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101 lat
PLQõãR
U

śmiechnięta, z poczuciem humoru,
włosami, jakich mogłaby pozazdro-

ścić niejedna sześćdziesięciolatka.
Z werwą opowiadała o dawnych latach,
Bolesławiu, Hutkach, ale i dalekich Niemczech, gdzie pracowała jako młoda dziewczyna.
- Włosy myć w naparze z tych największych pokrzyw! - radzi zapytana o przepis
na bujną czuprynę.
Nie często zdarza się, aby tradycyjnie
śpiewane „sto lat”, z racji chwili, modyﬁko-

lesław Ewa Dychtoń. Atmosfera spotkania

wano w sekwencji życzeń na lat „dwieście”.

wprawiła Jubilatkę w tak dobry nastrój, iż

Tak właśnie było 18 października br. w Hut-

postanowiła zaprezentować swoje zdolności

kach, gdzie pani Bronisława Ćmiel obchodzi-

wokalne, a tym samym pochwalić się do-

ła jubileusz swoich 101 urodzin.

skonałą pamięcią i świeżością głosu. Warto

Przyszła na świat 17 października 1920 r.

zauważyć, że pomimo upływu lat Jubilatka

w Hutkach. Miała 5 sióstr i 2 braci. Wyszła za

cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą du-

mąż za Tadeusza Ćmiela.

cha. Dostojnej Jubilatce jeszcze raz życzymy

Doczekała się 4 dzieci, 6 wnucząt, 14 prawnucząt oraz 1 praprawnuczątka.
Uważa, że najważniejsza jest rodzina.

wszystkiego dobrego. Niech każda chwila
będzie dla Pani źródłem szczęścia i upływa
spokoju i zdrowiu.

Z niej czerpie siłę i radość. Dla bliskich za-

Dziękujemy za pyszny tort i wyśmienitą

wsze świetnie gotowała i pięknie ha owała.

paprykę marynowaną, na którą przepis za-

Przez wiele lat działała też w Kole Gospodyń

mieścimy kiedyś w naszym kąciku kulinar-

Wiejskich.

nym. Czytelników zachęcamy do obejrzenia

Okolicznościowe gratulacje i życzenia
w imieniu mieszkańców Gminy Bolesław
przekazał Jubilatce Wójt Krzysztof Dudziński oraz Przewodnicząca Rady Gminy Bo-
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fotek zarówno ze 101, jak i ubiegłorocznych
setnych urodzin.
Beata Bazan-Bagrowska
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Jesienne
świętowanie
K

olejna 44. edycja Jesieni Poetyckiej zapisze się w sposób

Rafał Rębiś. Jury nagrodziło go pierwszą nagrodą za pochwałę siły

szczególny na kartach dziejów Bolesławia.

świeżej miłości, budzącej się do życia pomimo jesieni. Liczy się to,

22 października 2021 roku. Piękny to dzień, kiedy artysta zostaje uhonorowany za swoją twórczość.
I skromna bohaterka wspaniałej uroczystości:
Klara Marzec, regionalna poetka, laureatka wielu konkursów,
która z inicjatywy Wójta Gminy Bolesław, Krzysztofa Dudzińskiego została odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

że młodzi, pomimo wirusa komputerowego i koronawirusa, potraﬁą kochać. A miłość należy nagradzać.
Natalia Krzykawska wypisała sobie drugą nagrodę. W czasie,
kiedy dbanie o urodę jest tak ważne, poezja i tak je przewyższa.
Trzecie miejsce wywalczyła Dominika Nalepa za wiersz, który
mógłby być tekstem piosenki.
Wyróżnienia otrzymały: Michalina Madej za optymizm, Karo-

Pani Klaro, dziękujemy, gratulujemy i świętujemy z Tobą.

lina Molęda za artystyczny portret jesieni, Nadia Czerniszew za

„Czcigodna bolesławianko. Los człowieka od chwili narodze-

poetyckie zaproszenie do jesiennych spacerów.

nia stanowi drogę , na której spotykamy ludzi. Każdy zostawia

W kategorii dorosłych zachwyciła Anna Gamrat. Nagrodzono

tam ślady. Niektórzy zostawiają ślady dobre, inni niechwalebne."

jej wiersz za głęboką treść, przekazaną w przystępny sposób oraz

- w tak piękny i reﬂeksyjny sposób życzenia składał Wójt Gminy

za to, że jego fragmenty godne są cytowania.

Bolesław Krzysztof Dudziński. Zauważył i docenił „słowa - ślady,

Druga nagroda przypadła Henrykowi Liszkiewiczowi za

drogowskazy” pozostawione nowym pokoleniom w wierszach

utwór, któremu nawet największy wirus nie przeszkodził w

Pani Klary. Wierszach, które wzbudzają zachwyt, reﬂeksje, ale

odczuwaniu piękna poezji.

przede wszystkim pokazują, jak żyć.
Do życzeń dołączyła się rodzina, przyjaciele, lokalne władze,
przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Życzenia
przesłał również minister Jacek Osuch.
„Najpierw dziękuję Temu, co na górze, za to, że jestem tu z
Wami"- powiedziała utalentowana 93-latka.
Potem przyszedł czas na rozstrzygnięcie ogólnopolskiego kon-

Trzecią nagrodą uhonorowano Annę Mrówkę za „prawie poetyckie ujęcie codzienności” w utworze „Prawie dobry dzień”.
Wyróżnienia traﬁły do rąk takich autorek jak: Katarzyna Rebuś –Gumółka za poetyckie opisanie więzi rodzinnych, Bożena
Popiołek za plastyczne ujęcie urody jesieni, Barbara Omylińska
za poetycką chwilę reﬂeksji, Józefa Krawczyk za ukazanie piękna
regionu.

kursu literackiego. Jury w składzie: Klara Marzec i Halina Skubis –

Wszystkim poetom serdecznie gratulujemy! Słowa uznania

Kalemba, zapoznawszy się z 44 pracami przysłanymi na Ogólnopol-

kierujemy też zespołowi Kantare za klimatyczny występ w stylu

ski Konkurs Literacki, postanowiły przyznać następujące nagrody.

lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

W kategorii młodzieżowej największym talentem wykazał się

Beata Bazan-Bagrowska
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Klara Marzec
O pani Klarze Marzec pisać można tylko atramentem serdecznym.
Pani Klara swoją życzliwością i mądrością życiową w taktowny
sposób pokazuje kilku pokoleniom sposób na godne życie. Dla
wielu osób była i jest autorytetem moralnym. Lubiana i szanowana zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i na szeroko rozumianej
płaszczyźnie społecznej.

Urodziła się i wychowała w Międzygórzu i tam mieszka do dziś.
Aktywnie uczestniczyła w lokalnym życiu kulturalnym. Członkini
chóru, harcerka, uczestniczka i laureatka wielu konkursów poetyc-

Prozy” - GOK Bolesław 2003, II miejsce - Konkurs Literacki „Jesień

kich. Obserwatorka i kronikarka lokalnego życia i barw przeszłości.

