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Przewodnicząca Rady  
Gminy Bolesław

Ewa Dychtoń

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Państwu – Mieszkańcom i Gościom Gminy 

Bolesław – najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Niechaj magiczna 
moc wigilijnego wieczoru napełni nasze domy spokojem, 

blaskiem i harmonią.

Życzymy, by każdy dzień nadchodzącego 2020 roku 
sprzyjał realizowaniu wszystkich Państwa  

planów i zamierzeń, zarówno tych osobistych,  
jak i zawodowych.

Wójt Gminy Bolesław
Krzysztof Dudziński

 oraz radni, sołtysi  
z terenu Gminy Bolesław
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Informacja dla par obchodzących w 2020 roku  
Jubileusz 50 – lecia  i   60 - lecia pożycia małżeńskiego …

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował  uroczystość  nadania przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Zapraszam  Dostojnych Jubilatów – mieszkańców gminy Bolesław,   
którzy w 2020 r. obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę  pożycia małżeńskiego do zgłaszania się  w USC  /pokój nr 5/  

do dnia 14 lutego 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 Jubilatów obchodzących 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę  

o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosownych dokumentów.

       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  Elżbieta Kubańska

W dniach 15 i 16  listopada 2019 roku obchodziliśmy w naszej 
gminie uroczystość Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskie-
go „Złote  Gody”.  

Dostojni Jubilaci pół wieku temu wypowiedzieli sakra-
mentalne „tak” i  z  ufnością przyrzekali sobie dzielić razem 
dobre i  złe chwile. Wspólne świętowanie tego jubileuszu 
w  gronie najbliższej rodziny i  przyjaciół świadczy o  tym, że 
dotrzymali złożonego wówczas przyrzeczenia. Małżeństwo bowiem 
to wyzwanie, które świadomie i  dobrowolnie podejmuje dwoje ludzi. 
W swoich związkach we wzajemnej miłości Jubilaci przeżyli razem 50 
lat, a tam, „gdzie ludzie się kochają, nawet najbiedniejsza chata jest przy-
tulnym domem”.

Jubilaci przeżyli pół wieku naszej polskiej historii, doświadczyli 
trudów i radości z nią związanych, a ich doświadczenia są dla wszyst-
kich źródłem cennych rad i wskazówek.

 Za długoletnie pożycie małżeńskie Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej odznaczył Dostojnych Jubilatów me-
dalami. W  imieniu Prezydenta RP ceremonii odznacze-
nia „Medalami Róży” dokonał Wójt Gminy Bolesław  
Pan Krzysztof Dudziński.

Zwykło się mówić, że miłość to podróż… Życzymy Jubilatom,  
aby ich podróż była dalej tak piękna i fascynująca, aby była spełnieniem  
ich wspólnych marzeń o szczęściu. 

W 2019 roku  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły pary:
•	 Alina i Zygmunt Banasiowie   
•	 Mieczysława i Zdzisław Bieniowie  
•	 Danuta i Edward Cebowie   
•	 Barbara i Jerzy Czerniakowie  
•	 Krystyna i Zdzisław Dąbkowie  
•	 Janina i Mieczysław Imielscy   
•	 Barbara i Marian Jachimowiczowie 
•	 Wanda i Henryk Jochymkowie  
•	 Alina i Janusz  Kluczewscy   
•	 Rozalia i Czesława Kochanowscy  
•	 Danuta i Władysław Kubańscy
•	 Wiesława i Wacław Lekstonowie
•	 Barbara i Edward Liszkowie 
•	 Anna i Zdzisław Mrożkowie
•	 Stanisława i Henryk Mrówkowie
•	 Barbara i Andrzej Niemcowie
•	 Irena i Andrzej Pilarscy
•	 Zdzisława i Jan Skorusowie
•	 Elżbieta i Stanisław Skorusowie
•	 Teresa i Andrzej Skowronowie
•	 Elżbieta i Włodzimierz Smółkowie 
•	 Emilia i August Środulowie
 Elżbieta Kubańska 
 Kierownik USC

ZŁOTE  GODY  W  GMINIE  BOLESŁAW
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Kontrole spalania odpadów na terenie Gminy Bolesław

Bolesławskie Prezentacje    10a/2019 (214)

Zgłaszanie ilości osób faktycznie  
zamieszkujących na nieruchomości 

w zakresie opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Bolesław apeluje do wszystkich właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o aktualizo-
wanie danych zawartych w  deklaracjach o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności w za-
kresie liczby mieszkających osób.

Właściciele nieruchomości powinni sami zgłaszać się do Urzę-
du w celu złożenia rzetelnej deklaracji, w której powinna być wska-
zana liczba osób faktycznie mieszkających na danej nieruchomości.

Niewykazywanie rzeczywistej ilości osób mieszkających na 
nieruchomości powoduje zwiększenie opłat przypadających na 
innych mieszkańców.

