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W numerze:

•	 Z	aparatem		
po	gminie

•	 Narodowy	Spis	
Powszechny	
Ludności		
i	Mieszkań

•	 Ekologiczna	
gmina	–	walka	
z	nielegalnymi	
wysypiskami

•	 Wokół	kultury		
i	edukacji

•	 30-lecie		
samorządu	
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Z aparatem  
po gminie  

Droga w Międzygórzu - po remoncie 

Termomodernizacja ZPS w Krzykawie

Ul. Laskowska - po remoncie

Budowa placu zabaw przy dworku w Krzykawce

Budowa połaczenia ul. Głównej w Bolesławiu  
z DK94 i ciągu pieszo-rowerowerowego w kierunku 
Olkusza

Ul. Bolesławska - po remoncie
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Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 
6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie 
art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze 
grzywny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą 
przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest 
samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą 
własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), 
bądź  w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu sta-
nowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, z których można skorzy-
stać bezpłatnie ( lista punktów spisowych w gminach). O ile zajdzie koniecz-
ność, Urząd Gminy zapewnia wsparcie upoważnionego pracownika Urzędu 
Gminy w realizacji samospisu przez Internet.

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i cza-
sowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych po-
mieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca 
zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania 

oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (ustawa z dnia 9 
sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 
r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Równolegle z samospisem w spisie powszechnym, prowadzone są wy-
wiady telefoniczne. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do osób, które nie 
spisały się przez Internet lub dzwoniąc na infolinię spisową (22 279 99 99). 
Rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów telefonów:

22 828 88 88,    22 279 99 99.
W razie wątpliwości, czy osoba dzwoniąca jest rachmistrzem, można 

zweryfikować jej tożsamość: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym lud-

ności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić prze-
kazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się telefonicznie z osobami 
fizycznymi objętymi spisem. Osoby, które przekażą dane telefonicznie rach-
mistrzowi, nie muszą już wypełniać formularza spisowego w Internecie. A do 
osób, które już się spisały samodzielnie, rachmistrz nie zadzwoni. Jeśli chcesz 
wypełnić sam formularz w Internecie możesz to zrobić dopóki nie skontaktuje 
się z Tobą rachmistrz.

Nie warto odkładać samospisu do ostatniej chwili, również dlatego, że 
tylko te osoby, które spisały się przez Internet mogą wziąć udział w loterii. 
Ostatnie zgłoszenia przyjmowane są do 7 lipca br. Szczegóły dostępne na 
stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Osoby wykonujące prace spisowe zobowiązane są do przestrzegania ta-
jemnicy statystycznej określonej w art. 10 o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 
r. poz. 955) i wykonują te prace po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemni-
cy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia (art. 29 ust. 1 usta-
wy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.).

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 9.07.2008 r. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicz-
nej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.) wskazuje, że udział w badaniu jest 
obowiązkowy, a realizacja spisu wymaga odrębnej ustawy (art. 9. ustawy 
o statystyce publicznej). Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludno-
ści i mieszkań w 2021 r. została podpisana  9 sierpnia 2019 r. , opisano w niej 
szczegółowe warunki realizacji tego badania.

23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie kontaktują się z osobami, które nie spisały się samo-
dzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły  
w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić 
przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi 
objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest 
obowiązkowy.
Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2. numer identyfikatora oraz hologram,
3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego, 
4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka 
sposobów:
•	 poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://

rachmistrz.stat.gov.pl/,
•	 poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 ,  

wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następ-
nie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza, w przypadku wątpliwości  
o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez 
rachmistrzów spisowych z zachowaniem  standardowych zaleceń sani-
tarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie 
przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien 
bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować 

obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną 
lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem 
przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku 
przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon 
bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.
pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą 
wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które doko-
nały samospisu internetowego.
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Gmina Bolesław od 2016  roku uczestni-

czy w projektach pn. „Wymiana prze-

starzałych kotłów węglowych na nowocze-

sne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą 

w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” oraz 

„Wymiana przestarzałych kotłów węglo-

wych na ekologiczne kotły zasilane paliwem 

stałym  w gminach Bukowno, Klucze i Bole-

sław” dofinansowanych ze środków Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Dotychczas w ramach ww. projektów 

na terenie Gminy Bolesław zrealizowano 

77  wymian starych kotłów węglowych na 

nowoczesne, niskoemisyjne źródła ciepła 

oraz wykonano około 200 bezpłatnych ocen 

energetycznych, wskazujących na ewentu-

alne zalecenia dotyczące termomodernizacji 

budynków mieszkalnych.

Realizacja ww. projektów to także pro-

mocja i edukacja w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza oraz sposobów zapobiegania zanie-

czyszczeniom, spowodowanych niską emisją. 

W ramach tychże działań do szkół i przedszko-

li z terenu Gminy Bolesław zostały przekazane 

rośliny filtrujące powietrze wraz z ulotkami bę-

dącymi kompendium wiedzy nt. zapisów obo-

wiązującej wszystkich mieszkańców „Uchwały 

antysmogowej dla województwa małopolskie-

go” oraz możliwości finansowania wymian 

źródeł ciepła w Gminie Bolesław. Ponadto 

uczniowie szkół oraz dzieci uczęszczające do 

przedszkoli wzięły udział w przygotowanych 

specjalnie dla nich zajęciach edukacyjnych 

on-line pn. „Oddychaj świadomie z Gminą Bo-

lesław". W związku z realizacją projektów do 

szkół, przedszkoli oraz bibliotek trafią także 

książki i gry edukacyjne o tematyce związanej 

z ochroną powietrza. 

Ponadto, na terenie Gminy Bolesław zo-

staną zainstalowane kolejne cztery czujniki 

jakości powietrza Airly, których pomiary moż-

na na bieżąco śledzić w ogólnodostępnej apli-

kacji oraz na stronie internetowej https://airly.

org/map/pl/  oraz www.gminaboleslaw.pl .

Zachęcamy mieszkańców do podejmo-

wania w codziennym życiu działań zmie-

rzających do poprawy jakości powietrza 

w naszym najbliższym otoczeniu. Wymiana 

źródeł ciepła – starych pieców  czy kotłów 

może być sporym wyzwaniem ze względu 

na złożoność prac inwestycyjnych, często 

związanych z dodatkowym remontem, zna-

lezieniem właściwego instalatora, a także, 

a może przede wszystkim, wysokimi koszta-

mi tego typu inwestycji. 

W Urzędzie Gminy Bolesław można uzy-

skać informacje o możliwych formach dofi-

nansowania związanych z wymianą kotłów, 

wykonaniem prac termomodernizacyjnych 

– dociepleń, wymian okien i drzwi oraz in-

stalacji odnawialnych źródeł energii, m.in. in-

stalacji fotowoltaicznych. Można też składać 

wnioski o dofinansowanie w ramach środków 

gminnych oraz Programu „Czyste Powietrze”. 

Czyste powietrze to wspólna sprawa, na 

którą wpływ ma każdy z nas.

Ekologiczna gmina 

Od 1 lipca 2021 roku na właścicielach lub zarządcach budynków 

będzie ciążył obowiązek składania deklaracji dla instalacji o 

nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW do Centralnej Ewiden-

cji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i spala-

nych paliw. Zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjno-

ści budynków (Dz.U.2021.554 tj. z dnia 26.03.2021) zarówno budynki 

zamieszkałe, jak i niezamieszkałe podlegają powyższej ewidencji. 

W projekcie ustawy określono, że źródłami ciepła, które będą pod-

legać powyższemu rejestrowi są: 

•	 sieci ciepłownicze, 

•	 kotły grzewcze na paliwa stałe, 

•	 piece kaflowe lub wolnostojące opalane paliwem stałym  

(tj. węgiel, pellet, drewno), 

•	 kominki na paliwa stałe i kominki gazowe kotły olejowe, 

•	 gazowe podgrzewacze przepływowe, 

•	 piecokuchnie, kuchnie węglowe, 

•	 pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego, kolektory 

słoneczne itp.. 

