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 Bolesław 
•	 Termomodernizacja	wraz	z		 wymianą	konstrukcji	i 		poszycia	dachu	

w budynku	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w Bolesławiu

Zakończył się kolejny etap prac remontowych przy budynku GOPS-u. 

Przypomnijmy, że w 2019 roku wykonano gruntowny remont po-

mieszczeń na parterze w budynku GOPS-u w celu ich przystosowania 

do potrzeb Centrum Rozwoju Dziecka Perspektywy Kids, zwanego po-

tocznie „świetlicą”, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży 

z całej gminy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, jak również popra-

wy estetyki przestrzeni publicznej, dokonano rozbiórki przylegającego 

do budynku GOPS-u  garażu, zabezpieczono fundamenty budynku. 

Wyremontowano – dzięki skazanym  z  Zakładu Karnego w  Trzebini 

- pomieszczenia w przyziemiu. Przygotowano dokumentację projekto-

wą i uzyskano niezbędne pozwolenia na termomodernizację budynku 

oraz wymianę konstrukcji i poszycia dachu.  

Zakres prac w  2020 roku obejmował w  szczególności wymianę 

konstrukcji i  poszycia dachu oraz orynnowania, przemurowanie ko-

minów od poziomu stropów nad piętrem, wymianę okien i parapetów 

zewnętrznych na poziomie piwnic i piętra (wymiana okien na parterze 

nastąpiła podczas adaptacji pomieszczeń do potrzeb Centrum Rozwoju 

Dziecka Perspektywy Kids), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

ścian strefy cokołowej i podpiwniczenia, docieplenie wszystkich ścian 

zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, strefy cokołowej oraz ścian 

fundamentowych styropianem bądź wełną mineralną, ocieplenie 

wnęk okiennych i  drzwiowych oraz stropodachów nad przybudów-

kami od strony północnej i wschodniej, nałożenie na ściany powyżej 

cokołu tynku silikonowego, wykończenie cokołów żywicznym tyn-

kiem strukturalnym, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie 

wokół budynku opaski z kostki brukowej. Termomodernizacja budyn-

ku wpłynęła nie tylko na poprawę estetyki budynku, ale również na 

obniżenie rachunków za prąd i gaz.

Ten kompleksowy remont wykonała fi rma BUDIMAT z Białej Niżnej. 

Ponadto w  budynku przebudowano przyłącza energii elektrycz-

nej, wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne, przebudowano scho-

dy wejściowe od strony wschodniej, obłożono schody płytami gra-

nitowymi i  założono nowe barierki ze stali nierdzewnej wypełnione 

hartowanym szkłem. 

•	 Termomodernizacja	 budynku	 Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	

w Bolesławiu

W 2020 roku została przebudowana kotłownia, instalacja grzew-

cza oraz wewnętrzna instalacja gazowa w  budynku Gminnej Biblio-

teki Publicznej w Bolesławiu. Zakres prac obejmował w szczególności 

wymianę starego nieekonomicznego kotła gazowego na nowy kocioł 

kondensacyjny jednofunkcyjny o  mocy 28 kW wraz z  osprzętem, 

spełniający najwyższe wymagania. Oprócz tego zostało wykonane 

podłączenie kotła do instalacji gazowej, roboty elektryczne, demontaż 

istniejącej i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, montaż 

nowych grzejników, remont pomieszczenia kotłowni, tj. ułożenie pły-

tek ceramicznych na posadzce oraz dwukrotne malowanie ścian, ro-

boty budowlane wykończeniowe pomieszczeń po wymianie instalacji 

oraz przeprowadzenie rozruchu całej instalacji. 

Inwestycję przeprowadziło PPHU INSTAL GREŃ.

Dodatkowo przeprowadzono też remont sali głównej biblioteki po-

legający na demontażu boazerii, wykonaniu okładziny ścian z płyt gip-

sowo kartonowych na ruszcie metalowym, czyszczeniu, gruntowaniu 

i malowaniu ścian oraz sufi tu, montażu listew przyściennych, gniazd 

i  wyłączników elektrycznych wraz z  puszkami i  okablowaniem oraz 

szafki na bezpieczniki. Wymieniono też podłogę. 

W  sali wielofunkcyjnej oprócz wypożyczalni dla najmłodszych 

czytelników powstała nowoczesna strefa multimedialna. 

•	 Droga	 dojazdowa	

do	pól	–	ul.	Polna	

W  ramach zadania 

wykonano usługę geo-

dezyjną polegającą na 

wytyczeniu pasa drogo-

wego, wykoszono i  wy-

karczowano teren, zdję-

to humus, wykonano 

nasyp, a następnie dolną 

i  górną warstwę pod-

budowy z  kruszywa ła-

manego o  różnych frak-

cjach. 

Przegląd najważniejszych inwestycji i remontów  
wykonanych na terenie gminy w 2020 roku

fot. Piotr Dziąbek

fot. Piotr Dziąbek
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•	 Remont	kotłowni	i	 instalacji	grzewczej	w budynku	przedszkola	

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od czerwca do sierpnia 2020 

roku. Polegało na demontażu istniejącej instalacji grzewczej, remoncie 

pomieszczenia kotłowni, modernizacji instalacji elektrycznej, montażu 

kotła z  osprzętem oraz podłączeniu go do instalacji gazowej. Przedsię-

wzięcie obejmowało też wykonanie instalacji grzewczej w pomieszcze-

niach oraz robót budowlanych po wymianie instalacji grzewczej.

Wykonawcą robót była fi rma BIENIEK z Nowego Sącza.

•	 Remont	klatki	schodowej	w budynku	remizy	OSP	

Kolejny etap rewitalizacji wnętrza remizy OSP w Bolesławiu 

obejmował hol i klatkę schodową. W zakresie robót znalazło się m. in. 

usunięcie istniejącej boazerii, balustrady i krat zabezpieczających, wy-

miana drzwi wewnętrznych, malowanie i naprawa ścian oraz sufi tów, 

przygotowanie podłoża i wykonanie posadzki, wykonanie ozdobnej 

sztukaterii wokół okien i drzwi, dostosowanej wyglądem do istniejącej 

w sali głównej, obłożenie lastrykowych parapetów okładziną drew-

nianą oraz wykonanie drewnianego włazu na poddasze. Ponadto 

w holu, w pobliżu wejścia do kuchni, została powstała stała zabudowa 

meblowa. Na ścianie zawisły drewniana gablota na sztandar i lustro 

w drewnianej ramie (dostosowanej do oprawy okien). Pod lustrem 

stanęła wolnostojąca sofa. Ozdobna drabina na najwyższym poziomie 

holu będzie wykorzystywana do wejścia na dach.

Wykonawca prac - fi rma BUDIMAT.

•	 Zagospodarowanie	 zielenią	 terenu	 przy	 Otwartej	 Strefi	e	 Ak-

tywności	oraz	wokół	placu	zabaw	w bolesławskim	parku

Teren został zniwelowany, wyrównany. Nawieziono humus, a na-

stępnie posiano trawę. 

