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O tym , że: ” Muzyka to jedyny język prze-
kazu, który jednoczy wszystkie kraje 
i wszystkie kultury, dzięki niej można 
skleić stłuczone na tysiące kawałków 

lustro, w którym wszyscy możemy zobaczyć 
się i zrozumieć nawzajem….”
można było przekonać się  w niedzielę, 14 
stycznia 2018 roku  czyli dniu, w którym od-
był  się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. 

Już od 26 lat Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy Jurka Owsiaka  działa, by pomagać dzie-
ciom i seniorom!  Jego „Siema!” i „Do końca 
świata i o jeden dzień dłużej!” znamy wszyscy.
Ten polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, 
założyciel i prezes zarządu Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy dotarł ze swoim 
dziełem także w nasze progi! W Bolesławiu już 

I znów zagrali w Bolesławiu!
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po raz 6 włączono się do pomocy! Podobnie jak 
w latach ubiegłych, Bolesławski Sztab WOŚP 
został zarejestrowany przy naszym Centrum 
Kultury. 

Wydarzenia z nim związane odbywały się w bo-
lesławskim dworku. Co przygotowano w tym 
roku?
Szef Sztabu Piotr Szlęzak i Dyrektor Centrum 
Kultury Barbara Rzońca (inicjatorka i pierwsza 
szefowa bolesławskiego Sztabu) powitali wszyst-
kich gości, przypomnieli po co i dla kogo grano.
Celem 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy jest wyrównanie szans w leczeniu 
noworodków. Jerzy Owsiak wyjaśnił, że chodzi 
przede wszystkim o dostarczenie najnowocze-
śniejszego sprzętu ratującego życie noworodków  
szpitalom I stopnia będących podstawowymi 
placówkami zdrowia. Dzięki temu w trudnych 
przypadkach nie trzeba będzie zawozić dziecka 
do specjalistycznych szpitali, które często są bar-
dzo oddalone od miejsca zamieszkania chorego.

Muzyka ma koronę w niebie, ale korzenie 
w ziemi. Pediatria Polska „stoi” na sprzęcie od 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do-
świadczają  tego lekarze ratując życie, doświad-
czają matki przebywające z chorymi dziećmi 
w oddziałach noworodkowych, niemowlęcych, 
chirurgicznych i onkologicznych….

*Tradycją  przedszkolaków i uczniów z terenu  
naszej Gminy stał się występ w czasie kolejnych 
finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Nie mogło więc zabraknąć ich  w tym roku!  
Zagrano, zaśpiewano, zachwycono…
W niedzielę w dworku zaprezentowali swój 
program artystyczny. Były pokazy umiejętno-
ści, zdolności i talentów : bolesławskich przed-
szkolaków z Przedszkola Barbórka i uczniów 
z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzyka-
wie,uczniów  Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, 
młodych artystów z Zespołu Przedszkolno-
-Szkolnego w Podlipiu. Do pamięci wielu przej-
dzie pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany 
przez OSP Bolesław i OSP Podlipie. Młodzi 
artyści  zespołów CK Psotki i kropka.pl zachwy-
ciły zebranych barwnym występem. A piosenki 
na życzenie wyśpiewała ich instruktorka Iwona 
Pilarz. Każdy mógł wylicytować swoją ulubioną 
piosenkę i zadedykować ją wybranej osobie. 
Pokaz możliwości Studium Tańca La Cultura 
także pozostanie w wielu wspomnieniach. 
Pod czujnym okiem dyrektor Centrum Kultu-
ry  Barbary Rzońca odbyła się główna licytacja 
gadżetów orkiestrowych. Były zegary, koszulki 
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z logo Orkiestry ale także ciekawe przedmioty 
darczyńców, chociażby piękne obrazy ,zestaw 
otwieraczy, piłka z autografami, koszulka z au-
tografem Piszczka. 
W ciągu poprzednich 25 Finałów WOŚP Or-
kiestra zebrała na wsparcie polskiej medycyny 
sumę ponad 825 mln PLN. Przypomnijmy iż 
w roku 2017 w Bolesławiu wszystkie puszki zo-
stały zapełnione, co dało nam łączną kwotę aż 
21 507,47 zł! 
Przez cały dzień na ulicach można było  spotkać 
wolontariuszy z puszkami, którzy za wsparcie 
akcji nagradzali  legendarnymi już, charakte-
rystycznymi czerwonymi serduszkami. Pienią-
dze zebrane podczas tegorocznej akcji zostaną 
przeznaczone na wyrównanie szans w leczeniu 
noworodków. Serdecznie dziękujemy naszym 
wolontariuszom. Na rzecz Orkiestry pracowali:
Szymon Łaskawiec, Emilia Michalik, Paulina 
Czarnota, Weronika Sioła, Zofia Szymczyk, An-
gelika Zawodzińska,  Milena Szałwińska, Natalia 
Nowicka, Weronika Kilian,  Klaudia Kucharek, 
Aleksandra Czyż, Angela Kaczmarzyk, Wiktoria 
Krzystanek, Ania Materka, Julia Dziura, Kami-
la Grybska, Paulina Stachura, Szymon Wandor, 
Wiktoria Małecka, Adrianna Wiślak, Miłosz 
Cebo, Emilia Bonecka, Jakub Juranek, Kinga 
Szlęzak, Roksana Kałkus, Julia Dąbek, Barbara 
Michalik,  Dawid Szewczyk, Gloria Skubis, Gra-
zia de Gregorio. Przez cały Finał artystów, wolon-
tariuszy i organizatorów wspierali (lubiący sobie 
…zagrać) wójt Gminy Krzysztof Dudziński i za-
stępca wójta Krystyna Kowalewska.
Cóż, muzyka ma swą koronę w niebie… Nie dzi-
wi więc, że o  godzinie 20.00 jak co roku wysłano 
Światełko do Nieba. Taka tradycja ma być sym-
bolicznym gestem ludzi dobrej woli: Światełko 
do Nieba może wysłać każdy, machając świeczką, 
zapalniczką czy też zimnymi ogniami…

Na znak tego, że Orkiestra rozpaliła serca i port-
fele  mieszkańców Gminy Bolesław o  godzinie 
20.00 w bolesławskim parku wystąpiła (wraz ze 
znajomymi z grupy Ogniowej O-PAL)  Joanna 
Kajda… tańcząc z ogniem.  

Beata Bazan-Bagrowska

Kwota zebrana w 2018 roku  
przez nasz Sztab: 

35 267,24 zł
Dziękujemy, że byliście z nami!!!

Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!!!
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ROLNIKU, 
od tego roku  
wniosek o dopłaty 
tylko przez  
Internet

O d 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się 
o dopłaty bezpośrednie. Wnioski  składane 
będą w formie elektronicznej. Służy do tego 
aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca 

na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa służyć 
będzie pomocą techniczną, przeprowadzi też w gminach 
szkolenia z obsługi aplikacji. Od 15 marca w siedzibach 
ARiMR dostępne będą stanowiska internetowe, przy któ-
rych rolnicy będą mogli z pomocą pracowników skorzy-
stać z aplikacji eWniosekPlus.

Pomocą będą służyć też instytucje i organizacje rolnicze, 
w tym Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Zamiast wniosku  

można złożyć Oświadczenie 
W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności 
bezpośrednich możliwe będzie złożenie Oświadczenia, 
w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu 
z wnioskiem z 2017 roku. Formularz Oświadczenia do-
stępny będzie na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Termin składania oświadczeń wyznaczonood 15 lutego 
do 14 marca2018 r.
Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać rolnik, 
w którego gospodarstwie powierzchnia gruntów ornych 
wynosiła mniej niż 10 ha i ubiegał się w 2017 roku:

 jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, 
płatność dodatkową lub

 płatność do owiec i kóz lub
 płatność niezwiązaną do tytoniu lub
 wypłatę pomocy na zalesianie lub
 przyznanie płatności ONW lub przyznanie premii pie-

lęgnacyjnej i premii zalesieniowej.

