
Bolesławskie Prezentacje nr 10/2018 (202), Egzemplarz bezpłatny

100-lecie Niepodległości Polski

1 1  l i s t o p a d a  2 0 1 8
tekst na str. 10



2 |

Bolesławskie Prezentacje  ∠  10/2018 (202)

Podziękowanie
Szanowni  Wyborcy, Drodzy Mieszkańcy Gminy Bolesław.

W imieniu Wójta oraz Radnych Rady Gminy Bolesław dziękujemy 

Wam bardzo serdecznie - to kilka prostych słów, którymi chcemy 

wyrazić ogrom wdzięczności wobec Was za wynik jaki osiągnę-

liśmy jednocząc się przy urnach w dniu wyborów. Dziękujemy 

za zaufanie i powierzenie w nasze ręce najważniejszych funkcji 

w Gminie Bolesław. Jest  to jasny sygnał dla mnie  i Radnych, że 

nasza dotychczasowa praca nie poszła na marne a kurs jaki obrali-

śmy jest jak najbardziej pożądany.  Jest to również kierunek, który 

powinienem realizować z nową Radą Gminy. Realizować dla dobra 

wspólnego i pomyślności mieszkańców.

Dziękujemy pracownikom i osobom odpowiedzialnym za przy-

gotowanie  lokali  wyborczych, czuwanie nad rzetelnością prowa-

dzonych wyborów, obsłudze technicznej, osobom zasiadającym 

w komisjach, oraz mężom zaufania, że czuwali nad prawidłowością 

przebiegu głosowań.

Dziękujemy Wam za wsparcie, ciepłe słowa, wszelkie uwagi, suge-

stie i motywowanie nas do wytężonej pracy.

Dziękujemy kontrkandydatom za emocje jakie towarzyszyły w cza-

sie kampanii – emocje, które jeszcze bardziej wzmocniły siły i za-

pał zwolenników a pobudziły do działania osoby dotąd niezdecy-

dowane, co niewątpliwie miało wpływ na frekwencję i wynik.

Jako Wójt Gminy oraz Radni Rady Gminy Bolesław zapewniamy 

jednocześnie wszystkich, że to właśnie Państwa sugestie i uwagi 

były bodźcem do wszelkich działań. W wielu przypadkach to 

Wasze osobiste zaangażowanie było przyczyną do realizacji in-

westycji, remontów i projektów w przeszłości. Nie zrealizowa-

libyśmy wielu rzeczy bez wsparcia i zaangażowania właśnie Was 

- mieszkańców naszej gminy, w tym: pracowników Urzędu i Jed-

nostek, Radnych, Sołtysów, Członków Rad Sołeckich, Strażaków, 

Wędkarzy, Nauczycieli, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

przedsiębiorców prowadzących działalność na naszym terenie. Li-

czymy również na Państwa aktywny udział w realizacji zamierzeń 

w obecnej kadencji.

Jeszcze raz dziękuję za głosy oddane na moją osobę jako Wójta 

Gminy, dziękujemy za głosy oddane na kandydatów na Radnych  

startujących z mojego Komitetu. Dziękujemy Wam razem za 

wszelką pomoc i jednocześnie zapewniamy Was, że nadal będzie-

my tymi samymi ludźmi – otwartymi na potrzeby innych. Będzie-

my ludźmi, którzy będą budować porozumienie i pracować dla 

wspólnego dobra, aby żyło się w naszej Gminie lepiej.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Dudziński 

oraz Radni Rady Gminy Bolesław

Pierwsza sesja nowej 
Rady Gminy Bolesław

W 
poniedziałek, 19 listopada odbyła  się pierwsza, inaugu-

racyjna sesja radnych Rady Gminy Bolesław  kadencji 

2018 – 2023. W jej trakcie miało miejsce ślubowanie 

radnych, a także  Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudziń-

skiego. Wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław, 

którym  na podstawie tajnego głosowania ponownie została 

pani Ewa Dychtoń. Wiceprzewodniczącym Rady został Barło-

miej Prychodko. 

W trakcie uroczystości Komisarz Wyborczy wręczył  każdemu rad-

nemu zaświadczenie o wyborze na radnego. Oto nasi nowi radni 

(kolejność wg numeru  okręgów wyborczych):

Ewa Dychtoń, Iwona Skupińska, Józef Gołąb, Marzena Mirek, 

Anna Chmiest, Dawid Sadowski, Mirosław Ćwięczek, Sebastian 

Piekoszewski, Ewa Czerwińska, Zygmunt Banaś, Barłomiej Pry-

chodko, Marcin Macek, Jacek Fałowski.

Uroczystość odbyła się tradycyjnie w Sali bolesławskiego dwor-

ku. Jej początek zaplanowano o godz. 14.30. Początek Sesji pro-

wadził Zygmunt Banaś - najstarszy wiekiem radny. Po wyborze 

Przewodniczącego, nowo wybrana Przewodnicząca  Rady Gminy 

Ewa Dychtoń przejęła obowiązki od Przewodniczącego - seniora.

Wójt Krzysztof Dudziński podziękował mieszkańcom, współpra-

cownikom, zastępcy a także rodzinie. Kwiaty przekazał małżonce 

Joannie.

