
1 maja 2016 roku zapraszamy na koncert „Ojczyzno Moja”

 do bolesławskiego kościoła rzymsko-katolickiego.

2 maja 2016 roku pokłońmy się Biało-Czerwonej 
w bolesławskim parku podczas Święta Flagi.

7 maja 2016 roku przeżyjmy wspólnie pamięć 
153 rocznicy Bitwy pod Krzykawką.
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Od 15 kwietnia 2016 roku Urząd Gminy Bolesław 
ma nowego Sekretarza. Został nim pan Tomasz Kalembka.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Nowy Sekretarz Urzędu Gminy BolesławBaby rządzą w Krzykawce
4 kwietnia w pięknie odnowionym Staropolskim Dwor-

ku w Krzykawce odbyły się uzupełniające wybory 
na sołtysa sołectwa Krzykawka. Nowym sołtysem została 
Małgorzata Szyguła – przewodnicząca KGW w Krzykawce. 
Rezygnującej z pełnienia funkcji sołtysa Barbarze Molęda, po-
dziękowanie za szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz 
sołectwa i gminy w imieniu mieszkańców złożyli przedsta-
wiciele Rady Sołeckiej, wójt gminy p. Krzysztof Dudziński, 
radni Rady powiatu oraz Krajowy Przedstawiciel Sołtysów – 
Marcin Macek, jednocześnie złożyli Oni gratulacje nowo wy-
branej sołtys Małgorzacie Szyguła, życząc Jej owocnej pracy. 
Dziękując wyborcom, Małgorzata Szyguła przyrzekła działać 
na rzecz sołectwa i gminy tak, aby nie zawieść zaufania jakim 
Ją obdarzono. Józefa Krawczyk

Maj zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim uroczy-
stości patriotyczne,zarówno o charakterze ogólno-

polskim jak i lokalnym.

Gdy w duszy patriotyzm gra...
1 maja 2016 roku o godz. 17.00 w naszym bo-

lesławskim rzymsko-katolickim kościele odbędzie się koncert 
zatytułowany „Ojczyzna moja”. Wykonawcami koncertu będą: 
światowej sławy skrzypek Konstanty Andrzej Kulka oraz 
trębacz Tomasz Woźniak, a towarzyszyć im będzie Orkiestra 
Camerata Cantabile czyli muzycy Polskiej Orkiestry Radiowej 
z Warszawy. Koncert poprzedzi msza święta w intencji Ojczy-
zny, której przewodniczyć będzie Ks. Bp dr Grzegorz Kaszak.

Pokłonić się Biało-Czerwonej
Wójt Gminy Bolesław,Przewodnicząca Rady Gminy Bole-

sław,Centrum Kultury w Bolesławiu serdecznie zapraszają 
na nasze tradycyjne coroczne spotkania.

2 maja 2016 roku w bolesławskim parku odbędzie się 
tradycyjne Święto Flagi. Zachęcamy wszystkich do przybycia 
na godz.13.00 by współuczestniczyć w zbiórce Pocztów Sztan-
darowych w parku.W programie przewidujemy przemarsz 
pod pomnik,składanie kwiatów,Koncert Orkiestry Dętej Za-
kładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie. Urok 
tego dnia podkreśli występ chóru Kantare,działającego przy 
naszym Centrum Kultury. Wspólnie spędzony czas podsumuje 
żołnierski poczęstunek.

Majowe Święta

Pamięci bitwy pod Krzykawką
7 maja 2016 roku przeżywać będziemy pamięć  

153 rocznicy Bitwy pod Krzykawką. Jak co roku spotkamy się 
na Polanie Nullo w Krzykawce.Tam nastąpi złożenie kwiatów 
pod pomnikiem Fr.Nullo.W atmosferę historii sprzed lat wpro-
wadzi nas koncert Orkiestry Dętej Zakładów Górniczo-Hutni-
czych „Bolesław” w Bukownie.Zapraszamy na integracyjny 
przemarsz do Staropolskiego Dworku w Krzykawce,gdzie 
w przydworskim parku odbędzie się kolejna część uroczysto-
ści..Usłyszymy koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
zespołu Folkekspress.Mile oczekiwanym akcentem spotkania 
jest program przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół 
im.Płk.Fr.Nullo w Krzykawie.Uroczysty dzień zakończy zaba-
wa taneczna z zespołem Ares. 

Do zobaczenia!
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Dworki 
jak malowane!

Wśród Dam i Kawalerów

W bolesławskim dworze zakoń-
czyły się trwające od paździer-

nika ub. roku prace malarskie. Wyko-
nali je więźniowie z Zakładu Karnego 
w Trzebini, co pozwoliło zminimali-
zować koszty odświeżenia pomiesz-
czeń. 

W trakcie remontu nowy blask i świe-
żość zyskały wszystkie pomieszczenia 
dworku. Zanim jednak do niego doszło, 
z uwagi na zabytkowy charakter dworu, 
konieczne było uzyskanie niezbędnych 
pozwoleń od Małopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 

Prace nie ominęły również naszej 
drugiej, zabytkowej perełki. W Staro-
polskim Dworku w Krzykawce prace od-
świeżające trwały od listopada ub. roku 
do połowy stycznia 2016r. i objęły cały 
parter, piwnicę, wejście do dworku oraz 
pomieszczenia filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Krzykawce. 

