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Hutki są jednym z najbardziej malowniczo położo-

nych sołectw gminy Bolesław. Maleńka miejsco-

wość znana jest z organizowanych cyklicznie, wielkich 

sportowych tradycji. Jest to raj nie tylko dla miłośni-

ków siatkówki, ale i biegaczy.

Prawie czterdziestu zawodników wystartowało 

w jubileuszowym XV Biegu Przełajowym im. Jerzego 

Łaskawca, jaki odbył się 18 września 2021 roku  w Hut-

kach. Startowano przy kapliczce przy ulicy Ponikowskiej 

w Hutkach. 39 zawodników podążyło 3-kilometrową tra-

są przełajową. 

To coroczne wydarzenie ma na celu uczczenie pamię-

ci pierwszego Wójta Gminy Bolesław. 

Bieg przełajowy to coś zdecydowanie więcej niż po 

prostu pokonywanie kolejnych kilometrów. Różnorod-

ność trasy, możliwość dobrania jej pod kątem trudności 

i wyzwań czy nawet specyfiki nawierzchni – wszystko to 

sprawia, że biegi przełajowe hołdują zasadzie: im trudniej, 

tym ciekawiej. 

Pierwszy dobiegł do mety Jacek Kamionka z Kolbarku.

„Bieganie to odskocznia od rzeczywistości. Można się 

wyciszyć. Człowiek biega półtorej godziny, nie odbiera 

telefonu. Jest satysfakcja, że w tym roku o jedno oczko 

w górę. W ubiegłorocznym biegu metę przekroczyłem 

jako drugi” - opowiadał sportowiec.

Najmłodszym uczestnikiem biegu był Tadzio Pichlak, 

najstarszym Zenon Glanowski.

„Cieszy fakt, że kultura fizyczna istnieje. Tutaj walczy 

się nie tylko o puchary, ale nade wszystko o zdrowie”- po-

wiedział Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński, pod 

którego patronatem rokrocznie odbywa się bieg. Impre-

zie patronuje także Starosta Olkuski oraz Gminna Komi-

sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Organizatorzy XV Jubileuszowego Biegu Przełajowe-

go im. Jerzego Łaskawca to Centrum Kultury im. Marii 

Płonowskiej  w Bolesławiu, Sołtys i Rada Sołecka Hutek, 

Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania. Mile wi-

dziany jest także wkład Stowarzyszenia Achilles na czele 

z prezesem Stanisławem Staroniem. Dużo dobrej, trudnej 

pracy włożyli nasi nauczyciele wychowania fizycznego 

i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu.

Ciepły rodzinny klimat wniosła rodzina śp. Wójta 

Łaskawca, która otrzymała od aktualnych władz bu-

kiet kwiatów.

Wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników 

i sympatyków biegu. Ukłon należy się także sponsorom: 

firmom Max Stop ze Sławkowa oraz Adamowi i Marioli 

Łaskawiec –właścicielom sklepu w Laskach.

 BBB

Jubileuszowy 
Bieg w Hutkach
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RELACJA Z POKAZU  
URZĄDZEŃ  

GRZEWCZYCH  
W GMINIE BOLESŁAW

W sobotę 11 września br., w Parku 

przy Centrum Kultury im. Marii 

Płonowskiej w Bolesławiu odbył się po-

kaz ekologicznych źródeł ciepła - kotłów 

gazowych, pelletowych, zgazowujących 

drewno, pomp ciepła, a także instalacji 

fotowoltaicznych. Podczas wydarzenia 

mieszkańcy mogli obejrzeć nowoczesne 

i ekologiczne urządzenia grzewcze oraz 

uzyskać porady techniczne bezpośrednio 

od instalatorów i producentów urządzeń. 

Na miejscu działał mobilny punkt kon-

sultacyjno-informacyjny rządowego Pro-

gramu „Czyste Powietrze”, tym samym była 

możliwość uzyskania informacji nt. dostęp-

nych form dofinansowania dla inwestycji 

związanych z wymianą źródeł ciepła oraz 

termomodernizacją budynków jednoro-

dzinnych. Podczas wydarzenia porad udzie-

lała Ekodoradca Urzędu Gminy Bolesław, 

Pan Mariusz Sałęga - Doradca Energetyczny 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

oraz przedstawiciel Alior Banku - w zakre-

sie kredytowania inwestycji w Programie 

„Czyste Powietrze”.  

Niezbędne materiały nt. dofinansowań 

do proekologicznych inwestycji uzyskali tak-

że przedsiębiorcy – konsultacji udzielali Eko-

doradcy dla Biznesu, na co dzień pracujący 

w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości 

w Krakowie. W ramach spotkania miesz-

kańcy odwiedzili również stoisko edukacyj-

ne Nadleśnictwa Olkusz oraz wzięli udział 

w ekokonkursach. Za aktywny udział w wy-

darzeniu dziękujemy i zapraszamy za rok.

Przypominamy:  do końca 2022 r. należy 

wymienić kotły (piece) bezklasowe oraz 1 i 2 

klasy, do końca 2026 r. należy wymienić kotły  

3 i 4 klasy. 

Informacje nt. możliwości uzyskania do-

finansowania do inwestycji w budynkach 

mieszkalnych uzyskasz w Urzędzie Gminy 

Bolesław.  