Przebieg tego wydarzenia można było śledzić na żywo.   

BBB
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Z ostatniej chwili…

 Zbudowano boczną drogę przy lesie w Bolesławiu przy ulicy 

Kluczewskiej. Kwota brutto tej inwestycji to 155, 626, 27 zł. 

Jej podbudowa wykonana jest z kruszywa łamanego, zabez-

pieczona dwukrotnym utwardzeniem powierzchniowym, 

wykonano także pobocza z kruszywa kamiennego.

 Kolejnym zadaniem w trakcie realizacji jest budowa drogi 

łącznika ul. Wyzwolenia z ul. Ponikowską.

 Warto wspomnieć o budowie kanalizacji sanitarnej – Etap 1 

realizacji zadania: „Budowa drogi gminnej w Bolesławiu (od 

skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Poni-

kowską). Kwota przeznaczona na to zadanie to 530 777,82, 

termin wykonania do 12 grudnia 2018 roku. W 2019 roku 

planowana jest budowa drogi-etap II realizacji zadania. Bu-

dowa kanalizacji sanitarnej w Krzykawie, Krzykawce, zlew-

nia P3 (u. Fr. Nullo w Krzykawce). Zadanie zrealizowane, 

wartość umowna 1 803 330 zł.

 Mieszkańców Gminy cieszy zadanie pn „Termoizolacja 

budynku OSP w Podlipiu”. Wykonano docieplenie funda-

mentów, ścian i stropu, wymianę okien i drzwi, bram gara-

żowych. Wartość wykonanych robót to 456 000 zł.   

Remiza OSP Podlipie po termomodernizacji i wykonaniu elewacji.

Zatoki w Kolonii przy DK94 w trakcie budowy.

Droga przy lesie - odnoga Kluczewskiej po wykonaniu. Przepompownia - element kanalizacji ul. Fr. Nullo - podczas prac końcowych.

Komisje Rady Gminy Bolesław

27 
listopada 2018 roku podczas II Sesji Rady Gminy Bole-

sław podjęto uchwałę w sprawie składu osobowego sta-

łych komisji Rady Gminy Bolesław.

Komisja Rewizyjna: 

 Przewodniczący Mirosław Ćwięczek 

 Zastępca przewodniczącego: Sebastian Piekoszowski

 Członkowie: Jacek Fałkowski, Dawid Sadowski.

Komisja Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

 Przewodnicząca Agata Czerniak

 Zastępca przewodniczącego: Józef Gołąb

 Członkowie: Ewa Czerwińska, Zygmunt Banaś,  

Mirosław Ćwięczek.

Komisja Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych, Sportu i Zdrowia:

 Przewodnicząca Iwona Skupińska 

 Zastępca przewodniczącego: Marzena Mirek

 Członkowie: Anna Chmiest, Marcin Macek.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

 Przewodniczący Mirosław Ćwięczek

 Zastępca przewodniczącego: Agata Czerniak

 Członkowie: Marzena Mirek, Ewa Czerwińska, Józef Gołąb, 

Zygmunt Banaś, Sebastian Piekoszowski.

Przewodniczącym, zastępcom  i członkom wszystkich Komisji  gratu-

lujemy i życzymy owocnej pracy. 

BBB
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Dziękujemy…

D
zisiejszymi zdjęciami chcieliśmy podziękować osobom zaan-

gażowanym w ich obecność w naszej jednostce. Historia sa-

mochodu rozpoczęła się dzięki zdjęciu samochodu stojącego 

w będącej w likwidacji KWK Krupiński w Suszcu które nasz z-ca 

Naczelnika zobaczył na profilu Pracujące Klasyki za co jesteśmy 

wdzięczni. Dziękujemy naszemu  kierowcy Markowi Imielskiemu 

za rozpoczęcie trudnego zadania uratowania samochodu od złomu. 

W pozyskaniu STARA zaangażował się cały Zarząd OSP na czele 

z Prezesem Jarosławem Kubiczkiem oraz Wójt Gminy Bolesław za co 

jesteśmy wdzięczni, dzięki tym staraniom w przeddzień zeszłorocz-

nych obchodów naszego110-lecia dotarł do nas i w niedługim czasie 

zaczął wyjeżdżać do akcji.

Na tegorocznym zebraniu walnym Wójt ogłosił iż w tym roku zo-

stanie dokonana karosacja samochodu co wywołało w naszych dru-

hach radość.

Dzięki staraniom Wójta oraz Rady Gminy udało uzyskać środki na wy-

konanie remontu jakiego efekt widać na zdjęciach. Dziękujemy także 

firmie ERGAŚ Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego 

Piotr Gajewski za sprawne przeprowadzenie remontu naszego samo-

chodu którego efekt zadziwił wszystkie osoby które go oglądają.   

100 miejsc na 100-lecie Niepodległości

L
aski to piękna miejscowość posiadająca wiele walorów i nie od 

dziś kojarzone są ze sportem i rekreacją. Jeszcze nie tak dawno 

temu był tu nawet Ośrodek Wypoczynkowy, o czym można do-

wiedzieć się więcej czytając Kronikę Lasek, która jest prowadzona od 

wielu lat. Jak widać świetnie łączy się tu tradycję ze współczesnością.

