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Remont oświetlenia na kolejnym skrzyżowaniu z DK94
eneralna Dyrekcja Dróg Krajowych

G

Jej koszt to 14 760,00 zł bruo. Wykona-

i Autostrad oddział w Krakowie od

nie zadania GDDKiA powierzyła wybranej

kilku lat sukcesywnie przeprowa-

w wyniku przetargu ﬁrmie. Inwestycja

dza gruntowne remonty oświetlenia skrzy-

kosztowała 606 409,78 zł bruo i została sﬁ-

żowań i przejść dla pieszych wzdłuż DK94.

nansowana przez Generalną Dyrekcję Dróg

To wynik wspólnej pracy wójta, urzędników,

Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie.

pracowników GDDKiA oraz dużej życzliwo-

Wszystkie działania GDDKiA – zarówno

ści Dyrekcji GDDKiA oddział w Krakowie.

te związane z oświetleniem, jak i remonta-

W kwietniu 2022 roku przeprowadzono

mi nawierzchni i modernizacją dróg tech-

gruntowny remont oświetlenia na skrzyżo-

nicznych - służą poprawie bezpieczeństwa

waniu drogi krajowej DK94 w miejscowości

użytkowników drogi krajowej. Należy za-

Krze z drogą powiatową 1068 (czyli przedłu-

znaczyć, że zgodnie z zawartymi porozu-

żeniem ul. Głównej). Gmina Bolesław zle-

mieniami, gmina Bolesław, na terenie której

ciła wykonanie dokumentacji projektowo

modernizacje mają miejsce, pokrywa tylko

kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbęd-

część kosztów, głównie na projekty zapla-

nych decyzji i uzgodnień dla tego zadania.

nowanych inwestycji.

Nowe mieszkania w Domu Wiejskim
w Ujkowie Nowym

P

od koniec kwietnia zakończyła się

i wszystkimi niezbędnymi instalacjami. Pro-

przebudowa na cele mieszkalne po-

jekt zakładał wykonanie prac budowlanych,

mieszczeń

robót elektrycznych oraz instalacyjnych,

usługowo-handlowych

w Domu Wiejskim w Ujkowie Nowym.

a także prace budowlano instalacyjne wokół

Sklep, który znajdował się w DW, kilka lat

budynku.

temu został zlikwidowany, a pomieszczenia

Nowo powstałe mieszkania składają się

po nim nie były wykorzystywane. Podjęto

z dwóch pokoi (w tym jednym z aneksem

zatem decyzję o ich zagospodarowaniu i no-

kuchennym), łazienki i wiatrołapu.

wym przeznaczeniu.

Na przebudowę pomieszczeń po byłym skle-

W tym celu zlecono wykonanie projektu

pie gmina Bolesław pozyskała środki z Fun-

budowlanego, który zakładał wykonanie

duszu Dopłat, którego obsługę prowadzi

dwóch mieszkań o powierzchni nieco ponad

Bank Gospodarstwa Krajowego.

30 m2 każde, z dwoma odrębnymi wejściami

Przed remontem
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Kolejne inwestycje gminne
z dofinansowaniem
W drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina
Bolesław otrzyma doﬁnansowanie na dwie
ważne i wyczekiwane przez mieszkańców
inwestycje:
w

budowę kanalizacji sanitarnej w części
miejscowości Krze i Małobądz – zlewnia P5 - etap I w kwocie 4 791 981,15 zł,

w

przebudowę ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ul. Chmielnej w miejscowości Bolesław w kwocie 4 655 000,00 zł.

Na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej lub wodno-kanalizacyjnej
można było otrzymać aż 95% doﬁnansowania i takie środki gmina otrzyma na wyżej

otrzymała bezzwrotne doﬁnansowanie w

w Ujkowie Nowym wraz z montażem insta-

wymienione zadania.

wysokości 3 003 900,00 zł na modernizację

lacji fotowoltaicznej. Na wykonanie tych in-

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji Pro-

energetyczną 2 budynków użyteczności

westycji gmina w postepowaniu przetargo-

gramu Inwestycji Strategicznych – Rządo-

publicznej, tj. Zespołu Szkolno-Przedszkol-

wym wyłoniła wykonawcę i już rozpoczęły

wego Funduszu Polski Ład Gmina Bolesław

nego w Podlipiu oraz Domu Wiejskiego

się prace remontowe obu budynków.

Środki z MIRS dla Lasek

G

mina Bolesław w ramach projektu pn. „Małopolska infra-

jednego modułu trzyrzędowych trybun z plastikowymi siedziskami

struktura rekreacyjno - sportowa – MIRS” współﬁnansowa-

w pobliżu boiska trawiastego do piłki nożnej. Liczba miejsc siedzą-

nego z budżetu Województwa Małopolskiego uzyskała doﬁ-

cych na trybunie zwiększy się o ponad 100.

nansowanie w wysokości 66 140 zł na odnowienie bazy sportowej w

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wybór wyko-

Laskach.

nawcy.

