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KOSZYCZEK WYPEŁNIONY kurczakami

C
entrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu za-

prosiło osoby w różnym wieku do wzięcia udziału w kon-

kursie „Koszyczek wypełniony kurczakami”. Jego celem 

było pielęgnowanie tradycji, sięganie do kultury ludowej, 

tradycji świąt wielkanocnych, a także rozwijanie wyobraźni 

u dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez twórcze spędzanie cza-

su z całą rodziną i bliskimi. 22 marca 2018 roku rozstrzygnięto 

ten nie codzienny konkurs.

Oto wyniki:
Kategoria Przedszkola:

I miejsce Grupa Pszczółki Przedszkole w Krzykawie, I miejsce 

Przedszkole w Bolesławiu, II miejsce Grupa Misie Przedszkole 

w Laskach, II miejsce Grupa Starszaki Przedszkole w Podlipiu,  

III miejsce Grupa Maluchy Przedszkole w Podlipiu, III miejsce 

Witaminki Przedszkole w Bukownie

Wyróżnienia:

Grupa „Biedronki” Miejskie Przedszkole w Bukownie ul. Sław-

kowska, Grupa Motylki Miejskie Przedszkole w Bukownie ul. 

Niepodległości, Grupa „Biedronki” Przedszkole w Laskach, Gru-

pa „Kreciki” Miejskie Przedszkole w Bukownie ul. Niepodległości, 

Grupa „Żabki” Miejskie Przedszkole w Bukownie ul. Niepod-

ległości, Grupa „ Krasnoludki” Przedszkole w Laskach, Grupa 

„Biedronki” Miejskie Przedszkole w Bukownie ul. Niepodległo-

ści, Klub Malucha w Laskach, Grupa Misie Miejskie Przedszkole 

w Bukownie ul. Niepodległości.

Kategoria Szkoły Podstawowe:

I miejsce Klasa I Szkoła Podstawowa w Podlipiu, równorzędne  

I miejsa: Klasa II Szkoła Podstawowa w Podlipiu i „Witeradowiaki 

czyli „Publiczna Szkoła Podstawowa w Witeradowie 

Kategoria Indywidualna:

I miejsce Kacper Kluczewski Szkoła Podstawowa Osiek, II miejsce 

Zuzia Borkiewicz Przedszkole Bukowno, II miejsce Justyna Foryś 

Gimnazjum Bolesław, III miejsce Hania Grzebinoga. 

Wyróżnienia:

Natalia Gomółka Szkoła Podstawowa Bolesław, Kinga Kardaś 

Szkoła Podstawowa Osiek, Maria Kulawik Szkoła Podstawowa Ko-

smolów, Agnieszka Nocoń Szkoła Podstawowa Braciejówka, Syl-

westra Zięba, Maksymilian Mańczyk Szkoła Podstawowa Osiek, 

Stanisław Kocjan Szkoła Podstawowa Kosmolów.

Kategoria Grupowa Dorośli:

I miejsce KGW Małobądz-Krze i równorzędne I miejsce Rodzina 

Prychodko.

Gratulujemy w imieniu Jury (w skład którego weszły: Barbara 

Rzońca - dyrektor Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bo-

lesławiu, Iwona Skupińska - starszy instruktor d/s plastyki w Cen-

trum Kultury w Bolesławiu, Agnieszka Anioł - organizator w Cen-

trum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu).   

BBB

WIOSNA, ACH TO TY!

C
entrum Kultury w Bolesławiu, Koło Gospodyń Wiejskich 

w Podlipiu, Ochotnicza Straż Pożarna i Samorządowcy Podlipia 

zaprosili 21 marca 2018 roku przed budynek OSP Podlipie kilka 

pokoleń mieszkańców.

Organizatorzy doskonale pamiętali, że jednym ze staropolskich zwycza-

jów opisanych już w XV wieku, jest zwyczaj… Topienia Marzanny. Kukłę 

Marzanny zwykle robiono z wiechcia słomy, grochowin lub konopi, które 

symbolizowały… śmierć i bezruch.. Przyozdabiało się ją wstążkami, kora-

likami i kwiatami. Marzannę podpalało się, a następnie wrzucało się do 

pobliskiej rzeki, co miało symbolizować koniec zimy i początek wiosny. 

Marzanna to ponadczasowe uosobienie zimy oraz śmierci. W kolejnych 

stuleciach obrzęd topienia Marzanny nabierał coraz bardziej zabawowe-

go charakteru. Tak było i w naszym Podlipiu. Pozbywanie się obrzydłej 

już wszystkim Marzanny sołtys Ela Machnik połączyła ze swojskim ogni-

skiem z kiełbaskami i przepięknym kiermaszem wielkanocnym.  

BBB

XL
Wiosna Poetycka

Wyzwanie dla Poetów: nie chodźcie z głową  

w chmurach, ale wejdźcie na poetycki dach  

i napiszcie wiersz niczym muzyka skrzypcowa, prześlijcie  

go do nas na Konkurs

do 14 maja 2018 roku
Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej  

www.gminaboleslaw.pl  

oraz pod numerem telefonu 32 642 40 73

Wspólne Powitanie Podlipiańskiej Wiosny
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Krakowska Grupa Biesiadna w Bolesławiu!