Przepisy zakładają, że dla budynków istniejących termin złożenia 

deklaracji to 12 miesięcy, a w przypadku nowo powstałych obiek-

tów lub wymiany kotła na nowy w budynkach już istniejących to 

14 dni od daty uruchomienia nowego źródła ciepła bądź spalania 

paliw. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych termi-

nów zgłoszenia przewidywane są kary. 

Deklaracje będzie można składać w formie elektronicznej za po-

średnictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl lub  

w formie pisemnej w siedzibie urzędu. 

Poradnik właściciela nieruchomości 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
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Mówi się, że ludzie z małych miejscowości 

mają większe marzenia. A marzenia są po 

to, by wprowadzać je w życie, chociażby te kultu-

ralne. Jest to czasem możliwe dzięki współpracy 

z naszym Centrum Kultury.

O dworską nutę…

To już 33. raz najpiękniejsze nuty zawirowały 

w bolesławskim Centrum Kultury. Jury w skła-

dzie: Halina Skubis –Kalemba, Monika Korpusik, 

Andrzej Jasica po wysłuchaniu 48 nadesłanych 

utworów, postanowiło podzielić uczestników na 

następujące kategorie wiekowe i przyznać miejsca jak poniżej.

Najsłodszą kategorią wiekową jest najczęściej ta do lat 10. Pierw-

szą nagrodę wyśpiewała w niej  Maja Zaborska, drugie równorzędne 

drugie miejsca zdobyły: Maja Dacyk i Lena Gosik. Trzecią nagrodę 

przyznano Alicji Mańko.

Wśród  śpiewającej młodzieży 10-15 lat najmocniejszymi głosami 

wykazali się: zdobywczyni pierwszej nagrody Marta Lewandowska, 

równorzędne drugie miejsce wyśpiewały: Inga Dąbska i Aleksandra 

Wójtowicz. Równorzędne trzecie nagrody wywalczyły: Lena Sikora 

i Julia Rocka. Wyróżniono: Zofię Tarasów i Maję Kaczmarczyk.

W kategorii osób, które ukończyły 15 lat, zauważono i wyróżnio-

no: Iwonę Krzystanek, Patrycję Tomczyk, Justynę Bałucką.

 Wszystkim gratulujemy!

Kolorowe Jarmarki

„Gdy w dzieciństwa wracam strony, dobre chwile przypominam…”

Piosenkę o „pierzastych kogucikach” i „balonikach na druciku” 

nuciła cała Polska. Temat ten znalazł swoje miejsce nie tylko w mu-

zyce, ale i w plastyce.

Są już wyniki powiatowego konkursu plastycznego „Kolorowe 

Jarmarki”, organizowanego przez  Starostwo Powiatowe w Olkuszu 

i Centrum Kultury w Bolesławiu. Jury w składzie: Magdalena Me-

dyńska (przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Olkuszu), Joanna 

Szarras (artterapeutka), Iwona Skupińska (plastyk) wybrało najlep-

szych. Oto oni:

Pierwsze równorzędne miejsca zdobyli: kl. II Szkoły  Podstawo-

wej w Podlipiu, Aleksander Nielaba (Świetlica na Skałce Bukowno), 

Weronka Borgosz (ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu).

Równorzędne drugie miejsca przyznano takim twórcom jak: 

Aleksandra Wysmułek (SP im. Jana Pawła II w Kluczach), Maja Skot-

niczna (ZPS w Zedermanie), Maria Białaś (Che-

chło-  Klucze), Nikola Kardaś  (SP im. Wojska Pol-

skiego w Zawadzie).

Równorzędnymi trzecimi nagrodami doce-

niono prace takich osób jak: Zuzanna Drzewiec-

ka (Świetlica na Skałce Bukowno), Hanna Zięci-

na, Gloria Gołąb (Świetlica na Skałce Bukowno), 

Kinga Wysmułek (Przedszkole im. Jasia 

i Małgosi w Kluczach). Gratulujemy wszystkim 

uczestnikom, także wyróżnionym. Wśród nich 

są Jakub Ficek (ZPS w Zedermanie), Franciszek 

Postołek (ZPS w Zedermanie), Maja Głębocka 

(Świetlica na Skałce Bukowno), Aniela Drzewiecka (Świetlica na 

Skałce Bukowno).

Bez kurtyny, ale z Sokołem

Nasz dworski Zespół "Bez kurtyny”  zaprezentował się w Mało-

polskim Centrum Kultury "Sokół". Został doceniony w Nowym Są-

czu w finale 36. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. 

Nasi aktorzy rozkochali tam publiczność, dzięki czemu zdobyli 

nagrodę specjalną.

Gratulujemy! To prawdziwy sukces „Dziwnych opowieści z kar-

tek rozsypanych”. Jurorzy rozsmakowali się w scenariuszu spekta-

klu, napisanym przez Iwonę Pilarz, a także docenili  umiejętności 

młodych aktorów. Warto wspomnieć, że  zarejestrowane spektakle 

finałowe zostaną zaprezentowane publiczności w sieci jesienną porą 

i będą miały szansę powalczyć o jeszcze jedną nagrodę publiczności.

Kantare nie tylko coraz lepiej śpiewa, ale i wygląda!

Zespół Kantare koncertuje na bolesławskiej ziemi często. Ostat-

nio prezentował się też  w Bukownie. Panie wspaniale poruszają 

się, śpiewają i... pięknie się prezentują. Jest to zasługa instruktorki 

Moniki Korpusik. Za dofinansowanie do strojów pięknie dziękuje-

my Wójtowi Gminy Bolesław Krzysztofowi Dudzińskiemu oraz 

Prezesowi ZGK Bolesław Robertowi Nielabie.

Debiuty

Dobra przedwakacyjna wiadomość! Nasze zespoły stanęły na 

podium VIII Krakowskiego Festiwalu Debiuty 2021 – „Chant-Canto-

-Gesang” i nie stanęły tam nadaremnie.

"KropkaPL" zdobyła drugie miejsce, a "Pozytywka" - trzecie, każ-

de w swoich kategoriach wiekowych. Warto wspomnieć, „Debiuty” 

Wokół 
Centrum  
Kultury
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to konkurs piosenki obcojęzycznej zorganizowany przez Młodzieżo-

wy Dom Kultury „Dom Harcerza"  w Krakowie. 

Młodzi artyści  mieli za zadanie przygotowanie utworu w języku 

innym niż polski i angielski. Dziewczęta zaśpiewały jakże klimatycz-

ne białoruskie piosenki "Wasilkowaje nieba" i "Siabry". Do konkursu 

przygotowała je cierpliwie i z pasją  instruktorka Weronika Sapron-

czyk. Gratulujemy.

Rozpoczął się okres imprez dofinansowanych….

Rozpoczął się okres imprez realizowanych w ramach projektów 

finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie: Dzień 

Dziecka z Rozrywkową Kapelą Parkową oraz Rozrywkowa Kapela 

Parkowa koncertuje w Kolonii.

Dzień Dziecka z Rozrywkową Kapelą Parkową 

W czerwcu kolejne koncerty naszej Rozrywkowej Kapeli Par-

kowej, tym razem dla naszych milusińskich jako dodatek do życzeń 

władz, występu Teatrzyku „Bez Kurtyny” oraz szeregu barwnych 

animacji dla dzieci. Więcej niż słowa powiedzą fotografie.

Rozrywkowa Kapela Parkowa koncertuje w Kolonii

12 czerwca 2021 roku na Placu Rekreacji w Kolonii było rodzinnie, 

integracyjnie, barwnie i wesoło. Organizatorzy: Centrum Kultury im. 

