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Dynamiczny rozwój ZGK Bolesław

R
ozwój naszego kraju na przestrzeni ostatnich lat spowodo-
wał wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 
W polskim ustawodawstwie coraz większy nacisk kładzie się 
także na kwestie związane z ochroną środowiska. Wymaga 

to nieustannych inwestycji ze strony przedsiębiorstw takich jak 
ZGK „Bolesław”.

- Cieszę się, że  wspólnymi siłami udało nam się stworzyć tak prężnie 
działające przedsiębiorstwo. Rynek gospodarki odpadami to trudna 
i wymagająca branża. Dlatego kolejne inwestycje są niezbędne, aby 
utrzymać pozycję Zakładu i sukcesywnie zwiększać jego potencjał – 
mówi Krzysztof Dudziński, Wójt Gminy Bolesław.

EKONOMIA I EKOLOGIA

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” to przedsiębiorstwo na-
leżące do samorządu. Stawia to przed firmą dodatkowe wymagania. 
Oprócz dodatniego wyniku finansowego, którym powinna wykazy-
wać się każda działalność gospodarcza, spółka musi także dbać o zdro-
wie i komfort mieszkańców.

Walka o czyste powietrze
Na przestrzeni ostatnich lat jednym z największych problemów lokal-
nej społeczności były uciążliwości zapachowe. Zakład Gospodarki Ko-
munalnej dołożył ze swojej strony wszelkich starań, aby ograniczyć to 
zjawisko. Od stycznia 2015 przeprowadzono cały szereg działań ma-
jących na celu minimalizację występujących uciążliwości. W tym celu 
przeprowadzono m.in. badania oddziaływania składowiska odpadów 
na otoczenie. Wykonano czyszczenie i udrażnianie studni oraz zasto-
sowano dodatkowe uszczelnienia skarp składowiska. Wprowadzono 
także bardzo rygorystyczne procedury postępowania z przyjmowany-
mi odpadami. Wprowadzono cykliczne kontrole całego składowiska 
przez pracowników połączone z dokonywaniem pomiarów powietrza. 

Na terenie kompleksu ukończono również prace przy budowie za-
mkniętego zbiornika na odcieki. Żelbetonowa konstrukcja o pojem-

ności 150 metrów sześciennych zastąpi otwarty zbiornik używany 
dotychczas. Jest to kolejny element działań ograniczający wpływ skła-
dowiska na otoczenie.

Bezpieczeństwo i innowacje
Jesienią 2017 roku Spółka przeprowadziła inwestycję związaną z o od-
gazowywaniem kolejnej części składowiska polegającej na budowie 
nowych studni do pozyskiwania gazu składowiskowego. 

- Inwestycja ma pozytywny wpływ na zmniejszenie przenikania gazów 
ze składowiska do powietrza, które obecnie są wykorzystywane do 
produkcji energii elektrycznej. Z energii tej zasilana jest między inny-
mi sortownia odpadów i główny budynek spółki – tłumaczy Robert 
Nielaba, Prezes Zarządu ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Studnie odgazowujące, które odciągają gaz ze składowiska, połączone 
są rurami ze specjalną stacją. 
Tam przy użyciu specjalistycznych silników gaz jest spalany i przetwa-
rzany na energię elektryczną. Jest jej wystarczająco dużo, aby zabezpie-
czyć potrzeby całego zakładu. 

W zeszłym roku na terenie sortowni odpadów zainstalowano także 
system monitoringu termowizyjnego. Jest to jedna z pierwszych tego 
typu instalacji w całym kraju. Zastosowany, bardzo nowoczesny tech-
nologicznie sprzęt połączony z systemem powiadamiania o niepoko-
jących zdarzeniach ma ograniczyć ewentualne zagrożenie pożarowe 
w tym obiekcie. 

Eksploatacja piasku
Warto dodać, że Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” zajmuje 
się nie tylko zagospodarowaniem odpadów, ale również pozyskiwa-
niem piasku z użytkowanej piaskowni Hutki II. W ramach prowadzo-
nej działalności rocznie eksploatuje się tutaj około 1 mln ton surowca, 
który po wydobyciu sprzedawany jest m.in. do kopalni. Firma zajmuje 
się tym od 1993 roku. Zadaniu temu służy zespół specjalistycznych 
maszyn takich jak koparki marki Komatsu czy spycharki HSW.
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Zakup taboru
ZGK Bolesław systematycznie rozbudowuje swoją flotę samochodów. 
W 2015 roku spółka zakupiła z funduszy unijnych samochód ciężaro-
wy typu „hakowiec” marki Iveco oraz wózek widłowy marki Toyota. 
W 2016 roku tabor zakładu uzupełniono o ciężarówkę Mercedesa, 
śmieciarkę Mitsubishi Fuso, małą śmieciarkę Volkswagena, uliczną 
zamiatarkę oraz piaskarkę. W ramach zeszłorocznych zakupów tabor 
uzupełniono o trzy śmieciarki marki Volovo,  DAF i Man. Aktualnie 
zakład dysponuje 17 śmieciarkami (w tym 3 pojazdy ze zbiornikiem 
dwukomorowym), 4 samochodami ciężarowymi (w tym 2 maszyny 
z HDS) oraz 4 ciężarówkami typu „hakowiec”.

AMBITNE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Zakład Gospodarki Komunalnej to przedsiębiorstwo, które świadczy 
swoje usługi w sposób kompleksowy - od odbioru i transportu odpa-
dów, poprzez ich składowanie i sortowanie, aż po przetwarzanie. Na 
chwilę obecną firma obsługuje gminy: Bolesław, Bukowno, Olkusz, 
Wolbrom, Trzyciąż, Sułoszowa, Skała, Alwernia, Zabierzów i Trzebi-
nia. Jakie są najbliższe plany inwestycyjne przedsiębiorstwa?

Rozbudowa linii technologicznej
Jeszcze w grudniu 2016 roku Spółka złożyła wniosek aplikacyjny do 
konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotyczy on dalszej rozbudowy 
sortowni śmieci. Wniosek przeszedł już pozytywnie wstępną ocenę. 
Zarząd Spółki oczekuje teraz na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu. 
Szacowany koszt inwestycji to niespełna 12 mln złotych brutto. War-
tość możliwego dofinansowania wynosi ponad 6,5 mln zł.

