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Szczypta  
patriotyzmu...
Wystarczy szczypta, odrobina czegoś, by to 

coś miało odpowiedni smak. Tak samo jest 

z patriotyzmem. Czasem nie tylko wielkie 

zgromadzenia, okazałe wieńce, obszerne 

i dogłębne opracowania. Chociaż też i jak naj-

bardziej. Patriotyzm jest jak dobrej jakości 

perfumy -wystarczy kropelka, by poczuć. Jest 

jak cukier puder na szarlotce z polskich renet. 

Z świętami patriotycznymi jak z imieninami. 

Niekoniecznie muszą być dwa dania gorące,  

8 sałatek i kosz kwiatów. Czasem wystarczy 

szczery uśmiech, jedna róża i na pół zjedzona 

czekolada.

Kwietniowy numer „Bolesławskich pre-

zentacji” trafi do Waszych rąk na przełomie 

kwietnia i maja, tuż przed naszym polskim 

tradycyjnym majowym długim weeken-

dem. W tym roku będzie on skromny z po-

wodów kalendarzowych i pandemicznych. 

Przed nami majowe dni świąteczne: Święto 

Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

i Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Tego-

roczne uroczystości z powodu pandemii 

odbędą się według nieco innego scenariusza, 

oczywiście, jak większość świąt w tym roku, 

bardzo skromnie. Czy teraz, w czasie walki 

z pandemią patriotyzm, narodowe wartości, 

postawy obywatelskie nabierają zupełnie in-

nego znaczenia? 

Czy jest to czas, kiedy możemy zamani-

festować swój patriotyzm? W jaki sposób? 

Patriotyzm to codzienne poszanowanie 

czystości  Języka Ojczystego, najbliższej kul-

tury i regionalnych zwyczajów. Poszanowa-

nie ludzi wokół, gościnnością, ale i powścią-

gliwością na miarę czasów i pomocną dłonią. 

Świadomością tego, że Polska jest naszym 

domem, ale i każdy ma w niej swój pokój, 

który urządza dokładnie po swojemu. 

Cóż, kochani, dbać o Ojczyznę - małą 

czy dużą, należy tak, jak dba się o swoje po-

dwórko.

Przestrzegać prawa, szeroko pojętego, 

także tego samorządowego, to po prostu 

żyć godnie.

Potrafić z pokorą pochylić czoło, słowo 

i serce z należną czcią i honorem dla Prze-

szłości.

Mieć czas i miejsce na szacunek, pamięć 

i wdzięczność poprzednim pokoleniom. 

Poważnie traktować  tradycję i rzetelną 

naukę historii oraz dbałość o pamięć histo-

ryczną.

Nie wystarczy wywiesić flagę w narodo-

we święto, trzeba swoimi codziennymi decy-

zjami, także zakupowymi, przyczyniać się do 

wzrostu gospodarczego. 

W czasie pandemii 53 proc. Polaków jest 

gotowych zapłacić więcej za produkty lo-

kalne, nawet jeżeli w ofercie sklepu były też 

tańsze, zagraniczne alternatywy. Konsumen-

ci w coraz większym stopniu zwracają uwa-

gę na to, czy kupując dany produkt, wspie-

rają krajową gospodarkę. To może stanowić 

ważny impuls w walce z obecnym kryzysem 

gospodarczym. Wiele drobnych impulsów 

ma wielką moc!

Patriotyzm to nie gadanie, tylko działanie. 

Działanie służące pomocy Ojczyźnie. 

Właściwie to suma ogromu małych decyzji, 

działań.

Patriotyzm to dbanie o swój kraj, czyli 

sprzątanie po własnym psie, niewyrzucanie 

śmieci w lesie i parku, niepalenie byle jak i byle 

czym w piecu, oszczędzanie wody, zbieranie 

deszczówki do podlewania kwiatów, angażo-

wanie się w działania na rzecz lokalnej społecz-

ności, pomaganie sąsiadowi, życzliwość wobec 

innych, kupowanie produktów od lokalnego 

rolnika lub sklepikarza, wybieranie produk-

tów, które nie są zapakowane w plastik.

Patriotyzm to suma wszystkich naszych 

codziennych małych działań, dzięki którym 

wszystkim nam będzie się lepiej żyło w na-

szym wspólnym kraju, gminie, sołectwie.

 Beata Bazan -Bagrowska

PS. Cytaty warte przemyślenia:

"- Patriotyzm to nie sklep mięsny - odpa-

rowałam wtedy - który bywa czynny lub 

nieczynny, z towarem lub bez. (Barbara Ko-

smowska „Niebieski autobus")

"Łatwiej u nas o wielkie czyny w chwilach 

zapału niż o wytrwałość i codzienne boha-

terstwo przy znoszeniu trudnych obowiąz-

ków. Łatwiej u nas umrzeć dla Ojczyzny, niż 

ofiarnie dla niej żyć. "(Aleksander Kamiński 

„Kamienie na szaniec”)

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez Krzyszto-
fa Dudzińskiego – Wójta Gminy Bolesław i Bogumi-
ła Sobczyka – Starostę Olkuskiego pod Pomnikiem 
Wolności w Bolesławiu i pomnikiem ku czci pułkow-
nika Francesco Nullo i powstańców styczniowych  
w Krzykawce

Józefa Krawczyk 
Krzykawski walczyk 

Jest takie miejsce na mapie  świata
Każdy z nas myślą powraca tam
Gdzie  spędziliśmy młodzieńcze lata
Dokąd tęsknota nas wiecznie gna. 

Ref. To Krzykawka moja rodzinna wieś
Tam moje szczęście i serce me
Nad Krzykawką niebo błękitne jest
Czy świeci słońce czy pada deszcz

Spacer Słoneczną, a z niej w Podgórską
Potem powoli w Miodową skręć
Tu pooddychasz leśnym powietrzem
Tu każde drzewo znajomym jest

Ref. To Krzykawka moja rodzinna wieś
Gdy chcesz odzyskać siły i zdrowie 
Koło tartaku skręć na Reczkowe
Gdzie Biała Przemsza z Białką się schodzą
Gdzie stary młyn był i tartak nad wodą

Ref. To Krzykawka moja rodzinna wieś
Ulica Nullo i już Podlaska
Gdzie duchy powstańców snem wiecznym śpią
Dla nich cichutko wiatr w drzewach śpiewa
Czasem akordy orkiestry brzmią

Ref. To Krzykawka moja rodzinna wieś

fragment
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Bolesławskie Prezentacje: Panie wójcie, jakiś czas temu w przestrze-

ni publicznej pojawiły się niepokojące, niezrozumiałe dla wielu in-

formacje, jakoby gmina Bolesław pieniądze pozyskane z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazała do Powiatu Olkuskiego, 

a za jego pośrednictwem do Nowego Szpitala w Olkuszu, który - jak 

wiemy - jest w większości udziałów własnością prywatną. Czy może 

pan to wyjaśnić naszym czytelnikom?

Krzysztof Dudziński: W grudniu 2020 roku Zarząd Nowego Szpitala zwró-

cił się do mnie z pismem o rozważenie możliwości złożenia wniosku w ra-

mach naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych lub innych 

możliwych form wsparcia zewnętrznego na sfinansowanie zakupu rezo-

nansu magnetycznego oraz śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego, 

który ułatwi przeprowadzanie zabiegów operacyjnych. 

BP: Jaka była pana decyzja?

KD: Ponieważ wszyscy, a jeśli nie my sami to członkowie naszych rodzin, 

korzystamy z usług medycznych, także tych oferowanych przez olkuski 

szpital, który znajduje się przecież najbliżej, postanowiłem przychylić się 

do prośby Zarządu Nowego Szpitala i złożyć wniosek do RFIL-a. 

BP: Jaka była gwarancja na tego typu dotację?

KD: Nie miałem pewności, czy dotacja zostanie przyznana, zwłaszcza, 

że składaliśmy też wnioski o dofinansowanie innych zadań. Szczęśliwie 

wniosek o wsparcie szpitala, został rozpatrzony pozytywnie i otrzymali-

śmy dotację w wysokości 3,5 mln zł, czyli 100% wnioskowanej kwoty. Była 

to praca wielu osób, w tym Wiceministra Kultury, Dziedzictwa Narodowe-

go i Sportu pana Jacka Osucha oraz Wojewody Małopolskiego pana Łuka-

sza Kmity, za co tutaj panom serdecznie dziękuję.

BP: Dlaczego pieniądze zostały przekazane do powiatu?

KD: Gmina Bolesław jest częścią Powiatu Olkuskiego, nie jesteśmy sa-

motną wyspą, nie działamy w odosobnieniu. Przypomnijmy, iż powiat ma 

udziały w spółce Nowy Szpital w Olkuszu (dokładnie 30 %), to właśnie on 

zajmie się zakupem potrzebnego szpitalowi sprzętu. 

Aby jednak rzetelnie analizować sprawy dofinansowania szpitala, nale-

ży również zastanowić się nad własnością budynków. Zostały one spółce 

użyczone przez Powiat, który jest, według mojej wiedzy, ich właścicielem. 