Udział skazanych w pracach remon-

Dyrektor Centrum Kultury, Bar-
bara Rzońca, dołączyła do grona 

Kawalerów i Dam Orderu Świętego 
Stanisława. Uroczyste wręczenie or-
deru miało miejsce w sobotę, 9 kwiet-
nia w bolesławskim dworze, podczas 
Walnego Zgromadzenia Stowarzysze-
nia Dam i Kawalerów Orderu św. Sta-
nisława Komandorii Zagłębiowskiej 
w Będzinie. 

Order III klasy został nadany dyrektor 
Barbarze Rzońca przez Wielką Kapitu-
łę Orderu św. Stanisława, a nagradza-
ne są nim osoby zasłużone dla kultury 
narodowej oraz zaangażowane w dzie-
ła charytatywne. Wyróżnienie zostało 
przyznane już w ubiegłym roku, ale 
pełnione wówczas obowiązki służbowe 
uniemożliwiały wyróżnionej odbiór. 

Warto przypomnieć, że w 2010 roku 
Orderem został także odznaczony Jó-
zef Liszka, Honorowy Obywatel Gminy 
Bolesław. Związki naszej gminy z Ko-
mandorią sięgają jednak znacznie dalej, 
bo w 1788 roku order św. Stanisława 
otrzymał także Aleksander Romiszew-
ski, właściciel miejscowych dóbr, fun-
dator parafii rzymskokatolickiej w Bo-
lesławiu oraz poseł na Sejm Czteroletni. 

Katarzyna Kocjan 

towych i konserwacyjnych w naszej 
gminie to efekt współpracy, jaka została 
nawiązana pomiędzy Wójtem Gminy Bo-
lesław, Krzysztofem Dudzińskim, a Dy-
rektorem Zakładu Karnego w Trzebini, 
ppłk. Mirosławem Cholewą. Dzięki niej 
udaje się zminimalizować koszty prac. 
Odświeżenie pomieszczeń w bolesław-

skim dworze to koszt zakupu materia-
łów, wynoszący ok. 14 tysięcy złotych, 
zaś w Staropolskim Dworku w Krzykaw-
ce – ok. 4 tys. zł. Skazani za swoją pracę 
otrzymywali jedynie posiłki regenera-
cyjne. 

Katarzyna Kocjan 
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CZAS OCHOTNIKÓW

Od 1 marca każdy mężczyzna pod-
legający powszechnemu obo-

wiązkowi obrony może ochotniczo 
zgłaszać się do swojej macierzystej 
Wojskowej Komendy Uzupełnień, 
by złożyć akces do odbycia szkolenia 
wojskowego. Jest to oferta skierowa-
na przede wszystkim do osób w wie-
ku 18-50 lat, które nie były w wojsku, 
a chciałyby odbyć przeszkolenie woj-
skowe.

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KRAKOWIE

Skorzystaj z okazji !!!

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę 
w Narodowych Sił Rezerwowych oraz planowanych do utworzenia wojskach Obrony Terytorialnej.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służ-
by wojskowej (bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
• niekarana za przestępstwo umyślne,
• posiadająca obywatelstwo polskie,

• odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby woj-
skowej,

• wiek co najmniej osiemnastu lat,
• wykształcenie co najmniej:

– wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
– średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,

– gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej  
wynosi dla żołnierza kształcącego się na:

• oficera – do 6 miesięcy,
• podoficera – do 5 miesięcy,

• szeregowego – do 4 miesięcy.

W czasie szkolenia żołnierze służ-
by przygotowawczej będą otrzymy-
wać wynagrodzenie w wysokości za-

leżnej od korpusu (szkoleni na oficerów 
ok. 1740 zł, na podoficerów ok. 1160 

zł i na szeregowych ok. 870 zł - brutto).
Szczegółowe informacje, dotyczące 

powołania do służby wojskowej, można 
uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Ko-

mendy Uzupełnień w Krakowie, 

tel.: 261-13-48-03.

Strona internetowa WKU 
w Krakowie: 

www.krakow.wku.wp.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 
W KRAKOWIE

Godziny urzędowania:
poniedziałek: godz. 7.30 - 17.00

wtorek – piątek: godz. 7.30 - 15.30

Adres:
ul. Rydla 19, 30-901 Kraków

e-mail: wku.krakow@wp.mil.pl 

Dotyczy ona także tych chętnych w wie-
ku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojsko-
wą, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ra-
mach ćwiczeń rezerwy. Możliwe będą trzy 
ścieżki postępowania:
• W przypadku gdy do WKU zgłosi się 

osoba bez jakiegokolwiek wcześniej-
szego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, 
będzie mogła zostać zakwalifikowana 
do odbycia służby przygotowawczej; 

• W przypadku, gdy do WKU zgłosi się 
żołnierz rezerwy z nadanym przy-
działem mobilizacyjnym (oficerowie 
i podoficerowie do 60 lat, szeregowi 
do 50 roku życia), wojskowy komen-
dant uzupełnień skieruje go do od-
bycia ćwiczeń wojskowych w ramach 
szkolenia rezerw w jego macierzystej 
jednostce wojskowej zgodnie z „Pla-
nem powołania rezerw osobowych 
do jednostki wojskowej na ćwiczenia 
wojskowe” w danym roku kalendarzo-
wym w ramach przydzielonego limitu;