Informacje dotyczące eWniosku i Oświadczenia
 w Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych 

ARiMR 
 na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
 pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84.  
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Na nartach ze… stawów osadowych 
Bez górnictwa (niepewna) ryzykowna przyszłość

G órnictwo kruszcowe w rejonie Olkusza musi istnieć! Od wieków stanowi o sile i bogactwie regionu – powiadają w okolicy. 
Bez hutnictwa cynku i ołowiu Bukowno, Bolesław i sąsiednie miejscowości tracą fundament – dodają inni. Sprawa jest oczy-
wista. Wysoka pozycja zachodniej części powiatu olkuskiego w hierarchii dobrobytu małopolskich gmin została ufundowana 
na swoistej symbiozie wydobywania i przetwarzania rud cynku i ołowiu. Powyższa zasada sprawdza się od stuleci. Należy 

zrobić wszystko, aby obowiązywała nadal.  

Siłą regionu ZGH 
”
Bolesław”

ZGH „Bolesław” S.A. są aktualnie jedynym w Polsce i w tej części 
kontynentu producentem cynku i ołowiu. Potężne przedsiębior-
stwo wytwarza blisko 7 procent Zn w Europie. Stabilną, dobrze 
płatną pracę znajduje w Grupie Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. 
ok. 3400 pracowników. W bliższym i dalszym sąsiedztwie trudno 
znaleźć firmę równie wielkiej skali. Znajdująca się obecnie w zado-
walającej kondycji spółka staje u progu kolejnej fazy rozwojowej, 
wynikłej ze sczerpywania złóż Kopalni Pomorzany. Warto w tym 
miejscu przybliżyć historię poprzednich etapów. 
U zarania ZGH „Bolesław”, w roku 1958, produkcję cynku i oło-
wiu oparto wyłącznie na zasobach rudnych pochodzących z Ko-
palni Bolesław. Z czasem rosnące zapotrzebowanie na Zn i Pb 

wymusiło dalsze poszukiwanie i eksploatację kolejnych złóż, co 
zaowocowało budową nowych kopalń: Olkusz – w roku 1968 
i Pomorzany  - w roku 1974. Ostatnia z wymienionych prowa-
dzi nadal eksploatację pokładów, jednak jej zasoby znajdują się 
na wyczerpaniu. Realny termin ostatecznego zamknięcia Kopal-
ni Pomorzany przypadnie najprawdopodobniej na przełomie lat 
2020/2021. 

Od kilkunastu lat kierownictwo ZGH „Bolesław” S.A. zda-
wało sobie sprawę ze stanu zasobów bazy surowcowej spółki. 
Przewidując narastające ograniczenia w pozyskiwaniu własne-
go kopalnianego wsadu do ZGH-owskich hut, wdrożono plan 
alternatywnego zaopatrzenia surowcowego. Postawiono na wy-
sokozaawansowane technologie recyklingowe. Uzyskane rezul-
taty zaskoczyły największych producentów cynku na świecie. 
Obecnie około 35 procent wsadu do huty cynku w Bukownie 
pochodzi z pyłów stalowniczych. Rozpoczęto także wtórny prze-
rób odpadów poflotacyjnych, co stawia spółkę ZGH „Bolesław” 
w pozycji lidera innowacyjności oraz – co niezmiernie istotne – 
działań proekologicznych. 

Stanisław Sienicki - „Opis drogi żelaznej Iwangrodzko-Dą-
browskiej” - „Drukarni S. Orgelbranda i Synowie”. Warsza-
wa – 1885 rok.

„(…) W powiatach: olkuskim i będzińskim, formacja tria-
sowa ma wielkie znaczenie pod względem geologicznym, 
ponieważ zawiera obfite zapasy rud cynkowych, błysz-
czu ołowianego i rudy żelaznej. Z rud cynkowych na-
potykają tutaj: galman (krzemian cynku) w odmianach 
zwany czerwonym galmanem i biały galman; szczególnie 
zaś są bogate w cynk brunatne żeleziaki. (…) Pod Olku-
szem występują najznaczniejsze procentowo (14%) żyły 
galmanu, a nadto galman otrzymują z olbrzymich od-
wałów, które pozostały po dawnych robotach. (…) Już  
w XIII wieku Olkusz słynął z rozwiniętego kopalnictwa rud 
ołowiu srebrnonośnego i zaliczonym był do przedniejszych 
miast kraju. Życie przemysłowe kwitło.”
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Wsad naturalny niezbędny

Intensywne poszukiwania technologiczne, zdążające do stopnio-
wego eliminowania kopalnianego surowca przy produkcji cynku 
na rzecz wsadu pochodzącego z wtórnego przerobu, mają swoje 
ograniczenia. Obecnie wydaje się, że trudno będzie przekroczyć 
granicę 50 procent. Oznacza to, że aby zabezpieczyć efektywne 
funkcjonowanie huty, należy posiadać połowę wsadu naturalne-
go, siarczkowego z rud cynkowo-ołowiowych. 

Powie ktoś, że w otwartym świecie, w warunkach globalnej go-
spodarki, można bez problemów kupić koncentrat. To prawda. 
Oferentów można znaleźć. Jednak międzynarodowy rynek rządzi 
się swoimi prawami, podlega koniunkturze. Raz ceny są dostęp-
ne, innym razem umiarkowane, a niekiedy za wysokie. I rodzi się 
problem. Bowiem producent cynku uzależniony od zewnętrz-
nych dostawców surowca naraża się na wahania koniunkturalne, 
ryzyko utraty stabilności – zjawisko groźne dla firmy i jej załogi. 
O tym w Bukownie wiedzą doskonale. Stąd intensywne starania 
kierownictwa firmy idące w kierunku zapewnienia własnej bazy 
surowcowej po przewidywanym na początek przyszłej dekady za-
mknięciu Kopalni Pomorzany. Takie alternatywne rozwiązanie 
istnieje. Jest nim projekt Laski, czyli podjęcie eksploatacji złoża, 
wprawdzie niezbyt bogatego, jednak w obecnej sytuacji opłacal-
nego. W rejonie Lasek rozpoznano i zbilansowano złoże zawiera-
jące ok. 10 mln ton rudy o zawartości ok. 3 proc. Zn i 0,5 proc. 
Pb.  Zalet inwestowania w ten projekt jest kilka. Po pierwsze - 
pozyskanie własnej bazy surowcowej na kolejnych 15 lat, czyli 
uniezależnienie ZGH od wahań cenowych na rynku surowców; 
po drugie – utrzymanie kilkuset miejsc pracy; po trzecie – konty-
nuacja działalności górniczej w regionie olkuskim z jej fachowym 
zapleczem. Wymienione czynniki wpływają na stabilizację Za-
kładów Górniczo-Hutniczych, tworzą perspektywy sprzyjające 

podjęciu kolejnych wydobywczych wyzwań w przyszłości, choć-
by w okolicach Zawiercia i Ogrodzieńca.

Laski realne, ale…
Dlaczego Laski? „– Bo to przede wszystkim projekt realny pod 
względem technicznym” – odpowiada Członek Zarządu ZGH 
„Bolesław” S.A. Paweł Grzebinoga. Dyrektor techniczny i Kie-
rownik Ruchu Zakładu Górniczego spółki informuje ponadto, 
że „ - Eksploatację zlokalizowanych w Laskach rud cynkowo-oło-
wiowych można by prowadzić przy wykorzystaniu infrastruktury 
Kopalni Pomorzany, bez konieczności budowy nowego zakładu 
górniczego. Toteż na powierzchni żadne zmiany by nie zaszły. 
Realnym jest, aby eksploatację złoża prowadzić z szybu „Dą-
brówka” oddalonego od Lasek o ok. 3,5 km. Należałoby z naj-
niższego poziomu, 180 m n.p.m. poprowadzić trzy chodniki: 
odstawczy-torowy do transportu rudy, chodnik wodny odprowa-
dzający wodę do komory pomp na Pomorzanach, gdzie pracuje 
20 wydajnych urządzeń ekspediujących wodę na powierzchnię 
oraz chodnik wentylacyjno-transportowy połączony z upado-
wą „Franciszek”. Przy szybie „Dąbrówka” posiadamy niezbędną 
do pracy kopalni infrastrukturę oraz bogate zaplecze: budynki 
administracji, szatnie i pomieszczenia socjalne dla załogi. Wyko-
rzystując upadową „Franciszek” łatwo można przetransportować 
w kierunku nowych wyrobisk niezbędne urządzenia, maszyny, 
sprzęt i załogę.”