BP: Czy na kartach historii gminy Bolesław miały miejsce podobne 

sytuacje?

KD: Oczywiście. Trzeba tu powiedzieć, że wsparcie dla olkuskiego szpitala, 

to nie jest sytuacja nowa, wcześniej niespotykana. 

BP: Proszę o przybliżenie tego tematu….

KD: Przypomnijmy, że kiedy w ubiegłym roku wybuchła pandemia, Nowy 

Szpital zwrócił się z prośbą o zakup respiratorów, które w przypadku zabu-

rzeń oddychania wspomagają lub zastępują pracę płuc. 

Wtedy Gmina Olkusz sfinansowała zakup respiratora, który został przeka-

zany do olkuskiego szpitala. 

BP: Tych respiratorów było chyba więcej?

KD: Zgadza się. Wcześniej trafiły tam dwa nowe respiratory, zakupione 

z darowizn firm: Velvet Care Sp. z o. o., Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o. o., 

BOLTECH Sp. z o. o., ZGH „Bolesław” S. A., Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” 

S. A. i Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o. o. W przypadku 

firmy Velvet Care to pracownicy wyszli z inicjatywą zorganizowania zbiór-

ki, firma tylko uzupełniła brakującą część pieniędzy. Działania takie poka-

zują, że wsparcie dla szpitala płynie z różnych źródeł i każdy pomaga na 

miarę swoich możliwości.

BP: Jaka jest miara tych „innych” możliwości?

KD: Wystarczy wspomnieć pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób 

Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, który zwrócił się do Powiatu Olkuskiego 

i gmin wchodzących w jego skład o pomoc finansową na zakup sprzętu do 

rehabilitacji pocovidowej (byłaby to część projektu współfinansowanego 

przez województwo). Ze strony szpitala padła propozycja przekazania do-

tacji z budżetów poszczególnych miast i gmin w wysokości 1 zł od każde-

go mieszkańca. I tu też, ponad podziałami, radni gminy na posiedzeniach 

komisji pozytywnie zaopiniowali projekt przekazania dotacji, bo wielu 

mieszkańców naszej gminy korzysta z oferty, przede wszystkim rehabili-

tacyjnej, tego szpitala. 

BP: Sytuacja z pandemią jest dla nas wyzwaniem. To są niepodwa-

żalne konkrety…

KD: Dokładnie. Chciałbym zatem prosić mieszkańców o rzetelną ocenę 

faktów, korzystanie z informacji sprawdzonych i nieuleganie emocjom.

BP: Powróćmy do tematu dotacji dla Nowego Szpitala przekazanej 

uchwałą (za zgodą wszystkich radnych) do powiatu. 

KD: Pieniądze od momentu złożenia wniosku do ich przekazania miały 

być przeznaczone dla szpitala.

BP: ???

KD: Żaden mieszkaniec gminy nie wydał na to ani złotówki, za to zyskał 

jako potencjalny pacjent szpitala, choć zawsze życzymy sobie zdrowia 

i tego, by nikt nie musiał z pomocy medycznej i zakupionego sprzętu ko-

rzystać.

BP: To trochę tak, panie wójcie, jak ze zbiórkami funduszy przez 

wszelkiego rodzaju fundacje z przeznaczeniem na pomoc w ochro-

nie zdrowia. Są ich zwolennicy i przeciwnicy, a przecież w szpitalach 

(nie tylko olkuskim) wszyscy bez wyjątku, bez żadnego podziału 

i wyznawanych poglądów korzystają ze sprzętów zakupionych tą 

drogą. 

KD: Właśnie. I to przeświadczenie nami, tzn. mną i radnymi, kierowało. 

W przypadku ratowania zdrowia i życia nie liczy się miejsce zamieszkania, 

pochodzenie, status społeczny, zasobność portfela, stanowisko czy wiek. 

Tu wszyscy jesteśmy równi. Każdy z nas, a może ktoś nam bliski,  może po-

trzebować pomocy medycznej, zachorować czy ulec wypadkowi. Chciał-

bym, żebyśmy o tym pamiętali. A lokalnie także pracujemy dla zdrowia 

całej Polski i je umacniamy. W całym kraju wykonanie wielu inwestycji nie 

byłaby możliwe, gdyby nie środki finansowe pozyskane z funduszy unij-

nych oraz krajowych. 

Uważam, że starając się o dotację dla szpitala, a potem przekazując ją do 

powiatu, my jako gmina Bolesław, dołożyliśmy swoją małą cegiełkę, by 

sprzęt, który będzie służył diagnostyce, leczeniu czy ratowaniu ludzkiego 

zdrowia i życia był najwyższej jakości. Wszak zdrowie i życie ludzkie jest 

najcenniejsze. Dlatego też jeszcze raz proszę – nie dzielmy społeczeństwa, 

nie podburzajmy, nie ulegajmy złym emocjom (szczególnie, jeżeli wyrwane 

O pieniądzach na szpital i cenie za wywóz śmieci, czyli o tym,  
co ostatnio wzbudza największe emocje w naszej gminie
Wywiad z Krzysztofem Dudzińskim, Wójtem Gminy Bolesław
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z kontekstu informacje przekazywane są do publicznej wiadomości przez 

osoby anonimowe).

BP: Sytuacja budzi wiele emocji. Padają zarzuty, że wójt i radni prze-

kazali do powiatu pieniądze, które można było spożytkować w na-

szej gminie. 

KD: Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że składając wniosek, od początku 

wiedzieliśmy, że w razie jego pozytywnego rozpatrzenia, przekażemy dota-

cję do powiatu, zgodnie z jej przeznaczeniem. Byliśmy niejako pośrednika-

mi w pozyskaniu funduszy, które zostaną spożytkowane na doposażenie 

szpitala, z którego niemal wszyscy – jako mieszkańcy powiatu - korzysta-

my. 

BP: W gminie jest wiele potrzeb.  Zawsze będzie coś do zrobienia – 

jak w każdym gospodarstwie domowym. 

KD: Myślę, że każdy z nas w swoim domu ma wiele planów i nie na wszyst-

ko wystarcza od razu pieniędzy, dlatego najpierw wybiera się rzeczy naj-

ważniejsze i stopniowo je realizuje. Podobnie jest w gminie: planów i za-

mierzeń jest dużo, a wszystko trzeba dopasować do budżetu gminy. 

BP: Na szczęście można było składać wnioski na realizację zadań 

gminnych. 

KD: Oczywiście, na bieżąco je składamy. I co najważniejsze: realne środki 

z zewnątrz wpływają na konto naszej gminy.

BP: Co konkretnie wpływa do gminnego portfela z zewnątrz?

 KD: Popatrzmy chociażby na środki z RFIL-a. Dzięki pierwszemu rządo-

wemu wsparciu w wysokości 972.166 zł, otrzymanemu w 2020 roku, pokry-

liśmy wkład własny zakończonej już inwestycji pn. „Termomodernizacja 

budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu", mogli-

śmy zająć się wymianą kotła c.o. i instalacji grzewczej, remontem sali głów-

nej oraz termomodernizacją budynku biblioteki gminnej (obecnie kończy-

my projekt na termomodernizację, ale i montaż paneli fotowoltaicznych), 

mogliśmy też przekazać do powiatu olkuskiego nasz wkład finansowy na 

przebudowę ul. Laskowskiej w Bolesławiu i Bolesławskiej w Kolonii. Ta in-

westycja niebawem się skończy. 

BP: Coś się kończy, coś się zaczyna….

KD: No właśnie. Kolejne rozdanie to 6 000 000 zł na budowę obwodnicy 

Bolesławia, 2 000 000 zł na kolejny etap kanalizacji w Małobądzu i Krzu 

oraz 850 000 zł na termomodernizację Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 

w Krzykawie. Te inwestycje też już zaczęliśmy realizować: kończymy do-

kumentację na obwodnicę, jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na 

kanalizację. Niebawem rozpoczną się prace w ZPS w Krzykawie, bo tu już 

– w wyniku procedury przetargowej - wyłoniliśmy wykonawcę.

BP: A co dla stolicy gminy, jaką jest nasz Bolesław?

KD: Trzeci nabór RFIL przyniósł kolejne pieniądze – tym razem 1 250 000 

zł na wymianę okien, wymianę kotła c.o. i prace remontowe w budynku 

Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. 

BP: A słynna bolesławska obwodnica?

KD: Trzeba zaznaczyć, że np. obwodnicę Bolesławia (czyli drogę, która od-

barczy centrum miejscowości i uwolni kolejne obszary pod inwestycje) bę-

dzie budował Zarząd Drogowy w Olkuszu, więc pozyskane środki zostały 

– stosowną uchwałą – przekazane do powiatu. 

BP: Samorząd podobnie jak piłka nożna to gra zespołowa?

KD: Tak. Gramy do jednej bramki. Musimy wszyscy zrozumieć, że wiele za-

dań, które będą służyć mieszkańcom lub są potencjałem na rozwój Gminy 

w przyszłości, realizujemy wspólnie z innymi jednostkami, niejednokrot-

nie finansując je w 100%.