W sobotę 10 listopada 2018 roku oficjalnie otwarto i przekazano do 

użytku Klubu GLKS Laskowianka trybunę sportową przy boisku pił-

karskim.  

Obecny prezes Laskowianki Dariusz Nocoń podziękował: władzom 

Gminy Bolesław,  pani sołtys Lasek i radnej  Agacie Czerniak, działa-

czom sportowym takim jak wieloletnim prezesom Arturowi Dąbkowi, 

Jarosławowi Siodłakowi, Gospodarzowi Grzegorzowi Łaskawcowi ,Ma-

riuszowi Czerniakowi oraz sportowcom i kibicom przez lata związanym 

z klubem.

Sołectwo regularnie inwestuje w rozwój infrastruktury na terenie 

obiektu czyniąc go coraz bardziej atrakcyjniejszym miejscem. Klub 

GLKS Laskowianka planując dalszy rozwój chce zachęcić sponsorów 

do wsparcia w zamian za miejsca reklamowe na terenie obiektu.

-Wójt Dudziński zrobił bardzo dużo dla sportu Gminy Bolesław, po-

cząwszy od odnowienia  sal gimnastycznych, boisk sportowych, na 

trybunie finalizując marzenia sportowców sprzed lat…-w sportowym 

tempie notuję słowa wielbicieli sportu. Wszystko podczas meczu pił-

karskiego.

Tego dnia został rozegrany mecz z Unią Jaroszowiec. Wygrała Lasko-

wianka 9:2 

W planach kolejne miejsca na trybunach.   

BBB
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Dzień Seniora w Edenie
W Ośrodku Eden II w Laskach odbył się DZIEŃ SENIORA

S
potkanie z naszymi podopiecznymi i uczestnikami projek-

tu Senior z Pasją jest już drugim po otwarciu Ośrodka w La-

skach. Rozpoczęliśmy przemową Pani Dyrektor i przywitaniem 

wszystkich zgromadzonych seniorów oraz zaproszonych gości: Wój-

ta Gminy Bolesław-pana Krzysztofa Dudzińskiego, Z-cę Wójta 

Gminy Bolesław –panią Krystynę Kowalewską, Dyrektora Centrum 

Kultury w Bolesławiu – panią Barbarę Rzońca, Kierownika Opieki 

Społecznej – panią Annę Kruszak - Kołodziejczyk, lekarzy niosących 

pomoc naszym Seniorom – pana dr. Dariusza Wdowika wraz z mał-

żonką panią dr. Małgorzatą Kruczak-Wdowik, Dyrektorkę Przed-

szkola w Laskach panią Dorotę Kocjan oraz Sołtysa Lasek – panią 

Agatę Czerniak.

Seniorzy recytowali wiersze, przedstawiali skecze, wspominali czasy 

widziane oczyma wnucząt, które nie widziały zmarszczek dziadziusia 

i babci tylko czuły ich serce i dobroć o oni byli najważniejszymi osoba-

mi w rodzinie, czasem ważniejsi od mamy, taty. Wnuczki urosły, dziad-

kowie się bardziej zestarzeli ale często spotykamy się, że nadal więzi 

z dziadkami są silniejsze niż z rodzicami, bo to przecież Seniorzy uczyli 

ich zawiązywać sznurowadełka bucików, to oni odbierali z przedszkola. 

przez lata Seniorzy wychowują swoim przykładem.

Seniorzy włożyli olbrzymi wkład nie tylko w wychowanie dzieci, wnu-

ków, prawnuków ale to Oni odbudowali Polskę z gruzów. 

Seniorów w Polsce jest dużo i z każdym rokiem przybywa i niestety 

po przejściu na emeryturę wycofują się z życia społecznego i zaczyna-

ją częściej chorować. Dlatego też państwo zaczęło prowadzić walkę 

z wykluczeniem poprzez różne programy społeczne, a także programy 

z dofinansowaniem unijnym, aby zaktywizować tę część społeczeństwa. 

powstało wiele domów dziennego pobytu takich jak nasz tu w Laskach, 

ale wciąż jest ich mało w stosunku do potrzeb. 

Dzięki aktywizacji Seniorów są same plusy – zbyteczne wizyty u le-

karzy, większe zainteresowanie innymi a nie tylko sobą, lepsze samopo-

czucie psychiczne a co za tym idzie fizyczne. Samemu nie chce się ćwi-

czyć, a w grupie o wiele lepiej. I właśnie nasz program „Senior z Pasją” 

ku temu służy. Są osoby, którym nie chciało się wyjść z domu, a obecnie 

przyjeżdżają uśmiechnięte, pełni życia i pomimo bólu chętnie uczest-

niczą w zajęciach, zapominając o problemach. Starzenie się jest nie-

odwołalne, ale lepiej jest starzeć się w grupie niż w samotności w domu. 

Dlatego tak ważna jest obecność drugiego człowieka w życiu i tu kłania 

się sentencja „CZŁOWIEK BEZ DRUGIEGO CZŁOWIEKA NIC 

NIE ZNACZY”. Seniorzy nie mogą wycofywać się z życia społeczne-

go, bo kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem jest bardzo ważny. 

