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12  sołectw,  12  miesięcy,  12  go-
dzin  dobrze  nakręconego 

zegara,  który  tykał  w  naszej  gminie 
w  ubiegłym  roku  w  rytm  inwesty-
cji.  Nowy  Rok  jest  nie  tylko  okazją 
do  snucia  postanowień,  ale  i  dosko-
nałym  momentem  do  podsumowań, 
więc  i my podsumowaliśmy dla Pań-
stwa  to  czego  byliśmy  świadkami 
w  ubiegłym  roku.  W  dostrzeżeniu 
najważniejszych  prac  pomogło  nam 
dobudowane w naszej Gminie oświe-
tlenie, a inwencja twórcza przysiadła 
na  zamontowanych  w  bolesławskim 
parku ławeczkach. 
BOLESŁAW 
Jedną z największych inwestycji w ub. 

roku w tym sołectwie była zdecydowa-
nie przebudowa ulicy Szkolnej. Kosz-
ty na realizację tego zadania wyniosły 
416 124, 74 zł. Dla realizacji tej inwe-
stycji Wójt Gminy Bolesław pozyskał 
dotację z Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie w wysokości 
135 886,00 zł z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Na prace remontowe w budynku Szko-
ły Podstawowej w Bolesławiu łącznie 
z remontami w Zespole Przedszkol-
no- Szkolno- Gimnazjalnym w Podlipiu 
wydano 175 631,77 zł. Pozostając przy 
szkolnictwie, nie sposób nie wspomnieć 
o remoncie sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Bolesławiu, polegającym 
na naprawie dachu i elewacji, który po-
chłonął 29 605,72 zł, z czego 5 000 zł po-
chodziło z Funduszu Sołeckiego. 

W ub. roku wyremontowano tak-
że pomieszczenia w budynku Urzędu 
Gminy na łączną kwotę 30 209,38 zł. 
Za tę sumę wymieniono drzwi, ułożono 
homogeniczną wykładzinę podłogową, 
zamontowano oprawy oświetleniowe 
i odmalowano pomieszczenia. 

Ubiegły rok to także prace w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej. Łącznie 
20 402,53 zł kosztowało malowanie 
dachu biblioteki. W ramach środków 
z Funduszu Sołeckiego wymieniono tu-
taj także drzwi na kwotę 3579,30 zł. 

W 2015 roku w parku przy bolesław-
skim dworze pojawiło się 7 szt. nowych 
ławek parkowych oraz 2 składane słup-
ki, ograniczające samochodom wjazd 

na teren parku. Te prace, łącznie z opra-
cowaniem dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej wyniosły 20 084,02 zł, 
z czego 4000 zł pochodziło z Funduszu 
Sołeckiego. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg 
gminnych przeprowadzono remont uli-
cy Pleścińskiej (cześć od strony Kolonii).
LASKI 
Od ubiegłego roku najmłodsi miesz-

kańcy Lasek mogą cieszyć się nowym 
placem zabaw, który powstał przy 
boisku sportowym. Łączny koszt bu-
dowy, wraz z pracami przygotowaw-
czymi w postaci niwelacji terenu, 
transportem ziemi i wykonaniem pro-
jektu piłko chwytu przy boisku to kwota 
22 161,53 zł, z czego 19 840,00 zł po-
chodziło z Funduszu Sołeckiego. Radość 
dzieci – bezcenna. Pozostając przy dzie-
ciach i młodzieży, nie sposób nie wspo-
mnieć o pracach w budynku Zespołu 
Przedszkolno – Szkolnego, polegających 
na przebudowie i sprawdzeniu instala-
cji w pomieszczeniach oraz wykonaniu 
robót w zakresie instalacji wodno ka-
nalizacyjnej. Ich łączny koszt wyniósł 
8653,05 zł. 
KOLONIA 
W Kolonii w ubiegłym roku przebu-

dowano odcinek ulicy Bolesławskiej 
za kwotę 45 883,90 zł. Z kolei za środ-
ki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 
22 414,60 zł zagospodarowano plac re-
kreacji przy ul. Cegielskiej. 
UJKÓW NOWY 
Dzięki zagospodarowanym w budże-

cie środkom w ubiegłym roku nowy 
wygląd zyskał Dom Wiejski dzięki po-
malowanemu dachowi oraz wymia-
nie okna na poddaszu od północnej 
strony. Koszt tego przedsięwzięcia 
wyniósł łącznie 24 331,91 zł, z czego 
10 000,00 zł to środki z Funduszu Sołec-
kiego. 
KRZYKAWA 
Za sprawą Funduszu Sołeckiego 

Krzykawy i Krzykawki w ubiegłym 
roku wyremontowano strażnicę OSP 
w Krzykawie. Remont pochłonął łącz-
nie 19 491,74 zł. Na prace, związane 
z Zespołem Szkół w Krzykawie, wydat-
kowano łącznie 9361,94 zł. Na tę sumę 
składa się remont ogrodzenia przy pla-
cówce (5999,12 zł) oraz prace, polega-
jące na zabezpieczeniu wentylatorów 
przed nadmiernymi stratami ciepła 
w sali gimnastycznej (3362,82 zł). Z ko-
lei w tamtejszym przedszkolu wymienio-
no drzwi, co pochłonęło 6486,00 zł oraz 
zakupiono materiały na remont ogro-

dzenia placu zabaw (1100,15 zł). 
KRZYKAWKA 
Niewiele ponad 70 tys. zł pochłonęły 

w ubiegłym roku prace związane z re-
montem instalacji elektrycznej parte-
ru i piwnic w Staropolskim Dworku 
w Krzykawce, z czego 15 000,00 zł po-
chodziło z Funduszu Sołeckiego. Z kolei 
doświetlenie końcówki ulicy Starowiej-
skiej kosztowało 28 642,26 zł. 
KRZE 
W Krzu, za łączną kwotę 5721,37 zł 

na ulicy Słonecznej zamontowano progi 
zwalniające. 
MAŁOBĄDZ
W ubiegłym roku ze środków Fundu-

szu Sołeckiego w kwocie 5 328,78 zł za-
kupiono i wymieniono okna w Domu 
Wiejskim w Małobądzu. 
PODLIPIE 
Jednymi z najważniejszych w tym so-

łectwie prac były te, związane z remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dokład-
nie 106 639,93 zł pochłonął kolejny 
etap rozbudowy strażnicy. Budżetowe 
złotówki wykorzystano także na prace 
wewnątrz budynku – w sali głównej. 
Za kwotę 20 074,24 zł wykonano do-
kumentację i wzmocniono konstruk-
cję belki żelbetowej. Remont posadzki 
kosztował 15 404,47 zł, a na prace przy 
skuciu tynków i położeniu nowych oraz 
wykonaniu instalacji elektrycznej wyda-
no 14 810,00 zł. Te ostatnie z wymienio-
nych prac zostały sfinansowane z Fun-
duszu Sołeckiego. 

W Zespole Przedszkolno- Szkolno – 
Gimnazjalnym wymieniono rynny, co po-
chłonęło kwotę 46 884,80 zł. Za środki 
z Funduszu Sołeckiego (9335,70 zł) uda-
ło się także wymienić 2 szt. drzwi wej-
ściowych do przedszkola. 
MIĘDZYGÓRZE 
Jedną z największych inwestycji w tym 

sołectwie było wykonanie krawężników 
i korytek odwadniających, co pochłonę-
ło z gminnego budżetu prawie 40 tys. zł. 
Pozostając w tematyce dróg nie sposób 
nie wspomnieć o dobudowie oświetle-
nia (4763,42 zł) oraz zakup i montażu 
progów zwalniających (3962,08 zł), do-
finansowanych z Funduszu Sołeckiego. 
KRĄŻEK 
Na tutejszej drodze powiatowej wyre-

montowano chodnik, a całkowity koszt 
zadania wyniósł 47 121,17 zł. 
HUTKI 
W Hutkach, dzięki środkom z Fundu-

szu Sołeckiego zakupiono wyposaże-
nie do filii Centrum Kultury – Świetlicy 
w Hutkach za kwotę 6 744,89 zł.