W planie jest rozbudowa istniejącej linii technologicznej, która udo-
skonali proces mechanicznego sortowania odpadów. Nowe urządzenia 
dadzą możliwość automatycznego grupowania odpadów ze względu 
na ich kształt, rozmiar oraz typ materiałów, z jakiego powstały. Wnio-
sek obejmuje  również zakup sprzętów do obsługi linii takich jak: sa-
mochód specjalistyczny typu „hakowiec” do transportu kontenerów,, 
ładowarki kołowej, wózków widłowych z chwytakami oraz wagi do 
surowców. Projekt obejmuje także budowę infrastruktury na potrzeby 
recyklingu odpadów organicznych oraz magazynu na surowce wtór-
ne. Wykonane zostanie także utwardzenie placu manewrowego wraz 
z zagospodarowaniem terenu zielonego. Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych Gminy Bolesław zostanie wyposażony o do-
datkowe kontenery i pojemniki.

Produkcja paliwa z tworzyw sztucznych
W grudniu 2017 roku przedstawiciele Spółki opracowali i złożyli dwa 
wnioski aplikacyjne o środki zewnętrzne. Jeden z nich dotyczy budo-
wy linii do produkcji paliwa alternatywnego z tworzyw sztucznych 
(RDF). Przedsiębiorstwo ubiega się o dofinansowanie na ten cel ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego. Planowana inwestycja obejmuje zakup specjalnego mły-
na do rozdrabniania paliwa alternatywnego i zestawu przenośników 
taśmowych oraz włączenia nowych urządzeń do istniejącej infrastruk-
tury zakładu. Projekt zakłada także stosowne zabezpieczenie przeciw-
pożarowe całej konstrukcji, budowę śluzy tunelowej do zabezpieczenia 
załadunku przed opadami atmosferycznymi oraz zakup czterech kon-
tenerów do odbierania RDF z instalacji. Kosztorys projektu opiewa 
na 3,6 mln zł, z czego unijne dofinansowanie może wynieść ponad 1,9 
mln zł.

Odpady biodegradowalne
Równolegle Zarząd Spółki złożył także kolejny wniosek do Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. Dotyczy on rozbudowy kompostowni odpadów zielonych. 
Projekt obejmuje wdrożenie nowej technologii przetwarzania odpa-
dów ulegających biodegradacji. W tym celu przedsiębiorstwo planuje 
doposażyć istniejącą instalację o specjalny rozdrabniacz oraz komplet-
ny moduł kontenerowy do przeprowadzenia intensywnej fazy kom-
postowania. 

Z racji tego, że odpady biodegradowalne pochodzące z rozbiórki od-
padów wielkogabarytowych, planowana inwestycja wymaga zakupu 
specjalistycznego samochodu typu „hakowiec”. Posłuży on do trans-
portu materiału załadowanego do kontenerów, jak również do prze-
wozu odpadów zdepwonowanych w kontenerach znajdujących się 
w PSZOK-u oraz w hali gabarytów. Dodatkowo wyposażenie zakładu 
wzbogaci ładowarka kołowa – urządzenie niezbędne do załadunku 
i  rozładunku zarówno wsadu jak i produktu końcowego. Wniosek 
obejmuje także zakup dodatkowej wagi najazdowej. Wartość całkowi-
ta projektu to ponad 7,1 mln zł brutto. Wartość dofinansowania może 
wynieść w tym przypadku niespełna 5 mln zł.

Zakup pojazdu na paliwo CNG
Oprócz wymienionych inwestycji Spółka planuje dalszą rozbudowę 
taboru samochodowego. W tym roku planowana jest wymiana kolej-
nych śmieciarek. Firma rozważa też bardzo poważnie zakup pojazdu 
z napędem na gaz CNG. Jak tłumaczy Robert Nielaba, Prezes Za-
rządu ZGK „Bolesław” Sp. z o.o., największym problemem na dzień 
dzisiejszy jest mała ilość stacji, na których można tankować takie auta. 

- Pomysł jest warty uwagi. Na terenie jednej z dziewięciu obsługiwa-
nych przez Spółkę gmin jest  zlokalizowana jedna z takich stacji paliw. 
Wyposażenie się w taki pojazd stanowiłoby kolejny element dbałości 
firmy o środowisko oraz niewątpliwie pierwszy krok w kierunku przy-
stosowania się do oczekujących na wejście w życie przepisów dotyczą-
cych elektromobilności – wyjaśnia Robert Nielaba.   
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Razem wszystko smakuje lepiej!

Opłatek GOPS

Ś
więta Bożego Narodzenia to szcze-
gólny okres w roku. To święta ro-
dzinne, spędzane w gronie najbliż-
szych. Jest to czas pojednania się, 

podzielenia się opłatkiem, składania ży-
czeń przy wigilijnym stole. Jednak w naszej  
gminie jest wiele osób, którym trudniej 
jest przygotować wigilijną  wieczerzę, bądź 
zwyczajnie zmuszeni są spędzić je w samot-
ności. Na szczęście są instytucje i ludzie 
dobrej wrażliwości  który nie zapomnieli 
o tych, którzy potrzebują  obecności dru-
giej osoby i wsparcia, by i oni mogli godnie 
i radośnie spędzić święta …

15 grudnia 2017 roku ,tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia blisko 100 osób spo-
tkało się w bolesławskiej  remizie OSP by 
nakarmić się swoją obecnością, dobrym 
słowem i pyszną wieczerzą wigilijną przy-

gotowaną z serca i z serca podaną przez 
nasze bolesławskie anioły jakimi są pra-
cownicy GOPS . Ci wspaniali ludzie  za-
wsze otwierają swe serca i czas  na pomoc 
innym.

Zaproszonych gości przywitała kierownik 
GOPS w Bolesławiu Anna Kruszak-Ko-
łodziejczyk. Życzenia złożył Gospodarz 
naszej Gminy Wójt Krzysztof Dudziń-
ski.. Przebieg kolacji uświetniła oprawa 
muzyczna, którą przygotował i przedsta-
wiła nasza  młodzież ,przygotowana pod 
kierunkiem Eweliny Kulig.. Wieczerza 
zakończyła się wspólnym kolędowaniem 
wszystkich uczestników.  Organizacja Ko-
lacji Wigilijnych stała się już wieloletnią 
tradycją  i z roku na rok cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców naszej Gminy, dla których spotkania 

te są wyjątkowym przeżyciem i okazją do 
integracji w środowisku.
Wszystkim Państwu jeszcze raz bardzo 
dziękujemy i życzymy zdrowia, spokoju 
i pomyślności w Nowym 2018 Roku. Do 
zobaczenia za rok!!! Razem wszystko sma-
kuje lepiej!    

Beata Bazan-Bagrowska

PS. Wigilijni goście składają serdeczne 
podziękowania organizatorom i osobom 
pomocnym w zorganizowaniu spotkania: 
druhom OSP Laski i Podlipie ,radnemu Zyg-
muntowi Banasiowi (za pomoc w dowozie 
osób) oraz sołtysom ,którzy udogodnili 
starszym osobom dotarcie do budynku 
remizy OSP Bolesław. 