Przedmiotem zadania jest modernizacja nawierzchni boiska wielo-

Zaplanowane prace powinny być zakończone i rozliczone do końca

funkcyjnego oraz budowa trybun przy boisku sportowym w Laskach

bieżącego roku.

przy ul. Leśnej. Na istniejącym boisku przewidziane jest ułożenie nawierzchni poliuretanowej. Boisko wykorzystywane będzie do gry w
koszykówkę oraz w siatkówkę. Ponadto przewiduje się wykonanie

Dotacja na remont kotłowni
dniu 15.06.2022 r. został rozstrzygnięty nabór wniosków

W

zmniejszenia zużycia gazu wykorzystywanego do ogrzania budyn-

w ramach Programu pn. „Małopolskie Remizy 2022” ﬁ-

ku OSP.

nansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg celem wyłonienia

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w którym

wykonawcy. Zaplanowane prace powinny zostać zakończone i rozli-

Gminie Bolesław została przyznana dotacja w wysokości 50 000 zł

czone do końca października br.

na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku remizy
OSP w Krzykawie”.
Planowana jest wymiana starych kotłów oraz części stolarki okiennej i drzwiowej. Realizacja zadania przyczyni się do znacznego
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Pas zieleni w Bolesławiu
przechodzi metamorfozę
as zieleni wzdłuż ulicy Głównej w Bo-

P

głębiej, a przygotowane przez okres letni,

lesławiu (od przystanku w okolicach

ukorzenione rośliny znów pojawią się na ra-

kościoła polskokatolickiego do bu-

batach. Zapewne tego roku nie będą jeszcze

dynku remizy OSP) na zlecenie Zarządu Dro-

wyglądać atrakcyjnie, ale odmłodzone i od-

gowego w Olkuszu, w porozumieniu z Urzę-

powiednio pielęgnowane w przyszłym roku

dem Gminy Bolesław zostanie odnowiony.

będą zdobić główną ulicę Bolesławia.

Przerośnięte, zdziesiątkowane rośliny, wy-

Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozu-

jałowiona ziemia połączona z warstwami

miałość i przepraszamy za wszelkie utrud-

piasku z zimowego odśnieżania dróg i liczne

nienia wynikające z prac pielęgnacyjnych

chwasty, których pielenie co roku nie przy-

przy tym pasie zieleni.
***

nosiło oczekiwanych rezultatów, stanowiły
od pewnego czasu mało atrakcyjny widok.

W tym miejscu należy się mieszkańcom

Przyszedł czas na kompleksowe zadba-

wyjaśnienie, dlaczego został pozbawiony

nie o rośliny posadzone kilkanaście lat temu.

roślin pas oddzielający jednię od chodni-

wzdłuż DK94 w kierunku Olkusza, którą od

Prace będą się składały z dwóch etapów.

ka od strony bolesławskiego przedszkola.

kilku miesięcy można wygodnie pokony-

Podczas pierwszego, który właśnie za nami,

Otóż Starostwo Powiatowe złożyło wniosek

wać pieszo lub rowerem.

wszystkie rośliny zostały wykopane, prze-

o doﬁnansowanie przebudowy tego ciągu

Liczymy na pozytywną weryﬁkację

brane i przygotowane do ponownego sadze-

pieszego na ciąg pieszo-rowerowy. Byłoby

wniosku i przebudowę traktu, który – zgod-

nia. Nadmiar ziemi spod roślin został usu-

to przedłużenie ścieżki pieszo-rowerowej

nie z zakładaną przez wójta i radnych gmi-

nięty, a podłoże wymienione i nawiezione.

powstałej w wyniku przebudowy części ul.

ny koncepcją – miałby usprawnić komu-

Drugi etap zostanie przeprowadzony

Głównej (od ul. Kluczewskiej w kierunku

nikację rowerową już od samego centrum

na jesieni. Drzewka zostaną przesadzone

DK94) oraz drogi technicznej prowadzącej

Bolesławia.



  



Laboratorium jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 10.00
Do laboratorium należy się wcześniej zarejestrować.
Recepty wystawiane są przez lekarza POZ na podstawie złożonej
dokumentacji medycznej (wypisy i konsultacje).

Centrum Medyczne BOLMED świadczy usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) – lekarz rodzinny i lekarz pedia-

Pacjenci składający zapotrzebowanie na leki mogą to zrobić w na-

tra oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w zakresie

stępujący sposób:

dermatologii i wenerologii, neurologii, chirurgii ogólnej, okulistyki

w

i otolaryngologii.

cej się przy drzwiach do przychodni;
w

Do lekarza można się zarejestrować
w

osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

wrzucając kartkę z zapotrzebowaniem do skrzynki znajdują-

w

podając zapotrzebowanie w rejestracji;
składając zapotrzebowanie pocztą elektroniczną na e-mail:
recepta@bolmed.com.pl

lub
w

telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30

Kod e-recepty zostanie podany telefonicznie lub przesłany na po-

do 17.00 pod numerami telefonów:

dany adres e-mail.

- 32 642 40 12 – do lekarzy POZ

Przy zgłaszaniu zapotrzebowania na receptę należy podać infor-

- 32 642 41 47 – do lekarzy specjalistów.

mację o posiadaniu IKP.

Wizyty umawiane są na określoną godzinę, jednakże godzina

Zapotrzebowanie na leki należy składać z wyprzedzeniem, gdyż

przyjęcia pacjenta przez lekarza może się przesunąć ze względu

czas oczekiwania na wypisanie recepty wynosi 3-7 dni.

na charakter prowadzonej działalności.
Prosimy zatem o punktualne przychodzenie na umówione terminy,

Zachęcamy do korzystania z usług Centrum Medycznego BOL-

ale i o wyrozumiałość, jeśli godzina wizyty ulegnie przesunięciu.