Najlepszym lekarstwem, którego nie sposób przedawkować to... 

życzliwość dla drugiego człowieka.

Uwaga! Powyższe działa nawet trzynastego w piątek! Tego dnia 

w bolesławskim dworze było gwarno, kolorowo i biesiadnie. 

Wszystko za sprawą  Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudziń-

skiego, Przewodniczącej Rady Gminy Bolesław Ewy Dychtoń 

i Dyrektor Centrum Kultury ,na których serdeczne zaproszenie 

przybyła w dworskie progi Krakowska  Grupa  Biesiadnej. Występ 

grupy był wiosennym podziękowaniem Organizatorów za owocną 

współpracę dla naszych Sołtysów, Rad Sołeckich, Kół Gospodyń 

Wiejskich, Samorządowców. Była wspólna wieloletnia, owocna 

praca-przyszedł i czas na jakże integrującą zabawę.

Krakowscy artyści zaserwowali zebranym prócz dobrej muzyki 

liczne anegdoty ,skecze i konkursy.

Wystarczy zerknąć na naszą foto-relację by znów przywołać 

uśmiech na twarzy…  

BBB

WIOSNA na jedwabiach
„Nauczyłam się malować na jedwabiu sama 3 lata temu(…) 

Malowanie na jedwabiu daje nieograniczone możliwości, daje 

wolność i całkowite zatracenie.(…)

To nie tylko obrazy, ale i szale .bluzki .tuniki, poszewki, serwety. 

(…)Pragnę podzielić się moim światem ufając, że zachwyci Was ta 

technika, tak jak mnie” - mówi autorka wystawy. Jej prace tryska 

wiosenną energią, malowaną na jedwabiu.

23 marca bolesławski dwór otulił się subtelną, nastrojową energią 

dzięki wernisażowi wystawy Anny Marchewki-Podbiał. „Malowa-

ne na jedwabiu”, której towarzyszyły: Jarmark Wielkanocny oraz 

wręczenie nagród w konkursie wiosennym...  

BBB
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Informacja w sprawie odbioru odpadów zielonych
Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku dla odpadów zielonych został ustalony limit ich odbioru sprzed nieruchomości. W zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady zielone będą odbie-

rane sprzed posesji w ilości maksymalnie 6 worków o poj. 120 l  każdorazowo, zgodnie z częstotliwością:

 w okresie od maja do października – dwa razy w miesiącu,

 w okresie od listopada do kwietnia – jeden raz w miesiącu.

Nadwyżkę ponad limit właściciele nieruchomości powinni kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczać własnym 

transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym (przy składowisku odpadów), w środy  

i soboty w godzinach 700 – 1300.  

Remonty z pomocą skazanych 
- inwestycją w porządek i wolność

K
olejna ekipa – osadzonych w Zakła-

dzie Karnym w Trzebini wykonuje 

nieodpłatne prace społecznie użytecz-

ne na rzecz naszej gminy Bolesław.

Taka praca to jedno z podstawowych narzędzi 

resocjalizacji, czyli przywracania społeczeń-

stwu ludzi, którzy na jakimś etapie swej życio-

wej drogi nieco pobłądzili.

Gmina Bolesław zaoszczędziła już kilkadzie-

siąt tysięcy złotych, dzięki temu, że nieodpłat-

nie pracują tu skazani z Trzebini. Od początku 

kadencji obecnego wójta Krzysztofa Dudziń-

skiego wyremontowano już w ten sposób kil-

kanaście obiektów, m.in. przedszkola, szkoły, 

remizy, domy wiejskie, budynek oczyszczalni 

ścieków w Laskach , bolesławski urząd. To su-

per pomysł.

Pieniądze inwestuje się tylko w materiały bu-

dowlane, już nie płacąc za wykonawstwo.

Teraz przyszedł czas na prace w budynku 

Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. Wykorzy-

stano tu dawne pomieszczenia dyrekcji i sekre-

tariatu. Powstały w nich nowoczesny gabinet 

logopedyczny oraz nowe pomieszczenie dla 

pani pedagog. Dawny gabinet pedagoga prze-

znaczono na dyżurkę oraz pomieszczenie so-

cjalne dla pracowników obsługi.

Wyremontowano dwie sale lekcyjne: do zajęć 

artystycznych i edukacji wczesnoszkolnej. 

Na dolnym szkolnym korytarzu (między sa-

lami matematyczną a informatyczną) zostało 

zamurowane niepotrzebne przejście. W tych 

salach odbędą się jeszcze drobne prace remon-

towe. Kończy się remont dawnego zaplecza 

chemicznego. W nowo powstałym (nieza-

leżnym) gabinecie odbywać się będą zajęcia 

indywidualne. Jeszcze tylko kilka poprawek 

malarskich na szkolnych korytarzach i malo-

wanie szkolnej auli. 

- Nasza szkoła pięknieje w oczach. Skazani są 

bardzo pomocni i uczynni. Pomagają przeno-

sić i skręcać meble, wykonują także drobne 

prace remontowe w różnych częściach szko-

ły. Bardzo przykładają się do pracy. Dbają 

o każdy szczegół, zabezpieczają podłogi i inne 

sprzęty przed zniszczeniem, sprzątają po sobie. 