• W przypadku, gdy do WKU zgłosi się 
żołnierz rezerwy bez nadanego przy-
działu mobilizacyjnego (oficerowie 
i podoficerowie do 60 lat, szerego-
wi do 50 roku życia), wojskowy ko-
mendant uzupełnień nada mu taki 
przydział w przypadku wystąpienia 
potrzeb uzupełnieniowych i w ra-
mach przydzielonego limitu, skieru-
je do odbycia ćwiczeń wojskowych 
zgodnie z „Planem powołania rezerw 
osobowych do jednostki wojskowej 
na ćwiczenia wojskowe” w danym 
roku kalendarzowym. Przy braku ta-
kiej możliwości ujmie go w bazie da-
nych ochotników do odbycia ćwiczeń 
w pierwszej kolejności.
Zapraszamy wszystkich chętnych 

do odwiedzania wojskowych komend 
uzupełnień w celu składania stosow-
nych deklaracji. Taką samą deklarację 
mogą składać także kobiety zaintereso-
wane odbyciem szkolenia.
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Akademia 
Lokalnego Lidera
Pierwsza edycja Akademii Lokalnego Lidera w Staro-

stwie Powiatowym w Olkuszu rozpoczęta!
Akademia Lokalnego Lidera to projekt skierowany do osób 

aktywnych, angażujących się na rzecz społeczności lokalnych.
Do projektu zapraoszono osoby aktywne, zmotywowane, 

które angażują się w życie społeczne. Liderem może być każdy. 
W ramach projektu planuje się wyposażyć przyszłych liderów 
w narzędzia i umiejętności, dzięki którym będą mogli skutecz-
niej działać na rzecz swoich społeczności.

Projekcie realizowany jest przez Fundację Laboratorium In-
spiracji Społecznych w partnerstwie z Lokalną Grupą Działa-
nia „Nad Białą Przemszą”.

Na zdjęciu uczestnicy pierwszej edycji Akademii Lokalnego 
Lidera w komplecie!

Za zasługi 
dla kultury 
Radni Gminy Bolesław przyjęli uchwałę, na mocy której 

podczas Święta Gminy Bolesław przyznawane są co-
roczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Nagrody mogą być przyznane w dwóch kategoriach: I – dla 
osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, II – dla osób 
prawnych i innych podmiotów, prowadzących swoją działal-
ność w gminie. W kategorii pierwszej przewidziano dwie na-
grody, w drugiej zaś – jedną. Nagrodę otrzymać mogą twórcy, 
artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej, 
popularyzatorzy kultury, pracownicy instytucji kultury, na-
uczyciele szkół artystycznych oraz podmioty prowadzące 
działalność kulturalną, a przyznaje je Komisja ds. Nagród 
za Działalność Kulturalną. Kandydatów do nagród można zgła-
szać co roku, w terminie do 30 kwietnia w siedzibie Urzędu 
Gminy. Z propozycją nagrodzenia kandydata wystąpić mogą: 
Wójt Gminy Bolesław, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław, 
Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bo-
lesław, a także działające na terenie gminy instytucje kultury, 
szkoły i inne placówki oświatowe oraz grupy nieformalne i or-
gany sołectw wchodzące w skład Gminy Bolesław. Zgłoszeń 
należy dokonywać na specjalnym wniosku, w którym tuż obok 
informacji o kandydacie do nagrody należy uzasadnić jego 
osiągnięcia. Podczas posiedzenia komisji, złożonej z Wójta 
Gminy Bolesław, Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław, 
Sekretarza Gminy oraz Dyrektor Centrum Kultury, w jawnym 
głosowaniu wybierani są laureaci, którzy zostają nagrodzeni 
podczas Święta Gminy Bolesław. 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu zatroszczyły 

się o najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Bolesław.
21 kwietnia 2016 roku przy budynku bolesławskiej remizy zostały roz-
prowadzone paczki z żywnością w ramach Programu Operacyjnego 
Pomocy Żywnościowej wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Europejski Fundusz Pomocy Najbar-

dziej Potrzebującym służy wspieraniu działań krajów UE polegających 
na udzielaniu pomocy materialnej tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Każda paczka przysługuje jednej osobie – więc np 5 osobowa rodzina dostanie 
5 paczek. Każda paczka waży ok. 20 kg! Zawiera takie produkty jak:makaron,ryż, 

kasza, płatki kukurydziane, mleko,serki topione, groszek z marchewką, koncen-
trat pomidorowy,dżem truskawkowy, sok jabłkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki 
w sosie własnym, olej rzepakowy,cukier.Z tej formy pomocy mogą skorzystać wszyst-
kie osoby, których dochody nie przekraczają: 951 zł netto – osoby samotne, 771 
zł netto na osobę w rodzinie. Aby otrzymać paczkę żywnościową należało uzyskać 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu skierowanie. W marcu wydano  

295 paczek,w kwietniu 350. Mieszkańcy otrzymali pomoc żywnościową w miejsce po-
mocy finansowej. Na każde 4 paczki przypadała także skrzynka jabłek,w których roz-

dzielaniu pomagali druhowie OSP Bolesław.