Podjęcie eksploatacji nowego źródła pozyskiwania surowca wy-
daje się dla spółki ZGH strategiczną koniecznością. To wszyst-
ko prawda. Jednak warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie 
dodatkowego miejsca deponowania odpadów poflotacyjnych. 
Sytuacja jest więc zero jedynkowa. Bez możliwości niewielkiej 
rozbudowy stawów osadowych projekt Laski nie ruszy. 

Andrzej Wierzbicki -  „Żywy Lewiatan”- wspomnienia 
spisane w latach pięćdziesiątych XX wieku. 

 „W przeciwieństwie do sąsiadującego Miechowskiego z jego 
żyzną, przewiewną glebą, Olkuskie, bogate w kruszce, było 
ubogie w gleby. Albo piach - słynna Pustynia Błędowska - 
albo ziemie na skalnym, wapiennym podłożu, produkt kru-
szenia tych skał, ale o dziwo, prawie doszczętnie pozbawiony 
wapna, które zostało wypłukane w głąb. Tylko bujne lasy 
świerkowe radziły sobie z tym brakiem. Ziemia wydarta la-
som była zimna, martwa, nieprzewiewna, nieczynna.” 

Andrzej Wierzbicki - prezes Centralnego Związku Polskiego 
Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, poseł na sejm 
II Rzeczpospolitej, przewodniczący polskiej Delegacji Eko-
nomicznej na konferencję pokojową w Paryżu w 1918 roku. 
W latach 1919–1945 Andrzej Wierzbicki był właścicielem 
majątku Domaniewice (parafia Bydlin): folwarku, lasów, 
stawów rybnych.
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Propozycja płynie z ZGH 

Eksploatacja rud cynkowo-ołowiowych i produkcja koncentratu 
jest nierozerwalnie związana z procesami flotacyjnymi, w trakcie 
których powstają odpady. Przez dziesięciolecia kierowano je na 
tzw. stawy osadowe. Obecnie rzeczone stawy – własność ZGH 
„Bolesław” - zajmujące ponad 110 ha, są zlokalizowane w strefie 
przemysłowej na terenie gminy Bolesław. Sąsiadują ze składowi-
skiem odpadów komunalnych należącym do gminy i kopalnią 
dolomitów spółki „Boltech”. Obok znajduje się teren – ok. 15 
ha, po dawnej odkrywce „Ujków”. Jej dno i góra zostały przed 
laty, siłami ZGH „Bolesław”, fachowo uszczelnione, wypełnione 
i zrekultywowane zgodnie z wymogami ekologii. Obecnie wła-
dze spółki chciałyby właśnie ten teren wykorzystać pod budowę 
nowego stawu. 

Wstępny plan zakłada stworzenie na obszarze dawnej odkrywki 
„Ujków” nowego miejsca dla odpadów poflotacyjnych. Byłby on 
eksploatowany przez lat 5 do wysokości ok. 40 metrów powy-

żej obecnego terenu. Stanowiłby rodzaj buforu umożliwiającego 
niezakłóconą działalność ZGH „Bolesław”, podczas której spół-
ka wytwarza i równocześnie powtórnie przerabia odpady poflo-
tacyjne, produkując z nich koncentrat dla huty. Ta dodatkowa 
powierzchnia dla odpadów jest niezbędna dla pełnego wyko-
rzystania mocy przerobowych nowoczesnej instalacji wtórnego 
przerobu, która obecnie wykorzystuje ledwie 1/3 swoich moż-
liwości. 

Reasumując: eksploatacja złoża Laski, nowy staw osadowy, 
zwiększona produkcja koncentratu z przerobu odpadów poflota-
cyjnych – to elementy niezbędne. Dopiero po spełnieniu wszyst-
kich tych warunków całość się domyka.

W rękach Rady
Budowa nowego stawu osadowego, na dawnej odkrywce „Uj-
ków”, wymaga zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Bolesław. O zgodę na realizację przedsię-
wzięcia ubiega się ZGH „Bolesław” S.A. Argumentów na rzecz 
zmiany Planu jest co najmniej kilka. Większość można wyczytać 
w niniejszym tekście. Ponadto dodać warto, że nowy staw osado-
wy w żaden sposób nie zakłóci porządku przestrzennego i środo-
wiskowego tej części gminy. 

Wnioskując do Rady Gminy Bolesław o zgodę na powiększenie 
obszaru deponowania odpadów poflotacyjnych spółka ZGH 
„Bolesław”  dodatkowo argumentuje dbałością o społeczne po-
trzeby mieszkańców oraz zwiększeniem atrakcyjności gminy 
i wykreowaniem nowych form aktywności. Za wymienionymi 
ogólnikami kryją się konkrety. Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. 
deklaruje, że po zakończeniu 5-letniej eksploatacji nowego sta-

Państwowy Instytut Geologiczny - „Rudy cynku i ołowiu” – 
2010 rok. 

„Tradycyjnym obszarem występowania złóż rud cynku i oło-
wiu o znaczeniu przemysłowym jest północne i północno-
-wschodnie obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowe-
go. (…) Region śląsko-krakowski uważany jest za największy 
na świecie obszar wystąpień złóż Zn-Pb tzw. typu doliny rze-
ki Missisipi (ang. Missisipi Valley type – MVT). (…) Złoża 
rejonu – zawierciańskiego nie są dotychczas eksploatowane.”
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wu, posadowionego na dawnej odkrywce „Ujków”, przystąpi nie-
zwłocznie do rekultywacji zachodniej części stawów osadowych 
odpadów poflotacyjnych. Teren zyska atrakcyjną zieloną szatę 
roślinną. Na wszystkich półkach po nawiezieniu ziemi będą za-
sadzone drzewa. Na górnej powierzchni powstanie ekologiczna 
strefa produkcji zielonej energii: fotowoltaika, wiatraki nowego 
typy, natomiast tereny obok i poniżej zostaną oddane we włada-
nie ludziom aktywnym, miłośnikom sportu i rekreacji. Latem 
królować tu będą różne formy joggingu czy zjazdy i wycieczki 
rowerowe, z kolei zimową porą - narty. 

Fachowcy twierdzą, że zbocza stawów osadowych pasują jak 
ulał pod zjazdową trasę narciarską o długości ponad 500 m. Wy-
obraźnia podpowiada, że w nieodległej przyszłości istnieje szansa 
na stworzenie w Bolesławiu ośrodka podobnego do tego z okolic 
Bełchatowa. Dlaczego nie?!  Wszystko w rękach Rady Gminy. 
Wydaje nam się, że propozycja docelo-
wej rekultywacji stawów osadowych jest 
już od pewnego czasu bardzo oczekiwana 
przez lokalną społeczność i przez Pana 
Wójta Krzysztofa Dudzińskiego, który 
wielokrotnie zwracał Zarządowi ZGH 
uwagę na potrzebę rozwiązania tego pro-
blemu.  

*
Tysiące mieszkańców ziemi olkuskiej: 
Ci z Bolesławia, z Bukowna i z okolicz-
nych gmin z górnictwem cynku i ołowiu, 
z hutą „Bolesław” związali swoje zawo-
dowe życie. Magnesem okazały się: sta-
bilna praca i przyzwoite zarobki, dbałość 

przedsiębiorstwa o społeczne potrzeby mieszkańców. Tak było 
w przeszłości, podobnie jest i teraz. 

Toteż obecnie nie budzi zastrzeżeń stwierdzenie, że liderowanie 
Bukowna i Bolesławia w rankingach najbogatszych gmin Mało-
polski jest oczywistym rezultatem kilkudziesięcioletniej działal-
ności Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie. 
Owe ekonomiczne podwaliny dobrobytu wymagają dbałości, nie 
ma bowiem realnych alternatywnych dróg rozwoju dla tej części 
powiatu olkuskiego. Uwzględniając bardzo dobrą dotychczasową 
współpracę  z Panem Wójtem Krzysztofem Dudzińskim i Radą 
Gminy bardzo liczymy na wspólne budowanie przyszłości z ko-
rzyścią dla wszystkich.  