Wykonano też dokumentację techniczną dojścia do siłowni w ple-

nerze od strony ulicy Kopalnianej. 

Nowy wygląd zyskał też teren wokół placu zabaw w bolesławskim 

parku. Posadzono nowe drzewa, krzewy i byliny. Teren został wyłożo-

ny włókniną i wyściółkowany korą. 

•	 Renowacja	 pomnika	Marii	 i  Antoniego	 Boguckich	 na	 starym	

cmentarzu	w Bolesławiu

W 2020 roku został odrestaurowany nagrobek Marii i Antoniego 

Boguckich, właścicieli majątku i dworku w Krzykawce, spoczywają-

cych na cmentarzu przy kościele rzymskokatolickim w Bolesławiu.  

W  ramach prac usunięto zagłębione w  ziemi, połamane podmu-

rówki oraz sypiący się nagrobek z  lastryka, wyrównano teren i  wy-

mieniono nagrobek na granitowy, zachowując oryginalną granitową 

płytę z napisem ze starego pomnika. 

 Hutki 
•	 Remont	świetlicy	w domu	wiejskim

W  świetlicy domu wiejskiego wykonano remont toalety. Położono 

nowe płytki na ścianach i podłodze, wymieniono umywalkę i  szafkę 

podumywalkową. 

 Krzykawa 
•	 Prace	remontowe	w budynku	remizy	OSP	

Wykonano projekt oraz przeprowadzono modernizację instalacji 

elektrycznej i  wentylacji w  pomieszczeniu kuchni, przedsionku oraz 

magazynku. Przeprowadzono remont tych pomieszczeń, w  ramach 

którego przesunięto otwór drzwiowy do kuchni, zdjęto boazerię 

w  przedsionku, naprawiono tynki we wszystkich pomieszczeniach, 

ułożono płytki ceramiczne na ścianach w  kuchni i  posadzkach we 

wszystkich trzech pomieszczeniach oraz na podeście klatki schodo-

wej. Odmalowano ściany i sufi ty.

W kotłowni wymieniono instalację elektryczną w celu dostosowa-

nia jej do nowego kotła c.o., który zostanie wymieniony zgodnie z wy-

konanym wcześniej projektem.

W garażu remizy wylano posadzkę żywiczną.

Konieczna też była naprawa balkonu nad wejściem do remizy od 

strony zachodniej, naprawa rynien i uszkodzeń na dachu. 

Po prawej stronie od głównego wejścia do remizy utwardzono te-

ren, tworząc tym samym nowe miejsca postojowe. 

•	 Oświetlenie	boiska

W okresie wakacyjnym wykonano oświetlenie boiska przy Zespo-

le Przedszkolno – Szkolnym, dzięki czemu można z niego korzystać tak-

że w godzinach popołudniowych i wieczornych, do czasu zamknięcia 

terenu przez pracowników Zespołu.

 Krzykawka 
•	 Utwardzenie	drogi	bocznej	od	ul.	Nowej

W  ramach zadania wytyczono pas drogowy, wykoszono i  wy-

karczowano teren, zdjęto humus, wykonano nasyp, a  następnie dolną 

i górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o różnych frakcjach.

fot. Beata Sobieska – Pieczonka
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•	 Zagospodarowanie	 terenu	 parku	 przy	 staropolskim	 dworku	

w 	Krzykawce	–	plac	zabaw

Wykonano projekt techniczny na zagospodarowanie części dział-

ki znajdującej się po zachodniej stronie budynku dworku pod budowę 

placu zabaw składającego się z  huśtawki podwójnej, bujaków sprę-

żynowych huśtawki „ptasie gniazdo”, zestawu zabawowego ze zjeż-

dżalnią, dwóch ławek drewnianych z oparciami, kosza na śmieci oraz 

regulaminu placu zabaw. W obrębie placu zabaw zostanie wykonana 

nawierzchnia bezpieczna ze zrębków drewnianych. Plac zabaw, który 

powstanie w 2021 roku będzie dostosowany stylistycznie do zabytko-

wego charakteru terenu i przeznaczony dla różnych grup wiekowych. 

 Krze 
•	 Zagospodarowanie	placu	rekreacyjnego	

Wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz zamontowano 

kolejne urządzenia na placu rekreacyjnym. 

•	 Uporządkowanie	terenu	wokół	stawu	w Krzu

W celu zabezpieczenia zabudowań mieszkalnych i gospodarczych 

znajdujących się w pobliżu oraz poprawy estetyki dokonano wycinki 

drzew i krzewów wokół stawu w Krzu. 

 Laski 
•	 Rozbudowa	oczyszczalni	ścieków

W lipcu 2020 roku rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w  Laskach. Zakres robót obejmuje w  szczególności budowę trzeciego 

reaktora biologicznego, składającego się z  komory osadu czynnego 

i osadnika wtórnego, budowę zbiornika osadu nadmiernego, komory 

rozdziału, komory wapna i komory pomiarowej. Dodatkowo przebu-

dowane i zaadaptowane do pracy w nowych warunkach zostaną już 

istniejące dwa reaktory, zbiornik osadu nadmiernego, pompownia 

główna ścieków oraz dwa budynki technologiczne. 

W zakresie zadania zaplanowano ogrodzenie całego terenu. 

Realizacja inwestycji zwiększy przepustowość oczyszczalni o 367 

m3/d, a tym samym wpłynie na poprawę warunków środowiska po-

przez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy

Zakładany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2021 roku 

roku. Wykonawcą jest „OTECH” Spółka z o.o. z Gorlic.    

•	 Remont	parkingu	przy	Przedszkolu	w Laskach

W ramach remontu wymieniono ogrodzenie od strony drogi, za-

montowano nową bramę i furtkę. Powstał nowy chodnik, wjazd oraz 

miejsca postojowe dla samochodów. 

Przy okazji remontu, naprawiono też schody wejściowe do budyn-

ku przedszkola i założono nowe obrzeża wokół klombów. 

•	 Zagospodarowanie	terenu	przy	boisku	sportowym

Plac zabaw przy boisku wzbogacił się o nowe urządzenie: linozjazd. 

Na placu rekreacyjnym pojawiły się też betonowe stoły biesiadne. 

•	 Projekt	przebudowy	Klubu	Dziecięcego	„Leśna	kraina”

W  związku ze stale rosnącymi potrzebami rodziców w  zakresie 

opieki nad dziećmi do lat trzech wykonano projekt przebudowy klu-

bu, by przystosować go do przyjęcia większej liczby dzieci. Obecnie do 

klubu może ich uczęszczać 24. Po modernizacji zaplanowanej na 2021 

rok – klub będzie mógł przyjąć 30 dzieci, czyli maksimum, na które po-

zwalają przepisy.