Nową deklarację powinny złożyć między innymi rodziny, 
w których urodziło się dziecko oraz właściciele nieruchomości, 
które są objęte najmem (np. zgłoszenie najemców z innego kraju 
w deklaracji).

Jeśli liczba osób zameldowanych jest inna niż liczba osób 
zgłoszonych w  deklaracji  właściciel nieruchomości powinien 
wyjaśnić zaistniałe różnice.

Osoby niezameldowane na danej nieruchomości, ale fak-
tycznie na niej mieszkające, powinny być wykazane w deklaracji.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiąza-
ny złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w terminie:

•	 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca;

•	 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana - w przypadku zmiany danych, takich jak 
liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z  art. 10 ust. 2b 
ustawy z  dnia 13 września 1996 roku o  utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminach kto wbrew obowiązkowi określonemu  
w art. 6m ust. 1 i 2 w/w ustawy nie składa deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega 
karze grzywny.

Szczegółowych informacji w  zakresie składania dekla-
racji udzielają pracownicy urzędu pod numerem telefonu  
32-6424501 w.115 lub osobiście – pokój nr 6.

Informujemy, że na terenie Gminy Bolesław przeprowadzane są 
kontrole dotyczące przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz 
zapisów uchwały antysmogowej, na podstawie przepisów: Ustawy 
prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz tzw. „Uchwały antysmogowej”. 

Kontrole mogą być przeprowadzane rutynowo lub ‘na zgłoszenie’ 
(także przez formularz pn. ‘Ekointerwencja’ dostępny pod adresem: 
https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/ lub tutaj:

Co ważne, także w  przypadku ogłoszenia komunikatu dla dru-
giego i trzeciego stopnia zagrożenia pyłem PM 10, władze gminy są 
zobligowane do podjęcia kontroli zakazu spalania odpadów i pozo-
stałości roślinnych. 

Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Gmi-
ny w  Bolesławiu, posiadających legitymacje służbowe podpisane 
przez Wójta Gminy Bolesław. Czynności kontrolne wykonywane są 
w  obecności pełnoletniego domownika. Kontrolujący mogą wyko-
nać zdjęcia oraz poprosić o  przedstawienie dokumentów dotyczą-
cych zakupionego opału. Stosowane  do  ogrzewania drewno może 
zostać zbadane pod kątem zawartości wilgoci. W  przypadku po-
dejrzenia spalania odpadów, może zostać pobrana próbka popiołu, 
która zostanie przebadana przez certyfikowane laboratorium, celem 
potwierdzenia/wykluczenia spalania odpadów. Podczas kontroli spo-
rządzony zostanie protokół.

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały 
antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolu-
jący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzyw-

ny do 5 tys. zł. Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypad-
ku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

Ważne !
Zadania kontrolne w  zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych Uchwa-

łą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów 
w  zakresie eksploatacji instalacji, w  których następuje spalanie paliw (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Małopolskiego nr 2017.787 z 27 stycznia 2017 r.) mają prowadzić 
w szczególności:

• wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miej-
skich i gminnych lub funkcjonariusze straży gminnych, na podstawie art. 379 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska,

• Policja, w oparciu o art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.),

• Inspektorzy nadzoru budowlanego, na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686 
z późn. zm.).

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały 
w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, 
nakazów lub zakazów, określonych w  uchwale sejmiku województwa przyjętej na pod-
stawie art. 96, podlega karze grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna 
wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć 
grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych 
w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1 000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w spra-
wach o wykroczenia). Organami uprawnionymi do nakładania mandatów na podstawie 
art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja 
i Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) ustawy Prawo 
budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez 
właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na spraw-
dzeniu stanu technicznego przewodów kominowych.
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Zbliżamy się do końca 2019 roku. Od kilku miesięcy na łamach 
,,Bolesławskich Prezentacji” ukazywały się artykuły poświęco-
ne wybitnym postaciom, które gościły na ziemi bolesławskiej. 

Rzecz jasna, że takich osób, mniej lub bardziej znanych, było bardzo 
wiele w bogatej historii Bolesławia. Jednak skupiliśmy się tylko na 
tych postaciach, które wywarły duży wpływ na życie społeczeństwa 
polskiego, a nawet społeczeństw w innych krajach. 

     Tym razem artykuł dotyczy wyjątkowych osób: biskupa, kardynała i wresz-
cie papieża Jana Pawła II – Karola Wojtyły oraz prymasa Polski, kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Problem polega na tym, że na ich temat powstało tysiące 
opracowań i artykułów, albumów, niezliczone ilości obrazów i rzeźb, witraży 
oraz filmów. Prawie wszyscy Polacy znają ich losy jak swoje własne, ponieważ  
to za życia obecnego pokolenia żyli i działali obaj słudzy Pańscy. Myślę,  
że kilka zdań biografii o każdym z nich, w gwoli przypomnienia, wystarczy, 
ponieważ co by nie napisać, to i tak będzie mało. 

