
wała z pokorą, godnością i spokojem. Taka też pozostanie  
w naszej pamięci. Cierpliwa, cicha, skromna, a jednocześnie 
bardzo ciepła i niemal zawsze uśmiechnięta. Nikt z nas nie 
wie, skąd brał się ten jej optymizm. Pani Ania zawsze potra-
fiła znaleźć pozytywne strony każdej, nawet bardzo trudnej 
sytuacji. Miała ten dar, którego niejednemu z nas brakowało. 
Zawsze życzliwa i pogodna. Lubiła swoją pracę, lubiła swoich 
uczniów, szybko zjednywała sobie ich rodziców, budziła sza-
cunek i uznanie kolegów nauczycieli. Otwarta na ludzi, lubiła 
żartować, nigdy nie stwarzała dystansu. A przecież wiele osią-
gnęła, była wspaniałą nauczycielką. Jej podopieczni odnosili 
liczne sukcesy w konkursach powiatowych i wojewódzkich. 

Pani Ania przez całe lata przekazywała swoim uczniom mi-
łość do matematyki, fizyki i chemii – tych przedmiotów, które 

sprawiają im zazwyczaj wielką trudność. Tłumaczyła w spo-
sób jasny, obrazowy. Prezentowała doświadczenia, organizo-
wała pokazy, uczyła na przykładach. Zauważała i doceniała 
wysiłki uczniów. Wrażliwa na krzywdę, zawsze starała się po-
móc tym, którzy tego potrzebowali. Wszystkim – przez własny 
przykład – pokazywała, że bycie zwyczajnym, skromnym czło-
wiekiem jest wartościowe, bo zwyczajni ludzie tak naprawdę 
nie są zwyczajni. Każdy przecież potrafi robić coś wyjątkowe-
go. Każdy jest cenny dla tych, których kocha. Każdy zostawia 
po sobie jakiś ślad, cząstkę samego siebie. W sercach znają-
cych ją uczniów i nauczycieli ten ślad odbił się bardzo mocno.

Dziś, żegnając Panią Anię, chcemy przytoczyć słowa na-
szej nieżyjącej już noblistki, Wisławy Szymborskiej: „Umar-
łych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. 
Niech każda myśl o Pani Ani, ciepłe wspomnienie osób, które 
ją znały, uczniów, których uczyła, nauczycieli, z którymi pra-
cowała, dociera do niej. Na pewno patrzy na nas teraz z góry  
i życzliwie się do wszystkich uśmiecha. 

Nauczyciele i pracownicy Gimnazjum w Bolesławiu

Zdjęcie z archiwum Gimnazjum w Bolesławiu (wycieczka nauczycieli i pracowników 

Gimnazjum do Ojcowa, 29 czerwca 2012 roku – Pani Ania Marcjan – druga od lewej)
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DZIEŃ KOBIET 2016   W GMINIE BOLESŁAW

W bolesławskiej remizie... Panie świetują w Bolesławiu...

Wiele działo się w Ujkowie Nowym.

Nasz Bolesław...

Wiele działo się w Ujkowie Nowym.

Małobądz Krze

6
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DZIEŃ KOBIET 2016   W GMINIE BOLESŁAW
7

Występy w Krzykawie. Kilka pokoleń kobiet bawiło się w Krzykawie.

W Krzykawie.W Krzykawie.

Małobądz Krze Małobądz Krze
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Dlaczego osoby 
doznające przemocy 
nie szukają pomocy?
Warto zastanowić się, dlaczego oso-

by, w tym głównie kobiety, dozna-
jące  przemocy  w  rodzinie,  nie  szukają 
pomocy. 
Odpowiedzi dotyczą wielu aspektów:

• Nie, bo odczuwają lęk przed zemstą 
ze strony partnera. Kobieta może być 
zastraszona przez partnera, który grozi 
jej śmiercią lub śmiercią jej dzieci, jeśli 
prawda o przemocy wyjdzie na jaw.

• Nie, bo odczuwają wstyd i upokorzenie. 
Kobieta może być przekonana, że prze-
moc dotyczy tylko jej osoby, inni zaś nie 
mają takich kłopotów. Kobieta czuje się 
winna, może myśleć, 

• że gdyby była lepsza, ataki agresji nie 
występowałyby. Kobieta może myśleć, 
że nie zasługuje na żadną pomoc. Kobie-
ta ma przekonanie, że zasłużyła na swój 
los.