•	 Prace	w remizie	OSP	

W 2020 roku wykonano podest komunikacyjny na poddaszu re-

mizy. Jego zbudowanie było konieczne do utworzenia dróg komunika-

cyjnych do kominów, okien i wieżyczki. 

Wykonano też gruntowny remont wieżyczki remizy.
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Ujków Nowy Kolonia 
•	 Zmiany	na	placu	rekreacyjnym

Na placu rekreacyjnym powstała nowa altanka, zakupiono też nowe 

stoły biesiadne dla mieszkańców. 

•	 Remont	ulicy	Bolesławskiej	(cześć	gminna)

Konieczny był też remont ulicy Bolesławskiej, który polegał na zdjęciu 

dotychczasowej nawierzchni drogi, wymianie podbudowy i  położe-

nie nowej warstwy asfaltu. Dodatkowo poprawiono też odwodnienie 

drogi, wyczyszczono rów i założono nowe przepusty pod wjazdami.

 Podlipie 
•	 Zagospodarowanie	terenów	przy	stawach	–	mała	infrastruktu-

ra,	obrzeża

Na placu rekreacyjnym przy stawach w Podlipiu, gdzie znajdują 

się urządzenia zabawowe i siłowe, wykonano obrzeża betonowe. Po-

wstało tam także miejsce ze stojakiem na rowery.

•	 Remont	boiska	wielofunkcyjnego	przy	Zespole	Przedszkolno	–	

Szkolnym

Przy Zespole  Przedszkolno – Szkolnym w Podlipiu powstało bo-

isko wielofunkcyjne oraz bieżnia do skoku w dal z nawierzchnią poli-

uretanową oraz urządzeniami towarzyszącymi: dwoma bramkami do 

piłki ręcznej, zestawem demontowalnych słupków do siatkówki oraz 

stojaków do koszykówki. Wokół boiska stanęły piłkochwyty. Powsta-

ły też miejsca do siedzenia i chodnik wyłożony kostką cementową.

Nowo powstały wielofunkcyjny obiekt o  wymiarach 22x44 m 

składa się z boiska do piłki ręcznej, boiska do siatkówki, boiska do bad-

mintona, dwóch boisk treningowych do koszykówki oraz  bieżni do 

skoku w dal.

Wykonawca: Satoła Mirosław Przewóz Towarów oraz Budownictwo 

Drogowe, Roboty Ziemne z Łapanowa. 

 

•	 Remont	kuchni	w remizie	OSP	–	przebudowa	wewnętrznej	in-

stalacji	gazowej

W  remizie OSP wykonano przebudowę wewnętrznej instalacji 

gazowej i wentylacyjnej w kuchni. Wykonano też generalny remont 

kuchni i zaplecza kuchennego oraz klatki schodowej. Kuchnię wypo-

sażono w nowe meble ze stali nierdzewnej. 

Przebudowano też wewnętrzną instalację c.o. oraz wykonano 

remont zaplecza kuchennego zajmowanego przez koło gospodyń 

wiejskich. Prace remontowe w tym pomieszczeniu wykonali skazani  

z Zakładu Karnego w Trzebini.

 Ujków Nowy  
Wszystkie większe inwestycje dotyczyły budynku Domu Wiej-

skiego. Wykonano projekt na wymianę pieca c.o. oraz grzejników oraz  

modernizację instalacji elektrycznej w kotłowni. 

W  kotłowni wymieniono instalację elektryczną w  celu dostoso-

wania jej do nowego kotła c.o., który zostanie wymieniony zgodnie  

z wykonanym wcześniej projektem.

Wykonano też projektu adaptacji pomieszczeń po byłym sklepie na 

mieszkania komunalne oraz projekt termomodernizacji całego budynku. 

 Małobądz 
W budynku Domu Wiejskiego w Małobądzu wykonano remont po-

mieszczenia kuchennego oraz renowację parkietu. 

Wzdłuż drogi, na odcinku od Dino do siedziby Gminnego Zakładu 

Oczyszczania Ścieków powstał też nowy chodnik wykonany przez 

pracowników Zarządu Drogowego w Olkuszu.
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Inwestycje drogowe na drogach 
powiatowych w gminie Bolesław
•	 Przebudowa	ulicy	Osadowej	i	 Głównej	w	 Bolesławiu

W  2020 roku zakończyła się duża i  ważna inwestycja na terenie 

gminy Bolesław. Chodzi o przebudowę dróg powiatowych – ulicy Osa-

dowej i  odcinka ulicy Głównej (od skrzyżowania z  ulicą Osadową do 

skrzyżowania z ulicą Kluczewską) w miejscowości Bolesław. 

Celem przedsięwzięcia była przebudowa oraz wzmocnienie 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przebudowa oraz budo-

wa nowych chodników wraz z  przejściami dla pieszych i  ciągów 

pieszo-rowerowych, przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa 

i  przebudowa zatok postojowych oraz autobusowych, zjazdów in-

dywidualnych i  publicznych, przebudowa skrzyżowań z  drogami 

bocznymi oraz budowa kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie po-

prawa poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy zmotoryzowa-

nych jak i  niechronionych użytkowników drogi, zniesienie barier 

architektonicznych oraz stworzenie nowego i uporządkowanie ist-

niejącego systemu odwodnienia dla całego odcinka drogi i terenów 

sąsiadujących. 

W  ramach projektu przebudowano dwa skrzyżowania z  innymi 

drogami:

- z ulicą Osadową - na wlocie drogi powiatowej od strony m. Bolesław 

wydzielono dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo; 

wykonano wyspę dzielącą (oznakowaną dodatkowo pylonami) o sze-

rokości 2 m, która stanowi azyl dla pieszych; wykonano chodniki dla 

pieszych oraz nową nawierzchnię jezdni;

- z ulicą Kluczewską - na wlocie od strony DK 94 (od strony Olkusza) 

wykonano ciąg pieszo- rowerowy oddzielony od krawędzi jezdni bez-

piecznym pasem wysypanym grysem oraz nową nawierzchnię jezdni.

Zmieniono parametry geometryczne dróg, dokonano korekty pro-

mieni łuków poziomych i pionowych oraz wykonano poszerzenia jezd-

ni i poboczy w celu doprowadzenia przekroju do wymagań przewidzia-

nych stosownymi przepisami. Nowe szerokości pasów ruchu, poboczy 

i chodników oraz nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki au-

tobusowe poprawią bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność. 

Nowa organizacja ruchu i wymienione całkowicie oznakowanie ma 

zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi. 

Wykonawcą inwestycji była fi rma DROGOMEX Sp. z o.o. z  Pruszkowa. 

•	 Przebudowa	 drogi	 powiatowej	 w  miejscowości	 Bolesław	

(ul.	Laskowska)	i 	Kolonia	(ul.	Bolesławska)

To trzyletnia inwestycja powiatu olkuskiego przewidziana na lata 

2019-2021, która jest dofi nansowana także ze środków gminy Bolesław. 

Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę nawierzchni jezd-

ni na odcinku od ul. Głównej do ul. Pleścińskiej na długości 897 mb po-

przez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych.  Na tym odcinku 

szerokość jezdni będzie wynosiła 6 mb. Zostaną odtworzone istniejące 

zjazdy do granicy pasa drogowego. Ponadto w  ramach przebudowy 

zjazdy w  ciągu chodnika, zjazdy do posesji a  także te, które w  stanie 

istniejącym były z nawierzchni utwardzonej, zaprojektowano z kostki 

betonowej, do działek o charakterze usługowo-przemysłowym oraz na 

drogi lokalne - z nawierzchni bitumicznej. 

Na odcinku 395 mb od ul. Głównej do ul. Wyzwolenia planowana 

jest przebudowa istniejącego chodnika o szerokość 2.0 mb wraz z budo-

wą w rejonie skrzyżowania z ul. Browarną zatoki autobusowej z pero-

nem i wydzielonym miejscem pod wiatę przystankową, a na pozosta-

łym odcinku tj. od ul. Wyzwolenia do drogi krajowej nr 94 na długości 

978 mb budowa nowego prawostronnego chodnika o szerokości 2 mb.  

Odwodnienie ww. drogi powiatowej będzie realizowane za po-

mocą nowo budowanej kanalizacji deszczowej na długości ok. 542 mb 

na odcinku od ul. Głównej w kierunku drogi krajowej nr 94 oraz na 

długości ok. 330 mb od drogi krajowej nr 94 w kierunku ul. Głównej. 

Na pozostałym odcinku, tj. około 440 mb, zostaną wykonane rowy 

przydrożne.

W ramach przebudowy zostaną wykonane rozwiązania popra-

wiające stan bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: budowa wynie-

sionego przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem wraz 

z aktywnym oznakowaniem przejścia w rejonie skrzyżowania z ul. 

Główną, gdzie przed przejściami dla pieszych zostaną zastosowane 

płytki chodnikowe integracyjne z  wypustkami dla osób niewido-

mych i słabowidzących w celu ułatwienia poruszania się i zapewnie-

nia większego bezpieczeństwa, budowę wyniesionego skrzyżowania 

ul. Laskowskiej z ul. Wyzwolenia w Bolesławiu, budowę solarnych 

radarów ze znakami zmiennej treści informującymi o  prędkości 

zbliżającego się pojazdu w odległości około 120 mb od skrzyżowania 

z ul. Szkolną jadąc w kierunku drogi krajowej nr 94. 

Przebudowa ma za zadanie poprawienie podstawowych parame-

trów geometrycznych drogi. 

Zostaną również wykonane regulacje wysokościowe i  przebudo-

wy istniejących studni oraz zaworów.

fot. Piotr Szlęzak

fot. Piotr Szlęzak
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Pod	koniec	2020	roku,	w	wieku	72,		lat	pożegnaliśmy	Bogdana	

Materkę	 –	 byłego	 sołtysa	wsi	 Krzykawa,	 a	w	 latach	 2006	

-2010	radnego	gminy	Bolesław.

Bogdan Materka był związany z naszą gminą od młodych lat 

jako mieszkaniec, wieloletni pracownik ZGH Bolesław, a później  

pracownik Zespołu Szkół w Krzykawie.

W czasie pełnionych przez niego funkcji przeprowadzono na 

terenie gminy liczne inwestycje. Często wspominał, iż pełnione 

funkcje społeczne pozwoliły mu szerzej spoglądać na sprawy 

gminy, lepiej zrozumieć decyzje podejmowane przez lokalne władze 

i optymistycznie spoglądać na rozwój regionu. Był otwarty na 

problemy i sugestie mieszkańców, skłonny do rozmów, poznawania 

świata i ludzi.

Miłośnik życia i zwolennik integracji środowiska lokalnego. 

Wraz z radą sołecką organizował pikiniki sołeckie, wycieczki oraz 

spotkania z okazji Dnia Kobiet, które na stałe wpisały się w kalendarz 

sołeckich wydarzeń. 

Ci którzy go znali, pamiętają 

Bogdana Materkę jako mistrza parkie-

tu podczas zabaw oraz innych  spo-

tkań organizowanych między innymi 

przez Sekcję Emerytów i Rencistów 

w Bolesławiu. Miłość do tańca i muzyki 

była nieodłączną częścią jego życia.

Pasjonat i znawca historii, 

szczególnie regionalnej, a także geografi i. 

Podczas licznych podróży poznawał 

nieznane zakątki naszego kraju.

Ciesz się w niebiosach zacnym gronem,

Tam równo wszystkich chcą doceniać.

Choć życie śmiercią zakończone,

To nie oznacza zapomnienia.

                      (Jak wstrzymać łzę, autor nieznany)

 BBB

Bogdan Materka  - wspomnienie

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamiesz-
kują na terenie Gminy Bolesław – warunek konieczny.

Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie GOPS Bolesław w 
dniach: 27.01.2021r. – 12.02.2021r.

Projekt skierowany jest głównie do: 
• osób zagrożonych ubóstwem lub doświadczających 

wykluczenia społecznego, w tym zwłaszcza  osób 
niepełnosprawnych oraz osób objętych wsparciem 
GOPS

• osób korzystających z Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020

• osób zagrożonych ubóstwem lub doświadczających 
wykluczenia społecznego, w związku z rewitalizacją 
obszarów zdegradowanych 

W ramach projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie 
na podstawie przeprowadzonej Indywidualnej diagnozy potrzeb 
uczestnika, zarówno w formach indywidualnych jak i grupowych.

Informacje szczegółowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul. Główna 46, 
pokój nr 4, tel. 32 6424034.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu informuje o prowadzonej rekrutacji do projektu „Aktywny Bolesław”, 
realizowanego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 „,Aktywny Bolesław”

fot. – archiwum rodzinne
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Nowo otwarty gabinet stomatologiczny świadczy 
usługi dentystyczne:
  Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
  Leczenie kanałowe 
  Korony i mosty porcelanowe 
  Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
  Usuwanie zębów mlecznych i stałych
  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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Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 
22,00 zł/os/m-c. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obo-
wiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty 
podwyższonej wynosi 44,00 zł miesięcznie od każdego miesz-
kańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą uzy-
skać częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 10% miesięcz-
nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W celu uzyskania ww. zwolnienia należy złożyć nową deklara-
cję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika 
i kompostowaniu w nim bioodpadów oraz wyliczenie opłaty 
z uwzględnieniem zwolnienia. 

Przypominamy, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie 
opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość np. 
narodziny dziecka, zgon, a także zmiana właściciela, sprzedaż 
nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym ta zmiana nastąpiła.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Bolesław (www.gminaboleslaw.pl) w zakładce: 
OCHRONA ŚRODOWISKA. 