Karol Józef Wojtyła - Jan Paweł II. 
Urodził się 18 maja 1920 roku  
w Wadowicach – biskup pomocniczy krakow-
ski (1958–1964), a następnie arcybiskup me-
tropolita krakowski (1964–1978), kardynał 
(1967–1978), zastępca Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978), 
264. papież. Głowa Państwa Watykańskiego 
w latach 1978–2005, święty Kościoła katolic-
kiego. Poeta, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, mistyk  
i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. W trakcie pontyfikatu 
odwiedził 129 krajów. Beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483. Jan 
Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu papieża Hadria-
na VI, a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej 
historii po papieżu Piusie IX.     Papież wydał 14 encyklik, napisał ponad 
40 listów apostolskich, wydał 14 adhortacji apostolskich, kilka konstytucji 
apostolskich. Jeszcze przed rozpoczęciem pontyfikatu – Karol Wojtyła wy-
dał kilkanaście książek, jako papież wydał ich siedem. 

W 1973 roku odbywała się w Polsce peregrynacja obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej. Obraz w Bolesławiu przebywał od 11 do 14 sierpnia.  
W niedzielę 12 sierpnia, podczas mszy św. homilię wygłosił metropolita 
krakowski kardynał Karol Wojtyła. Obecni byli: sufragan krakowski ks. bp 
Julian Groblicki, ordynariusz kielecki ks. bp Jan Jaroszewicz oraz ks. bp. 
Edward Materski.
     W październiku 1973 roku wierni czynili starania o ponowne nawiedzenie 
obrazu Czarnej Madonny. Biskupi kieleccy zwrócili się z prośbą do księdza 
biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej, aby po zakończeniu uroczystości 
nawiedzenia przekazał obraz do Bolesławia przed przyjęciem go przez diece-
zję Płocką. 31 października 1975 roku do Bolesławia przybyli wszyscy trzej 
biskupi kieleccy. Odbyły się drugie tygodniowe misje prowadzone przez oo. 
Cystersów. Przybył też na uroczystości po raz drugi ks. kardynał Karol Woj-
tyła. Od 1992 roku parafia Bolesław weszła w skład diecezji sosnowieckiej. 
Erygował ją papież Jan Paweł II 25 marca 1992 roku.
      Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W ceremonii pogrzebowej 
uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw, a w Polsce ogłoszona została 

sześciodniowa żałoba narodowa. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 
rok 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II. 

     Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 
roku w Zuzeli - duchowny rzymskokatolicki, bi-
skup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, 
arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszaw-
ski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, od 
1953 roku kardynał prezbiter. Uważany za jed-
nego z największych Polaków XX wieku, zwany 
Prymasem Tysiąclecia, obrońca praw człowieka, 
mąż stanu, doktor prawa kanonicznego, pu-
blicysta. Twórca: Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego czy Wielkiej 
Nowenny Tysiąclecia, inwigilowany przez SB i UB był internowany przez 
władze PRL. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Był prze-
trzymywany w katolickich klasztorach z siostrą zakonną M. L. Graczyk i 
księdzem St. Skorodeckim. Prymasa Polski przetrzymywano w miejscach 
odosobnienia: Rywałd (25 września 1953r. – 12 października 1953r.), Sto-
czek Klasztorny (12 października 1953r. – 6 października 1954r.), Prudnik  
(6 października 1954r. – 27 października 1955r.), Komańcza (27 paździer-
nika 1955r. – 26 października 1956r.).
     W czasie październikowego przesilenia politycznego w 1956 roku zo-
stał zwolniony i powrócił do Warszawy. 8 grudnia 1956 doprowadził do 
zawarcia, tzw. małego porozumienia z władzami, na mocy którego m.in. w 
szkołach przywrócono naukę religii, uchylono dekret o obsadzaniu stano-
wisk kościelnych z 1953 roku i umożliwiono powrót biskupów na ziemie 
zachodnie i północne. 
    27 sierpnia 1972 roku, w drodze do Smardzowic na koronację obrazu Matki 
Bożej, ks. Stefan kardynał Wyszyński zatrzymał się w Bolesławiu. Na cmenta-
rzu, przy namiocie, celebrował mszę św. oraz wygłosił homilię. 22 październi-
ka 1978 roku uczestniczył w inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Przystąpił  
do homagium, czyli uroczystego złożenia hołdu nowemu papieżowi przez 
kardynałów. Gdy prymas Wyszyński całował papieża w pierścień, Jan Paweł 
II na znak szacunku dla Wyszyńskiego uniósł się z tronu, ucałował go w rękę  
i uścisnął. Prymas Polski Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 w Warszawie.
     Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz ogłosił, że beatyfikacja Ste-
fana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 roku na placu Piłsudskiego  
w Warszawie.
                                                                                                  dr Tomasz Sawicki

Literatura:
J. Szczypka, Jan Paweł II, Rodowód, Instytut wyd. PAX, Warszawa, 1991.
G. Weigel, Świadek nadziei, biografia papieża Jana Pawła II, Wyd. Znak, 
Kraków, 2002.
A. Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły. Kraków, Znak, 1983.
J. Maj: Życiorys Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Warszawa: Wydawnic-
two im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, 2001.
J. W. Woś, Ojciec Narodu. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski. Marki: 
Wydawnictwo Michalineum, 2003.
T. Sawicki, Kościół bolesławski w stulecie konsekracji 1906-2006, Bole-
sław, 2006.
Strona internetowa Parafii Rzymskokatolickiej w Bolesławiu, art. J. R. 
Chojowski, Papieskie ślady, Bolesław 2019.
Strony internetowe.