Pracę skazanych nadzoruje p. Włodek Czer-

niak, który sam wkłada wiele serca w remonty. 

Nieraz zdarzyło się, że pracował wraz z pana-

mi, by szybciej zakończyć zaplanowaną pracę 

-twierdzą zgodnie Agata Borkiewicz i Mał-

gorzata Dyrda-dyrektor i zastępca dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Bolesławiu.

Cieszy fakt, że w pięknym budynku naszej 

podstawówki pięknie współgrają tradycja 

z dobrze pojętą nowoczesnością.    

BBB

”
Małopolskie boiska” – Krzykawa, to też Małopolska!

„Małopolskie boiska” to projekt  Wojewódz-

twa Małopolskiego mający na celu dofinanso-

wanie remontów boisk przyszkolnych. Dzięki 

tym środkom w 58 małopolskich gminach 

boiska szkolne zmienią się nie do poznania.

Gmina Bolesław pozyskała 177  090 zł na 

modernizację boiska szkolnego przy Zespole 

Przedszkolno – Szkolnym w Krzykawie. Pro-

mesę na to zadanie odebrał właśnie wójt Gmi-

ny Bolesław Krzysztof Dudziński, wójta więc 

pytamy o przewidywany zakres prac:

- Przede wszystkim, w trosce o bezpieczeństwo 

dzieci wymieniona zostanie nawierzchnia boiska. 

Stare, twarde podłoże, na którym mogło docho-

dzić do kontuzji zastąpi bezpieczna nawierzch-

nia poliuretanowa. Boisko zostanie również wy-

posażone w nową infrastrukturę: bramki, siatki, 

kosze, piłkochwyty. Równie ważna jest estetyka 

otoczenia – zieleni nie może zabraknąć. To, co 

było niewidoczne przez kilka ubiegłych lat, jest 

realizowane dla dobra społeczeństwa, a przede 

wszystkim naszych dzieci i młodzieży. W tym 

roku realizuję boisko przy Szkole Podstawowej 

w Bolesławiu i przy Zespole Przedszkolno-Szkol-

nym w Krzykawie (tutaj dodatkowo bieżnia 

okólna). Przyszły rok to planowana do realizacji 

przebudowa boiska przy Zespole Przedszkolno-

-Szkolnym w Podlipiu. Mamy po prostu wspa-

niałą młodzież i dzieci, naszym obowiązkiem 

jest zapewnić im jak najlepsze warunki do nauki 

i rozwoju, co konsekwentnie będę realizował - 

mówi wójt.

Dobra to nowina dla uczniów szkoły w Krzyka-

wie ale także ich rodziców i nauczycieli wycho-

wania fizycznego, wszak to oni na co dzień dbają 

nie tylko o rozwijanie pasji sportowych swoich 

uczniów ale również o ich bezpieczeństwo.

Pamiętając, że nadzieje na olimpijskie meda-

le zaczynają się na szkolnych boiskach, dzię-

kujemy, razem z panem wójtem, Zarządowi 

Województwa Małopolskiego oraz radnym 

wojewódzkim (szczególnie Marcinowi Cockie-

wiczowi) za trafne decyzje.   

(BR)
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Projekt:  
ZDROWIE I URODA
od 12 do 16 marca 2018 r. w ZPS w Krzykawie

Zregeneruj siły i zyskaj urodę w 5 dni!

 DZIEŃ I
Poniedziałek to najlepszy czas, by porozma-

wiać o pielęgnacji twarzy, zadbać o dłonie, za-

planować swoją przyszłość...

Kosmetyczka i nauczycielka w szkole zwanej 

„Budowlanką”, p. Izabela Wiczewska przedsta-

wiała naszym uczniom zasady dbałości i pielę-

gnacji o skórę w okresie dojrzewania. Omówiła 

zasady doboru kosmetyków do problemów 

skórnych. Szczególną uwagę zwróciła na jakość 

dobrych produktów, której nie mierzy się ceną 

a doborem składników.

Jeśli już skorzystasz z tych wszystkich dobro-

czynnych składników, a Twoja skóra odpowie 

urodą i zdrowym wyglądem, pomyśl o zawo-

dzie, który da wiele możliwości…

Uczennice klasy III Technikum Hotelarstwa 

z Zespołu nr 4 w Olkuszu zwanego „Budow-

lanką” opowiedziały o kierunku swojej nauki. 

Zaznajomiły uczniów ze specyfiką zawodu 

hotelarstwa. Wspominały o spotkaniach z 

gwiazdami muzyki podczas licznych praktyk w 

hotelach krakowskich. Technik hotelarstwa to 

zawód dzięki któremu można zwiedzić świat, 

doszlifować języki obce, poznawać ludzi, mie-

rzyć się z marzeniami…

 DZIEŃ II
Wtorek to najlepszy dzień, by zmienić swoje 

złe nawyki żywieniowe,  poznać zasady savoir 

– vivre’u…

Pani Marta Chmist poprowadziła ciekawe 

warsztaty na temat zdrowego odżywiania pod 

hasłem „Wszystko, co powinieneś wiedzieć na 

temat zdrowego odżywiania”.  Dobrze zbilan-

sowana dieta, właściwa częstotliwość spożywa-

nia posiłków, ustalanie kaloryczności potraw 

to główne zagadnienia poruszane podczas po-

gadanki.