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka

T
radycyjnie, jak co roku dzieci 
i uczniowie Zespołu Przed-
szkolno – Szkolnego w Laskach 
przygotowali pod opieką wycho-

wawców uroczystość Dnia Babci i Dzia-
dziusia, która odbyła się 25 stycznia 
2018r. w Remizie OSP w Laskach. 

Pani Dyrektor powitała, bardzo licznie 
przybyłych na zaproszenie swoich wnu-
cząt, gości. Złożyła życzenia, aby każdy 
dzień był dla nich pełen słońca, uśmiechu 
na twarzy oraz stu lat, a nawet więcej ra-
dosnego i zdrowego życia w gronie najbliż-
szych.

Mali artyści z trzech grup przedszkolnych 
z prawdziwą wdzięcznością prezentowały 
taniec, śpiew i recytację dla swoich najuko-
chańszych babć i dziadziusiów dziękując 
im tym z całego serca za miłość, troskę, 

opiekę. Wzruszenie naszych gości pojawi-
ło się na niejednej twarzy. Oklaskom nie 
było końca. Po przedszkolakach występy 
prezentowali uczniowie klasy III. Podob-
nie jak ich młodsi koledzy w swoim pro-
gramie artystycznym wyrazili wdzięczność 
za trud, oddanie i bezgraniczną miłość, 
którą otrzymują na co dzień. Dla Tych 
wyjątkowych dla nas ludzi, jakim są Bab-
cia i Dziadek, dzieci pokazały, jak wiele dla 
nich znaczą, jak wielką mają z nimi więź 
emocjonalną. Nie obyło się bez prezentów. 
Każda z grup przygotowała miłe upominki 
dla gości, były to: własnoręcznie wykonane 
pudełeczka, zegarki, kwiaty z krepiny, to-
rebki oraz laurki.

Był to naprawdę wyjątkowy dzień, pełen 
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i roz-
promienione twarze naszych gości oraz 
podziękowania składane wychowawcom 

są dla nas sygnałem, że takie uroczystości 
są bardzo ważne w środowisku lokalnym, 
że warto je organizować. Święto takie 
to także świetna okazja do spotkania się 
wszystkich babć i dziadków jednocześnie, 
rozmów przy aromatycznej kawie i pysz-
nym domowym cieście, które przygotowa-
ły mamy naszych wychowanków.

O tym ważnym święcie pamiętały rów-
nież wychowawczynie i dzieci z Klubiku 
Dziecięcego „Leśna Kraina”. 26 stycznia 
maluszki z pełną gracją prezentowały się 
w improwizacji ruchowej do piosenki 
o babci i dziadku. Po  występie artystycz-
nym był słodki poczęstunek i prezenty 
w formie kwiatów i serc z masy solnej. Go-
ście zaproszeni na tę uroczystość nie kryli 
swego zachwytu i wzruszenia.   

Justyna Todor-Pałka

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie



| 5 

Zima…

J
est piękna w rzeczach małych i pełnych dostojeństwa, ogro-
mu. Wystarczy je tylko dostrzec i… opisać. Tak jak to zrobili 
uczestnicy XXII edycji Konkursu Literackiego Bolesławska 
Zima Prozy. Potrafili oni dostrzec to zimowe coś zarówno 

w płatkach śniegu o godnym zapamiętania kształcie jak i w wielkich 
przejmujących krajobrazach. Prawie trzydziestu twórców w trzech 
kategoriach wiekowych zawalczyło mrozem i piórem o literackie 
nagrody wyłonione przez Jurora Jarosława Nowosada.

Oto wyniki:
Szkoły podstawowe: 

 I miejsce: „Babcia i jej skarb Autora o godle „Groszek”. (Mateusz 
Kwaśniewski Szkoła Podstawowa JP II Klucze)

 II miejsce: „Karnawał żywiołów” Autora o godle „Bambino”. 
(Małgorzata Klich Szkoła Podstawowa Osiek)

 III miejsce: „Zaczarowany klucz” Autora o godle „Dżupla”. (Oli-
wia Rogóż Szkoła Podstawowa Osiek)

Wyróżnienia: 
 „Trzymał, jakby nigdy nie miał puścić” Autora o godle „Barbra”. 

(Barbara Bąchór Publiczna Szkoła Podstawowa Witeradów)
  „Miłość zakazana” Autora o godle „Wafelek”. (Zuzanna Kubańska 

Publiczna Szkoła Podstawowa Witeradów)
  „Rozterki Bożenki” Autora o godle „Fistaszek”. (Błażej Boruń 

Szkoła Podstawowa JP II Klucze)
 Wyróżnienie specjalne „Niesamowity flaming” Autora o godle 

„Grizzly”. (Nadia Kucharczyk Szkoła Podstawowa nr 9 Olkusz)

Gimnazja: 

 I miejsce: „Zaśmiej się ze zmory, a odfruną złe potwory” Autora 
o godle „Perła”. (Daria Marzec o. gimn.Klucze)

 II miejsce: „Gdy się kocha, czas nie gra roli” Autora o godle „Bra-
tek”. (Zuzia Jurkiewicz o.gimn. Klucze )

 Dwa równorzędne III miejsca: „Po burzy zawsze wychodzi słoń-
ce?” Autora o godle „Kola” (Julia Piłka o. gimn. Klucze)
„Tak daleko… i tak blisko” Autora o godle „Agawa”. (Martyna Le-
śniak o. gimn.Klucze)

Dorośli: 

 I miejsce: „Luca” Autora o godle „Wczoraj”. (Monika Zięba Podli-
pie)

 II miejsce: „Kartka ze schroniskowego notatnika” Autora o godle 
„Tibi – 3079”. (Remigiusz Żak Zawiercie)

 III miejsce: „Jak można stracić ukochanego na pierwszym balu” 
Autora o godle „Marynika”. (Józefa Krawczyk Krzykawka).

„Dziękuję wszystkim Autorom za udział w konkursie i za to, że piszą. 
I jeszcze jedna przyjacielska rada. Wiem, że wszyscy czytacie, zatem czy-
tajcie dalej! A gdy czytacie, nie tylko śledźcie fabułę, ale też wracajcie 
później do ulubionych fragmentów i przyjrzyjcie się im uważnie. Jak au-
tor poprowadził dialog? Jak w kilku zdaniach opisał osobę, sytuację, oto-
czenie lub nastrój chwili? Jak opisuje sytuacje spokojne, statyczne, a jak 
dynamiczne, w których dużo i szybko się dzieje? Mam zresztą wrażenie, 
że wielu z Was już to robi. To widać w Waszych tekstach. Kiedyś ktoś 
powiedział: „zanim napiszesz wiersz, przeczytaj co najmniej dwa; zanim 
spróbujesz opublikować wiersz, przeczytaj co najmniej dwieście”. Myślę, 
że to samo dotyczy prozy. Pozdrawiam wszystkich Piszących! „-napisał 
w otwartym liście do autorów juror Jarosław Nowosad – znany olkuski 
prozaik i poeta.   Piękno słowa dopełniła wystawa pięknych zdjęć Barba-
ry Lewandowskiej-mistrzyni karate i fotografii artystycznej.  

