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Świętowali 
w deszczu  
i słońcu… 

2 
czerwca 2018 roku Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński 

wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Bolesław Ewą Dychtoń oraz 

dyrektor Centrum Kultury Barbarą Rzońca przekazali uczestnikom 

Święta Gminy Bolesław życzenia radosnego świętowania.

W pierwszą sobotę czerwca mieszkańcy i goście gminy Bolesław 

świętowali i bawili się wspólnie na festynie przy naszym Dworze, 

w bolesławskim parku. Święto Gminy Bolesław było okazją do 

podsumowania osiągnięć, wyróżnień dla kilku pokoleń aktywnych 

mieszkańców, miłych spotkań i dobrej zabawy całej społeczności.

Święto Gminy Bolesław jest imprezą, która integruje lokalną spo-

łeczność, uatrakcyjnia życie kulturalne całego regionu, oraz świetnie 

promuje nas na terenie powiatu.

Program corocznego Święta Gminy Bolesław jest rokrocznie bardzo 

bogaty. Jego tegoroczne atrakcje to niewątpliwie: Koncert Orkiestry 

Dętej ZGH „Bolesław” w Bukownie, uroczyste rozpoczęcie Święta 

Gminy oraz wręczenie Nagród Wójta Gminy Bolesław, koncert lau-

reatów Konkursu Piosenki „O Dworską Nutę”, program grup tanecz-

nych LaCultura, koncert zespołów Centrum Kultury –Psotki, Krop-

kaPL, muzyka świata-koncert zespołu Stonehenge. 

*
 Nuda nie groziła także dzieciom. Cały park wypełniony był stoiska-

mi i kiermaszami artystycznymi oraz Wesołym Miasteczkiem. Do-

rosłych ucieszyły pachnące swojskim jadłem stoiska Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu Gminy Bolesław oraz serwująca biesiadne smaki 

obsługa gastronomiczna.

Wieczór należał do fanów muzyki disco polo. Gwiazdą wieczoru 

był Zenon Martyniuk polski muzyk i piosenkarz związany z tym ga-

tunkiem muzyki, nazywany „Królem Disco Polo”, wokalista zespołu 

Akcent. Kolejną kropką nad i (ale tym razem dla dorosłych)była dys-

koteka i to nie byle jaka bo do drugiej w nocy. 

BBB
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Wielofunkcyjne boisko sportowe- gotowe!
 „Są momenty w życiu, które ciężko opisać słowami, są mecze, 

które na zawsze zapisują się w historii.” 
Robert Lewandowski

1 
czerwca 2018 roku odbyło się w naszej Szkole Podstawowej w Bo-

lesławiu uroczyste otwarcie i poświęcenie wielofunkcyjnego boiska 

sportowego. 

Na uroczystość przybyli Pan Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Wo-

jewództwa Małopolskiego, Pan Marcin Cockiewicz – Radny Sejmiku 

Województwa Małopolskiego, Pan Krzysztof Dudziński – Wójt Gminy 

Bolesław, Pani Krystyna Kowalewska – Zastępca Wójta Gminy Bole-

sław, ks. dziekan Sylwester Kulka – Proboszcz Parafii Rzymskokatolic-

kiej w Bolesławiu, ks. dziekan Leszek Kołodziejczyk – Proboszcz Parafii 

Polskokatolickiej w Bolesławiu, Pani Barbara Nowakowska – Mossór – 

Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą”, Pan Robert 

Nielaba – Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu, Pani 

Anna Kruszak – Kołodziejczyk – kierownik Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Bolesławiu, Pani Katarzyna Kurek – Pełnomocnik Wójta 

Gminy ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pani Barbara 

Molęda – główna księgowa Samorządowego Zespołu Oświaty i Wycho-

wania w Bolesławiu, przedstawiciele Rady Rodziców na czele z jej prze-

wodniczącym, rodzice uczniów, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Bolesławiu.

Wielofunkcyjne boisko sportowe powstało dzięki zabiegom i wspólnej 

pracy wielu osób, w szczególności Pana Krzysztofa Dudzińskiego – Wój-

ta naszej gminy, Pana Marszałka oraz Zarządu Województwa Małopol-

skiego, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wiceprezes Lo-

kalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą”, Radnych Gminy Bolesław 

oraz pracowników Urzędu Gminy w Bolesławiu.

Projekt pn. „Modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i tu-

rystycznej w centrum Bolesławia” otrzymał dofinansowanie z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości 

166 915 zł. Sam projekt obejmował dwa zadania: stworzenie przy 

szkole strefy rekreacyjnej oraz zabudowę małej architektury - służącej 

obsłudze ruchu turystycznego Bolesławia. 

Pierwsze zadanie polegało na likwidacji istniejącej, mocno zużytej, na-

wierzchni asfaltowej dotychczasowego boiska i ułożeniu nowej (poli-

-u-reta-nowej) nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 

24,00m x 42,00m. 

W skład tego wielofunkcyjnego obiektu wchodzą:boisko do piłki ręcz-

nej, boisko do siatkówki, boisko do badmintona, dwa boiska treningo-

we do koszykówki oraz bieżnia do skoku w dal.

Na boisku zostały zamontowane 2 bramki do piłki ręcznej, słupki do 

siatkówki i badmintona, 4 stojaki do koszykówki oraz piłkochwyty 

o wysokości 5 m i długości 26,00 mb. 