2019 rok to 740 lat Bolesławia

Fot. Internet

Fot. Internet
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Zbliżają się najpiękniejsze święta w roku, święta Bo-
żego Narodzenia. 

Wójt Gminy Bolesław, Centrum Kultury w Bolesławiu 
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają wszyst-
kich mieszkańców gminy Bolesław na II Wigilię 13 grudnia 
2019 roku o godzinie 13.30 do bolesławskiego parku. Trady-
cyjnie wieczerza wigilijna zaczyna się o zmroku, ale my ten 
czas będziemy celebrowa nieco wcześniej, by móc być razem. 
Przybyłym gościom bożonarodzeniowe życzenia złoży  wójt 

gminy Krzysztof Dudziński. W świąteczny nastrój wprowa-
dzi zebranych koncert kolęd w wykonaniu  laureatów Kon-
kursu Kolęd i Pastorałek. Swój udział w tworzeniu świątecz-
nej atmosfery będą mieli również najmłodsi, którzy wspólnie 
przygotowywali ozdoby w ramach konkursu plastycznego 
„Pierniczkowe ozdoby świąteczne” i udekorują nimi świą-
teczne drzewka. 
Mamy nadzieję, że spotkaniu – podobnie jak w ubiegłym roku 
- będzie towarzyszyła miła, świąteczna atmosfera. Zapraszamy.
 BBB

Pisane na paragonie
Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby 

dawać w odpowiedniej chwili. [Jean de La Bruyére]

Od dziecka lubimy święta. Ten szczególny czas, kiedy zapach 
choinki, pomarańczy, kompotu ze śliwek, zupy z suszonych 
grzybów współgra z oczekiwaniem na to, by być razem, obda-

rowywać się swoją obecnością i prezentami.

Tak naprawdę jest to czas dobrych relacji w czasie, kiedy tak bar-
dzo liczą się ludzie oraz obdarowywanie ich. Dzielenie się z innymi 
ludźmi tym, co mamy, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakich 
możemy dokonać w swoim życiu. Nieważne, czy jesteśmy bogaci, 

czy biedni. Zawsze można czymś się podzielić. Niekoniecznie musi 
to być materialny przedmiot. Prawo dawania jest bardzo proste. 
Jeśli pragniesz radości, dawaj radość. Jeśli miłość jest tym, czego 
poszukujesz – zaoferuj miłość. Jeśli pragniesz materialnego bogac-
twa – pomagaj innym stawać się bogatymi. Dlaczego oczekujesz od 
kogoś życzliwości, jeśli sam nie jesteś dla niego życzliwy? Lojalności 
- jeśli sama nie jesteś lojalna albo, że zadzwoni, jeśli sam nie zadzwo-
nisz?

Ktoś kiedyś powiedział, że można dać komuś bardzo wiele i bardzo 
go tym upokorzyć, a można dać mało, ale z sercem i tym go uskrzy-
dlić. Możesz dawać bez miłości, ale nie możesz kochać bez dawania.

Życzę Wam, drodzy Czytelnicy, abyście w ten szczególny czas ob-
darowywali bliskich i pozwolili się obdarowywać dobrym słowem, 
uprzejmością, życzliwością i „magicznymi słowami”, które dziś za-
nikają: dziękuję, przepraszam i proszę. Wystarczy spojrzeć na betle-
jemską stajenkę, by zobaczyć, iż największym prezentem jest obda-
rowanie drugiego swoją pełną uwagi obecnością. Wszystko inne jest 
drugoplanowym tłem. 

Beata Bazan-Bagrowska

 Kolorowo, artystycznie i smacznie
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Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu w obecnym roku szkol-
nym zrealizowało projekt “Mały człowiek, duża sprawa - mały 
człowiek ma swe prawa”, który został napisany dzięki współpra-

cy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bo-
lesław. Jego zwieńczeniem była gala, która odbyła się 22.11.2019r. 
w remizie OSP w Bolesławiu. 