Pomoc żywnościowa 
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PRZYWRÓĆMY IDEĘ 
PATRIOTYCZNYCH 
SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW 
GMINY BOLESŁAW
Pamięć o miejscach ważnych dla historii naszego regionu 
– powinność czy obowiązek

W dniu 11 kwietnia odbyła się 
debata poświęcona historii Po-

mnika Wolności w Bolesławiu, jako 
miejsca pamięci – materialnego świa-
dectwa wydarzeń szczególnych dla 
lokalnej i narodowej tożsamości. Spo-
tkanie odbyło się w Centrum Kultury 
w Bolesławiu. Jego organizatorami 
byli uczniowie Publicznego Gimna-
zjum im. KEN w Bolesławiu, Oliwia 
Kufel i Szymon Żerdziński. Debata 
była kluczową częścią projektu, który 
został przygotowany przez Kancela-
rię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
w porozumieniu z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, Instytutem Pa-
mięci Narodowej i Ośrodkiem Roz-
woju Edukacji. Głównym założeniem 
projektu jest rola Pomnika Wolności 
w kształtowaniu lokalnej i narodowej 
tożsamości. 

W spotkaniu wzięli udział zaprosze-
ni goście, wójt Gminy Bolesław, pan 
Krzysztof Dudziński, dyrektor Centrum 
Kultury w Bolesławiu, pani Barbara 
Rzońca, pasjonaci historii regionu, Ho-
norowy Obywatel Gminy Bolesław, pan 
Józef Liszka, pomysłodawca i inicjator 
odbudowy Pomnika Wolności w Bole-
sławiu, przewodniczący Społecznego 
Komitetu Odbudowy Pomnika Wolności 
w Bolesławiu, autor publikacji na temat 
zabytków Bolesławia, pan Tomasz Sa-

wicki, pan Przemysław Reinfus, autor 
publikacji o historii gminy i powiatu, 
a także pani dyrektor, Agata Borkiewicz 
oraz nauczyciele i uczniowie Publiczne-
go Gimnazjum w Bolesławiu: Patrycja 
Dąbek, Weronika Grzegorzewska, Alek-
sandra Szałwińska, Roksana Gradek, 
Natalia Kopczyńska, Filip Płonka, Alek-
sander Czerniak, Alicja Krawiec, Kamil 
Liberski, Dominika Masłowska, Paweł 
Opala, Natalia Warwas, Karolina Zięba, 
Beata Jaworecka, Weronika Sadzawicka, 
Mirek Anna, Gabriela Stempniewska.

Celem debaty było znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie, czy Pomnik Wolno-
ści w Bolesławiu jest obecny w lokalnej 
świadomości. Rozmowa uczniów z go-
śćmi przybyłymi do Centrum Kultury 
na temat świadomości istnienia miejsc 
pamięci wśród małych i dużych miesz-
kańców naszej gminy trwała ponad 
dwie i pół godziny. Wspólnie doszliśmy 
do wniosku, że godne uczczenie miejsc, 
którymi szła Historia, jest to obowią-
zek bycia w miejscach, które tworzyły 
i tworzą dziedzictwo narodowe, zachę-
canie wszystkich mieszkańców gminy 
i powiatu, a nawet osób spoza regionu 
do odwiedzania miejsc, które budzą 
uczucia dumy z narodowych wartości, 
pomagają utożsamiać się z tymi, którzy 
niejednokrotnie – mówiąc językiem Jana 
Pawła II – tę miłość do Polski nadpłaci-
li samym sobą. Ich groby, pomniki, zna-
ki upamiętnienia są niemal w każdym 
miejscu. Polana Nullo, pomnik Wolności, 
osada Biała, lokalne cmentarze… Czasa-
mi wystarczy, że z własnej woli zapalimy 
znicz. Tylko tyle i aż tyle…– W ten spo-
sób oddajemy hołd znanym i nieznanym 
Bohaterom walczącym o Wolność. 

Uczniowie wielokrotnie zadawali 
pytania, które pomogłyby im w zapla-

nowaniu innowacyjnych działań przy-
wracających pamięć o tym miejscu. Ich 
ciekawość spotkała się z ogromną apro-
batą ze strony osób zebranych w Dwo-
rze. Chociaż nie podali konkretnych 
pomysłów, na to w jaki sposób Pomnik 
Wolności mógłby zaistnieć na nowo 
– albo naprawdę – w lokalnej świado-
mości, jednak z całą pewnością wiedza, 
jaką nabyli podczas debaty przyniesie 
dobre rezultaty. Jak wynika z wypo-
wiedzi jednej z uczennic gimnazjum, 
Gabrieli Stempniewskiej, wspólne dzia-
łania młodzieży mają zaprzeczyć po-
wiedzeniu „cudze chwalicie – swego nie 
znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. 
Jej wypowiedź podsumowująca debatę 
została nagrodzona gromkimi brawa-
mi za dojrzałość wypowiedzi i pełną 
świadomość tego, czym dla każdego 
mieszkańca gminy powinien być udział 
w uroczystościach organizowanych 
przy Pomniku Wolności. Niech każdy 
z nas odpowie sobie na pytanie, czy BYĆ 
miejscach ważnych dla historii naszego 
regionu to moja powinność czy obowią-
zek? Warto na koniec zacytować słowa 
uczniów prowadzących debatę, Oli-
wii i Szymona, według których pamięć 
o miejscach ważnych dla historii naszej 
gminy jest chlubnym dziedzictwem 
wspólnoty narodowej, regionalnej i lo-
kalnej. Tę tradycję pokoleniową mamy 
bezwzględnie chronić, by móc ją prze-
kazać przyszłym mieszkańcom naszej 
małej ojczyzny. Wspólna pamięć tworzy 
lokalną i narodową tożsamość... Nie mo-
żemy jej zdradzić. Z tej powinności nic 
i nikt nie może nas zwolnić.