Poetycka”, GOK Bolesław 2004, Złoty Liść Bukowy - Sejmik Poetycki

W życiu osobistym obecnie mama, babcia i prababcia”- tak charak-

„Pod Diablą Górą” Bukowno 2007, Nagroda Przewodniczącego Ko-

teryzuje panią Klarę notka biograﬁczna w jej najnowszym tomiku

misji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia - Konkurs Literacki „Zima

„Taka jestem”.

Prozy” GOK Bolesław 2010, Nagroda Starosty Olkuskiego – Konkurs

Pani Klara Marzec wpisała się w historię regionalnej literatury kil-

Literacki „Wiosna Poetycka” GOK Bolesław 2010, Nagroda Specjalna

ku sąsiadujących ze sobą miejscowości. Jej charakterystyczne, peł-

– Konkurs Literacki „Wiosna Poetycka” Centrum Kultury Bolesław

ne głębi wiersze to jakby intymna, ekscytująca podróż w głąb siebie,

2019, I miejsce - Konkurs Literacki „Wiosna Poetycka” Centrum Kul-

w głąb drugiego człowieka, w piękno bliższego i dalszego świata

tury Bolesław 2021.

przyrody, historii, sztuki. Poetka zamykająca w słowach swoje do-

Pani Klara Marzec jest autorką dwóch tomików poetyckich: „Owo-

świadczenia, spostrzeżenia, reﬂeksje i impresje przyrody wzrusza

ce jesieni” – 2008 i „Taka jestem” – 2018.

serca wszystkich czytelników i słuchaczy.

Dziękujemy za wszystkie piękne utwory i życzymy kolejnych re-

Przypomnijmy:

ﬂeksyjnych wierszy, opowiadań, gawęd.

Pani Klara jest laureatką 47 konkursów literackich, w których zajmowała wysokie miejsca. Najważniejsze z nich to: III miejsce w
Konkursie „Wiosna Poetycka” - Turniej Jednego Wiersza - GOK Bolesław 1997, II miejsce – Konkurs Literacki „ O pióro Pegaza” Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Będzin – 1999, II miejsce - Konkurs
Literacki „ Wiosna Poetycka”, Turniej Jednego Wiersza – Bolesław
1999, II miejsce – Konkurs Literacki „Zima Prozy”- GOK Bolesław –
1999, Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Nasze
wspólne sprawy wczoraj – dziś - jutro” - Radom 2000, Wyróżnienie
– Jesienny Konkurs Poetycki „O czarny parasol” – Libiąż 2000, Wyróżnienie - Milenijny Konkurs Poetycki „Godziny, dni, wieki” - Libiąż
2001, Nagroda Główna – Konkurs „Wolbromska Wiosna Poetycka”,
MOK Wolbrom - 2001, Nagroda Poetycka Konkurs Poetycki „Czterech Pór Roku” Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego – Sosnowiec 2002, Wyróżnienie - Konkurs literacki - „Cztery
Pory Roku” - Czeladź 2003, III miejsce - Konkurs Literacki „Zima
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Podlipiańskie
diamenty
S

położono głaz z tablicą upamiętniającą uroczyste obchody jubileuszu.

Mimo iż dzisiaj działalność kół skupia się wokół innych niż kilka-

sław Wójta Krzysztofa Dudzińskiego.

ą różne skarby. Największe z nich to ludzie… Także Ci, którzy
wielopokoleniowo od 60 lat działają dla lokalnej społeczności.

Był ogrom życzeń, na czele z życzeniami gospodarza gminy Bole-

dziesiąt lat temu zadań, to główny cel pozostaje taki

Atrakcją był występ zespołu Cantare. Dla milu-

sam: jest nim pielęgnacja lokalnych zwyczajów oraz

sińskich miłą niespodzianką okazał się dmuchany

tradycji. Podlipiańskie Koło Gospodyń Wiejskich od

zamek. Nad całością imprezy czuwała Przewodniczą-

wielu lat dąży do wzmocnienia integracji środowi-

ca Koła – sołtys Podlipia, Ela Machnik.

ska lokalnego. Podejmuje szereg działań zarówno
artystycznych, jak i społecznych. Przez 60 lat człon-

Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów,
a gmina bez gospodyń jak jesień bez owoców.
BBB

kinie reprezentowały sołectwo Podlipie i gminę Bolesław na dożynkach, konkursach i innych wydarzeniach, prezentując lokalny folklor.
W sobotę, 2 października przy budynku remizy

Warto wiedzieć…
Panie spotykają się w pomieszczeniu budynku re-

OSP w Podlipiu odbyła się uroczystość 60- lecia dzia-

mizy OSP Podlipie.

łalności Koła Gospodyń Wiejskich. Diamentowy Ju-

KGW Podlipie zdobyło certyﬁkaty na następujące

bileusz przygotowano wspólnie z Centrum Kultury

produkty: syrop, miętowy, sos paprykowy, ręko-

w Bolesławiu. Gospodynie zadbały o każdy szczegół

dzieło choinkowe.

uroczystości. Nie zabrakło pięknego wystroju stołów, pysznych po-

Koło liczy aktualnie 19 osób.

traw i słodkości przygotowanych przez KGW.

Od początku udzielają się w nim: Czesława Kulawik, Helena Kika,

W pobliżu OSP Podlipie wsadzono Dąb Gospodyń, a obok niego

Helena Szymczyk oraz Anna Mazur.
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Kultura i sztuka w bolesławskim dworze
Nasze wystawy
Przygoda z malarstwem

Doroty rozmyślania… obrazami

B

P

ożena Popiołek jest historykiem, autorką podręczników
szkolnych, licznych książek i artykułów naukowych publi-

rzyjechała do nas z tajemniczej Belgi i pokazała ją poprzez
swoje fotograﬁe. Można było poczuć się jak na wakacjach. Na

kowanych w Polsce i zagranicą, laureatką wielu nagród i projek-

myśl przychodzi Portugalia, Francja, Belgia. W tych fotkach za-

tów badawczych. Jako profesor doktor habilitowany od wielu lat

mknięta jest kropla urlopu, relaks, balsam dla duszy. Morze, wino,

związana jest z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu

pyszne jedzenie. Relaksacyjne spojrzenie na rzeczywistość.

Pedagogicznego w Krakowie, gdzie obecnie kieruje Katedrą Histo-

- Dla mnie to są wspomnienia, miejsca które zwiedziłam i w któ-

rii Nowożytnej. Swoje zainteresowania badawcze skupia na histo-

rych coś przeżyłam - twierdzi artystka. Piękna wystawa fotograﬁi

rii kultury i mentalności czasów saskich. Przygodę z malarstwem

Polki - Doroty Węgrzyńskiej działającej w Belgii to radość dla oka

rozpoczęła kilka miesięcy temu, chociaż z teorią i historią sztuki

i duszy. Rzeczywistość przedstawiona jak kolorowy kalejdoskop,

obcuje na co dzień w swojej pracy naukowej.

bez względu na to, czy fotograﬁa przedstawia łatwy temat, czy nieco

Pasjonuje ją przede wszystkim malarstwo olejne, możliwość operowania światłem, kolorem i fakturą, stąd jej obrazy są bo-

trudniejszy, wszystko nas urzekło wraz z autorką wystawy. Zapraszamy do zerknięcia na poniższe fotograﬁe!

gato nasycone barwą. W swoim dorobku malarskim ma kilkanaście

BBB

prac – głównie martwych natur. Lubi dobrą literaturę i ﬁlm. Zerknijmy na próbkę jej talentu.