Beata Bazan-Bagrowska

Należy to powtórzyć!

W nowy rok weszliśmy dużym wydarzeniem kulturalnym. 
9 lutego 2018 roku nasz bolesławski dwór podał zapro-
szonym gościom potrawę z najwyższej półki…”. Po raz 
pierwszy w  Centrum Kultury w Bolesławiu Bolesławiu 

- Operetka „Od Czardasza do Kankana”! 

To było świetne widowisko z dużą ilością muzyki, tańca i humoru 
w wykonaniu Teatru Muzycznego „Iwia”. 
Uteatralniona operetka , swój radosny, wesoły, czasem melancholijny 
i miłosny charakter, zawdzięczała  wyśmienitej grze aktorów, śpiewa-
ków i tancerzy sceny muzycznej – Izabeli Witwickiej, Katarzynie Gu-
aran, Sylwii Frączek, Jarosławowi Bieleckiemu i Jakubowi Klichowi., 
jak również ich umiejętności w zjednywaniu i integrowaniu się z wi-
dzem. Muzyczna opowieść rozgrywa się w salonach dwojga arystokra-

tów, którzy znudzeni codziennością postanawiają uciec w tajemnicy 
przed wszystkimi w nieznane. Tym samym pozostawiają obowiązki 
gospodarzy swojemu lokajowi i pokojówce...Zabawne sytuacje po-
między dwojgiem służących oraz ich namiętność i przekorna miłość 
do siebie, stają się doskonałą historią, na tle której rozbrzmiewają naj-
piękniejsze melodie z operetek tj: „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka 
Czardasza”, „Hrabina Marica” i wielu innych...
Był wspaniały śpiew i imponujące układy choreograficzne. Nic dziw-
nego, że licznie zgromadzona publiczność nagrodziła wykonawców 
owacją na stojąco. 
-Dziękujemy za piękne, wzruszające i bardzo energetyczne przedsta-
wienie!
-Było cudownie, więcej prosimy  o więcej!
-Należy to powtórzyć! -tak komentowały występ osoby z publiczności.
Cieszy fakt zarówno wysokiego poziomu Operetki jak i adekwatnej 
reakcji odbiorców.  Foto-relacja na okładce aktualnego numeru "Bole-
sławskich Prezentacji" 

BBB

Laureaci XXII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bolesławska Zima Prozy.
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Cieszmy się każdym dniem
Podsumowanie 5- letniej kadencji Zarządu Koła Terenowego PZERiI w Bolesławiu

Wesołe jest życie emeryta
robi co chce dużo czyta
żyje bez ograniczeń rozkazów
pełna swoboda zero zakazów
kiedy chce to wstaje
szef poleceń nie wydaje
to nic że plecy bolą
to nic że łamie w stawach
liczy się to że nie trzeba
do pracy się wyprawiać
można bujać w obłokach
spacerować po górskich stokach
zażywać kąpieli w jeziorze
podziwiać wzburzone morze
oraz cudowne widoki
nad Morskim okiem

(A.A.Bednarek)

A ,,że to wszystko prawda przekonacie się Pań-
stwo czytając poniższy tekst:

Zarząd wybrany 13.XII.2012r od razu ostro 
wziął się do pracy, bo chociaż jak zwykle rok 
2013 rozpoczął „Bal Karnawałowy” jest to rok 
niezwykły, bo „Jubileuszowy”, więc Zarząd po-
dejmuje uchwałę o wykonaniu sztandaru, który 
będzie ukoronowaniem 50-letniej działalności 
Koła, określając termin wręczenia na spotkaniu 
z okazji Dnia Seniora w dniu 30 listopada.
Aby tak doniosła chwila była udokumento-
wana, członek zarządu Józefa Krawczyk, po-
dejmuje się wykonania Kroniki, odtwarzając 
historię Koła od 1963 r.

Najlepsze życzenia, to marzeń spełnienia.
Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia…
Wiek emerytalny po to jest nam dany,
By realizować … niespełnione plany.

W międzyczasie zarząd organizuje wielo-
dniowe pobyty zdrowotne i wypoczynkowe: 
w górach - w Białym Dunajcu, Rabce, Poro-
ninie i nad morzem - w Krynicy Morskiej, 
Mrzeżynie, w Ustroniu Morskim i Dźwirzy-
nie, wyjazd wielodniowy do Wiednia do pała-
cu Schonbrunn i na wzgórze Kahlenberg . Po 
powrocie część członków jedzie do Bułgarii na 
Złote Piaski, do Neseber, Warny i Słonecznego 
Brzegu, a część do Chorwacji do Puli . 
Na tym nie kończą swych wojaży, bo niebawem 
46 osobową grupą wyruszają do Berlina, zwie-
dzają po drodze miasto Kopernika Toruń i Ko-
łobrzeg, gdzie zaliczają rejs po Bałtyku. 
W Berlinie zwiedzają Muzeum Holokaustu 
i podziwiają zabytki oraz poznają historię mia-
sta z okien autokaru.

Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia,
Tylko łykać życie i się delektować.
Brać wszystko co jeszcze do wzięcia zostało
Póki posłuszeństwa nie odmówi ciało.

 Nareszcie niezapomniana chwila. 30 listopad 
2013r uroczyste wręczenie Sztandaru w obec-
ności przedstawicieli władz samorządowych, 
związkowych, fundatorów gości zaproszonych 
i członków Koła . Prowadząca dyrektor Cen-
trum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bole-

sławiu. Barbara Rzońca wita przybyłych gości 
i odczytuje listę fundatorów, a członek Zarządu 
Józefa Krawczyk przedstawia w skrócie historię 
powstania PZERiI w gminie Bolesław . 
Złoto- błękitny Sztandar z logo Związku na 
przednim i z herbem Bolesławia na płacie tyl-
nym, opisuje z-ca przewodniczącego Jan Stra-
szak i Sztandar z rąk przewodniczącej ZO.PZE-
RiI w Krakowie Wandy Szelągowskiej i wójta 
gminy Bolesław p.Ryszarda Januszka przej-
muje przewodniczący Koła Tadeusz Rodasik. 