MED Sp. z o.o.
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Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

O

kres letni, kiedy uczniowie spędzają beztroskie wakacje,
to najlepszy czas, by wykonać zaplanowane remonty

Środki na ten cel pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych i budżetu gminy.

w obiektach oświatowych. Po kompleksowym remoncie

Gruntowny remont czeka też budynek Zespołu Przedszkolno-

budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie, wy-

-Szkolnego w Podlipiu. Wymiana pokrycia dachowego, montaż

konanym w ubiegłym roku, przyszedł czas na remont w Szkole

rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Podstawowej w Bolesławiu oraz Zespole Przedszkolno-Szkolnym

ocieplenie fundamentów, elewacji budynku i poddasza, wykonanie

w Podlipiu.

tynku silikonowego ścian i tynku mozaikowego w strefach cokołowych to najważniejsze roboty budowlane. Ponadto zostanie przebu-

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu bę-

dowana kotłownia gazowa (w której pojawi się nowy kocioł gazowy)

dzie obejmować stary budynek szkolny (z 1938 roku) oraz dobudo-

i wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania. Modernizacji ule-

waną pod koniec lat 80. ubiegłego wieku przybudówkę, w której

gną instalacje elektryczne. Wykonana zostanie instalacja fotowolta-

znajdują się szatnie i zaplecze wychowania ﬁzycznego.

iczna i odgromowa.

W tej części szkoły zostaną wykonane prace budowlane i elektrycz-

Środki na tak duży remont pochodzą pierwszego naboru Rządo-

ne dostosowujące budynek do aktualnych przepisów przeciwpoża-

wego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz budżetu

rowych. Nastąpi też wymiana wszystkich okien.

gminy.

Gruntowny remont przejdzie zaplecze szatniowe. Na dobudowanej pod koniec ubiegłego wieku części szkoły (pomiędzy salą gim-

Prace remontowo-budowlane nie ominą też budynków przedszkoli.

nastyczną a szkołą) zostanie wymienione pokrycie dachowe, rynny

W Przedszkolu im. Barbórki w Bolesławiu wymieniona zostanie

i rury spustowe, a nieużytkowe poddasze docieplone. Ponadto wy-

posadzka w dwóch salach dydaktycznych na górnym korytarzu oraz

konana zostanie izolacja przeciwwodna i termomodernizacja ścian

w jadalni, natomiast w przedszkolu w Laskach dwa mniejsze po-

oraz drenaż odwadniający. Drzwi wejściowe do tej części budynku

mieszczenia zostaną połączone w jedno. To konieczna zmiana, która

będą wymienione.

ma na celu dostosowanie warunków lokalowych obiektu do potrzeb

Modernizację przejdzie też instalacja c.o. w części szatniowej
i sali gimnastycznej.

i liczebności wychowanków. Oba te zadania zostaną sﬁnansowane
z budżetu gminy.

Ekspresem przez inwestycje w gminie
Obwodnica Bolesławia

Oświetlenie skrzyżowania na granicy Krzykawy i Krzykawki

Południowa część Bolesławia to plac budowy. Od jesieni zeszłego

Mieszkańcy oraz użytkownicy dróg w rejonie skrzyżowania przy

roku trwa budowa obwodnicy Bolesławia, której celem jest przede

placu po starej remizie w Krzykawce już wkrótce będą się cieszyć

wszystkim odciążenie centrum Bolesławia oraz tzw. „Ćmielówki”

z nowego oświetlenia. Po dość długim okresie projektowania i uzy-

z ruchu samochodów ciężarowych, a w części również osobowych,

skiwania stosownych pozwoleń przy skrzyżowaniu staną nowe

a także skomunikowanie uprzemysłowionej części gminy z drogą

latarnie, które bez wątpienia wpłyną na poprawę bezpieczeństwa

krajową 94 i otwarcie nowych terenów inwestycyjnych.

w tym miejscu gminy.

Jednocześnie trwa procedowanie opracowanie nowego projektu
organizacji ruchu. Jego celem jest wyłączenie z ruchu ciężaro-

Termomodernizacja budynku Domu Wiejskiego

wego ulic: Głównej („Ćmielówki” i „Centrum”), ulicy Kluczewskiej

w Ujkowie Nowym

(od drogi krajowej 94 do skrzyżowania z ulicą Główną) oraz ul.

W kwietniu 2022 roku zakończyła się przebudowa pomieszczeń po

Laskowskiej od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania

byłym sklepie. Teraz Dom Wiejski czeka wymiana pokrycia dacho-

z ul. Główną.

wego, montaż rynien i rur spustowych, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, ocieplenie i izolacja fundamentów, ocieplenie elewacji

Nowa kładka do „OSA”

budynku i poddasza, wykonanie tynku silikonowego ścian i tynku

Przy ulicy Kopalnianej w Bolesławiu trwa budowa kładki prowadzą-

mozaikowego w strefach cokołowych. Przebudowana zostanie ko-

cej do Otwartej Strefy Aktywności powstałej w 2019 roku przy „Orli-

tłownia gazowa i wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.

ku”. Kładka nad rowem przydrożnym znajdującym się wzdłuż drogi

Modernizacji ulegną instalacje elektryczne. Zostanie wykonana

gminnej niewątpliwie ułatwi spacerowiczom i chętnym do uprawia-

także instalacja fotowoltaiczna i odgromowa.

nia sportu dojście do obiektów sportowych.