Seniorzy – dbajcie o swoje ciało i ducha, bo macie dużo czasu dla siebie. 

Dla przykładu był przedstawiony nasz uczestnik – pan Józef Polański 

95 latek, który ma świetną formę do tej pory dzięki systematycznym 

ćwiczeniom. Pan Józef mówi, że niezależnie od pory roku ćwiczy, spa-

ceruje i choć mam swoje schorzenia to nie narzeka, bo czuje się młodo 

ciałem i duchem, właśnie dzięki aktywności fizycznej.

Drugim naszym podopiecznym, który do tej pory codziennie rano jesz-

cze ćwiczy jest pani Natalia Rolleczek – Korombel, która dzięki aktyw-

ności fizycznej osiągnie w lutym 2019 r. - 100 lat.

Pani Natalia mówi, że jak na ten wiek czuje się dobrze sprawnościowo.

Życzymy wszystkim Seniorom chęci do uczestnictwa w wszelakich zaję-

ciach, życzymy zdrowia, zdrowa, uśmiechu na każdy dzień i więcej ruch. 

Aby wszyscy Seniorzy mogli mieć spokojną starość i żeby byli szanowa-

ni przez bliskich pomimo niesprawności ruchowej, niedosłyszenia czy 

niedowidzenia, bo przecież nikt nie wie jacy my będziemy...

Dlatego dla każdego z Was i Waszym bliskim przesyłamy myśl, którą 

warto zapamiętać:

Kieruj swe oczy na ten właśnie dzień,

Bo on jest życia istotą.

Na jego krótkiej drodze

leżą wszystkie prawdy i realia twojego istnienia:

Szczęście dojrzewania,

Chwila działania,

Przepych piękna.

Bo wczoraj niczym innym jest jak snem,

a jutro tylko wizją.

Lecz dobrze przeżyte Dziś uczyni każde

Wczoraj snem szczęśliwym,

I każde jutro wizją nadziei.

Dlatego kieruj swe oczy na ten właśnie dzień

Takie jest powitanie świtu

Kālidās, ok. V w.n.e.”

Czas podczas spotkania Seniorom umilała swoim graniem i śpiewaniem 

Kapela „BUKOWIACY”. Całość dnia zakończyła się wielkim grillowa-

niem, ze śpiewami, tańcami i zabawami Seniorów.  

Agnieszka Nocoń
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Dni Muzyki 2018
O

d kilku lat w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Podlipiu ce-

lebrujemy Międzynarodowy Dzień Muzyki. W bieżącym roku 

społeczność szkolna spotkała się rankiem 3 października na sali 

gimnastycznej, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja prowadzona 

przez Dyrektor Anetę De Gregorio i zaproszonego przez nią gościa 

- Wójta Krzysztofa Dudzińskiego. Przybliżono słuchaczom istotę, 

walory i funkcje muzyki.

 Wójt wspominał czasy, kiedy był uczniem Państwowej Szkoły Mu-

zycznej w Olkuszu, zachęcał uczniów do grania na instrumentach mu-

zycznych oraz do poznawania uniwersalnego języka, jakim jest zapis 

nutowy. Uroczystości towarzyszył występ uczniów klasy III gimnazjum, 

którzy zaprezentowali piosenkę angielską przygotowaną pod kierun-

kiem Magdaleny Tomsi. W środę odbyły się również  zajęcia dla pierw-

szej grupy uczniów. Były to zajęcia muzyczno – ruchowe adresowane 

dla dzieci z klas 1., 2., oraz 4. szkoły podstawowej, które poprowadziła 

Iwona Pilarz z Pracowni muzyczno – teatralnej „Pozytywka”. 

Kolejnego dnia starsi uczniowie (klasy 5-8 oraz III gimnazjum) uczest-

niczyli w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Mateusza Wró-

bla z Agencji eventowej „La Cultura”. Do zajęć muzycznych włączyły się 

również przedszkolaki i pod czujnym okiem Andrzeja Jasicy z Centrum 

Kultury w Bolesławiu poznawali możliwości gitary i ukulele. 

Ostatniego dnia naszego świętowania uczciliśmy 100. rocznicę odzyska-

nia przez Polskę niepodległości i wszyscy spotkaliśmy się na koncercie 

„Z muzyką polską w tle” w wykonaniu zaprzyjaźnionej Agencji arty-

stycznej „Violino”.

Obchodom Dni Muzyki towarzyszyła wystawa poświęcona urządze-

niom służącym do tworzenia, odtwarzania i słuchania muzyki oraz 

„muzyczne przerwy międzylekcyjne”. Opiekę nad imprezą sprawowali 

uczniowie klasy III gimnazjum oraz 7. szkoły podstawowej.

Podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowa-

nia tegorocznych  Dni Muzyki. Dni 3 - 5 października przejdą do histo-

rii jako te, w których na pewno królowała MUZYKA.   

E.Kulig

W bolesławskiej bibliotece…

G
minna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu 

otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Part-

nerstwo dla książki, ze środków finansowych MKiDN pocho-

dzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dofinansowanie pro-

jektu pt. Czytanie wzbogaca od przedszkola do seniora wynosi 6 400 zł.  