Aneta Pomierna,
Oliwia Kufel, Szymon Żerdziński -

uczniowie Publicznego Gimnazjum 
im. KEN w Bolesławiu
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Po renowacji
Zakończyła się renowacja cennych 

zarówno dla historii regionu jak i 
historii wielu rodzin dzieł sztuki zdo-
biących bolesławski kościół rzym-
skokatolicki pw.Macierzyństwa NMP 
i Świętego Archanioła Michała. 

Miło poinformować,iż wrócił do świą-
tyni soborowy ołtarz, który przechodził 
renowację i złocenie. Prace zostały wy-
konane w pracowni konserwatorskiej w 
Krakowie.

*
„Do Ciebie, Matko Szafarko łask, bła-

galne pienia wciąż płyną.”- tak w każ-
dą środę kilka pokoleń mieszkańców 
naszej gminy  modli się odprawiając 
Nowennę do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy przed Jej wizerunkiem w bocz-
nym ołtarzu. Nie wszyscy wiedzieli, że w 
tym ołtarzu znajdował się jeszcze drugi 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej na-
malowany przez o. Augustyna -Paulina 

z Jasnej Góry w 1905 roku. Przez długie 
lata obraz ten był ukryty na zasuwie oł-
tarza. W tle obrazu znajdują się rysunki 
przedtawiające sceny z życia Maryi, jak 
również z męki Pana Jezusa. Dzięki pań-
stwu Jackowi i Marioli Czekajom, obra-
zy te mogą być elektrycznie odsłaniane. 
Firma „Rduch” zainstalowała specjalny 
napęd i uroczyste famfary, które spra-
wiają, że odsłanianie obrazu jest szcze-
gólnie uroczyste. W imieniu całej parafii 
dziękujemy za ten dar.

*
Można zauważyć także pięknie od-

nowiony Feretron .W minionym roku 
górnicy i członkinie Kół Żywego Różań-
ca, jako dar ołtarza w czasie mszy św. 
Barbórkowej, złożyli ofiarę pieniężną 
przeznaczoną na renowację jednego z 
feretronów procesyjnych. Miło nam po-
informować , że prace konserwtorskie 
się już zakończyły i odnowiony i pozło-
cony feretron wrócił do świątyni. Niech 
nadal służy na większą chwałę Bożą.

Źródło:Parafia Bolesław

Jedenaścioro 
śmiałków stanęło 
w szranki z polską 
ortografią 
i interpunkcją. 

To już siódma edycja Dyktanda Regio-
nalnego „O Pióro Wójta Gminy Bolesław”, 
zorganizowanego w kooperacji Centrum 
Kultury im. Marii Płonowskiej oraz Pu-
blicznego Gimnazjum im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Bolesławiu. Całemu 
przedsięwzięciu patronuje wójt gminy, 
Krzysztof Dudziński, który za wszyst-
kich uczestników trzymał kciuki.

Oficjalne ogłoszenie nazwiska Mistrza 
Ortografii nastąpi 25 czerwca br., pod-
czas Święta Gminy Bolesław. 

(red.)
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Przeszła śpiewająco!

Działaj...lokalnie 
i zdobywaj granty!

W bolesławskim dworze odbyły 
się eliminacje gminne do Die-

cezjalnego Konkursu Wokalno- Mu-
zycznego z okazji Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016. 

W przesłuchaniach wzięło udział 
pięcioro uczestników, z których to jury 
wytypowało Rozalię Dessauer ze Szko-
ły Podstawowej w Bolesławiu. Rozalia 
będzie tym samym reprezentować na-
szą gminę w kolejnym etapie konkursu, 
który odbędzie się 28 kwietnia br. w Ze-
spole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. 
Gratulujemy Rozalii i trzymamy kciuki!

Katarzyna Kocjan 

Masz pomysł na to, aby Tobie 
i Twojej lokalnej społeczności 

żyło się lepiej? Działaj! Jak? Lokalnie! 
Tak się właśnie składa, że możesz zdo-

być aż 6 tysięcy złotych na realizację swo-
jego pomysłu.

Ruszyła IX edycja Działaj Lokalnie 
w Ośrodku Działaj Lokalnie w Kluczach.

O wsparcie swoich pomysłów mogą się 
starać:
– Organizacje pozarządowe posiadające 

osobowość prawną (tj. fundacje, sto-
warzyszenia, oddziały Caritas zareje-
strowane w KRS lub kluby sportowe 
zarejestrowane w ewidencji Starosty 
Powiatowego),

– Grupy nieformalne (w tym także od-
działy terenowe organizacji nie po-
siadających osobowości prawnej), 
w których imieniu wniosek złoży or-
ganizacja pozarządowa,

– Grupy nieformalne, występujące 
z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. 
Inicjatywa DL
Najciekawsze inicjatywy społeczne 

mogą dostać wsparcie od 1 000 do nawet 
6 000 tysięcy złotych!

Konkurs obejmuje cztery gminy: Gmina 
Klucze, Gmina Bolesław, Gmina Trzyciąż 
i Gmina Wolbrom.