Zmodernizowane boisko, obok dwóch istniejących sal gimnastycznych 

i kompleksu sportowego ORLIK, umożliwi uprawianie różnych dyscy-

plin sportowych, w szczególności gier zespołowych, podniesie spraw-

ność fizyczną, a co za tym idzie – wpłynie na rozwój fizyczny uczniów 

oraz mieszkańców gminy i turystów, którym obiekt będzie udostępnio-

ny poza godzinami lekcyjnymi. 

Podczas uroczystości, 1 czerwca, dokonano przecięcia wstęgi – symbo-

lizującego przekazanie do użytku nowego boiska. Poproszeni o to zo-

stali zaproszeni goście: Pan Grzegorz Lipiec, Pan Marcin Cockiewicz 

i Pan Krzysztof Dudziński oraz dyrektor szkoły - Agata Borkiewicz 

i przewodnicząca Szkolnej Rady Uczniowskiej. 

Następnie odbyło się poświęcenie nowego boiska. Ceremonii tej doko-

nali ks. dziekan Sylwester Kulka – Proboszcz Parafii Rzymskokatolic-

kiej w Bolesławiu oraz ks. dziekan Leszek Kołodziejczyk – Proboszcz 

Parafii Polskokatolickiej w Bolesławiu. 

Po wystąpieniach gości, którzy 1 czerwca do szkoły przybyli nie tylko 

z życzeniami, ale także ze sportowymi prezentami i słodyczami, rozpoczę-

ły się rozgrywki sportowe na nowym boisku i dziedzińcu szkoły. Dzięki 

słodkim upominkom, ofiarowanym przez Radę Rodziców oraz Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tegoroczny Dzień 

Dziecka na długo zapadnie w pamięci bolesławskich uczniów.  

Szkoła Podstawowa w Bolesławiu



Bolesławskie Prezentacje   ∠  06/2018 (198)

| 5 

”
Małopolski Tele-Anioł”  

rozwinie skrzydła w Gminie Bolesław
Ważne dla osób niesamodzielnych. 

6 
czerwca 2018 roku wójt Krzysztof Du-

dziński podjął współpracę przy realizacji 

projektu pn. ”Małopolski Tele-Anioł” 

dzięki czemu „Małopolski Tele-Anioł” roz-

winie skrzydła również nad mieszkańcami 

gminy Bolesław.

Projekt pn. ”Małopolski Tele-Anioł” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społeczne-

go w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 z Samorządem Województwa 

Małopolskiego. Małopolski Tele-Anioł to pro-

gram zdalnej opieki nad chorymi, którzy nie są 

w stanie samodzielnie się sobą zaopiekować. 

Takie osoby otrzymają opaskę życia – lekkie, 

łatwe w obsłudze urządzenie, czuwające nad 

zdrowiem właściciela. 

Głównym celem tego szlachetnego projektu 

jest poprawa jakości życia osób niesamodziel-

nych poprzez realizację działań na rzecz rozwo-

ju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu 

zamieszkania oraz usług wykorzystujących 

nowoczesne technologie informacyjno-komu-

nikacyjne, które umożliwią osobom niesamo-

dzielnym jak najdłuższe, bezpieczne pozosta-

nie w ich środowisku. 

Termin realizacji projektu:  1.02.2018 r. – 31.01.2021 r. 

Chorzy dostaną specjalną opaskę, na której 

jest czerwony przycisk SOS. Wystarczy przy-

trzymać go przez trzy sekundy, a urządzenie 

automatycznie połączy się pracownikiem 

teleopieki. Opaska jest wyposażona w wiele 

innych, niezwykle użytecznych funkcji, jak 

lokalizator GPS, czujniki mierzące tętno oraz 

wykrywające niebezpieczne upadki. Jeśli przy-

rząd zarejestruje groźne zdarzenie, np. nagły 

skok ciśnienia, zaalarmuje opiekuna w tele-

centrum, a ten będzie mógł natychmiast zare-

agować. Małopolski Tele-Anioł został opraco-

wany głównie z myślą o najstarszych i ciężko 

chorych seniorach, którzy mieszkają samotnie 

i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodzi-

ny. Z jego pomocy będą też mogli skorzystać 

niepełnosprawni czy np. osoby, które przeszły 

zawał i istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia 

kolejnego.

Jak otrzymać opaskę bezpieczeństwa?
Kandydaci, którzy chcą otrzymać opaskę 

bezpieczeństwa muszą mieszkać na terenie 

województwa małopolskiego oraz być oso-

bami niesamodzielnymi, które ze względu na 

wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia, w związ-

ku z niemożnością wykonania co najmniej 

jednej z podstawowych czynności dnia co-

dziennego.

Pierwszy nabór do projektu potrwa do końca 

X 2018r. lub do wyczerpania miejsc. Zostanie 

zakwalifikowanych 5 tysięcy osób niesamo-

dzielnych. Drugi nabór na taką samą liczbę 

osób jest planowany od 1 sierpnia do 31 

stycznia 2020 r.

Formularze zgłoszeniowe (można pobrać na 

stronie www. malopolska.pl/teleaniol oraz 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Bolesławiu) można składać:

1. Osobiście w jednym z miejsc: 

 Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Małopolskiego ul. 

Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze 

wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)

 Dziennik Podawczy Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Małopolskiego  

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)

 Sekretariat Departamentu Zdrowia i Poli-

tyki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego ul. Radzi-

wiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)

 w innych lokalizacjach urzędu marszał-

kowskiego

 w biurach projektu z możliwością uzyska-

nia pomocy przy wypełnieniu wniosku po 

wcześniejszym umówieniu spotkania:

 Biuro projektu Lidera –ul. Lubelska 

23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 

e-mail:teleopieka@umwm.pl

 Biuro projektu Caritas Diecezji Kie-

leckiej - Zespół Placówek Caritas w 

Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 

Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 

316 158

 Biuro projektu Stowarzyszenia Euro-

pejski Instytut Rozwoju Regionalnego 

ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 

Sucha Beskidzka, e-mail:teleaniol.ma-

lopolska@gmail.com

-

łecznej w Bolesławiu z możliwością 

uzyskania pomocy przy wypełnieniu 

oraz odesłaniu wniosku, tel. 32 6424-

034.

2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej  

(decyduje data wpływu) na adres: 

Departament Zdrowia i Polityki Społecz-

nej Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 

Kraków z dopiskiem „Rekrutacja - Mało-

polski Tele-Anioł”.

3. Elektronicznie: 

dla osób, które posiadają kwalifikowany 

podpis elektroniczny lub profil zaufany za 

pośrednictwem Elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej ePUAP 

na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

www.malopolska.pl/teleaniol.  

opr.BBB
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Pamiętając o rodzicach…

M
iłość matki jest jedną z najsilniej-

szych sił na świecie. Jest bezwarun-

kową i najczystszą odmianą miłości. 

Mama jeszcze Cię nie zna, a już Cię kocha. 

Czuje Cię w sobie. Jak już pojawisz się na 

świecie opiekuje się Tobą najlepiej jak potrafi 

i przekazuje Ci całą wiedzę jaką posiada.

Dom bez niej – to tylko ściany i dach – i nic 
więcej…

W dniu 26.05.2018 r .w Ośrodku Opiekuń-

czym Eden II w Laskach, odbył się Dzień 

Matki i Dzień Ojca. W tym szczególnym 

dniu gościliśmy dzieci, rodziny Naszych 

Pensjonariuszy oraz Uczestników Projektu 

“SENIOR Z PASJĄ” .Na początku było uro-

czyste przywitanie zebranych gości , przez 

Kierownika Ośrodka oraz słodki poczęstu-

nek dla wszystkich.

Po oficjalnym rozpoczęciu i przemówieniu, 

przeszliśmy do części artystycznych, min . 

występ zaproszonego gościa pana Krzysztofa 

Bigaja, który swym śpiewem i graniem umilał 

nam czas spędzony z najbliższymi. Nasi pod-

opieczni wraz z terapeutą wykonali piosen-

kę z repertuaru Eugeniusza Bodo - “List do 

Mamy“ Violetty Villas, która w szczególności 

ujęła wszystkich zgromadzonych.

Podczas wydarzenia , gościliśmy również Na-

sze lokalne władze: Wójt Gminy Bolesław  

p. Krzysztof Dudziński, W-ce wójt Gminy Bo-

lesław p. Krystyna Kowalewska, Sołtys miej-

scowości Laski p. Agata Czerniak.

Całość dnia zakończyła się wielkim grillowa-

niem.  

Urszula Majocha

Poezjo, pod twoją obronę…
Święto Dobrego Słowa - 40 Wiosna Poetycka

„Zdradzę wam tajemnicę: 
nie czytamy poezji dlatego, że jest ładna.
Czytamy ją, bo należymy do gatunku ludzkiego
a człowiek ma uczucia. 
Medycyna, prawo, finanse czy technika 
to wspaniałe dziedziny, 
ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości.” 

(Stowarzyszenie Umarłych Poetów)

W
iosna inspiruje, dodaje energii 

i motywuje do działania. O tej wy-

jątkowej porze roku napisano wiele 

pięknych słów. Postanowiliśmy je zebrać 

w jednym miejscu – w bolesławskim dworze, 

gdzie 25 maja 2018 roku odbył się uroczysty 

40 już finał Ogólnopolskiego Konkursu Lite-

rackiego Bolesławska Wiosna Poetycka. 

Juror Jarosław Nowosad zadecydował o nastę-

pującym podziale nagród i wyróżnień: 

W kategorii młodych poetów I miejsce 

zdobył wiersz „Smak życia” Autorki o godle 

„Hermiona”. (Amelia Gumula Sławków), II 

miejsce utwór „Wspomnienie” Autorki o godle 

„Pszczółka”. (Milena Pieniążek Witeradów), 

III miejsce tekst „Dąb” Autora o godle „Bud-

dy’s Bad Bed”. (Aleksandra Szefer Sławków). 

Wyróżnienia przypadły wierszom: „Oknem 

na świat jest rodzina” Autora o godle „Okno”. 

(Martyna Pichlak Bolesław), „Misiowy pokój” 

Autorki o godle „Lenka”. (Magdalena Czyż 

Krzykawa), „Matczyny jubileusz” Autora o go-

dle „Jota”. (Zofia Pichlak Bolesław).

W kategorii Dorosłych bezsprzecznie I miej-

sce zdobył wiersz „last minute” Autora o godle 

„Dobbi”.( Remigiusz Żak Ogrodzieniec). Jury 

II miejsce przyznało utworowi „miraż” Auto-

ra o godle „Abris”. (Urszula Kalecińska-Kucik 

Bukowno.

III miejsce przypadło utworowi „Ogonek 

po nostalgię” Autora o godle „Krzyk rzeki” 

(Adam Wierzbicki Lubsko).