Zarząd  Zakładów Górniczo –  
Hutniczych „Bolesław” w Bukownie
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Szkoła z innej perspektywy

Z ajęcia dla uczniów realizowane 
przez nauczycieli szkół Gminy 
Bolesław w 2017 roku w ramach 
projektów i programów z wyko-

rzystaniem środków unijnych i nie tylko !!!

W Szkole Podstawowej  
im. Stanisława Staszica  
w Bolesławiu

”
Rozwój kompetencji kluczowych  

w Gminie Bolesław” 

Projekt realizowany przez Gminę Bolesław 
w partnerstwie z CNJA Edukacja w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowany z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego    

Jego celem jest:
 realizacja zajęć wyrównujących i rozwi-

jających z przedmiotów matematyczno 
– przyrodniczych oraz z zakresu techno-
logii informacyjno - komunikacyjnej, 

 wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, 

 zapewnienie uczestnikom projektu po-
mocy edukacyjnych oraz dostępu do plat-
formy edukacyjnej, 

 przeszkolenie nauczycieli prowadzących 
zajęcia w projekcie       

Uczniowie szkoły (począwszy od klasy III 
szkoły podstawowej, skończywszy na klasach 
III gimnazjum) uczestniczą w zajęciach wy-

równujących z przedmiotów matematyczno 
– przyrodniczych oraz zajęciach rozwijają-
cych z matematyki, przyrody, biologii, che-
mii, fizyki, geografii oraz informatyki (w tym 
nauki programowania).  W sumie zajęcia od-
bywają się w 36 grupach projektowych i pro-
wadzone są przez 12 nauczycieli. Uczestniczy 
w nich ponad 200 uczniów naszej szkoły. 
Dla uczestników projektu został zorganizo-
wany odwóz po skończonych zajęciach. 

Oprócz zajęć, które cieszą się dużym zainte-
resowaniem uczniów, szkoła zyskała warto-
ściowe wyposażenie, sprzęt informatyczny 

oraz pomoce dydaktyczne do 4 pracowni. 
Do szkoły dotarły już 4 tablice interaktywne, 
4 multimedialne projektory krótkoognisko-
we do tablic, 3 projektory multimedialne, 
3 laptopy, 2 wizualizatory, dwa ekrany do 
tablic, 3 tablice suchościeralne, meble do 
dwóch pracowni oraz liczne pomoce dydak-
tyczne do zajęć matematycznych i przyrodni-
czych, w tym zajęć terenowych.  
Zajęcia w projekcie rozpoczęły się w na po-
czątku listopada, a zakończą się w czerwcu 
2018 roku. 

”
Modernizacja kształcenia zawodowego  

w Małopolsce II”

Projekt realizowany od września 2017 roku 
do 31 grudnia 2019 roku. 
Jego celem jest podniesienie u uczniów gim-
nazjów zdolności do podejmowania wła-
ściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej. 
W ramach projektu został utworzony Szkol-

ny Punkt Informacji i Kariery SPInKa, 
w którym dyżury pełni profesjonalny dorad-
ca zawodowy. 
Uczestnikami projektu są uczniowie klas 
trzecich Gimnazjum (22 osoby). W ramach 
projektu prowadzone są konsultacje indywi-
dualne z doradcą zawodowym oraz zajęcia 
warsztatowe z zakresu doradztwa zawodo-
wego poświęcone aktywizacji zawodowej 
uczestników, poznaniu przez nich własnych 
możliwości oraz ukierunkowaniu ich na pla-
nowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery 
zawodowej. Uczniowie podczas zajęć  zdoby-
wają także informacje z zakresu świata zawo-
dów oraz rynku pracy. 
Efektem końcowym projektu będzie opraco-
wanie przez każdego uczestnika - wspólnie 
z doradcą zawodowym - Indywidualnego 
Planu Działania (IPD), który będzie jedno-
cześnie stanowił podstawę do ich dalszego 
rozwoju zawodowego. 

”
Już pływam” 

Projekt, realizowany przy wsparciu Samo-
rządu Województwa Małopolskiego, ma-
jący na celu aktywne  zagospodarowanie 
czasu wolnego uczniów po zakończeniu 
zajęć lekcyjnych, profilaktykę wad postawy 
i schorzeń kręgosłupa, nabycie podstawo-
wych umiejętności pływackich, opanowanie 
zasad bezpiecznego spędzania wolnego cza-
su nad wodą oraz zachęcanie do aktywnych 
form spędzania czasu wolnego.     
Projekt był realizowany od III do XI 2017 
roku. Wzięło w nim udział 6 grup szkole-
niowych, z których każda liczyła 14 uczest-
ników. Zajęcia - w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo - odbywały się pod opieką 
nauczycieli wychowania fizycznego oraz 
instruktorów nauki pływania z Bukowna 
na basenie krytym przy Zespole Szkół nr 1 
w Bukownie. 

”
Szkolny Klub Sportowy”

Program Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki mający na celu upowszechnianie sportu 
wśród dzieci i młodzieży, nawiązujący do 
sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyj-
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nych zajęć sportowych „SKS”, skierowany do 
uczniów szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych z terenu całej Polski.

Program prowadzony będzie przez nauczy-
ciela wychowania fizycznego. Szkoła przystą-
piła do programu już w grudniu 2017 roku. 
Będzie realizowany-po zakończeniu procesu 
rekrutacji w 2018 roku.

Program – po zakończeniu procesu rekruta-
cji – będzie realizowany w 2018 roku. 

W Zespole Przedszkolno – 
Szkolnym w Krzykawie
Szkoła angażuje się i realizuje projekty euro-
pejskie oraz akcje udzielania pomocy potrze-
bującym. Duży nacisk w pracy z dziećmi kła-
dzie się nie tylko na rozwój intelektualny, ale 
także na promocję zdrowia i rozwój fizyczny. 
Pełna lista naszych działań, odnoszonych 
sukcesów znajduje się na stronie interneto-
wej szkoły, www.spkrzykawa.szkolnastrona.
pl. Oto projekty, które realizowane są od 
września w Zespole Przedszkolno-Szkolnym 
w Krzykawie:.

”
Rozwój kompetencji kluczowych  

w Gminie Bolesław”

Do projektu zakwalifikowano się 112 
uczniów naszej szkoły. Zajęcia w projek-
cie podzielone są na zajęcia wyrównujące 
i rozwijające. W ramach grup wyrów-
nujących odbywają się zajęcia z biologii, 
przyrody i zajęcia matematyczno – infor-
matyczne w sumie zostało utworzonych 7 
grup. W ramach grupy zajęć rozwijających 
odbywają się spotkania z koła biologicz-
no – chemicznego, koła programowania, 
przyrody, geografii, fizyki, matematyki 
razem 12 grup. Łącznie uczniowie uczest-

niczą w 19 grupach zajęć projektowych.  
Zajęcia z projektu od samego początku 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 
Jest to projekt, dzięki któremu uczniowie 
mogą pogłębić wiedzę ze swojego ulubio-
nego przedmiotu, lub podnieść poziom 
wiedzy w przedmiotach sprawiających im 
trudności. Celem projektu jest również 
rozbudzenie zainteresowania nauką, dzię-
ki przeprowadzanym eksperymentom i do-
świadczeniom. 

Projekt oprócz realizacji konkretnych zajęć 
zakłada wyposażenie szkoły w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne jak wyposażenie 
pracowni przyrodniczo-biologicznej i ma-
tematycznej np. wizualizatory, bryły prze-
strzenne, mikroskopy, szkielet człowieka 
itp. W ramach projektu Zespół otrzymał 
sprzęt:

 4 tablice interaktywne, 
 6 projektorów, 
 6 komputerów. 

Projekt zakłada udział nauczycieli w szkole-
niach: Eksperymentu i Technologii infor-
macyjno – komunikacyjnych oraz dostęp 
do platform edukacyjnych pomagających 
i wzbogacających zajęcia z uczniami.