Termin naboru wniosków od 20 kwiet-
nia 2016 do 6 czerwca 2016 r. wyłącz-
nie przez generator wniosków dostępny 
na stronie internetowej:

www.forumoswiatowe.com.pl
lub 
www.system.dzialajlokalnie.pl

Więcej informacji uzyskasz:
Ośrodek Działaj Lokalnie w Kluczach 

(Stowarzyszenie  
Forum Oświatowe KLUCZE)
ul. Zawierciańska 2a lok. 1,  

32-310 Klucze 
tel. 533 976 208

oraz w mediach społecznościowych 
https://www.facebook.com/DLKlucze
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Solistki 
w Formie!

Bolesławska Biblioteka gościła Wiesława Drabika

Festiwal Kulinarny  
w Szkole Podstawowej w Bolesławiu

Trzy solistki, szlifujące na co dzień 
swój wokalny talent w Centrum 

Kultury w Bolesławiu reprezento-
wały naszą instytucję w przesłucha-
niach Form Muzycznych, odbywa-
jących się w ramach Powiatowego 
Festiwalu Kultury. 

Na co dzień dziewczyny uczęszcza-
ją na zajęcia młodzieżowego zespołu 
„kropkaPL”, który prowadzi Iwona Pi-
larz. 

Przesłuchania odbyły się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Bukownie, a wzię-

18 IV 2016 r. w czytelni Gminnej Bi-
blioteki Publicznej im. Waśniew-

skich w Bolesławiu dzieci z pierw-
szych klas Szkoły Podstawowej 
w Bolesławiu spotkały się z krako-
wianinem – Wiesławem Drabiskiem. 

Jest on autorem ponad 200 książe-
czek dla dzieci ukazujących się od 1995r. 
w wydawnictwach – Skrzat, Debit, Sied-
mioróg, Wilga i Pascal. Są to pełne humo-
ru wierszowane bajeczki, chętnie czytane 
i oglądane przez najmłodszych. 

Jak najlepiej promować wśród 
uczniów zdrowy styl życia? W prak-

tyce! Niech zobaczą, obejrzą, spróbu-
ją, przekonają się, że się da, że można 
inaczej…

W akcji uczestniczyli uczniowie klas 
4-6, a festiwal miał formę konkursu – 
poszczególne klasy rywalizowały mię-
dzy sobą w 5 konkurencjach.

ło w nich udział blisko 90 uczestników 
z całego powiatu olkuskiego. Najlepsi 
wokaliści wezmą udział w finale – XXIX 
Małopolskim Festiwalu Form Muzycz-
nych i Tanecznych Talenty Małopolski 

2016. Jest nam niezwykle miło, że przy 
tak dużej konkurencji jedna z naszych 
solistek- Iwonka Krzystanej zdobyła wy-
różnienie! Serdecznie gratulujemy! 

Katarzyna Kocjan 

Podczas spotkania pisarz opowiedział 
dzieciom jak powstaje książka i skąd 
się biorą pomysły. Czytał najśmieszniej-
sze fragmenty swoich bajek i bawił się 
z dziećmi w odgadywanie rymowanek. 
Rozwiązane zagadki nagradzał zakładka-
mi i książeczkami, co sprawiało obdaro-
wanym ogromną radość.

Odpowiedział na szereg zaskakujących 
pytań zadawanych przez dzieci i złożył 
dedykacje z autografem w zakupionych 
książkach.

Pierwsza polegała na przygotowaniu 
trzech zdrowych posiłków w katego-
riach: oryginalna kanapka, sałatka, deser. 
Wchodząc do sali gimnastycznej, miało 
się wrażenie, że to nagranie jakiegoś pro-
gramu kulinarnego… Stoiska dla uczniów 
każdej z klas, świeże produkty i 30 minut 
na wykonanie 3 dań, które pod względem 
smaku i sposobu podania oceniać miało 
jury. Działo się więc, działo!

W tym samym czasie dwóch innych 
uczniów z danej klasy wykonywało pa-
stelami plakat promujący zdrowy styl ży-
cia. Miał on nosić tytuł „W zdrowym ciele 
zdrowy duch”. Jeszcze inni zajmowali 
się układaniem krótkiego rymowanego 
utworu bądź pracowali nad ułożeniem 
z rozsypanki obrazkowej piramidy zdro-

wego żywienia. W międzyczasie odbywał 
się quiz na temat zdrowego stylu życia.

Rywalizacja była bardzo wyrówna-
na. Okazało się, że uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Bolesławiu potrafią 
przygotować zdrowe posiłki i mają dużą 
wiedzę na temat zdrowego stylu życia. 
Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden. 
Została nim klasa V a, która w nagrodę 
dostała bon na 100 zł. Drugie miejsce 
zajęła klasa IV a, a trzecie VI b, których 
uczniowie otrzymali drobne upominki.

Warto żyć zdrowo! Cieszy, że tę świa-
domość mają i uczniowie, o czym 
świadczy chociażby taki limeryk uło-
żony w trakcie festiwalu przez uczniów 
klasy VI b:
Był sobie chłopczyk mały,
Co był w biegach doskonały.
Jadł owoce i warzywa,
więc był zdrowy jak ryba.
Dzięki sportowi choroby mu nie doku-
czały!