Chór Kantare z Centrum Kulturyim. Im. Marii 
Płonowskiej w Bolesławiu śpiewa Rotę. Stwa-
rza to podniosły, uroczysty nastrój. Stoimy na 
baczność wzruszeni.

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski ród,
królewski szczep piastowy.”

Poczet sztandarowy - chorąży Suwalski Tade-
usz, który przyrzeka Sztandar chronić, dbać 
o niego i godnie reprezentować PZERiI oraz 
gminę Bolesław. z asystą Stanisławem Hejczy-
kiem i Adamem Kubańskim wyprowadzają 
sztandar ,a zebrani wznoszą toast szampanem. 
Była to najwspanialsza chwila dla naszego 
Związku . Od tej chwili Sztandar towarzyszy 
naszym członkom w ich ostatniej drodze…

Życzymy Wam odwagi i siły,
by porywać się na cele i zmiany,
które z pozoru wydają się trudne,
a później wprost wymarzone,
realizacji planów i nowych marzeń,
i kolejnych natchnień – jak fale ,które pchają 
statek do przodu.

W następnych latach organizowaliśmy wiele 
wyjazdów jedno i wielodniowych na turnusy 
zdrowotne, świąteczne i wycieczki turystyczno-
-krajoznawcze krajowe i zagraniczne. Wyjazdy 
zagraniczne: do Włoch, Czarnogóry, Bośni 
i Hercegowiny na wodospady Una i do mia-
sta solnego Ston otoczonego małym murem 
chińskim, do Chorwacji, gdzie uczestniczymy 

Zbierając wspomnienia...



Bolesławskie Prezentacje  ∠  02/2018 (194)

| 7 

w wyborze Miss Croatia i ,zwiedzamy wyspę 
Krk i Korćulę , poznajemy wiatr bora bora 
i zwiedzamy Dubrownik. Do Megjugorie na 
górę Objawień, do Mosaru, Włoch z rejsem 
po Morzu Śródziemnym i Wenecji z pałacem 
dożów i Bazyliką św. Marka, do San Marino 
najstarszej republiki położonej na 3 wzgó-
rzach góry Tytan, do Asyżu miasta św. Fran-
ciszka, do Rimini z mostem Tyberiusza, do 
Rzymu z Bazyliką św. Piotra i grobem papie-
ża Polaka ,na Węgry do szlifierni diamentów 
w Budapeszcie, do Szwajcarii Saksońskiej 
i Drezna z Galerią Zwingera, , pozwoliły 
poznać historię, kulturę i obyczaje innych 
narodów a wyjazdy na jedno i wielodniowe 
wycieczki krajowe do: Rewala, Szczecina , 
Niechorza, Trzęsacza, Łodzi, na Roztocze 
do Biłgoraju, Łańcuta, Leżajska, Szczebrze-
szyna, Krasnobrodu , Zamościa miasta So-
biepana i królowej Marysieńki żony Jana III 
Sobieskiego, ze Starym Miastem wpisanym 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO, do Lublina gdzie na każdym kroku 
spotykamy ślady bytności wielu znanych Po-
laków , do Majdanka z Muzeum Pamięci , do 
Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Kozłówki 
z pięknie zachowanym pałacem Zamoy-
skich, do Sandomierza królewskiego miasta  

nazywanego „Małym Rzymem” z racji poło-
żenia na 7 wzgórzach i w Bieszczady szlakiem 
bieszczadzkich „zakapiorów” ,”smoluchów”, 
drewnianych cerkwi, nad Solinę oraz do 
Komańczy miejsca odosobnienia kardyna-
ła Wyszyńskiego, do Karpacza ze świątynią 
Wang i Szklarskiej Poręby z Chatą Waloń-
ską, do Sanoka z galerią obrazów Zdzisława 
Beksińskiego i skansenem oraz wycieczki 
tzw. „Szlakiem Orlich Gniazd” pozwoliły 
uzupełnić wiedzę o kraju ojczystym. Szu-
kaliśmy złota w Złotym Stoku i chociaż nic 
nie znaleźliśmy, wróciliśmy z „Certyfikatem 
Poszukiwaczy Złota”. Zdobyliśmy Śnieżkę 
i przekroczyliśmy Rubikon. Nasze cykliczne 
comiesięczne wyjazdy do Solca Zdroju na 
Baseny Mineralne i wanny siarkowe uspraw-
niają nam krążenie, uelastyczniają stawy 
i wracają nam siły witalne. Po takich kura-
cjach siarkowo-mineralnych mamy energię 
do udziału w corocznych spotkaniach na 
Reczkowym w Krzykawce z okazji powi-
tania i pożegnania lata, spotkania integra-
cyjne w plenerze przy muzyce i pieczonych 
kiełbaskach, czy spotkaniach z okazji Dnia 
Seniora lub zabawach karnawałowych. Bie-
rzemy również czynny udział w życiu miesz-
kańców gminy, uczestnicząc w świętach  

państwowych z naszym pocztem sztandaro-
wym oraz w imprezach cyklicznych i okolicz-
nościowych. Wielu naszych członków zosta-
ło studentami Akademii Aktywnego Seniora, 
która otworzyła swe podwoje w Centrum 
Kultury dzięki dyrektor Centrum Barbarze 
Rzońca i wójtowi. Krzysztofowi Dudzińskie-
mu. Nasze działania dokumentujemy w Kro-
nice prowadzonej przez Józefę Krawczyk.

Publikujemy również artykuły z życia emerytów 
w lokalnej prasie ”Bolesławskie Prezentacje”

 Staraliśmy się sprostać oczekiwaniom naszych 
członków. Na ile nam się to udało ocenili nasi 
członkowie na zebraniu sprawozdawczo-wy-
borczym w dniu 13.XII. 2017r wybierając nas 
na następną kadencję. Skład Zarządu :
Tadeusz Rodasik przewodniczący , Jan Straszak 
– z-ca, Józefa Krawczyk – sekretarz i kronikarz, 
Stanisław Hejczyk – skarbnik, Irena Perek – 
członek zarządu, Zbigniew Rudawski – czło-
nek zarządu. 
 Jest to dla nas wielki zaszczyt. Postaramy się 
nie zawieść. 
Dziękujemy za zaufanie.  

 Pięknych wspomnień wysłuchała: BBB
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Marzenia w zasięgu… selfie stick
Ach, gdyby rok szkolny składał się tylko z wakacji… - marzą uczniowie.

A dzień w szkole z przerw międzylekcyjnych… - dodają drudzy.

To wtedy dopiero zaczęłoby się szkolne życie – puentują zgodnie.