Marii Płonowskiej w Bolesławiu oraz sołtys i Rada Sołecka w Kolonii 

zadbali nie tylko o dobrą atmosferę,  ale i wiele niespodzianek. Zabawy 

i konkursy dla dzieci świetnie współgrały z koncertem Rozrywkowej 

Kapeli Parkowej. Jak widać muzyka i dobra zabawa łączy pokolenia!

Zakończenie Roku Kulturalnego CK

17 czerwca na scenie przed bolesławskim dworem kończyliśmy 

jakże bogaty pomimo pandemicznych trudności rok kulturalno-ar-

tystyczny. Rodzice, opiekunowie i instruktorzy podziwiali finalne 

występy naszych zespołów: Kropka.pl, Pozytywka, Psotki. Każda ka-

tegoria wiekowa miała swój urok.  Nasze dzieci i młodzież szkolona 

ćwiczą pod okiem artystów takich jak: Weronika Sapronczyk, Oleg 

Sapronczyk oraz Iwona Pilarz. 
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Echa Konkursu Gitarowego

Już drugi raz zabrzmiały echa gitarowych strun. Jury Konkursu Gi-

tarowego organizowanego przez Centrum Kultury w Bolesławiu oraz 

Studiofon w Sławkowie w składzie: Beata Probierz, Wojciech Godecki, 

Michał Poselek zasłuchało się i wybrało najlepszych. Oto oni:

•	 W kategorii Pierwszej Gitary: najlepszą okazała się Maja Dacyk, 

drugą nagrodę wygrała Dorotka Lubaszka, trzecią Adam Piche-

ta. W drugiej gitarowej  kategorii pierwszą nagrodę przyznano 

Jakubowi Puz, drugie miejsce równorzędnie zdobyli: Łucja Ko-

walska i Olek Spyra. Dwa trzecie miejsca przyznano Zofii Kaj-

zer oraz ex aequo Mateuszowi Skubis.

•	 W kategorii trzeciej pierwszą nagrodą uhonorowano Mateusza 

Majka, drugą nagrodę przyznano Filipowi Krawcowi oraz ex 

aeguo Filipowi  Flak. Trzecią nagrodę wręczono Róży Starzyk.

Wszystkim gratulujemy! Sponsorowi konkursu, Firmie ABIX, dzię-

kujemy za ufundowanie nagród.

 Opr. BBB

Fotki z archiwum Centrum Kultury w Bolesławiu(wykonane przez 

Bogusławę Łaskawiec i Roksanę Łaskawiec-Hołub)

re
kl

am
a

Nowo otwarty gabinet stomatologiczny świadczy 
usługi dentystyczne:
 y Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
 y Leczenie kanałowe 
 y Korony i mosty porcelanowe 
 y Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
 y Usuwanie zębów mlecznych i stałych
 y Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

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

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

SEDACJA gazem rozweselającym
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Już po raz dwunasty Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu 

było organizatorem Gminnego Konkursu Piosenki, odbywa-

jącego się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Bolesław. 

Ze względu na trudny dla wszystkich czas pandemii, w tym roku 

konkurs odbywał się w zmienionej formule. 

Jako organizatorzy nie mogliśmy zaprosić dzieci z zaprzyjaź-

nionych przedszkoli, wspólnie śpiewać i bawić się, ale uzdolnienia  

i starania naszych małych artystów zostały dostrzeżone przez jury 

konkursu, które wysłuchiwało nagrań 17 uczestników. Nasze zapro-

szenie do grona jurorów przyjęli: Wójt Gminy Bolesław -Krzysztof 

Dudziński, Z-ca Wójta Gminy Bolesław - Agata Borkiewicz, Dyrektor 

Samorządowego Zespołu Oświaty  i Wychowania - Janina Borowiec, 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Kruszak 

– Kołodziejczyk, nauczyciel muzyki w Zespole Przedszkolno – Szkol-

nym w Krzykawie - Beata Probierz oraz Dyrektor Przedszkola im. 

Barbórki w Bolesławiu. 

Po zsumowaniu punktacji otrzymanej od wszystkich członków 

jury przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

W KATEGORII WIEKOWEJ: 4- i 5- LATKÓW

I miejsce : Hanna Sajda – Zespół Przedszkolno – Szkolny w Krzykawie

II miejsce: Maja Krzywda – Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu

III miejsce: Liliana  Chłosta - Zespół Przedszkolno – Szkolny  

w Podlipiu 

III miejsce: Alicja Kozioł - Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu

Wyróżnienie: Kornelia Lorek - Zespół Przedszkolno – Szkolny  

w Krzykawie

W KATEGORII WIEKOWEJ: 6- i 7- LATKÓW

I miejsce : Paulina Czerniak - Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu

II miejsce: Wiktoria Kalamis – Przedszkole w Laskach

III miejsce: Patrycja Bucyk  - Zespół Przedszkolno – Szkolny  

w Krzykawie

Wyróżnienie: Alicja Kućmierz - Zespół Przedszkolno – Szkolny  

w Krzykawie

Wyróżnienie: Maria Tarasów - Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku XIII Gminny Konkurs 

Piosenki będzie mógł się już odbywać tak jak w poprzednich latach  

i będzie świętem wszystkich przedszkolaków.

Koordynatorzy konkursu - 

 Marcela Cieślik i Adrianna Imielska

„WIOSENNE NUTKI”
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Ekologiczny ogród „,Podlipiański Zieleniec”

Przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Podlipiu powstanie 

ekologiczny ogród o wdzięcznej nazwie „Podlipiański Ziele-

niec”. Tworząc to miejsce, pragniemy podnieść świadomość naszej 

społeczności na temat ochrony środowiska naturalnego, wyko-

rzystać odnawialne źródła energii, a także zwrócić uwagę na pra-

widłowe zagospodarowanie odpadami.

Nazwa ogrodu została wybrana przez społeczność naszej szkoły, 

natomiast projekt zagospodarowania przestrzeni stworzyły Wero-

nika Gomółka i Kinga Roman - laureatki konkursu architektonicz-

nego zorganizowanego dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu na 

kierunku Technik Architektury Krajobrazu. Jury wyróżniło również 

projekt Magdaleny Miłek. Laureatkom serdecznie gratulujemy. 

Uwzględniając wszystkie sugestie zebrane w ankiecie skierowa-

nej do społeczności lokalnej, planujemy na terenie naszego ekolo-

gicznego ogrodu wyodrębnić kilka stref tematycznych:

🍀 Strefę zieloną, m.in. dendrologiczną, ogródek warzywno - zielar-

ski, strefę roślin miododajnych.

🍀 Strefę rekreacyjną, gdzie znajdą się ławki oraz fontanna wodna 

nawilżająca powietrze, tworząca mikroklimat korzystnie wpływają-

cy na roślinność i ludzi.

🍀 Fontanna oraz oświetlenie ogrodu umożliwiające podziwianie 

roślinności wieczorową porą zostanie zasilane za pomocą niezawod-

nego źródła światła słonecznego z wykorzystaniem paneli fotowol-

taicznych. 

🍀 Pomiędzy strefami w ogrodzie będziemy się przemieszczać alej-

kami dydaktycznym. Część z nich będzie miała nawierzchnię mine-

ralną, część zostanie wykonana z ażurowego betonu antysmogowe-

go, który ma na celu pochłanianie zanieczyszczeń z powietrza. 

🍀 W ogrodzie powstanie ścieżka sensoryczna, która zachęci dzieci 

do zabawy stymulującej zmysł dotyku.

🍀 Docelowo powstanie „zielona klasa”, czyli zadaszona altana,  

w której będą odbywały się lekcje na świeżym powietrzu.  Altana zo-

stanie wyposażona w rynny oraz pojemnik, w którym gromadzona 

będzie woda deszczowa do podlewania roślin.

🍀 Na terenie ogrodu zostaną umieszczone kosze do segregacji od-

padów.