Źródło:Sz.P Bolesław
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Ma być bezpieczny, estetyczny, malowniczy, a przede 
wszystkim ma być miejscem, w którym mieszkańcy 

naszej Gminy Bolesław będą chętnie spędzać swój wolny 
czas. Bolesławski park...

Do przeszłości przejdą już lata kiedy jedynie niewielka 
część parku była wykorzystywana podczas małych, ple-
nerowych imprez.Zmianom tym pomogą unijne dotacje! 
Aktualnie przygotowywany jest do realizacji w latach 2017 
– 2018 kolejnego etapu zagospodarowania tego terenu. W za-
kresie rzeczowym przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie 
robót budowlanych, montażowych i elektrycznych.

W naszym parku przebudowane zostaną aleje, zainstalowa-
ne zostaną nowe ławki i kosze na śmieci. Wszystkich ucieszy 
plac zabaw dla dzieci z bezpieczną syntetyczną nawierzchnią. 

Uatrakcyjną go  nowe ogrodzenie i oświetlenie. Koszty 
całkowite przedsięwzięcia planuje się na kwotę około 1 mln 
zł.Liczymy na  dofinansowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego,które ma objąć 75% 
tej kwoty. Przypomnijmy,iż dworek, w którym swoją siedzibę 
ma Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej, wraz z bolesław-
skim parkiem o powierzchni ok. 4,2 hektara wpisany jest 
do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Umiejscowiony jest 
on także przy Trasie Rowerowej VeloSkawa planowanej do re-
alizacji przez władze Województwa Małopolskiego.

Waro wiedzieć,żecałkowity koszt projektu pn. „Rewaloryza-
cja przyrodnicza na terenie zabytkowego parku w Bolesławiu” 
został oszacowany na kwotę około 260 tys. zł, w czym dota-

Bolesławski park – moje miejsce, moje życie
cja uzyskana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyniesie około 
85 tys. zł.

Każdy z Mieszkańców może przyczynić się do uświetnienia 
wizerunku naszego parku biorąc udział w konkursie literacki 
pod hasłem:„Bolesławski park – moje miejsce, moje życie” 
na wspomnienie związane z bolesławskim parkiem.

Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w pro-
jekcie, który służy uwiecznieniu minionych dni, zapisaniu tej 
dawnej jak i wczorajszej (dosłownie) historii. 

Czekamy na zapis prawdziwych zdarzeń z Waszego życia 
lub zasłyszanych wspomnień. Naciekawsze prace zostaną 
udostępnione na tablicach umieszczonych w naszym parku. 
Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na powyższe. 

Apelujemy o przekazywanie zdjęć, dokumentów i pamią-
tek związanych z historią jak i współczesnością naszego par-
ku,które z pewnością ubogacą Państwa teksty. Czekamy wspo-
mnienia o objętości 1 strony znormalizowanego maszynopisu 
zarówno seniorów jak i dzisiejszych nastolatków. Pragniemy 
uchronić od zapomnienia wydarzenia społeczne jak i jednost-
kowe, osobiste przeżycia, z których składa się życie każdego 
z nas. Wszyscy mamy dostęp do ciekawych wspomnień…Prze-
żytych lub zasłyszanych...

Czekamy na nie do 26 maja 2016 roku w bolesławskim 
Centrum Kultury ul.Główna 55 32-329 Bolesław.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody podczas Święta 
Gminy Bolesław 25 czerwca 2016 roku.

FIZYKOTERAPIA
laseroterapia
magnetoterapia
ultradźwięki
fonoforeza
światłoterapia
krioterapia
elektroterapia

KINEZYTERAPIA
ćwiczenia - gimnastyka lecznicza
ćwiczenia z piłkami i taśmami Thera-Band
ćwiczenia korygujące wady postawy

PLASTROWANIE DYNAMICZNE
kinezjotaping

AQUAVIBRON
MASAŻ

32-329 Bolesław, ul. Laskowska 4a, tel. 600 871 429

Centrum Stomatologii
EUROMEDIC

Lekarz dentysta: Agnieszka Knapik - Woźniak

ZAKRES USłUg:
•	 leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
•	 leczenie endodontyczne ( kanałowe)
•	 profilaktyka stomatologiczna  

(lakowanie, lakierowanie, fluoryzacja)
•	 protetyka
•	 protezy całkowite i częściowe
•	 protezy szkieletowe
•	 protezy nylonowe
•	 korony i mosty (kompozytowe, porcelanowe)
•	 leczenie i usuwanie zębów w znieczuleniu ogólnym 

(narkoza)

gODZINY PRZYjęć:
•	 poniedziałek 9.00- 13.00 i 16.00-20.00
•	 wtorek, czwartek 15.00-20.00
•	 piątek 9.00 – 13.00

PRZYjMUjE ChIRURg 
SZCZęKOWO-TWARZOWY

Sławków, Mały Rynek 6 i 7

Rejestracja: 
696 428 700
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Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca. 
Nikolaus Lenau

XXXVIII Wiosna 
Poetycka

Centrum Kultury im. Marii Płonow-
skiej w Bolesławiu zaprasza do udzia-
łu w Ogólnopolskim Turnieju Jednego 
Wiersza organizowanego w ramach 
XXXVIII WIOSNY POETYCKIEJ

Zainteresowanych udziałem w Tur-
nieju prosimy o nadesłanie jednego 
wiersza (w dwóch egzemplarzach ma-
szynopisu), dotychczas nie publikowa-
nego ani nie nagrodzonego w innych 
konkursach, na adres: Centrum Kultury, 
32-329 Bolesław, ul. Główna 55

Utwór należy podpisać godłem, a dane 
autora (imię i nazwisko, adres, wiek, nu-
mer telefonu, ewentualnie adres e-ma-
ilowy) umieścić w oddzielnej kopercie, 
opatrzonej tym samym godłem; 

Konkurs będzie się odbywał w dwóch 
kategoriach wiekowych: I kategoria 
szkolna (dzieci i młodzież do lat 16 – tu) 
i II kategoria dorosłych

Termin nadsyłania wierszy upływa 
dnia 10.05.2016r.