Wartościowe posiłki dobrze smakują, w miłym 

towarzystwie i przyjaznej atmosferze,a najle-

piej po dłuższym spacerze.

Uczniowie zostali poczęstowani zdrowymi 

i smacznymi przekąskami przygotowanymi 

przez gości z Olkusza.Degustacja sprawiła na-

szym uczniom najwięcej radości. Poznali przy 

tym zasady kulturalnego zachowania się w 

restauracji. Przedstawiciele kierunku gastrono-

micznego odegrali scenkę ukazującą, jak należy 

właściwie zamawiać w restauracji (obsługa kel-

nera, zastawa, odpowiednie ułożenie sztućców, 

savoir -vivre podczas spożywania posiłków).

Świat jest taki piękny…

Można cieszyć się życiem naturalnie!

Dlaczego młodzież sięga po substancje psycho-

aktywne? – ów nieniknący problem współcze-

sności  uzmysłowili sobie słuchacze kolejnego 

w tym dniu wykładu prowadzonego przez 

przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno 

– Epidemiologicznej z Olkusza (Stanowisko 

ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia), 

panie: Ewelinę Bączek i Katarzynę Kamion-

kę. Specjalistki omówiły ciągle gorący temat 

tak zwanych „dopalaczy”. Zwróciły uwagę, że 

nie ma badań naukowych, jak te substancje (w 

przypadkowo dobranym składzie) zadziałają te-

raz i w przyszłości na ich użytkowników. Mówi-

ły również o lekach i ich działaniu na organizm 

ludzki. Najważniejsze, by uświadomić sobie cel 

sięgania po te środki, a wtedy łatwiej powie-

dzieć „nie”. Wykład nas tego nauczył.

 DZIEŃ III
Środa.

By włos nam z głowy nie spadł…

Spotkanie z przedstawicielkami Technikum 

Usług Fryzjerskich z Zespołu Szkół nr 4 w Ol-

kuszu odświeżyło nasze spojrzenie na włosy, a 

wielu z nas umożliwiło zmianę fryzury. Miało 

ono charakter pouczający oraz zawodoznaw-

czy. Profesjonalnie opowiedziały nam o swoim 

zawodzie, ukazując jego zalety i możliwości 

rozwoju. 

Uczennice technikum pod kierunkiem pani 

Eweliny Kowalczyk zapoznały nas z rodzajami 

włosów, sposobami odżywiania, pielęgnacją 

włosów naturalnie kręconych czy możliwościa-

mi uczesania. Przestrzegały nas przed błędami 

popełnianymi podczas codziennej pielęgnacji 

włosów. Dowiedzieliśmy się także wielu cieka-

wych informacji o zawodzie fryzjerskim i cieka-

wostek z tej branży.

Bardzo spodobały nam się fryzury wykonane 

na naszych oczach. Składały się one z warkoczy 

ułożonych w artystyczny sposób, karbowania, 

kręcenia i prostowania włosów. Panie fryzjer-

ki dobierały odpowiednie fryzury do naszego 

kształtu twarzy. W sali 107 zapanowała praw-

dziwie fryzjerska atmosfera, poczuliśmy się jak 

w prawdziwym salonie. 

 DZIEŃ IV
Czwartek.

Modelowanie twarzy bezinwazyjnie…

To zadziwiające, jak można odmienić swoją 

twarz i spojrzenie w prosty i nieinwazyjny spo-

sób. Za pomocą kilku kosmetyków i sztuczek 

podczas ich wykorzystania. Dziś w szkole go-

ściliśmy doświadczone wizażystki: p. Agatę 

Tomczyk i p. Martynę Tylec. Panie na co dzień 

pracują z klientami pragnącymi zadbać o swo-

ją urodę za pomocą kosmetyków kolorowych, 

które nie tylko poprawiają urodę, ale  także 

dobrze dobrane pielęgnują cerę i chronią przed 

negatywnymi czynnikami środowiska. Bardzo 

ważny jest codzienny demakijaż, który umoż-

liwia właściwe oddychanie cery. Zostaliśmy 

zapoznani z techniką bakingu stosowaną przez 

wizażystów gwiazd i celebrytów. Dowiedzieli-

śmy się, że jest to trik drag queen.

Nauczyliśmy się wykonywać makijaż, które-

go najważniejszą zasadą jest: Im mniej, tym 

piękniej. Zostaliśmy zapoznani z kolejnością 

nakładania odpowiednich warstw makijażu. 

Poznaliśmy różne typy cery i sposoby ich pielę-

gnacji. Makijaż upiększa twarz, podkreśla urodę 

i może minimalizować mankamenty, zwłaszcza 

cery trądzikowej. 

 DZIEŃ V
Piątek.

Modelowanie sylwetki.