Rok 2015  
w gminie
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Ile zapłacą mieszkańcy gminy Bolesław, którzy segregują śmieci, 
a ile jeśli nie segregują? Poniżej porównanie na tle innych gmin.

Gmina Stawka 
na 2016 woda:

Dopłata woda
(m3)

Stawka dla 
mieszkańca 

woda

Stawka 
na 2016 ścieki

Dopłata ścieki
(m3)

Stawka dla 
mieszkańca 

ścieki

Stawka dla 
mieszkańca 
woda+ścieki

Olkusz 5,86 netto,
6,33 brutto

0,25 netto, 
0,27 brutto

5,61 netto,
6,05 brutto

9,43 netto,
10,18 brutto

2,49 netto,
2,69 brutto

6,94 netto,
7,49 brutto

12,55 netto,
13,54 brutto

Bukowno 5,86 netto, 
6,33 brutto

0,15 netto, 
0,16 brutto

5,71 netto,
6,16 brutto

9,43 netto,
10,18 brutto

2,19 netto,
2,36 brutto

7,24 netto,
7,81 brutto

12,95 netto,
13,97 brutto

Bolesław 5,86 netto, 
6,33 brutto

0,52 netto, 
0,56 brutto

5,34 netto,
5 77 brutto

9,43 netto,
10,18 brutto

2,93 netto,
3,16 brutto

6,50 netto,
7,02 brutto

11,84 netto
12,79 brutto

Klucze 5,86 netto,
6,33 brutto

0,83 netto,
0,89 brutto

5,03 netto,
5,43 brutto

9,43 netto,
10,18 brutto

1,50 netto,
1,62 brutto

7,93 netto,
8,56 brutto

12,96 netto,
13,99 brutto

Ubiegłoroczne inwestycje to także 
kontynuacje wcześniej rozpoczętych 
prac. Na uwagę zasługują działania, 
związane z budową kanalizacji sanitar-
nej w Małobądzu, części Ujkowa Nowe-
go i części Krzykawy. Łączny koszt tych 
prac w 2015 r. wyniósł 1 987 981,40 zł.

Na szczególną uwagę zasługują prace 
wykonane przez skazanych, zatrudnio-
nych w naszej Gminie. Koszty tych prac 
to tylko koszty materiałów, które zostały 
przeznaczone na następujące remonty 
i prace: 
– remont pomieszczeń w budynku 

Przedszkolno-Szkolnym w Laskach. 
Do podjętych przez skazanych działań 
należało: malowanie, szpachlowanie, 
położenie gładzi, kafelkowanie; re-
mont sanitariatów i wykonanie re-
montu pomieszczeń po byłych pra-
cownikach; 

– docieplenie i otynkowanie budynku 
oraz wykonanie obróbek blacharskich 
w oczyszczalni ścieków w Laskach;

– malowanie klas, pokoju nauczyciel-
skiego i pokoju logopedy w Szkole 
Podstawowej w Bolesławiu;

– remont i malowanie dwóch klas 
w gimnazjum w Bolesławiu;

– malowanie szatni w Zespole Przed-
szkolno – Szkolno – Gimnazjalnym 
w Podlipiu;

– prace remontowo-modernizacyjne 
w budynku OSP Podlipie – skucie tyn-
ków, położenie tynków, położenie gła-
dzi i malowanie w sali głównej, malo-
wanie pomieszczenia Koła Gospodyń 
i garażu;

– remont piętra budynku Urzędu Gminy 
w Bolesławiu – zdjęcie boazerii, gła-
dzie, malowanie;

– malowanie pomieszczeń świetlicy 
Środowiskowej w Bolesławiu;

– malowanie pomieszczeń GOPS w Bo-
lesławiu (prace są w trakcie);

– malowanie trzech sal w Dworze w Bo-
lesławiu;

– w budynku przedszkola w Bolesławiu 
do prac dołączyli również rodzice ze 
swymi dziećmi – malowanie, kafelko-
wanie;

– malowanie pomieszczeń w Dworku 
w Krzykawce (po remoncie instalacji 
elektrycznej).

Podkreślmy, że za swoją pracę skazani 
otrzymują posiłek regeneracyjny.

Warto także wyszczególnić ubiegło-
roczne prace, realizowane w naszej gmi-
nie na drogach powiatowych. 

Modernizacja odcinka drogi ul. Po-
nikowskiej w Bolesławiu to koszt 
200 000,00 zł. Przebudowa ul. Poręba 
w sołectwie Kolonia to wydatek rzędu 
156 455,08 zł, w tym udział Powiatu 
Olkuskiego wyniósł 56 455,08 zł. Prace 
przy nawierzchni ul. Bolesławskiej w Ko-
lonii pochłonęły ogółem 111 031,68 zł. 
Modernizacja nawierzchni jezdni na od-
cinku drogi ul. Fr. Nullo w Krzykawie 
wyniosła 81 030,65 zł. Remont chodnika 
przy ul. Głównej w Bolesławiu kosztował 
49 324,00 zł, a uzupełnienie nawierzchni 
ul. Górnej i Laskowskiej w Małobądzu po-
chłonęło 31 114,33 zł. 

Miejmy nadzieję, że ten dobrze nakrę-
cony przez władze naszej Gminy zegar 
inwestycji i w tym roku będzie wyzna-
czał pełne odnowionych pomieszczeń, 
oświetlonych ulic i wyremontowanych 
ulic godziny. 

(opr.red.)

Gmina

Jeśli segregujesz śmieci
zapłacisz miesięcznie 

za jedną osobę
(stawka opłaty za odbiór odpadów komu-
nalnych segregowanych do odpowiednich 

worków i pojemników)

Jeśli nie segregujesz śmieci
zapłacisz miesięcznie 

za jedną osobę
(stawka opłaty za odbiór odpadów komu-
nalnych niesegregowanych tzw. mieszanej 

zbiórki śmieci)

BOLESŁAW 6,50 zł 13,00 zł

BUKOWNO 7,90 zł 15,00 zł

KLUCZE 7,00 z 15,00 zł

OLKUSZ 7,00 zł 14,00 zł

Stawki cen wody i ścieków na terenie 4 gmin powiatu olkuskiego.
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Nieodpłatna pomoc prawna
1  stycznia  2016  roku weszła w  ży-

cie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 
roku o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., 
poz.  1255).  Ustawodawca  obowiązek 
zapewnienia dostępu do takiej formy 
pomocy nałożył na powiat w porozu-
mieniu z gminami lub samodzielnie.