• Nie, bo są zależne finansowo do partne-
ra. Kobieta jest uzależniona od partnera, 
który jest jedynym żywicielem rodziny. 
Kobieta może być przekonana, że nie bę-
dzie w stanie sama utrzymywać dzieci.

• Nie, bo posiadają błędne przekonania. 
Kobieta wierzy, że w każdym małżeń-
stwie istnieje przemoc. Kobieta wie-
rzy, że skutki przemocy są zbyt małe, 
by komukolwiek o tym mówić. Kobieta 
ma nadzieję, że przemoc była incyden-
talna, a sam partner zmieni się na lepsze. 
Kobieta uważa, że przemoc jest sprawą 
rodzinną i nie można liczyć na pomoc 
z zewnątrz.

• Nie, bo utraciły wiarę w pomoc. Kobie-
ta mogła szukać pomocy, ale okazała się 
ona mało skuteczna. Nie, bo nie chcą zła-
mać tradycji kulturowo-religijnych. Ko-
bieta chce utrzymać małżeństwo nawet 
za cenę cierpienia, ze względu na warto-
ści religijne lub tradycje kulturowe.
Źródło: wybrane fragmenty Poradnika dla kon-
sultantów "Przeciwdziałanie przemocy w rodzi-
nie" wydanego przez Istytut Psychologii Zdrowia, 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie "Niebieska Linia".

Zespół interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Od kiedy można składać wnioski:
Wnioski można składać od 1 kwiet-

nia 2016 roku. Jeżeli wniosek zosta-
nie złożony w okresie od 1 kwietnia 
do 1 lipca 2016 roku włącznie, świad-
czenie zostanie wypłacone z wyrówna-
niem od kwietnia 2016 roku. Po 1 lipca 
2016 roku świadczenia będą wypłacane 
od miesiąca w którym złożono wniosek.
Gdzie można pobrać wniosek:
Wnioski wraz z załącznikami można 

pobrać ze strony internetowej GOPS lub 
Urzędu Gminy Bolesław, a od 21 marca 
w siedzibie GOPS – Bolesław ul. Głów-
na 46 pokój nr 10 i w Urzędzie Gminy – 
Dziennik Podawczy
Gdzie można składać wnioski:
Wnioski można składać osobiście, 

w siedzibie GOPS Bolesław ul. Główna 
46 pokój nr 10 od 01 kwietnia 2016 
roku od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00 – 16.00 

Wnioski można również złożyć w wer-
sji elektronicznej za pośrednictwem 
platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP 
oraz wybranych systemów bankowych.
Komu przysługuje świadczenie wy-

chowawcze  tzw.  500+  na  „pierwsze 
dziecko”:

Świadczenie wychowawcze na dru-
gie i kolejne dziecko będzie przysługi-
wać niezależnie od dochodu. Wsparcie 
na pierwsze dziecko, rodzice otrzymają 
po spełnieniu kryterium dochodowe-
go 800 zł netto na osobę w rodzinie 
lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, 
w której wychowywane jest dziecko nie-
pełnosprawne. W przypadku ustalania 
prawa do świadczenia wychowawcze-
go na pierwszy okres (od 01.04.2016r. 
do 30.09.2017r.), rokiem kalendarzo-
wym, z którego dochody stanowią pod-
stawę ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego, jest rok kalendarzowy 
2014(pomniejszone o podatek, składki 
na ubezpieczenie zdrowotne i społecz-
ne), oraz dochody nieopodatkowane 
np. dochód z gospodarstwa rolnego 
(obecnie dochód z 1 ha przel. wynosi 
208,83 zł) zasiłki chorobowe z KRUS, 
stypendia, alimenty, diety, dochody 
z wynajmu i inne wymienione w usta-
wie. Prawo do świadczenia ustala się 
z uwzględnieniem określonych ustawą 
przepisów o utracie i uzyskaniu docho-

du (jeżeli w 2014, 2015 i 2016 roku na-
stąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (tj. 
podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej, uzyskanie renty, 
uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, 
zasiłku macierzyńskiego i inne wymie-
nione w ustawie), należy dołączyć do-
kumenty potwierdzające ten fakt (np. 
świadectwo pracy lub zaświadczenie 
o wynagrodzeniu)
Kto wchodzi w skład rodziny:
W skład rodziny należy wpisać osoby 

wspólnie zamieszkujące (małżonków, 
rodziców dzieci, oraz zamieszkujące 
wspólnie i pozostające na utrzymaniu 
rodziny dzieci w wieku do ukończenia 
25 roku życia (lub starsze, jeżeli legity-
mują się orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepełnosprawności).