Uroczystość otworzyła Dyrektor Przedszkola Ewa Biergunow, któ-
ra powitała wszystkich obecnych oraz przybliżyła gościom działa-
nia podjęte w ramach projektu. Następnie swoje prelekcje na temat 
praw dziecka wygłosili zaproszeni goście: Wójt Gminy Bolesław - 
Krzysztof Dudziński, Dyrektor Samorządowego Zespołu Oświaty 
i Wychowania - Janina Borowiec, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej - Anna Kruszak-Kołodziejczyk. 
Wyjątkowym punktem uroczystości było przedstawienie „Baśni o pra-
wach dziecka” w brawurowym wykonaniu rodziców przedszkolaków. 
W nowej odsłonie zostały zaprezentowane następujące baśnie: „Kop-
ciuszek”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Czerwony Kapturek” oraz 
„Królewna Śnieżka”. W  każdej z  nich pojawiła się postać Sędziego, 
który czuwał nad przestrzeganiem praw dziecka, czym zmieniał prze-
bieg znanych nam z baśni zdarzeń. Razem z rodzicami wystąpiły nasze 
przedszkolaki, które zaprezentowały się w piosenkach o teatrze. Akto-
rzy zostali docenieni i otrzymali owacje na stojąco. 
Podczas uroczystości nagrodzeni zostali również laureaci gminnego 
konkursu plastycznego “Każde dziecko swoje prawa ma i dobrze je zna”. 
Na zakończenie na gości czekał poczęstunek oraz drobne upomin-
ki. Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu pozyskanemu 
z programu Działaj Lokalnie. Swoje wsparcie okazali również: Re-
stauracja „Sorrento” Jacek Krupa, Restauracja „U Stasia” Agnieszka 
Będkowska, Restauracja „Zajazd Maj” Małgorzata i Krzysztof Maj, 
Cukiernia „Capri” Paweł Smuga, Piekarnia i cukiernia „Złoty Róg” 
Anna Jochymek, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w  Bu-

kownie, Centrum Zabaw Dziecięcych „Miśkoland” Barbara Mar-
szałek, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Me-
bli Tapicerowanych „Kanita” Wiesław Mucha, Market „Carrefour”, 
Pan Józef Gołąb – radny Gminy Bolesław, Sklep „Grazia” Grażyna 
i Mirosław Sikorowie, Sołtys Sołectwa Krążek Gabriela Todor, Fir-
ma “Linotechnik” Ewelina Dessauer, Mechanika Samochodowa 
„U  Marka” Edyta i  Marek Borkiewiczowie, Firma „WTRYSKI-
NOWAK” Renata Nowak, Firma „Geomar” Jerzy Andrzej Mar-
cjan. Dekorację przygotowało „Studio Dekoratorsko-Florystyczne 
FLORIS” Aleksandra Kopczyk oraz Katarzyna Budacz. 
Dzięki podjętym działaniom zostały spełnione cele projektu, czyli 
zdobycie oraz poszerzenie wiedzy na temat praw dziecka, zapozna-
nie przedszkolaków z  katalogiem ich przywilejów i  obowiązków, 
kształtowanie odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości 
obywateli, współpraca przedszkola z środowiskiem lokalnym.

Działaj Lokalnie 2019
 ”Mały człowiek, duża sprawa - mały człowiek ma swe prawa”

1 grudnia 2019r. został powitany samochód pożarniczy URAL 
4320, który po modernizacji powrócił do rodzimej jednostki 
OSP w Podlipiu. W uroczystości uczestniczył władze gminy, rad-

ni, mieszkańcy Krążku i Podlipia, którzy mogli zapoznać się bliżej z 
przebudowanym samochodem. 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlipiu składa podziękowania 
Wójtowi Gminy Bolesław - Krzysztofowi Dudzińskiemu, Radzie Gmi-
ny Bolesław oraz Darczyńcom, którzy przekazali środki finansowe na 
wykonanie modernizacji samochodu.
Dziękujemy również Panu Mariuszowi Weidlich z „Prywatnego 
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Iwona Weidlich”, który ko-

ordynował cały proces przebudowy, realizując przy tym swoją pasję - 
dodają strażacy.

Pasjonat podarował drugie życie URALOWI
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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 – 14:00
Wt 14:00 – 20:00
Śr 9:00 – 14:00
Czw 14:00 – 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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Mikołajowo

Okres przedświąteczny to czas wytężonej 
pracy dla Mikołaja. Nie inaczej było w gmi-
nie Bolesław, gdzie niezwykły gość - starzec 
z brodą, ubrany w czerwony strój i  czapkę, 
z dzwoneczkiem w ręku i wielkim workiem 
prezentów na plecach przybył na zaprosze-
nie Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej 
w Bolesławiu.

Najpierw zobaczono go 4 grudnia w dwor-
ku w Krzykawce. Na III KOCIOŁKU MI-
KOŁAJKOWYM spotkali się tam ucznio-
wie sekcji gitarowej z  Centrum Kultury 
w Bolesławiu, sekcji Studiofon ze Sławkowa, 
a także uczestnicy zajęć grupowych ukulele.