🔨📏 Podczas zajęć dydaktycznych zaprojektujemy i zbudujemy 

domki dla owadów, dla jeży, karmniki i budki lęgowe dla ptaków, 

które umieścimy w odpowiednich strefach ogrodu.

 Koordynator projektu

 Joanna Hodur 

Z ogromną radością informujemy, 

iż w ramach programu edukacyj-

no – grantowego dla szkół zorganizo-

wanego przez Velvet CARE sp. z o.o. 

„Piątka dla Natury” Zespół Przed-

szkolno – Szkolny w Podlipiu otrzy-

mał dofinansowanie w kwocie 10 000 

zł na realizację ekoprojektu „Podli-

piański Zieleniec”.

W trosce o nasze wspólne zdrowie, 

pragniemy na terenie naszej szkoły 

stworzyć ekologiczny ogród, który bę-

dzie sprzyjać rozwojowi zdrowego sty-

lu życia, zarówno wśród społeczności 

uczniowskiej, jak i społeczności lokalnej.

Ekologiczny ogród będzie sąsiado-

wał z naszym placem zabaw oraz kom-

pleksem boisk szkolnych.

„Piątka dla Natury” to projekt, 

który promuje oszczędzanie wody (1), 

segregowanie odpadów (2), redukcję 

zużycia plastiku (3), zmniejszanie emi-

sji gazów cieplarnianych (4) oraz troskę 

o drzewa (5). Realizując projekt niewąt-

pliwie przyczynimy się do ochrony śro-

dowiska i poprawy wyglądu naszego 

otoczenia.

 Koordynator projektu

 Joanna Hodur

Dofinansowanie z programu  
,„PIĄTKA DLA NATURY”
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Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współ-

organizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz 

Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców 

w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności 

fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj Formę!" jest eduka-

cja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków 

wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego 

stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność 

indywidualną i wolny wybór jednostki. 

 Projekty, działania podjęte w ramach programu, w których uczest-

niczyli uczniowie szkoły:

1. Europejski Dzień Sportu Szkolnego (25.09.2020r.), który 

zamyka Europejski Tydzień Sportu obchodzony w szkołach całej 

Europy i świata. Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z CO-

VID-19, w obchodach Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego wzięli 

udział tylko najmłodsi uczniowie naszej szkoły, stając się częścią du-

żej, międzynarodowej społeczności, skupionej wokół wspólnego celu 

- celebracja i promocja aktywności fizycznej. Za aktywny udział 

w Europejskim Dniu Sportu Szkolnego szkoła otrzymała Międzyna-

rodowy Certyfikat.

2. I edycja konkursu ,,Licz kroki”- indywidualnie (27.10-

10.11.2020r.) rywalizacja polegała na włączeniu aplikacji lub urzą-

dzenia zsynchronizowanego z telefonem i liczeniu kroków. Celem 

konkursu, wyzwania było zmotywowanie uczniów do podjęcia ak-

tywności fizycznej. Uczniowie z największą ilością kroków otrzyma-

li oceny celujące z aktywności oraz tytuł najbardziej aktywnych.

3. Europejski Tydzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 

(08.11-15.11.2020r.) uczniowie wzięli udział w projekcie, który odbywał 

się nie w szkole, tylko w domach, a ściślej w kuchniach uczestni-

ków. Celem projektu było promowanie zdrowego jedzenia, dobrych 

nawyków żywieniowych, spożywanie regularnych posiłków oraz 

informowanie o konsekwencjach złej diety. Zadaniem dla uczniów 

było samodzielne przygotowanie trzech posiłków – śniadania oraz 

innych dwóch dowolnych, oczywiście jak najbardziej zdrowych.

4. II edycja konkursu międzyklasowego ,,Licz kroki” - ce-

lem konkursu było zmotywowaniu uczniów do podjęcia aktywności 

na świeżym powietrzu poprzez włączenie aplikacji lub urządzenia 

zsynchronizowanego z telefonem i liczenie kroków. Klasa, która 

wykonała największą ilość kroków, zdobyła tytuł najaktywniejszej 

klasy konkursu ,,Licz kroki’’ oraz wygrała wycieczkę rowerową.

5. Zawody sportowo-rekreacyjne ,,Nabijaj kilometry” 

(10.04.2021 - 10.05.2021r.) konkurs promujący aktywność rekreacyjno-

-sportową oraz zdrowie. Rywalizacja przebiegała na wybraniu sobie 

przez ucznia jednej lub więcej z zaproponowanych w regulaminie 

aktywności fizycznej i monitorowaniu liczby wykonanych kilome-

trów. Najlepsi uczniowie, zostali wyróżnieni w konkursie ocenami 

celującymi za aktywność.

          Program "Trzymaj Formę!" pomógł rozwinąć zainteresowa-

nia uczniów i poszerzył ich wiedzę o świecie. Realizowany był me-

todą projektu, dzięki czemu wykraczał poza podstawę programową 

i programy nauczania szkoły. Wszystkie działania służyły promocji 

aktywności fizycznej, uczyły prawidłowego, czyli zróżnicowane-

go i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze 

szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej 

za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, 

dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwiła 

uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdro-

wotnych i miała niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

Za podjęte w ramach programu projekty, szkoła otrzymała Ogólno-

polski Certyfikat.

Koordynatorzy programu/nauczyciele wf

Katarzyna Gruszczyńska

Jacek Ślęzak

XV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
,,TRZYMAJ FORMĘ!” w Szkole Podstawowej w Krzykawie
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Z perspektywy dziecka

Będąc ofiarą hejtu w sieci, nie mogę mówić o respektowaniu moich praw. 

Krzywda, jakiej doświadczam w sieci, może skutkować negatywnie na mój 

stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Skutkuje to stopniowym wyniszcza-

niem mojej osoby, deptana jest moja godność. Moje prawa łamane są noto-

rycznie, zwłaszcza wtedy, gdy ignorujesz moje uczucia, ośmieszasz, szydzisz, 

zastraszasz, poniżasz bliskie mi osoby czy wprawiasz w zakłopotanie. Do 

głosu dochodzi przemoc emocjonalna. Ranisz mnie. Młody, nie znaczy głuchy 

i o tym nie możesz zapomnieć. Wymiana komentarzy na portalach społecz-

nościowych – bardzo mnie to boli. Czuję bezradność, strach i zakłopotanie, 

bezsilność. Często jestem świadkiem wyzywania, obrażania drugiej osoby, 

przeklinania. Brak szacunku dla drugiego człowieka oraz nierespektowanie 

odmiennego zdania czy poglądu – widzę to każdego dnia. Do tego dochodzą 

oceniające bądź obwiniające wypowiedzi względem drugiego człowieka. Pa-

miętaj: dziecko jest lustrem dorosłego, dlatego Twoim zadaniem jest posłu-

chanie młodego człowieka, dzięki czemu otworzysz oczy na niektóre sprawy.

Każdy z niego drwił, nikt nie otwierał drzwi. 

Kiedy prosił o pomoc znajomych, 

to nigdy nie było tam ich, 

przykro (...) 

młody zamknięty chłopak nosił blizny na ciele, 

jak blizny w sercu i w każdym miejscu 

i bał się stanąć za sterem (...) 

wcale nie chciałem tak wiele, 

chwila gadki i zrozumienia 

 (EndRiu, 2018)

Współcześnie mało ze sobą rozmawiamy, a jedynie nawiązanie relacji 

i dbanie o nią poprzez rozmowę dorosłego z dzieckiem może przynieść pożą-

dane społecznie zachowania. Pamiętajmy, iż stawianie granic w komunikacji 

międzyludzkiej nie wyklucza traktowania innych z szacunkiem.