Całkowity koszt zadania wyniesie 8040 zł. W ramach projektu 

w cztery środy września zorganizowano zajęcia z robotyki w opar-

ciu o zestawy MINDSTORMS EV3 dla dzieci w wieku 9-10 lat. 

Zainteresowanie zajęciami było duże, chętnych nie brakowało. 

Dzieci same budowały swojego robota i go programowały przy 

użyciu laptopów i zestawów klocków lego z Akademii Robotyki 

z Olkusza.

Odbyło się sześć spotkań autorskich. 2 października z pisarką i publi-

cystką Ewą Nowak. W spotkaniach wzięli udział uczniowie z klas II, 

III i V ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu oraz klas VI i VIII ze szkół 

w Krzykawie i Podlipiu. Pisarka z ogromnym poczuciem humoru opo-

wiadała o swoich początkach pisania i obecnej twórczości. Uczniowie 

zadawali bardzo dużo pytań, na które cierpliwie i wyczerpująco odpo-

wiadała. Słuchacze chcieli wiedzieć przede wszystkim, jak można zostać 

pisarzem i czy jest to zawód dla każdego. 

25 października, uczniowie klas IV ze Szkół Podstawowych w Krzyka-

wie i Bolesławiu, mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniach z Magda-

leną Zarębską - autorką książek dla dzieci i młodzieży: „Maja poznaje 

świat”, „Kaktus na parapecie”, „Ida, konie i reszta świata”, „Jak Maciek 

Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrował”, czy „Projekt Breslau”. 

Pisarka mieszka we Wrocławiu i jest laureatką licznych nagród literac-

kich. Spotkania autorskie w Krzykawce i Bolesławiu prowadziła w for-

mie warsztatów. Przybliżyła dzieciom gwarę śląską, czytając fragmenty 

swoich utworów.

5 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w filii biblioteki publicznej w Krzykawce 

odbyło się spotkanie z Andrzejem Muszyńskim. Uczniowie ósmej klasy 

Szkoły Podstawowej w Krzykawie oraz uczniowie siódmych klas Szkoły 

Podstawowej w Bolesławiu, mieli możliwość przenieść się w odległe rejony 

świata, na najdłuższą pustynię w Chile. Opowiadał jak zdobył pieszo Pusty-

nię Atacama – pustynię w Ameryce Południowej należącą do najsuchszych 

obszarów na świecie. Pokazał również bardzo ciekawą prezentację o Pustyni 

Błędowskiej z licznymi archiwalnymi zdjęciami, wyszperanymi dokumen-

tami oraz nakręconym w latach 50-tych filmem. Podróżnik, po południu 

odwiedził Gminną Bibliotekę Publiczną w Bolesławiu, w której spotkał 

się z Czytelniczym Klubem Książki, z Akademią Aktywnego Seniora oraz 

przybyłymi mieszkańcami naszej gminy. Opowiedział o swojej wyprawie 

w Himalaje Birmejskie. Opisał tę wyprawę w swojej książce pt. Cyklon. 

Można było zakupić książki autora dostarczone przez Księgarnie Pegaz 

z Olkusza.

Wydano folder informacyjny o Bibliotece i realizowanym projekcje. 

Biblioteka ogłosiła Gminny konkurs recytatorski wierszy Zbigniewa 

Herberta „Pan od poezji”, popularyzujący twórczość poety z okazji Roku 

Zbigniewa Herberta. W grudniu planuje się spotkanie z górnikiem i lal-

karzami ze spektaklem pt. „Pan Kuleczka”.   

 Renata Strojna
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Informacje kulturalne
Narodowe czytanie

8 września  2018 roku w Bolesławskim Dworze, odbyło się Naro-

dowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. W tym dniu 

książka ta była czytana ponad dwa tysiące razy. Gminna Biblio-

teka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu już po raz trzeci 

organizuje Narodowe Czytanie. 

Po przeczytaniu listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który 

wraz z małżonką objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem, 

fragmenty powieści czytali: Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Du-

dziński, Zastępca Wójta Krystyna Kowalewska i Dyrektor Centrum 

Kultury im. Marii Płonowskiej Barbara Rzońca. Uczniowie ze Szkół 

Podstawowych z terenu Gminy Bolesław, aktywnie uczestniczyli w 

akcji, czytając wiersze z Antologii Niepodległości. Całą uroczystość 

uświetniły pieśni patriotyczne, śpiewane przez chór Kantare pod 

dyrekcją Doroty Stachowicz-Mączki. Na zakończenie, jak co roku 

można było otrzymać pamiątkowy stempel, przysłany z Kancelarii 

Prezydenta RP. Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział 

w tegorocznej inicjatywie.   

Jesień Poetycka
19 października  2018 roku bolesławski Dwór wypełnił się jesienną 

różnorodnością utworów poetyckich jakie napłynęły na 41 Ogól-

nopolski  Konkurs Literacki  Bolesławska Jesień Poetycka.