W Gminie Bolesław takie porady 
udzielane są w lokalu Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Bolesławiu – 
pięć dni w tygodniu, przez cztery godzi-
ny dziennie.
Harmonogram  działania  punktu 

nieodpłatnej  pomocy  prawnej  dla 
Gminy Bolesław i Gminy Bukowno:
•  Poniedziałek, środa:  
od godz. 11.00 do 15.00

•  Wtorek, czwartek, piątek:  
od godz. 8.00 do 12.00
W ustawie dokładnie określona zo-

stała grupa osób, którym przysługi-
wać będzie nieodpłatna pomoc praw-
na oraz jakiego zakresu ma dotyczyć. 
Osoby,  które mogą  skorzystać  z  bez-
płatnej pomocy prawnej:
• Osoba fizyczna, której w okresie 12 mie-

sięcy poprzedzających zwrócenie się 
o udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej, zostało przyznane świadcze-

Bezpłatne  porady  prawne  dotyczą 
poniższych zagadnień:
• Udzielanie informacji osobie upraw-

nionej o obowiązującym stanie praw-
nym, o przysługujących jej upraw-
nieniach lub spoczywających na niej 
obowiązkach

• Wskazanie osobie uprawnionej sposo-
bu rozwiązanie jej problemu prawnego,

• Udzielenie pomocy w sporządzeniu pi-
sma w sprawach wymienionych powy-
żej (nie dotyczy to pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygo-
towawczym i sądowym lub pism w to-
czącym się postępowaniu sadowo-ad-
ministracyjnym)
Sporządzenie projektu pism o zwolnie-

nie od kosztów sądowych lub ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu w postępowa-
niu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postępowa-
niu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna  pomoc  prawna  nie 

obejmuje spraw:
• podatkowych związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej
• z zakresu prawa celnego, dewizowego 

i handlowego
• związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, z wyjątkiem przy-
gotowania do rozpoczęcia tej działal-
ności.

Do 15 lutego trwa nabór projektów 
do konkursu „FIO Małopolska Lo-

kalnie” edycja 2016, w ramach które-
go  młode  organizacje  pozarządowe 
i  grupy  nieformalne mogą  otrzymać 
od 2.000 do 5.000 złotych na lokalną 
inicjatywę lub rozwój organizacji.

Projekt FIO Małopolska Lokalnie po-
wstał z inicjatywy czterech organizacji 
pozarządowych: Fundacji Biuro Inicja-
tyw Społecznych, Stowarzyszenia Fo-
rum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, 
Przygody i Przyjemności ARTS, Babio-
górskiego Stowarzyszenia Zielona Linia. 
Konkurs prowadzony jest równolegle 
w 4 subregionach.
W ramach konkursu można składać 

projekty w jednej z dwóch kategorii:
• projekty społeczne – działania anga-

żujące lokalną społeczność na rzecz 
dobra wspólnego (zgodnie z zadania-
mi z zakresu sfer działalności pożytku 
publicznego).

i zmianę warunków życia grupy). 
Kwota mikrodotacji o która można 

się  ubiegać:  od 2.000  zł  do 5.000  zł. 
Nabór wniosków potrwa do 15 lutego 
do godz. 16.00. Projekty można składać 
przez generator wniosków. Dokumenty 
konkursowe (m.in. regulamin, wzory 
wniosków) dostępne są na stronie www.
malopolskalokalnie.pl (zakładka „do po-
brania”). 

Osoby zainteresowane zapraszamy 
do udziału w spotkaniach informacyj-
nych, szkoleniach i korzystania z indy-
widualnego doradztwa ze specjalistami 
w subregionach. 

Dane teleadresowe oraz terminy spo-
tkań można znaleźć na stronie: 
www.forumoswiatowe.com.pl 
Więcej szczegółów można znaleźć 

na stronie www.malopolskalokalnie.pl 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizacje na start po dotacje!

nie z pomocy społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej

• Osoba posiadająca ważną Kartę Dużej 
Rodziny

• Kombatanci oraz niektóre osoby będą-
ce ofiarami represji wojennych i okre-
su powojennego

• Weterani posiadający ważna legityma-
cję weterana albo weterana poszkodo-
wanego

• Osoba, która nie ukończyła 26 lat
• Osoba, która ukończyła 65 lat
• Osoba, która w wyniku wystąpienia klę-

ski żywiołowej, katastrofy naturalnej 
lub awarii technicznej znalazła się w sy-
tuacji zagrożenia lub poniosła straty
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem 

nieodpłatnej pomocy prawnej składa 
pisemne oświadczenie, że nie wydano 
wobec niej decyzji o zwrocie nienależ-
nie pobranego świadczenia. Koniecznym 
jest również przedstawienie oryginału 
o przyznaniu świadczenia z pomocy spo-
łecznej, przedłożenia Karty Dużej Rodzi-
ny, zaświadczenia weterana bądź kom-
batanta, wylegitymowanie się dowodem 
osobistym. Osoba uprawniona musi 
oświadczyć, że zachodzi co najmniej jed-
na z wymienionych okoliczności upraw-
niających do bezpłatnej porady prawnej.

• dotacje na rozwój organizacji – działa-
nia związane z przygotowaniem i re-
alizacją zadań strategicznych i bieżącą 
działalnością. Młode organizacje po-
zarządowe będą mogły przeznaczyć 
dotację m.in. na (adaptację lokalu, do-
posażenie sprzętowe, oprogramowa-
nie itd.) 

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać 
się: 
• młode organizacje pozarządowe (tj. 

wpisane do KRS nie wcześniej niż 
18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, 
których budżet w 2014 roku i 2015 
roku nie przekracza 25 tys. zł), 

• grupy nieformalne (tj. nieposiadające 
osobowości prawnej, w których skład 
wchodzą nie mniej niż trzy osoby, re-
alizujące działania w sferze pożytku 
publicznego) 

• grupy samopomocowe (tj. grupy nie-
formalne, których działania skiero-
wane są na pokonywanie problemów 
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Piętnastka  dzieci  niepełnospraw-
nych  i  ich  rodzin  z  terenu  gmi-

ny  Bolesław  otrzymała  systemowe 
wsparcie  na  wielu  polach  przyczy-
niające  się do  ich  rozwoju,  edukacji, 
rehabilitacji i opieki. Stowarzyszenie 
na  Rzecz  Rozwoju  i  Promocji  Gminy 
Bolesław,  które  było  pomysłodawcą 
i  realizatorem  projektu  „Krok  na-
przód–  kompleksowy program opie-
ki dla dzieci niepełnosprawnych i ich 
rodzin”  otrzymało  dofinansowanie 
na ten cel z Fundacji PZU.

Projekt realizowany w drugim półro-
czu 2015 roku we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra 
Miser” z Olkusza oraz Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Bolesławiu 
objął działaniami 15 dzieci niepełno-
sprawnych do 16 roku życia oraz ich 
rodziny (rodziców, opiekunów i rodzeń-
stwo). Polegał na zapewnieniu regu-
larnego wsparcia terapeutyczno-reha-
bilitacyjnego i edukacyjnego dzieciom 
niepełnosprawnym oraz ich rodzinom 
w formie kompleksowego programu 
opieki. Całkowicie bezpłatne wspar-
cie obejmowało konsultacje i wsparcie 
psychologiczne, logopedyczne, terapię 
ruchową, w tym SI poprzez realizację 
indywidualnych programów działań. Te-
rapie były prowadzone w prowadzonym 
przez Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” 
Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełno-
sprawnych przy ul. M.C. Skłodowskiej 
w Olkuszu oraz w Sali Doświadczania 
Świata Snoezelen dysponującej wyposa-
żeniem niezbędnym we wspomaganiu 
różnych zaburzeń rozwoju, a zlokalizo-
wanej w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Olkuszu. 

Dodatkowo prowadzone były inno-
wacyjne działania integracyjne i akty-
wizujące środowisko osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin zapobiegające 
ich izolacji i marginalizacji, w tym hipo-
terapia w Stacji Konnej w Karnej, zajęcia 
rehabilitacyjne na basenie w Kluczach 
prowadzone przez rehabilitantkę Martę 
Czekaj, zajęcia psychologiczno-eduka-
cyjne dla rodzin oraz zajęcia teatralne 

prowadzone przez aktora Teatru Za-
głębia z Sosnowca Przemysława Kanię 
w dworku w Krzykawce i remizie w Bo-
lesławiu. Niezwykle istotne z nich były 
integracyjne warsztaty szkoleniowe 
psychologiczno-edukacyjne dla rodzin, 
które przeprowadziła Anna Skręt ak-
tywnie działająca przy Stowarzyszeniu 
Res Sacra Miser, koordynatorka wielu 
inicjatyw i przedsięwzięć dla dzieci nie-
pełnosprawnych i ich rodzin, laureatka 
plebiscytu „Silny Człowiek Małopolski 
Zachodniej 2015”. Warsztaty, w których 
chętnie uczestniczyły rodziny odbyły 
się w Bolesławiu, Krzykawce, Bukow-
nie i Olkuszu. Dzięki nim zapoznały się 
i zintegrowały wszystkie rodziny objęte 
projektem. 