Nauczyciele Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Krzykawie wy-
szli tym marzeniom naprzeciw i wdrażają autorski program „Art-
-minutes, czyli kreatywnie na przerwie”.
Nie wystarczy bowiem teraz patrzeć, słuchać i pisać. Nauce sprzyja 
ruch całego ciała, zaangażowanie wszystkich zmysłów i bezpośred-
nie relacje międzyludzkie.

Bezpieczne korytarze
Możliwość zostawiania plecaków w salach lekcyjnych zwiększyła 
przestrzeń i bezpieczeństwo na korytarzach. Dodatkowo ucznio-
wie uczą się planować i organizować swój czas, a jest w czym wy-
bierać.

Muzyczna biblioteka
Panie Beata Probierz i Justyna Wdowik oferują dzieciom Karaoke 
w bibliotece. Z pewnością zrodzą się z tego treningu nowe talen-
ty muzyczno – wokalne. Do tego pogłębienie znajomości tekstów 
piosenek i artystycznego wyrazu utworów to same korzyści. Dla 
miłośników czytania przeznaczone są stanowiska do lektury ulu-
bionych książek lub przesłuchiwania audiobooków. 

Piętro wielu wymiarów
Na drugim piętrze można potańczyć z gwiazdami czy śpiewać 
w języku angielskim. Zaś dla zmęczonych ruchem chwila zadu-
my przy Ścianie Przemyśleń, gdzie znajdują się cytaty, sentencje, 
aforyzmy i przysłowia. Czytelnicy i myśliciele mogą tam też zo-
stawić swój komentarz lub dodać własne spostrzeżenie. Niektórzy 
zachwycają się próbą maszynopisania przy Biurku Twórcy. Nato-
miast śmieszne dodatki w budce telefonicznej, w której też można 
„rozmawiać” 

przez zabytkowy telefon ze słuchawką, potrafią rozweselić każdą 
twarz i każde zdjęcie. Tymi działaniami opiekują się panie Joanna 
Sosnowska i Magdalena Pichlak. 
Takie rozładowywanie stresu i emocji podczas przerwy przyczynia 
się do zwiększenia koncentracji na lekcji i chętnego podejmowa-
nia się kolejnych wyzwań edukacyjnych.

Słodka nauka
Pod okiem pani Beaty Jurczyk – Szotek uczniowie uczą się samo-
dzielności w przyrządzaniu szybkich przekąsek i ciepłych napojów. 
Do tego garść informacji ze świata nowinek technicznych pobu-
dza trawienie oraz poprawia apetyt na odkrycia i doświadczenia 
naukowe z wykorzystaniem prenumerowanych czasopism. Nawet 
zadanie z matematyki staje się słodką niespodzianką… Skonstru-
owanie ludzika z recyclingowych materiałów to ekologiczna przy-
jemność pozwalająca opanować znajomość znaków drogowych.

Takie przerwy śródlekcyjne to spora dawka dobrych emocji i pa-
liwa dla mózgu do dalszej wytężonej pracy. Jest to też przyjemne 
ograniczenie nadmiernego korzystania ze smartfonów, a przede 
wszystkim możliwość spotkania z rówieśnikami i pogłębienia więzi 
międzyludzkich.

Pomimo…
Mimo wykutego przez obecnych socjologów określenia dla współ-
czesnej młodzieży jakoby było to „pokolenie pochylonych głów”, nasz 
zespół oferuje alternatywne metody spędzania wolnego czasu. 
Wierzymy, że uda nam się wychować pokolenie artystów, twórców, 
naukowców i myślicieli, którzy będą wdrażać innowacyjne metody 
w różnych dyscyplinach naukowych.

Magdalena Pichlak
Nauczyciel Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE:
LEK. MED. PSYCHOTERAPEUTA

PSYCHOLOG

RADCA PRAWNY

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

DYŻURY INTERWENCYJNO – WSPIERAJĄCE

Zapraszamy po bezpłatną , profesjonalną pomoc, poradnictwo  

i doradztwo w zakresie uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

PUNKT  
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH  

I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Bolesław ul. Główna 46 (GOPS)  

tel. 32 62-00-126
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Park w nowej odsłonie

W
ielkimi krokami zbliża się za-
kończenie rewitalizacji parku 
przy Dworku w Bolesławiu. 
Ten zabytkowy teren, stano-

wiący swoistą wizytówkę naszej miejsco-
wości, rozkwita z miesiąca na miesiąc. 
W ramach prowadzonych prac niedaw-
no wykonano alejki. Z myślą o najmłod-
szych mieszkańcach gminy powstanie 
tutaj także plac zabaw. 

Najbardziej rozpoznawalny obiekt w na-
szej gminie coraz bardziej zmienia swoje 
oblicze. Miesiące wytężonej pracy przy-
noszą teraz swoje zasłużone efekty. Rewi-
talizacja wkracza w decydującą fazę. Już 
niedługo pojawią się tutaj nowe ławeczki 
oraz kosze na śmieci. 

 Realizacja projektu przebiega zgod-
nie z planem. Najtrudniejsze zadania 
mamy już za sobą. Zostały ostatnie pra-
ce i nasadzenia. Wkrótce rozpocznie się 
montaż elementów małej architektury 
– wylicza Krzysztof Dudziński, Wójt 
Gminy Bolesław.

Na terenie obiektu dokonano wycinki 
drzew, które były w najgorszym stanie. 
Kolejnym etapem prac będzie obsadzenie 

zieleni. Dzięki tym działaniom przestrzeń 
ta stanie się lepszym miejscem do rekre-
acji. Już za niedługo mieszkańcy będą mo-
gli w pełni korzystać z nowych atrakcji.  

 Chcemy, aby park przy bolesławskim 
Dworku był miejscem, gdzie można 
spędzić miło czas na spacerach wśród 
zabytkowych drzew. Zależy nam na 
tym, aby stworzyć przestrzeń dla całej 
rodziny, z dala od otaczającego nas na 
co dzień betonu i asfaltu – dodaje Wójt 
Krzysztof  Dudziński.

Jak już wspominaliśmy,  niedawno na 
terenie parku wybudowano alejki. Ich 
nawierzchnia wykonana została ze żwiru 
porfirowego. Rozwiązanie takie zostało 
uzgodnione z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków.

 Park w całości objęty jest ochroną kon-
serwatorską i jego modernizacja prze-
biega z zachowaniem historycznego 
charakteru terenu. Z tego właśnie po-
wodu alejki w parku utwardzone zo-
stały naturalnymi materiałami, a nie 
kostką brukową – tłumaczy Krystyna 
Kowalewska, Zastępca Wójta Gminy 
Bolesław.