BP: Co jeszcze dzieje się w gminie?

KD: Pozyskaliśmy kolejne środki na prowadzenie, ale i rozbudowę Klubu 

Malucha w Laskach. Jeszcze w maju powstanie dofinansowany w 50% 

nowy plac zabaw przy dworku w Krzykawce. Pandemia, odczuwalna rów-

nież w gospodarce i finansach, nieco przyhamowała realizację inwestycji, 

ale nie znaczy to, że ich nie realizujemy. Wręcz przeciwnie – stale coś się 

dzieje, rozbudowujemy gminną oczyszczalnię ścieków, remontujemy drogi 

i budynki gminne, dbamy o przestrzeń publiczną, zabiegamy o dodatkowe 

fundusze. Myślę, że wiele tych działań jest widoczna. 

BP: O wielu z nich piszemy na łamach naszej gazety, systematycznie 

prezentujemy dokumentację fotograficzną. Zresztą nasi mieszkańcy 

obserwują, że gmina Bolesław stale się zmienia. Ale nie wszyscy są 

zadowoleni. Chyba najbardziej drażliwy temat to śmieci i ich wyso-

ka cena. Podobno w gminie Wolbrom oddalonej od Bolesławia o ok. 

30 km jest o złotówkę taniej. 

KD: Niestety, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy bardzo trudno jest 

porównać cenę odbioru odpadów w różnych gminach. Wielu uważa, że 

skoro Zakład Gospodarki Komunalnej w 100% jest własnością gminy, to jej 

mieszkańcy powinni oddawać „śmieci” za darmo. Niestety, to tak nie dzia-

ła. Należy również podkreślić, że to nie może tak działać. 

BP: Proszę zatem powiedzieć, „jak to działa”.

KD: Gmina nie zarabia na śmieciach. Jest tylko pośrednikiem w przeka-

zywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie 

odpadów. Nie może też przeznaczać środków z budżetu na ten cel, bo nie 

ma takiego umocowania prawnego. 

BP: Jaka jest w tym wszystkim rola gminy? 

KD: Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu odbioru i za-

gospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pocho-

dzących od mieszkańców. Z tych opłat pokrywane są koszty związane 

z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od 

mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych (PSZOK) oraz koszty administracyjne systemu. Wynika z tego 

prosta zależność: IM WIĘCEJ ODPADÓW ZOSTANIE WYTWORZONYCH 

I PRZEKAZANYCH DO ODEBRANIA, TYM WIĘKSZE OPŁATY BĘDĄ PO-

NOSIĆ MIESZKAŃCY.

BP: Ile odpadów wytwarza przeciętny mieszkaniec gminy?

KD: Może będzie w to trudno uwierzyć, ale rocznie to blisko pół tony.    

BP: Pół tony? To chyba niemożliwe.

KD: Możliwe, a nawet sprawdzone. W 2020 roku mieszkaniec naszej gmi-

ny oddał średnio 474 kg. Dla porównania mieszkaniec Bukowna 369 kg, 

a mieszkaniec przywoływanego często w dyskusjach Wolbromia – 318 kg. 

BP: Skąd bierze się taka ilość śmieci?

KD: Te prawie pół tony to odpady zmieszane, które wystawiamy w specjal-

nych pojemnikach (tzw. koszach), odpady segregowane, tj. plastik, szkło, 

papier, popiół, opony, bioodpady, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe 

oraz odpady przywożone przez mieszkańców na PSZOK (w tym odpady 

budowlane, np. gruz). Wystarczy przejechać po ulicach gminy w dniach, 

w których zbierane są odpady, np. wielkogabarytowe. Najlepiej widać wte-

dy skalę zjawiska. 

BP: No dobrze, oddajemy dużo, ale składowisko znajduje się na tere-

nie naszej gminy, a nie 30 km stąd. 

KD: Z tego też powodu nasza gmina spośród wszystkich gmin obsługiwa-

nych przez ZGK „Bolesław” ma najniższą cenę za odbiór i zagospodarowa-

nie 1 tony odpadów komunalnych. 

BP: Tony? To nie jest to opłata ryczałtowa jak dotychczas?

KD: Od tony. Od 2020 GMINA PŁACI ZA KAŻDĄ TONĘ odebranych i zago-

spodarowanych odpadów. Wynika to z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, która wprowadziła zmianę opłaty (wy-
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Przypominamy, że 1 kwietnia 2021 r. w ca-
łej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. 
Dane od osób fizycznych objętych spisem 
powszechnym są zbierane metodą samospisu 
internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest 
zobowiązany samodzielnie przeprowadzić sa-
mospis, polegający na uzupełnieniu danych 
o respondencie, zamieszczonych w formula-
rzu spisowym.
Dla osób, które nie dysponują odpowied-
nim sprzętem komputerowym z dostępem 
do internetu, udostępniamy pomieszczenie 
i sprzęt do realizacji samospisu w budynku 
Urzędu Gminy Bolesław. Z uwagi na trwającą 
epidemię samospis w pomieszczeniu urzędu 
gminy odbywać się będzie w reżimie sanitar-
nym po wcześniejszym telefonicznym umó-
wieniu terminu. 
Samospis internetowy będzie przeprowadzany 
od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
kiedy osoba objęta spisem powszechnym 
nie może dopełnić obowiązku samospisu 
przez Internet, dane są zbierane metodami:
• wywiadu telefonicznego przeprowa-

dzanego przez rachmistrza spisowego, 
który wprowadza dane uzyskane od re-
spondenta do formularza spisowego,

• wywiadu bezpośredniego, przeprowa-
dzanego przez rachmistrza spisowego 
przy pomocy urządzenia mobilnego 
wyposażonego w oprogramowanie de-
dykowane do przeprowadzenia spisu 
(wywiady bezpośrednie będą realizowa-

ne w szczególnych przypadkach – jeśli 
sytuacja epidemiczna na to pozwoli – 
i przy zachowaniu reżimu sanitarnego)

Obydwie metody polegają na uzupełnieniu 
danych dotyczących osoby spisywanej w for-
mularzu spisowym.
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. 
Odmowa udziału w spisie powszechnym wią-
że się z możliwością nałożenia kary grzywny, 
co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej.

NSP 2021 - udostępniamy pomieszczenie  
i sprzęt do realizacji samospisu

nagrodzenia) dla przedsiębiorcy, którym w naszym przypadku jest Zakład 

Gospodarki Komunalnej „Bolesław sp. z o.o., za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów ze stałego miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego na wyna-

grodzenie za każdą tonę odebranych odpadów. 

BP: To ile gmina płaci za tonę odebranych odpadów? 

KD: Ta cena jest zmienna, zależy miedzy innymi od ilości zbieranych odpa-

dów, częstotliwości odbioru, odległości, jaką muszą pokonać samochody 

ZGK, liczby pracowników potrzebnych do obsługi sprzętu itd.

BP: Bardzo proszę o konkrety….

Dla gminy Bolesław w 2020 roku było to 615 zł za tonę. Przykładowo Bu-

kowno musi zapłacić już więcej, bo 757,08 zł za tonę, a Wolbrom – 776,52 za 

tonę. Są to ceny brutto, czyli po doliczeniu podatku VAT. Z tego widać, ze 

cena zaoferowana przez ZGK dla naszej gminy jest najniższa z możliwych, 

ale ilość oddawanych odpadów jest tak duża, że w Wolbromiu mieszkańcy 

płacą za odpady o złotówkę mniej niż mieszkańcy naszej gminy.     

BP: Skąd wynika cena dla mieszkańców?

KD: Mieszkańcy uiszczają stałą opłatę, zależną od ilości osób zamieszku-

jących na nieruchomości. To iloczyn ilości odpadów zebranych od miesz-

kańców (ilość ton) oraz stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

ustalonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej (czyli cena za tonę odbio-

ru) podzielony przez liczbę mieszkańców (z deklaracji składanych przez 

właścicieli posesji). Wynik podzielony na dwanaście miesięcy w roku daje 

przybliżoną stawkę opłaty, jaką musi ponieść mieszkaniec.

BP: To dość prosty rachunek, choć i tak cena wydaje się niemała.

KD:  Musimy mieć świadomość, że na wielkość opłaty za odbiór odpadów 

mają również wpływ inne czynniki, jak np. częstotliwość odbioru poszcze-

gólnych rodzajów odpadów, a także ich skład.

BP: Skład?

KD: Tak, drodzy Państwo. Zakład Gospodarki Komunalnej, zanim złoży 

swoją ofertę, analizuje, jakie rodzaje odpadów dominują w danej gminie, 

regionie… A ma to istotny wpływ na cenę odbioru tony odpadów. 

BP: Jak to?