ZAPROSZENIE
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Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych
– Rządowego Funduszu Polski Ład – Gmina Bolesław ze wsparciem
W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządo-

za zrozumienie ogromu potrzeb i wsparcie rozwoju naszej gminy.

wego Funduszu Polski Ład Gmina Bolesław otrzyma bezzwrotne

Otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład środki ﬁnansowe

doﬁnansowanie w wysokości 3 003 900,00 zł. Środki te zostaną prze-

niewątpliwie wpłyną na podniesienie komfortu nauki uczniów i wy-

znaczone na modernizację energetyczną 2 budynków użyteczno-

chowanków ZPS w Podlipiu oraz użytkowników Domu Wiejskiego

ści publicznej, tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podlipiu oraz

w Ujkowie Nowym, przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowa-

Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym wraz z montażem instalacji

nia na energię cieplną, co przełoży się na ochronę środowiska na-

fotowoltaicznej.

turalnego oraz zredukowanie kosztów utrzymania tych budynków.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w ocenę wniosków

To impuls do realizacji zadań tak bardzo oczekiwanych przez miesz-

i przyznanie środków. Szczególne podziękowanie kieruję do Pana

kańców gminy, których bez wsparcia z zewnątrz w tak krótkim cza-

Mateusza Morawieckiego Prezesa rady Ministrów, Pana Jacka Osu-

sie nie dałoby się zrealizować.

cha Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodo-

Wójt Gminy Bolesław

wego i Sportu oraz Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego

Krzysztof Dudziński

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Przypominamy, iż dnia 1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa

skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na

z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.), która nałożyła

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do

na samorząd lokalny obowiązek określania i pobierania opłat za

zmniejszenia tej retencji.

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Wysokość opłat ustala się zgodnie z art. 270 ust. 7 oraz art. 272 ust.

Art. 269 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo wodne wprowadził obowiązek

8 ustawy Prawo wodne, jako iloczyn jednostkowej stawki opła-

uiszczania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia natu-

ty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie

ralnej retencji terenowej, gdy spełnione są poniższe kryteria:

czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Ustalając wysokość opła-

w

w

w

nieruchomość ma powierzchnię powyżej 3500 m2 - poprzez

ty, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.

nieruchomość rozumie się działki, które są objęte jedną księ-

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie natu-

gą wieczystą, niezależnie od tego, ile działek księga wieczysta

ralnej retencji terenowej, są określone w Rozporządzeniu Rady Mi-

obejmuje;

nistrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek

roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem,

opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 2502).

zajmują powyżej 70% powierzchni nieruchomości, wyłącza-

Z opłat zwolnione są zgodnie z art. 269 ust. 2-3 ustawy Prawo

jąc ją z powierzchni biologicznie czynnej - jako powierzchnię

wodne:

biologicznie czynną rozumie się teren o nawierzchni urządzo-

w

jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody

nej w sposób umożliwiający roślinom naturalną wegetację,

opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do zie-

a także retencję wód opadowych;

mi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających reten-

nieruchomość zlokalizowana jest na obszarach nieujętych

cję lub inﬁltrację tych wód;
kościoły i inne związki wyznaniowe.

w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej - poprzez ka-

w

nalizację zamkniętą należy rozumieć sieć kanalizacji desz-

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne pod-

czowej lub ogólnospławnej, natomiast za kanalizację otwartą

mioty obwiązane do ponoszenia opłat za zmniejszenie natural-

uznaje się m.in. rynsztoki, rowy, rynny, korytka odwadniające,

nej retencji terenowej są obowiązane składać wójtowi, burmi-

systemy odwodnień i proﬁli dróg, chodników oraz innych po-

strzowi lub prezydentowi miasta oświadczenia za poszczególne

wierzchni utwardzonych.

kwartały. Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia,

Opłaty z tego tytułu zgodnie z art. 298 pkt. 2ustawy Prawo wodne

w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

ponoszą: osoby ﬁzyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,

Wzór oświadczenia do pobrania m.in. ze strony: www.gminaboleslaw.pl

w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

Wyjaśnienia i opinie dotyczące opłaty za zmniejszenie naturalnej

a.

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

retencji terenowej znajdują się na stronie internetowej Wód Pol-

b.

posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów bu-

skich pod adresem: h ps://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/opla-

dowlanych,

ty-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji

c.

użytkownikami wieczystymi gruntów,

d.

posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów

Referat ochrony środowiska, rolnictwa,

Urząd Gminy Bolesław

budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu

geodezji i gospodarki gruntami

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, - które na
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Niezwykłe wydarzenia z dnia 15 października 2021
przejdą do historii Bolesławia

fot. Izabela Strzelecka-Rzońca

W

fot. Izabela Strzelecka-Rzońca

dniu 15 października 2021 doszło do historycznego wyda-

życzę: żeby ten sztandar zawsze was gromadził, żeby ten sztandar

rzenia dla gminy Bolesław, a mianowicie wręczenia sztan-

dodawał otuchy, dodawał męstwa, dodawał siły. Niech wam służy”

daru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krako-

- dodał prezydent. Andrzej Duda skierował również podziękowania

wie. Na tym sztandarze, w jednym z czterech narożników, został

fundatorom sztandaru na czele z Panem Wójtem i mieszkańcami

umieszczony herb Gminy Bolesław. Ogromna w tym zasługa Wójta

gminy Bolesław.

Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego. Z jego bowiem inicja-

Agata Kornhauser-Duda gratulowała dowódcy, żołnierzom i pra-

tywy został powołany Społeczny Komitet Fundatorów Sztanda-

cownikom cywilnym oddziału ŻW w Krakowie otrzymania sztanda-

ru, któremu przewodniczył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita,

ru. „Jest to wyraz uznania dla podejmowanych przez daną jednostkę

a w jego działanie aktywnie zaangażował się wójt naszej gminy,

zadań i dowodem pokładanego w niej zaufania”. „Myślę, że jest to też

będąc jego wiceprzewodniczącym do spraw organizacyjnych oraz

taki moment, kiedy każdy żołnierz może jeszcze bardziej poczuć się

Przemysław Wierzba – Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego jako

związany z jednostką, ponieważ jest świadomy jej tradycji i jej etosu”.