*

W Krzykawce były bardzo grzeczne dzieci, 
dlatego nasz Święty dotarł do nich 6 grud-
nia, tym razem na zaproszenie sołtysa i Cen-
trum Kultury. Prezenty rozdawał hojnie 
w  pełnym świątecznego klimatu dworku. 
Niezwykłym prezentem było przedstawie-
nie dla dzieci pt. „Przygody Milusia i  Mi-
lusi”. W  to samo grudniowe popołudnie 
widziano go w Domu Wiejskim w Ujkowie 
Nowym, gdzie wraz z  sołtysem, przedsta-
wicielami rady sołeckiej oraz animatorami 
Centrum Kultury obdarowywał najmłod-
szych prezentami.

7 grudnia swoje paczki odebrały dzieci z Bo-
lesławia. Mikołaj i jego pomocnicy sprezen-
towali dzieciom w  bolesławskim dworze 
spektakl pt. „Wyprawa Świętego Mikołaja”.
Chwilę potem nasz bohater tradycyjnie ru-

szył przekazać prezenty dzieciom z  innych 
miejscowości. 
Tego samego dnia ze swym spektaklem i nie-
spodziankami dotarł do Domu Wiejskiego 
w  Małobądzu, gdzie był radośnie oczeki-
wany przez najmłodszych, sołtysów, rady 
sołeckie Krza i Małobądza oraz animatorów 
Centrum Kultury w Bolesławiu.

Radość na twarzach milusińskich była bez-
cenna. Jest to dobry znak świadczący o tym, 
że dzieci zasłużyły na prezenty. Były śpiewy, 
wiersze, słodycze.
Do zobaczenia za rok!
 BBB

Mikołaj widziany  

w gminie Bolesław!
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W związku z przypadającym na 14 listopada Dniem Czystego Po-
wietrza na terenie gminy Bolesław zorganizowano szereg wydarzeń. 
Mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach prowa-
dzonych przez lekarza Annę Księską, pracującą na co dzień w Cen-
trum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, dotyczących wpływu 
smogu na zdrowie. Podczas spotkań omówiono zagrożenia, które 
dla układów oddechowego, nerwowego i  krwionośnego niosą za 
sobą pyły zawieszone, znajdujące się w  powietrzu na skutek tzw. 
niskiej emisji (czyli emisji pyłów i  zanieczyszczeń pochodzących 
z  domowych systemów grzewczych). Najbardziej niebezpieczne 
dla zdrowia są związki powstałe na skutek spalania odpadów np. 
plastiku i lakierowanego drewna. W smogu znajduje się toksyczny 
benzo(a)piren, który gromadzony przez lata w  organizmie może 
powodować rozwój chorób nowotworowych. Podczas wykładów 
została omówiona kwestia oddziaływania niskiej emisji na zdrowie 

dzieci, które - podobnie jak osoby starsze - są najbardziej narażone 
na działania zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.
Ponadto w Zespołach Przedszkolno-Szkolnych w Podlipiu i Krzy-
kawie zorganizowano akcje sadzenia drzew i  krzewów, czego 
efektem są sześćdziesiąt cztery nowe nasadzenia w  pobliżu tych 
placówek. Gminne Dni Czystego Powietrza były także inspiracją 
do stworzenia prac plastycznych, które w  pracowni plastycznej 
Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w  Bolesławiu powstały 
pod okiem instruktor Iwony Skupińskiej.
Na szczególną uwagę zasługuje aktywny udział dzieci i młodzieży 
w Gminnych Dniach Czystego Powietrza i to właśnie im należą się 
szczególnie podziękowania za zaangażowanie w dbałość o jakość 
powietrza na terenie gminy Bolesław.
 Agnieszka Mól 
 ekodoradca w UG w Bolesławiu

Gminne Dni Czystego Powietrza w Bolesławiu 

Właściciele psów zobowiązani są do: 
•	 sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie-

pozostawienia ich bez dozoru;
•	 sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby nie było 

uciążliwe dla ludzi i otoczenia;
•	 zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się 

z niej zwierzęcia;
•	 natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych 

przez zwierzęta w pomieszczeniach wspólnego użytku, jak 
również na chodnikach, ulicach i placach, zieleńcach, w par-
kach i innych miejscach publicznych,

•	 zaszczepienia ich przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od 
dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia;

•	 naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, 
czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło;

•	 zapewnienia im pomieszczenia chroniącego przed zimnem, 
upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła 
dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, 
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Ponadto zabrania się:
•	 puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowa-

nia umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 
Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest 
ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście; 

•	 trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej 
niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodze-
nie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości nie-
zbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Właścicielowi lub opiekunowi, który znęca się nad zwierzęciem, 
czyli zadaje lub świadomie dopuszcza do zadawania bólu lub cier-
pień, zwierzę może być czasowo odebrane na podstawie decyzji 
wójta i przekazane do schroniska dla zwierząt, a kosztami transpor-
tu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego 
dotychczasowego właściciela lub opiekuna. 
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za 
agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI 

WOBEC PSÓW
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Głównym inicjatorem budowy naszej 
szkoły był kierownik Tadeusz Starkie-
wicz – ówczesny Wójt Gminy Bolesław. 