Swoje królestwo będą miały tutaj też ma-
luchy. Pojawi się strefa dla dzieci, wypo-
sażona w szereg atrakcji. Do dyspozycji 
najmłodszych oddane zostaną nowe huś-
tawki i zjeżdżalnie. Dla pomysłodawców 
tego rozwiązania istotną kwestią było tak-
że bezpieczeństwo. Dlatego obiekt będzie 
w pełni oświetlony i monitorowany. 

Rewitalizacja byłaby niemożliwa w takim 
zakresie, gdyby nie zewnętrzne dofinan-
sowania, o które pieczołowicie zabiegały 
władze gminy. Przypomnijmy, że prace 
związane z uporządkowaniem zieleni i in-
wentaryzacją miejscowego drzewostanu 
uzyskały dotację z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Rewitalizacja parku była zaś częścią pro-
jektu, który otrzymał unijne dofinanso-
wanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020. Cała inwestycja 
ma zostać zrealizowana do końca maja bie-
żącego roku.   

Kolejne inwestycje drogowe przed nami 

N
ie zwalniamy tempa! Nadchodzący rok stanowić będzie okres wzmożonej pracy w wielu dziedzinach. Modernizacja, bieżące 
remonty oraz budowa nowych odcinków infrastruktury drogowej to jedne z najważniejszych zadań inwestycyjnych, które 
stoją przed Gminą Bolesław. 

Minione trzy lata były w naszej gminie okresem wzmożonej pracy. 
Wśród wielu inwestycji znalazły się także zadania realizowane na 
traktach gminnych i powiatowych. Od początku 2015 roku nasz 
samorząd wyremontował wiele odcinków dróg, które dotychczas 
ulegały coraz większemu zniszczeniu. 

 Jednym z pierwszych problemów, z jakim musiałem się zmierzyć 
obejmując stanowisko Wójta były tematy związane z drogami. 
Rozmawiałem z wieloma mieszkańcami, którzy zgłaszali swo-
je krytyczne uwagi dotyczące stanu technicznego ulic na terenie 
naszej gminy. Dlatego razem z pracownikami Urzędu Gminy 

dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotować niezbędną doku-
mentację, znaleźć dofinansowanie i zabezpieczyć wkład własny 
w budżecie dla planowanych inwestycji. Dzięki wspólnemu wysił-
kowi udało nam się zmodernizować wiele kilometrów okolicznej 
infrastruktury – podkreśla Krzysztof Dudziński, Wójt Gminy 
Bolesław.

Działania te w znaczący sposób ułatwiły komunikację i poprawiły 
komfort jazdy. Władze naszego samorządu nie zamierzają jednak 
na tym poprzestać. Również w bieżącym roku na drogowców cze-
ka szeroki front robót.  cd . str. 9  ∠
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Centrum Bolesławia do przebudowy

Jednym z kluczowych punktów na mapie naszej sieci drogowej 
jest trakt biegnący przez centrum Bolesławia. Stanowi on ważną 
arterię, przez którą z roku na rok jeździ coraz więcej samochodów. 
Są to zarówno auta osobowe, jak i ciężarówki. Dlatego największą 
inwestycją drogową w tym roku będzie przebudowa części ulic 
Głównej i Laskowskiej w Bolesławiu. Prace odbędą się na dwóch 
odcinkach. Pierwszy, o długości około 1,5 km, biegnie od skrzyżo-
wania z Drogą Krajową nr 94 do skrzyżowania z Drogą Powiatową 
nr 1073K. Drugi, liczący około 1,4 km, ciągnie się od skrzyżowa-
nia z Drogą Powiatową nr 1068K do skrzyżowania z DK94. 

 Jest to droga powiatowa a nie gminna, dlatego przedsięwzięcie to bę-
dzie realizowane przez Powiat Olkuski. Mając na uwadze komfort 
i bezpieczeństwo mieszkańców, od początku wspieramy tą inwestycję, 
zarówno od strony projektowej, jak i organizacyjnej. Gmina Bole-
sław będzie też współfinansować realizację tego zadania – tłumaczy 
Krystyna Kowalewska, Zastępca Wójta Gminy Bolesław.

Prace obejmą przebudowę oraz wzmocnienie warstw konstruk-
cyjnych nawierzchni oraz modernizację istniejących i budowę 
nowych chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych 
i ciągów pieszo-rowerowych. Wyremontowane zostaną także zato-
ki autobusowe i postojowe oraz indywidualne i publiczne zjazdy 
z drogi. Przebudowie ulegną skrzyżowania z drogami bocznymi. 
Inwestycja obejmie również: oświetlenie, kanalizację deszczową 
i system odwodnienia.

Duże zmiany na mniejszych drogach

Władze naszego samorządu podkreślają, że zależy im na zrówno-
ważonym rozwoju całej gminy. Dlatego oprócz dużych inwestycji 
drogowych prowadzone są także prace na mniejszych szlakach ko-
munikacyjnych. Przykładami takich działań są m.in. remonty dróg 
dojazdowych i modernizacja bocznych traktów prowadzących 
w kierunku dalej położonych domów jednorodzinnych. 

W nadchodzącym roku nowej nawierzchni doczekają się miesz-
kańcy drogi znajdującej się przy lesie nieopodal ul. Kluczewskiej. 
Inwestycja obejmie uzupełnienie istniejącej podbudowy, wyko-
nanie rowu odwadniającego oraz wykonanie nowej nawierzchni.  
Jej wartość to ponad 96 tys. zł.

Kolejnym tego typu zadaniem jest budowa nowej drogi pomiędzy 
ul. Wyzwolenia i ul. Ponikowską. Będzie ona stanowić uzupełnie-
nie istniejącej sieci ulic oraz dogodny dojazd do znajdujących się 
w tym rejonie działek.

 Mieszkańcy od dawna sygnalizowali potrzebę stworzenia takiego 
łącznika. Budowa tej drogi zdecydowanie poprawi komunikację 
w tej części gminy. Ułatwi też dojazd właścicielom posesji i stano-
wić będzie impuls do rozwoju budownictwa w okolicy – podkre-
śla Wójt Krzysztof Dudziński.

Jest to inwestycja, której realizacja przebiegać będzie w kilku eta-
pach i rozłoży się w czasie.  W pierwszej kolejności konieczne 
jest uzbrojenie terenu. Prace rozpoczną się więc od wykonania 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. Cały projekt 

ul. Ponikowska – Wyzwolenie

ul. Laskowska

ul. Przt lesie
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Modernizacja boiska w Krzykawie

K
olejny obiekt w naszej oko-
licy ma szanse przejść grun-
towną metamorfozę. Zarząd 
Województwa Małopolskie-

go ogłosił konkurs, w ramach którego 
samorządy mogą ubiegać się o środ-
ki na modernizację infrastruktury 
sportowej. Władze Gminy Bolesław 
aplikują o dofinansowanie remontu 
boiska przy Zespole Przedszkolno - 
Szkolnym w Krzykawie.