Stowarzyszenie włączyło się również 
w realizację I Mikołajkowego Integracyj-
nego Turnieju Piłki Halowej, który został 
zorganizowany w hali sportowej MOSiR 
w Olkuszu przez Kawiarenkę „Pod Para-
solem” – grupę nieformalną utworzoną 
przy partnerze projektu – Stowarzysze-
niu „Res Sacra Miser”. W turnieju wzię-
ło udział 6 drużyn, z których wygrała 
drużyna księży, a pomiędzy meczami 
animacjami dziecięcymi oraz pokazem 
zumby zabawiała dzieci grupa z Klubu 
Sportowego Flika. Głównym bohate-
rem turnieju był oczywiście św. Miko-
łaj, który przywiózł worek pełen pre-
zentów, a po ich rozdaniu obdarowani 
mogli strzelić mu gola prosto w bramkę. 
Kawiarenka „Pod Parasolem” skupia 
rodziców dzieci niepełnosprawnych, 
między innymi uczestników projektu 
„Krok naprzód…”, którzy dzielą się swo-
ją wiedzą i doświadczeniem z innymi 
rodzicami, którzy poszukują wsparcia 
i wskazówek. Aktywni i zaangażowani 
rodzice z kawiarenki, szczególnie Anna 
Porębska – mama 12-letniego Dawida, 
pokazali innym rodzicom z projektu, jak 
ważna jest wzajemna integracja, pozna-
wanie się, dzielenie radością przy ma-
łych i dużych sukcesach swoich dzieci 
oraz wspieranie w trudnych chwilach. 

Efektywna realizacja działań nie by-
łaby w pełni możliwa bez bezpłatnego 
użyczenia pomieszczeń i wyposażenia, 
stąd podziękowania kierujemy do Marii 
Jędrysik – Prezes Stowarzyszenia Do-
broczynnego „Res Sacra Miser”, Barba-
ry Rzońcy – Dyrektor CK w Bolesławiu, 
Anety Nielaby – Dyrektor MOK Bukowno 

Przyjdź, poćwicz, 
ale nie demoluj!!!
Ostatnie wydarzenia, związane z akta-
mi wandalizmu na niedawno oddanej 
do użytku Trasie Zdrowia pokazują, 
że pojawiają się na niej ci, którzy po-
zbawieni są zdrowego rozumu!
Apelujemy do sprawców zniszczeń, 
aby szanowali dostępne tam mienie 
i nie pozbawiali innych możliwości 
rozwijania swoich sportowych pasji. 

Stowarzyszenie  
pomaga dzieciom  
niepełnosprawnym

oraz Jarosława Kubiczka – Prezesa OSP 
w Bolesławiu.

Ogromne podziękowania dla naszych 
darczyńców – Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Bolesławiu oraz Arcellor Mittal 
z Dąbrowy Górniczej, bez wsparcia któ-
rych nie doszłoby do realizacji projektu.

Projekt „Krok naprzód…” to pierwsze 
przedsięwzięcie stowarzyszenia i jedy-
ne do tej pory na terenie gminy Bole-
sław, które skierowane było do tej grupy 
mieszkańców. W przyszłości planowane 
są kolejne projekty, również dla doro-
słych osób niepełnosprawnych.

Patrycja Warwas
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Informacja  
o terminach  
wywozu odpadów  
na 2016 rok

Kolonia  
ul. Cicha, ul. Poręba, ul. Wyzwolenia

odpady komunalne 
zmieszane

25.01, 22.02, 21.03, 22.04, 6 i 24.05, 
6 i 22.06, 6 i 22.07, 4 i 24.08, 
06.09, 24.10, 24.11, 22.12.

odpady komunalne 
stanowiące popiół

08.01, 05.02, 04.03, 06.04, 06.06,  
04.08, 06.10, 07.11, 06.12

odpady segregowane 
(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

04.01, 01.02, 01.03, 01.04, 05.05, 
02.06, 04.07, 01.08, 01.09, 03.10, 

03.11, 01.12.

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

11.01,  08.02, 07.03, 08.04, 10.05, 
08.06, 08.07,  08.08, 08.09, 10.10, 

09.11, 07.12

Hutki, Bolesław  
ul. Kluczewska

odpady komunalne 
zmieszane

25.01, 22.02,21.03,22.04, 6 i 24.05, 
06 i 22.06, 6 i 22 .07, 4 i 24. 08, 

06.09, 24.10, 24.11, 22.12
odpady komunalne 

stanowiące popiół
08.01, 05.02, 04.03, 06.04, 06.06, 

04.08, 06.10, 07.11, 06.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

04.01, 01.02, 01.03, 01.04, 05.05, 
02.06, 04.07, 01.08, 01.09, 03.10, 

03.11, 01.12

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

 11.01, 08.02, 07.03, 08.04, 10.05, 
08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 10.10, 

09.11, 07.12

Kolonia ul. Długa, ul. Bolesławska (także część ul. Pleścińskiej 
w Bolesławiu (między drogą krajową a ul. Długą w Kolonii)

odpady komunalne 
zmieszane

25.01, 22.02, 21.03, 22.04, 6 i 24 
05, 6 i 22 06, 6 i 22.07,  4 i 24.08, 

06.09,  24.10,  24.11,  22.12.
odpady komunalne 

stanowiące popiół
08.01, 05.02, 04.03, 06.04,  06.06, 

04.08, 06.10, 07.11, 06.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

07.01, 03.02, 03.03, 05.04, 09.05, 
06.06, 06.07, 03.08, 05.09, 06.10, 

07.11, 05.12

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

11.01, 08.02, 07.03, 08.04, 10.05, 
08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 10.10, 

09.11, 07.12

Bolesław – część ul. Górnej w Ujkowie Nowym i ul. Głównej 
w Krzu (od Ćmielówki do świateł, bez ul. Kluczewskiej)

odpady komunalne 
zmieszane

21.01, 18.02, 17.03, 20.04, 4 i 20.05 , 
2 i 20 .06, 4 i 20.07, 2 i 22.08, 

02.09, 20.10, 22.11, 20.12
odpady komunalne 

stanowiące popiół
05.01, 03.02, 02.03, 04.04, 02.06, 

02.08, 04.10, 03.11, 02.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

04.01, 01.02, 01.03, 01.04, 05.05, 
02.06, 04.07, 01.08, 01.09, 03.10, 

03.11, 01.12.

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

 11.01, 08.02, 07.03, 08.04, 10.05, 
08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 10.10, 

09.11, 07.12

Krze 

odpady komunalne 
zmieszane

22.01, 19.02, 18.03, 21.04, 5 i 23.05, 
3 i 21.06, 5 i 21.07, 3 i 23.08, 

05.09, 21.10, 23.11, 21.12
odpady komunalne 

stanowiące popiół
07.01, 04.02, 03.03, 05.04, 03.06, 

03.08, 05.10, 04.11, 05.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

05.01,  02.02,  02.03,  04.04,  06.05,  
03.06,  05.07,  02.08, 02.09,  04.10, 

04.11, 02.12

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

11.01, 08.02,  07.03,  07.04,  09.05,  
07.06,  07.07,  05.08,  07.09, 07.10, 

08.11, 07.12

Krążek 

odpady komunalne 
zmieszane

20.01,  17.02,  16.03, 19.04, 2 i 
19.05, 1 i 17.06, 1 i 19.07, 1 i 19 
08,  01.09, 19.10, 21.11, 19.12

odpady komunalne 
stanowiące popiół

04.01, 02.02, 01.03, 01.04, 01.06, 
01.08, 03.10, 02.11, 01.12.

odpady segregowane 
(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

07.01, 03.02, 03.03,  05.04, 09.05, 
06.06, 06.07, 03.08, 05.09, 06.10, 

07.11, 05.12.