A oto nasze Wyróżnienia dla takich utworów 

jak: wiersz bez tytułu Autora o godle „krokus” 

(Klara Marzec Międzygórze),wiersz bez tytułu 

Autora o godle „LOTT”.( Daniel Galus Cza-

tachowa), „Glorioza” Autora o godle „Cogito”. 

(Irena Krzywiecka Bukowno). Warto wspo-

mnieć Wyróżnieniu specjalnym (za wiersz 

o tematyce regionalnej): „Krzykawska wiosna” 

Autora o godle „Stokrotka”. (Józefa Krawczyk 

Krzykawka). Jury Konkursu serdecznie gratu-

luje wszystkim laureatom i zachęca do udziału 

w kolejnej edycji Konkursu.

*Słowo ma wielką moc. Porusza serce i myśli, 

dodaje otuchy, jest źródłem nadziei. Słowo ro-

dzi się w ciszy, podobnie jak słuchanie wyrasta 

z milczenia. Malarstwo jest milczącą poezją, 

a poezja – mówiącym malarstwem. Czy to 

samo można powiedzieć o fotografii? Niechaj 

odpowiedzą sobie na to pytanie wszyscy Ci, 

którzy podziwiali wystawę nastrojowych foto-

grafii Katarzyny Zawady-Pęgiel…

Był pyszny jubileuszowy tort z… artystyczną 

wisienką na torcie w postaci występu Zespołu 

Rodaczanie.  

BBB
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Sport łączy!  IX Wojewódzkie Zawody w Wieloboju Łączności

W 
dniu 09.06.2018 w Bukownie odbyły się IX Wojewódzkie 

Zawody Dzieci i Młodzieży w Wieloboju Łączności o Pu-

char Małopolski LOK. 

W zawodach brało udział 72 osoby. Nasza Gminę reprezentowały 

dzieci i młodzież z Świetlicy – Placówki wsparcia dziennego działają-

cej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Mło-

dzież pod opieką wychowawcy Moniki Mucha-Labisko brało udział 

w następujących konkurencjach: strzelanie z karabinka pneumatycz-

nego, określenie azymutu na ciągle pracujący nadajnik, rzut granatem 

ćwiczebnym, odszukanie jednego nadajnika (lisa) pracującego ciągle, 

a także wymiana foniczna radiogramów w sieci radiotelefonicznej. 

W wyżej wymienionych konkurencjach nasi reprezentanci zdobyli aż 

6 medali w tym:

I miejsce Nowak Karolina w kat. dziewcząt rocznik 2007-2006,

I miejsce Kufel Oliwia w kat. dziewcząt rocznik 2003-2002,

I miejsce Olczyk Julia w kat. dziewcząt rocznik 1999-2001,

I miejsce Kupiec Jakub w kat. chłopców rocznik 1999-2001,

II miejsce Pałka Sebastian w kat. chłopców rocznik 1999-2001,

I miejsce Cębrzyński Dastin w kat. Seniorzy.

Pozostali nasi reprezentanci również zdobyli wysokie miejsca w tym V 

miejsce Emilia Michalik i Oliwia Kogutowska oraz VII miejsce Kacper 

Kogutowski.

W generalnej klasyfikacji drużynowej wychowankowie Świetlicy - Pla-

cówki wsparcia dziennego wywalczyli w dwóch kategoriach wiekowych 

pierwsze miejsca zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale oraz puchary. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Monika Mucha-Labisko

Ogrodnicy Doskonali w Dworze!
Zazieleniamy - mój ogród antysmogowy

XXVIII Powiatowego Festiwalu Kultury 2018

O 
tym, że człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek Cyce-

ron opowiadał na prawo i lewo już wiele wiele lat temu… „Dbaj 

o przyrodę by ona mogła zadbać o Ciebie” - chciało jednym 

głosem powiedzieć nasze jury w składzie: plastycy - Wioletta Sarota-

-Stach i Iwona Skupińska oraz Magdalena Medyńska - przedstawiciel 

Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Kierując się powyższą decyzją 

postanowiło z nadesłanych prac przyznać następujące nagrody…

W kategorii zbiorowej najpiękniej zazieleniło się dzięki pracom takich 

osób ,które uhonorowano nagrodami. Oto one: I miejsce - Agnieszka 

Kućmierz, Julia Tracz - Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu - opiekun 

Sylwia Grossmann, II miejsce - Klaudia Barczyk, Aleksandra Mączka, 

Fabian Pawełczyk - Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu opiekun Ra-

dosława Kowalczyk, III miejsce - Paulina Maj, Karolina Dudek, Alek-

sandra Trzaska, Natalia Grzesiak, Sylwester Barczyk - Zespół Szkół Spe-

cjalnych w Olkuszu, opiekun Jolanta Mędrek. wyróżnienia przyznano 

takim znawcom tematu jak: Roksana Girer, Kamil Kołodziej, Maciej 

Milej - Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu, opiekun Renata Ćwik, 