Wraz z Władysławem Dukatem dołożyli 
wszelkich starań, pracując „głową i rękami”, 
aby budynek powstał w ciągu dwóch lat. Ich 
pracę entuzjastycznie wspierało całe społe-
czeństwo Krzykawy, Krzykawki, Małobą-
dza i okolicznych sołectw, z których dzieci 
uczęszczały do szkoły. Powstał budynek ja-
sny i przestrzenny jak na owe czasy, oprócz 
izb lekcyjnych mieścił także mieszkania dla 
nauczycieli. W roku 1949 nasza szkoła była 
jedną z trzech pierwszych zbudowanych po 
wojnie na terenie powiatu olkuskiego.

W ciągu następnych lat szkoła i jej najbliż-
sze otoczenie były modernizowane. Po-
żar, który wybuchł 26 czerwca 1975 roku 
zniszczył całkowicie jej górną część wraz 
z  dużą częścią księgozbioru. Po trzech la-
tach, dzięki Urzędowi Gminy w Bolesławiu 
i Komitetowi Odbudowy Szkoły, budynek 
został odbudowany i rozbudowany. 8 maja 
1993 roku szkoła otrzymała imię płk. Fran-
cesco Nullo. W  roku 1999 rozpoczęła się 
budowa nowej sali gimnastycznej, która 
zakończyła się rok później. W  roku 2004 
został powołany Zespół Szkół w Krzykawie 
w skład, którego weszły szkoła podstawowa 
i gimnazjum. Uchwałą Rady Gminy w Bo-
lesławiu w  roku 2017 Zespół Szkół został 
przekształcony w  Zespół Przedszkolno – 
Szkolny w Krzykawie. 
Dzięki staraniom Wójta Gminy Bolesław 
Pana Krzysztofa Dudzińskiego oraz dy-
rektora Beaty Sobieskiej - Pieczonki, Rady 
Gminy Bolesław, rodziców i wielu sponso-
rów zaczęto odnawiać wszystkie sale lek-
cyjne, wyposażając je w nowoczesny sprzęt 
multimedialny i  komputerowy. Odnowio-
no, odmalowano, doposażono sale lekcyjne, 
salę gimnastyczną, korytarze. W roku 2018 
do użytku oddano nowoczesne boisko 
sportowe oraz bieżnię okólną.
Aktywność krzykawskiej społeczności 
uczniowskiej widać na każdym kroku – wo-
lontariat, akcje charytatywne, projekty i akcje 

ogólnopolskie. Dzięki wielu zajęciom poza-
lekcyjnym organizowanym przez naszych na-
uczycieli oferujemy uczniom wiele atrakcyj-
nych zajęć, by mogli rozwijać swoje zdolności 
i pasje. Nie brakuje też wyjazdów do kina, te-
atru oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. 
Od roku 2014 prowadzona jest w naszej szko-
le wymiana polsko - włoska ze Scuola Nullo 
w  Bergamo. Celem wymiany jest w  dużej 
mierze integracja, poznawanie kultury i  ję-
zyka obu państw oraz zwiększenie wiedzy 
młodzieży na temat obu krajów, jak również 
podniesienie umiejętności językowych. 
Rok Jubileuszowy to rok szczególny. Nasza 
Jubilatka, ciesząc się z kolejnych urodzin, chce 
je zaznaczyć wieloma wydarzeniami. Hono-
rowy Patronat nad każdym z tych wydarzeń 
obejmie Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Du-
dziński, za co bardzo dziękujemy.
Planowane wydarzenia w  Roku Jubile-
uszowym 70-lecia Szkoły Podstawowej 
w Krzykawie to m.in.: wydanie jubileuszo-
wej książki „Ale to już było... i  powraca 
wciąż – 70-lecie Oświaty na Krzykawie; 
wystawienie Ławeczki Absolwenta, Rajd 
Jubileuszowy szlakiem płk. Francesco Nul-

lo, spotkanie absolwentów, zakopanie kap-
suły czasu, w  której znajdzie się na pewno 
gazetka szkolna oraz aktualne wydanie 
Prezentacji Bolesławskich; koncert kolęd 
i kiermasz świąteczny. Nie zabraknie oczy-
wiście jubileuszowych konkursów na temat 
wiedzy o  naszej szkole, o  patronie szkoły 
i  historii naszej miejscowości. Pomysłów 
na pewno będzie wiele. Zapraszamy na-
szych absolwentów starszych i  młodszych, 
zainteresowanych historią naszej szkoły na 
naszą stronę internetową, gdzie znajduje się 
zakładka jubileuszowa, w której na bieżąco 
zamieszczać będziemy wszystkie wydarze-
nia związane z obchodzonym jubileuszem.
Mamy nadzieję, że Rok Jubileuszowy 70-le-
cia Szkoły Podstawowej im płk. Francesco 
Nullo w  Krzykawie będzie dla nas wszyst-
kich czasem wspaniałych spotkań, zacie-
śniania więzi, wspólnej zabawy, a  przede 
wszystkim wracania do korzeni.