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

11.01, 08.02, 07.03, 07.04, 09.05, 
07.06, 07.07, 05.08, 07.09, 07.10, 

08.11, 07.12

Krzykawa 

odpady komunalne 
zmieszane

22.01,  19.02,  18.03,  21.04,  5 i 
23.05,  3 i 21 06,  5 i 21.07,  3 i 

23.08,  5.09,  21.10, 23.11,  21.12
odpady komunalne 

stanowiące popiół
07.01, 04.02,  03.03, 05.04, 03.06, 

03.08,  05.10, 04.11,  05.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

05.01,  02.02,  02.03,  04.04,  06.05,  
03.06,  05.07,  02.08,  02.09,  

04.10, 04.11, 02.12.

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

11.01,  08.02,  07.03,  07.04,  09.05,  
07.06,  07.07., 05.08,  07.09, 07.10, 

08.09, 07.10, 08.11, 07.12.
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Krzykawka 

odpady komunalne 
zmieszane

22.01,  19.02,  18.03,  21.04, 5 i 
23.05,  3 i 21.06,  5 i 21.07, 3 i 

23.08,  05.09,  21.10,  23.11,  21.12
odpady komunalne 

stanowiące popiół
07.01, 04.02, 03.03, 05.04, 03.06,  

03.08, 05.10, 04.11,  05.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

05.01, 02.02, 02.03, 04.04, 06.05, 
03.06, 05.07, 02.08, 02.09, 04.10, 

04.11, 02.12

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

11.01, 08.02,  07.03,  07.04,  09.05,  
07.06,  07.07,  05.08,  07.09,  

07.10,  08.11, 07.12

Małobądz 

odpady komunalne 
zmieszane

22.01, 19.02, 18.03, 21.04, 5 i 23.05, 
3 i 21.06, 5 i 21.07, 3 i 23.08, 

05.09, 21.10, 23.11, 21.12
odpady komunalne 

stanowiące popiół
07.01, 04.02, 03.03, 05.04, 03.06, 

03.08, 05.10, 04.11, 05.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

05.01, 02.02, 02.03, 04.04, 06.05, 
03.06, 05.07, 02.08, 02.09, 04.10, 

04.11, 02.12

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

11.01,  08.02,  07.03,  07.04,  09.05,  
07.06,  07.07,  05.08,  07.09,  

07.10,  08.11,  07.12

Ujków Nowy 

odpady komunalne 
zmieszane

20.01,  17.02,  16.03,  19.04,  2 i 
19.05,  1 i 17.06,  1 i 19.07, 1 i 

19.08,  01.09,  19.10,  21.11,  19.12
odpady komunalne 

stanowiące popiół
04.01,  02.02,  01.03,  01.04,  01.06,  

01.08,  03.10,  02.11,  01.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

05.01,  02.02,  02.03,  04.04,  06.05,  
03.06,  05.07,  02.08,  02.09,  

04.10,  04.11, 02.12

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

11.01,  08.02,  07.03,  07.04,  09.05,  
07.06,  07.07,  05.08,  07.09,  

07.10,  08.11, 07.12

Laski 

odpady komunalne 
zmieszane

25.01,  22.02,  21.03,  22.04, 6 i 
24.05,  6 i 22.06,  6 i 22.07,  4 i 

24.08, 06.09,  24.10,  24.11,  22.12
odpady komunalne 

stanowiące popiół
08.01, 05.02,  04.03,  06.04,  06.06,  

04.08,  06.10,  07.11,  06.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

07.01,  03.02,  03.03,  05.04,  09.05,  
06.06,  06.07,  03.08,  05.09,  

06.10,  07.11,  05.12

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

 11.01, 08.02, 07.03, 08.04, 10.05, 
08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 10.10, 

09.11, 07.12

Międzygórze 

odpady komunalne 
zmieszane

20.01, 17.02,  16.03,  19.04,  2 i 
19.05,  1 i 17.06,  1 i 19.07,  1 i 

19.08,  01.09,  19.10,  21.11,  19.12
odpady komunalne 

stanowiące popiół
04.01,  02.02,  01.03,  01.04,  01.06,  

01.08,  03.10,  02.11,  01.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

07.01,  03.02,  03.03,  05.04,  09.05,  
06.06,  06.07,  03.08,  05.09,  

06.10,  07.11, 05.12

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

11.01,  08.02,  07.03,  07.04,  09.05,  
07.06,  07.07,  05.08,  07.09,  

07.10,  08.11,  07.12

Podlipie 

odpady komunalne 
zmieszane

20.01, 17.02, 16.03, 19.04, 2 i 19.05, 
1 i 17.06, 1 i 19.07, 1 i 19 .08, 

01.09, 19.10, 21.11, 19.12
odpady komunalne 

stanowiące popiół
04.01, 02.02,  01.03,  01.04,  01.06,  

01.08,  03.10,  02.11,  01.12
odpady segregowane 

(tworzywa sztuczne, 
opakowania wielo-

materiałowe, metale, 
szkło, papier i tektura)

07.01,  03.02,  03.03,  05.04,  09.05,  
06.06,  06.07,  03.08,  05.09,  

06.10,  07.11,  05.12

odpady ulegające biode-
gradacji,odpady zielone

11.01, 08.02,  07.03,  07.04,  09.05,  
07.06,  07.07,  05.08,  07.09,  

07.10,  08.11,  07.12

Zasady segregacji odpadów oraz kolory worków do-
stępne na stronie internetowej:  

www.gminaboleslaw.pl oraz www.zgkboleslaw.com

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkań-
cy, położonej na terenie Gminy Bolesław jest zobowiązany do 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, w następujących terminach:
1. za miesiące:  styczeń, luty - do dnia 15 lutego danego roku. 
2. za miesiące:  marzec, kwiecień - do dnia 15 kwietnia da-

nego roku. 
3. za miesiące:  maj, czerwiec - do dnia 15 czerwca danego 

roku. 

4. za miesiące:  lipiec, sierpień - do dnia 15 sierpnia danego 
roku. 

5. za miesiące:  wrzesień,  październik  -  do  dnia  15  paź-
dziernika danego roku. 

6. za miesiące:  listopad, grudzień - do dnia 15 grudnia da-
nego roku. 

Opłatę uiszcza się bez wezwania, przelewem na rachunek 
bankowy Gminy Bolesław: 

12 1240 2294 1111 0010 5164 4160,  
gotówką w kasie Urzędu Gminy Bolesław 

lub u  inkasenta 
w wyznaczonych przez niego terminach.



Bolesławskie Prezentacje nr 1/2016 (171)

8

Gminne Spotkanie Opłatkowe 

Diamentowe gody

W dniu 19.12.2015 r. w bolesławskiej Remizie OSP  ponad  
120 osób (na zaproszenie Wóta Gminy Bolesław, Rady 

Gminy Bolesław oraz GOPS ) spotkało się na tradycyjnym 
Gminnym Spotkaniu Opłatkowym.

Uroczystość ubogacił występ bolesławskich przedszkola-
ków pod czujnym okiem pań : dyrektor Przedszkola Ewy Bier-
gunow,Anety de Gregorio i Małgorzaty Dąbek.