wiceprzewodniczący do spraw ﬁnansowych. W Społecznym Komi-

Dodała, że krakowscy żandarmi dbali o bezpieczeństwo w Krakowie

tecie Fundatorów Sztandaru znaleźli się ponadto Izabela Strzelec-

i regionie podczas wizyt papieskich, Światowych Dni Młodzieży oraz

ka – Rzońca – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji

targów zbrojeniowych w Kielcach”. Podziękowała też wszystkim,

Gminy Bolesław (skarbnik) oraz członkowie: Jacek Majchrowski

którzy przyczynili się do organizacji tego podniosłego wydarzenia –

– Prezydent Miasta Krakowa, Witold Kozłowski – Marszałek Wo-

przede wszystkim Społecznemu Komitetowi Fundatorów Sztandaru,

jewództwa Małopolskiego, Krystyna Kowalewska będąca w tym

a także wszystkim osobom, które wspierały tę inicjatywę.

czasie Wicestarostą Powiatu Olkuskiego, Agata Borkiewicz Za-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech

stępca Wójta Gminy Bolesław, Andrzej Pasek Dyrektor Wydziału

Skurkiewicz odczytał list ministra Mariusza Błaszczaka, który napi-

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzę-

sał, że przekazanie jednostce sztandaru jest nie tylko wyróżnieniem,

du Wojewódzkiego i płk rez. Włodzimierz Baranowski Prezes Sto-

ale i zobowiązaniem „do jeszcze lepszej służby, rozwijania umiejęt-

warzyszenia Żandarm.

ności, do pracy nad sobą i na rzecz ojczyzny”. Szef MON dziękował

Sama uroczystość miała miejsce na Wawelu. Mszy świętej odpra-

żołnierzom za trudną i odpowiedzialną służbę.

wionej w Katedrze Wawelskiej przewodniczył Administrator Apostol-

Komendant oddziału ŻW w Krakowie płk Robert Musiel mówił,

skiego Ordynariatu Polowego Arcybiskup Józef Guzdek. W ceremonii

że sztandar jest znakiem jednostki wojskowej, symbolem sławy wo-

przekazania sztandaru uczestniczył Zwierzchnik Sił Zbrojnych Pre-

jennej, tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna

zydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

wymaga od swoich żołnierzy. „Wręczany w dniu dzisiejszym przez

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali Pierwsza Dama oraz

Pana Prezydenta sztandar jest dla nas nie tylko wielkim wyróżnie-

Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg.

niem, ale i najwyższym honorem. Jego nadanie stanowi wyraz wy-

dr Robert Jędrychowski.

sokiego uznania dla naszej codziennej służby” - mówił płk Musiel.

Prezydent w swoim przemówieniu powiedział: „Dziękuję wam

„Pragnę zapewnić pana prezydenta, że pod wręczonym nam dziś

żandarmi, żołnierze, żeście na ten sztandar zasłużyli. Nie wszystkie

sztandarem oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie będzie

oddziały Żandarmerii Wojskowej w Polsce mają swoje sztandary.

z dumą i największym honorem realizował zadania stawiane przed

Wy od dzisiaj macie. Zasłużyliście na to swoją służbą dla Rzeczypo-

nim przez Siły Zbrojne RP” – dodał.

spolitej. Jestem za to ogromnie wdzięczny”. Podkreślił, że sztandar

Wójt Gminy Bolesław odczytał Akt Ufundowania Sztandaru.

jest ważny nie tylko dlatego, że jest symbolem honoru i żołnierskie-

Podczas uroczystości sztandar został poświęcony i pobłogo-

go męstwa „ale też dlatego, jakie było tradycyjne znaczenie sztanda-

sławiony przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Józefa GUZDKA. Na-

ru, czemu ten sztandar służył”. „Gratulując wam, tego właśnie wam

tomiast gwoździe honorowe w jego drzewiec wbili: Prezydent RP
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Andrzej DUDA, Matka Chrzestna Sztandaru Pani Agata KORNHAUSER-DUDA, Ojciec Chrzestny Sztandaru gen. bryg. dr Robert JĘDRYCHOWSKI, w imieniu Ministra Obrony Narodowej Sekretarz Stanu
w MON Wojciech SKURKIEWICZ, Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund ANDRZEJCZAK, w imieniu Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasza POŁUCHA, gen. bryg.
dr Robert JĘDRYCHOWSKI, Wojewoda Małopolski Łukasz KMITA,
Przedstawiciel Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru Wójt

fot. Izabela Strzelecka-Rzońca

Gminy Bolesław Krzysztof DUDZIŃSKI, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz SMÓŁKA, w imieniu Prezydenta Miasta
Krakowa sekretarz Antoni FRYCZAK, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie płk Robert MUSIEL, Przedstawiciel
oﬁcerów OŻW w Krakowie ppłk Sławomir KULICZKOWSKI, przedstawiciel podoﬁcerów OŻW w Krakowie st. chor. sztab. Andrzej ŁAKOMY, przedstawiciel szeregowych OŻW w Krakowie st. szer. Jacek
MRÓZ, przedstawiciel pracowników OŻW w Krakowie Janusz KIEŁBOWICZ. Uroczystość została zakończona deﬁladą pododdziałów poprowadzoną przez dowódcę uroczystości mjr. Jana WITKOWSKIEGO.
Umieszczenie herbu Gminy Bolesław na wojskowym sztandarze
to szczególne wyróżnienie. To znak szczególnego związania z oddziałem Żandarmerii Wojskowej, która od lat towarzyszy mieszkań-

Źródła:

com podczas uroczystości związanych z obchodami rocznicy bitwy

w

h ps://krakow.tvp.pl/56398019/sztandar-dla-zandarmerii-wojskowej-w-krakowie

pod Krzykawką i śmierci płk. Francesco Nullo. To promocja naszej

w

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,588,przekazanie-

gminy w miejscach, gdzie sztandar jednostki, jako znak wojskowy,
będzie się pojawiał.

sztandaru-oddzialowi-zandarmerii-wojskowej-w-krakowie.html
w

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia, w której brała

h ps://oddzialzwkrakow.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/ceremonia-wreczeniasztandaru-dla-oddzialu-zandarmerii-wojskowej-w-krakowie/

udział delegacja Gminy Bolesław na czele z Wójtem Gminy Bolesław
Krzysztofem Dudzińskim.

O sztandarze wojskowym

Tomasz Sawicki

jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, ha owany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża,
w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rze-

stronie głównej, a w ich polach mogą być umieszczone herby miej-

czypospolitej Polskiej. Nadaje go jednostce wojskowej Prezydent

scowości (za zgodą władz samorządowych) i symbole związane

Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

z historią jednostki wojskowej oraz emblematy lub inicjały funda-

Sztandar składa się z płata, głowicy, drzewca i szarfy.

torów sztandaru (za zgodą Ministra Obrony Narodowej).