Karolina Ćwik, Justyna Swędzioł, Krzysztof Woszczek - Zespół Szkół 

Specjalnych w Olkuszu, opiekun Renata Ćwik

W kategorii młodzieżowej indywidualnej (od 11 lat) zauważono i na-

grodzono następujących młodych ogrodników: I miejsce - Mateusz 

Grzanka, SP Bolesław opiekun Joanna Pietrasiewicz, II miejsce Justyna 

Foryś, SP Bolesław, opiekun Joanna Pietrasiewicz, III miejsce - Anna 

Kluczewska, SP 4 w Olkuszu, opiekun Małgorzata Kocjan,III miejsce 

- Karol Piąty - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich, 

opiekun Agnieszka Maj-Koryczan. Wyróżnienia: Julia Dąbek -SP Bo-

lesław, opiekun Joanna Pietrasiewicz, Maciej Imiołek - SP Jaroszowiec, 

opiekun Ryszard Smaruj,Paulina Czarnota - SP Bolesław, opiekun Jo-

anna Pietrasiewicz,Weronika Pietrzyk - SP Bolesław, opiekun Joanna 

Pietrasiewicz, Kinga Bąk - SP Jaroszowiec, opiekun Ryszard Smaruj, 

Nikodem Bielak - SP Jaroszowiec, opiekun Ryszard Smaruj,Piotr Brze-

ziński - SP Jaroszowiec, opiekun Ryszard Smaruj, Anna Cabaj - SP nr 4 

w Olkuszu, opiekun Małgorzata Kocjan.

W kategorii dziecięcej indywidualnej ( do lat 11)wyniki wyglądały 

następująco: I miejsce - Marcelina Pawełczyk, SP Bolesław, opiekun 

Urszula Grzanka, II miejsce - Piotr Ziach - SP Bolesław, opiekun Jo-

anna Pietrasiewicz, III miejsce - Julia Wójcicka - SP Bolesław, opiekun 

Joanna Pietrasiewicz. Ogrodnikom prawie doskonałym…  

Gratulujemy!

(BBB)
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VI Sportowy Piknik Rodzinny 

30 
maja 2018 roku odbył się tradycyjny już – VI Sportowy Pik-

nik Rodzinny. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli 

w nim Rodzice i dzieci z klasy I ZP-S w Krzykawie.

Piknik rozpoczęliśmy przemarszem do Dworku w Krzykawce zabezpie-

czonym przez zmotoryzowany patrol policji z Komendy Policji w Bu-

kownie, za co bardzo serdecznie dziękujemy p. Komendantowi.

Dzieci wyposażone w kolorowe i błyszczące wiatraczki dzielnie masze-

rowały zaraz za konwojem samochodów terenowych. Na placu przed 

Dworkiem p. Dyrektor Beata Sobieska – Pieczonka powitała serdecz-

nie zgromadzonych gości – w tym Rodziców, dzieci oraz p. W-ce Wójt 

Krystynę Kowalewską, przewodniczącą Rady Gminy p. Ewę Dychtoń.

W ten sposób z zapałem mogliśmy rozpocząć rodzinną grę terenową 

polegająca na wykonywaniu różnych zadań przy kolejnych punktach 

kontrolnych a kończącą się odnalezieniem znaczków pozwalających na 

odbiór nagrody.

Kolejnym etapem Pikniku była możliwość skorzystania ze wszystkich 

przygotowanych atrakcji – dla dzieci ukochane przez nich skakańce, 

malowanie twarzy, przejażdżki na kucyku, kursów samochodami tere-

nowymi, malowanie na folii i wiele, wiele innych. Dorośli w tym czasie 

mogli wykonać profesjonalną fryzurę u stylistów z salonu fryzjerskiego 

NOVY, zapoznać się z produktami firmy Forever, skorzystać z poczę-

stunku. Dużym zainteresowaniem wśród Rodziców i dzieci cieszyła sie 

Fotobudka.

Cały czas nad oprawą muzyczną czuwał DJ Tomek, a nad bezpieczeń-

stwem uczestników pieczę sprawował pielęgniarka  – którym również 

serdecznie dziękujemy.

Zmęczeni mogliśmy odpocząć przy smacznych ziemniakach pieczo-

nych z żurkiem podziwiając występy przedszkolaków i uczniów kl. I.

Zregenerowani posiłkiem uczestnicy Pikniku chętnie i licznie wzięli 

udział w zawodach sportowych " O Puchar Dyrektora". Siły konkur-

sowego Jury zasilił w tym czasie Wójt Gminy Bolesław p. Krzysztof  

Dudziński. Proponowane konkurencje takie jak "Wyścig rolnika", "Sko-

ki w workach", "Mokry bieg", "Wężowy wyścig" czy "Zawody z jajem 

wzbudziły we wszystkich wiele emocji i radości. Niespodziewanie dla 

wszystkich najwięcej energii i charyzmy wykazała najmłodsza grupa 

"Smerfów" zajmując I miejsce i zdobywając najważniejszy puchar.

Gorącej atmosfery nie ostudziła nawet przelotna burza i deszcz, a zapro-

ponowana na zakończenie zabawy "Balonowa bitwa wodna" wywołała 

okrzyki u dzieci i dorosłych. nikt nie uszedł z niej na sucho.

Wszyscy doskonale się bawili. Już nie możemy się doczekać kolejnego 

Pikniku i nowych niespodzianek.  

Renata Grzebinoga
nauczyciel

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Krzykawie

Projekty gimnazjalne 
uczniów klasy II Gimnazjum Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie

T
rzy grupy projektowe uczniów klasy drugiej Gimnazjum zreali-

zowały zainicjowane przez siebie działania w ramach projektu 

gimnazjalnego. 