KD: Zwróćcie, proszę, uwagę na fakt, że aby większość produkowanych 

w naszych domach odpadów zagospodarować, zakład musi zapłacić. Na-

wet odbiór papieru w dzisiejszych czasach jest kosztowny. Dla przykładu 

za 1000kg (tona) makulatury zakład otrzyma 1 złoty, ale aby zebrać taką 

ilość, trzeba wykorzystać samochód, spalić paliwo, zatrudnić pracowni-

ków. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że więcej wyda się na zabranie 

makulatury, niż uzyska z jej sprzedaży. 

BP: Co z innymi odpadami?

KD: Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z opakowaniami z „żółtych worków”, 

czyli z plastikami. Aby przekazać dalej te odpady, zakład musi dopłacić ok. 

350 złotych do każdej tony. Stąd się biorą wysokości opłat od mieszkańców. 

Wiem, że nie ma idealnego sposobu wyliczenia opłaty na mieszkańca, ale 

przecież wszyscy mamy znajomych, bliższą i dalszą rodzinę – wiemy z roz-

mów z nimi, że w gminie Bolesław opłata za „śmieci” jest stosunkowo niska.

BP: A jeśli ktoś jest innego zdania?

KD: Jeżeli ktoś ma inne zdanie, zawsze zapraszam do Urzędu do meryto-

rycznej dyskusji. Szanuję każdą osobę, zawsze wysłucham i spróbuję po-

móc, znaleźć rozwiązanie problemu. Nigdy, ani ja, ani radni Rady Gminy 

nie podejmowaliśmy decyzji wbrew naszym mieszkańcom. 

Niedługo zaprezentujemy kolejne efekty naszej wspólnej pracy.

BP: W imieniu czytelników „Bolesławskich Prezentacji” dziękuję za 

wyjaśnienia. 

 Wywiad przeprowadziła:

  Beata Bazan-Bagrowska
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Na początku 2018 roku z inicjatywy 

Wójta Krzysztofa Dudzińskiego gmi-

na Bolesław przystąpiła do lokalnej edycji 

Programu Ogólnopolska Karta Seniora. 

Jego celem jest przede wszystkim aktywi-

zacja seniorów oraz edukacja osób 60+ z 

zakresu ekonomii, bezpieczeństwa czy no-

wych mediów.

Kartę – po złożeniu stosownego wniosku - se-

niorzy (60+) z gminy Bolesław mogą bezpłat-

nie otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Bolesławiu. Dzięki niej seniorzy 

korzystają ze specjalnych  ofert przygotowa-

nych przez firmy, które przystąpiły do pro-

gramu.  Na liście firm honorujących karty 

są m.in.: sanatoria, ośrodki zdrowotno-me-

dyczne, instytucje kulturalne - kina, teatry i 

muzea, hotele, gabinety kosmetyczne, salony 

fryzjerskie, salony optyczne. 

W trosce o bezpieczeństwo seniorów Sto-

warzyszenie MANKO (zajmujące się działa-

niami na rzecz seniorów) prowadzi akcję pt. 

„Stop Korona-Oszustwom” w ramach trwa-

jącej kampanii „Stop manipulacji – nie daj 

się oszukać!”. Celem akcji jest zwiększenie 

świadomości w temacie zagrożenia różnego 

typu oszustwami w trakcie pandemii wśród 

osób starszych. 

Innym działaniem na rzecz seniorów jest 

udział w ogólnopolskiej kampanii spo-

łecznej „Solidarni z Seniorami – Razem 

Damy Radę!”. Jej celem jest zwiększenie 

świadomości społeczeństwa dotyczącej 

sytuacji seniorów, w dobie panującej epi-

demii koronawirusa, a przede wszystkim 

wsparcie odizolowanych od świata senio-

rów w naszym kraju, poprzez pomoc, rzetel-

ną informację, edukację i aktywizację.

W ramach kampanii seniorzy mogą otrzy-

mać Aktywizacyjno-Edukacyjne Pakiety 

Wsparcia. W ich skład wchodzą m.in. ma-

gazyn „Głos Seniora”, maseczka, książka 

mistrza Sobiesława Zasady i suplemen-

ty diety od naszego partnera – Adamed. 

100 takich pakietów – na wniosek Anny 

Kruszak – Kołodziejczyk, kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bolesławiu - dotarło do naszej gminy. 

Pakiety Wsparcia oraz certyfikaty: Gmina 

Przyjazna Seniorom, partnera kampanii 

Solidarni z Seniorami – Razem damy radę 

oraz partnera kampanii Stop Manipulacji – 

Nie daj się oszukać zostały uroczyście prze-

kazane 19 kwietnia 2021 roku Krzysztofowi 

Dudzińskiemu, Wójtowi Gminy Bolesław 

przez Łukasza Salwarowskiego (Prezesa 

Stowarzyszenia MANKO i redaktora na-

czelnego „Głosu Seniora”) oraz Marka Pilcha 

(maratończyka, ambasadora zdrowego stylu 

życia „Głosu Seniora”). Dystrybucją pakie-

tów zajmuje się GOPS w Bolesławiu.  

Więcej informacji o programach skierowa-

nych do seniorów znajduje się na stronie 

internetowej: https://glosseniora.pl/ 

GMINA 
BOLESŁAW  
- PRZYJAZNA 
SENIOROM

Uprzejmie informujemy Mieszkań-

ców Gminy Bolesław o podpisaniu 

przez Gminę Bolesław porozumienia 

z Wojewódzkim Funduszem Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Krakowie (WFOŚiGW), w sprawie współ-

pracy przy realizacji Rządowego Programu 

Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W związku z powyższym w Urzędzie 

Gminy Bolesław uzyskacie Państwo infor-

macje na temat Programu „Czyste Powie-

trze”. Istnieje także możliwość wypełnienia 

i złożenia wniosku za pośrednictwem Urzę-

du Gminy, po uprzednim ustaleniu terminu 

spotkania. Zapraszamy do wypełnienia 

ankiety informacyjnej dla planowanego 

przedsięwzięcia.

Osobą do kontaktu w ww. sprawie jest 

Ekodoradca Urzędu Gminy Bolesławiu - 

tel.: 530 046 101 i 32 642 45 01 wew. 208 oraz 

mail: ekodoradca@gminaboleslaw.pl

PUNKT 
INFORMACYJNY  
PROGRAMU
„„CZYSTE POWIETRZE”
W URZĘDZIE GMINY 
BOLESŁAW
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Nowo otwarty gabinet stomatologiczny świadczy 
usługi dentystyczne:
 y Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
 y Leczenie kanałowe 
 y Korony i mosty porcelanowe 
 y Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
 y Usuwanie zębów mlecznych i stałych
 y Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

Gabinet jest zaopatrzony w RTG punktowy i mikroskop 
zabiegowy. Sedacja wziewna gazem rozweselającym.
Gabinet czynny w godzinach:
Pn 9:00 – 18:00
Wt 14:00 – 20:00
Śr 9:00 – 14:00
Czw 9:00 – 20:00
Pt 14:00 – 20:00

Rejestracja telefoniczna pod nr 696 382 504  www.stomatologia-bukowno.pl 

SEDACJA gazem rozweselającym

22 kwietnia 2021r. obchodzony był Światowy 

Dzień Ziemi. Również Gmina Bolesław przy-

łączyła się do  ochrony naszej planety poprzez pro-

wadzoną w tym dniu zbiórkę elektroodpadów. Każ-

dy, kto przyniósł elektrośmieci,  w zamian otrzymał 

drzewko owocowe. Cała akcja cieszyła się dużym za-

interesowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. 

Podczas niej udało się zebrać 3 tony elektroodpadów. 

Wszystkie te działania  prowadzone były przez Za-

kład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu.     

Zbieranie i odpowiednie składowanie starych urzą-

dzeń jest bardzo ważne, bo pozwala na powtórne ich 

przetwarzanie. Surowce są poddawane procesom od-

zysku i recyklingu, a następnie wykorzystywane do 

produkcji nowych sprzętów. 

Elektrośmieci to urządzenia, które zawierają dużą ilość 

szkodliwych substancji. Z tego względu nie należy ich 

pozostawiać w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

W składzie sprzętów elektrycznych i elektronicznych 

może znaleźć się: rtęć, brom, kadm, azbest, PCB czy fre-

on zwany R-12. Pierwszy pierwiastek chemiczny wy-

stępuje w niektórych świetlówkach i może doprowa-

dzić do pogorszenia wzroku, słuchu, zaburzeń ruchu 

czy drgawek. Bardzo niebezpieczne są także freony, 

które dostają się do atmosfery z nieszczelnych insta-

lacji. Elektrośmieci zawierające szkodliwe substancje 

szkodzą środowisku poprzez przenikanie do gleby oraz 

wód podziemnych, a także do atmosfery. Z tego wzglę-

du nie należy ich demontować samodzielnie. Można  

w ten sposób doprowadzić do emisji pierwiastków, 

które zagrożą naszemu zdrowiu. 

Poza aspektem ochrony środowiska, recykling elek-

trośmieci daje szereg innych korzyści. Z komputera 

można odzyskać szkło, stal, aluminium, miedź, ołów  

i tworzywa sztuczne, a zużyte świetlówki można wy-

korzystać do produkcji nowych. Telewizory da się 

przetopić z kolei na nowe kineskopy, a niektóre ele-

menty lodówek są przerabiane na kołpaki samocho-

dowe lub klapki japonki.