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu, po któ-

Na sztandarze Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie

rej obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny

w rogach płata sztandaru znajdują się:

czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw

w

Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą

w prawym górnym – znak Oddziału Żandarmerii Wojskowej
w Krakowie

skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego

w

w prawym dolnym – herb Województwa Małopolskiego

metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjąt-

w

w lewym górnym - herb Stołecznego Królewskiego Miasta

kiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.
Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czer-

Krakowa
w

w lewym dolnym – herb Gminy Bolesław

wonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, ha owane złotym szychem.
Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego z głową
zwróconą do drzewca, ha owany srebrnym szychem; korona, dziób
i szpony orła są ha owane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce
wawrzynu oraz w ich polach numer jednostki wojskowej, a w razie braku numeru - inicjały jej nazwy, ha owane złotym szychem.
Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego,
znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego

https://www.wojsko-polskie.pl/kgzw/articles/aktualnosci-w/sztandaroddzialu-zandarmerii-wojskowej-w-krakowie/
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Termomodernizacja

biblioteki

T

rwają prace remontowe przy

Prace na zewnątrz budynku to

budynku Gminnej Biblioteki Pu-

drugi etap inwestycji, która rozpoczę-

blicznej w Bolesławiu.

ła się w 2020 roku. Przypomnijmy, że
w ubiegłym roku w bibliotece została

Zakres rzeczowy zadania obejmu-

przebudowana kotłownia, instalacja

je w szczególności wykonanie robót

grzewcza oraz wewnętrzna instalacja

budowlanych, tj. docieplenie elewacji

gazowa oraz gruntownie odremonto-

zachodniej wraz z przeróbką okapu

wana sala wielofunkcyjna na pierw-

dachu, uzupełnienie ubytków i malo-

szym piętrze.

wanie elewacji wschodniej, północnej

Środki na zadanie pn. „Termomo-

i południowej, wykonanie nowych

dernizacja budynku Gminnej Bibliote-

tynków żywicznych w strefach coko-

ki Publicznej w Bolesławiu” pochodzą

łowych, likwidację nieczynnych drzwi

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-

na elewacji wschodniej, demontaż

kalnych oraz budżetu gminy.

starych i montaż nowych parapetów
zewnętrznych, demontaż krat okiennych i drzwiowych, docieplenie stropu nad piętrem, wykonanie zadaszenia wejścia na elewacji południowej,
wymianę dwóch okien oraz jednych
drzwi wejściowych na poddaszu, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych po stronie południowej budynku
wraz z wymianą drzwi wejściowych,
wykonanie utwardzenia części działki
przed biblioteką. Ponadto w budynku
wykonywane są także roboty elektryczne, tj. instalacja fotowoltaiczna,
odgromowa i rozdzielcza elektryczna
oraz wyłącznik przeciwpożarowy dla
budynku.

Kolejny sprzęt komputerowy dla szkół
W

dniu 11 października 2021 r. dla uczniów placówek oświato-

poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne

wych z terenu Gminy Bolesław został przekazany kolejny

nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

sprzęt komputerowy, który zakupiono w ramach projektu gran-

Na podstawie podpisanej z samorządem województwa mało-

towego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Eduka-

polskiego w kwietniu br. umowy, Gmina Bolesław otrzymała na

cyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi

ten cel 73.947,60 zł.

Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształ-

Efektem projektu jest doposażenie Szkoły Podstawowej w Bo-

cenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzą-

lesławiu, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie i Zespołu

cych kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego

Przedszkolno - Szkolnego w Podlipiu w sprzęt komputerowy. Tym

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

razem przekazano szkołom 4 laptopy, 1 tablet, 20 szt. myszek kom-

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bolesław
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puterowych, 10 szt. słuchawek i 1 zestaw multimedialny składający
się tablicy interaktywnej i projektora.
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¿Ą° ¿ ¿ òßâþÌ³ Ì³° Åò æßÓĉĄþ¿Ą° Ì Ì³ ¿ ÓÓ-

æÂÊ¿ ß³æ ËÌ  ÓĐþ³ĉ Ì³ Ϛ Č  Ì³  ¿ æí þ æíÌ³  ßÓ-

þ³ĉÂ°Ϛ þ íĄË þ ĉþ³ĉÂò ĉ íÓĉĄË æ³© ßÓæí©ßÓþÌ³ Ë

Ì³ Đč ÂÓæĉíďþ ÓßÊíÌ ¿ ßÓËÓĄ ßâþÌ ¿ϟ JĐþ³ĉ Ì³ 

ßâĉĄ«ÓíÓþþĉĄËϚË³Ì³æíâĄ¿ÌĄËϚæÓþĄËÅòæÓþÓ
Ϙ
Ϙ

D³ ÓßÊíÌ ßÓËÓ ßâþÌ ßâĉĄæÊò«ò¿  ÓæÓ³ Ϛ Âíďâ Ì³ 

Ì³ÓÌ Ó ÓÓþ³ĉò¿ĄË æíÌ³  ßâþÌĄË Óâĉ ßâĉĄæÊò«ò-

æÂÊæ³©ÓæÓ³ òĉ³ Å¿ ¿Ì³ ÓßÊíÌ ¿ßÓËÓĄßâþÌ ¿

ЄË³Ì³æíâĄ¿ÌĄϤ

&Óĉ³ÌĄßâĉĄ¿©čϙ

þæÂĉÌ³ ÓæÓ³ òßâþÌ³ÓÌ ¿æßÓæÓòâÓĉþ³ĉÌ³¿ ¿ßâÓ-

VÓÌ³ ĉ³ÊÂ³ϙ

þ«Óĉ³Ì°ÓͱʹϙͰͰÓͱϙͰͰ

Å ËòßâþÌ «ÓϤ

tíÓâÂ³ϙ 

þ«Óĉ³Ì°ÓϙͰͰÓͱͲϙͰͰ

æßÓâĉĉ Ì³  ßâÓ¿ Âíò ß³æË þ æßâþ°Ϛ Ó ÂíďâĄ° ËÓþ

âÓĄϙ

ßÓþĄČ ¿Ϛ ĉ þĄÊĉ Ì³ Ë ß³æË ßâÓ æÓþĄ° þ íÓĉĄË æ³©

ĉþâíÂ³ϙ

þ«Óĉ³Ì°ÓϙͰͰÓͱͲϙͰͰ

ßÓæí©ßÓþÌ³òßâĉĄ«ÓíÓþþĉĄËÅòæÓþĄË³ß³æËþíÓ-

V³íÂ³ϙ

þ«Óĉ³Ì°ÓϙͰͰÓͱͲϙͰͰ




þ«Óĉ³Ì°ÓͱʹϙͰͰÓͱϙͰͰ

ĉĄËæ³©ßÓæí©ßÓþÌ³òæÓþÓЄË³Ì³æíâĄ¿ÌĄËϤ
Ϙ

Ì³ ÓßÊíÌË ³¿©Ϥ

hËďþæ³©Ìþ³ĉĄí©ϙ

Ϙ

æßÓâĉĉ Ì³  ßâÓ¿ Âíò ß³æË Ó ĉþÓÅÌ³ Ì³  Ó ÂÓæĉíďþ æ-

њʹͳͲͶʹͷЄЄͶͰ

ÓþĄ° Åò òæíÌÓþ³ Ì³  ß ÊÌÓËÓÌ³Â ĉ òâĉ©ò þ ßÓ-

J ßÓÌ³ ĉ³ÊÂò Ó ß³íÂò Ó «Óĉ³ÌĄ

æí©ßÓþÌ³ò æÓþĄË Åò òæíÌÓþ³ Ì³  þÓÂíϚ âĄ

ϙͰͰЄͱͰϙͰͰ

ßâþÌ «ÓϚÓâĄßÓíÂÓþ «ÓÅòâĉ ĉÌ³Âßí ÌíÓþ «Ó
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Ϙ