Taniec jest pierwotnym i najlepszym sposobem 

wyrażania emocji. Współcześnie rozwój tańca 

pokazuje, że jest to także doskonały sposób 

na zdrowie dzięki ruchowi. Do naszej szkoły 

przyjechały panie Dorota Gajewska i Beata 

Bielas (fitness, zumba, aerobic), z którymi na-

uczyliśmy się tańczyć fitness. Ich występ nosił 

tytuł „Fit and Dance”. Niektórzy z nas bardzo 

się angażowali, ponieważ podobała im się moż-

liwość tanecznego rozładowania stresu całego 

tygodnia. o zmianie na scenę wkroczył pan 

Mateusz Wróbel (Szkoła Tańca La Cultura), 

który profesjonalnie tańczy hip-hop  i wiele in-

nych stylów tanecznych. Zaciekawił wszystkich 

uczestników pokazem. Chętnie tańczyliśmy 

i z niedowierzaniem podziwialiśmy świetną 

kondycję. Jesteśmy przekonani, że można wiele 

osiągnąć, gdy się w siebie wierzy. 

Taniec jest to forma ruchu, sportu, pomaga 

nam utrzymać dobrą kondycję fizyczną i pro-

wadzić zdrowy tryb życia. Ciekawym doświad-

czeniem była próba wykonania zdjęć w ruchu 

tancerzom.

Serdecznie dziękujemy Gościom, Organi-

zatorom i Wszystkim zaangażowanym w re-

alizację projektu, ponieważ umożliwił nam 

wszechstronne spojrzenie na zdrowie i urodę 

człowieka.   

ZPS w Krzykawie
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Różnorako w Akademii Seniora
W szystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia na bieżąco tego, co dzieje się w naszej Akade-

mii  Seniora.A dzieje się bardzo dobrze acz różnorako.

Nasi studenci poznawali dworki w gminie Bolesław dzięki dr nauk hum. Tomaszowi Sawickiemu. Karolina 

Grzebinoga wprowadziła ich w tajniki gimnastyki rehabilitacyjnej. Małgorzata Kocjan w przystępny sposób 

przybliżyła informacje prawa rodzinnego i spadkowego. Mateusz Wróbel wciągnął naszych żaków w szaleń-

stwo zumby. Iwona Skupińska pokazała jak być modnym w każdym wieku. Lekarz weterynarii Marek Wasiak 

radził jak dbać o czworonożnych pupili. Robert Tracz zdradził chińskie sposoby na zdrowie, a Daria Szymań-

ska poprowadziła prelekcję o farmacji.

Centrum Kultury jest przyjazne seniorom i ma dla nich zawsze wiele pożytecznych niespodzianek.  

Jesteśmy sąsiadami, działamy lokalnie!

D
obrze jest działać razem. Ot tak, po sąsiedzku, na jednym 

terenie dla wspólnego dobra. Po sąsiedzku. W bliskości z są-

siadem z budynku obok, jednego sołectwa, miejscowości czy 

położonych obok siebie gmin. 

Jak dobre są tego owoce można było przekonać się 14.04.2018 r. 

w Domu Kultury „Papiernik”,  gdzie świętowano jubileusz 10-lecia 

jakże owocnej działalności Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach, 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. 

Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński złożył gratulacje i kwiaty 

z okazji jubileuszu, na ręce Anny Konieczniak – prezes Stowarzysze-

nia Forum Oświatowe Klucze (organizacji założycielskiej ODL) oraz 

Igi Szeląg – koordynatora Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach.

Była to wspaniała okazja do złożenia gratulacji zarządowi i pracowni-

kom kluczewskiego Ośrodka Działaj Lokalnie. Dziękowano  przedsta-

wicielom samorządu i stowarzyszeń za wsparcie i zrealizowane projek-

ty. Wręczono pamiątkowe statuetki. 

Podczas jubileuszowej gali Zarząd Stowarzyszenia Forum Oświatowe 

Klucze wyróżnił również przedstawicieli samorządu i współdziałają-

cych organizacji. Jest nam ogromnie miło znaleźć się w tym gronie 

poprzez wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego i dyrektor 

Centrum Kultury w Bolesławiu – Barbarę Rzońca.

Dziesięcioletnia współpraca to wielkie wyzwanie, przyjemność i mnó-

stwo wspólnie zrealizowanych projektów .

*W 2017 roku na terenie Gminy Bolesław było realizowanych 7 Pro-

jektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu zrealizowała Projekt 

pn. „MDP – młodzież naszą przyszłością” - celem projektu 

było kształcenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, musztry, zachowań w razie nagłych 

i niebezpiecznych sytuacji.

2. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Bolesław 

zrealizowało Projekt pn. „Kreatywnie i sportowo z nami za-

wsze jest wesoło” - celem projektu była integracja dzieci ze 

świetlicy z byłymi wychowankami placówki, integracja między-

pokoleniowa z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, strażaka-

mi z OSP Bolesław oraz wszystkimi dziećmi biorącymi udział 

w projekcie z terenu gminy Bolesław.

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach zrealizowała Projekt pn. 

„OSP – Laski dawniej i dziś” – celem projektu było zapoznanie 

lokalnej społeczności oraz młodzieży szkolnej z tradycjami i hi-

storią OSP Laski oraz doposażenie strażaków w mundury galowe.

4. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjno-Wędkarskie „Podlipia-

nie” zrealizowało Projekt pn. „Aktywni Podlipianie – każdy 

może zostać wędkarzem” – celem projektu było uporządko-

wanie terenu wokół stawów i utrzymanie zieleni w stanie po-

zwalającym na uprawianie sportów, organizacji imprez, uatrak-

cyjnienie i wyeksponowanie terenu, zaktywizowanie dzieci 

i młodzieży, zachęcenie ich do wspólnego działania oraz inte-

gracja międzypokoleniowa.