Odpowiednie zarządzanie elektrośmieciami spra-

wia, że chronimy środowisko przed skażeniem. Po-

nowne użycie surowców odzyskanych ze sprzętów 

elektrycznych i elektronicznych ogranicza wykorzy-

stanie zasobów naturalnych i chroni planetę, dlatego 

akcja ZGK „Bolesław” była tak cenna. Liczymy na to, 

że zostanie powtórzona w kolejnych latach. Dzięku-

jemy władzom Spółki i jej pracownikom oraz wszyst-

kim sprzymierzeńcom akcji, którzy zaangażowali się  

w jej organizację.    Agnieszka Pietraszko

Światowy Dzień Ziemi w gminie Bolesław – akcja „,Drzewko za elektrośmieci”
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Życie stwarza wiele sytuacji, dzięki którym można uczyć się 

tolerancji, kształtować odpowiednie postawy wobec osób 

niepełnosprawnych, odmiennych kultur, poglądów, zachowań 

i zauważać ich obecność. Celem innowacji w naszej szkole „Każdy 

inny, wszyscy tacy sami” było pokazanie uczniom, że ludzie różnią 

się od siebie, nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie znaczy, że 

są gorsi od pełnosprawnych.

Działania związane z realizacją innowacji:

1. Tydzień integracji – 3 grudnia 2020 r. 

Uczniowie klas 7 wyjaśniali pojęcia: niepełnosprawność, integracja, 

tolerancja, szacunek, wyrozumiałość oraz przygotowywali plakaty  

z nimi związane.

2. „Oni także potrafią” – 

styczeń 2021

Uczniowie klas 7 stworzy-

li prezentacje multime-

dialne dotyczące znanych 

osób niepełnosprawnych, 

sportowców.

3 . # S ka r p e t kow e Wy -

zwanie odbyło się 21 

marca z okazji Światowe-

go Dnia Zespołu Downa.

19 marca do wyzwania 

jako pierwsi dołączyli 

uczniowie najmłod-

szych klas, wsparli akcję, 

jeszcze będąc w szkole. Wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami 

z klasy założyli dwie różne skarpetki, aby wyrazić różnorodność lu-

dzi. Do udziału był zaproszony każdy, kto chciał okazać solidarność 

z ludźmi cierpiącymi na zespół Downa oraz chciał udzielić wspar-

cia im i ich rodzinom. Jednocześnie akcja miała na celu promowa-

nie postawy ceniącej ludzką różnorodność, dzięki której świat jest 

piękny, kolorowy, ciekawy i inspirujący. Aby stać się uczestnikiem 

międzynarodowej akcji edukacyjnej, wystarczyło włożyć dwie róż-

ne skarpetki 21 marca, 

zrobić zdjęcie i udo-

stępnić je w mediach 

społecznościowych. 

Nasza społeczność 

szkolna, uczestniczyła 

w #Skarpetkowym-

Wyzwaniu solidary-

zując się z osobami 

chorymi na profilu 

Facebook - Szkoła Pod-

stawowa im. płk. Francesco Nullo.

4. „Bądź niebieski” - 2 kwietnia 2021 - Dzień Świadomości Autyzmu.

2 kwietnia jest Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który zo-

stał ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy 

na temat tego zaburzenia. W ramach obchodów tego święta w tym 

roku klasy siódme naszej szkoły podjęły niebieskie „wyzwanie”, re-

alizując ostatnie czwarte działanie innowacji pedagogicznej „Każdy 

inny, wszyscy równi”. Uczniowie wzięli udział w akcji „Cała Polska na 

niebiesko” - wystarczyło założyć ubranie w kolorze niebieskim lub 

wykonać niebieski rysunek, wspierając w taki sposób osoby z auty-

zmem i ich rodziny. 

Działania w ramach innowacji pozwoliły na kształtowanie postaw 

społecznych u dzieci w wieku szkolnym wobec osób z niepełno-

sprawnością. Uświadomiły dzieciom, że osoby z niepełnosprawno-

ścią to są tacy sami ludzie jak wszyscy inni. Ukazały wartości takie 

jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość. 

Uczniowie rozszerzyli swoją wiedzę na poruszane tematy, a dzięki 

temu lepiej teraz rozumieją osoby niepełnosprawne oraz ich ogra-

niczenia. Wiele zachowań, które osoby niepełnosprawne ujawniają, 

nie są celowe, są jedynie objawem. Jednak, aby to dostrzec, potrzeb-

na jest edukacja.

 Tekst i zdjęcia: wychowawcy klas siódmych

 ZPS w Krzykawie

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ,„KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI” 
realizowana w roku szkolnym 2020/2021 w ramach godziny wychowawczej, w klasach siódmych w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w krzykawie
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Innowacja pedagogiczna „„Zaprogramowani na językowy sukces”

Uczniowie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu brali 

udział w innowacji pedagogicznej pt. „Zaprogramowani na 

językowy sukces”. Technologia informacyjna jest przyszłością 

nauki, dlatego staramy się stworzyć uczniom naszej szkoły moż-

liwość jej zdobywania m.in. poszerzając znajomość języka angiel-

skiego, przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii informa-

cyjnej. Umiejętność połączenia obsługi komputera z nauką języka 

angielskiego, jest w dzisiejszym świecie kluczową umiejętnością. 

Daje ona uczniom szereg możliwości rozwoju osobistego, a co za 

tym idzie, otwiera szanse znalezienia ciekawszej pracy w przy-

szłości oraz zwiększa świadomość, że technologia informacyjna 

to nie tylko konieczność szkolna czy też nieefektywne spędzanie 

czasu przed komputerem, ale również świetne narzędzie pomaga-

jące i uatrakcyjniające tradycyjny sposób nauczania.

Podczas zajęć wykorzystywaliśmy różnorodne narzędzia TIK  

w celu poszerzania swojej wiedzy językowej, przygotowywaliśmy 

nowoczesne animacje w języku angielskim, np. Parki Narodowe 

Polski. Wspólnie tworzyliśmy różnorodne materiały, pomoce dydak-

tyczne oraz interaktywne kartki świąteczne i komiksy. 

W celu uatrakcyjnienia zajęć wykorzystywaliśmy autentyczne 

materiały radiowe oraz telewizyjne: filmy, piosenki. Na zajęciach ko-

rzystaliśmy z wielu ciekawych programów, które wspomagają naukę 

języka oraz informatyki. Dzięki nim lekcje były o wiele ciekawsze, 

co było istotnym elementem 

podczas zdalnego nauczania. 

Bardzo interesującym 

przedsięwzięciem było stwo-

rzenie filmu pt. „Heal the 

World” (Ocalmy Świat). Za-

danie polegało na przygoto-

waniu plakatu ilustrującego 

słowa fragmentu piosenki, a 

następnie wspólnie zmonto-

wanie filmu, w którym wzięli 

udział uczniowie. 

Nadrzędnym celem naszej innowacji było rozwijanie umiejętno-

ści skutecznego, swobodnego oraz poprawnego komunikowania się 

w języku angielskim. Cel ten został zrealizowany w kolejnym punkcie, 

podczas zadania, które polegało na przygotowaniu filmiku kulinarnego  

w języku angielskim. Wzbudziło ono wiele entuzjazmu wśród uczest-

ników. Dla nas stało się wielkim osiągnięciem, ponieważ uczniowie 

przełamali bariery językowe i rozbu-

dzili pewność siebie.

W kolejnym etapie odbył się w 

konkurs językowo – informatyczny 

polegający na stworzeniu plakatu gra-

ficznego odzwierciedlającego przysło-

wie angielskie. Cieszył się on dużym 

zainteresowaniem.  Uczniowie wyka-

zali się w nim niezwykłą kreatywno-

ścią, pomysłowości, a także nauczyli 

się przysłów w języku obcym oraz 

udoskonalili umiejętności 

grafiki komputerowej.

Bardzo istotnym ele-

mentem innowacji była na-

uka metod kodowania. Jest 

ona bardzo ważna dla wy-

kształcenia  umiejętności 

logicznego myślenia, roz-

wiązywania problemów 

i planowania. W ramach 

innowacji przeprowadzone 

zostały zajęcia pod hasłem: „Tajemnice kodowania QR - zabawa z szy-

frowaniem”. Podczas nich uczniowie nauczyli się planowania poszcze-

gólnych czynności, tak aby osiągnąć zamierzony efekt, jakim było za-

szyfrowanie powiedzeń, metafor oraz przysłów angielskich, za pomocą 

odpowiedniego narzędzia oraz zakodowanie ich kodem QR.

W dzisiejszych czasach rozwój technologii informacyjnych 

może służyć do gier i zabaw, ale także wspierać edukację, uatrak-

cyjniać naukę i rozwój umysłowy uczniów. Programować możemy 

w każdym wieku, o czym mogliśmy przekonać się podczas naszej 

innowacji, dochodząc do wniosku, że  nauka języka oraz informaty-

ki może być prosta i przyjemna.