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Mól

Ekodoradca w Urzędzie Gminy Bolesław

Dzięki bardzo dobrej współpracy Wójta 

Gminy Bolesław Krzysztofa Dudziń-

skiego z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-

jowych i Autostrad oddział w Krakowie 

zostanie przeprowadzony gruntowny re-

mont oświetlenia na skrzyżowaniu drogi 

krajowej DK94 w miejscowości Krze z dro-

gą powiatową 1068 (czyli przedłużeniem 

ul. Głównej). 

Zmodernizowane oświetlenie niewąt-

pliwie wpłynie na poprawę widoczności na 

dojeździe i samym skrzyżowaniu, zwiększy 

bezpieczeństwo użytkowników drogi, a dzię-

ki zastosowaniu nowoczesnego oświetlenia 

LED pozwoli także na oszczędność energii.

Obecnie zlecono wykonanie dokumen-

tacji projektowo kosztorysowej wraz z uzy-

skaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień 

dla tego zadania. 

 Ponadto zlecono zaprojektowanie i bu-

dowę nowoczesnego oświetlenia 4 przejść 

dla pieszych na drodze krajowej 94 w rejo-

nie skrzyżowań w Krzu (między Podlipiem 

a Krzem) i Krzykawa (przy zjeździe na  

ul. Nową).

Zmiany  
 na krajówce
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Było  gwarno, kolorowo i przede wszystkim smacznie. W sobo-

tę 4 września Sołtys Elżbieta Pietras i Rada Solecka Kolonii 

wiele serca włożyli w przygotowanie pyszności.

120 kg ziemniaków piekło się z warzywami i boczkiem w dwóch 

garnkach na żywym ogniu. Jak się dowiedziałam: panowie obierali 

ziemniaki a panie zajęły się wędlinami i doprawianiem.

Ziemniakami dzielili w tym roku Wójt Gminy Bolesław Krzysz-

tof Dudziński, jego zastępca oraz radni. Dzielili bardzo dobrze, bo 

możliwa była repeta.

Świętowano 30-lecie Sołectwa. Pogoda i ludzie dopisali. Tym, 

którzy przyszykowali imprezę oraz poczęstunek oraz gościom towa-

rzyszył dobry humor. Do tańca tradycyjnie przygrywał sprawdzony 

zespół Boy Box.

Coroczna impreza organizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką 

Kolonii pod patronatem Wójta Gminy Bolesław z dedykacją muzycz-

ną od Centrum Kultury była bardzo udana, o czym możecie się Pań-

stwo przekonać  oglądając nasz fotoreportaż.

 BBB

 

PS. Serdecznie dziękuję Jarkowi Siodłakowi za pomoc w nagłej spra-

wie technicznej.

Kolonia
się bawi
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Początki Ujkowa sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. Nazwa 

miejscowości pochodzi od wspólnoty rodowej rycerstwa. Nic 

więc dziwnego, że zarówno włodarze jak i mieszkańcy lubią 

wspólne integracyjne biesiady i rywalizację. Lato w Ujkowie że-

gnano w rycerskim stylu.

Widać to było w sobotę 11 września podczas Rodzinnego Pikniku 

Sołeckiego "Pożegnanie lata" organizowanego przez Sołtysa Marci-

na Macka  i Radę Sołecką Ujkowa Nowego oraz Centrum Kultury 

w Bolesławiu. Na gości czekało mnóstwo atrakcji, m.in. koncert Roz-

rywkowej Kapeli Parkowej, przepyszne pieczone ziemniaczki, swoj-

skie wędliny, ogrom konkursów dla kilku pokoleń i dobrej zabawy. 

Tego dnia towarzyszyli nam także członkowie Stowarzyszenia „Bo 

żyje się raz”.

 -  Niepowtarzalna atmosfera, moc atrakcji, dobra zabawa i wie-

le uśmiechu pozwalają Rodzinny Piknik Sołecki uznać za udany! 

Wszystkim, którzy przybyli na imprezę serdecznie dziękujemy 

i mamy nadzieję, że zobaczymy się na podobnej imprezie za rok! – 

zapraszają organizatorzy.

 BBB

Piknikowo  
w Ujkowie  
Nowym
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Dożynkowy Turniej Sołectw to wielkie emocje i prawdziwa 

dawka energii oraz uśmiechu. 

W niedzielę 5 września 8 drużyn sołeckich uczestniczyło w prze-

zabawnych konkurencjach. Bolesław reprezentowały „Browarne 

Orły”, Hutki - „Ferajna z Hutek”, Kolonię -„Niepokonani”, Krze - 

„Pomarańczowi Wymiatacze”, Laski - „Laskowskie Sokoły”, Ma-

łobądz - „Cudem Zebrani”, Podlipie - „Ministerstwo Ryby”, Ujków 

Nowy - „Sami Swoi”.

Turniejowa komisja sędziowska w składzie: Ewa Dychtoń, 

Kamil Wołek i Marcin Wójcik miała mnóstwo pracy. Trzeba było 

bacznie obserwować i oceniać, jak zawodnicy rzucają pantoflem, 

wykonują szalony slalom na taczce albo wyszukują monety 

w ziarnach zbóż.