Dwie z trzech grup, przeprowadziły w dniach 24-26 kwietnia 2018r. 

w Szkole w Krzykawie Akcję Charytatywną na rzecz KACPERKA I FI-
LIPKA BANYŚ. Cel był jeden – zebranie pieniędzy na leczenie i reha-

bilitację kilkumiesięcznych bliźniaków. Przez trzy kolejne dni uczniowie 

mogli nabyć potrawy kuchni meksykańskiej, greckiej i włoskiej, a także 

słodkie przekąski: galaretki, wyroby czekoladowe, babeczki, ciasteczka 

i ciasta w ramach akcji Kuchnie świata. Finał akcji charytatywnej od-

był się w dniu 21 maja na uroczystej imprezie, gdzie zostały przekaza-

ne pieniążki rodzicom bliźniaków, którzy wraz z chłopcami specjalnie 

przyjechali do naszej szkoły jako goście honorowi. Pan Wójt Krzysztof 

Dudziński towarzyszył nam w tej podniosłej chwili, któremu serdecznie 

dziękujemy za obecność w czasie zakończenia akcji charytatywnej.

Trzecia grupa projektowa, w dniu 30 maja zorganizowała dla uczniów 

klas IV-VII oraz Gimnazjum Szkolny Dzień Sportu, który odbył się na 

kompleksie sportowym „ORLIK’’ w Bolesławiu. Uczniowie pod opieką 

nauczycieli przygotowali konkurencje sportowe, drużynowe, indywidu-

alne. W tym dniu chodziło tylko o dobrą, sportową zabawę. Zakończe-

nie i podsumowanie projektu odbyło się w dniu 1 czerwca z okazji Dnia 

Dziecka wręczeniem medali oraz dyplomów.

Uczniom klasy drugiej Gimnazjum gratulujemy pomyślnie zaliczonych 

projektów, nauczycielom dobrej współpracy z uczniami.  

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie
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O Dworską Nutę czyli… powiedz to piosenką!

M
uzyka to współczesna forma komunikacji, uniwersalny język 

zrozumiały dla wszystkich. Na dobre rozgościła się w naszym 

bolesławskim dworze.

W dniu 18.05.2018 r. w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu odbyła 

się XXIX edycja Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
”
O dworską nutę”. 

Piękne dekoracje, niezwykły dworski klimat dużo dobroci dla naszych uszu to 

atrakcje tego dnia. 

Różnorodne piosenki konkursowe oceniało Jury w składzie: Janusz Cyzio,  

Tadeusz Kańczuga i  Andrzej Jasica. Czas opublikować wyniki…

W kategorii pierwszej (do 7 lat) pierwszą nagrodę wyśpiewały Maja Dacyk 

z MOK Sławków i Zuzanna Sałakowska z Centrum Kultury w Bolesławiu. 

drugie miejsce przyznano Zosi Tarasów z Centrum Kultury w Bolesławiu, 

trzecią nagrodę wręczono Zosi Sikora z Centrum Kultury w Bolesławiu.

Wyróżniono: Marysię Tarasów z Centrum Kultury w Bolesławiu i Zosię Ka-

izer reprezentującą Studio Efendi Clue Sławków.

Kategoria druga należała do nieco starszych – bo 8-10-letnich piosenkarek. 

Najlepszą z nich okazała się Karolina Siudka pobierająca szlify w Studio Efen-

di Clue MOK Sławków. Drugą nagrodę zdobyła Alicja Konieczny z Ogniska 

Muzycznego Żaczek Olkusz, trzecie miejsce wyśpiewała Julia Tkacz z Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Kluczach. Jury wyróżniło: Emilię Marcjan z Cen-

trum Kultury w Bolesławiu i Filipa Dachowskiego reprezentującego Studio 

Efendi Clue Łobzów. Wiele emocji dostarczyły występy młodzieży w wieku 

11-13 lat zgrupowanej w kategorii trzeciej. Pierwszą nagrodę przyznano Kin-

dze Kasprzyk z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach. Drugie miejsce wy-

śpiewała Karolina Lewandowska reprezentująca Studio Efendi Clue z Miej-

skiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. Trzecią nagrodę wyśpiewała Julia 

Dziuba z Domu Kultury w Wolbromiu. Wyróżniono Maksymiliana Kaszubę 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie, Laurę Grabowską pobierającą szlify 

w Studio Efendi Clue Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie) oraz Adriannę 

Tracz z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie.

Do dziś wspominamy występ naszej kategorii czwartej-młodzieży w wie-

ku 14-16 lat ,w której dwa równorzędne pierwsze miejsca przyznano Sarze 

Serwatka z Domu Kultury w Wolbromiu i Rozalii Dessauer z Ogniska Mu-

zycznego Dodiart. Drugie miejsce wyśpiewała Sandra Skubis z Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Bukownie, dwie równorzędne trzecie nagrody zdobyły 

Wiktoria Michta z Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie i Weronika 

Pieklak z Osiedlowego Klubu Bakcyl z Sosnowca Wyróżniono Patrycję Tom-

czyk z Centrum Kultury w Bolesławiu. W ostatniej piątej kategorii przesłu-

chano wykonawców powyżej siedemnastego roku życia.

Pierwszą równorzędną nagrodą nagrodzono śpiew Anny Krzystańskiej 

z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach i Katarzyny Adamczyk –Dro-

żyńskiej, reprezentującej Studio Efendi Clue z Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Sławkowie. Drugą równorzędną nagrodą uhonorowano Mariusza Bret-

ner z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach Natalię Lewandowską ćwi-

czącą głos w Studio Efendi Clue przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sław-

kowie. Wyróżniono Magdalenę Pędras reprezentującą Studio Efendi Clue 

działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie. Wszyscy wytypo-

wani  przez Jurorów stawili się na uroczystym wręczenie nagród podczas 

Święta Gminy Bolesław 2 czerwca 2018 roku. Serdecznie gratulujemy!  