Jurorka Urszula Kalecińska-Kucik  po wnikliwym zapoznaniu się  z 

44 wierszami  przyznała następujące nagrody…

W kategorii dorosłych pierwsze miejsce wypisała Olimpia Rychliń-

ska, drugie Irena Krzywiecka, trzecie Marianna Czekaj. Wyróżnio-

no utwory takich autorów jak: Barbara Omylińska, Anna Krzemień, 

Halina Haberka, Barbara Pomierna, Klara Marzec. 

Spośród młodych poetów najzdolniejsza okazała się Iwona Krzysta-

nek,. Drugą nagrodę wywalczył piórem Jakub Fulbiszewski, trzecią 

Zofia Pichlak. Dyplomy otrzymali także: Kinga Szlęzak, Julia Dą-

bek, Julia Nowak, Martyna Pichlak, Milena Pieniążek, Julia Master-

nak, Ania Bazan.

Miłym akcentem imprezy był wieczór Urszuli Kalecińskiej- Kucik. 

Warto dodać, iż poetka ta była wielokrotną laureatką naszego Kon-

kursu. 

Popołudnie pięknie oprawiła plastycznie wystawa malarstwa Iwony 

Skupińskiej.   

BBB

Jak pachnie kosmos?
Gdyby wysyłaniem kwiatów na orbitę Ziemi zainteresowali się 

producenci perfum to z całą pewnością mieliby niezłe źródło da-

nych w obrazach Iwony Skupińskiej. Kwiaty to ukochany motyw 

autorki obrazów, a sposób w jaki je maluje pokazuje jej wrażliwość 

na ich ulotne piękno. To było widać, słychać i czuć 25 września 

2018 roku w bolesławskim dworze.

„-Tak pachnie kosmos  to przewrotny tytuł, chciałam mówiąc wprost 

zmanipulować trochę odbiorcę tej wystawy, po to aby udowodnić, że 

każdy z nas  patrzy i słyszy w inny sposób i ma do tego pełne prawo 

Jedni czytając tytuł zobaczą statki kosmiczne , inni gwiazdy ale nie te 

na niebie tylko filmowe, jeszcze ktoś inny po prostu zobaczy gwieź-

dziste niebo i poczuje wiatr, zaś dla mnie kosmos to rodzaj kwiatka 

jaki mogłam gościć w tym roku w moim ogródku i go malować oraz 

fotografować. Szerzej mówiąc mój  kosmos to malowanie kwiatów w 

taki sposób aby uchwycić ich zapach. Zawodowo zajmuję się plastyką 

dziedziną może niezbyt popularną w dzisiejszym świecie, dlatego wy-

znam, że zajęłam się również polityką regionalną z racji mojego dru-

giego zawodu dziennikarstwa którego nie mam okazji uprawiać jest 

mi również bliski. Jestem ciągle ciekawa świata w jakim przyszło mi 

żyć. Cieszę się i dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 

że przez 4 lata mogłam spojrzeć na Bolesław nie tylko oczami plasty-

ka ale także samorządowca. To dwa różne światy ale każdy z nich dla 

mnie bardzo ważny. Tak jak planuje się budowę własnego domu  i dba 

się o niego, tak staram się dbać o te dwa rejony. A jak mi to wychodzi? 

Osądźcie sami.”-mówi autorka wystawy.

Zastawialiście się kiedyś, czy kosmos ma zapach? 

Tak, to jest właśnie zapach przestrzeni. Przestrzeni, która czeka tylko 

na to by wypełnić ją… wysokich lotów sztuką!   

BBB
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Drodzy Państwo
Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim za udział 

w minionych wyborach samorządowych, szczegól-
nie Tym, którzy nadal widzieli moją osobę w samo-
rządzie i oddali na mnie swój głos. 

Praca na tym polu przez ostatnie 20 lat przynosiła 
ciągle wiele poważnych wyzwań, ciekawych doświad-
czeń, a także była okazją do bliższego poznania wielu 
ludzi. Cenię to sobie bardzo i nie żałuję podejmowa-
nych decyzji (ponoć ten, kto nie lubi przegrywać, już 
przegrał...). Bardzo serdecznie chcę podziękować ca-
łemu zespołowi, który mnie wspierał i dźwigał ciężar 
kampanii wyborczej. Dziękuję wszystkim za ogromną 
życzliwość, którą otrzymywałem od Państwa niemal 
na każdym kroku wciągu ostatnich tygodni. 

Gratuluję zwycięzcom, życzę wytrwałości i owoc-
nej pracy na rzecz Lokalnej Społeczności.

Ryszard Januszek

Dlaczego osoby doznające przemocy nie szukają pomocy?

O
fiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz 

dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy są głów-

nie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu.

Warto zastanowić się, dlaczego osoby, w tym głównie kobiety, do-

znające prze mocy w rodzinie, nie szukają pomocy. Odpowiedzi do-

tyczą wielu aspektów:

 Nie, bo odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera. Kobie-

ta może być zastraszona przez partnera, który grozi jej śmiercią 

lub śmiercią jej dzieci, jeśli prawda o przemocy wyjdzie na jaw.