I miejsce z rozmachem i humorem  wywalczyło sołectwo Krze, 

na drugim równorzędnie uplasowały się aż trzy sołectwa: Bolesław, 

Laski i Podlipie.

W bolesławskim parku nie brakowało tego dnia dobrej zabawy 

w rytmie wyśpiewanym i wytańczonym przez ”Rozrywkową Kape-

lę Parkową”, a także zespół Ladies Fitnes&Dance.

Dożynkowym Turniej Sołectw Gminy Bolesław odbył się pod pa-

tronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gminy Bolesław. Prowadząca 

imprezę dyrektor Centrum Kultury Barbara Rzońca w imieniu wszyst-

kich serdecznie pogratulowała laureatom i podziękowała za wsparcie 

finansowe Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

Przypomnijmy, iż impreza została zorganizowana przez Cen-

trum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu w ramach pro-

jektu pn. ”Rozrywkowa Kapela Parkowa”, dofinansowanego ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą 

Przemszą.  

Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia! 

 BBB

 Dożynkowy 
 Turniej Sołectw 
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Projekt „Moc Stodoły” polegał na tym, 

by skupić wokół siebie  ludzi, którzy 

chcą podzielić się mocą swojej twórczości. 

Wszyscy ci, którzy tworzą w różnych dzie-

dzinach: plastycznej, muzycznej, rękodzie-

ła, ogrodnictwa, sportu, byli mile widziani 

w projekcie. Naszej Nieformalnej Grupie 

udało się przyciągnąć ludzi, zainspirować 

ich do szerszego tworzenia i dzielenia się 

swoimi talentami. 

Dzięki projektowi powstał cykl ob-

razów malarstwa olejnego i akrylowego 

o sielskiej tematyce. Płótna te przedstawia-

ją chaty, pejzaż wiejski, wypełniony kopami 

siana, snopkami zboża, pasącymi się kro-

wami i kozami, a także motywy sakralne 

związane z kultem Matki Boskiej, kapliczki, 

bukiety polnych i ogrodowych kwiatów, wi-

dok pochylonych przy pracy na roli ludzi. 

Chodziło o to, aby wskrzesić to, co dzia-

ło się dawniej w gminie, która kiedyś miała 

rolniczy charakter, gdzie uprawiano pola 

i kultywowano tradycję. 

Osoby malujące to: Aleksandra Świer-

czek, Agnieszka Sroka, Karolina Skupiń-

ska, Barbara Lewandowska, Ewa Dychtoń, 

Krystyna Grabowska, Urszula Stodulska, 

Krzysztof Rzońca, Iwona Skupińska, Bo-

żena Popiołek, Beata Bazan-Bagrowska,  

Anna Wójcik, Karolina Wilk. Oprócz tego 

rzeźbiarze stworzyli cykl drewnianych 

rzeźb o różnorodnej tematyce, a młodzież 

zbudowała karmniki i  budki lęgowe dla 

ptaków pod czujnym okiem regionalnego 

mistrza rzeźby Edmunda Pęgla. 

Można też było zobaczyć piękną biżute-

rię wykonaną metodą Tiffany’ego  (metoda 

witrażowa polegająca na łączeniu kabaszo-

nów, czyli wypolerowanych kamieni lub 

szkieł, taśmą miedzianą i cyną), a także wo-

reczki wypełnione lawendą i szarfy z wo-

reczkami na zajęcia rehabilitacyjne i spor-

towe wykonane przez panią Ewę Dychtoń. 

Atrakcją były też czapki wykonane przez 

Elżbietę Machnik i swetry robione na dru-

tach przez Lidię Fedorczak .

Wszystkie te prace można było oglądać 

kilkakrotnie na wiodącej wystawie na Kar-

nej, na elewacji stojącej tam stodoły. Można 

było chwilowo poczuć się jak w skansenie 

i podziwiać malarstwo, rzeźbę, biżuterię 

i inne wyroby rękodzielnicze.

Artyści spotykali się przy stodole na 

piknikach, wycieczkach rowerowych, grzy-

bobraniu, spacerach z kijkami i mini zawo-

dach sportowych. 

Kolejne wystawy odbyły się w Cen-

trum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bo-

lesławiu na zakończenie wakacji oraz przy 

okazji Dożynkowego Turnieju Sołectw. Na 

tychże wystawach udało nam się pozyskać 

wielu odbiorców sztuki i zainteresować nią 

nowych ludzi z pasją.

Pomysł na projekt i jego realizacja na-

leżały do mnie, a wsparły mnie - moja wie-

loletnia koleżanka, pani Ewa Dychtoń oraz 

Roksana Łaskawiec-Hołub.

 tekst i foto: Iwona Skupińska 

 Moc 
 Stodoły 
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fot. Agnieszka Pietraszko

Każdy z nas wie, co to jest glina i jak kie-

dyś wykorzystywali ją nasi dziadowie  

i pradziadowie. W czasach, gdy wszystko 

jest EKO, wyroby ceramiczne wracają do 

łask. Niezwykle cenne jest to, że można je 

wykonać samodzielnie. Tę możliwość daje 

Centrum Kultury. W dworku w Krzykawce, 

gdzie znajduje się filia CK, od kilkunastu lat 

działa pracownia ceramiczna. Można tam 

uczestniczyć w wyjątkowych warszta-

tach. To doskonała forma spędzenia wolne-

go czasu. Uczestnicy prowadzonych zajęć 

mogą tu rozwijać swój artystyczny talent, 

tworząc unikatowe i niepowtarzalne deko-

racje z gliny. 