Marek Michalak, były Rzecznik Praw Dziecka, proponuje dorosłym prze-

prowadzanie z dziećmi „lekcji godności i szacunku”: Z tym, że dzieci nie kupują 

hipokryzji. Jeśli widzą, że dorośli w domu zwracają się do siebie w nienawist-

ny sposób, nie wspominając o języku, jakiego używają politycy, których słu-

chają w telewizji, nie będą chciały nam ufać (Szewczyk, 2017).

Reasumując, odmienne zdanie drugiego człowieka nie może stać się oka-

zją do jego oceniania czy obrażania! Prawa dziecka są łamane przez dorosłych 

w wielu codziennych sytuacjach, ale również w wirtualnej rzeczywistości. 

Dziecko woła o pomoc. Zatem nie bez podstawy teksty Janusza Korczaka stały 

się inspiracją do spisania Apelu Twojego Dziecka, który można znaleźć w sieci.

Hejterstwo stanowi poważny problem społeczny. Przyjmuje formę samo-

sądów, których niwelowanie okazuje się syzyfową pracą. Chcąc zmniejszać 

sukcesywnie tak powszechną mowę nienawiści, koniecznym jest prezentowa-

nie pozytywnych postaw na co dzień, tj. pomaganie i uczenie tolerancji. Posta-

wy te są niezbędne w dokonaniu nawet częściowej zmiany w ciągle postępu-

jącej cywilizacji hejtu w cywilizację opartą na wzajemnym szacunku i miłości 

(Szymczak, 2015).

Każdego dnia widzę, iż wzajemne obrażanie się w sieci jest akceptowane 

i popierane przez internautów. Również w sytuacjach, gdy hejt jest wymierza-

ny w dzieci. Warto, aby dorosły poznał zagrożenia, które niosą nowoczesne 

technologie. Warto również pomyśleć, w jaki sposób uszczęśliwiać dziecko. 

Czy ma to być co roku nowy smartfon przyczyniający się do społecznej izolacji 

dziecka? Czy może jednak wspólnie spędzany czas? Decyzja należy do każde-

go z nas. Ważne jest jednak to, aby na zjawisko hejtu reagować we właściwym 

czasie i w odpowiedni sposób.

Młodzi ludzie mogą nie mieć świadomości, jaką krzywdę wyrządzają 

swoimi działaniami, podejmowanymi w sieci. Cyberprzemoc przybiera na sile. 

Osoba atakowana nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tą trudną 

sytuacją. Chcąc przeciwdziałać przemocy, warto szukać wsparcia w otoczeniu 

młodego człowieka, szczególnie u opiekunów i osób znaczących (np. trener, 

instruktor, nauczyciel). To my, dorośli musimy pamiętać o tym, że naszym za-

daniem jest reagowanie na przemoc, szybkie i stanowcze. Tego oczekuje od 

nas dziecko, które doświadcza hejtu w sieci.

Dzieci wchodzą w relację z innymi osobami, pragną doświadczać nowych 

rzeczy, niekiedy eksperymentować. Młodzi ludzie poznają otaczający ich 

świat. Dorośli mają tu do odegrania bardzo ważną rolę, a mianowicie rozma-

wianie z dzieckiem i słuchanie tego, co nam przekazuje. Dlatego tak ważne 

jest wspólne spędzanie czasu wolnego. Kontaktu z drugim człowiekiem nie 

jest w stanie zastąpić żadna nowinka technologiczna ani media społeczno-

ściowe. Bez wątpienia przyjmują one jednak rolę tzw. zapychacza. To dorosły 

decyduje, co i kiedy wprowadzać w życie dziecka. Czy będziemy wychowywać 

od pierwszych dni życia dziecko smartfonowe? Niepokoić mogą zachowania 

niektórych rodziców, kiedy to dziecko większość dnia spędza z otwartą buzią 

przy telewizorze i tablecie. Nowości technologiczne zaczynają również pełnić 

funkcję usypiającą czy uspokajającą (dzieci w wózkach z telefonami). Nie ma 

tu mowy o właściwym rozwoju psychofizycznym dziecka. W takiej sytuacji 

wzrasta ryzyko zetknięcia się z hejtem i agresją w sieci już na wczesnym eta-

pie rozwoju dziecka.

W twoją stronę został wymierzony hejt? Jeśli tak, dokonaj proszę racjo-

nalnej oceny sytuacji i nie wdawaj się w przepychankę słowną z hejterem. 

Wdawanie się w dyskusję z hejterem potęguje agresję słowną wobec osoby do-

świadczającej przykrości w sieci. Dzięki powstrzymaniu się od prowokowania 

sprawcy i dalszego komentowania, nie dojdzie do rozgrzania punktu zapalne-

go, gdyż sprawca nie otrzyma kolejnych bodźców (Szymczak, 2015).

Pustą nienawiść zmienić w siłę do walki 

Walki budującej pomyślność twojej marki 

Skoro jest nienawiść, niechaj będzie siła do działania 

 (WWO, 2010).

_____________________

Przemysław Kaca – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR Słupsk), 

pomysłodawca i koordynator działań edukacyjno-profilaktycznych Hip-Hop 

Druga Szansa, autor publikacji popularnonaukowej „Hip-hop jako narzędzie 

resocjalizacji młodzieży”.

Wykorzystane teksty utworów muzycznych: 

1. EndRiu, Bezbronny dzieciak, 2018 

2. KęKę, Idzie wiosna, 2018 

3. WWO, Nienawiść obróć w siłę, 2010
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Po trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii szukamy możliwości 

spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Liczne szlaki i ścieżki przy-

rodnicze na terenach Gmin Bukowno i Bolesław zachęcają do różnych form 

aktywności. Niestety, ilość śmieci pozostawionych w lasach i na terenach 

zielonych jest w stanie skutecznie pozbawić nas przyjemności płynącej  

z jazdy na rowerze, nordic walking czy spaceru. 

- Śmieci wyrzucane do lasu nie tylko psują estetykę otoczenia, ale są niebez-

pieczne dla środowiska i generują ogromne koszty. Wyszliśmy z inicjatywą, 

aby zdecydowanie i konsekwentnie walczyć z tym procederem – mówi Krzysz-

tof Dudziński, wójt Gminy Bolesław. 

Płacimy my wszyscy

Skala tego zjawiska jest co roku ogromna. Mocno dziwi fakt, że mimo spraw-

nie działającego systemu gospodarki odpadami, wciąż są osoby, które ryzykują 

ogromne kary za podrzucanie śmieci innym. Najczęściej są to tereny gminne, 

lasy, działki ZGH Bolesław oraz grunty prywatne. To na właścicielach ciąży 

później obowiązek usunięcia śmieci i to oni muszą za to zapłacić. Jeśli dział-

ka jest gminy lub Nadleśnictwa, tak naprawdę koszty ponosimy my wszyscy. 

Gminy, zamiast spożytkować pieniądze na potrzebne inwestycje, muszą wy-

dawać je na sprzątanie po śmieciowych kukułkach.

PSZOK będzie czynny dłużej i częściej

- Wychodząc naprzeciw potrzebom, postanowiłem znacząco wydłużyć godzi-

ny pracy punktu, w którym można oddawać segregowane śmieci bez kosztów  

i bez ryzykowania wysokim mandatem. Mam nadzieję, że to zachęci mieszkań-

ców do większego dbania o otoczenie, w którym wszyscy żyjemy – komentuje 

wójt Krzysztof Dudziński, który zainicjował cały szereg działań mających po-

prawić sytuację nielegalnych wysypisk. W jego akcję włączyły się sąsiednia 

Gmina Bukowno, ZGH Bolesław, Nadleśnictwo Olkusz oraz Zakład Gospodar-

ki Komunalnej „Bolesław”.

Fotopułapki i patrole

Już niebawem w miejscach, do których masowo podrzucane są śmieci, zostaną 

zainstalowane kamery i fotopułapki. Pomóc mają również wzmożone patrole 

na terenach, gdzie powstają dzikie wysypiska. Za wyrzucanie śmieci i stwa-

rzanie zagrożenia dla środowiska grożą wielotysięczne mandaty i często rów-

nież ścieżka sądowa. 