Pierwsze dziecko to… najstarsze lub 
jedyne dziecko w wieku do ukończenia 
18 r. życia W przypadku gdy np. w ro-
dzinie z dwójką dzieci, otrzymujących 
świadczenie na drugie dziecko, dziecko 
starsze skończy 18 lat – dziecko młod-
sze „staje się” dzieckiem pierwszym, 
a wtedy obowiązuje próg dochodowy 
(przy czym dziecko 18–letnie nadal 
może zaliczać się do składu rodziny)
Czy  dzieciom,  które  znajdują  się 

w tzw. pieczy zastępczej, będzie przy-
sługiwać 500 zł ?

Do rodzin zastępczych kierowane jest 
odrębne wsparcie w oparciu o ustawę 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej dlatego o program 500+ trze-
ba pytać w Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie w Olkuszu.

Osoby zameldowane w innej gminie 
składające wniosek w Bolesławiu będą 
podlegały weryfikacji czy nie ubiegają 
się o świadczenie wychowawcze w miej-
scu swojego stałego zameldowania.
Uwaga: złożenie wniosku w kwietniu 

2016 roku nie gwarantuje, iż wypłata 
świadczenia nastąpi również w kwiet-
niu. Wnioski złożone w okresie kwiecień 
– czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone 
w terminie do trzech miesięcy od dnia 
złożenia.
Więcej  informacji  można  uzyskać 

w  siedzibie  Gminnego  Ośrodka  Po-
mocy  Społecznej  w  Bolesławiu  ul. 
Główna 46, pokój nr 10 lub pod nr te-
lefonu: 32 6424034
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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

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA 
W BOLESŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

„Wszystkiego, co naprawdę 
powinienem wiedzieć, 

nauczyłem się w przedszkolu”
Robert Fulghum

Przedszkole znajduje się w samym 
centrum Bolesławia, co ułatwia dojazd 
środkami komunikacji miejskiej oraz sa-
mochodem.
• Stwarzamy dzieciom bezpieczne wa-

runki pobytu oraz ciepłą, rodzinną 
atmosferę. 

• Dysponujemy nowoczesnymi, nowo 
wyremontowanymi pomieszczenia-
mi, jasnymi i przestronnymi salami 
zabaw dostosowanymi do wymogów 
najmłodszych

• Możemy się również pochwalić dużym 
ogrodem i placem zabaw

• Otoczenie Przedszkola sprzyja space-
rom po okolicy

• Stwarzamy dzieciom przyjazne i bez-
pieczne warunki harmonijnego rozwoju. 

• Staramy się, aby każde dziecko czu-
ło się wyjątkowe i osiągało sukcesy 
na miarę swoich możliwości

• Współpracujemy z rodzicami, uwzględ-
niając ich potrzeby i oczekiwania

• Umożliwiamy wyrównanie szans edu-
kacyjnych dzieciom i przygotowujemy 
do podjęcia nauki w szkole

• Jesteśmy ukierunkowani na dziec-
ko, na jego potrzeby, umożliwiamy 
mu wszechstronny rozwój osobowo-
ści. Stwarzamy dzieciom możliwość 
samorealizacji, kreatywnego myśle-
nia, działania i przeżywania, uczest-
niczenia w ciekawych zajęciach, po-
znawania otaczającej rzeczywistości 

z zachowaniem wartości uniwersal-
nych: dobra, prawdy i piękna 

• Promujemy swoje osiągnięcia w śro-
dowisku lokalnym 

• Zapewniamy opiekę wykwalifikowa-
nej, dobrze przygotowanej metodycz-
nie i merytorycznie kadry pedagogicz-
nej, stale poszukującej innowacyjnych 
rozwiązań

• Nauczyciele posiadają wyższe wykształ-
cenie pedagogiczne, przygotowanie 
do pracy z dziećmi w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym. Wszyscy pra-
cownicy naszego Przedszkola są przy-
jaźni dzieciom i ich rodzicom. 