Oceny nadesłanych utworów dokona 
Jury powołane przez organizatora.

Ogłoszenie wyników Turnieju, wrę-
czenie nagród laureatom oraz prezen-
tacja nagrodzonych wierszy nastąpi 
podczas XXXVIII Wiosny Poetyckiej 
w dniu 20.05.2016r. o godz. 16.30  
w bolesławskim dworze.

Udział w konkursie jest jednoznacz-
ny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 
przeniesienie praw autorskich, na wy-
korzystanie złożonych prac w celach 
promocyjnych konkursu, związanych  
z wykonaniem jego postanowień i prze-
kazaniem informacji o jego organizacji. 
W stosunku do wyróżnionych i nagro-
dzonych prac Organizator nabywa pra-
wo do ich prezentacji, cytowania i publi-
kacji, w tym w mediach, na wystawach, 
w Internecie, bez dodatkowej zgody au-
tora oraz bez honorarium za majątkowe 
prawa autorskie. 

Osoby nadsyłające prace konkursowe 
wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora konkursu swoich danych 
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Oso-
bowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm). 
Z życzeniami rozkwitu wiosennej  weny...

Dyrektor Centrum Kultury im. Marii 
Płonowskiej w Bolesławiu

Barbara Rzońca

MAM TALENT
Dekoracja pełna gwiazd, światła, 

laser, dymiarka … I to wszystko 
w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej w Bolesławiu. Taką oprawę 
miał finał szkolnego konkursu „Mam 
talent”, który zorganizowała i spon-
sorowała Rada Rodziców Szkoły.

Już wcześniej odbyły się eliminacje 
klasowe oraz półfinał, które pozwoliły 
wybrać najlepszych uczestników szkol-
nego show. 21 marca zaprezentowali 
oni swoje talenty, po to by wśród nich 
wybrać tego najlepszego – zwycięzcę. 
Całość finału podzielona była na dwie 
części: dla uczniów klas 1-3 i uczniów 
klas 4-6. W pierwszej części występo-
wało 7 finalistów (Karolina Nowak, 
Natalia Chmura, Malwina Wentrys, 
Aleksandra Przybyła, zespół taneczny 
z klasy I a, Mateusz Foryś i Maja Nocoń), 
a w drugiej 8 (Julia Dąbek, Rozalia Des-
sauer, Piotr Chojowski, Aleksandra Ka-
nia, Weronika Kilian, Weronika Pietrzyk, 
Alicja Pomierna i Mateusz Grzanka). Jed-
nych i drugich oceniało jury w składzie: 
Wójt Gminy Bolesław – Pan Krzysztof 
Dudziński, Zastępca Wójta Gminy Bole-
sław – Pani Krystyna Kowalewska, in-
struktor Centrum Kultury w Bolesławiu 
– Pan Andrzej Jasica, Dyrektor Szkoły – 
Pani Joanna Piła i przedstawiciel Rady 
Rodziców – Pani Monika Tarasin-Lenart.

Oj, działo się, działo podczas finału… 
Publiczność miała co oglądać i podzi-
wiać, bo też występy finalistów były 
bardzo zróżnicowane. Śpiewano, grano 
na różnych instrumentach, tańczono, 
a nawet dano pokaz umiejętności bar-
mańskich czy kabaretowych. O nudzie 
czy znużeniu nie było mowy. Królowały 
ekspresja, dynamika i muzyka, porywa-
jąc publiczność! Zwycięzca jednak musi 
być jeden. W kategorii klas 1-3 zwycię-
żyła Natalia Chmura, która zaśpiewała 
„Gwiazdą pragnę być”. W klasach star-
szych wygrała Rozalia Dessauer, która 
także śpiewała, tyle że polską wersję 
przeboju Cohena „Halleluja”. Były tak-

że nagrody publiczności. W klasach 
1-3 otrzymała ją Malwina Wentrys, 
a w klasach starszych Weronika Pie-
trzyk. Obie dziewczyny dały pokaz 
umiejętności tanecznych. Oprócz tego 
Wójt Gminy Bolesław wręczył swoją na-
grodę Rozalii Dessauer. Poza tym każdy 
finalista otrzymał pamiątkowy kubek 
z wygrawerowanym imieniem i nazwi-
skiem. Każdy został więc nagrodzony.

„Mam talent!”… Tak może powiedzieć 
wielu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Bolesławiu. To właśnie podkreślił 
konkurs. Teraz tylko trzymać kciuki 
za to, by Szkoła Podstawowa w Bolesła-
wiu okazała się kuźnią talentów na skalę 
ogólnopolską… Tego należy życzyć zwy-
cięzcom i uczestnikom (ale nie tylko) 
finału!

Marta Kosobudzka-Margas
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