ßâĉĄ«ÓíÓþÌ³ ßâÓ¿ ÂíòþÌ³ÓæÂòÓßâĉ ßâÓþĉ Ì³ ßÓæí©ßÓþÌ³Ë ³Ą¿Ì «Óþæßâþ³ ÂâÌ ¿Ϛ

hâĉ&Ë³ÌĄ;Åòĉ
òÅϟVâíĄĉÌíďþͱϚ;Åòĉ ЂßÓÂď¿Ìâͱͱ
D³ ÓßÊíÌ VÓâÌ³íþÓÓĄþí ÅæÂ³ Ó ¿Ëò¿ ϙ

Ϙ

ßâĉ ßâÓþĉ Ì³ Ë ³¿³Ϛ

Ϙ

òĉ³ Å Ì³  ßÓËÓĄ þ æßÓâĉĉ Ì³ò Ó æò þÌ³ÓæÂò Ó ĉ-

Ϙ

òßâþÌ³ÓÌ ¿Ϛ ĉË³ âĉ¿  Ó ßÓÌ³ æ³ Ì³ Đþ³ÓËÓĐ³ í ¿

;íÓËÓČ æÂÓâĉĄæíčĉÌ³ ÓßÊíÌ «ÓßÓâÌ³íþÓĄþtelskiego?

ÓæÓĄ Ó ßâĉĄæÊò«ò¿Ą° ¿ ¿ òßâþÌ³ Ì³° Åò æßÓĉĄþ¿-

D³ ÓßÊíÌ  ßÓâÌ³íþÓ ÓĄþí ÅæÂ³ Н ßâĉĄæÊò«ò¿  ÓæÓ³ Ϛ Âíďâ

Ą°ÌÌ³ ¿ÓÓþ³ĉÂ°Óâĉþæßâ³þæËÓĉ³ ÅÌĄËâÓĉ-

Ì³ ¿ æíþæíÌ³ ßÓÌ³ ĐčÂÓæĉíďþÓßÊíÌ ¿ßÓËÓĄßâþÌ ¿ϚæÂÊ-

þ³ĉĄþÌ³òßâÓÅ ËòϚ

¿ß³æ ËÌ ÓĐþ³ĉ Ì³ ϚČ Ì³ ¿ æíþæíÌ³ ßÓÌ³ ĐčÂÓæĉíďþ

æßÓâĉĉ Ì³  þæßďÅÌ³  ĉ ÓæÓ òßâþÌ³ÓÌ ßÅÌò ĉ³ÊÌ³

ÓßÊíÌ «ÓßÓâÌ³íþÓĄþí ÅæÂ³ «ÓϟJĐþ³ĉ Ì³ æÂÊæ³©

³ßÓËÓþ¿ «Óâ Å³ĉ¿³ϟ

ÓæÓ³ Đþ³ĉ ¿Ì³ ÓßÊíÌ ßÓâÌ³íþÓÓĄþí ÅæÂ³ ϟ

Ϙ

ĉ³ÊÌ³ ÓæíÓæÓþÌ  Ó ³ÌĄþ³òÅÌ ¿ æĄíò¿³ ÓæÓĄ

íþ³ âĉ Ì³ ò«ÓĄĉþâí ¿ßâĉ Ë ³íÓâ Ëϟ

D³ ÓßÊíÌ ßÓâÌ³íþÓÓĄþí ÅæÂ³ Ó ¿Ëò¿ þæĉĉ «ďÅÌÓĐ³
ßÓâĄÅÓæďĉÊòČÓÌĄ°³ßÓâĄĉĉÂâ æòæßâþË³ æĉÂÌ³Ó-

&Óĉ³ÌĄßâĉĄ¿©čϙ

þĄ°Óâĉĉ ĉß³ ĉ Ì³æßÓÊ ĉÌ «ÓϟD³ ÓßÊíÌ ßÓâÌ³íþÓ

VÓÌ³ ĉ³ÊÂ³ϙþ«Óĉ³Ì°ÓϙͰͰÓͱͳϙͰͰ

ÓĄþí ÅæÂ³ Ó ¿Ëò¿ âďþÌ³ ČÌ³ ÓßÊíÌË ³¿©ϟ

tíÓâÂ³ϙþ«Óĉ³Ì°ÓϙͰͰÓͱͳϙͰͰ

D³ ÓßÊíÌË ³¿Ó ¿Ëò¿ ϙ

âÓĄϙþ«Óĉ³Ì°ÓϙͰͰÓͱͳϙͰͰ

Ϙ

ßÓ³ÌªÓâËÓþÌ³  ÓæÓĄ òßâþÌ³ÓÌ ¿ Ó ËÓČÅ³þÓĐ³° æÂÓ-

ĉþâíÂ³ϙþ«Óĉ³Ì°ÓϙͰͰÓͱͳϙͰͰ

âĉĄæíÌ³ ĉ ßÓÅòÓþÌĄ° Ë íÓ âÓĉþ³ĉĄþÌ³ æßÓâďþϚ

V³íÂ³ϙþ«Óĉ³Ì°ÓϙͰͰÓͱͳϙͰͰ

þæĉĉ «ďÅÌÓĐ³Ë ³¿³ÓâĉÂÓâĉĄĐ³°ĉí «ÓþĄÌ³Â¿Ą°Ϛ
Ϙ

ßâĉĄ«ÓíÓþÌ³  ßâÓ¿ Âíò òËÓþĄ Ó Ë ³¿© Åò þÌ³ÓæÂò

hËďþæ³©Ìþ³ĉĄí©ϙњʹͳͲНͶʹͷЄЄͶͰ

Óßâĉ ßâÓþĉ Ì³ Ë ³¿³Ϛ

J ßÓÌ³ ĉ³ÊÂò Ó ß³íÂò Ó «Óĉ³ÌĄ
ϙͰͰЄͱͰϙͰͰ

Ì³ ¿ æíĔÌÌæÓþÌ ĉ ĐâÓÂďþÓíâĉĄËÌĄ°ÓVÓþ³íòJÅÂòæÂ³ «Óϟ
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Inwestycje drogowe
Remont drogi serwisowej do Olkusza
Dzięki zabiegom Wójta Gminy Bolesław i przychylności GDDKiA
oddział w Krakowie trwa remont ostatnio dość rzadko używanej
drogi serwisowej, która połączy się z nowo powstałym w tym roku
ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż DK 94, umożliwiając bezpieczne
przejście lub przejechanie rowerem do samego Olkusza.
Jej powstanie na tym odcinku znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zabezpieczy możliwość ruchu
pojazdów w przypadku konieczności dojazdu służb ratunkowych.
Inwestycja jest w całości ﬁnansowana i realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie.
Oświetlenie kolejnych przejść dla pieszych na krajówce gotowe
Zgodnie z porozumieniem zawartym z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 zlecono zaprojektowanie i budowę nowoczesnego oświetlenia 4 przejść dla pieszych
(4 pasy ruchu) na drodze krajowej 94 w rejonie skrzyżowań w Krzu
(między Podlipiem a Krzem) i Krzykawa (przy zjeździe na ul. Nową).
Doświetlone przejścia niewątpliwie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych na drodze krajowej.
Budowa obwodnicy Bolesławia rozpoczęta
W październiku 2021 roku rozpoczęła się inwestycja prowadzona
przez Zarząd Drogowy w Olkuszu pn. „Budowa nowej drogi (od DP
1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bu-