Bardzo oczekiwanym akcentem spotkania było tradycyjne 
coroczne „kolędowanie sołtysów”

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, a zaangażowa-
nym w przygotowanie tej uroczystości (paniom z KGW Bole-
sław Hutki, gminnym strażom OSP oraz Centrum Kultury w 
Bolesławiu) za jej piękną oprawę.    BBB

W dniu 30 grudnia 2015 roku w Urzędzie Gminy w Bole-
sławiu swoje „Diamentowe Gody” świętowali Państwo Irena 
i Marian Perek zam. Bolesław, Państwo Mieczysława i Włady-
sław Czerniak zam. Laski, Państwo Jadwiga i Stanisław Kika 
zam. Bolesław. 

Dokładnie 60 lat temu nasi Jubilaci zdecydowali się wspól-
nie iść przez życie i wspólnie dzielić wszelkie smutki i radości. 
Wiele jest recept na długie życie, ale na wspólne – jest tylko 
jedna – to miłość. Miłość to krótkie słowo, ale zawiera w sobie 
wszystko – oznacza bliskość, przywiązanie, pomoc, współczu-
cie, poświęcenie.

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w zdrowiu w tej 
pięknej miłości jeszcze przez wiele długich lat.

Elżbieta Kubańska, Kierownik USC

Świetlica w Bolesławskim Dworze zaprasza!
Wraz z nowym rokiem w Centrum Kultury dzieci i mło-

dzież mogą znaleźć nie tylko zajęcia rozwijające ich talen-
ty. Zapraszamy dzieci i młodzież do naszej nowej świetlicy. 
Stworzyliśmy ją z myślą o tych, którzy szukają ciekawych 
pomysłów na spędzania wolnego czasu, choćby po lekcjach. 
Kochani! Czekają na Was nasi instruktorzy z zajęciami twór-
czymi. Czas umilą Wam: gry planszowe,stanowisko kompu-
terowe z dostępem do Internetu. Zapraszamy od poniedział-
ku do piątku w godzinach: 16.00-20.00.

Walentynkowo w Dworze
Centrum Kultury w Bolesławiu zaprasza gorąco na zimowe 

„Popołudnie Miłości”. 14 lutego o godz.16.00 w bolesławskim 
dworze odbędzie się niepowtarzalny koncert „Duety miło-
sne i nie tylko”. Wystąpią przed Państwem Monika Korpusik, 
Ewa Błaszczyk, Marian Chrobok, Jacek Kapica.To będzie dzień 
pełen niespodzianek! Wystarczy wspomnieć o karaoke „Za-
śpiewaj ukochanej” oraz...eliksirze miłości. Kto ciekaw więcej 
niechaj nabędzie bilet w naszym Centrum Kultury...

Kurs Kroju i Szycia
A kto chce ukachanemu nie tylko zaśpiewać ale i go obszyć 

polecamy Kurs Kroju i Szycia, który rusza w Centrum Kul-
tury w Bolesławiu. Przypominamy, że termin zapisów (tel. 
32 6424073) upływa wraz z końcem stycznia br., a kurs ru-
sza już w lutym! 

Ferie w Dworze i okolicy
W naszych dworach i dworkach trwają zajęcia feryjne, 

o których napiszemy w lutowym numerze „BP”
Przypominamy także, iż w ferie zimowe lodowisko jest dla 

Was otwarte w godz.10.00-21.00.
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Bolesławianie jeszcze hojniejsi
Jest  rekord  krajowy  –  jest  też  bole-
sławski.  Sztab  Wielkiej  Orkiestry 

Pomocy  w  naszej  gminie  zebrał  tym 
razem 17 135,58 zł. To ponad 3 tysią-
ce  złotych  więcej  niż  przed  rokiem. 
Finał, który odbył się w Centrum Kul-
tury  był  nie  tylko  wspaniałą  akcją 
dobroczynną,  ale  przede  wszystkim 
wydarzeniem  kulturalnym,  w  czasie 
którego  swoje  talenty mogły pokazać 
dzieci z całej gminy. Przez pięć godzin 
widownia ani na chwilę nie pustoszała, 
a mieszkańcy  gorąco oklaskiwali ma-
łych artystów. Atmosferę podgrzewała 
tradycyjna, orkiestrowa licytacja.

Tegoroczny finał otwarli najmłodsi 
mieszkańcy Bolesławia. Dzieci z tu-
tejszego przedszkola zorganizowały 
karnawałowy pokaz mody i zaprosiły 
do wspólnej zabawy. Szkoła Podstawo-
wa w Bolesławiu przygotowała program 
„Zima wita Was”. Oprócz wierszy i pio-
senek uczniowie zaprezentowali utwo-
ry instrumentalne na flet poprzeczny 
i skrzypce. Szkoła w Krzykawie wybra-
ła klimaty zimowo-choinkowe w wersji 
„bez granic”, co sugerował już sam tytuł 
prezentacji: „Round Christmas”. Były 
tańce w rytm znanych świątecznych 
utworów i piosenki śpiewane po angiel-
sku. Z kolei w podróż po Polsce zabrali 
nas uczniowie szkoły w Podlipiu. Przy-
pomnieli najbardziej znane melodie 
od Podhala, przez Kraków i Warszawę, 
aż do morza, okraszając to barwną cho-
reografią.

Godną reprezentację miało też Cen-
trum Kultury w Bolesławiu. Rośpiewane 

Uwaga!
Kwalifikacja wojskowa w 2016r. 
została ogłoszona dnia 
15 stycznia br. w wojewódz-
twie małopolskim trwać będzie 
od dnia 1 lutego do 29 kwietnia. 

W Gminie Bolesław kwalifikacją 
wojskową będą objęci męż-
czyźni z rocznika podstawowe-
go 1997 r., którzy staną przed 
Powiatową Komisją Lekarską 
w terminie 15-17 marca 2016 r. 

małe „Psotki” i nieco bardziej poważny 
duet „kropkaPL” bawiły publiczność 
aż do wielkiego finały imprezy, czyli 
symbolicznego „światełka do nieba”. 
Pokazy taneczne z kolei przygotowa-
ła niezawodna La Cultura. Wystąpiły 
dzieci, które uczą się tańca w naszym 
dworku pod opieką Mateusza Wróbla 
– formacja dziecięca oraz „The 
9th avenue style Dan-
ce Company”. Cza-czę 
i rumbę zatańczyli 
natomiast tancerze 
formacji tanecz-
nej La Cultura 
Dance Company 
– Magda Solińska 
i Łukasz Urban-
kiewicz. Formacja 
rzuciła publiczności 
nie lada wyzwanie, 
wystawiając na licytację... 
taniec z profesjonalistami. Wie-
lu śmiałków nie było. Odwagą wykazał 
się wśród panów wójt gminy Bolesław 
Krzysztof Dudziński, a wśród pań in-
struktorka naszego Centrum Kultury.

Finał nie ograniczał się jednak tylko 
do występów artystycznych. Uczniowie 
Gimnazjum w Bolesławiu przygotowali 
pokaz robotyki. Każdy mógł zobaczyć 
czego można „nauczyć” robota, opo-
wiadali też o tym jak powstają takie 
urządzenia i do czego są wykorzysty-
wane. Na licytację trafiły dwa vouchery 
na trzygodzinny kurs robotyki, który zo-
stanie zorganizowany w szkole.

Jak na Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy przystało, odbył się też pokaz 
pierwszej pomocy. Jak zachować się 
w nagłych wypadkach uczyli druhowie 
z OSP w Bolesławiu.

Finał w bolesławskim dworku trwał 
pięć godzin. Przez cały czas odbywały się 
licytacje gadżetów fundacji WOŚP oraz rę-
kodzieła i innych przedmiotów przekaza-
nych przez mieszkańców naszej gminy. 