Program zajęć ceramicznych jest dosto-

sowany dla różnych grup wiekowych. Na 

życzenie prowadzone są również zajęcia in-

dywidualne. 

Zajęcia ceramiczne dla dzieci doskonale 

wpływają na ich rozwój: rozwijają wyobraź-

nię i wrażliwość artystyczną, a do tego po-

prawiają zdolności manualne, dlatego coraz 

częściej zajęcia tworzenia w glinie są wyko-

rzystywane w terapii rozwojowej dla dzieci 

niepełnosprawnych. Takie zajęcia działają 

relaksująco i uspakajająco na dzieci, młodzież 

oraz  dla osoby dorosłe. Warto wziąć w nich 

udział rodzinnie. Wspólnie spędzony czas 

pozwoli na pogłębienie pozytywnych relacji, 

oderwanie się od otaczającej nas codzienno-

ści. A najważniejsze, że samodzielnie wyko-

nane naczynia czy dekoracje będzie można 

wykorzystać w domu lub komuś podarować. 

W pracowni ceramicznej wykonywa-

ne są również projekty z gliny na specjalne 

zmówienie. Wyjątkowe i niepowtarzalne 

prace powstają pod czujnym okiem naszych 

instruktorek: Iwony Wójcik i Justyny Kłap-

cińskiej. 

 tekst i fot.: Agnieszka Pietraszko

Glina
to pasja 

tworzenia 
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Bywały czasy,  kiedy kobieta, napaliwszy w piecu, ugotowała 

ugniecioną wcześniej poranną zacierkę dla rodziny, uparzyła 

ziemniaków pastewnych krowom, które wypasła na łąkach oraz 

wydoiła, masło w maselnicy zrobiła, wody ze studni nanosiła. Ze-

brała stonkę z ziemniaków na własnym polu oraz jeszcze sąsiadce 

w tym zajęciu potowarzyszyła. I tak mijał jej cały dzień.

Dziś kobiety też mają co robić, chociaż bydła nikt już nie hoduje, 

a wody ze studni jak na lekarstwo. Wielu jednak został syndrom 

niewydojonej krowy. Zapytacie co to takiego?

Ano to, że sami często mniej lub bardziej nieświadomie, marnując 

czas, wyliczają ten czas innym.

Regularny wysiłek fizyczny poprawia szeroko pojętą jakość ży-

cia. Wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne, a tym samym na na-

sze relacje w domu, pracy i zagrodzie. Organizm nasz jest w końcu 

dotleniony, stres zredukowany, bo endorfiny produkują się ocho-

czo i masowo. Masz więcej pozytywnej energii i humoru. Twoja 

sylwetka staje się coraz bardziej sprężysta i smukła. Masz większą 

motywację i ochotę, by odżywiać się zdrowo. 

Twój kręgosłup dziękuje ci co chwila brakiem bólu. Tego 

wszystkiego można nauczyć się na naszych wtorkowych i czwart-

kowych zajęciach w CK „Spacer z psychodietetykiem”.

Zaczynaliśmy w zeszłym roku, także jesienią. Owoce spa-

cerów są dobre.  Panie (i nie tylko) zaszczepiły już dobre na-

wyki: picie odpowiedniej ilości wody, świadomy ruch. Po-

znały co to kortyzol i wiedzą, co robić, gdy się wydziela. 

Uczestnicy spacerów przekonali się, że wiek nie jest przeszkodą, bo 

ruszać się można (a nawet trzeba) w każdym wieku. Im człowiek 

starszy tym bardziej powinien.

Przeszkody tkwią tak naprawdę w głowie, tak jak i wymówki. 

A im jesteśmy starsi, tym bezruch jest bardziej zabójczy.

Najpierw zaczyna coś boleć, zaczynamy od ograniczenia ru-

chu, żeby uniknąć bólu. Niestety, ten brak  ruchu prowadzi do co-

raz większych ograniczeń sprawności. Nasze  mięśnie coraz słabiej 

pracują, ból nie ustępuje. Ruch jest sprawą kluczową. Ograniczenie 

ruchu powoduje pogorszenie wszystkich funkcji życiowych w za-

straszającym tempie. Koło się zamyka, a raczej sami go zamykamy. 

Każdy z nas ma do dyspozycji 24 godziny. Odliczając sen, obowiązki 

domowe, pracę - zawsze coś tam zostaje. 2-godzinny spacer wyda-

je się marnowaniem czasu dla tych, którzy może z 8 godzin dzien-

nie ślęczą przed telewizorem, obserwują życie innych na mediach 

społecznościowych, „wiszą na słuchawce”, po prostu obmawiając 

innych.

W starych mądrych księgach można przeczytać, „że ojcem 

obmowy jest pycha, matką obmowy jest zazdrość, a jej córką leni-

stwo, próżność i ciekawstwo.”

Jeśli nie musicie już tych krów doić, to odpuście sobie jeden se-

rial i zastanówcie się, czy to prawda. A potem w wolności dołączcie 

do naszych zajęć. Kiedyś do lasu chodziło się po grzyby, jagody, tra-

wę dla królików, ściółkę albo szyszki na podpałkę. Dziś chodzi się 

po… zdrowie. Czy to za mało?