W połączeniu z podniesionymi umie-
jętnościami nauczycieli pozwolą one na 
wprowadzenie do szkoły nowej jakości na-
uczania w dłuższym okresie czasu, nie tylko 
w ramach projektu, ale także po jego zakoń-
czeniu. Uczestnikom zostały zapewnione 
materiały edukacyjne ułatwiające pracę 
na zajęciach oraz pozwalające na łatwiej-
sze przyswojenie przerabianego materiału. 
Efektem realizacji projektu będzie popra-
wa wyników nauczania oraz przygotowa-
nie uczniów do kolejnych etapów uczenia 
i w konsekwencji lepszej adaptacyjności na 
rynku pracy.

”
Smog albo zdrowie”

14 listopada w Dniu Czystego Powietrza od-
był się w Krzykawie happening dzieci z tere-
nu Gminy Bolesław pod hasłem „Smog albo 
zdrowie”. Był on uzupełnieniem akcji eduka-
cyjnej prowadzonej przez Gminę Bolesław 
w ramach realizacji Projektu LIFE, MA-
ŁOPOLSKA W ZDROWEJ ATMOSFE-
RZE dofinansowanej ze środków UE. Pod-
stawowe działania edukacyjne projektu są 
kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz młodszym szkolnym. Gmina w pierw-
szej kolejności stawia na zbudowanie świado-
mości ekologicznej u dzieci najmłodszych, 
których edukacja daje najlepsze rezultaty. 
Najistotniejszym celem projektu jest uświa-
domienie dzieciom, że dostęp do czystego 
powietrza jest prawem każdego obywatela 
i należy się tego domagać.

”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 
II i III gimnazjum przystąpili do projektu 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego 
w Małopolsce II. W ramach realizacji pro-
jektu uczniowie mają możliwość uczestnicze-
nia w warsztatach, indywidualnych konsulta-
cjach, wycieczkach zawodoznawczych oraz 
spotkaniach z osobami prezentującymi okre-
ślony zawód. Celem projektu jest przygoto-
wanie uczniów do świadomego i umiejętne-
go planowania kariery zawodowej, trafnego 
podejmowania decyzji w sprawie wyboru 
dalszej drogi kształcenia, pogłębianie wiedzy 
o interesujących ich zawodach. W szczegól-
ności zaś wdrażanie uczniów do samopozna-
nia, analizy swoich mocnych i słabych stron, 
planowanie własnego rozwoju, przygoto-
wanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi 
zmianami we współczesnym świecie.

”
w Bolesławiu”

16 i 17 listopada 2017r. uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w warsztatach profi-
laktycznych prowadzonych przez trenera 
Akademii Pozytywnej Profilaktyki pana 
Marka Wąsika. Uczniowie mogli potreno-
wać wiele umiejętności, które są niezbędne 
w codziennym życiu, a w szczególności spo-
soby radzenia sobie z agresją oraz sposoby 
na budowanie przyjaznej atmosfery w gru-
pie. Uczniowie klas gimnazjum zajmowali 
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się tematyką hejtu jako przejawu nienawiści 
w Internecie oraz agresją i przemocą elek-
troniczną. Młodsze dzieci miały możliwość 
obejrzenia teatru profilaktycznego pt. „Kol-
czasta przyjaźń”. Warsztaty i teatr realizowa-
ny był we współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy w Bolesławiu.

”
Z Gimnastyką na Ty”

W naszej szkole od 2 października prowa-
dzone są zajęcia z gimnastyki z elementami 
akrobatyki, w ramach innowacji pedagogicz-
nej. Innowacja przeznaczona jest do realizacji 
na I oraz II etapie edukacyjnym. Innowacją 
zostały objęte chętne uczennice szkoły pod-
stawowej oraz gimnazjum. Innowacja reali-
zowana jest w ramach zajęć pozalekcyjnych. 
Celem zajęć jest: wyrobienie nawyku aktyw-
nego spędzenia wolnego czasu, rozwijanie 
indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, 
wspomaganie harmonijnego rozwoju psy-
chofizycznego uczniów. Zajęcia prowadzi 
pani Katarzyna Gruszczyńska, nauczyciel 
wychowania fizycznego Zespołu Przedszkol-
no-Szkolnego w Krzykawie.

”

Akcja Paczka na gwiazdkę dla dzieci z od-
działu onkologii i hematologii, przeszcze-
piania komórek krwiotwórczych, neurochi-
rurgii i innych Szpitala w Prokocimiu jest 
już IV edycją wydarzenia. Dzieci z oddziału 
już od września wysyłają listy do Mikołaja, 
zawierając w nich nie raz swoje marzenia, 
które później nasi cudowni Mikołajowie, 
czyli uczniowie naszej szkoły wraz z Rodzica-
mi realizują, a my dostarczamy te piękne pre-
zenty dzieciom podczas finału akcji. Szczytny 
cel, piękny gest, ogromne zaangażowanie na-
szych uczniów.

”

To program edukacyjny o charakterze spo-
łecznym organizowany cyklicznie począwszy 
od roku szkolnego 2009/2010. Zadaniem 
szkół, które biorą udział w programie, jest 
realizacja przygotowanych scenariuszy na 
temat bezpieczeństwa. Po zakończeniu zajęć 
przeprowadzanych na podstawie materiałów 
„Akademia Bezpiecznego Puchatka” odbywa 
się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie sprawdzający zdobytą przez Pierwszo-
klasistów wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 

oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 

”

Od 30 listopada szkoła uczestniczy w kon-
kursie Studium Prawa Europejskiego, któ-
ra jest placówką kształcenia ustawicznego, 
prowadzona przez Biuro Edukacji Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawa. Szkoły, które 
wykonają zadania przewidziane regulami-
nem konkursu, otrzymają dyplomy „Szkoły 
młodych patriotów” oraz zaświadczenia 
ukończenia kursu. Celem konkursu jest 
krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw 
patriotycznych w kontekście historii państwa 
i narodu polskiego. Opiekunami projektu są 
nauczyciele historii, języka polskiego oraz bi-
bliotekarz.

”
Każdy Świeżak Ci to powie - warto dbać  

o swoje zdrowie” 

W listopadzie rozpoczęła się II edycja pro-
jektu „Każdy Świeżak Ci to powie - warto 
dbać o swoje zdrowie”. Projekt ma na celu 
poszerzenie u uczniów wiedzy dotyczącej 
zdrowego odżywiania się oraz kształtowanie 
umiejętności niezbędnych do utrzymania 
zdrowia. Ponadto przyczynia się także do za-
interesowania uczniów problematyką proz-
drowotną, do rozwijania umiejętności twór-
czej realizacji zadań, a także do umiejętności 
pracy i współdziałania w grupie.

W ramach akcji uczniowie klasy I, IIIa oraz 
klasy „0” uczestniczyć będą w różnego ro-
dzaju działaniach i akcjach. m.in: organizacji 
dnia zdrowego odżywiania się, dnia przebra-
nia za Świeżaka, konkursu rysunkowego do-
tyczącego projektu nowego Świeżaka, a także 
konkursu na wiersz promujący zdrowe odży-
wianie.

”
Mój przyjaciel instrument”

Projekt ma na celu usystematyzowanie oraz 
poszerzenie wiadomości z zakresu muzyki, 
w szczególności instrumentów strunowych. 
Uczniowie mieli okazję odbyć warsztatowe 
zajęcia muzyczne. Pan Andrzej Jasica opo-
wiedział uczniom o historii instrumentów 
strunowych. Uczniowie poznali też budowę 
klasycznej gitary i ukulele, instrumentów 
bardzo popularnych obecnie wśród dzieci 
i młodzieży naszej gminy. Obejrzeliśmy też 
fragmenty nagrań z tymi instrumentami 

w roli głównej. Każdy uczestnik zajęć mógł 
spróbować zagrać dźwięki na gitarze i ukule-
le, a najweselszym akcentem było śpiewanie 
i zabawa przy znanych wśród dzieci piosen-
kach, a także przy autorskich kompozycjach 
pana Andrzeja Jasicy.