Nowy rok przynosi nowe możliwości dla 
naszej gminy na pozyskanie zewnętrznych 
środków.  Przedmiotem przedsięwzięcia, 
które Gmina Bolesław chce zrealizować 
w ramach programu „Małopolskie Bo-
iska”, jest modernizacja obiektu przy szkole 
w Krzykawie. Wysłużone boisko, z którego 
od pokoleń korzystają dzieci z okolicznych 
domów, może zyskać nowy blask. 

 Naszym priorytetem jest zapewnienie 
dzieciom i młodzieży z Gminy Bolesław 
jak najlepszych warunków do nauki 
i rozwoju. Konsekwentnie i systematycz-
nie prowadzimy więc działania, które 
mają temu celowi służyć. Realizujemy 
różnego rodzaju remonty, modernizacje 

i rozbudowy. Kupujemy też nowy sprzęt 
dla szkół. Każda inwestycja w rozwój 
dzieci jest także inwestycją w rozwój ca-
łego naszego społeczeństwa – tłumaczy 
Krzysztof Dudziński, Wójt Gminy Bo-
lesław.

Przypomnijmy, że na przestrzeni ostatnich 
lat w placówce w Krzykawie wykonano ka-
pitalny remont sali gimnastycznej. Szkoła 
została również gruntownie zmoderni-
zowana pod kątem ochrony przeciwpo-
żarowej. Dzięki zaangażowaniu lokalnej 
społeczności i przy pomocy osadzanych 
z Zakładu Karnego w Trzebini w budynku 
odnowiono także szereg innych pomiesz-
czeń. Teraz przyszedł czas na boisko spor-
towe oraz bieżnię.

W styczniu bieżącego roku władze gminy 
złożyły wniosek o dofinansowanie w ra-
mach projektu „Małopolskie Boiska” re-
alizowanego przez Urząd Marszałkowski 
w Krakowie. Program zakłada likwidację 
niebezpiecznych nawierzchni: asfalto-
wych, betonowych, żużlowych itp. Każda 
gmina może ubiegać się o dofinansowanie 
jednego obiektu na swoim terenie. Na in-
westycję można zdobyć połowę jej war-
tości, ale nie więcej niż 200 tys. złotych. 

Łączna pula środków, którą samorząd wo-
jewódzki zamierza w tym roku wydać na 
ten cel, to aż 9 mln zł.

 Dla mnie i moich współpracowników 
oczywistym jest to, że  skoro nadarza się 
szansa na zdobycie pieniędzy na remont 
boiska, to trzeba ją wykorzystać. Zawsze 
podkreślam, że dofinansowania z krajo-
wych i europejskich funduszy stanowią 
trampolinę, dzięki której możemy przy-
spieszyć rozwój naszej gminy – podkre-
śla Wójt Krzysztof Dudziński.

Głównym elementem planowanej moder-
nizacji będzie wymiana dotychczasowej 
nawierzchni oraz roboty rozbiórkowe. Po-
nadto zostanie wybudowana skocznia do 
skoków w dal, piłkochwyty oraz urządze-
nia do gier zespołowych. Wokół obiektu 
pojawią się nowe siedziska. Teren zyska też 
atrakcyjną, zieloną szatę roślinną.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 458 
tys. zł. Dofinansowanie ze środków  Wo-
jewództwa Małopolskiego na ten cel może 
wynieść 182 tys. zł. Realizacja zadania uza-
leżniona jest od wyników konkursu, pro-
wadzonego przez Urząd Marszałkowski 
w Krakowie.   

przewiduje budowę nowych zjazdów indywidualnych do pose-
sji oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącymi drogami. Wzdłuż 
traktu powstanie także kanalizacja deszczowa oraz odcinek rowu 
otwartego stanowiącego odbiornik wód opadowych. Prace obej-
mą także przebudowę sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, 
budowę oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczenie istniejącej 
infrastruktury podziemnej. Wartość przedsięwzięcia opiewa na 
ponad 2 mln 730 tys. zł.

Ćwierć miliona na prace bieżące

Oprócz modernizacji i budowy nowych traktów, bardzo istotną 
kwestią jest także należyte utrzymanie istniejącej sieci dróg. Dlate-
go w naszej gminie na bieżąco prowadzone są działania, które mają 
podnieść bezpieczeństwo ich użytkowników. Polegają one m.in. na 
cząstkowych remontach i wypełnianiu ubytków nawierzchni masą 
bitumiczną. Ale to nie wszystko. Na pracę drogowców składa się: 
udrożnianie przepływu wód, czyszczenie rowów odwadniających 
i studzienek ściekowych oraz koszenie poboczy. Do ich zadań na-

leży także dbanie o znaki drogowe i progi zwalniające. W tym roku 
budżet na ten cel wynosi 250 tys. zł.

By było bezpieczniej!

Problem remontów i utrzymania lokalnych dróg to jedna z najważ-
niejszych kwestii, z jakimi zmagają się samorządowcy w całym kra-
ju. Skutki działań podejmowanych w tej dziedzinie dotykają nas 
wszystkich. 

Władze Gminy Bolesław traktują tę sprawę priorytetowo. Dlatego 
z roku na rok prowadzane są kolejne inwestycje, które mają na celu 
poprawę jakości lokalnej sieci dróg. Wszystko po to, aby zapewnić 
bezpieczeństwo kierowców i dobrą komunikację pomiędzy po-
szczególnymi miejscowościami.   
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Chociaż półkolonie to ferie na cały gwizdek!

F
erie to ulubiony czas Naszych Pociech. Często zastanawiamy 
się, jak zagospodarować te dwa zimowe tygodnie naszym dzie-
ciom, by odpoczęły od zajęć szkolnych, a zarazem efektywnie 
i twórczo spędziły czas. 

Centrum Kultury w Bolesławiu jak co roku zaprosiło  dzieci do 
spędzenia czasu na różnorakich atrakcjach  formie półkolonii  
w naszych dworach: w Bolesławiu i Krzykawce. Dla dzieci i mło-
dzieży przygotowano dużo ciekawych zajęć i wycieczek.

Nasi półkoloniści byli na lodowisku, kinie, w schronisku. Pośród za-
jęć muzycznych, plastycznych ,tanecznych znalazło się miejsce  na 
pouczającą prelekcję policjantów z Komisariatu Policji w Bukownie.

Nawet rodzice zazdrościli!   
BBB
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