 Beata Bazan-Bagrowska

Spacerowo, czyli syndrom niewydojonej krowy

Wspólnie z nami spacerowała i piękno gminy Bolesław fotografowała Bożenna Strzelczyk z Bukowna
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Pisane na paragonie

Wrzesień to czas rozpoczęcia nauki.  Nie myślcie, że tylko 

w szkołach, bo człowiek uczy się całe życie. Jeśli, rzecz ja-

sna, jest na to otwarty. Pamiętaj Czytelniku, zasada jest prosta: Je-

śli zawsze będziesz robić to samo,  to zawsze będziesz dostawać to 

samo. Jeśli chcesz czegoś innego, zrób coś innego niż zwykle.

Niby proste, ale nie tak do końca.

Jeśli chcesz dojść tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, 

którą nigdy nie szedłeś…

Tyle wstępu na pozór filozoficznego, jednak tekst ten będzie bar-

dzo życiowy.

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych re-

zultatów – powiedział kiedyś sam Albert Einstein. Nauczmy się jego 

wzorem od tego roku szkolnego, wejść w nową szkolę życia. Prze-

stańmy więc powtarzać w kółko te same narzekania, słowa, działa-

nia, metody. Eksperymentujmy, szukajmy nowych rozwiązań i… po-

gódźmy się z niepewnością. 

Dla każdego komfort kojarzy się z czymś innym. Jednemu z wy-

jazdem na wakacje w dalekich krajach, innemu z tym, że kupi kapcie 

o tej nazwie. 

Czym jest dla Ciebie, Czytelniku BP, strefa komfortu? 

Naukowo rzecz pojmując, jest to pewien stan życia, w którym czu-

jemy się bezpiecznie, przewidywalnie, a tym samym w pewnym sen-

sie wygodnie. Rutyna jest łatwa do wdrożenia w naszą codzienność. 

Jemy to samo śniadanie albo wręcz przeciwnie, codziennie go nie jemy, 

pijemy kawę i narzekamy przy niej ciągle na to samo,  niezmienną 

drogą, o tej samej porze, zmierzamy do pracy. Cóż…. Jesteśmy istota-

mi, których funkcjonowanie w dużym stopniu opiera się na głęboko 

zakorzenionych nawykach.

 Dlaczego mielibyśmy coś zmieniać, skoro jesteśmy już do cze-

goś przyzwyczajeni? 

Najlepsza wersja Ciebie może się objawić tylko wtedy, gdy jesteś 

pod wpływem stresu, który jest nieco wyższy niż normalnie. Wtedy 

kiedy pojawia się determinacja. Kiedy pragniesz zmiany jak toną-

cy powietrza. Wyprowadzając się ze strefy komfortu, robisz rzeczy, 

których  w swej codzienności od lat nie robiłeś. Zaczynają Ci też do 

głowy przychodzić nowe pomysły, o których wcześniej mógłbyś wca-

le nie pomyśleć. Mało tego! Zaczynasz wprowadzać je w życie. Jak 

więc przekraczać strefę komfortu? Najlepiej małymi krokami. Szukaj 

w swoim życiu takich małych zmian, które możesz wprowadzić, a któ-

re odbiegają od Twoich obecnych przyzwyczajeń. Przebywanie ciągle 

w tym samym nie wystarczy, by osiągnąć to, czego pragniesz w życiu.

Nie wprowadzaj zmian od razu we wszystkich dziedzinach. Rób 

to krok po kroku. 

Pomyśl, jak wiele tracisz, bojąc się zrobić krok do przodu ze 

strachu przed nieznanym. 

Sukces życiowy, nieważne, w jakiej sferze życia chce się go osią-

gnąć, wymaga nieco odwagi i zdecydowania.

Dla jednego sukcesem będzie awans w pracy, dla drugiego prze-

rwanie milczenia z kimś, z kim od lat się nie ma kontaktu, dla ko-

goś innego zrzucenie 20 kilogramów albo nauka języka obcego, albo 

świadectwo z czerwonym paskiem.

Uświadom sobie, że nie doszedłeś do czegoś, bo wybierałeś nie 

te drogi.

To tak, jakbyś chciał otwierać zamek u drzwi ciągle nie tym kluczem.

Człowiek w żadnej dziedzinie nie zajdzie za daleko, tkwiąc 

w klatce, w której sam siebie osadził. Albo chodząc ścieżkami tego 

samego labiryntu.

Każda zmiana  może wywołać strach i niepewność, ale jeśli 

chcesz czegoś lepszego, musisz znaleźć odwagę, by zrobić, powie-

dzieć lub postanowić coś innego.

 

Najlepszy czas na wyjście ze strefy komfortu jest teraz.

To nie jest coś, co powinno się zbyt długo planować i analizować. 

Po prostu trzeba zacząć. Jeśli chcesz odnieść sukces, nie możesz po 

prostu robić ciągle tego samego.

Czasem jedna decyzja wystarczy, aby nastąpiły naprawdę 

ogromne zmiany w Twoim życiu i tego Ci życzę!

 Beata Bazan-Bagrowska

PS 

Potraktuj ten tekst jako temat do zadania domowego u progu szero-

ko pojętego roku nauki.