”
Herbatka z Twainem”

5 grudnia, w Bibliotece w Krzykawce, odby-
ło się wyjątkowe spotkanie z grupą uczniów 
naszej szkoły. 14 wyjątkowych osób zebrało 
się na „Herbatce z Twainem.”  Przemiły wie-
czór z uczniami, którzy w dobie pochłaniają-
cego młodzież ekranu telewizora czy kompu-
tera znajdują czas i chęć na czytanie książek. 
Takich papierowych, klasycznych książek. 
Zorganizowanie wieczorku dowiodło, że 
można w czasach pogoni za czasem i infor-
macją znaleźć chwilę na klasyczne czytanie, 
bez pośpiechu i ponagleń.

”
W grupie raźniej”

We wrześniu uczennice naszej szkoły odwie-
dziły małego Oliwiera Kozerę na zaproszenie 
jego rodziców. Dziewczynki (Ania Materka, 
Jagoda Ozioro, Kamila Tałanda i Wiktoria 
Krzystanek) były pomysłodawczyniami akcji 
charytatywnej dla dzielnego chłopca, który 
z przeszczepionym serduszkiem już całkiem 
nieźle sobie radzi. Chłopiec był zachwycony, 
chwilami- z nadmiaru emocji nie wiedział 
jak się zachować, co powiedzieć. To duży za-
strzyk energii i duża dawka emocji dla rodzi-
ny Kozerów, uczennic.

Od października, grupa uczniów z klasy III 
A naszej szkoły odwiedza Oliwiera w domu, 
gdzie odbywają się zajęcia typowo grupowe, 
tak, aby i Oliwier mógł poczuć choć namiast-
kę życia szkolnego, poznać się bliżej z rówie-
śnikami. Te kilka osób w domu to miłe do-
świadczenie zarówno dla Oliwiera jak i dla 
grupy.  W planie zajęć są zabawy typowo in-
tegracyjne jak i rozwijające umiejętności spo-
łeczne przy okazji bawiąc i poszerzając zakres 
wiedzy Oliwiera. Lekcje odbywać się będą do 
maja, wg ustalonego harmonogramu.

”
English Fun Day”

Dnia 6 grudnia 2017 roku w naszej Szkole 
zorganizowane zostały „nietypowe mikołaj-
ki”. We wszystkich grupach wiekowych odbył 
się „English Fun Day”. To maraton zabaw dla 
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dzieci i młodzieży od 3 roku życia do gimna-
zjum. English Fun Day zorganizowany przez 
panią Beatę Budzyńską z firmy edukacyjnej 
Play me and learn. Uczniowie przedszkola 
i klas I-IV bazowali na planszach gier Kiddo 
– biegali, skakali, odgrywali scenki, starali się 
utrzymać równowagę w grze Twister, wszyst-
ko to oczywiście w połączeniu z nauką języka 
angielskiego. Natomiast uczniowie klas V-VI 
i gimnazjum mieli okazję sprawdzić swoje 
umiejętności z zakresu komunikacji, gra-
matyki i słownictwa. To pierwszy taki event 
w naszej szkole, i gminie. 

”
Bliskie spotkania z Qulturą”

19 października 2017r. filmem pt. „Syn 
Szawła” zainaugurowaliśmy wyjazdy do kina 
„Światowid” w Katowicach. Począwszy od 
tego miesiąca aż do kwietnia 2018r. grupa 
uczniów naszej szkoły będzie uczestniczyła 
w projekcie edukacji filmowej realizowanym 
we współpracy ze stowarzyszeniem Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej (NHEF). 
Tym razem do kina pojechali uczniowie klas 
II i III gimnazjum pod opieką pani Marii Su-
tyły, która jest koordynatorem tego projektu. 
Ponadto projekt „Bliskie spotkania z „Qultu-
rą” zakłada zwiedzanie ciekawych miejsc np. 
muzeów. Uczniowie mieli już okazję zwie-
dzić podziemia krakowskiego rynku. 

”
Ratujemy i Uczymy Ratować”

Dnia 16 października w samo południe 
z okazji Europejskiego Dnia Przywracania 
Czynności Serca nasi uczniowie wzięli udział 
w ogólnopolskim pobijaniu rekordu w jed-
noczesnym wykonywaniu resuscytacji krąże-
niowo – oddechowej. Celem akcji było pro-
mowanie nauki udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Inicjatorem corocznego 
pobijania rekordu Guinnessa jest Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. Zapoczątkowany 
przez WOŚP i prowadzony już od 10 lat pro-
gram edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Rato-
wać” polega na wprowadzeniu zajęć z podsta-
wowych czynności ratujących życie na stałe do 
szkół. Dzięki temu dzieci już od najmłodszych 
lat oswajają się z ważnymi zagadnieniami 
i kształtowane są właściwe nawyki. 

Do akcji przystąpili uczniowie zarówno szkoły 
podstawowej jak i gimnazjum, którzy przez 30 
minut w sposób ciągły prowadzili resuscytację 
krążeniowo – oddechową na trzech fanto-

mach. Próba ustanowienia nowego rekordu 
polegała na tym, aby w lekcji resuscytacji, 
która zgodnie z zasadami rozpoczęła się do-
kładnie o tej samej godzinie w wielu miejscach 
jednocześnie i miała identyczny przebieg, 
uczestniczyło jak najwięcej osób.

”
Europejski Tydzień Kodowania 2017”

W ramach Europejskiego Tygodnia Kodo-
wania odbyły się w naszej szkole zajęcia dla 
uczniów klas III. Celem zajęć było poka-
zanie dzieciom, że programowanie nie jest 
wcale takie trudne, jak może się wydawać. 
Dzięki kodowaniu można zrealizować cie-
kawe pomysły, a także trenować umysł, co 
pozytywnie wpływa na kreatywność i zdol-
ność logicznego myślenia. Zajęcia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, 
którzy bardzo chętnie pracowali w grupach 
nad stworzeniem i odszyfrowaniem zakodo-
wanych obrazów.

”

W szkole rozpoczęły się zajęcia z rękodzieła, 
prowadzone przez p. Krystynę Łaskawiec. 
W trakcie zajęć dzieci w pełni używały wy-
obraźni w pracy z modeliną. Powstały figurki 
piesków, królików i myszek w ciekawych ko-
lorach i deseniach. Barwy powstawały, przez 
mieszanie ze sobą różnych kolorów modeli-
ny. Na koniec wypalanie i sesja fotograficzna. 
Uczniowie zapoznali się z kilkoma technika-
mi rzeźby i własnoręcznie wykonali figurki 
zwierzątek oraz ozdoby z użyciem matryc. 
Zajęcia były bardzo ożywione, pełne emocji 
i satysfakcji, niemniej wymagały dużo skupie-
nia i wyobraźni, co można zobaczyć ogląda-
jąc efekt końcowy.

”
Witajcie w bajkowej krainie Kamishibai”

 17 listopada w naszym Zespole odbyły się 
niecodzienne zajęcia. Uczniowie klas młod-
szych oraz zerówki przenieśli się do zaczaro-
wanej krainy Kamishibai. Zajęcia prowadziła 
pani Daria Wąs z Biblioteki Pedagogicznej 
w Olkuszu.

Kamishibai można porównać do dużej książki 
z wieloma obrazkami. W trakcie przedstawie-
nia pokazuje się w niej kolorowe ilustracje, 
a następnie wyjmuje je z drewnianej skrzynki, 
zastępując innymi, jednocześnie opowiadając 
bądź czytając daną historię. Sztuka Kamishi-

bai zyskuje w Europie, a także w Polsce coraz 
większą popularność. Kamishibai rozwija wy-
obraźnię i może stanowić doskonałe pole do 
ćwiczenia samodzielnych wypowiedzi, opo-
wiadania czy też czytania, wreszcie także do 
rozwijania zdolności artystycznych dziecka.