KRZYKAWA

KRZE

Inwestycja, która zakończy się w przyszłym roku, będzie kosztować nieco ponad 7,5 miliona.
Należy zaznaczyć, że kosztorys inwestorski inwestycji opiewał
na kwotę 12.838.120,16 PLN.

kownie) na terenie Gminy Bolesław. To planowana obwodnica Bole-

Ponieważ inwestycja zlokalizowana jest na terenie należącym

sławia, na którą Wójt Gminy Bolesław pozyskał środki z Rządowego

do ZGH „Bolesław”, Spółka podjęła uchwałę w sprawie nieodpłat-

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.000.000 zł.

nego przekazania działek pod budowę wyżej opisywanej drogi. To

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę nowej jezdni
długości blisko 1,9 km, budowę skrzyżowania zwykłego z ul. Parko-

niewątpliwie przyczyni się do znacznego zmniejszenia kosztów realizowanego zadania.

wą, budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym na połączeniu z ul. Ko-

Nowa droga wybudowana poza terenem zabudowanym nie tyl-

lejową w Bukownie, budowę poboczy, rowów przydrożnych, przepu-

ko odciąży centrum Bolesławia z ruchu samochodów ciężarowych,

stów, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz zjazdów

a w części również osobowych, ale również wpłynie na skomuniko-

publicznych.

wanie uprzemysłowionej części gminy z drogą krajową 94 i otworzy

Najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu przetargowym złożyła ﬁrma TRANZIT Sp. z o.o.

nowe tereny dla rozwoju gospodarczego.

PLAN ORIENTACYJNY
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nym momencie każdy mówił coś i więcej było mówiących niż
słuchających.
Cóż, niegdysiejsze „imieniny u cioci” przeniosły się na różne sfery
życia.
Żyjemy w śmietniku informacyjnym, który wychodzi z nas, wchodzi

Pisane na paragonie

przez nasze uszy.
Gdzie cisza, tam człowiek zaczyna czuć się jakoś niezręcznie. Musi
i to koniecznie gdzieś w tle wyć telewizor, radio, pod ręką zawsze telefon z dostępem do Internetu.
Słuchanie to sztuka, której opanowanie z pewnością poprawi Twoje

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie

relacje z innymi, zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Pa-

mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.”

miętaj, że słuchanie jest częścią życia i wszyscy możemy pracować

Hans Georg Gadamer

nad doskonaleniem tej kluczowej umiejętności.
Mało kto potraﬁ tak naprawdę słuchać. Nie wiemy, jak powinniśmy

Kiedy żona robiła poranne kanapki, to równiutko rozkrajała

to robić w prawidłowy sposób. Nikt nas tego nie uczy ani w domu,

bułkę na pół i zawsze mężowi dawała swoją ulubioną, dolną połów-

ani w szkole. Słuchanie nie jest tylko milczeniem w trakcie wypo-

kę – taki gest miłości – a sobie zostawiała „górę” bułki, za którą nie

wiedzi drugiej osoby Nie jest także myśleniem o swojej wypowiedzi,

przepadała. Za to on najbardziej lubił „górę” bułki i też w ramach

gdy druga osoba mówi. Nie chodzi też jedynie o kiwanie głową i po-

gestu poświęcenia oddawał jej tę swoją ulubioną część, a dla siebie

takiwanie w trakcie wypowiedzi swojego rozmówcy. Rozmowa nie

brał dół, na który tak naprawdę nie miał ochoty. W końcu po wie-

polega tylko na mówieniu, ale też na słuchaniu i... milczeniu. Bądź

lu latach podczas ognistej

cierpliwy. Nie przerywaj,

sprzeczki wykrzyczał jej,

nie kończ za kogoś zdań

że ona zawsze daje mu

ani nie zmieniaj tematu.

tą marną dolną połówkę

Jednak, kiedy występuje to

bułki, która mu w gardle

nagminnie, jest to odbiera-

wprost stawała, a on przez

ne jako brak szacunku do

całe życie oddaje jej naj-

cudzych słów, a także duży

lepszą część, żeby czuła się

nietakt. Nikt bowiem nie

uhonorowana i doceniona..

lubi, kiedy ktoś mu przery-

W efekcie obydwoje jedli

wa, zwłaszcza w momen-

coś czego nie lubili pomimo

cie, kiedy sedno opowieści

tego, że oboje próbowali się

nie zostało jeszcze powie-

nawzajem uszczęśliwić.

dziane. Wycisz myśli i zi-

A wystarczyło tylko poga-

dentyﬁkuj się z rozmówcą.

dać, aby każdy wcinał ulu-

Spróbuj spojrzeć na świat

bioną część bułeczki.

z jego punktu widzenia. Co

Czytelniku! Nie daj się nabijać w… bułkę!

ty byś czuł, gdybyś znalazł się na jego miejscu?

Ludzie się nie słuchają. Oni się …przesłuchują.

i pozwalają mówić innym.

W najlepszym razie wymieniają na informacje.

Współczesna psychologia powiada, że jedyną metodą, która umożli-

- Ale miałem sen…

wia spotkanie świata jednej osoby ze światem drugiej, jest tak zwa-

- Ja tak samo…

na efektywna komunikacja. Słuchanie innych to pierwszy krok to

- Źle się dziś czuję

tego, by być słuchanym. Dzisiaj tym darem jest dar słuchania, dar

- A ja to dopiero się fatalnie czuję.

poświęconego czasu, dar uważności. To zadanie trudne, ale nie nie-

Prawdziwa rozmowa to nie przesłuchanie, wywiad, dyskusja czy po-

możliwe. John Stewart w książce „Mosty zamiast murów” (2008,

lemika.

PWN) przekonuje, że umiejętność słuchania to połowa sukcesu

Komunikacją nie będzie więc rozmowa równoległa, kiedy dwie oso-

w komunikacji. Osądzanie i szuﬂadkowanie powodują, że rozmówca

by mówią do siebie o ważnych sprawach, ale nie słuchają się nawza-

musi koncentrować się na obronie poczucia własnej wartości i nie-

jem. Do rozmowy, jak i do tanga, potrzeba dwojga. Niestety dziś nie

ustannie czuje się winny.

tylko kultura, ale umiejętność rozmowy zanika. Najgorsze jest to,

Czytelniku! Nie daj się nabijać w… bułkę! Nie serwuj też jej lepszych

że ludzie nie potraﬁą słuchać. Wsłuchać się w drugiego. Dialog? Do

połówek po swojemu, bo często tylko wydaje Ci się, że robisz coś dla

niego potrzebne jest zasłuchanie w drugiego człowieka. Dobry słu-

czyjegoś dobra.