5.  Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu było re-

alizatorem 3 Projektów:

 „Dworska sztuka – muzyka i fotografia”

 „Krze i Małobądz razem”

 „Relacje zdrowosąsiedzkie”

Dzięki pozyskanym dotacjom,  m.in. zakupiono sprzęt sportowy, 

naczynia do gotowania potraw oraz zorganizowano niedzielne kon-

certy - dla mieszkańców Gminy Bolesław.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, 

którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Dla-

tego… Lokalnie znaczy lepiej.  

BBB
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PODZIĘKOWANIA

Systematycznie firma TAKT  

przekazuje do nas materiały, które my 

bardzo chętnie wykorzystujemy  

na zajęciach z dzieciakami i tworzymy 

różnego rodzaju dekorację. 

”
Zrobić coś z niczego” to nasze motto! 

W świetlicy w Hutkach można  

obejrzeć wiele wspaniałych kompozycji. 

Dziękujemy firmie Takt za współpracę ;) 

Dyrektor i Pracownicy  

Centrum Kultury w Bolesławiu
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STOP POŻAROM TRAW!

W 
Polsce w 2017 roku odnotowano 125 892 pożarów, 

wśród których były 38634 pożary traw na łąkach i nie-

użytkach rolnych, co stanowiło 32% wszystkich poża-

rów w Polsce. 

Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 

23 984, co stanowiło 37% wszystkich pożarów traw w 2017 roku. 

Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często 

z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wy-

niku pożarów traw, które powstały w 2017 roku, to 10 397 000 

złotych. Średni czas trwania akcji gaszenia pożaru trawy wynosi 

47 minut. W 2017 roku średnio co 13  minut strażacy wyjeżdżali 

do pożarów traw i nieużytków rolnych.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba 

pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest 

to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary 

zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem 

palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje 

gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw od-

powiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje 

przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób natural-

ny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, 

a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Pamiętajmy, że wypalanie traw jest NIEBEZPIECZNE I NIEDOZWOLONE!!!

Określa to m.in.:

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2016r. poz. 2134 późn. zm.):

Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 

rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzci-

nowisk i szuwarów”.

Art. 131 pkt.12: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 

pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary- 

podlega karze aresztu albo grzywny”.

 Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2015r., 

poz. 2100 z późn. zm.):

Art. 30 ust. 3 pkt 3: ”W lasach oraz na terenach śródleśnych, 

jak również 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 ro-

ślinnych”.

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-

cji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-

wej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz. 

U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

§ 40. ust. 1. mówi, że „w lasach i na terenach śródleśnych, na 

obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości 

do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywa-

nie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, 

w szczególności:

1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego 

celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

1. palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzo-

nych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi”.

Za wykroczenia tego typu GROŻĄ SUROWE SANKCJE:

Art. 82, § 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykro-

czeń (Dz. U. z 2015r. poz. 1094 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany 

lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 

20 do 5000 zł.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. 

z 2016r. poz. 1137 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zda-

rzenie, 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”.  

Święto Gminy Bolesław
Organizatorzy – Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu oraz Wójt Gminy Bolesław wraz z Przewodniczącą Rady 

Gminy Bolesław serdecznie zapraszają już 2 czerwca 2018 roku na ŚWIĘTO GMINY BOLESŁAW

W PROGRAMIE:

 Koncert Orkiestry Dętej ZGH „Bolesław” w Bukownie

 Wręczenie Nagród Wójta Gminy Bolesław w różnych kategoriach sfery kulturalno - społecznej

 Występy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bolesław

 Program Centrum Kultury (Psotki, KropkaPL)

 Program taneczny La Cultura

 Koncert zespołu STONEHENGE - Muzyka Świata

 GWIAZDA WIECZORU - ZENON MARTYNIUK z Zespołem AKCENT

 Dyskoteka

Szczegóły już wkrótce na plakatach.   



Bolesławskie Prezentacje     04/2018 (196)

| 9 



10 |

Bolesławskie Prezentacje    04/2018 (196)

Na harcerskim szlaku...

H
arcerstwo w naszym kraju bierze swoje początki w latach1910 

–1911, kiedy to powstawały pierwsze zastępy i drużyny har-

cerskie, wzorowane na brytyjskich skautach.

1 listopada 1918  powstaje  Związek Harcerstwa Polskiego 

(ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała  z po-

łączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich 

i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycz-

nym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla 

wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

Pierwszą wzmiankę o pojawieniu się organizacji harcerskiej w Bolesła-

wiu czytamy w pierwszej  kronice szkolnej opisującej dzieje bolesław-

skiej szkoły od września 1925 roku:  

„Od lutego 1927 roku staraniem księdza Franciszka Pustułki oraz grona pe-

dagogicznego powstała w Bolesławiu szkolna drużyna harcerska”. 

Większość drużyny stanowi dziatwa szkolna. Na pierwsze potrzeby zebrano 

od miejscowego społeczeństwa 52 zł 37gr.