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: (32) 6424-501, 
wew. 115 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy 
uiszczać bez wezwania, przelewem na konto Urzędu Gminy 
Bolesław na rachunek nr: 

12 1240 2294 1111 0010 5164 4160

podając w tytule przelewu imię i nazwisko osoby oraz adres nie-
ruchomości, której dotyczy płatność.
Terminy uiszczania opłaty:
1. za miesiące: styczeń, luty - do dnia 15 lutego danego roku. 
2. za miesiące: marzec, kwiecień - do dnia 15 kwietnia danego roku. 
3. za miesiące: maj, czerwiec - do dnia 15 czerwca danego roku. 
4. za miesiące: lipiec, sierpień - do dnia 15 sierpnia danego roku. 
5. za miesiące: wrzesień, październik - do dnia 15 października 
danego roku. 
6. za miesiące: listopad, grudzień - do dnia 15 grudnia danego roku. 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU

Propozycje	wydawnicze	Centrum	

Kultury	w	Bolesławiu
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W 2021 roku na terenie Gminy Bolesław obowiązują stawki:

 podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr 
XXI/212/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści, w tym m. in.:

•  od gruntów:
o pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,24 zł od1 m² po-
wierzchni,
o związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób zakwalifi kowania w ewiden-
cji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m² powierzchni,

• od budynków lub ich części:
o mieszkalnych - 0,37 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
o pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 2,31 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,
o związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,84 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej,

 podatku rolnego zgodnie z Uchwałą Nr XXI/213/2020 
Rady Gminy Bolesław z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ob-
niżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego:

o 105,00 zł za 1 ha przeliczeniowy (dla gruntów powyżej 
1 ha),
o 210,00 zł za 1 ha fi zyczny (dla gruntów do 1 ha),

 podatku leśnego – 43,3048 zł za 1 ha  fi zyczny,

 podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą 
Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2015 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych oraz Uchwałą Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Bolesław 
z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/94/2015 
Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwały i formularze podatkowe są zamieszczone na stronie interneto-
wej www.gminaboleslaw.pl w zakładce: O Gminie / Podatki lokalne 2021 

Płatności za podatek prosimy dokonać  przelewem na konto Urzę-
du Gminy Bolesław na rachunek nr:  

38 1240 4748 1111 0000 4877 6839
podając w tytule nr ewidencyjny oraz imię i nazwisko osoby, 
której dotyczy płatność. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Finansowo-Bu-
dżetowym pod numerem telefonu: (32) 6424-501, wew. 214, 215

W 2021 roku nie będzie pobierana opłata targowa
Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na 
terenie Gminy Bolesław nie pobiera się opłaty targowej od osób 
fi zycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niepo-
siadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na tar-
gowiskach (targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest pro-
wadzona sprzedaż).

Podstawa prawna: art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2255)

Podatki lokalne 2021

K O M U N I K A T
Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu zawiadamia

wszystkich Odbiorców, że od dnia 01.01.2021r. do dnia 28.05.2021r. obowiązywać będą na terenie Gminy Bolesław (obszar poza Aglomeracją 
Bukowno-Bolesław) niżej wymienione ceny i stawki opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

Do cen i stawek opłat określonych w powyższych tabelach dolicza się podatek od towarów i usług – VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Powyższe ceny i stawki opłat zostały zatwierdzone Decyzją nr GL.RET.070.7.104.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Dyrektora Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.
z uwzględnieniem dopłat zatwierdzonych Uchwałą nr XXII/229/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków prowadzonego przez Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu, w okresie od 01.01.2021r. do 28.05.2021r.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są udostępnione na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków, Małobądz, ul. Górna 25.

1. Ceny za odprowadzanie ścieków 2. Stawki opłat abonamentowych

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Jednostka
miary

Cena 
nett o

1

Gospodarstwa 
domowe 

w budynkach 
mieszkalnych 

jednorodzinnych 
i wielorodzinnych

zł/m3 8,07

2 Pozostali odbiorcy zł/m3 10,23

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców

Jednostka
miary

Jedno miesięczny 
okres 

rozliczeniowy

Jedno miesięczny 
okres 

rozliczeniowy

Jedno miesięczny 
okres 

rozliczeniowy

Jedno miesięczny 
okres 

rozliczeniowy

Jedno miesięczny 
okres 

rozliczeniowy

Cena nett o Cena nett o Cena nett o Cena nett o Cena nett o 

1

Gospodarstwa 
domowe w budynkach 

mieszkalnych 
jednorodzinnych 
i wielorodzinnych

zł/
odbiorcę/

okres
rozlicze-
niowy

3,06 3,66 4,26 6,06 9,66

2

Odbiorcy
rozliczani w oparciu 

o przeciętne
normy zużycia

zł/
odbiorcę/

okres
rozlicze-
niowy

0,77 1,37 1,97 3,77 7,37

3

Odbiorcy
rozliczani
według

wodomierza
głównego przy
uwzględnieniu
wodomierza

dodatkowego

zł/
odbiorcę/

okres
rozlicze-
niowy

5,52 6,12 6,72 8,52 12,12
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Dofinansowanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła c.o. z budżetu gminy

– najważniejsze informacje
Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Bolesław na dofi nansowanie 

kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”. Zakłada on m. in., że – zgodnie z Programem Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego 

uchwalonego we wrześniu 2020 roku – od 2021 roku instytucje publiczne nie mogą dofi nansowywać instalacji zasilanych węglem 

(z paliw stałych dopuszcza się jedynie zasilanie biomasą). 

Wnioski do gminy o udzielenie dotacji można składać cały rok, 

przy czym wnioskodawca, który zamierza wymienić stare źródło 

ciepła na nowe w danym roku kalendarzowym składa wniosek 

o udzielenie dotacji najpóźniej do dnia 31 października tego 

roku kalendarzowego. 

Kwota dotacji wynosi: 

- 40% kosztów zakupu i wymiany źródła ciepła i nie może być 

wyższa od 3 500 zł, w tym przy uwzględnieniu kosztów roboci-

zny nieprzekraczających 750 zł , przy wymianie starego źródła 

ciepła na kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł zasilany biomasą 

(o emisji cząstek powyżej 20mg/m3 tylko do 31.12.2022r.), 

 - 40% kosztów zakupu i wymiany źródła ciepła i nie może być 

wyższa od 4 000 zł, w tym przy uwzględnieniu kosztów roboci-

zny nieprzekraczających 750 zł , przy wymianie starego źródła 

ciepła na kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł zasilany biomasą 

(o emisji cząstek powyżej 20mg/m3, przy 10% O2 ) oraz urządze-

nia wykorzystujące energię elektryczną (np. bufor ciepła, kocioł 

elektryczny, mata ogrzewania podłogowego, centrala klimatyza-

cyjno-grzewcza, grzałki elektryczne), pompa ciepła, inne wyko-

rzystujące odnawialne źródła energii. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod 

nr tel. (32) 6424-501, wewn. 227

___________

Informacji na temat programów rządowych „Czyste powietrze” 

i „Mój prąd” udziela gminny ekodoradca – kontakt tel. (32) 

6424-501, wewn. 108 

NAJWAŻNIEJSZE PROGRAMY I PROJEKTY 
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ BOLESŁAW

 Programy związane z ochroną środowiska 
Program	ochrony	środowiska dla Gminy Bolesław na lata 2018-2021 

z  perspektywą do roku 2025 przyjęty uchwałą nr XLIV/414/2018 

Rady Gminy Bolesław z  dnia 6 sierpnia 2018r. w  sprawie przyjęcia 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesław na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2025. 