 Nie, bo odczuwają wstyd i upokorzenie. Kobieta może być 

przekonana, że przemoc dotyczy tylko jej osoby, inni zaś nie 

mają takich kłopotów. Kobieta czuje się winna, może myśleć, 

że gdyby była lepsza, ataki agresji nie występowałyby. Kobie-

ta może myśleć, że nie zasługuje na żadną pomoc. Kobieta ma 

przekonanie, że zasłużyła na swój los.

 Nie, bo są zależne finansowo do partnera. Kobieta jest uzależ-

niona od partnera, który jest jedynym żywicielem rodziny. Ko-

bieta może być przekonana, że nie będzie w stanie sama utrzy-

mywać dzieci.

 Nie, bo posiadają błędne przekonania. Kobieta wierzy, że 

w każdym małżeństwie istnieje przemoc. Kobieta wierzy, że 

skutki przemocy są zbyt małe, by komukolwiek o tym mówić. 

Kobieta ma nadzieję, że przemoc była incydentalna, a sam part-

ner zmieni się na lepsze. Kobieta uważa, że przemoc jest sprawą 

rodzinną i nie można liczyć na pomoc z zewnątrz.

 Nie, bo utraciły wiarę w pomoc. Kobieta mogła szukać pomocy, 

ale okazała się ona mało skuteczna. Nie, bo nie chcą złamać tra-

dycji kulturowo-religijnych. Kobieta chce utrzymać małżeństwo 

nawet za cenę cierpienia, ze względu na wartości religijne lub tra-

dycje kulturowe.   

Źródło: wybrane fragmenty Poradnika dla konsultantów „Przeciwdziałanie przemocy w rodzi-
nie” wydanego przez Instytut Psychologii Zdrowia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”.

32 62-00-126 wew. 30
lub 

32 64-24- 034
JEŻELI POTRZEBUJESZ PORADY – ZADZWOŃ
JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY – ZADZWOŃ
POD TYMI NUMERAMI UZYSKASZ PROFESJONALNĄ  
POMOC I WSPARCIE
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Podziękowania

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować 
Państwu za zaufanie okazane w wyborach  
samorządowych 21 października 2018 r.

Dzięki Państwa głosom uzyskałyśmy  
mandaty do Rady Powiatu w Olkuszu,  
gdzie będziemy reprezentować mieszkańców 
Gminy Bolesław i Miasta Bukowno. 

Pięknie dziękujemy i deklarujemy pełne  
zaangażowanie w pracę na rzecz społeczno-
ści powiatowej.

Z pozdrowieniami 
Krystyna Kowalewska i Barbara Rzońca
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Wójt Gminy Bolesław

Centrum Kultury w Bolesławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu

Serdecznie zapraszają na 

12.00-18.00 Targi Bożonarodzeniowe

14.00 Kolędowanie z Wójtem Gminy Bolesław oraz poczęstunek wigilijny.

Jasełka - Teatrzyk  ”Bez Kurtyny”

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ”Choinka”

Koncert laureatów XIX Konkursu Kolęd i Pastorałek

I Wigilię Dla Mieszkańców  
Gminy Bolesław

15 XII 2018 – Park w Bolesławiu

Nasza 
Niepodległa…

1918-2018
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100-lecie odzyskania niepodległości: Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków

„Chciałbym, abyśmy upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle cofali się o sto lat, co 
w równym, a może nawet większym stopniu wybiegali myślą naprzód – ku wyzwaniom, 
które nas czekają, przed którymi stajemy i z którymi możemy się skutecznie mierzyć, 
budując dziś silną, wolną Polskę„ – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w okoliczno-

ściowym artykule. W całej Polsce świętowaliśmy 100 – lecie odzyskania niepodległości .

Jak wyglądały obchody tego święta w Gminie Bolesław możecie obejrzeć Państwo na 

okładce listopadowego numeru „Bolesławskich Prezentacji”.

Powspominajmy Wystawę  Niepodległościową, wpisy do Księgi Życzeń dla  

Niepodległej.

11 listopada 2018 roku zasadzono także Drzewko Niepodległości na dziedzińcu Szkoły 

Podstawowej w Bolesławiu. Wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy.

Zebrani byli pod dużym wrażeniem programu  artystycznego przygotowanego z okazji 

Jubileuszu Odzyskania przez Polskę niepodległości: „Ach, ta niepodległa… Lata dwu-

dzieste, lata trzydzieste”.

Na koniec zorganizowano  zbiórkę  pocztów sztandarowych i uroczysty przemarsz do 

parku w Bolesławiu, gdzie złożono kwiaty  przy pomniku Wolności….

Ten dzień uświetnił koncert Orkiestry Dętej ZGH „Bolesław” w Bukownie, która zagra-

ła dla kilku pokoleń mieszkańców Gminy Bolesław. 

Wszak 100-lecie odzyskania niepodległości: Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków.   

BBB
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”
MEDAL RÓŻY” - ZŁOTE  GODY  

w Gminie Bolesław

W 
dniach 13 i 14  października 2018 

roku obchodziliśmy w naszej Gmi-

nie uroczystość Jubileuszu 50 – le-

cia pożycia małżeńskiego „Złote  Gody”.  