Zdając sobie sprawę jak ważne w dzisiejszych czasach są 

umiejętności językowe i informatyczne, pokazaliśmy uczniom,  

w jaki sposób można zwiększyć swoje  szanse  na realizację am-

bitnych planów na przyszłość, a także wzmocniliśmy ich wiarę 

w swoje umiejętności, które na rynku pracy postrzegane są jako 

priorytetowe. Mając to na uwadze, możemy śmiało stwierdzić,  

że technologia informacyjna to nie tylko gry komputerowe, ale tak-

że świetne narzędzie do nauki języka obcego.

Tekst i grafika: 

Joanna Sosnowska, Aleksandra Nalepa
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W ramach Dnia Zdrowia w Szkole 

Podstawowej im. St. Staszica w Bo-

lesławiu został zorganizowany konkurs 

plastyczny pod hasłem „Mój sposób na 

utrzymanie prawidłowej masy ciała. Oty-

łości mówię NIE!”. 

Celem konkursu przygotowanego przez 

Szkolne Koło PCK było zwrócenie uwagi 

uczniów, a także dorosłych, na poważny pro-

blem: otyłość, która została ogłoszona epide-

mią XXI wieku. Siedzący tryb życia, brak ak-

tywności fizycznej, rozpowszechniony trend 

odżywiania się potrawami typu fast-food, 

ograniczenie spożywania owoców i warzyw 

to czynniki utrudniające utrzymanie prawi-

dłowej masy ciała.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów z 

klas I - VIII.

Nasi uczniowie mądrze i pomysłowo przed-

stawili ten problem w swoich pracach pla-

stycznych. Przygotowana została nawet cie-

kawa gra planszowa o tej tematyce.

A oto wyniki konkursu:

kategoria kl. I - III 

I miejsce - Nikola Guzik z klasy 1c 

II miejsce - Ola Foryś z klasy 3a 

III miejsce - Lena Guzik z klasy 1c  

Wyróżnienie zostało przyznane Gabrysi 

Hałat z klasy 2a. 

kategoria kl. IV - VIII: 

I miejsce - Mateusz Foryś z klasy 6b 

II miejsce - Aleksandra Gugulska z klasy 6b  

III miejsce - Aleksandra Łaskawiec z klasy 

7a i Natalia Walotek  

z klasy 7a 

wyróżnienia: 

Paulina Czarnota - klasa 8a 

Maja i Tymoteusz Nocoń - klasa 6c 

Maja Kaczmarczyk - klasa 6b 

Zosia Mystek - klasa 6c 

Julia Poczęsna - klasa 6c 

Oliwier Wójcik - klasa 6c

Gratulujemy! 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. 

Zapraszamy do obejrzenia prac w galerii na 

stronie internetowej naszej szkoły. 

Tekst i zdjęcia wybranych  

prac konkursowych:

Ewa Sygit - opiekun Szkolnego Koła PCK 

Szkoła Podstawowa w Bolesławiu

Otyłości mówię 

NIE!
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Co u nas słychać? Odpowiemy powiedzonkiem: zależy gdzie ucho 

przyłożyć! Czy do głośnika komputera, brzozy w przydworskim  

parku czy jeszcze gdzieś dalej…

Szkolenie w ramach unijnego projektu "Sieć na kulturę"
Miło nam poinformować, że w Centrum Kultury w Bolesławiu re-

alizujemy projekt pod nazwą „Sieć na kulturę w podregionie oświę-

cimskim”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cy-

frowych pracowników. Dalszy etap to rozwijanie kompetencji 

cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie 

atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, wyposażenie w sprzęt 

niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. Szkolenia przebiega-

ły u nas dwutorowo: graficznie i dziennikarsko. Podczas szkolenia 

młodych grafików  zostały omówione i zademonstrowane  możli-

wości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w róż-

nych projektach. Uczestnicy poznali dostępne narzędzia do obrób-

ki graficznej i tworzenia projektów. Zdobyli umiejętności związane 

z zasadami projektowania wizualnego. Do zajęć dziennikarskich 

zgłosiło się koło dziennikarskie z krzykawskiej szkoły wraz z opie-

kunką Joasią Imielską –Płonka. Przyszli redaktorzy dowiedzieli się 

o przysługujących im w przyszłości  prawach autorskich. Podczas 

szkolenia omówione zostały kluczowe zagadnienia związane z 

tworzeniem, publikacją, promowaniem i moderowaniem treści in-

formacyjnych w Internecie.  W czerwcu nasi uczniowie dowiedzą 

się, jak nie dać się podejść fake newsom; poznają metody sprawdza-

nia i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji.  Poznają tak-

że tajniki bezpiecznego budowania wizerunku online oraz rozpo-

znawania plagiatu i legalnego cytowania treści. Zajęcia prowadzili 

i prowadzą pracownicy Centrum Kultury wraz z trenerem wspie-

rającym. Zajęcia graficzne: Małgorzata Piekoszowska-Przysiew-

kowska, dziennikarskie: Beata Bazan- Bagrowska. Plusem projektu 

jest także wyposażenie Centrum Kultury w sprzęt niezbędny do 

organizacji zajęć i warsztatów.

Rozrywkowa Kapela Parkowa
Bolesławski park zapisał się w historii gminy Boleslaw nie tylko 

śpiewem ptaków, szelestem liści, ale i różnorodnymi wykonaniami 

muzycznymi, każdym na miarę czasów.

Wielu z nas ucieszy dobra wiadomość, jaką jest utworzenie Rozryw-

kowej Kapeli Parkowej, która będzie wykonywać repertuar muzycz-

ny z pogranicza muzyki kapel podwórkowych, polskich artystów 

muzyki rozrywkowej, a także światowe standardy, począwszy od 

muzyki lat sześćdziesiątych, a skończywszy na współczesnych, mi-

łych dla ucha hitach. Zostało już zakupione wyposażenie, bogate w 

instrumenty i sprzęt służące do organizacji prób i koncertów. Mimo 

trudności i rezygnacji z imprez, które nie mogły się odbyć z powodu 

pandemii koronawirusa i zakazu imprez z udziałem publiczności na-

sza kapela wzrasta twórczo. 

To efekt dobrych działań takich instytucji jak: Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich, 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie, LGD „Nad Białą Przemszą” 

oraz Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.

Zaplanowano 9 koncertów (dostosowanych do szczególnych w tym 

czasie wymogów) w okresie od maja do końca września 2021 roku.

Wiosna Poetycka
Wiosna inspiruje, dodaje energii i motywuje do działania wielu, tak-

że poetów.

Autorzy z całej Polski okazali się bystrymi obserwatorami otaczają-

cego ich świata, wrażliwymi na piękno wiosennego krajobrazu. Ko-

lejny raz ogólnopolski konkurs literacki Wiosna Poetycka pokazał, 

że  poezja jest dla każdego – łączy ludzi w różnym wieku, skłania do 

refleksji, poznania myśli i emocji innych ludzi, czasem wyjścia poza 

schemat, uważniejszego spojrzenia, zatrzymania się choć na chwilę. 

Pozwala widzieć i rozumieć więcej, czyni życie piękniejszym lub po 

prostu – bardziej znośnym. 

W kategorii dorosłych pierwszą nagrodę przyznano Klarze Marzec, 

drugie miejsce wywalczył piórem Mirosław Kowalski, trzecia nagro-

da trafiła do Bartosza Dłubala. 

Co słychać 
w Centrum Kultury?
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reklamaogłoSZenie

Kategoria młodzieżowa zaowocowała w wartościowe, głębokie 

utwory. Pierwsze miejsce zdobył wiersz Kingi Szlęzak, drugie miej-

sce  przyznano utworowi Hanny Gołąb, trzecie zdobyła Agnieszka 

Sawicka. Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym poetom, życzy-

my „lekkiego pióra”, wspaniałych pomysłów i zachęcamy do udziału 

w kolejnych konkursach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 

udział w konkursie!

Muzyczne sukcesy
Super reprezentantki naszych barwnych zespołów Pozytywka i 

KROPKA.PL odebrały ciężko wypracowane nagrody zdobyte w 

konkursie "Piosenka z Uśmiechem" zorganizowanym przez GOK 

w Kluczach. Do dziewcząt z naszych zespołów, Pracowni Muzycz-

no-Teatralnej Pozytywka  powędrowały też nagrody indywidualne 

zdobyte podczas II Konkursu Piosenki z Uśmiechem w Kluczach. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kolorowe Jarmarki
Czy zdecydować się na blaszany pierścionek ze szklanym oczkiem, 

zegarek na gumce, plastykową bransoletką albo broszkę, czy raczej 

wirujący wiatraczek lub podskakującą na gumce piłeczkę-jojo, na-

pełnioną trocinami? Któż z nas nie miał takich dylematów kilkadzie-

siąt lat temu? Takie wspomnienia można ożywić dzięki Powiatowe-

mu Konkursowi Plastycznemu zorganizowanemu przez Centrum 

Kultury w Bolesławiu w ramach  Powiatowego Festiwalu Kultury. 