Już dzisiaj zacznij je odrabiać małymi porcjami.

Czekamy na Wasze wypowiedzi, jak zmiana metod doprowadziła 

Was do celu, który do tej pory wydawał się nieosiągalny.
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13 sierpnia 2021 roku, w 

pierwszą rocznicę po-

grzebu Kazimierza Michalika, 

naszego przyjaciela i wycho-

wawcy, odbyło się Spotkanie  

Pokoleń. Rozpoczęliśmy je mszą 

świętą w kościele NMP Wspo-

możycielki Wiernych w Bukow-

nie Borze. Na początku mszy 

głos zabrała podharcmistrzyni 

Anna Franik, która w pięknych słowach wspomniała postać druha 

Kazika, następnie Władysława Zięba - Przewodnicząca Związku 

Nauczycielstwa Polskiego sekcji Emerytów i Rencistów przybliży-

ła zgromadzonym jego działalność w ZNP.

      Koleżanka Władzia w bardzo ciepłych słowach powiedzia-

ła: „To właśnie ON, w 1992 roku był założycielem sekcji emery-

tów i rencistów i został jej pierwszym przewodniczącym. To 

on, oddany działacz związkowy nadał jej kształt i zachęcił do 

działania jej członków. Funkcję przewodniczącego pełnił przez 

14 lat. Liczne medale za dokonania na niwie związkowej po-

twierdzają, że był człowiekiem ambitnym i pełnym energii do 

działania. Trudno pogodzić się z jego odejściem. Jego śmierć to 

nieodżałowana strata dla Związku, dla naszej sekcji emerytów  

i rencistów”.

    Podczas nabożeństwa nie zabrakło pieśni harcerskich, dzięki któ-

rym msza nabrała szczególnego charakteru.

         Po mszy, wszyscy udali się na teren OSP w Borze Biskupim, 

gdzie przy ognisku rozpoczęło się Spotkanie Pokoleń. Ognisko 

rozpaliła i pełniła funkcję Strażnika Ognia – druhna Ania. Ca-

łość poprowadził druh Witold Rosa. Wspominaliśmy naszego 

ukochanego Kazia w gronie jego przyjaciół, harcerzy, instrukto-

rów ZHP, nauczycieli emerytów oraz syna zmarłego – Ryszarda 

Michalika. Przy akompaniamencie gitar śpiewaliśmy piosen-

ki harcerskie. Uczestnicy obozów harcerskich organizowanych 

przez druha Kazika wracali pamięcią do przygód z dawnych lat  

na harcerskim szlaku.

   Ponadto druh Witek Rosa przygotował prezentację multimedialną 

złożoną z pamiątkowych zdjęć ze śp. Kazimierzem.

Kazia zawsze będziemy wspominać jako wyjątkowego człowieka, 

przyjaciela dzieci i młodzieży, charyzmatycznego wychowawcę wie-

lu pokoleń harcerzy i nauczycieli. Był autorytetem dla wszystkich, 

wspaniałym empatycznym człowiekiem.

     Koleżanka Władzia Zięba powiedziała: „Był człowiekiem niezwy-

kłym, a jego niezwykłość przejawiała się każdego dnia w dobrych 

gestach, w chęci pomagania potrzebującym, bycia prawdziwym 

kolegą i przyjacielem. Miał ogromne poczucie humoru, potrafił do 

łez rozbawić uczestników spotkań - byłych pracowników oświaty. 

Był autorem okazjonalnych wierszy i tekstów piosenek. Swoim po-

zytywnym usposobieniem dodawał otuchy i sprawiał, że zły dzień 

stawał się dla każdego lepszy.

    Nikt nie umiera tak na śmierć. Po każdym z nas coś pozostaje, gro-

no przyjaciół, trochę zdjęć. Jest coś, co śmierci się opiera. To pamięć. 

A ona nigdy nie umiera”.

      W imieniu uczestników, bardzo dziękujemy organizatorom i spon-

sorom za możliwość tak wzruszającego i pełnego wspomnień Spo-

tkania Pokoleń.

  Wanda Cieślik, Monika Chmielińska – instruktorki ZHP

Władysława Zięba – przewodnicząca ZNP sekcji Emerytów  

i Rencistów oddział Bukowno, Bolesław

 „‚Ogniska już dogasa blask,  

 ale pamięć o Tobie nigdy nie zgaśnie” 
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W ostatnich dniach sierpnia zakończył się komplekso-

wy remont budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 

w Krzykawie. 

Inwestycja obejmowała termomodernizację budynku, tj. ocie-

plenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu,   docieplenie 

stropu na poddaszu, ocieplenie ścian fundamentowych w części 

podpiwniczonej oraz częściową wymianę okien (5 szt.) i drzwi (1 szt.). 

Ściany elewacji najstarszej części budynku zostały pokryte tynkiem 

akrylowym, a cokół zabezpieczony i pokryty płytkami klinkiero-

wymi. Wymienione zostały parapety, rury spustowe, rynny, kratki 

wentylacyjne oraz tablice informacyjne; uzupełnione ubytki tynku 

na murkach betonowych przy wejściu do piwnicy; wykonana opa-

ska z kostki brukowej wokół budynku. Wykonano nową instalację 

grzewczą w pomieszczeniach, zamontowano i podłączono nowy ko-

cioł gazowy. Zamontowano nową instalację oświetlenia podstawo-

wego, awaryjnego i ewakuacyjnego. Wykonano instalację fotowol-

taiczną i odgromową. 