Oddaj śmieci za darmo!

A tymczasem duże gabaryty, elektronikę, odpady budowlane i inne śmieci 

z gospodarstw domowych można oddawać bezpłatnie przez cały rok do Punk-

tu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wystarczy pokazać dowód osobisty i dowód 

opłaty za śmieci w Gminach Bolesław lub Bukowno.

Edukacja i jeszcze raz edukacja

Problemy z podrzucaniem śmieci pokazują, że wciąż nie wszyscy rozumieją, 

jak bardzo istotne są nasze codzienne nawyki względem środowiska. – Jako 

Gmina robimy wszystko, żeby otoczenie było czyste i pełne zieleni. Wielu miesz-

kańców również wzorowo o to dba. Niestety, wciąż widzimy potrzebę przypo-

minania o postawach ekologicznych i właściwym gospodarowaniu odpadami 

dla dobra naszego i naszych dzieci – uważa wójt Gminy Bolesław. Z tego po-

wodu planowana jest kampania społeczna, w ramach której przeprowadzony 

zostanie szereg działań przypominających i zachęcających do wspólnej troski 

o miejsce, w którym wszyscy żyjemy i pracujemy.

Bądź czujny, reaguj!

Jeśli podczas spaceru widzisz, że ktoś nielegalnie pozbywa się śmieci, zrób 

zdjęcie telefonem i zgłoś to odpowiednim służbom (policja, urząd miasta 

lub gminy poprzez oficjalne maile lub telefonicznie). Dzięki temu pomagasz 

przyrodzie i innym mieszkańcom! 

 Emilia Kotnis - Górka

Od 7 czerwca 2021r. mieszkańcy Gmin Bolesław i Bukowno mogą od-

dawać do 

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (Bolesław – Ujków 

Stary przy składowisku odpadów komunalnych)

w nowych, wydłużonych godzinach:

- poniedziałek od 13:00 do 19:00, 

- wtorek, środa, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00,

- sobota od 7:00 do 14:00.
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NIE DLA ŚMIECIOWYCH KUKUŁEK W BOLESŁAWIU I BUKOWNIE!
ŁĄCZYMY SIŁY W WALCE Z NIELEGALNYMI WYSYPISKAMI ŚMIECI
PSZOK czynny dłużej, fotopułapki i wzmożone patrole



Mirosław Wójcik (1963-2016) 
- wspomnienie

Mirosław Wójcik urodził się w 1963 roku w Bolesławiu. Od najmłod-

szych lat interesował się strażą pożarną, samochodami, mundurem. 

Do takiego działania zachęcił go ojciec, Marian, który był związany ze OSP 

w Laskach przez długie lata. 

Działalność społeczną w ochronie przeciwpożarowej Mirosław rozpoczął 

w 1976 roku od członkostwa w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP La-

ski. W 1981 roku został członkiem Zarządu tej straży, a w latach 1984 - 1998 był 

jej sekretarzem. W 1998 roku został wybrany Prezesem i przez 15 lat pełnił tę 

funkcję. Od 1983 do 2009 roku pracował zawodowo w Jednostce Ratowniczo-

-Gaśniczej w Olkuszu. Od 1991 roku pełnił funkcję Komendanta Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bolesławiu, a od 1989 roku  był 

członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Olkuszu.

W 1992 roku brał czynny udział w akcji gaszenia pożarów lasów w okoli-

cach Olkusza, Mazańca, a także największego pożaru lasów w okolicach Kuźni 

Raciborskiej. 

1997 to rok wielkich powodzi, jakie nawiedziły nasz kraj. Mirosław Wójcik 

od pierwszego do ostatniego dnia aktywnie uczestniczył w walce z żywiołem, 

a następnie z usuwaniem jej skutków. Na swoim terenie zorganizował zbiórkę 

darów dla powodzian, które trafiły dla najbardziej potrzebujących. 

Za zaangażowanie w akcję p.poż. Prezydent RP odznaczył go Srebrnym 

Krzyżem Zasługi. Za swoją działalność został też odznaczony ,,Złotym Meda-

lem za Zasługi dla Pożarnictwa”, jak umotywowano: za szczególną ofiarność  

i bohaterstwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

W 2007 roku z jego inicjatywy OSP w Laskach przystąpiła do programu 

,,Rzeczpospolita Internetowa”, dzięki czemu otrzymała duży grant na kwotę 

30 tys. zł. Za te pieniądze OSP w Laskach 

zorganizowała w kilku miejscowościach 

kursy obsługi komputera, które cieszy-

ły się dużą popularnością wśród osób 

starszych i młodzieży. Z tego progra-

mu straż przekazała tez pięć zestawów 

komputerów dla dzieci uczęszczających 

do świetlicy socjoterapeutycznej. 

Jednym z największych marzeń 

druha Mirosława Wójcika było utworze-

nie strażackiej Izby Tradycji. Do jej po-

wstania doszło w 2009 roku. Dzięki zaangażowaniu M. Wójcika oraz wsparciu 

mieszkańców w Laskach powstał plac z urządzeniami do zabawy.

Mirosław Wójcik przez pięć kadencji był radnym Rady Gminy Bolesław: 

przez dwie kadencje pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, a przez dwie kolej-

ne - Przewodniczącego Rady Gminy. Pełniąc te funkcje, całym sercem wspierał 

różnorakie działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa gminy, m.in. po-

prawę wyposażenia jednostek OSP w sprzęt oraz o wyszkolenie strażaków. To 

m.in. dzięki jego zaangażowaniu w roku 2011 rozpoczęto rozbudowę strażnicy 

w Laskach.

Druh Mirosław Wójcik chętnie dzielił się z nimi swoją wiedzą i doświad-

czeniem, szkoląc młodszych od siebie druhów. Posiadał wyszkolenie pożarni-

cze I, II i IV-go stopnia.

Był lubianym człowiekiem, pełnym zaangażowania w sprawy społeczne. 

Zmarł 5 lipca 2016 roku. W tym roku przypada 5. rocznica jego śmierci. 

 Tomasz Sawicki

Informacje zamieszczone w notatce pochodzą z OSP Laski oraz od żony 
Mirosława, Iwony Wójcik.

Bolesławskie Prezentacje   6/2021 (232)

| 13 

W tym roku przypada 30-lecie gminy Bolesław – po odłączeniu w 1991 roku 

od Miasta i Gminy Bukowno. Przypominamy zatem to wydarzenie.

Za oficjalną datę powstania gminy Bolesław podaje się 20 lutego 1809 

roku, kiedy to „Dziennik praw Księstwa Warszawskiego” ujednolicił pod 

względem prawnym gminy wiejskie i miejskie. 

Przez lata w naszym kraju, a co za tym idzie na terenie naszej gminy, na-

stępowały liczne zmiany administracyjne. Zmieniała się terytorialna przyna-

leżność i granice. 

W 1977 roku w wyniku zmian w kraju gmina Bolesław została włączona do 

Miasta i Gminy Bukowno. Z kolei 13 września 1990 roku Rada Miasta i Gminy 

Bukowno podjęła uchwałę w sprawie podziału na dwie odrębne jednostki ad-

ministracyjne: Gminę Bolesław i Miasto Bukowno. W ślad za tą uchwałą Pre-

zydium Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego 18 września 1990 

roku pozytywnie zaopiniowało wniosek. 27 grudnia 1990 roku Rozporządzenie 

Rady Ministrów (w sprawie podziału wspólnych organów miasta i gminy oraz 

ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib w województwie katowickim) zmie-

niło nazwę Gminy Bukowno na Bolesław 

oraz ustaliło siedzibę władz w Bolesławiu. 