Środki na ten cel pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz z budżetu gminy.
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Za zasługi na rzecz społeczności lokalnej

fot. MUW w Krakowie

=o|ĺ Ѵ৵0b;|-o-Ѵ;vh-

fot. MUW w Krakowie
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czerwca 2022 roku podczas XXXIX sesji Rady Gminy

27

Podejmowała też działania charytatywne (takie jak np. urucho-

Bolesław Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez prezy-

mienie jadłodajni dla potrzebujących czy aktywny udział w powia-

denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, odebrała

towej zbiórce funduszy na tomograf komputerowy).

Krystyna Kowalewska – od wielu lat związana z samorządem ziemi

Za czasów jej urzędowania Gmina Bolesław znalazła się w „Zło-

olkuskiej. Medal, na wniosek wojewody Łukasza Kmity, został przy-

tej Setce Samorządów 2005”, uzyskując 26. miejsce w Polsce, a 2.

znany za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

w województwie oraz otrzymała certyﬁkat „Przejrzysta Polska”.

W uzasadnieniu wniosku napisano:
Pani Krystyna Kowalewska to mieszkanka Gminy Bolesław, wieloletni samorządowiec.

Dbałość o budynki gminne, ich konserwacje i modernizacje, remonty dróg, budowa parkingów, pozyskiwanie dotacji ze środków
unijnych, m. in. na budowę drogi łączącej Laski z Krzykawą, inwe-

Jako Wójt Gminy Bolesław w latach 1993-1998 oraz 2002-2006 po-

stowanie w obiekty sportowe (np. budowa zaplecza sportowego

dejmowała liczne działania służące rozwojowi gminy i jej mieszkań-

dla GLKS „Laskowianka”) i miejsca służące rekreacji to tylko część

ców: dokończyła gazyﬁkację gminy, oddała do użytku składowisko

z licznych działań podjętych na rzecz rozwoju gminy. Szereg dzia-

odpadów komunalnych oraz oczyszczalnię ścieków, realizowała ko-

łań podejmowała też K. Kowalewska na stanowisku Zastępcy Wójta

lejne etapy budowy kanalizacji sanitarnej w gminie.

Gminy Bolesław w latach 2014-2018, a potem Wicestarosty Powiatu

Dużym zaangażowaniem wykazała się w ratowaniu dorobku

Olkuskiego (2019-2021). Aktywnością wykazała się także jako Radna

materialnego naszych przodków. Zainicjowała przejecie od Skar-

Gminy Bolesław w latach 1991-2002, Radna Rady Powiatu i Członek

bu Państwa niszczejącego XVII-wiecznego dworku w Krzykawce,

Zarządu Powiatu Olkuskiego (od 2018 do dnia dzisiejszego).

a w kolejnych latach zdobywała środki na jego remont. Rozpoczęła

W pracy na rzecz społeczności lokalnej Panią K. Kowalewską

rewaloryzację dawnej oﬁcyny przebudowanej w połowie XIX w. na

wyróżniało ogromne zaangażowanie, profesjonalizm, fachowość,

dwór w stylu neoklasycystycznym oraz uczestniczyła w kolejnych

dbałość o relacje społeczne i wysoka kultura osobista.

etapach zagospodarowania otaczającego dwór parku w Bolesławiu.

Wysoki poziom wiedzy, ogromne doświadczenie, a przy tym duża

Szczególną opieką otaczała miejsca pamięci narodowej. Za jej ka-

skromność stawiają Panią Krystynę Kowalewską w gronie osób za-

dencji dokonano remontów pomników: pomordowanych żołnierzy

służonych nie tylko dla Gminy Bolesław czy Powiatu Olkuskiego, ale

AK, partyzantów w dawnej osadzie Biała oraz powstańców stycz-

i Województwa Małopolskiego.

niowych z poległym w bitwie pod Krzykawką pułkownikiem F. Nullo.
Jako wójt, K. Kowalewska dużą wagę przykładała do utrwalania

Po dokonaniu dekoracji Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita
powiedział:

oraz pielęgnowania historii i tradycji gminy, sprzyjała powstawaniu

– Pani Krystyna Kowalewska przez wiele lat swoje doświadcze-

licznych wydawnictw opisujących wydarzenia, postacie i zwyczaje

nie wykorzystywała w działalności publicznej i społecznej. Zawsze

związane z regionem, doceniała aktywnie działających twórców lu-

niestrudzenie walczyła, aby mieszkańcom ziemi olkuskiej żyło się

dowych.

jak najlepiej. Nadany przez Pana Prezydenta Złoty Krzyż Zasługi

Niezwykłą troską otaczała szkoły przejęte przez organy prowadzące w 1996 roku. Za jej kadencji rozbudowano Szkołę Podstawo-

jest potwierdzeniem wielkiego zaangażowania i wytrwałej służby
Pani Krystyny Kowalewskiej na rzecz społeczności lokalnej.

wą w Podlipiu, przeprowadzono remont Szkoły Podstawowej w Laskach i rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bolesławiu na

***

potrzeby gimnazjum. Placówki oświatowe były zawsze systematycz-

Krzyż Zasługi ustanowiony został w 1923 r. Nadawany jest

nie remontowane i wyposażane w sprzęt szkolny oraz nowoczesne

osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, speł-

pomoce dydaktyczne.