Przypomnijmy, iż należy wykonać przedmiot, który można spotkać 

na ludowym jarmarku z użyciem ekologicznych materiałów, czyli 

np. wikliny, słomy, drewna, tektury, włóczek, juty, bawełnianych tka-

nin, kolorowego szkła, gliny. Tematem mogą być: kolorowe ptaszki, 

koniki na biegunach, wiatraki, klepaki, figurki zwierząt gospodar-

skich, figurki ptaków z gospodarstw rolnych, lalki i miśki wykonane 

własnoręcznie, garnki i dzbanki lepione z gliny, gliniane ptaszki.

 BBB



Pszczoła to ważna istota w całym 

ekosystemie, która, zapylając kwiaty, 

pozwala ogrodnikom, rolnikom, zbierać obfi-

te plony w sadach i ogrodach. Aby poszerzyć 

swoją wiedzę w zakresie pszczół spotkałam 

się z pasjonatem i hodowcą pszczół, Panem 

Andrzejem Gołębiem, który od lat należy do 

Powiatowego Koła Pszczelarzy w Olkuszu, 

gdzie wspólnie z innymi wymienia się rów-

nież wiedzą i doświadczeniem. 

AP: Jak to wszystko się zaczęło? 

AG: Pierwsze ule miał mój tata. Wtedy to 

nie było jeszcze podręczników dotyczących 

pszczelarstwa. Każdy próbował i uczył się 

trochę na własną rękę metodą prób i błę-

dów. Z  czasem ule i pszczoły zostawił mnie 

i zacząłem to wszystko rozwijać, zmieniać. 

Nawet nie wiem kiedy to nastąpiło, ale mogę 

dzisiaj śmiało powiedzieć, że pszczelarstwo 

to moja wielka pasja. 

AP: Jaka pszczoła jest najbardziej  poży-

teczna do hodowli i jak wygląda rodzina 

pszczela?

AG: Najbardziej pożyteczna jest pszczoła 

miodna, żyjąca wraz z innymi w tzw. rojach. 

W jednym roju może znajdować nawet do 100 

tysięcy pszczół. W każdym z nich żyje tysiące 

robotnic, setki trutni oraz jedna królowa.

AP: A jak się komunikują pszczoły między 

sobą?

AG: W rodzinie pszczelej pszczoły porozu-

miewają się między sobą za pomocą tań-

ców werbunkowych. Tańce te wykonywane 

przez pszczoły tzw. wywiadowczynie, które, 

jeśli natrafią na źródło pożytku, na piastrze 

wykonują charakterystyczne tańce. Za po-

mocą tańców pszczoły wskazują: kierunek 

pożytku,  odległość pożytku od ula, obfitość 

pożytku. 

AP:  Kiedy może użądlić pszczoła?

AG: Pszczoła nie zaatakuje bez przyczyny. 

Musi czuć się zagrożona. Jednak nie zaata-

kuje ona od razu. Najpierw ostrzega, ale jeśli 

nie przyniesie to skutku to wtedy ostatecz-

nie użądli. Trzeba pamiętać, że ona też wte-

dy ginie. Pszczoła, zostawiając żądło w miej-

scu użądlenia, umiera.

AP: Zatem jak skusić pszczoły do swojego 

ogrodu, sadu, żeby chciały zapylać drzewa, 

krzewy?

AG: Sadzić drzewa (np. głóg, lipy, klony itd.) 

oraz rośliny miododajne (np. facelie, koci-

miętkę, lawendę itp.) siać łąki kwietne, nie 

kosić co tydzień trawy, bo w nich też rosną 

kwiaty polne, z których korzystają pszczoły 

i inne owady. Przecież nie chcemy mieć pola 

do golfa. Poza tym proszę zauważyć, że częste 

koszenie traw sprzyja również słabej odbu-

dowie roślin oraz większemu odparowywa-

niu wody z gleby. A nie o to przecież chodzi.

AP: Jaki miód może Pan polecić czytelnikom?

AG: Rodzajów miodów jest wiele. Każdy 

z nich ma swoje właściwości zdrowotne, 

smakowe, zapachowe. Ja osobiście polecam 

ten miód z pierwszych zbiorów wiosennych, 

gdzie człowiek jeszcze nie ingerował w swo-

je uprawy np. poprzez stosowanie oprysków. 

Chciałbym prosić rolników, ogrodników, 

żeby opryski, jeśli muszą wykonać na  swo-

je uprawy, stosowali w godzinach wieczor-

nych, ponieważ pestycydy zabijają pszczoły, 

a wieczorem aktywność pszczół jest zniko-

ma.

AP: Dziękuję za rozmowę.

Panu Andrzejowi życzę dużo satysfakcji 

w rozwijaniu swojej pasji. Natomiast Was, 

drodzy czytelnicy, proszę o wsparcie pszczół 

- jeśli zobaczycie wiosną osłabioną pszczół-

kę na ogrodzie, balkonie, możecie pomóc. 

Nałóżcie trochę cukru na łyżkę dodajcie kil-

ka kropli wody, pomoże jej to stać się silniej-

szą i będzie mogła odlecieć. Posadźcie wokół 

siebie piękne kwiaty. Będzie Wam przyjem-

nie odpoczywać wśród nich, a przy okazji za-

prosicie do ogrodu gości: pszczoły i piękne, 

kolorowe motyle. 

Trzeba pamiętać: nie będzie pszczół, nie 

będzie nas!

 Tekst i zdjęcia: Agnieszka Pietraszko
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Pszczółka 
sobie 
lata ….



Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz pracować ani jednego 

dnia przez całe życie. (Konfucjusz)

Bywam w pewnym mieście. Właściwie miasteczku. Niezbyt czę-

sto, ale systematycznie. 

Za każdym razem zauważam coraz więcej informacji typu "Lokal 

do wynajęcia" w miejscach, gdzie do niedawna kwitły jeszcze drobne 

usługi, szewc zajmował się butami, uśmiechnięta pani wszywała suwak 

do sukienki, młoda dziewczyna potrafiła wystylizować modnie brwi.

Jadąc do tego miasta wręcz ze strachem myślę: "Kto następny?"

Część z nich zostało „zagryzione” przez wirusa, część jest w sta-

nie konania. Jak widać wirus atakuje nie tylko zdrowie fizyczne, 

psychiczne, ale i mocno wpływa na sytuację ekonomiczną. Dlatego, 

Kochani, wspierajmy lokalne firmy i sklepy, chociażby przez korzy-

stanie z ich usług i oferty. Stan pandemii wymusił i wymusza nadal, 

tworzenie nowych rozwiązań gospodarczych, ale ważne jest też na-

sze nastawienie i decyzje z nim związane.

- Święto Pracy, to które pamiętamy z dawnych lat, wcale nie było 

czymś złym. Tak myślę ja i wielu moich znajomych. Wiem, wiem, 

były i rzeczy zbyt wyreżyserowane, przymuszane, napompowane, 

przeidealizowane, naganiane, napuszone, przerysowane.

Ale było i to... Zakładane pierwszy raz obowiązkowo białe pod-

kolanówki i takaż bluzka. Smak gałkowych albo kręconych lodów,  

w tym dniu lokalne lodziarnie otwierały sezon. Kolorowe balony, barw-

ne kwiaty z bibuły na patyku oraz także na patyku, tylko mniejszym, 

wata cukrowa. Pierwsze wiosenne randki. Pokazy karate i tańca.

Dziś nie świętujemy tego, że mamy pracę, w taki sposób. A może 

wielu zamkniętych w czterech ścianach, grillując w ścisłym gronie 

na balkonie, za tym tęskni?

 Beata Bazan-Bagrowska

PS. 

A tak mniej sentymentalnie to geneza święta 1 maja  jest przede 

wszystkim związana z walką o ośmiogodzinny dzień pracy. O godziwe 

warunki pracy i płacy walczyły na ulicach Chicago tysiące pracow-

ników - wśród nich także emigranci z Polski. Protest został krwawo 

stłumiony przez policję; od kul zginęło wielu demonstrantów.

PS.2 

W kościele rzymskokatolickim dzień 1 maja jest obchodzony jako 

święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących. Warto o tym 

wiedzieć, szczególnie w roku 2021, roku poświęconym św. Józefowi, 

tak trudnym dla ludzi pracy.
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Pisane na paragonie

7 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Bolesław podpisał z Zarządem Woje-

wództwa Małopolskiego umowę o powierzenie grantu w ramach 

projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 

Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”  

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 

10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja 

szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycz-

nych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bolesław poprzez 

zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie 

w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. 

Planowanym efektem zadania będzie wyposażenie 3 szkół podsta-

wowych z terenu Gminy Bolesław w sprzęt komputerowy – 12 lap-

topów oraz 44 tablety. 

Na podstawie podpisanej umowy Gmina Bolesław otrzymała  

73 947,60 zł, czyli 100 % szacowanej wartości zadania. 