”
GACEK”

Nie lada atrakcją okazał się pierwszy w no-
wym roku szkolnym, nocny rajd pieszy po 
Pustyni Błędowskiej, który odbył się 8 
września 2017 roku. Uczniowie pod opie-
ką nauczycielek, uzbrojeni w latarki mieli 
okazję nocą pokonywać zakamarki pustyni 
pod okiem przewodnika z Olkuskiej Grupy 
Amonit. Podczas pokonywania trasy, która 
rozpoczęła się na Wzgórzu Czubatka w Klu-
czach, można było poznać wiele ciekawych 
legend i historii związanych z terenem pusty-
ni. Wszyscy uczestnicy świetnie poradzili so-
bie z trasą, pomimo zmroku, który panował 
podczas całej wędrówki.  Finałem imprezy 
była integracja przy ognisku i pieczenie kieł-
basek. Rajd nocny okazał się świetnym po-
mysłem na promowanie turystyki pieszej, na 
który na pewno wybierzemy się za rok.

Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo 
Turystycznego ,,GACEK’’ w dniu 29 wrze-
śnia wspólnie ze szkołami powiatu olkuskie-
go uczestniczyli w Jesiennym Rajdzie Gór-
skim. Dziesięcioosobowa grupa młodzieży 
naszej szkoły wraz z opiekunem podziwiała 
piękno krajobrazu Beskidu Śląskiego, inte-
growała się z młodzieżą innych szkół oraz 
aktywnie wypoczywała na szlaku turystycz-
nym, którym podążaliśmy. Pogoda dopisała, 
humory również. 

”

Uczniowie naszej szkoły postanowili kolejny 
raz zorganizować zbiórkę karmy dla potrze-
bujących zwierząt z miejscowego schroniska 
dla zwierząt w Bolesławiu. Dzięki tej zbiórce 
kolejny raz nasi uczniowie uczą się odpo-
wiedzialności, prawości, wrażliwości na los 
innych. Akcja pomocy niechcianym zwierzę-
tom jest jedną z najprostszych w jaką mogą 
włączyć się dzieci w różnym wieku. Mogą 
mieć satysfakcję i poczucie, że coś zależy 
od nich, że choć chwilowa poprawa warun-
ków ma znaczenie. Rozpropagowana przez 
uczniów w szkole akcja pokazała, że dzielenie 
się tym co mamy - to dobry nawyk.  
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Bóg jest dla wszystkich - Ballada o trzech królach
Orszak Trzech Króli w Gminie Bolesław

Tajemnice przesypując w sobie
Jak w zamkniętej kadzi ziarno,

Jechali Trzej Królowie
Przez ziemię rudą i skwarną”

Krzysztof Kamil Baczyński

C zy ktoś z was zna jakiegoś odważne-
go astronoma lub zdeterminowa-
nego fizyka, który po zauważeniu 
anomalii na niebie, decyduje się na 

ryzykowną, kilkutygodniową wyprawę po-
nieważ ma jakieś niezrozumiałe przeczucie 
aby za tym zjawiskiem podążyć? Tak czy 
nie? A jednak….

Aż 1,2 mln osób uczestniczyło w sobotę 
w organizowanych w 644 miejscowościach 

w Polsce Orszakach Trzech Króli - informują 
organizatorzy ogólnopolskiej akcji. 
Bóg jest dla wszystkich” – to hasło tegorocz-
nego wielobarwnego, integracyjnego  koro-
wodu, który w sobotę przeszedł ulicami 644 
miast i miejscowości. Tytuł ” nawiązuje do 
jubileuszu orszaku, który już po raz dziesiąty 
przeszedł ulicami polskich miejscowości. 

Uczestniczy spotkali się przy Dworku 
w Krzykawie o godz. 14.30, skąd przema-
szerowali do Kościoła Polskokatolickiego 
w Małobądzu. 
Przy Dworku był występ - walka dobra ze 
złem” przygotowany przez instruktor nasze-
go Centrum Kultury Iwonę Pilarz z aktorami 
„Teatru bez Kurtyny”.
Na uroczystość zaprosili zacnych gości orga-
nizatorzy i gospodarze: Wójt Gminy Bole-
sław Krzysztof Dudziński wraz z Radą Gmi-
ny Bolesław,  Centrum Kultury w Bolesławiu, 
Parafia Polskokatolicka w Krzykawie - Mało-
bądzu, dyrekcja Zespołu Przedszkolno-Szkol-
nego  w Krzykawie, sołtysi Krzykawki i Ujko-
wa Nowego oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
w Krzykawce. 
To wielkie logistyczne przedsięwzięcie dlate-
go przygotowania ruszyły już dawno, dawno 
temu…. 

A atrakcji było co niemiara:
Prócz trzech Króli (Króla Europy-Wójta 

Krzysztofa Dudzińskiego, Króla Afryki Pawła 
Kraśniewskiego z Krza, Króla Azji -Ireneusza 
Myjaka z Podlipia) dary złożyli także  Kró-
lowie z Małopolskiej Chorągwi Husarskiej 
z Krakowa i z Podolskiego Regimentu Od-
przodowego oraz Bombardierzy z Krakowa 
- Konfederacja Artylerzystów.
Julka, Kamil i Szymonek Libuda z Podlipia 
tworzyli Świętą Rodzinę.

- Za chwilę popłynie śpiew kolęd dla Naj-
większego Gazdy. Na początek występ dzieci 
z Przedszkola w Krzykawie przygotowany 
przez Renatę Grzebinoga i Anetę Janota. 
Potem Jasełka w wykonaniu dzieci i mło-
dzieży z Zespołu Przedszkolno - Szkolnego 
w Krzykawie przygotowane przez Joannę 
Sosnowską, Beatę Probierz i Martę Żelazną, 
a następnie Kolędy zagra i zaśpiewa Gwiaz-
da dzisiejszego wieczoru Zespół Góralski 
„Zbójecko Familia” pod kierunkiem Lidera 
Zespołu Pana Pawła Majka. -zapowiedziano 
uroczyście wszystkim zebranym.

- Przypomnijmy, że Zbójecko Familia to ze-
spół kultywujący tradycję Podhala poprzez ta-
niec i śpiew. Powstał on w 2013 roku i działa 
on przy Stowarzyszeniu Miłośników Kultury 
Zbójecko Familia z siedzibą w Cichem. Sku-
pia on młodzież i dorosłych z Gminy Czarny 
Dunajec oraz okolicznych miejscowości. Jak 
sami twierdzą, są jak jedna wielka rodzina. 
Spotykają się co tydzień, gdzie oprócz dosko-
nalenia swoich umiejętności mogą najzwy-
czajniej w świecie spędzić ten czas wspólnie, 
jak jedna wielka Familia. Pochwalić mogą się 
licznymi wyróżnieniami i nagrodami.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
zaangażowanym w organizację i przebieg Or-
szaku.
Do zobaczenia za rok.  

Beata Bazan-Bagrowska

14 |
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Nowe usługi w Bibliotece

M iło nam poinformować, że od grudnia 2017r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Bolesławiu zbiory udostępniane 
są w nowym programie komputerowym SOWA 2. Dzięki 
niemu użytkownicy mogą korzystać z katalogu OPAC, 

dostępnego pod adresem: boleslaw-bp.sowa.pl, przez całą dobę. Osoby 
posiadające konto i nadane hasło w naszej bibliotece, mogą rezerwo-
wać, zamawiać i prolongować on-line zbiory biblioteczne. Dla ułatwie-
nia wyszukiwania dostępne są w zakładce „Nowości”, aktualne książki 
zakupione do biblioteki ze skanem okładki i recenzją. Filie biblioteczne 
uzupełniają katalog o swoje zbiory, które też wkrótce będzie można 
wypożyczać poprzez system komputerowy.

W bibliotece w Bolesławiu uruchomiono nową usługę Książka na tele-
fon, z której mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne, chore nie 
mające innej możliwości dotarcia do biblioteki w Bolesławiu. Zbiory 
można zamawiać pod nr telefonu 32 6424142 lub wysyłając e-mail na 

adres: biblioteka@gminaboleslaw.pl. Szczegóły w Regulaminie korzy-
stania z GBP im. Waśniewskich w Bolesławiu. Regulamin dostępny 
jest po adresem: http://www.gminaboleslaw.pl/biblioteka/regulaminy. 
Zapraszamy do odwiedzania biblioteki w Bolesławiu i korzystania 
z jej usług.  