Najdrożej udało się sprzedać vo-
ucher na przejazd 80 km tak-

sówką Taxi Bajera – repliką 
słynnego żółtego fiata 125p 
z numerem bocznym 1313 
z serialu „Zmiennicy”. Wy-
licytowano go za 350 zł. 
Powodzeniem cieszyły 

się też bilety na mecz Legii 
Warszawa, które sprzeda-

no za 250 zł. Taką samą cenę 
osiągnął obraz Iwony Sku-

pińskiej – pastel „Słoneczniki”. 
Spośród gadżetów WOŚP naj-
wyższą cenę – 200 zł - osiągnął 

kubek termiczny. Koszulka szefa 
sztabu, Piotra Ślęzaka, w tym roku nie 
osiągnęła tak zawrotenj ceny jak przed 
rokiem, kiedy sprzedała się aż za 400 zł, 
ale i tak zasiliła konto Orkiestry kwotą 
150 zł. Z licytacji osiągnięto łącznie 4 010 
zł. To mniej niż przed rokiem, jednak 
bolesławianie tym razem byli hojniejsi 
wrzucając pieniądze do puszek wolonta-
riuszy. Rekordzista – Jakub Juranek zebrał 
aż 1 284,25 zł, bijąc ubiegłoroczny rekord 
– który zresztą również należał do niego – 
o ponad 500 zł!

Iwona Pilarz

W wieku 65 lat zmarła wieloletnia 
sołtys Małobądza 

Zofia Lorek. 
Wielki społecznik, oddana pracy na rzecz 

lokalnej społeczności gminnej. 
Rodzinie oraz wszystkim bliskim 
śp. Zofii Lorek wyrazy naszego 

współczucia i żalu składają: 
Wójt Gminy Krzysztof Dudziński wraz 

z pracownikami Urzędu Gminy, 
Przewodnicząca rady Gminy Ewa Dychtoń 
wraz z Radnymi Gminy, Przewodniczący 
Gminnego Zarządu Sołtysów Marcin Ma-
cek wraz z Sołtysami z Gminy Bolesław
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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
Zespół redakcyjny: Halina Makowska, Barbara Rzońca

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

Z okazji Nowego 2016 Roku 
składam dla Wszystkich najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

szczęścia, siły wewnętrznej, ciekawych planów, wiary, 
uśmiechu, serca dla ludzi, dobrych wyborów, 

pokonywania trudności, czasu dla bliskich 
oraz nowych wykorzystanych możliwości. 

Iwona Skupińska  

Składam także szczególne podziękowania za współpracę dla Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Joanny Piła oraz Pani Dyrektor Przedszkola w Bolesławiu 

Ewy Biergunow, Pani Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Bolesław-
Hutki Elżbiecie Czerniak, a także Panu Prezesowi Zakładów Górniczo-Hutniczych 

w Bukownie Bogusławowi Ochab za sponsorowanie konkursu Wiedzożerca.  

Informacja dla Par obchodzących 
w 2016 roku Jubileusz 50-lecia 
i 60-lecia pożycia małżeńskiego …

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu 
Cywilnego w Bolesławiu będzie organizo-
wał uroczystość nadania przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam 
Dostojnych Jubilatów – mieszkańców 
Gminy Bolesław, którzy w 2016 r. obcho-
dzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę poży-
cia małżeńskiego do zgłaszania się w USC 
- pokój nr 5 do dnia 12.02.2016 r. w go-
dzinach pracy Urzędu Gminy. Jubilatów 
obchodzących 50– tą rocznicę pożycia 
małżeńskiego proszę o przyniesienie 
dokumentów tożsamości w celu wypeł-
nienia stosownych dokumentów.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Elżbieta Kubańska
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Zapraszamy do Akademii Malucha!

Koncert kolęd – Krzykawskie Anioły

Nasza  Akademia  Malucha  rozpo-
częła już „akademickie półrocze”. 

18  stycznia  odbyła  się  uroczysta  in-
auguracja  zajęć. Maluszki  otrzymały 
„indeksy”,  na  których  będą  zbierać 
pieczątki za udział w poszczególnych 
spotkaniach.  Za  najwyższą  frekwen-
cję  przewidujemy  specjalne  wyróż-
nienia. Już niedługo kolejne imprezy 
integracyjne, na które zaprosimy nie 
tylko dzieci  z  rodzicami,  ale  całe  ro-
dziny i wszystkich mieszkańców, któ-
rzy chcą spędzić czas w rodzinnej at-
mosferze. Do naszej Akademii można 
dołączyć w każdej chwili!

Projekt Akademii realizuje bolesław-
skie Centrum Kultury dzięki dofinanso-
waniu ze środków Fundacji BGK. 10 tys. 
zł, które otrzymaliśmy przeznaczymy 
głównie na zakup akcesoriów animacyj-
nych, materiałów do prowadzenia zajęć 
i instrumentów muzycznych dla dzieci. 
Kupiliśmy też wiele książek dla malusz-
ków, ale i dla starszych dzieci. Nasza „aka-
demicka” biblioteczka stanie w otwartej 
niedawno świetlicy dla dzieci w naszym 
dworze, by najmłodsi mogli korzystać 
z niej także w godzinach pracy świetlicy, 

Już po raz trzeci w Zespole Szkół w Krzy-
kawie odbył się Koncert Kolęd. Tym razem 
miał on niecodzienną oprawę, ponieważ 
został przygotowany przez uczniów kla-
sy drugiej gimnazjum, w ramach projek-
tu gimnazjalnego. Cztery grupy uczniów 
wraz z opiekunami ciężko pracowały 
przygotowując tradycyjne potrawy wigi-
lijne, wspaniałe i pomysłowe dekoracje, 
plakaty, zaproszenia i okładkę płyty z naj-
piękniejszymi kolędami, a także samą pły-
tę. Jej nagranie było pierwszym tak dużym 
przedsięwzięciem w Gminie, a zaprosze-
ni goście mogli posłuchać na żywo wielu 
utworów na niej umieszczonych. 

Wśród osób, które przyjęły zaprosze-
nie na nasz Koncert byli: Zastępca Wójta 
Gminy Pani Krystyna Kowalewska, Se-
kretarz Gminy Pani Halina Makowska, 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Pan Jacek Fałowski, Radny Powiatu 
olkuskiego Pan Ryszard Januszek, Po-
słanka na Sejm Pani Lidia Gądek, Radni 

kiedy nie ma zajęć dla maluszków.
Cały nasz projekt opiewa na ponad 

20 tys. zł. Powstał on z myślą o dzie-
ciach, które nie uczęszczają do żłobka, 
ani przedszkola, dla których na terenie 
naszej gminy nie ma żadnej oferty zajęć 
wspomagających rozwój intelektual-
ny, społeczny i artystyczny. Jest to od-
powiedź na pytania rodziców, którzy 
szukali takich właśnie zajęć w naszym 
Centrum Kultury. Nie ograniczamy się 
jednak tylko do gminy Bolesław, zapra-
szamy wszystkich, którzy chcą do nas 
przyjeżdżać. Mieliśmy już uczestników 
z Bukowna, Sławkowa, Olkusza i Dą-
browy Górniczej. Nie wykluczamy też 
dzieci, które uczęszczają do przedszko-
li i żłobków, jeśli nasze zajęcia mogą 
wspomóc rozwój ich umiejętności i za-
interesowań. Akademia jest kontynu-
acją „Maluszkowych zabaw z muzyką”, 
które od ubiegłego roku prowadzi nasz 
instruktor, Iwona Pilarz. Teraz pro-
jekt został rozszerzony. Wprowadza-
my metodę Ruchu Rozwijającego jako 
podstawę zajęć, zaprosimy muzyków, 
którzy zagrają dla dzieci na rożnych in-
strumentach, będziemy przypominać 

Gminy Bolesław, Sołtysi wsi Krzykawa, 
Krzykawka i Ujków Nowy oraz Prezes 
Polskiego Związku Wędkarskiego w Bo-
lesławiu. Licznie przybyli także okolicz-
ni mieszkańcy oraz uczniowie i rodzice. 