Dużym zaangażowaniem wykazali się dyrektor, pani Beata So-

bieska – Pieczonka oraz pracownicy Zespołu Przedszkolno-Szkolne-

go, którzy odmalowali wszystkie remontowane pomieszczenia oraz 

szkolne korytarze, a potem posprzątali budynek i teren wokół, by  

1 września można było bez przez przeszkód rozpocząć nowy rok szkolny. 

 Zespół Przedszkolno-Szkolny  

 w Krzykawie po remoncie 

FOT. BEATA SOBIESKA - PIECZONKA
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Wójt Gminy Bolesław, Centrum 

Kultury im. Marii Płonowskiej 

w Bolesławiu oraz Rzymskokatolicka 

Parafia p.w. Macierzyństwa NMP i Mi-

chała Archanioła w Bolesławiu zaprosi-

li mieszkańców i ich odpustowych gości 

na koncert Orkiestry Dętej Power of 

Winds. 

Ten niedzielny koncert był wisien-

ką na znamienitym odpustowym torcie, 

ucztą dla ucha i duszy. Dopracowany pod 

kątem technicznym i artystycznym. Nie 

od dziś bowiem wiadomo, że architektu-

ra świątyń sprzyja pięknemu brzmieniu 

iście królewskiej muzyki. 26 września bo-

lesławska świątynia zamieniła się w naj-

prawdziwszą filharmonię, która zrobiła 

wrażenie nawet na jej patronie św. Ar-

chaniele Michale.

Przypomnijmy, że Koncertowa Or-

kiestra Dęta „Power of Winds" pod dy-

rekcją Klaudiusza Jani została założo-

na w 2015. Działa przy Młodzieżowym 

Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.

W dyrygowaniu mistrzem tegoż dnia 

okazał się także Roman Hyla, któremu 

Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziń-

ski wręczył wraz podziękowaniami bu-

kiet kwiatów. 

Warto dodać, że kwiaty pełniły waż-

ną rolę w przeżywaniu piękna muzyki, za 

sprawą ks. proboszcza Sylwestra Kulki, 

który po mistrzowsku, nastrojowo ude-

korował kościół.  

„Jest w orkiestrach dętych jakaś 

siła…” Może taka, że każdy gra na tym, na 

czym najbardziej się zna i zawsze wie, czy 

grać przysłowiowe pierwsze, czy drugie 

skrzypce. Wszak nuty to międzynarodo-

wy język. O reszcie niech opowiedzą na-

sze fotografie….

NUTY 
to międzynarodowy 

język
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82 lata temu  
 

We wczesnych godzinach rannych 1 września 1939 roku 

Niemcy zaatakowały Polskę bez wypowiedzenia wojny, 

atak nastąpił na całej długości granicy. W czasie, gdy 

Wojsko Polskie prowadziło walkę z Wehrmachtem, równocześnie 

napadła na Polskę Słowacja. Atak słowacki to jeden z elementów 

niemieckiego planu ataku na Polskę podczas II wojny światowej. 

Wzięły w nim udział 4 dywizje, w sumie około 50 tysięcy słowac-

kich żołnierzy  Armii Polowej ,,Bernolak” oraz siły powietrzne 

w liczbie trzech dywizjonów. Wojska słowackie dotarły do okolic 

Nowego Targu, Krynicy i Sanoka, tracąc w sumie 29 zabitych lub 

zaginionych i biorąc do niewoli ok. 1350 jeńców polskich. Jednym 

z rezultatów ataku było włączenie w granice Słowacji ok. 770 km² 

terytorium Polski, które było utracone przez Słowację w wyniku 

konfliktu czechosłowacko-polskiego 1920-24 i wymuszonej przez 

Polskę cesji w 1938 roku.

     17 września 1939 roku wschodnią granicę Rzeczypospolitej na całej 

jej długości przekroczyła Armia Czerwona. W czasie Wojny Obron-

nej 1939 roku po sowieckiej agresji, Republika Litwy zachowała życz-

liwą Polsce neutralność, wpuszczając na swoje terytorium ewaku-

ujące się oddziały Wojska Polskiego. W sumie we wrześniu 1939 roku 

na terenie Litwy znalazło się 13 tys. polskich żołnierzy i ok. 25 tys. 

cywilnych uchodźców. Polaków na Litwie przyjęto życzliwie, choć 

zgodnie z prawem formalnie zostali oni internowani, to faktycz-

nie władze nie utrudniały im poruszania się po terytorium kraju 

i wyjazdów przez Szwecję do Wlk. Brytanii, jednak 28 października 

1939 roku – wojska litewskie wkroczyły do Wilna, rozpoczęła się li-

tewska okupacja Wileńszczyzny w latach 1939-40. Stało się tak na 

mocy układu pomiędzy Józefem Stalinem i rządem Republiki Litwy, 

Wilno i część Wileńszczyzny zostały zajęte przez Armię Czerwoną 

i przekazane Litwie. Od tego czasu do aneksji Litwy przez ZSRS 

w czerwcu 1940 roku tereny te znajdowały się pod faktyczną okupa-

cją litewską, bez wypowiedzenia wojny Państwu Polskiemu. W 1940 

roku Wilno zostało stolicą Litewskiej SRS.