niając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków,

Duże zaangażowanie druhna Krystyna Kowalewska wykazywa-

a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, oﬁarną

ła w pracy na rzecz czterech Ochotniczych Straży Pożarnych dzia-

działalność publiczną, oﬁarne niesienie pomocy oraz działalność

łających w gminie (wyposażenie bojowe, wozy strażackie, remonty

charytatywną.

remiz) oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.
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O dworską nutę…

13

czerwca w bolesławskim dworze zabrzmiały przepiękne
głosy. Jury: Halina Skubis, Barbara Rzońca i Michał Mączka w skupieniu przesłuchało ogrom talentów rywalizują-

cych w pięciu kategoriach wiekowych w XXXIII Konkursie Piosenki
„O dworską nutę”.
I tak, w kategorii pierwszej, przedszkolnej - do sześciu lat - pierwsze miejsce przyznano Emilce Filo, drugie równolegle wyśpiewali:
Antoni Jaskulski i Amelia Wróblewska, trzecie zaś Antoni Arażnik.
Wśród uczniów klas I-III pierwszą lokatę śpiewająco wywalczyła sobie Laura Nowakowska, drugą Dominika Kowal, trzecią równorzędnie: Wiktoria Kowal i Małgorzata Gil.

Cieszy fakt, że organizator Centrum Kultury w Bolesławiu od

Wśród artystów od 10. do 12. roku życia na podium znalazła się

wielu lat wyłania młode talenty, zachęca do pracy twórczej w zakre-

Maja Nawrot, za nią Roksana Samoiluk, następnie Weronika Dołba.

sie muzyki, wspiera dzieci uzdolnione wokalnie i umożliwiać im pre-

Wyróżniono: Polę Bzdek, Martynę Pichlak i Adama Gołębia.

zentację ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego.

Celem konkursu „O dworską nutę” jest propagowanie kultury
muzycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości. Tegorocznym tematem była muzyka sąsiadów – jako motyw do interpretacji uczestników. Można było wyko-

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pięknych występów!
Dziękujemy za wytrwałość i zaangażowanie ich nauczycielom,
opiekunom i rodzicom!

nać utwór zagraniczny, jak również piosenkę charakterystyczną dla

BBB

sąsiednich regionów.

Kobiece ekspresje

Od początku historii sztuki obecny był motyw kobiety w malarstwie. Ewoluował on w poszczególnych okresach, raz eksponując
piękno kobiecego ciała, innym razem podkreślając subtelność kobiecej natury. Wystawa malarstwa pn. „Kobiece ekspresje” jest o tyle
wyjątkowa, że prezentująca w bardzo różnorodny sposób kobiecość.
Artystka posługuje się przy tym przede wszystkim fakturą i barwą,
stosując charakterystyczną dla siebie gamę kolorów. Kolorystyka opiera się na szarościach, błękitach i beżach, które malarka ma
w sercu od zawsze.
Malarstwo Sylwii ma szczególny klimat, bo Sylwia jest artystką z wykształcenia i zamiłowania. Pochodzi z Bolesławia, mieszka
i tworzy na terenie Katowic. Prywatnie żona i mama dwóch urwisów. Jej prace zdobią domy nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami: w Anglii, Niemczech, USA, Irlandii.
Ukończyła Liceum Plastyczne w Dąbrowie Górniczej na specjalizacji witraż oraz Wyższą Szkolę Techniczną na kierunku wzornictwo-projektomanie ubioru. Aktualnie tworzy farbami akrylowymi.
- Kobiece ekspresje to projekt, który dojrzewał we mnie od lat.
Od czasów liceum tworzyłam szkice sylwetek damskich i męskich,
fascynowało mnie ciało… Od najmłodszych lat szkoliłam się pod
okiem lokalnych artystów: pana Krzysztofa Rzońcy, pana Damiana Pachy, chodziłam na zajęcia plastyczne do GOK- u prowadzone
przez panią Iwonę Skupińską, a ulubionym przedmiotem w szkole

26

maja 2022 roku w bolesławskim dworze odbył się werni-

były lekcje plastyki z panią Joanną Pietrasiewicz” -opowiada Sylwia.

saż wystawy Sylwii Doktorczyk pod tytułem „Kobiece

Jak twierdzi polski malarz Rafał Olbiński: „Jednym z drogowska-

ekspresje". Motywem przewodnim, jak wskazuje sam

zów piękna naszej cywilizacji jest niewątpliwie ciało kobiety”. Myślę,

tytuł wystawy, jest kobieta. Zaprezentowane prace nie są typowymi portretami, lecz często swoistym przypatrywaniem się kobietom

że myśl ta będzie trafnym podsumowaniem przesłania prac Sylwii.
Beata Bazan-Bagrowska

czy wręcz… dyskretnym ich podglądaniem.

|7

Bolesławskie Prezentacje ∠ 6 /2022 (244)
ogromnym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy

Bo
wszystkie
dzieci
QDV]HVñf

i kolorowych tatuaży oraz zabawy z chustą. Utalentowani plastycznie malowali, a marzący o byciu strażakiem próbowali swoich sił pod czujnym okiem druhów z OSP w Bolesławiu.
O dobrą zabawę maluchów dbała grupa animatorów, która
przygotowała na tę okoliczność ciekawy gry i konkursy. Wśród
bawiących się dzieci przechadzali się profesor Wodniczek z Minionkiem i Myszką Minie oraz SpongeBob.
Było mnóstwo życzeń, tych przekazywanych ustnie i… rysunkowych, bo pan wójt wspólnie z panem starostą, który przybył
również ze słodkim poczęstunkiem, zostali poproszeni przez dyrektor Barbarę Rzońca o namalowanie specjalnych życzeń dla dzieci.
Owoce, popcorn i kolorowe baloniki dopełniły całości.