BBB
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Legenda to skarb i siła…

22 
maja odbyła się w naszej szkole Podstawowej w Bolesławiu  

kolejna edycja konkursu krasomówczego „Moja miejsco-

wość w legendzie”. Gościliśmy uczestników z  klas IV – 

VII, którzy przyjechali do nas  z Zespołów Szkół  z Krzykawy oraz 

Podlipia, a także ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w  Bukownie. 

Uczniowie pięknie prezentowali przygotowane legendy, dotyczące tema-

tycznie naszej gminy, Olkusza, a nawet Krakowa.. W konkursie wzięło 

udział 23 uczniów, których występy oceniało jury w składzie: Dorota 

Lorek – emerytowana nauczycielka języka polskiego, Renata Strojna – 

dyrektor GBP w Bolesławiu, Małgorzata Dyrda - wicedyrektor Szkoły 

Podstawowej w Bolesławiu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę m.in.: 

bogactwo i barwność języka, płynność wypowiedzi, poprawność języko-

wą oraz ogólny wyraz artystyczny. Po krótkiej naradzie jury przedstawiło 

wyniki konkursu. Zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy otrzymali dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe. 

Pozostali uczniowie pamiątkowe dyplomy za udział i drobne upominki.

Cieszymy się ogromnie z zainteresowania tematyką legend, ponieważ 

dzięki temu przetrwają one do następnych pokoleń. Mamy nadzieję, że 

w kolejnych edycjach dołączą do nas również inne szkoły.  

BN

Na szybko…

Dworskie czytanie
6 czerwca  w progach naszego dworu gościliśmy Przedszkolaków z Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu. Najmłodsi mieszkańcy Bolesławia świętowali 

Ogólnopolski Tydzień Czytania. Wierszyki Juliana Tuwima czytali dla nich: Wójt Gminy Bolesław - Krzysztof Dudziński, Zastępca Wójta Gminy Bo-

lesław - Krystyna Kowalewska, Dyrektor Centrum Kultury - Barbara Rzońca, Dyrektor Przedszkola - Ewa Biergunow, Radna Gminy Bolesław - Iwona 

Skupińska, Sołtys Sołectwa Bolesław - Stefania Pichlak oraz Pracownice Biblioteki im. Waśniewskich w Bolesławiu - Renata Wiśniewska oraz Aneta 

Furmańska. Było bajkowo, wesoło i kolorowo.

(red)

Mamy to!
Trzy wnioski zostały napisane pod patronatem Centrum Kultury. I mamy się czym pochwalić. Pierwszy „Tradycyjnie i sportowo!” zostanie dofinanso-

wany z programu Działaj Lokalnie w kwocie 4200,00, drugi „MUSIC PARK 2” w kwocie 3000,00. 

Niestety na trzeci wniosek „W Małobądzu na sportowo – aktywnie i zdrowo” nie udało się pozyskać dofinansowania. Ale się nie poddajemy... 

Cały czas działamy lokalnie.

(AA)

Krynica …Kultury w Bolesławskim Dworze
Tegoroczne podziękowania dla Akademii Aktywnego Seniora, Chóru Kantare oraz Klubu "Malarcie" odbyły się w stylu dansingowym z muzyczną 

oprawą Andrzeja Hełmeckiego - legendy krynickich dansingów.

Jak widać nasz bolesławski Dwór jest prawdziwą…Krynicą Kultury! To nie były jedyne podziękowania! Rozdano dyplomy i pamiątkowe koszulki.

Kajakiem do marzeń
Kajakarstwo to niegdysiejsza odmiana transportu wodnego. Dziś jedna z dyscyplin sportów wodnych. O tym, że marzenia się spełniają opowiadały  

i  to bez słów  fotografie na wystawie w Centrum Kultury w Bolesławiu. Fotki wyraźnie dokumentują, że …marzenia się spełniają jeśli jest się wytrwałym 

w dążeniu do ich realizacji i gotowym do podjęcia ryzyka.

Wielki Kanion to jeden z najcenniejszych obiektów turystycznych świata. Grand Canyon oczami polskich kajakarzy, którzy 19 lat oczekiwali na spływ 

Wielkim Kanionem rzeki Kolorado. Tam, gdzie Księga Przyrody jest szeroko otwarta dla każdego. Byli pierwszą polską tego typu wyprawą kajakową.

Autorzy wystaw: Tomasz Jakubiec i Stefan Danielski  rozbudzili swoją twórczością nasze apetyty i pozostawili niedosyt. 

Mamy nadzieję  na dalszą współpracę.

BBB

„Legenda to skarb i siła,
często potężniejsza  

niż historia, niż rzeczywistość”
/Stanisław Witkiewicz/
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Gminny Dzień Strażaka w Laskach

O
d wielu lat straż pożarna jest instytucją o jednym z największych 

wskaźników zaufania społeczeństwa w Polsce.  W maju rok-

rocznie obchodzimy Dzień Strażaka. Składamy podziękowania 

Tym, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. ...

W sobotę 26 maja 2018 r. w gminie Bolesław obchodzony był Gminny 

Dzień Strażaka. 

Uroczystość rozpoczęła się uroczystym przemarszem ,a następnie zbiór-

ką strażaków przy budynku remizy OSP w Laskach – gospodarzy tego-

rocznych obchodów Gminnego Dnia Strażaka. Świętowano z udziałem 

władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz zapro-

szonych gości.