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie 

nie tylko dla Jubilatów, ale również dla  ich 

rodzin oraz przyjaciół. Celem życia małżon-

ków jest jedność: razem w zdrowiu i choro-

bie, razem w dobrej i złej doli. Małżeństwo 

to wyzwanie, które świadomie i dobrowol-

nie podejmuje dwoje ludzi. Małżeństwo to 

Gazeta, która pomimo istnienia od wielu lat  

- codziennie odkrywa swoje karty na nowo 

i  tylko kolejne rocznice ślubu przypominają 

o upływającym  czasie, a jak twierdzi Mar-

celi Proust „Tylko miłość potrafi zatrzymać 

czas”. 

Niech ten jubileusz będzie dla naszych Ju-

bilatów kolejną okazją do odkrycia miłości 

w jeszcze innej postaci, ponieważ „Praw-

dziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy… 

Im więcej dajemy, tym więcej nam jej zo-

staje…” bowiem:  

Małżeństwo to piękno bycia we dwoje,

Małżeństwo  to poszukiwanie drogi 

do celu.

Małżeństwo to skarb, którym jest mi-

łość Jubilatów.

Małżeństwo to Wy Dostojni Jubilaci 

– na zawsze razem.

Dostojni Jubilaci za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie zostali odznaczeni przez Pre-

zydenta RP „Medalami Róży”. W imieniu 

Prezydenta RP ceremonii odznaczenia do-

konał Wójt Gminy Bolesław Pan Krzysztof 

Dudziński.

W 2018 roku Jubileusz 50-lecia pożycia  

małżeńskiego obchodziły pary:

 Krystyna i Józef Gorajczyk

 Wiesława i Franciszek Jabłońscy

 Helena i Kazimierz Kolczyk

 Alina i Andrzej Kościej

 Janina i Andrzej Kowalscy

 Melania i Mieczysław Kula

 Czesława i Zdzisław Kulawik

 Janina i Henryk Musiorscy

 Zofia i Jerzy Nowak

 Janina i Stanisław Ochenduszko

 Jadwiga i Krystian Olejnik

 Maria i Zdzisław Poczęśni

 Elżbieta i Jacek Probierz

 Renarda i Antoni Sewastianow

 Kazimiera i Dariusz Sobczyk

 Maria i Waldemar Stempel

 Barbara i Marian Szlęzak

 Anna i Stanisław Wójcik

Życzymy  świętowania w zdrowiu i miłości 

kolejnych rocznic.   

Elżbieta Kubańska
Kierownik USC

cia pożycia małżeńskiego „Złote  Gody . 
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2500 egz.
2500 egz.

Niezwykła, bo kamienna rocznica ślubu!

W dniu 8 października 2018 roku siedemdziesiątą rocznicę ślu-

bu obchodzili Państwo Daniela i Marian Probierz. 

Gratulacje przeżycia tak pięknego Jubileuszu złożyli Jubilatom 

Wójt Gminy Bolesław Pan Krzysztof Dudziński, Zastępca Wójta 

Gminy Bolesław Pani Krystyna Kowalewska oraz Przewodnicząca 

Rady Gminy Bolesław Pani Ewa Dychtoń. Siedemdziesięciolecie 

pożycia małżeńskiego to symbol  wierności i miłości rodzinnej, to 

dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 

Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem  dla przyszłych po-

koleń.   

Elżbieta Kubańska
Kierownik USC

90 urodziny Pana Tadeusza  
w 100-lecie Niepodległości 

W pięknym roku 2018-roku –w szczególnym czasie odzyska-

nia przez Polskę Niepodległości swe 90 urodziny świętował 

pan Tadeusz Probierz. Wójt Gminy Bolesław  w imieniu miesz-

kańców i swoim własnym, złożył Jubilatowi najserdeczniejsze 

życzenia, przede wszystkim zdrowia.

Do życzeń dołączyły się Przewodnicząca Rady Gminy, Sołtys Bo-

lesławia oraz Prezes OSP Bolesław wraz z druhami. Pan Tadeusz 

jest człowiekiem, który w sposób szczególny zasłużył się dla Gmi-

ny Bolesław , jako wieloletni aktywny druh OSP ,o czym świadczą 

takie odznaczenia i medale jak: Wzorowy Strażak, Zasłużony w 

rozwoju województwa katowickiego, Srebrny –Związek Ochotni-

czych Straży Pożarnych za Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty- Zwią-

zek Ochotniczych Straży Pożarnych za Zasługi dla Pożarnictwa, 

Złoty Serce na Straży, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 

w Olkuszu- Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, Związek 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP za wysługę 70 lat.

Puchary: OSP Bolesław druhowi Tadeuszowi Probierz za długolet-

nią pracę w Komisji Rewizyjnej OSP Bolesław.

Okrągłe urodziny to zawsze okazja do wspomnień. Pan Tadeusz 

wiele lat przeżył ze (śp.) Stanisławą Probierz. Wspólnie z małżonką 

wychowali trójkę dzieci: syna( ś.p) Mieczysława oraz córki: Alfre-

dę i Halinę. Cieszyły go wnuki : Sławomir (ś.p), Ewelina, Joanna, 

Martyna. Otacza go wianuszek prawnucząt.

- Ja nie czuję tego wieku.-uśmiecha się pogodnie.   

BBB