     Inną sprawą był udział w napaści na Polskę formacji zbrojnych 

Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), która co prawda 

nie reprezentowała żadnego istniejącego wówczas państwa, ale 

działała bardzo aktywnie – chodziło tu zarówno o ataki grup dy-

wersyjnych działających na tyłach wojsk polskich, jak i ukraińskie 

oddziały o de facto wojskowym charakterze, które wkroczyły do 

Polski ze Słowacji, na której terenie szkoliły się od dłuższego czasu.

     Już 3 września 1939 roku w okolicach Bolesławia i Bukowna 

znalazły się wycofujące się oddziały Dywizji Górskiej gen. Galicy. 

Niemcy z 5. Dywizji Pancernej zjawili się 5 września. Zaczęła się 

okupacja. W kampanii wrześniowej 1939 roku zginęli mieszkańcy 

Bolesławia, a byli to: Zygmunt Fulbiszewski, Ludwik Kisala, An-

drzej Kubański, Wacław Leś, Stefan Leśniak, Edward Otrębski, 

Edward Poczęsny, Stanisław Suwalski i Zygmunt Zięba.

    Po zajęciu przez Niemców powiatu olkuskiego został on podzie-

lony na dwie części. Tereny północne i wschodnie weszły w skład 

tzw. landkomisariatu wolbromskiego, a ten znalazł się w składzie 

Generalnego Gubernatorstwa, natomiast obszary zachodnie, Ol-

kusz, Bolesław, Sławków, Bukowno, Klucze i Ogrodzieniec zostały 

włączone do III Rzeszy. Wedle niemieckiego spisu z grudnia 1939 

roku w Bolesławiu mieszkało 2 356 osób, z tego 2 344 narodowości 

polskiej, po 2 niemieckiej i czeskiej, 8 żydowskiej i 8 innej (bez po-

dania jakiej). Po zajęciu Bolesławia, tutejszy budynek szkoły pod-

stawowej, Niemcy zamienili na gmach urzędowy, a w szkolnych 

ubikacjach stojących za budynkiem szkolnym urządzili więzienie. 

Cały czas trwało wydobycie rud cynku i ołowiu w kopalni ,,Bole-

sław”, w której pracowało ok. 1,2 tys osób.

   Jesienią 1939 roku powstały grupki konspiracyjne: Orzeł Biały, 

GL-PPS-WRN oraz ZWZ. Rozpoczął się długi okres walki podziem-

nej z okupantem.

 Tomasz Sawicki

Literatura;

Strony internetowe

M. Orzeszko, Historia w aspektach różnych. 13 listopada, 2015

|O. Dziechciarz, Przewodnik po ziemi olkuskiej, tom II cz. 2.

E. Kotnis-Górska, II wojna światowa w Olkuszu na starej fotogra-

fii, Przegląd Olkuski 7 maja 2014

Okupacja nazistowska w Olkuszu. Fot. z archiwum Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu.  

E. Kotnis-Górska, II wojna światowa w Olkuszu na starej fotografii, Przegląd Olkuski 7 maja 2014
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3 września 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława 

Staszica w Bolesławiu odbyło się dziesiąte Narodowe Czyta-

nie. W tym roku czytaną lekturą była „Moralność Pani Dulskiej” 

Gabrieli Zapolskiej. Ten wyjątkowy utwór cieszy się niesłabną-

cym powodzeniem już ponad 100 lat. W sposób bardzo wyrazisty 

przedstawia obłudę i zakłamanie. Słowo „dulszczyzna” zagościło 

w języku potocznym na stałe i jest kojarzone z problematyką spo-

łeczno-moralną - hipokryzją, pazernością i egoizmem. Główna bo-

haterka Pani Dulska, uważająca się za wzór cnót wszelakich, miała 

własną dewizę. Jej zasada na życie brzmiała: „Na to mamy cztery 

ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie 

wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne ani uczciwe...”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu po 

raz szósty organizowała Narodowe Czytanie, tym razem we współ-

pracy ze Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica w Bolesławiu. 

Na wstępie został odczytany list od Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, który wraz z małżonką objął honorowy patronat nad tym 

wydarzeniem.

Lekturę odczytali:

Agata Borkiewicz - Pani Dulska 

Krzysztof Dudziński - Zbyszko Dulski

Tomasz Sawicki - Pan Dulski 

Małgorzata Rudnicka - Hesia Dulska 

Beata Sobieska-Pieczonka - Mela Dulska  

Ewa Dychtoń - Juliasiewiczowa z Dulskich 

Barbara Rzońca - Lokatorka  

Aneta De Gregorio - Hanka 

Janina Borowiec - Tadrachowa.

Oprócz zaproszonych gości słuchaczami powieści byli ucznio-

wie klas 8 ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, Zespołu Przedszkol-

no-Szkolnego w Krzykawie oraz Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 

w Podlipiu.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w tegorocz-

nej inicjatywie, w tym szczególnym dla nas wszystkim czasie, kiedy 

razem pokonujemy epidemię. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy słu-

chaczy do analizy tego wybitnego utworu.