czerwca najmłodsi mieszkańcy z naszego terenu wzięli udział

1

Wszystkie buzie – tych dużych i małych – były uśmiechnięte,

w obchodach Gminnego Dnia Dziecka. Słoneczna pogoda

a o to przecież chodziło.

wych przyciągnęły do bolesławskiego parku spragnione zabawy

Organizatorzy (Centrum Kultury w Bolesławiu i OSP w Bole-

oraz – po miesiącach pandemii – bezpośredniego kontaktu starsze

sławiu) serdecznie dziękują zaangażowanym w organizację tego

i młodsze dzieci.

wydarzenia.

***

oraz bogaty program dostosowany do różnych grup wieko-

Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Bolesław

Specjalne podziękowania kierują do Przedsiębiorstwa Wodo-

Krzysztofa Dudzińskiego, który tradycyjnie częstował najmłod-

ciągów i Kanalizacji w Olkuszu, które podczas Gminnego Dnia

szych słodyczami. Na dzieci czekało wiele atrakcji. Niespożyte po-

Dziecka wystawiło swoje stoisko.

kłady energii można było zużyć na ogromnym dmuchańcu oraz
podczas zabaw tanecznych i rytmicznych. Wśród najmłodszych

8|
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44. Wiosna Poetycka
Nadzieja pozwala żyć… Matka Nadzieja…
Każdy z nas może rodzić w innych nadzieję, a tym samym stać
się jakby Siewcą Nadziei, jej Matką.
Niektórym udało się to uczynić poprzez poezję, czego wyrazem
było pokłosie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego - 44. Bolesławska Wiosna Poetycka. Na Konkurs nadesłało swoje prace 21
autorów. W tym roku wiersze oceniał i komentował Marcin Tomsia
„miłośnik puenty, konkretu i wysokich lotów warsztatu”.

Czwartkowe popołudnie uświetnił wernisaż malarstwa i rysunku
Sylwii Doktorczyk oraz koncert w wykonaniu Borysa Stepanyana.

W kategorii dorosłych Pierwszą Nagrodę otrzymała Kazimiera

Przypomnijmy, iż konkurs obywał się pod patronatem Wójta

Janczy, drugą - Adam Bolesław Wierzbicki, zaś trzecią przyznano

Gminy Bolesław i Starosty Powiatu Olkuskiego. Jego ﬁnał odbył się

Annie Mrówka. Wyróżniono wiersz Barbary Omylińskiej.

w siedzibie organizatora - Centrum Kultury w Bolesławiu - w na-

W kategorii młodzieżowej pierwszą nagrodę wypisała Anna Ko-

szym dworku właśnie 26 maja w Dzień Matki.

zieł, drugą Wiktoria Eklert, trzecią Inga Ziarko. Wyróżniono pracę
Izabeli Kocjan.

Dla wielu mam nagrodzone talenty ich dzieci były pięknym prezentem.

Serdecznie gratulujemy.

Beata Bazan-Bagrowka

MŁODSZOLIADA 2022

Po zakończeniu wszystkich konkurencji jury podsumowało wyniki,

II edycja GMINNEGO DRUŻYNOWEGO TURNIEJU SPORTOWEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY BOLESŁAW dla klas I-III

I miejsce i Puchar Wójta Gminy Bolesław zdobyła drużyna ZPS

a zawodnicy udali się na zasłużony zdrowy poczęstunek.
w Krzykawie, II miejsce - drużyna ZPS w Podlipiu, III miejsce - drużyna SP w Bolesławiu.

maja 2022 w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Krzyka-

14

Każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal z napi-

wie odbyła się II edycja Gminnego Drużynowego Turnieju

sem „II edycja - Młodszoliada 2022”, a wszystkie drużyny zostały na-

Sportowego „Młodszoliada” o Puchar Wójta Gminy Bole-

grodzone dyplomami i skrzyniami pełnymi owoców.

sław dla klas I- III. W zawodach brali udział uczniowie z trzech szkół

Mimo że puchar zdobyła tylko jedna drużyna, zwycięzcami są

naszej gminy: Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, Zespołu Przed-

wszyscy uczestnicy turnieju, bo najważniejsze jest aktywne spędza-

szkolno-Szkolnego w Podlipiu i Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

nie czasu i dobra zabawa.
Turniej nie odbyłby się bez pomocy i wsparcia wielu osób.

w Krzykawie.
Turniej miał na celu propagowanie aktywnych form spędzania

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji

czasu, zachęcenie dzieci do zdrowego stylu życia, popularyzację

II edycji „Młodszoliady”

sportowej rywalizacji oraz integrację środowiska lokalnego.

w

Panu Krzysztofowi Dudzińskiemu - Wójtowi Gminy Bolesław

w

Pani Annie Kruszak - Kołodziejczyk – Kierownikowi Gminne-

Sportowe potyczki rozpoczęto od powitania zaproszonych gości
i uczestników zawodów. Następnie przeprowadzona została wspól-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu oraz wszystkich

na rozgrzewka. Rywalizacja pomiędzy szkołami przebiegała w pię-

osobom zaangażowanym w realizację turnieju.