Wiele osób wyraziło swój zachwyt 
tą wspaniałą imprezą, która była dla 
nich niezapomnianym przeżyciem i do-
skonałym wprowadzeniem w nastrój 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Dyrekcja Zespołu Szkół oraz nauczy-
ciele opiekunowie grup projektowych 
serdecznie dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do sukcesu naszego Kon-
certu, a w szczególności:

lokalne zwyczaje podczas warsztatów 
artystycznych. Zaplanowaliśmy też 
wyjazd do naszej pracowni ceramiki, 
gdzie dzieci i rodzice sami spróbują le-
pienia z gliny. Będziemy gościć dzieci 
ze skrzypcowej Szkoły Suzuki i szkółki 
baletowej. Wiosną pokażemy rodzicom 
jak bawić się na „Orliku” i Ścieżce zdro-
wia”. W maju będziemy wspólnie bawić 
się na „Święcie rodziny”, podczas które-
go chcemy przedstawić dzieciom spek-
takl „Teatrzyku u Marysi”. Nie będzie 
to zwykłe przedstawienie, bo w role 
aktorów wcielą się... rodzice. Ale nie tyl-
ko oni będą współtwórcami naszej Aka-
demii. Do naszych zajęć włączymy też 
dziadków, a nawet całe rodziny. Pierw-
sza okazja ku temu już 22 stycznia – tego 
dnia zorganizujemy wspólne spotkanie 
przy babcinych opowieściach „Z bujane-
go fotela” i będziemy razem kolędować. 
Dołączy do nas Chór Kantare, bo należą-
ce do niego panie to nie tylko babcie, ale 
też członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
– partnera naszego projektu. Zaśpiewają 
także dzieci z zespołów „Psotki” i „krop-
kaPL” z naszego Centrum Kultury. Z ko-
lei 6 lutego wspólnie z Radą Sołecką Bo-
lesławia – kolejnym naszym partnerem, 
zorganizujemy bal maskowy dla dzieci. 
Słowem – będzie się działo. A o kolej-
nych przedsięwzięciach będziemy infor-
mować na bieżąco.

Iwona Pilarz

• Rodzicom uczniów klasy II gimna-
zjum,

• Radzie Rodziców przy Zespole Szkół 
w Krzykawie,

• Delikatesom Centrum – Krze,
• Weronice i Mirosławowi Zastawni-

kom.

Zapraszamy wszystkich do nabycia 
płyty z kolędami w sekretariacie Zespo-
łu Szkół w Krzykawie, w kościele polsko-
katolickim p.w. Św. Barbary w Krzyka-
wie – Małobądzu oraz w parafii p.w. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Krzykawce.

Izabela Molęda
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Witaliśmy Nowy Rok w plenerze!

6 stycznia 
w Gminie 
Bolesław

Przywitaliśmy Nowy – oby dla 
wszystkich lepszy – 2016 Rok. 
Tę wyjątkową chwilę uczciliśmy 
razem z mieszkańcami Bolesławia 
przed naszym dworem. Zanim wójt 
naszej gminy, Krzysztof Dudziński, 

złożył wszystkim pierwsze nowo-
roczne życzenia, a dyrektor Cen-
trum Kultury Barbara Rzońca odli-
czyła ostatnie sekundy starego roku, 
każdy mógł ogrzać się przy ogrom-
nym ognisku.

O  tym  krótkim  zimowym  dniu 
przez długi czas pozostaną roz-

grzewające, barwne niczym korowód 
Trzech  Króli  wspomnienia.  A  było 
na co popatrzeć!

W uroczystość Objawienia Pańskiego 
ulicami Krzykawki, Krzykawy i Małobą-
dza przeszedł barwny korowód. Radość, 
wspólne kolędowanie, przebrania dzieci 
i dorosłych wniosły w nasze sołectwa 
miłą atmosferę.

Kilka pokoleń mieszkańców naszej 
gminy przyozdobionych w charaktery-
styczne korony towarzyszyło królom, 
aniołom, postaciom historycznym, re-
gionalnym.

W rolę Trzech Króli wcielili się: Wójt 
Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński, 
Radny Powiatu Olkuskiego Ryszard Ja-
nuszek,Pan Sylwester Krawczyk. Trud 
wystąpienia w ulicznych Jasełkach jako 
święta rodzina podjęli: Agnieszka i Piotr 
Krawczyk wraz z małym Kubusiem.

Atrakcją był wielbłąd, na którym prze-
mieszczał się jeden z Trzech Króli. Gra-

tulujemy Organizatorom: Wójtowi i Ra-
dzie Gminy Bolesław,Centrum Kultury 
w Bolesławiu, Parafii Polsko-Katolickiej 
w Krzykawie – Małobądzu oraz współ-
organizatorom: sołtysom Krzykawki, 
Ujkowa Nowego, Kołu Gospodyń Wiej-
skich Krzykawka.

Nasza polska tradycja jest niezwykle 
bogata w barwne obyczaje.

Orszak Trzech Króli wyruszył spod za-
bytkowego dworu w Krzykawce. 

„Pani dyrektor Barbarze Rzońca, pani 
Iwonie Pilarz i dzieciom z Centrum 
Kultury w Bolesławiu przez nie przy-
gotowanych dziękuję za prześliczne 
wspaniałe plenerowe Jasełka, w których 
dobro zwyciężyło – bo musiało. „-mówi 
ks. Tadeusz Budacz proboszcz kościo-
ła polsko-katolickiego pw. św. Barbary 
w Małobądzu, do którego skierował się 
korowód.

Po złożeniu darów w kościele, wystą-
pił chór Kantare (działający przy na-
szym Centrum Kultury w Bolesławiu). 
Potem był czas na wspólne kolędowanie 

z kapelą góralską Ciupaga z Łącka i bie-
siada przy równie góralskich watrach 
przy kościelnym parkingu. Wszystko 
w serdecznej, rodzinnej atmosferze.

„Ludzie są wspaniali i warto dla nich 
takie orszaki robić.

Dziękuję uczestnikom, gościom, spon-
sorom za wsparcie duchowe i finansowe 
naszej wspólnej inicjatywy.

Niech Wam Nowonarodzony Chrystus 
wynagrodzi stokrotnie i obdarza swoimi 
łaskami w Nowym Roku. z Rodziną Radą 
Parafialną i Całą Parafią. „-uśmiecha się 
Ks. Dziekan Tadeusz Budacz.

Podobne pochody z okazji święta 
Trzech Króli odbyły się się także w in-
nych (w ponad 400) miejscowościach 
Polski. 

Jest to jedno z najstarszych Świąt 
chrześcijańskich. Było obchodzone 
dużo wcześniej niż Święta Bożego Na-
rodzenia. W naszej świadomości bar-
dziej utrwaliła się nazwa Święto Trzech 
Króli. Ma to związek z historią tego zda-
rzenia. Trzej Królowie (Magowie) udali 
się ze wschodu by złożyć pokłon i dary 
(mirrę, kadzidło i złoto) nowonarodzo-
nemu Jezusowi Chrtystusowi. Do żłóbka 
zaprowadziła ich gwiazda betlejemska. 

Z dziada na pradziada 6 stycznia 
w wielu kościołach odbywa się po-
święcenie kredy, kadzidła i wody. 
Kredą na drzwiach należny napisać 
K+M+B (inicjały trzech Mędrców) i ak-
tualny rok. 

Po łacinie skrót odczytywany jest, 
jako błogosławieństwo – Christus Man-
sionem Benedicat, czyli Chryste błogo-
sław temu domowi. 

(red.)