• Przygotowujemy smaczne i zdrowe 
posiłki 

Współpracujemy z instytucjami:
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• GOPS w Bolesławiu
• Gminną Biblioteką Publiczną w Bole-

sławiu
• Centrum Kultury w Bolesławiu
• Dworkiem w Krzykawce
• Pobliskimi placówkami oświatowymi 
• Parafią Rzymsko-Katolicką w Bolesławiu
• Parafią Polsko-Katolicką w Bolesławiu
• PSP w Olkuszu
• OSP w Bolesławiu
• Policją
• Strażą Miejską w Olkuszu
Uczestniczymy w akcjach:
• Góra Grosza
• Świąteczne Jabłuszko
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• Paczka charytatywna dla najuboższych
• Pomagamy zwierzętom „Paczka dla 

Zwierzaczka”
• Akcja zbierania plastikowych nakrętek

• Ogólnopolski program Akademia Aqu-
afresh

• Kubusiowi Przyjaciele Natury
• Cała Polska Czyta Dzieciom 
Organizujemy w Przedszkolu:
• Dzień Pieczonego Ziemniaka
• Pasowanie na Przedszkolaka 
• Święto Edukacji Narodowej
• Święto Niepodległości
• Światowy Dzień Pluszowego Misia
• Mikołajki
• Jasełka
• Zabawę karnawałową
• Dzień Babci i Dziadka
• Powitanie Wiosny
• Tydzień Zdrowego Przedszkolaka
• Piknik rodzinny
• Olimpiadę sportową
• Konkurs piosenki
• Konkursy tematyczne
• Kiermasz bożonarodzeniowy 
• Jesienny Kiermasz Książki
Dodatkowe atrakcje dla dzieci:
• Wycieczki edukacyjno-krajoznawcze
• Wyjazdy do teatru, kina 
• Teatrzyki na terenie Przedszkola 
• Udział dzieci w olimpiadach i konkur-

sach przedszkolnych, gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich

• Spotkania z ciekawymi ludźmi, 
• Spotkanie ze Strażą Miejską z Olkusza
• Spotkanie z OSP w Bolesławiu 
• Zajęcia edukacyjne w Gminnej Biblio-

tece Publicznej, w Centrum Kultury 
w Bolesławiu

• Zajęcia sportowe na Trasie Zdrowia 
PZU w Bolesławiu 

• „Zajęcia otwarte” z udziałem rodziców

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA 
Z NASZEJ OFERTY EDUKACYJNEJ

Nasze Przedszkole jest miejscem dla 
Państwa Dziecka, którego szukacie !
Składanie  wniosków  o  przyjęcie 

do Przedszkola od 1 do 31 marca
Zajęcia adaptacyjne. Po wyborze na-

szego Przedszkola umożliwiamy Pań-
stwu spotkania adaptacyjne. Podczas 
nich, będziecie mogli Państwo wraz 
z dziećmi brać czynny udział we wspól-
nych zabawach integracyjnych na tere-
nie Przedszkola jak i na placu zabaw. 

Wspierać Was będą profesjonalnie 
przygotowani nauczyciele pracujący 
na terenie naszej placówki. W naszym 
płatności za Przedszkole dokonujemy 
przez Internet.

 PRZEDSZKOLE W BOLESŁAWIU
UL. GŁÓWNA 18, 32-329 BOLESŁAW
TEL. /FAX. 32 642-40-17
e-mail: przedszkoleboleslaw@wp.plZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD.

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 mło-
dzieży mających problemy w przystoso-
waniu się do środowiska 
Grupa wsparcia dla osób uwikłanych 
w przemoc
Trening umiejętności społecznych po-
magający w utrzymaniu abstynencji
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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

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

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

Płatne staże z możliwością 
zatrudnienia
Ruszył kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych!” 

stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku 
życia,  które  pozostają  bez  zatrudnienia  na  regionalnym 
rynku pracy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:
1. PŁATNYCH STAŻY z możliwością zatrudnienia; staże dosto-

sowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu
2. udziału w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodo-

wych dopasowanych do ich potrzeb i predyspozycji
3. wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów.
W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie 
następujące warunki: w wieku 18-29 lat; osoba niepracują-
ca tj. bierna zawodowo; nie szkoląca się i nie ucząca w trybie 
dziennym (stacjonarnym), zamieszkała na terenie miasta Kra-
ków powiatu krakowskiego, powiatu olkuskiego.

Studenci studiów zaocznych są osobami które mogą wziąć 
udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych 
kryteriów. Projekt „Praca dla Młodych” jest realizowany w 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji 
Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp.  z o.o.
Dlaczego warto iść na staż? Dla młodych osób szukających 

pracy i bez dużego doświadczenia zawodowego skorzystanie 
z oferty stażu może być dobrą szansą na podjęcie pracy. Udział 
w projekcie pozwoli uczestnikowi  zdobyć  doświadczenie za-
wodowe w wybranej branży i wartościowy wpis w CV. Więk-
szość  firm rekrutując stażystów, oferuje im możliwość zatrud-
nienia po zakończeniu stażu. 
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona. 