 
Katarzyna Kocjan 

Wicedyrektor Zespołu 
Przedszkolno - Szkolnego w Krzykawie

Rok Jubileuszowy 70 - lecia 
Szkoły Podstawowej  

im. płk Francesco Nullo w Krzykawie



Bolesławskie Prezentacje    11/2019 (215)

| 11 

XIII FESTIWAL NAUKI   
pt. ,„Reakcje Redox i nie tylko…” w Szkole Podstawowej  

im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
Dnia 4 grudnia 2019r. odbył się w naszej 

szkole XIII Festiwal Nauki. Ten dzień 
uczniowie spędzili naukowo. W ramach 

festiwalu brali udział w wykładach, warszta-
tach oraz pokazach doświadczeń. Specjalnymi 
gośćmi, którzy odwiedzili naszą szkołę, byli 
pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach. Festiwal zaszczycili swoją obecno-
ścią Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziń-
ski i Z-ca Wójta Pani Agata Borkiewicz.
Pierwszy wykład poprowadziła pani dr inż. 
Katarzyna Moraczewska – Majkut. Opo-
wiedziała uczniom  o zasobach wody na 
Ziemi oraz przybliżyła problem znikającej 
wody i jej zanieczyszczenia. Kolejny wy-
kładowca dr inż. Witold Nocoń rozmawiał  
o uzdatnianiu wody i  jej dezynfekcji. Po-
ruszał ciekawe tematy, np. jak powstaje 
paliwo  i jakie reakcje zachodzą w silni-
kach samolotowych. Wykład poparty zo-
stał bardzo ciekawymi  doświadczeniami.  
Kolejni goście z politechniki dr inż. Aneta 
Grodzicka, mgr inż. Ewa Głuszek oraz dr 
inż. Marcin Popczyk, którzy zaprezentowa-
li się uczniom w górniczych strojach galo-
wych, opowiedzieli o stopniach górniczych 
i związanych z nimi przywilejach. Przedsta-
wili elementy munduru górniczego i opisa-
li, jaką funkcję pełni każda część tego stroju.  
„Minerały w realu” - to kolejna prelekcja, 
jaką mogli wysłuchać i obejrzeć uczniowie. 
Pani mgr inż. Ewa Głuszek przedstawiła pre-
zentację „Minecraft - fascynujące minerały  
i skały w realnym świecie”. Cieszyła się ona 
szczególnym zainteresowaniem, ponieważ  
opowieści o minerałach i skałach przedsta-
wione zostały na podstawie gry Minecraft’a. 
Okazało się, że wszyscy uczniowie doskona-
le znają tę grę, a więc świetnie rozpoznawali 
też minerały, o których opowiadała Pani 
Ewa. Mogli też poznać ich właściwości i je 
obejrzeć, a nawet dotknąć. 
Na zakończenie festiwalu swoje doświadcze-
nia zaprezentowało Koło Chemiczne. Tym 
razem pokaz nosił tytuł „Ciekły azot i jego 
zastosowanie”. Uczniowie wraz z opiekunem 
koła, mgr Sylwią Rudy zamrażali balony, 
kwiaty, świeże owoce, lody, którymi póź-
niej częstowali widownię. Doświadczenia te 
wzbudziły duży entuzjazm wśród widowni. 
Po raz kolejny nasz  festiwal cieszył się du-
żym zainteresowaniem wśród społeczności 
szkolnej. To cenne doświadczenie dla szkoły 
i dowód na to, że tego typu inicjatywa jest 
bardzo potrzebna  i warto  ją kontynuować.  
Zapraszamy za rok na XIV Festiwal Nauki!

Renata Wcisło
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Kiedyś karczmy były organizo-
wane wyłącznie przez kopalnie 
i firmy najbliższego zaplecza 

górniczego, teraz otwierają się na 
nie instytucje pielęgnujące tradycję  
i dobre obyczaje jak Centrum Kultu-
ry im. Marii Płonowskiej w Bolesła-
wiu. Wszak dzieje górnictwa  są nie-
odłącznym elementem europejskiego 
dziedzictwa kultury. A w historii li-
czącego 740 lat Bolesławia zajmują 
miejsce szczególne. 

Można się było o tym przekonać 2 grudnia 2019 roku w gościnnych progach 
bolesławskiego dworku.
O rozrywkę i humor znakomicie zadbał górniczy duet: Józef Niewdana oraz 
Józef Fundali. Zebranych czekała muzyczna uczta z Zespołem Kantare oraz 
nawiązujący do tradycji górniczych karczm poczęstunek. Szczegóły w naszym 
fotoreportażu.

BBB

Górnicze 
biesiadowanie