Renata Wiśniewska

Spoczywanie na laurach jest niebezpieczne jak spoczywanie zimą na śniegu. 
Umierasz w czasie snu… 
(Ludwig Wittgenstein)

Dlatego nie spoczywaj! Pisz! Weź  udział w naszym konkursie! 
Motywem przewodnim jest Karnawał i …Miłość! Opisz historię z tym związaną i przybądź na rozstrzygnięcie Zimy Prozy, które odbędzie się  
w okolicach…Walentynek.
Teraz już wiesz, że jak jest zima, to musi być zimno ? ! Niekoniecznie! Szczegóły poniżej w regulaminie.
www.gminaboleslaw.pl/centrum-kultury 
Prześlij na nasz adres ul. Główna 55 do 16 lutego 2018 roku swoje opowiadanie.  

Już Pływam
Zakończył się kolejny rok realizacji sportowego projektu wspólnie z Wo-
jewództwem Małopolskim ”Już pływam”  Celem tego projektu jest :

 zagospodarowanie wolnego czasu dzieci w wieku szkolnym,
 nabycie podstawowych umiejętności pływackich, 
 wzrost bezpieczeństwa Małopolan  poprzez edukację w zakresie 

bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk,
 poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej 

uczniów małopolskich szkół podstawowych,
 profilaktyka zdrowotna, w tym w szczególności : wad postawy 

i skrzywień kręgosłupa,
 zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 upowszechnienie kultury fizycznej  służące m.in. integracji społecz-

nej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport.
W roku 2017 były to dwie edycje :

 I edycja  od 14.03.2017 r. do 18.05.2017 r.
 I edycja od 26 .09.2017 r. do 29.11.2017 r.

W pierwszej edycji zakwalifikowano uczniów z czterech szkół podsta-
wowych:
1. Szkoła Podstawowa w Bolesławiu – 59 uczniów z klas I-VI,

2. Szkoła Podstawowa w Krzykawie wchodząca w skład Zespołu 
Szkół- 46 uczniów z klas II-VI,

3. Szkoła Podstawowa w Podlipiu wchodząca w skład Zespołu Przed-
szkolno- Szkolno- Gimnazjalnego – 30 uczniów z klas II-VI,

4. Szkoła Podstawowa w Laskach- 15 uczniów klas II-III.
W drugiej edycji zakwalifikowano uczniów z trzech szkół podstawo-
wych:
1. Szkoła Podstawowa w Bolesławiu – 28 uczniów z klas I-VI,
2. Szkoła Podstawowa w Krzykawie wchodząca w skład Zespołu 

Przedszkolno-Szkolnego - 36 uczniów z klas II-VI,
3. Szkoła Podstawowa w Podlipiu wchodząca w skład Zespołu Przed-

szkolno- Szkolnego – 29 uczniów z klas II-VI,
Ogółem w projekcie brało udział 240 uczniów z klas I-VI. Pod czuj-
nym okiem instruktorów pływania uczniowie opanowali podstawowe 
czynności ruchowe w środowisku wodnym m.in. zanurzanie twarzy, 
orientacja pod powierzchnią wody, opanowali specyficzne oddychanie, 
leżenie na plecach  i brzuchu.  

 Janina Borowiec- Dyrektor SZOiW

XXII Zima Prozy
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Karta Seniora
W Gminie Bolesław seniorzy na początek mogą liczyć na zniżki  
w firmach, które już zostały Partnerami Programu: 

 VIP Auto Serwis Kamil Szewczyk; Bolesław Kolonia, ul. Bolesławska 
117 – 5% zniżki; 

 MIKS s.c. Zbigniew Cieślik, Iwona Cieślik Bolesław ul. Główna 46 – 
2-5 % zniżki na oferty specjalne w Drogerii Koliber; 

 Salon Fryzjerski Damsko-Męski Szeląg Tadeusz ; Bolesław ul. Główna 
53 – 10 % zniżki w każdą środę na usługi strzyżenia

 RESTAURACJA „SORENTO” Bolesław ul. Główna 55 – do 30 %  
zniżki od poniedziałku do środy z „Menu Karty Seniora”;

 DELIKATESY CENTRUM w KRZU Violetta Stąpel – 5 % zniżki 
w każdy poniedziałek; 

 SALON FRYZJERSKI–KOSMETYCZNY Renata Witas, Bolesław 
ul. Główna 46 – 10 % zniżki w każdy czwartek na wszystkie usługi;

 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Alina Kucharek, Bole-
sław ul. Główna 53 – 10% zniżki , we wtorki i środy na kwiaty do-
niczkowe(z wyłączeniem sadzonek) i bukiety okolicznościowe. 

Katalog ten nie jest zamknięty. Zapraszamy do współpracy firmy, przed-
siębiorców i organizacje. Firma chcąca zostać Partnerem programu zgłasza 
się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym deklaruje 
wysokość proponowanej zniżki dla uczestników programu OKS. Szcze-
gółowy wykaz firm honorujących kartę seniora można znaleźć na stronie 
(www.glosseniora.pl). 

Kartę może wyrobić każda osoba, która ukończyła 60 lat. Karta wyrabiana 
jest bezterminowo, a Senior nie ponosi żadnych kosztów związanych  
z wyrobieniem karty. 
Osoba, która chce wyrobić sobie taką kartę musi wypełnić formularz zgło-
szeniowy.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bolesławiu w poniedziałek i środę w godzinach od 8.00 do 
11.00.  

W Nowy Rok  

– pierwszy, inny niż zwykle krok!
Jakże często narzekamy.
Na rządzących, służbę zdrowia oraz dolegliwości także chore jak i ona,  
finanse, na nie zrealizowane marzenia, nieodwracalnie stracone szanse.
Narzekanie stało się jakby ułudą działania.
Ale jak każda ułuda-niczego nie zmienia.
Życie nie jest sumą narzekań tylko sumą działania.
Życie składa się z małych rzeczy, drobnych spraw. Z nich powstają te większe.
Tak samo jest z miłosierdziem czy dobrem. Mało kto będzie miał okazję  
uratować dziecko z płonącego domu albo dokonać innego równie bohaterskie-
go czynu.
Miłosierdzie, miłość i dobro często podaje się jak…kroplówkę-kropla po  
kropelce.

*Wiele osób czuje opór  przed pierwszym przyjściem do schroniska.
-Nie zniosę tego widoku…-mówią.
-Jak wyprowadzę takiego psa to potem on będzie tęsknić. Po co robić mu  
nadzieję -bronią się nawet przed byciem wolontariuszem
Ale to nie tak.
Lepiej jest zrobić jedną najdrobniejszą rzecz niż nic.
Bo co by było gdyby połączyć te wszystkie najdrobniejsze rzeczy w jedną całość?

Może się kiedyś okazać ,że nie tylko zwierzętom jest to potrzebne ale i nam!
Nic tak nie motywuje do spaceru jak to, że ktoś na niego czeka!  
Dla Ciebie to może być tylko spacer a dla psa hit miesiąca! 
Zachęcam wszystkich do wolontariatu w bolesławskim schronisku.
Kochani! Nie bójcie się!
Zamiast karmić się narzekaniem -zacznijcie działać dla tych, którym jest trud-
niej.
To daje siłę.
Słowo daję.

Wyprowadzanie psa do niczego nie zobowiązuje.
Jest szlachetnym rodzajem aktywności ,kontaktu z naturą i miłym przeżyciem. 
Wiele uczy. Pomaga pozbierać myśli i przemyśleć wiele spraw z dala od zgiełku 
tego świata.

Najtrudniej jest zrobić pierwszy krok…
Jeśli zawsze będziesz robić to samo-zawsze będziesz otrzymywać to samo.
Jeśli chcesz czegoś innego- zrób coś innego niż zwykle…

Ogromne dęby wyrastają z prostego zasiania małego żołędzia.  

Słowa zachęcające Państwa do zaopiekowania się psami ze schroniska  
napisała Beata Bazan Bagrowska.

http://www.schroniskoboleslaw.pl/kontakt