W ramach programu realizowane jest m. in.:

•	 dofi nansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła, 

•	 dofi nansowanie kosztów zakupu i  montażu przydomowej prze-

pompowni, 

•	 dofi nansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową przy-

łączy kanalizacyjnych.

W 2020 roku wypłacono 38 dotacji na wymianę źródła ciepła na ogól-

ną kwotę 121 857,88 zł.

Program	usuwania	wyrobów	zawierających	azbest z  terenu Gminy 

Bolesław na lata 2010-2032 przyjęty Uchwałą nr VIII/54/2011 Rady 

Gminy Bolesław z  dnia 14 czerwca 2011r. w  sprawie przyjęcia „Pro-

gramu usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy 

Bolesław na lata 2010-2032” wraz z prognozą oddziaływania na środo-

wisko. Polega on na dofi nansowaniu kosztów transportu i unieszkodli-

wiania odpadów zawierających azbest. 

W 2020 roku odebrano odpady zawierające azbest z 44 nieruchomości 

(łącznie 68,04 Mg) na kwotę 22 412,37 zł.

Projekty	realizowane	w partnerstwie	z Gminą	Klucze	i Miastem	Bu-

kowno – w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 na zadania: 

•	 „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne 

źródła ciepła zasilane gazem i  biomasą w  gminach Bukowno, 
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Klucze i Bolesław”; podpisano 7 umów z benefi cjentami projektu 

i łącznie wypłacono 85 409,50 zł,

•	 „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne ko-

tły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, klucze i Bole-

sław”; podpisano 24 umowy i wypłacono 182 386,50 zł.

„Projekt	 zintegrowany	 LIFE	 w  zakresie	 wdrażania	 Programu	

ochrony	 powietrza	 dla	 województwa	małopolskiego –	Małopolska	

w zdrowej	atmosferze”. W  ramach przedmiotowego projektu zatrud-

niony w  urzędzie ekodoradca przekazywał mieszkańcom informacje 

o możliwości uzyskania dofi nansowania na wymianę kotłów i termo-

modernizację (w ramach  środków gminnych, rządowych: „Czyste powie-

trze” i „Mój prąd” oraz unijnych) i informował o możliwości skorzystania 

z ulgi termomodernizacyjnej.

    

 Programy społeczne 
Program	 Operacyjny	 Pomoc	 Żywnościowa	 2014-2020	 (POPŻ) jest 

krajowym programem operacyjnym współfi nansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowa-

ny jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego dalej rozp. FEAD. Pomo-

cą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znaj-

dujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone 

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 

200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z po-

mocy społecznej, tj, 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 

i  1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Projekt	„Aktywny	Bolesław” realizowany przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Re-
gion Spójny Społecznie, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 z Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Czas realizacji: 01.01.2019r. –31.12.2021r.

Cel główny projektu: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa 

lub tylko społeczna 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym na terenie Gminy Bolesław.

Aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu  zgodnie 

z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 realizowano poprzez 

ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego. 

W  wyniku otwartego konkursu ofert zadanie publiczne realizowała 

Spółdzielnia Socjalna „Opoka” z siedzibą w Chechle.

Przeprowadzono indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne 

poradnictwo psychologiczne, szkolenia i kursy zawodowe: kroju i szy-

cia, stylizacji paznokci, opiekuna osób  starszych, specjalisty ds. E-Com-

merce, dietetyka.

Zrealizowano również  kurs prawa jazdy kat. B oraz  rehabilitację in-

dywidualną.

 Programy edukacyjne 
Projekt	 grantowy	 „Zdal-

na	 Szkoła	 –	 wsparcie	

Ogólnopolskiej	 Sieci	

Edukacyjnej	 w  systemie	

kształcenia	 zdalnego” 

w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

osi Priorytetowej nr I  „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w  możliwości 

dostępu do szerokopasmowego Internetu o  wysokich przepustowo-

ściach”. Otrzymano grant w  wysokości 59.800 zł, w  ramach którego 

zakupiono 23 szt. laptopów (12 sztuk dla SP w Bolesławiu, 7 szt. dla ZPS 

w Krzykawie i 4 szt. dla ZPS w Podlipiu).   

 

 Projekt	 grantowy	 „Zdalna	

Szkoła	 +” w  ramach Projektu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 osi Prioryte-

towej nr I  „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu” działa-

nie 1.1. „Wyeliminowanie tery-

torialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego Internetu o  wysokich przepustowo-

ściach”. Otrzymano grant w  wysokości 45.000 zł, w  ramach którego 

zakupiono 19 szt. laptopów (11 sztuk dla SP w Bolesławiu, 5 szt. dla ZPS 

w Krzykawie i 3 szt. dla ZPS w Podlipiu).  

 

Program	społeczny	„GAZSYSTEM	dla	edukacji” polegający na przeka-

zaniu gminom, w których odbywają się inwestycje spółki, darowizny 

w wysokości 30.000 zł na zakup sprzętu komputerowego, takiego jak: 
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laptopy, tablety, słuchawki oraz routery 

z mobilnym Internetem, który trafi ł do 

uczniów podczas nauki zdalnej. Dzięki 

otrzymanym środkom zakupiono 12 

stuk laptopów (3 sztuki dla SP w  Bole-

sławiu, 6 szt. dla ZPS w  Krzykawie i  3 

szt. dla ZPS w Podlipiu). Wartość całego 

zadania to 32.162,04 zł. Po zakończeniu 

nauki zdalnej szkoły wykorzystają otrzymany sprzęt podczas zajęć 

lekcyjnych. 

Resortowy	 program	 rozwoju	 instytu-

cji	 opieki	 nad	 dziećmi	w wieku	 do	 lat	

3	 „MALUCH+”	 2020 Ministerstwa Ro-

dziny i Polityki Społecznej. W 2020 roku 

gmina uzyskała dotację celową na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego 

„Leśna Kraina” w Laskach w wysokości 38.800 zł. 