ciu konkurencjach. Były to: „Podaj marchewkę” - bieg sztafetowy,
„Do warzywniaka” - bieg z siatkami, „Ogromne arbuzy” - toczenie

K. Biel, M. Cebo

piłki lekarskiej, „Zrywamy jabłka”- bieg slalomem, „Przenieś manda-

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie

rynki ” - bieg z mandarynkami na drewnianych łyżkach.
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Dworski poranek z nauką

„Turystyka

historyczna

i dziedzictwo kulturowe”
Instytucie Historii

Każde pokolenie wychodzi poza schematy, szuka inspiracji we wszystkim, nawet

tetu Pedagogicznego w Krakowie.

nie jest jedyny obiekt widziany z

niały się gusta i możliwości techniczne.

i Archiwistyki Uniwersy-

w

C

zy wiecie, że Wielki Mur Chiński to

wać kroniki, by przypomnieć sobie, jak zmie-

w zgiętej kartce papieru. Architekci są coraz

kosmosu? Drugim jest Wielka Rafa

Podczas wykładu dowiedzieliśmy się,

bardziej szaleni, jednak nie wszystkie ich po-

Koralowa, wzniesiona przez biliony małych

że zwierzęta tworzą niesamowite budowle

mysły udaje się zrealizować - część pozostaje

koralowców. Nie tylko człowiek potraﬁ bu-

bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Budują

jedynie na kartce papieru albo w programach

dować niesamowite konstrukcje. W świecie

kawalerki, napowietrzne pałace, podziemne

komputerowych. Ale kto wie, może za kilka

zwierząt też znajdują się zdolni budowniczo-

metropolie, potężne drapacze chmur, więzie-

lat znów przesunie się pewna granica i wcielą

wie. Nie od dziś wiadomo, że są oni inspiracją

nia, spiżarnie. To nie wszystko… Tworzą też

swoje projekty w życie…

dla wielu pokoleń architektów.

meble. Orangutany np. budują w koronach

Te i inne ciekawostki były tematem po-

drzew niebywale wytrzymałe łóżka.

ranka naukowego dla uczniów, który miał

Czy wiecie, że

klimatyzacja nowocze-

miejsce 18 maja 2022 r. w Centrum Kultury

snych wieżowców wzorowana jest na po-

w Bolesławiu.

myśle wykorzystywanym w wieżach afry-

Niezwykle ciekawy wykład wygłosiła
tym razem dr Natalia Bursiewicz - doktor

kańskiego termita? Termity to specjaliści od
klimatyzacji.

To samo dotyczy młodych. Dziś to, co
wydaje się nierealne, za kilka lat może zostać
zrealizowane, dlatego warto marzyć i wcielać
swoje projekty w życie.
I takim przesłaniem zakończył się majowy wykład.
W dworskim poranku naukowym wzięło

nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauk

Zwierzęta mają intuicyjny „dryg” do wy-

udział kilkadziesiąt uczniów szkół podstawo-

o Sztuce specjalizująca się w historii architek-

szukiwania bezpiecznych miejsc. Co jakiś

wych z terenu gminy Bolesław. Poranek uroz-

tury i urbanistyki, absolwentka Historii Sztu-

czas, jakiś okres historyczny, przesuwana jest

maicony był różnymi atrakcjami, dyskusjami

ki i Filologii Hiszpańskiej na Uniwersytecie

granica w budownictwie. To samo dzieje się

i warsztatami plastycznymi.

Wrocławskim, od 2017 r. adiunkt na kierunku

w świecie zwierząt. Wystarczy przekartko-

Bolesławianka
w lipcowej Claudii...
W lipcowej Claudii ukazał się artykuł o naszej regionalnej plastyczce, która na codzień
związana jest z pracą w Centrum Kultury
im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu. Artykuł
przedstawia trzy sylwetki kobiet: pszczelarkę, dziennikarkę i naszą malarkę. Autorem
artykułu jest pisarka Lilianna Fabisińska,
która scaliła postacie tych dziewczyn poprzez miłość do natury. Przyroda odbija
swoje znaki w działalności tych kobiet. To
nie tylko moda to pasja, którą można pielęgnować poprzez różne działalności w życiu.
Zachęcamy do czytania artykułu i również
do czerpania z pięknej ﬂory, która otacza
każdego z nas.
Zdjęcia Iwony w artykule są autorstwa jej
córki Karoliny Czechowskiej.
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,,ACH, CO TO BYŁ ZA ŚLUB”
– witajcie w średniowieczu

W

Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Krzykawie miało
miejsce ciekawe wydarzenie. Dzięki uczniom klasy 5
mogliśmy wziąć udział w niezwykłym przedsięwzię-

ciu. Piątoklasiści przygotowali projekt średniowiecznego ślubu i wesela. Dbając o każdy szczegół i zachowując wierność zwyczajom i tradycjom tej epoki, przystąpili do działania. Opracowali scenariusz,
zadbali o odpowiednią scenerię i oprawę tego wydarzenia, rozpisali
dialogi, przygotowali scenograﬁę, charakteryzację, kostiumy - krótko mówiąc, nie pominęli żadnego szczegółu.
Przygotowania trwały niemal miesiąc. Wszystko musiało się
zgadzać z ich koncepcją - nawet pogoda.

uznanie dla ciężkiej pracy.
Słowa te kieruję przede wszystkim do Amelii Gil, Hanny Latos,
Nataszy Niedzielskiej, Agaty Szewczyk, Franciszka Kosmali, Anto-