Drużyna składa się z 2 zastępów i liczy 30 osób. Funkcję drużynowego pełni 

St. Żurek, a opiekunem drużyny jest Rajmund Jarzębski - kierownik Szkoły”. 

Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku to burzliwy okres w dziejach naszej 

Ojczyzny, to również trudny okres dla harcerstwa. 

Wprowadzenie stanu wojennego, internowanie wielu działaczy opozy-

cji, w tym wielu harcerzy, powoduje rozłam w harcerstwie.

Powstają harcerskie organizacje alternatywne, min.:

 „ Niezależny Ruch Harcerski” (NRH) – 1981 r.

 „ Polska Organizacja Harcerska” (POH) – 1985 r.

 „ Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej” (ZHR) 1989 r.

Spada zainteresowanie ruchem harcerskim, ilość harcerzy maleje.

Odejście harcmistrz Marii Cieślik na emeryturę – wieloletniej nauczyciel-

ki naszej szkoły a zarazem Komendantki Szczepu, podział w ZHP oraz 

mniejsze zainteresowanie młodzieży spowodowało, iż działalność harcer-

ska w naszej szkoke zostaje w 1990 roku „ zawieszona” na lat piętnaście.

We wrześniu 2005 roku – następuje reaktywacja ruchu harcerskiego. 

Zorganizowałam w szkole gromadę zuchową „Leśne Skrzaty”, która 

istnieje do tej pory.  Nazwa zostaje zaakceptowana przez Krąg Rady 

Hufca Olkusz. Z czasem powstaje druga gromada zuchowa i drużyna 

harcerska, której opiekunem zostaje druhna Monika Chmielińska.  

Obecnie drużyna harcerska nie działa, natomist gromada zuchowa li-

czy 32 zuchów, są to uczniowie klas trzecich. Posiadamy własny totem, 

tematycznie związany z nazwą.  Instruktorem ZHP zostaje druhna Ma-

rzenka Dychton- Herman.

Różnorodność i atrakcyjność zbiórek jest zawsze gwarancją dobrej zaba-

wy dla zuchów oraz początkiem wielkiej harcerskiej przygody.

Przez 13 lat działalności zuchy i harcerze zorganizowali oraz brali 

udział w wielu akcjach i imprezach  szkolnych, środowiskowych, czy 

hufcowych. 

Jako stowarzyszenie patriotyczne pamiętamy o naszej historii, pielę-

gnujemy polskie tradycje: 

 bierzemy udział w akademiach z okazji Narodowgo Święta Niepod-

ległości oraz uchwalenia  Konstytucji  3-Majowej; 

 z tych samych okazji pełnimy honorową wartę przy Pomniku Wol-

ności w bolesławskim parku.  Pomniku, który upamiętnia miesz-

kańców Gminy, którzy zginęli w latach 1914- 1920, oddając życie 

za wolność Polski;

 wartę honorową pełnimy również 1 listopada na bolesławskim 

cmentarzu przy mogile partzantów z  okresu II wojny światowej; 

 na bieżąco kultywujemy wszystkie tradycje, typu: andrzejki, miko-

łajki, jasełka;

Działania nasze często wiązały się bezpośrednio  z życiem społeczeń-

stwa. Uczestniczyliśmy w finałach Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 

Pomocy,  jako wolontariusze  oraz wiele razy prezentując program ar-

tystyczny. Harcerze w ramach WOŚP wzięli również udział na terenie 

szkoły w akcji „Ratujemy i uczymy ratować”. Pod kierunkiem przeszko-

lonych nauczycielek p. B. Fraś i U. Grzanki na fantomach wykonywa-

li praktyczne ćwiczenia jak udzielić pomocy osobie nieprzytomnej.  

Po zdanym egzaminie harcerze otrzymali certyfikaty.

 W okresie świąt Bożego Narodzenia z inicjatywy zuchów odbyła się 

trzykrotnie  akcja „Podarunek od serca” polegająca na zbiórce artyku-

łów żywnościowych i środków czystości  dla dzieci z rodzin znajdują-

cych się w trudnej sytuacji materialnej. W grudniu 2017 roku obdaro-

waliśmy 14 rodzin uczniów naszej szkoły. 

W odpowiedzi na apel księdza misjonarza Jarosława Wiśniewskie-

go  z dalekiej Papua Nowa Gwinea na Pacyfiku skierowany do szkół, 

przedszkoli, do zuchów i harcerzy z różnych stron świata zorganizowa-

łyśmy dwukrotnie zbiórkę  zabawek i odzieży  dla rówieśników jednego 

z najbiedniejszych krajów świata - Papua Nowa Gwinea.  Akcja nosiła 

nazwę „ Świąteczna pomoc dla misji”.

Oczywiście, jak zwykle, mogłyśmy liczyć na wsparcie naszej młodzieży 

i rodziców.  Zebrałyśmy mnóstwo  pluszaków, lalek, gier, przyborów 

szkolnych i odzieży. Paczki popłynęły drogą morską do adresata.

Po przerwie wielkanocnej otrzymaliśmy list z podziękowaniem,  mate-

riały informacyjne dotyczące działalności misyjnej.