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośred-
nictwem strony internetowej www.pracadlamlodych.info.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu 12 626 01 50/ 12 617 18 91,e-mail: pracadlamlodych@
inbit.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.
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Zima Prozy po raz 
dwudziesty...
Tegoroczna,  Bolesławska  Zima 

Prozy świętowała swój  jubileusz. 
Z tej okazji do bolesławskiego dworu 
zaprosiła  muzykę,  sztukę,  twórców 
i miłośników kultury, by po raz dwu-
dziesty święcić swoje triumfy. Impre-
zie  patronowało  Starostwo  Powiato-
we w Olkuszu. 

W otoczeniu tych sztuk i gości doce-
niono prozę, stworzoną przez twórców 
w czterech kategoriach wiekowych. Pra-
ce oceniał Rafał Jaworski, redaktor na-
czelny „Echa Klucz”.

W kategorii szkół podstawowych 
I miejsce przyznano Iwonie Krzysta-
nek z Bolesławia. Drugą lokatą została 
doceniona Alicja Grzanka z Kwaśniowa 
Górnego, a trzecie miejsce trafiło do Ad-
riana Motyki z Olkusza. Juror wyróżnił 
Bartosza Kamionkę z Kwaśniowa Górne-
go, Julię Pactwę z Olkusza i Małgorzatę 
Klich z Olkusza.

Wśród gimnazjalistów triumfowały 
Klucze. Pierwsze miejsce zdobyła Ada 

Krzystańska. Drugie miejsceprzyznano 
Danielowi Curyło z Klucz, a trzecie- Ali-
cji Mosur. Wyróżnienie trafiło do Szy-
mona Rutkowskiego. 

W kategorii licealistów na podium 
znalazła się Maria Rozmus z Olkusza, a 
drugą lokatę przyznano Mateuszowi Ja-
nuszkowi z Podlipia. 

Wśród dorosłych nie przyznano 
I miejsca. Drugim doceniona została Jó-
zefa Krawczyk z Krzykawki, a trzecim 
Krystyna Kozakowska ze Sławkowa. 

Wyróżnienia trafiły do Anny Moczek 
ze Sławkowa, Adama Bolesława Wierz-
bickiego z Dłużek i Alicji Malinowskiej 
ze Sławkowa. 

O artystyczną oprawę jubileuszu za-
dbało trio muzyczne w składzie Andrzej 
Jasica, Katarzyna Glanowska i Mateusz 
Tokarz oraz uczniowie Zespołu szkół 
Plastycznych im. Tadeusza Kantora 
w Dąbrowie Górniczej, których prace 
mieliśmy okazję podziwiać w trakcie ju-
bileuszu. 

Katarzyna Kocjan

W bolesławskim  dworze  zaziele-
niło  się,  zrobiło  się  niezwykle 

kolorowo  i  zapachniało  rzeżuchą. 
Wszystko  za  sprawą  wielkanocnych 
stroików, które napłynęły na konkurs, 
organizowany przez Centrum Kultury 
im. Marii  Płonowskiej w Bolesławiu. 

Konkurs wyzwolił w uczestnikach 
ogromy wyobraźni i kreatywności, 

co było widać w złożonych pracach. W 
tym roku uczestnicy startowali w trzech 
kategoriach wiekowych i w każdej jury 
miało ciężki orzech do zgryzienia. Osta-
tecznie udało się wybrać najpiękniejsze.  
Wśród prac grupowych w kategorii 
dzieci równorzędne I miejsca otrzymali: 
uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawo-
wej w Laskach, grupa przedszkolaków 
„Biedronki” i „Misie” z Zespołu Przed-
szkolno- Szkolnego w Laskach, grupa 

Zapachniały 
święta!

przedszkolaków „Słoneczka” z przed-
szkola w Bolesławiu, zaś w kategorii 
dorosłych: Koło Gospodyń Wiejskich 
w Krzykawie, Koło Gospodyń Wiej-
skich Bolesław- Hutki, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Małobądzu- Krzu, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Podlipiu.  
W kategorii prac indywidualnych wśród 
maluchów I miejsce przyznano Laurze 
Nowakowskiej, Emilce Czarnocie,Krzy-
siowi i Stasiowi Prychodko. Wśród prac 
klas I- III triumfowali uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Braciejówce:Liwia 
Gardas, Mikołaj Wojdyła oraz Mikołaj 
Michalik. Wśród klas IV- VI pierwsze 
miejsce przyznano Wiktorii i Adrianowi 
Małysa z SP Braciejówka, drugie- Klaudii 
Ćwik, także uczennicy SP Braciejówka.  
W kategorii gimnazjalistów I miejsce 
otrzymała Paulina Stachura, II – Małgo-
rzata Wójcik, uczennice Zespołu Przed-
szkolno- Szkolno Gimnazjalnego w Podlipiu.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy 
do udziału w kolejnych konkursach.