Ponadto w ramach Programu „MALUCH+” 2021 gmina wystąpiła o do-

fi nansowanie kosztów przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowa-

nia sali zajęć w Przedszkolu w Laskach na potrzeby Klubu Dziecięcego 

„Leśna Kraina” w  celu zwiększenia ilości miejsc w  klubie z  24 do 30 

(maksymalna ilość dzieci dopuszczalna przepisami prawa). Wartość 

kosztorysowa zadania to 67.158,87 zł, kwota dofi nansowania to 53.726 

co stanowi 80% wartości zadania. Gmina wystąpiła także o dofi nanso-

wanie funkcjonowania klubu na 2021 rok.    

 Programy edukacyjne realizowane w szkołach 
„Modernizacja	kształcenia	zawodowego	w Małopolsce	II” - projekt re-

alizowany w szkołach na terenie gminy Bolesław. Jego celem jest pod-

niesienie u  uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji 

dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 

W  ramach projektu w  każdej placówce został utworzony Szkolny 

Punkt Informacji i  Kariery SPInKa, w  którym dyżury pełni profesjo-

nalny doradca zawodowy. 

Uczestnikami projektu są uczniowie najstarszych klas podstawowej. 

W ramach projektu prowadzone są konsultacje indywidualne z dorad-

cą zawodowym oraz zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawo-

dowego poświęcone aktywizacji zawodowej uczestników, poznaniu 

przez nich własnych możliwości oraz ukierunkowaniu ich na plano-

wanie dalszej ścieżki edukacyjnej i  kariery zawodowej. Uczniowie 

podczas zajęć  zdobywają także informacje z zakresu świata zawodów 

oraz rynku pracy. 

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie przez każdego 

uczestnika - wspólnie z doradcą zawodowym - Indywidualnego Planu 

Działania (IPD), który będzie jednocześnie stanowił podstawę do ich 

dalszego rozwoju zawodowego. 

„Szkolny	 Klub	 Sportowy”	

- program Ministerstwa 

Sportu mający na celu upo-

wszechnianie sportu wśród 

dzieci i młodzieży, nawiązu-

jący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sporto-

wych „SKS”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpod-

stawowych z terenu całej Polski.

 Programy realizowane w bibliotece publicznej 
Program Wieloletni „Narodowy	Program	Rozwoju	Czytelnictwa”	na	

lata	 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Mi-

nistrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa 

stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek pu-

blicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków ży-

cia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Na-

rodowa. Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego budżet Priorytetu 1 – Zakup	nowości	wydawniczych	do	biblio-

tek	publicznych w roku 2020 wynosił 26,5 mln zł i umożliwiał zakup 

książek, multimediów, publikacji nutowych, kartografi cznych oraz 

bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. Gminna 

Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu otrzymała dota-

cję w wysokości 6	500		zł	na zakup  nowości wydawniczych, za którą 

zakupiono 301 książek.

Biblioteka bi erze udział również w projekcie dla dzieci w wieku przed-

szkolnym realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała	

książka	 -	 wielki	 człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwie-

dzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko 

w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział 

w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą 

na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową 

książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy 

i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w 

projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także 

Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 

wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 

Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 

uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytel-

nicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na 

czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 

uczestnikiem życia kulturalnego.

| 13 
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Chciałabym	 ten	 noworoczny	 tekst	 rozpocząć	 od	 pewnej	 historii,	

która	wydarzyła	 się	w  Stanach	 Zjednoczonych	w  czasie	 kryzy-

su	 ekonomicznego.	Wiadomo,	 że	 w  tamtych	 czasach	 panowało	

ogromne	bezrobocie,	tysiące	ludzi	nie	miało	pracy.	Wśród	nich	znalazł	

się	 pewien	młody	 człowiek,	 który	postanowił	nie	 poddawać	 się	 i  za	

wszelką	cenę	znaleźć	jakikolwiek	etat.	W pewnej		gazecie,	w rubryce	

ogłoszeń	drobnych	zauważył	nieco	dziwną	propozycję.	Aż	zaniemówił	

ze	zdziwienia.	Postanowił	dowiedzieć	się	dokładnie,	o	 co	chodzi.	Oka-

zało	się,	że	jest	to	praca	w…	cyrku,	w	 roli…	goryla.	Ta	małpa	w 	przebra-

niu	miała	za	zadanie	huśtać	się	radośnie	nad	klatką	z	 lwem.	

Zajęcie dosyć nietypowe, ale dobrze płatne. Zdesperowany młodzie-

niec postanowił spróbować. Wyposażono go w  kostium włochatego 

goryla i co wieczór występował przed publicznością, kołysząc się z sze-

rokim uśmiechem nad rozwścieczonym lwem. 

Z czasem to zajęcie nawet zaczęło mu się podobać, stawał się coraz bar-

dziej pomysłowy i „szołmeński”. Każdego wieczoru opuszczał linę coraz 

niżej i niżej. W końcu wziął tę samą  gazetę, w której znalazł ogłoszenie, 

zwinął ją w rulon i zaczął nią energicznie okładać lwa.

Publika zaczęła krzyczeć z przerażenia i zachwytu.

Chłopak postanowił, że jeszcze ciut, ciut się obniży. Niestety, w pew-

nym momencie nie utrzymał się i  wpadł do klatki. Kiedy odwrócił 

głowę, zobaczył kroczącego w  jego stronę lwa. Publiczność zamarła 

z przerażenia, a on zaczął krzyczeć: „Nie chcę umierać! Pomocy!” Wte-

dy odezwał się do niego lew: „Ej, zamknij się, bo obaj stracimy pracę!”

*

Przyszło nam żyć w czasach, kiedy codziennie trzeba zakładać masecz-

ki. Maseczki, ale nie… maski! Wiele osób na co dzień zakłada maski, 

ukrywa swoje problemy pod płaszczykiem uśmiechu i pozornej rado-

ści. Maski, które są zakładane, mają za zadanie zapewnić ochronę im 

i innym, którzy się z nimi kontaktują, ukryć problemy, a często i cier-

pienie.

W nowym, 2021 roku życzę Wam, Kochani Czytelnicy, byśmy już nie 

musieli zakładać maseczek ani nakładać masek.

Bo jak napisał kiedyś Dean Koontz:

„Niezależnie od masek, jakie przybieramy, w każdym z nas bije ludzkie 

serce.” Pamiętajmy o tym w tym noworocznym czasie.

 Beata Bazan-Bagrowska
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Pisane na paragonie

20	stycznia	1945	roku	Bolesław	i	okoliczne	wioski	zostały	

wyzwolone	 spod	 okupacji	 hitlerowskiej.	W	 tym	 roku	

przypada	76.	rocznica	tego	wydarzenia.

     17 stycznia, gdy Armia Radziecka zbliżała się do Krakowa, wojska 

niemieckie koncentrowały się w Bolesławiu i pomagały w ewakuacji 

miejscowej administracji. Zabierały przedmioty o jakiejkolwiek 

wartości, np. maszynę do pisania, ale także konie czy samochody. Tego 

samego dnia pojawili się zwiadowcy radzieccy przebrani w mundury 

niemieckie.