21 stycznia 1991 roku Rada Miasta i Gminy 

Bukowno podjęła uchwałę w sprawie gra-

nic miasta Bukowno i Gminy Bolesław. 27 

marca 1991 roku Rada Gminy i Miasta Bu-

kowno powołała komisję rady do spraw 

przeprowadzenia rozdziału gminy na 

dwie jednostki administracyjne. 

16 maja 1991 roku odbyła się sesja inauguracyjna Rady Gminy Bolesław, 

podczas której wybrani radni złożyli ślubowanie. Wybrano Przewodniczące-

go Rady Gminy Bolesław, którym został inż. Zygmunt Skorus. Delegatem do 

Sejmiku Samorządowego został wybrany radny Zygmunt Łaskawiec. 24 maja 

1991 roku dokonano wyboru wójta, którym został inż. Jerzy Łaskawiec. Jego 

zastępcą został Jakub Musiorski. Na skarbnika gminy Rada Gminy powołała 

Janinę Łydek, a na sekretarza – mgr Halinę Makowską. Urząd Gminy Bole-

sław rozpoczął pracę 27 maja 1991 roku. 

30-lecie samorządu
Z historii gminy Bolesław

Z albumu I. Wójcik.

inż. Jerzy Łaskawiec - pierwszy 
wójt gminy Bolesław (po odłą-
czeniu Bolesławia od Miasta  
i Gminy Bukowno)
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Pisane na paragonie
Dmuchawce, latawce, wiatr… - któż nie zna tego hitu sprzed lat. Dziś 

każdy w coś dmucha. Wiatr ciągle i niezmiennie w dmuchawce i lataw-

ce, wójt w saksofon, inni w rozpałkę grilla czarnej kampanii wybor-

czej. Zapalniki są potrzebne nie tylko przy rozpalaniu grilla, chyba że 

takiego, na jakim chce się zacząć już podpiekać mocno przedwczesną 

kiełbasę przedwyborczą. 

Jak wszyscy to wszyscy. Też podmucham sobie w tubę samorządową. 

Wszak jak ktoś powiedział: „Bolesławskie Prezentacje to taki organ pro-

pagandy lokalnej, jeszcze tylko brakuje, że Niemcy zazdroszczą Bole-

sławowi”.

Zaczynam pisanie tym oto urokliwym cytatem, bo może faktycznie jesz-

cze nie było przez ostatnie 20 lat  nic a nic o tym, że Niemcy zazdroszczą 

Bolesławowi. W związku z czym czuję jakiś dziwny niedosyt. Postaram 

się wypełnić go poniższym historycznym cytatem:

„Rzeczy zasługujące na poparcie godzi się umacniać i utwierdzać doku-

mentami, świadkami, rozgłosem i jawnością faktu, ażeby nie mogły być 

zaciemnione mgłą zapomnienia lub przekręceniem”

- powiedział nie byle kto, bo sam Książę Bolesław Wstydliwy – założyciel 

Bolesławia (ten sam, którego rzeźba strzeże budynku urzędu gminy).

Tak sobie myślę, „BP” starały się i starają umacniać, poprzez prezentowa-

nie, rzeczy zasługujące na poparcie.

Prezentowaliśmy Złote Gody, zamiast nagłaśniać np. kłótnie sprzed 50 lat.

Pokazywaliśmy osiągnięcia uczniów, a może  trzeba było koncentrować 

się na ich wagarach czy wybitych oknach?

Na łamach zawsze znajdowały miejsce osoby z pasją, a może trzeba było 

wyszukiwać szczególne beztalencia? 

Na okładkach gościły lokalne zabytki, kwiaty, pejzaże, a może warto było 

w kadrze pokazać szczura, rozjechanego jeża albo dzikie wysypisko i to 

w zbliżeniu?

*

Czerwiec to czas świadectw. Najtrudniej jest ocenić siebie, jakże łatwo 

innych. W ostatnim numerze BP ukazał się wywiad z wójtem, w którym 

otwarcie wypowiedział się na kilka trudnych tematów. Jego fragmenty 

stały się powodem wytykania, podważania, przeliczania.

Jestem zupełnie normalna i wolę wydać na coś mniej pieniędzy niż wię-

cej. Rozumiem jednak, że nic nie jest robione na zgubę mieszkańców. 

Mam zaufanie do wójta, radnych, specjalistów z naszego terenu. Każdy 

z nas musi podejmować w swoim życiu decyzje, których rozwiązanie nie 

jest tym jedynym i wymarzonym. Każdy.

Kochani! Samorząd jest dziecinnie prosty. Do wyborów dwa lata z gro-

szami, łatwą drogą wydaje się „czarna kampania”, czyli koncentrowanie 

się na wyolbrzymianiu, deformowaniu rzekomych cudzych błędów. Po 

co? Po to, by zadziałać na najniższych ludzkich emocjach. 

Drodzy Czytelnicy! Bądźcie czujni na wszelkie przejawy, nawet najdrob-

niejsze, „czarnej kampanii”. Kto takimi metodami chce zdobyć władzę, 

takie metody będzie stosować przy jej sprawowaniu.

Bądźmy ostrożni w tym czasie. Nie dajmy się ponieść niskim, tanim emo-

cjom. Warto też zastanowić się, czy klejąc anonimy gdzie się da, ktoś ma 

w intencji na pewno dobro wyborców czy może własne ukryte daleko-

siężne cele?

Łatwiej jest kąsać niziutko, niziuteńko po kostkach. Każdy z nas ma 

w bliższym lub dalszym otoczeniu osobę, która nie chce zrobić czegoś 

od początku do końca, podpisać się pod tym, być poddana ocenie czy 

ponieść konsekwencje swoich działań zarówno pozytywne, jak i nega-

tywne. Taka osoba wie natomiast, co Ty, Czytelniku, masz zrobić lepiej, 

bo ona na pewno zrobiłaby to lepiej – chociaż w życiu tego nie robiła. 

Chociażby taką gazetę, imprezę rodzinną, hodowlę roślin pokojowych, 

odrobaczanie kota, wieszanie firanek, podejmowanie uchwał. Wszystko 

zrobiłaby lepiej - tyle, że tego nie robi. Zamiast bowiem  działać na wła-

sny rachunek - krytykuje poczynania innych.

Świat zmienia się przez nasze czyny, a nie wytykanie innym. Własne 

czyny wymagają jak wiadomo wysiłku, wytykanie innym, gryzienie po 

kostkach – niekoniecznie.

 Beata Bazan-Bagrowska 

PS.

Z tego wszystkiego najbardziej intryguje mnie zagadnienie: „Niemcy 

zazdroszczą Bolesławowi”.

Jeśli znacie jakiś Niemców, to weźcie ich proszę na spytki, nawet przez 

Internet. Odpowiedzi prześlijcie na redakcyjnego maila. Jest to tak świe-

ży i chrupiący temat, że po prostu ślinka cieknie. Najciekawsze odpowie-

dzi opublikujemy i nagrodzimy. 

Nie wierzę, że niczego nie zazdroszczą….Poważnie.
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Samorząd  
dziecinnie prosty cz.2
Społeczeństwo obywatelskie

Arystoteles pisał: „Każda wspólnota powstaje dla osiągnięcia jakie-

goś dobra (wszyscy bowiem w każdym działaniu powodują się tym, co im 

się dobrem wydaje).

Dla każdego coś dobrego będzie czymś innym. W dzisiejszych cza-

sach dobrem szczególnie docenianym stało się zdrowie. Pokazuje to, że 

dobro może mieć charakter niematerialny, trudny do kupienia, wręcz 

taki którego nie można mieć za żadne pieniądze. Są i dobra materialne: 

wyremontowane budynki, wybudowane drogi.

Obywatel – członek społeczeństwa danego państwa, mający okre-

ślone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję. 

Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. Obywatel do obywatela i po-

wstaje społeczeństwo obywatelskie.