Katarzyna Kocjan
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Bolesławski Achilles
ma się dobrze
Gdy sięgnę pamięcią do przełomu lat 80 i 90 na trasy 

biegowe w lesie pomiędzy Laskami a Pustynią Błę-
dowską,  na  których  sporadycznie  (najczęściej  jednak 
wcale)  spotykało  się  kogoś  trenującego  i  porównam 
to z chwilą obecną to serce raduje się widząc tyle osób 
biegających,  chodzących  z  kijkami,  spacerujących  lub 
na  rowerach.Jest  rzeczą  niemal  niemożliwą  by  odbyć 
treming i nikogo nie spotkać.Często mam przyjemność 
rozmowy  dołączając  do  biegnących  czy  przechodząc 
do marszu z uprawiającymi nordic walking.Cieszy bar-
dzo fakt,że wszyscy czynią to ze świadomością,iż służy 
to zdrowiu, poprawy formy i lepszego samopoczucia.

Członkowie bolesławskiego Achillesa (a jest ich blisko 
10-ciu)odbywają systematycznie treningi.

W niedzielę 10 stycznia spotkaliśmy się na wspólnej roz-
grzewce z grupą czołowych biegaczy z Gminy Bolesław: 
Janiną Malską, Arkiem Baczyńskim oraz pasjonatami jazdy 
na rowerach: Lucjanem Wilkiem i Markiem Gołębiowskim. 
Była to świetna okazja by powspominać ciekawe wyda-
rzenia i sukcesy z minionego roku. Okazuje się,że spośród 
wielu sukcesów biegowych Asia wygrała w kategorii ma-
sters triatton 22 sierpnia w Jaworznie /450 m. pływanie, 
10 km rower, 3 km bieg/,zwyciężyła także w biegu na 1 milę 
i w biegu na 10 km w Krynicy 7 września.
–Z  wielkim  rozrzewnieniem  wspominałem  z  Anią  wspól-

ny start w maratonie w Nowym Jorku w kwietniu 2002 roku 
kiedy to w pięknym stylu wygrała bieg wspaniale akcentując 
wysoki poziom sportowy polskiej elity.

Arek zajął pierwsze miejsce na 10 km w Krynicy i wy-
grał maraton "Solidarności" we Wrocławiu w kat.masters. 
Okazuje się także,że Marek Gołębiowski, były piłkarz LZS 
"Laskowianka" z lat 1975-80 dalej pasjonuje się spor-
tem,od dłuższego czasu bardzo dużo jeździ rowerem oraz 
włącza się czynnie jako pilot -przewodnik w ramach gmin-
nej sekcji nordic walking, gdyż świetnie zna drogi i ścieżki 
okolicznych lasów.

Członkowie Achillesa również mogą poszczycić się świet-
nymi osiągnięciami. Darek Molęda oprócz wygrania swej 
kategorii w "Biegu Wiosny"na dystansie 5 km w Katowi-
cach zdobył 4 miejsce w Mistrzostwach Polski w pchnięciu 
kulą. Jarek Imielski wolontariusz -opiekun Darka w biegach 
bardzo ładnie zaprezentował się w biegu "hope possibility" 
w Nowym Yorku. Edward Pietka brał udział we wszystkich 
biegach organizowanych na terenie powiatu olkuskiego.
Po blisko pół godzinnej rozgrzewce okraszonej wspomnie-
niami wszyscy oddalili się grupkami na swój trening, za-
równo biegacze jak i rowerzyści, gdyż każdy jest na różnym 
stopniu wytrenowania i poziomie sportowym.

Od niedawna Achilles objął swym patronatem Natalię 
Czerniak z Lasek.Natalka wraz z mamą Zosią nieomal co-
dziennie pokonują dystans okolo 10 km z kijkami lub lek-
kim truchtem.Z jej zaangażowaniem wiążemy spore nadzieje.

Z życzeniami pięknych 
Świąt Wielkiej Nocy...

Stanisław Staroń