     Już 19 stycznia w Bolesławiu i okolicach nie było widać wojsk 

niemieckich. 20 stycznia,  w sobotę o 11.35 na ulicach Bolesławia 

pojawiły się czołgi radzieckie. W samo południe, od strony Lasek 

i Olkusza wkroczyły do Bolesławia pierwsze kolumny żołnierzy 

radzieckich witanych przez mieszkańców. Wycofujące się 

wojska niemieckie podpalały domy i zabudowania gospodarcze 

w okolicach Sławkowa. 

     Przyszedł dzień wolności. Radosny i smutny zarazem. Bilans strat 

ludności bolesławskiej przedstawiał się następująco:

W kampanii wrześniowej zginęło 19 osób.

W obozach koncentracyjnych - 31 osób

Rozstrzelanych przez żandarmerię zostało 10 osób.

Na przymusowych robotach w III Rzeszy śmierć poniosło 11 osób.

Podczas pacyfi kacji zginęły 22 osoby.

Podczas działań frontowych i nalotów poległo 5 osób.

Do tych strat należny dołączyć 62 osoby wyznania mojżeszowego, 

które mieszkały na terenie gminy Bolesław.

Daje to wynik 160 osób, które straciły życie do czasu wyzwolenia 

Bolesławia, 20 stycznia 1945 roku. 

 Tomasz Sawicki

Wyzwolenie Bolesławia
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”Baśń	o wężowym	sercu	albo	wtóre	słowo	

o  Jakóbie	 Szeli”-	 Radka	 Raka.	 Książka	 nagro-

dzona	Literacką	Nagrodą	Nike	2020.

Nie jest to powieść historyczna, i  choć na-

pisana z  dużym szacunkiem dla ówczesnych 

realiów społecznych, obyczajowych i politycz-

nych, to zawieszona pozostaje między historią 

a  mitem. Wyrasta z  legend, w  które obrosła 

postać chłopskiego przywódcy - tych prawdzi-

wych i tych stworzonych przez autora.

1200 egz.

Nieopisane fotografie pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Bolesław

1200 egz.

Nieopisane fotografie pochodzą z archiwum Urzędu Gminy Bolesław

W gminie	Bolesław	funkcjonuje	Gminna	Biblioteka	Publiczna	

im.	Waśniewskich	 w  Bolesławiu	 z  4	 fi	liami	 w  Krzykawce,	

Laskach,	Podlipiu	i Ujkowie	Nowym.	W związku	z potencjalnym	za-

grożeniem	związanym	z koronawirusem	wywołującym	chorobę	CO-

VID-19,	działalność	biblioteki	była	zawieszona	od	12	marca	do	3	maja	

2020	roku	oraz	w miesiącu	listopadzie.	Miniony	rok	był	inny	niż	po-

przednie.	Biblioteki	funkcjonowały	w reżimie	sanitarnym.	Określo-

no	zasady	bezpieczeństwa	w obiektach	oraz	dla	pracowników	i czy-

telników,	wprowadzono	kwarantannę	zwracanych	książek.

Pomimo trudności, zakupiono 1 439 książek oraz 45 audiobo-

oków. W bibliotekach można było skorzystać z 12 tytułów czasopism 

bieżących, w tym 10 z prenumeraty. Bibliotekę w Bolesławiu i  jej fi lie 

odwiedziło 17 500 czytelników, wypożyczając 32 922 książki. Najak-

tywniejszy czytelnik wypożyczył 155 książek. Zarejestrowano 1 915 

czytelników. W  spotkaniach Czytelniczego Klubu Książki, zajęciach 

feryjnych, spotkaniach z  przedszkolakami i  w  Narodowym Czytaniu 

wzięło udział 195 uczestników. 

W okresach, gdy nie mogliśmy wypożyczać zbiorów, bibliotekarze 

uzupełniali komputerową bazę danych. Skomputeryzowano wszystkie 

fi lie. Obecnie stan zbiorów wynosi 55 605 woluminów. Wypożyczanie 

zbiorów odbywa się w systemie Sowa SQL, w którym czytelnicy mogą 

zdalnie składać zamówienia, rezerwować i  przedłużać wypożyczone 

materiały biblioteczne. Czytelnicy mają możliwość przeglądania ka-

talogu biblioteki on-line pod adresem www.boleslaw-bp.sowa.pl Pod 

tym adresem dostępna jest też zakładka Nowości, w której prezentuje-

my ostatnio zakupione książki. W  katalogu widoczne są okładki ksią-

żek oraz recenzje. W 2020 roku z operacji logowania skorzystało 4030 

czytelników. Zaobserwowaliśmy wzrost czytelnictwa, spowodowany 

wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z epidemią. Mieszkańcy 

gminy chętniej wykorzystują czas wolny na czytanie książek. W 2020r. 

najczęściej wypożyczaną pozycją był kryminał Diany Brzezińskiej pt. 

Będziesz moja, a najdłuższa kolejka oczekujących - 8 osób, ustawiła się do 

książki Agaty Przybyłek pt. Gdybym Cię nie spotkała.

Biblioteka bierze udział w  projektach: Zakup nowości wydawni-

czych do bibliotek publicznych, Mała książka wielki człowiek oraz Sieć 

na kulturę, który został przesunięty z powodu pandemii na 2021r.

Mówimy głośno o tym że,

•	 dostęp	do	kultury	i czytanie	są	ważne,

•	 nasze	biblioteki	są	nowoczesne,

•	 pracownicy	kultury	nieustannie	się	rozwijają.

Życzymy sobie, aby każda gmina, tak jak Bolesław, inwestowała w roz-

wój społeczeństwa, doceniając swoje lokalne instytucje kultury.

Czytelnictwo 
w Gminie Bolesław

Bibliotekarze polecają:

„Tajemnica	 starego	 domu”	 autorstwa	

Ilony	Gołębiewskiej.

Jedna z  cyklu książek o  mieszkańcach sta-

rego domu w  Pniewie. Intrygująca, mocna 

i  poruszająca powieść o  tym, że czasami wy-

starczy jedna chwila, by na kawałki rozpadł 

się wizerunek idealnej rodziny, a jej mroczne 

tajemnice sprowadziły problemy na kolejne 

pokolenia.

„Ambaras”- Tomasza Samojlika – książka dla 

dzieci. Wartka, chwytająca za serce opowieść 

o przyjaźni, bohaterstwie i odwiecznym stra-

chu ludzi przed wilkami a także wilków przed 

ludźmi oraz o tym jak mądra współpraca wil-

ka z człowiekiem może ocalić wilcze i ludzkie 

życie. Nie będziemy zdradzać szczegółów 

zdradzimy tylko, że „Ambaras” to wzruszająca 

i chwytająca za serce opowieść. 

Gorąco	polecamy	i 	zachęcamy	do	odwiedzenia	bibliotek.