Kochany Czytelniku BP! Zapamiętaj naprawdę ważną informację: 

Samorząd terytorialny - przywrócony w gminach w 1990 roku, a 8 lat 

później w powiatach i województwach  - jest najlepiej ocenianą reformą 

wolnej Polski. Tej pamiętnej reformie samorządu zawdzięczamy w dużej 

mierze przełom i nowy rozdział rozwojowy naszego  kraju. Dlaczego? 

Uruchomiła się dobra ludzka energia  właśnie jako obywatelska decyzyj-

ność i działanie.

Samorządowcy do dziś cieszą się największym poziomem zaufania 

swoich  mieszkańców - wielokrotnie przewyższającym ich poziom zaufa-

nia do władz centralnych, rządu i parlamentu.

Czym jest ten na pozór tajemniczo brzmiący potencjał obywatelskiej 

energii?

Wystarczy sięgnąć do szkolnych wspomnień, tam też był samorząd 

tyle że uczniowski. Przypomnijmy sobie, co on robił. Było tam też spo-

łeczeństwo uczniowskie, składające się z uczniów wielu klas. Samorząd 

uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu 

uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. 

Samorząd szkolny był wtedy pierwszą kuźnią postaw obywatelskich.

Samorząd uczniowski traktowany był i jest przez wielu jako pierw-

sze doświadczenie aktywności obywatelskiej w szkole.

Drogi Czytelniku, jeśli chcesz zrozumieć samorząd gminny to przypo-

mnij sobie młode lata i ten samorząd szkolny. Jeśli zaczynasz chodzić to 

szkoły pomyśl, że w przedszkolach samorządu  jeszcze nie ma. Dlaczego? 

Trzeba mieć do niego pełną dojrzałość. Samorząd uczniowski to metoda 

wychowawcza i żywa lekcja, to inkubator społeczeństwa obywatelskiego.

Najprościej rzecz ujmując:  takie społeczeństwo obywatelskie cha-

rakteryzuje się zdolnością do samoorganizacji i podejmowania oddol-

nych działań, bez potrzeby udziału instytucji państwowej. A zatem – jeśli 

na drodze dojazdowej do naszego domu powstała wyrwa, która utrudnia 

nam przejazd – w ramach społeczeństwa obywatelskiego oraz istnieją-

cego prawa, podejmujemy działania mające na celu naprawienie szkody. 

Nie zawsze chodzi o to, by samodzielnie łatać dziurę, ale o to, by dać sy-

gnał odpowiednim władzom, że sytuacja wymaga interwencji. Innymi 

słowy – jako członkowie społeczności lokalnej – nie czekamy z założony-

mi rękami, aż urzędnicy zajmą się naszą sprawą, ale działamy wspólnymi 

siłami, by dokonać realnej zmiany w swoim otoczeniu.

Lider w każdym działaniu jest potrzebny, ale jednak społeczniko-

stwo to przede wszystkim sport zespołowy.

Społeczeństwo obywatelskie jest fundamentem państwa demokra-

tycznego, to jego członkowie mają wpływ na wybór władz rządowych 

i samorządowych oraz na późniejszą kontrolę i ocenę ich działań, jak 

również na proces podejmowania decyzji. 

Bycie obywatelem państwa oznacza posiadanie określonych praw,  

w tym prawa do uczestniczenia w wyborze osób sprawujących władzę 

w państwie. Jest to rodzaj gotowości wzięcia odpowiedzialności za do-

bro wspólne. Tym samym wspólnie tworzymy nowe możliwości. Pomyśl 

Czytelniku: sam jesteś jak jedno pojedyncze  winogrono, a w grupie naj-

bliższych sąsiadów, przyjaciół jesteście już jak piękna, dorodna kiść. Albo 

sam jesteś jak jeden pojedynczy kamień, a w społeczności lokalnej, oby-

watelskiej jak ciężarówka pełna kamieni, które utwardzą drogę...  

Systemy samorządowe w Polsce i wielu krajach Europy opierają się 

na oddolnych inicjatywach obywatelskich. Tak jest i w gminie Bolesław. 

Dlatego nie mów nigdy: „A cóż znaczy jedno zdanie, jeden głos, jedno dzia-

łanie lub ....jego brak". To bardzo wiele. To jak oskubana kiść winogron. To 

jak droga tylko do połowy utwardzona żwirem. Czasem zegar nie może 

chodzić prawidłowo, jeśli zawiedzie najmniejsza, z pozoru niezauważalna 

sprężyna... Nie bądźmy takimi sprężynami! Niewidocznymi, ale swoim 

brakiem zaangażowania  mogącymi zepsuć tak wiele, zepsuć całość. 

Zachęcam do wielopokoleniowych rozmów i wspomnień zarówno 

o samorządzie szkolnym, jak i gminnym. Może niektóre z nich macie 

ochotę przesłać na redakcyjnego maila: boleslawskie.prezentacje@wp.pl

Fragmenty najciekawszych, za zgodą autorów, opublikujemy.
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Wilkołak - Wojciech Chmielarz  

Na pogrzebie swojego ojca, detektyw 

Dawid Wolski widzi z daleka Igę, swo-

ją zmarłą miłość i już wie, że przeszłość 

wróciła. Dziewczyna jest dziesięć lat 

starsza, zmieniona, ale to Iga. Tylko on ją 

zobaczył, tylko on ją rozpoznał. Nikt mu 

nie wierzy, lecz on jest pewien – Iga żyje  

i z jakiegoś powodu znowu znika. Od 

chwili jej śmierci Wolski wie, że coś jest 

nie tak i teraz ma pretekst, żeby to spraw-

dzić. Dopuszcza się profanacji i w niebez-

pieczną grę wciąga jedynego przyjaznego 

mu człowieka – prokuratora Adama Gór-

nika. Prawda okaże się jednak zbyt trud-

na do przyjęcia, ale dla Wolskiego nie ma 

ratunku.

Miasto z mgły - Carlos Ruiz Zafon 

To ostatnia książka Carlosa Ruiza 

Zafona, jest poszerzeniem literackie-

go świata cyklu Cmentarz Zapomnia-

nych Książek. Ten zbiór jedenastu 

opowiadań pokazuje wszystkie cechy 

pisarstwa autora, ale subtelnie, jakby 

przez mgłę wszechobecną w jego li-

terackich obrazach. Opowieści te mo-

głyby stać się elementami większej 

całości, a jednak pisarz puścił je wol-

no, dając im osobne życie. W każdym  

z opowiadań jest charakterystyczna at-

mosfera jego najbardziej znanych utwo-

rów – delikatny smutek, dystans i za-

duma. Wszystko pełne pisarskiej magii 

typowej dla autora, który sprawił, że jak 

nigdy wcześniej potrafiliśmy marzyć.

Detektyw Pozytywka – Grzegorz Kasdepke

  Sympatycznego Detektywa Pozytywkę lubią wszyst-

kie dzieci z kamienicy, gdzie mieści się jego agencja „Różowe 

Okulary”. Bo Detektyw Pozytywka potrafi rozwiązać każdą, 

najtrudniejszą nawet zagadkę. 

Książka detektywistyczna dla młodszych dzieci. Składa się 

na nią kilkanaście zagadek „kryminalnych”, które dzieci mogą 

samodzielnie rozwiązywać, podążając tropem detektywa Pozy-

tywki. Wątki „kryminalne” dotyczą różnych zjawisk, z którymi 

mali czytelnicy spotykają się na co dzień, jak np. roztrzaskanie 

na balkonie wazonu z wodą przez mróz. Próby ich wyjaśnienia 

uczą logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Na końcu 

książki zamieszczone są rozwiązania zagadek.

Bibliotekarze polecają:

Wakacje w bibliotekach

Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 10 lat na zajęcia wakacyjne! Dla bezpieczeństwa, spotkania  
organizowane będą w grupach do 15 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gminaboleslaw.pl/biblioteka