To kolejne realne wsparcie dla szkół w dobie pandemii. Przypomnij-

my, że w 2020 roku do szkół trafił sprzęt komputerowy, na zakup 

którego Gmina Bolesław pozyskała pieniądze z kilku źródeł. Były to:  

 

•	 Projekt grantowy „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - grant  

w wysokości 59.800 zł, w ramach którego zakupiono 23 laptopy 

(12 sztuk dla SP w Bolesławiu, 7 szt. dla ZPS w Krzykawie i 4 szt. 

dla ZPS w Podlipiu), 

•	 Projekt grantowy „Zdalna Szkoła +” - grant w wysokości 45.000 zł, 

w ramach którego zakupiono 19 laptopów (11 sztuk dla SP w Bole-

sławiu, 5 szt. dla ZPS w Krzykawie i 3 szt. dla ZPS w Podlipiu),

•	 Program społeczny „GAZSYSTEM dla edukacji” – darowizna 

30.000 zł, dzięki której zakupiono 12 laptopów (3 sztuki dla 

SP w Bolesławiu, 6 szt. dla ZPS w Krzykawie i 3 szt. dla ZPS  

w Podlipiu).   

Kolejny sprzęt 
komputerowy  
trafi do szkół
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STOP POżAROM TRAW
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, 

w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele 

osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowa-

nie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje 

bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i buj-

niejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 

Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazu-

je, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzyst-

nych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, 

zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resz-

tek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery 

przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami 

zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przy-

czyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety tak-

że do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach 

śmierć ponosi kilkanaście osób.

Ziemia jest tylko jedna... Pamiętaj #stoppozaromtraw

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu 

na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe 

podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludz-

kiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za 

ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które 

wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że 

w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. 

Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku 

gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymyka-

ją się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. 

Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego ży-

cia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzi.

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć 

się z konsekwencjami. O tym, że postępowanie takie jest niedo-

zwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się 

wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 

szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: 

„Kto (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 

szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu 

albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. 

Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak 

również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań 

i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

- rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez 

właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomie-

nia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy 

z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 

z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość 

w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. 

zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub 

zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające po-

stać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże roz-

miary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych.

Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaanga-

żowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym sa-

mym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkie-

go w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi 

nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę potrzebni.

Materiały zaczerpnięte ze strony internetowej: 

www.gov.pl/web/kgpsp/Kampania-Stop-Pozarom-Traw-sezon-2021

21.05.2021r. Wójt Gminy Bolesław podpisał z Wojewodą Małopolskim 

umowę na dofinansowanie z budżetu państwa zadania dotyczącego 

funkcjonowania placówki Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w La-

skach” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. 

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków finan-

sowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Klubie dziecię-

cym "Leśna Kraina". 

Przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa wynoszą 23 040,00 zł.

To nie wszystkie środki przekazane z programu. W tym roku gmina 

Bolesław otrzymała dotację celową w kwocie: 53.726,00 zł na reali-

zację zadania w ramach programu „MALUCH + 2021” moduł 1 pn.: 

„Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania sali lekcyjnej na 

potrzeby Klubu Dziecięcego „Leśna Kraina” w Laskach”. Dzięki temu 

liczba miejsc w Klubie zwiększy się o 6. Prace budowlane zaplano-

wane są na miesiące wakacyjne.  

Dofinansowanie działalności i przebudowy  
Klubu Dziecięcego „,Leśna Kraina” w Laskach
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Utraceni – Marcel Moss

„Marcel Moss to pseudonim tajemniczego 

autora facebookowego profilu ZWIERZENIE. 

Jego książki „Nie odpisuj” i „Nie patrz” podbi-

ły listy bestsellerów i sprowokowały czytel-

ników i internautów do gorących dyskusji na 

ważne tematy społeczne, takie jak przemoc 

fizyczna i psychiczna, „hejt” w Internecie czy 

samotność i anonimowość w sieci” [lubimy-

czytac.pl]. 

W tajemniczych okolicznościach znika 

syn kontrowersyjnego działacza społecznego 

Ryszarda Hajduka. Mężczyzna podejrzewa, że 

zaginięcie syna może mieć związek z tragicz-

nymi zamieszkami podczas Strajku Kobiet. 

Gdy policyjne śledztwo nie przynosi efektów, 

zrozpaczony ojciec prosi o pomoc Agencję Po-

szukiwań Osób Zaginionych „ECHO”. Jej wła-

ściciel, Ignacy „Igi” Sznyder, razem ze skom-

promitowaną dziennikarką śledczą Sandrą 

Milton próbują ustalić przyczynę zniknięcia 

24-letniego Ziemowita. Ignacy i Sandra, którzy 

kilka lat wcześniej sami utracili ukochane oso-

by, zostają zmuszeni do skonfrontowania się  

z własną przeszłością i poznania przerażającej 

prawdy. Pierwsza część serii Echo.

1500 egz.

Nieopisane fotografie pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Bolesław

1500 egz.

Nieopisane fotografie pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Bolesław

Dla dzieci polecamy: 

Wędrówkę  Anny Onichimowskiej 

Nie ma nic przyjemniejszego od wę-

drówki, chyba że powroty. Wspaniale jest 

wyruszać i cudownie wracać. A w podróży 

nie ma być łatwo, tylko ciekawie! Przekonu-

ją się o tym nie tylko Uszko z Futerkiem, ale 

również Słoń, Dyzio i Księżniczka.

Wyobraź sobie, że wrzucasz do jedne-

go worka kota, psa, słonia, zegar z kukułką, 

księżniczkę, żeglarza, pęczek łobuzów, fryt-

kownicę, kucyka, radiowóz i delfina. Potrzą-

sasz, w oczekiwaniu na efekt grasz na sakso-

fonie i – trach! – książka gotowa.

Wkręcona w rodzinę – Natasza Socha 

Natasza Socha jest polską dziennikar-

ką oraz bardzo poczytną powieściopisarką.  

W dorobku literackim autorki królują przede 

wszystkim pozycje z literatury obyczajowej. 

Piętnaście lat temu nastoletnia Kasia 

trafiła do domu Romy, nowej żony ojca, któ-

rą od razu potraktowała jako „złą macochę”. 

Dzisiaj Katarzyna ma dwadzieścia dziewięć 

lat i wcale nie myśli o dzieciach. W jej po-

układane dotąd życie nagle wkracza 4-letni 

Stanisław i 7-letnia Zuzanna, dzieci jej obec-

nego partnera.

Katarzyna z dnia na dzień staje się nu-

merem dwa, traci swoją uprzywilejowaną 

pozycję i dodatkowo musi zmierzyć się  

z tymi samymi problemami, co wcześniej 

Roma. Dociera do niej, że rolę macochy 

trzeba dziś zdefiniować na nowo, zawalczyć  

o siebie, stanąć do walki z uprzedzeniami.

Bibliotekarze polecają:
Zachęcamy do wypożyczania książek au-
torstwa Marcelego Mossa i Nataszy Sochy.

NOWOŚCI

Damy i kawalerowie 
Orderu św. Stanisława

9 maja 2021 w Kościele Rzymskokatolic-

kim pw. MNMP i św. Michała Archanioła 

w Bolesławiu, po raz kolejny gościli przed-

stawiciele Komandorii Zagłębiowskiej z Bę-

dzina: Damy i Kawalerowie Orderu Św. Sta-

nisława pod przewodnictwem Komandora 

Henryka hr. Bebaka. 

Ze względu na istniejące warunki i obostrze-

nia, w związku z pandemią koronawirusa, 

uroczystość miała skromną oprawę. Uroczy-

stą mszę celebrował kanclerz kurii Diecezji 

Sosnowieckiej ks. dr Mariusz Karaś oraz dzie-

kan Dekanatu Sławkowskiego ks. Sylwester 

Kulka. Uroczystościom towarzyszyła orkie-

stra ZGH ,,Bolesław” w Bukownie kierowana 

przez Jerzego Sojkę. 

Narodowa Kapituła w Polsce w 2021 przyzna-

ła zaszczytne wyróżnienia, jakim są Ordery  

Św. Stanisława, następującym osobom: Bo-

gumiłowi Sobczykowi - Order II klasy - Krzyż 

Komandorski z Gwiazdą, Krystynie Kowa-

lewskiej - Order II klasy - Krzyż Komandorski 

z Gwiazdą, Joannie Heyman-Salwade - pod-

wyższenie klasy Orderu, Teresie Opalińskiej-

-Kopeć, która odebrała wyróżnienie z lat po-

przednich, Jerzemu Tujakowskiemu - Nadanie 

Krzyża Szlacheckiego, Wandzie Cieślik - Order 

III klasy - Krzyż Komandorski oraz Jednostce 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach, Order 

III klasy - Krzyż Komandorski. 

W imieniu Komandorii Zagłębiowskiej Orde-

ru Św. Stanisława podziękowania złożył Ko-

mandor Henryk hr. Bebak. 

 Tomasz Sawicki

Fot. Piotr Szlęzak