Orkiestra ZGH „Bolesław” odegrała hymn państwowy. W imieniu 

organizatorów uroczystości – Zarządu Gminnego Związku Ochotni-

czych Straży Pożarnych w Bolesławiu –zebranych przywitała prowadzą-

ca uroczystość Barbara Rzońca. Minutą ciszy uczczono pamięć druha 

Stanisława Lekstona, który w ubiegłym roku odszedł na wieczną służbę 

oraz Odznakę Wzorowy Strażak  dla druhny Magdaleny Frydeckiej 

oraz druha Michała Macka. Oznakę Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi 

Olkuskiej wręczono druhowi Waldemarowi Wiśniewskiego. 

Najlepszych Uhonorowano złotymi, srebrnymi i brązowymi Me-

dalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Prezydium Zarządu Oddziału 

Powiatowego OSP w Olkuszu przyznało następujące odznaczenia:

 Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał druh Artur Dą-

bek. Medal wręczył Vice Prezes Zarządu Powiatowego Związku 

OSP w Olkuszu druh Janusz Kika. 

 Srebrnym Medalem odznaczono druha Karola Maroszka. 

 Brązowy Medal przyznano druhowi Radosławowi Szymczykowi. 

Pamiętano także o naszych Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. 

Złotą Odznaką MDP uhonorowano Jakuba Małeckiego. Brązowe Od-

znaki MDP przyznano druhnom: Martynka Małecka i Izabela Janeczek 

oraz druhom: Mateuszowi Pęgiel, Beniamin Pęgiel ,Jakub Fulbiszewski.

Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński złożył strażakom podzięko-

wania za zaangażowanie i ciągłą gotowość niesienia pomocy potrzebują-

cym oraz życzył wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w zaszczyt-

nej służbie na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Głos zabrał także  Vice 

Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Olkuszu druh Janusz 

Kika dziękując druhom za  chęć niesienia pomocy będącym w potrze-

bie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, 

za skuteczność działań ratowniczych oraz krzewienie postaw patriotycz-

nych wśród społeczności naszego terenu.

Ponadto Władze Gminy wraz z Prezesem Zakładu Gospodarki Komu-

nalnej w Bolesławiu  Robertem Nielabą wręczyły w dowód wdzięczno-

ści uznania prezenty w postaci wężów pożarniczych ,ufundowane przez 

ZGK Bolesław. Gminne obchody Dnia Strażaka zakończył wspólny 

poczęstunek.

Naszym Strażakom życzymy satysfakcji z pełnionych funkcji społecz-

nych, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz tyle samo powro-

tów, ile wyjazdów do akcji.  

(BBB)

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Bolesław p. Krzysztofa Dudzińskiego, zastępcy Wójta  p. Krystyny Kowalewskiej ,sekretarza Gminy –  

p. Tomasza Kalembki oraz Rady Gminy Bolesław  na czele z przewodniczącą p. Ewą Dychtoń za zakup samochodu lekkiego  typu bus Renault Trafic 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu składa

Zarząd oraz Druhowie OSP Podlipie

W K K l k k G
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Diecezjalna Sztafeta Niepodległości
Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, 
zwyciężyć i spocząć na laurach to porażka. 
Kto chce, ten może, kto chce, ten zwycię-
ża, byle chcenie nie było kaprysem lub bez 
mocy…

 Józef Piłsudski

17 
czerwca 2018 roku i…13 etapów, 

20 miast i około 60 kilometrów 

do pokonania – Diecezjalna 

Sztafeta Niepodległości, czyli bieg upa-

miętniający walkę Polaków o niepodle-

głość na terenie Diecezji Sosnowieckiej! 

Całość rozpoczęła msza św., na cmenta-

rzu w Bydlinie, obok mogiły legionistów 

poległych w bitwie pod Krzywopłotami. 

Metą biegu był jaworznicki rynek.

Cieszy fakt, że wydarzenie to nie ominęło 

terenu Gminy Bolesław.

Na szlaku sztafety znalazły się miejsca i po-

mniki związane z 100 rocznicą odzyskania 

niepodległości. 

Przedstawiciele władz, świata religii i kul-

tury na czele z Wójtem Dudzińskim wraz 

ze sportowcami włączyli się w sztafetę od 

Kopalni Pomorzany, by następnie odcin-

kami: do remizy, do parku gdzie znajduje 

się pomnik wolności, przez Krążek i Pod-

lipie przekazać pochodnię otrzymaną z rąk 

Olkuszan i uczestnictwo Sławkowianom. 

W sztafecie wraz z Wójtem Gminy Bole-

sław Krzysztofem Dudzińskim, Probosz-

czem Parafii Sylwestrem Kulką i Dyrektor 

Centrum Kultury w Bolesławiu Barbarą 

Rzońcą biegło kilka pokoleń sportowców. 

Wszyscy otrzymali pamiątkowe koszulki 

i medale.  

Gratulujemy!

BBB

Demontaż wyrobów zawierających azbest

I
nformujemy, że sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest określa Rozpo-

rządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 2 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości 

obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta).

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu 

wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia za-

miaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz 

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 

co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Wszystkie prace budowlane polegające na oczyszczaniu budynków 

z azbestu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców 

posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowa-

dzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolo-

nych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie 

z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.

Wykonawca prac obowiązany jest do zapewnienia warunków bez-

piecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich 

występowania.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pro-

wadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska 

oraz powodujący zminimalizowanie pylenia.  

OGŁOSZENIE