Prezentowaliśmy wielokrotnie programy artystyczne w Zakładzie Opie-

kuńczo - Leczniczym w Hutkach i dwukrotnie w Bukownie. Porząd-

kowaliśmy mogiły pensjonariuszy z Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego 

w Hutkach w ramach wolontariatu oraz mogiłę partyzantów z okresu 

II wojny światowej. 

Zgodnie z metodyką harcerską starałyśmy się wychowywać młodzież 

poprzez różnorodne działania i stawianie wyzwań. Młody człowiek do-

świadczając, próbując, przeżywając, aktywnie uczestnicząc – tak właśnie 

przygotowuje się do dorosłości. Istotne jest stwarzanie takich sytuacji 

w działalności gromady czy drużyny, aby każdy miał możliwość działa-

nia indywidualnie, bądź w grupie.
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Współpracujemy z Hufcem Olkusz, z Centrum Kultury w Bolesławiu, 

Nadleśnictwem Olkusz.

Braliśmy udział w akcji sprzatania lasu, w wycieczkach z leśniczym 

do lasu.

Działalność gromady w bieżącym roku szkolnym to min.:

 „ Harcerski Start” -  wycieczka do Rezerwatu Przyrodniczego „Pa-

zurek”. Przewodnikiem po ścieżce dydaktycznej był pracownik 

Nadleśnictwa Olkusz;

 Wycieczka do Krakowa – śladami naszego bohatera  T. Kościuszki 

i zdobycie sprawności „Tadek”.

 Pokaz poloneza w kościele rzymsko-kat. podczas mszy za ojczyznę 

i finału Konkursu Pieśni Patriotycznej;

 Udział w dwudniowym biwaku w Braciejówce, organizowanym 

przez Komendę Hufca Olkusz. Impreza hufcowa, zdobycie spraw-

ności;

 Warsztaty z ratownikiem medycznym, nauka udzielania pierwszej 

pomocy;

 Udział w Festiwalu Piosenki Rajdowej w Olkuszu;

 Palmy wielkanocne - zajęcia warsztatowe w bolesławskim dworku 

z p. Iwonką Skupińską;

 Zajęcia literacko – dziennikarskie z p. Beatką Bazan – Bagrowską;

Pracownia ceramiczna i garncarska – zajęcia z p. Tomaszem Sawickim 

w dworku w Krzykawce;

Planujemy jeszcze udział w akademii 3-Majowej, w obchodach Dnia 

Europejskiego, gdzie zaprezentujemy 3 układy taneczne, spotkanie ze 

strażakami oraz udział w obchodach 155 rocznicy bitwy pod Krzykaw-

ką oraz na zakończenie roku harcerskiego biwak, ognisko i obietnica 

zuchowa sześciu zuchów, członków naszej gromady. 

Już za 4 miesiące zuchy zostaną uczniami  klasy czwartej i jednocześnie 

członkami drużyny harcerskiej.

Więcej informacji na temat historii harcerstwa  w bolesławskiej szkole 

podstawowej można przeczytać w kronikach szkolnych oraz w czaso-

piśmie Korzenie z 2013 roku, wydawanym przez Centrum Kultury  

w Bolesławiu, autor W. Cieślik.    

Wanda Cieślik, Marzena Dychtoń Herman – instruktorki ZHP

Wartości wychowawcze ZHP zawarte są w Obietnicy i Prawie Zucha. 

Obietnica Zucha:

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

Prawo Zucha: 

 Zuch kocha Boga i Polskę. 

 Zuch jest dzielny. 

 Zuch mówi prawdę. 

 Zuch pamięta o swoich obowiązkach. 

 Wszystkim jest z zuchem dobrze. 

 Zuch stara się być coraz lepszy.
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Dobra operetka w Dworze!

C
óż… Wiosna! Czas na romanse, także w naszym Dworze. 

Romansują, romansują, ale wyłącznie na niwie kultury 

i sztuki.

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu Kul-

tury zaprosiło mieszkańców naszej Gminy na operetkową roman-

tyczną opowieść „STATEK CASABLANCA”. 

Usłyszeliśmy najpiękniejsze melodie z operetek: Księżniczka Czarda-

sza, Wiedeńska Krew, Wesoła Wdówka, Kwiat Hawaii.Spektakl odbył 

się 8 kwietnia 2018 roku w bolesławskim Dworze.

Nasi widzowie zostali porwani  w barwny świat operetki, pobudzamy 

wyobraźnię śpiewem, tańcem, choreografią, a najważniejsze, historią 

miłosną pełną namiętności oraz czystego uczucia.

Zarówno publiczność jak i uczestnicy rejsu są świadkami zaręczyn 

właściciela statku z piękną i tajemniczą kobietą. Jednym z przypadko-

wych gości jest również amerykański marynarz - dawna miłość naszej 

bohaterki. 

Nieoczekiwany rozwój wydarzeń kilka pokoleń amatorów dobrej ope-

retki śledziło po prostu  z zapartym tchem. 

To romans wymieszany z niezwykłą komedią romantyczną. Gdy rejs 

dobiega końca, bohaterowie wraz z widzami spotkają się w eleganckiej 

paryskiej restauracji.

Wypełniona po brzegi sala była wymownym dowodem na kolejna 

operetka w Bolesławiu! była bardzo oczekiwanym wydarzeniem arty-

stycznym.   

BBB