Zauważ, że ludzie na wysokich stanowiskach zazwyczaj słuchają

chacz nie zawsze milczy podczas słuchania. Zdarza się, że przerywa,
subtelnie, najczęściej jeżeli chce o coś zapytać. Niestety najczęściej
jesteśmy zarówno słuchani jak i słuchamy tylko pozornie.
Każdy z nas pamięta pamiętne „imieniny u cioci”, na których w pew-
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Rozstrzygnięcie konkursu ,„Bezpiecznie i zdrowo dzięki ekologicznym
środkom transportu i komunikacji”

W

dniu 19 października br. odbyło się uroczyste wręczenie

w

projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska

nagród w konkursie „Bezpiecznie i zdrowo dzięki ekolo-

w zdrowej atmosferze”,

gicznym środkom transportu i komunikacji” organizowanym
przez Urząd Gminy Bolesław w ramach Europejskiego Tygodnia

w

Gminy Bolesław,

Zrównoważonego Transportu (ETZT).

w

Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o.,

w

Ministerstwa Infrastruktury w ramach kampanii związanej

Celem konkursu było propagowanie świadomości ekologicznej

z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu.

oraz promowanie ekomobilności, czyli ruchu pieszego, komunikacji
rowerowej, transportu publicznego, a także pojazdów elektrycznych.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do

Nagrody i upominki w konkursie „Bezpiecznie i zdrowo dzięki

aktywnego uczestnictwa w kolejnych edycjach ETZT. Wszystkie

ekologicznym środkom transportu i komunikacji” zostały sﬁnan-

prace zostały udostępnione na stronie: h ps://www.facebook.com/

sowane ze środków:

Boleslawwzdrowejatmosferze/ do której odwiedzenia zapraszamy.

Miej obraz osoby niewidomej
Na terenie gminy Bolesław we wrześniu

Trzeba pamiętać, że niepełnosprawność

w dwóch placówkach oświatowych, tj. w Ze-

nie ogranicza i że jest miejsce dla tych ludzi

spole Przedszkolno-Szkolnym w Krzykawie

wśród nas.

i Przedszkolu w Bolesławiu został zaprezen-

Serdeczne gratulacje dla Łukasza Baru-

towany innowacyjny projekt pn. „Miej obraz

cha, który w dniu 16 września 2021 r., został

osoby niewidomej”, którego inicjatorem jest

uhonorowany Medalem Komisji Edukacji

Fundacja Wygrajmy Razem. Zajęcia z dzieć-

Narodowej za szczególne zasługi dla oświa-

mi prowadził Łukasz Baruch i Karolina Że-

ty i wychowania młodego pokolenia, m.in.

lichowska. Przedszkolaki i dzieci z pierw-

za realizację projektu pn. „Miej obraz osoby

szych klas miały okazję poznać i zrozumieć

niewidomej”.

świat osoby niewidomej poprzez: porusza-

Więcej działań podejmowanych przez

nie się za pomocą białej laski, naukę bycia

Fundację można zobaczyć na ich stronie:

przewodnikiem czy testowanie urządzeń

www.fundacjawygrajmyrazem.pl

wspomagających osoby niewidome, m.in.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Pietraszko

przy nalewaniu gorących napojów, rozpoznawaniu dnia i nocy, kolorów itp. Dzieci poznały też litery Brajla i tyﬂograﬁkę, za pomocą których komunikują się osoby niewidome
i niedowidzące. Projekt ma również na celu
uwrażliwianie młodego pokolenia pokolenie na niepełnosprawność w otaczającym
go świecie oraz nauczenie bycia otwartym
na inne grupy żyjące w naszym otoczeniu.
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Katarzyna Puzyńska – Martwiec

Magdalena Witkiewicz – Wizjer

Martwiec to trzynasty tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipo-

Nowa ekscytująca powieść Magdaleny Witkiewicz, jednej z najpo-

wa. Opowieści o Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kry-

pularniejszych polskich pisarek. „Wizjer” to znakomity, trzymający

minału i powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem psycho-

w napięciu thriller, który od samego początku wciąga w genialną in-

logicznym. Niewielki lokalny autobus wyrusza swoją standardową

trygę, nie raz zaskoczy i sprawi, że na nowo spojrzysz na otaczającą

trasą, ale nie dociera do celu. Po kierowcy i pasażerach nie pozostaje

cię rzeczywistość – zarówno tę realną, jak i wirtualną.

żaden ślad. Jakby rozpłynęli się w powietrzu. Po jakimś czasie jedna

W życiu Laury, młodej samotnej matki, zaczynają dziać się niewia-

z podróżnych wraca. Nic nie pamięta i nie umie powiedzieć, co się

rygodne rzeczy. Niektórzy znajomi znikają bezpowrotnie bez zapo-

wydarzyło. Kiedy w końcu zaczyna przypominać sobie fragmenty

wiedzi, inni ulegają dziwacznym wypadkom bądź popełniają samo-

zdarzeń, zostaje zamordowana. Aspirant Daniel Podgórski po raz ko-

bójstwa. Czy podejrzana seria wydarzeń w jej życiu ma jakiś związek

lejny próbuje rozwiązać sprawę, która wstrząsnęła niewielką wsią.

z pracą, którą kobieta wykonuje, czyli projektowaniem i prognozowaniem zachowań oraz potrzeb konsumentów? Czy istnieje „ktoś”,
kto nami steruje? Kto to jest? No i najważniejsze – po co to robi?

Remigiusz Mróz – Wybaczam Ci
Mistrz kryminału, najbardziej poczytny Polski autor i jego nowa powieść.
Ina Kobryn prowadzi spokojne, uporządkowane życie. Spełnia się
w pracy, wraz z mężem stara się o dziecko i właściwie nie ma powodów do zmartwień. Wszystko zmienia się, gdy pewnej nocy siada
przed laptopem i dostrzega, że mąż nie wylogował się ze swojego
konta na Facebooku. Jej wzrok pada na krótką wiadomość o treści
„wybaczam ci”, pochodzącą od nieznajomej dziewczyny. Bagatelizuje
sprawę, ale gdy budzi się rano, okazuje się, że nadawczyni popełniła
samobójstwo. Ina stara się odnaleźć wiadomość, ta jednak znika bez
śladu. Mąż zaś twierdzi, że nie ma pojęcia, kim jest dziewczyna, która
odebrała sobie życie, ani co stało się z wiadomością. Ina zaczyna odkrywać, że to nie jedyna tajemnica, którą ukrywa przed nią partner.

1500 egz.
1500 egz.
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