Wielkie wydarzenie poprzedziły godziny prób, spotkań, rozmów

niego Łukjana, Krzysztofa Prychodko, Kacpra Kiełbasy i Dawida

(czasem trudnych i wymagających wielu kompromisów), ale to nie

Stypy. Specjalne podziękowania należą się również ich rodzicom,

zniechęcało naszych uczniów, wręcz przeciwnie – im było trudniej,

bez których wsparcia, wysiłku i zaangażowania nie udałoby się

tym większa stawała się ich motywacja i zaangażowanie. W końcu

stworzyć tak wspaniałego ﬁlmu. Dziękuję też wszystkim osobom,

nadszedł ten długo wyczekiwany moment: ,,WESELE CZAS ZACZĄĆ”.

które nie odmówiły swojej pomocy w realizacji tego przedsięwzię-

Wyjątkowe, bo średniowieczne wydarzenie rozpoczęło się w sce-

cia, a w szczególności: ks. Zbigniewowi Mularczykowi- proboszczo-

nerii znanego nam dworku szlacheckiego w Krzykawce. Potem, wraz

wi Paraﬁi Rzymskokatolickiej w Krzykawce, pani Barbarze Rzońcy

z bohaterami przedstawienia, mogliśmy uczestniczyć w ceremonii

- dyrektor Centrum Kultury w Bolesławiu, panu Marcinowi Wiercio-

zaślubin w kościele rzymskokatolickim w Krzykawce oraz poznać

chowi - dyrektorowi MOK w Olkuszu, panu Wojciechowi Ozdobie -

tajniki średniowiecznego tańca weselnego podczas uczty weselnej.

kierownikowi Działu Muzealno - Regionalnego w Olkuszu, państwu

Odprowadzenie ,,młodej pary” do jej nowego domu (tym razem uda-

Katarzynie i Marcinowi Stypa - właścicielom stadniny ,,Śmiałek”,

liśmy się do Chaty Kocjana w Olkuszu) i ceremoniał z tym związany

pani Magdalenie Ciepał - właścicielce ﬁrmy,,Eve” w Zawierciu.

dla wielu z nas był jak odkrywanie kolejnych tajemnic tej ciekawej
epoki. Całości dopełniała piękna sceneria, muzyka oraz kostiumy
rodem z epoki średniowiecza.
Na koniec, w imieniu wszystkich, którzy zostali zaproszeni do
tej ,,podróży w czasie” i wraz z uczestnikami projektu mogli wziąć

Najmłodszym uczestniczkom tego projektu, czyli Oli, Małgosi
i Ali gratulujemy udanego debiutu ﬁlmowego.
Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mieli jeszcze okazji
obejrzeć ﬁlmu z opisanego przeze mnie wydarzenia, odsyłam do
strony internetowej naszej szkoły.

udział w tak interesującej lekcji historii, mogę tylko powiedzieć

Alicja Kondek

DZIĘKUJĘ i złożyć symboliczny średniowieczny ukłon wyrażający

nauczyciel ZPS w Krzykawie

,„Przedszkolne nutki”
wyśpiewane

D

nia 14.06.2022r. w bolesławskim przedszkolu odbył się XIII
Gminny Konkurs Piosenki „Przedszkolne Nutki” pod patronatem Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego.

W jury zasiedli: Ewa Biergunow – Dyrektor Przedszkola im. Barbórki
w Bolesławiu, Agata Borkiewicz – Z-ca Wójta Gminy Bolesław, Anna
Kruszak – Kołodziejczyk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bolesławiu, Adrianna Imielska – Wicedyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz Beata Probierz – nauczyciel
muzyki w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Krzykawie. Nagrody
ufundowali Wójt Gminy Bolesław oraz Kierownik Gminnego Ośrod-

Uczestnicy konkursu wraz z organizatorami i jury

ka Pomocy Społecznej w Bolesławiu.
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Dzieci występowały w dwóch kategoriach wiekowych 4 i 5 – latki oraz 6 i 7 – latki. W każdej kategorii zostały przyznane trzy pierwsze miejsca oraz po dwa wyróżnienia.
W kategorii dzieci 4 i 5- letnich:

III miejsce zajęła Natalia Teodorczuk z Przedszkola im. Barbórki
w Bolesławiu
Wyróżnienie otrzymali Anna Kućmierz i Jakub Krawczyk z Zespółu Przedszkolno – Szkolnego w Krzykawie

I miejsce zajęła Kaja Ziarno z Przedszkola w Laskach
II miejsce zajęła Maja Krzywda z Przedszkola im. Barbórki
w Bolesławiu

Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony.
Serdecznie dziękujemy za udział i wspólną zabawę, a dzieciom

III miejsce zajęła Lena Imielska z Przedszkola w Laskach
Wyróżnienie otrzymały Tola Wasińska i Zuzanna Szumowska

jeszcze raz gratulujemy
świetnych występów.

z Przedszkola w Laskach
W kategorii dzieci 6 i 7 – letnich:

Gabriela Skorus

I miejsce zajęła Zuzanna Chądzyńska z Przedszkola w Laskach

Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu

II miejsce zajęła Hanna Sajda z Zespółu Przedszkolno – Szkolnego w Krzykawie

Bolesławskie „,starszaki”
z projektem na Politechnice Śląskiej

P

rzedszkole im. Barbórki w Bolesławiu zostało zaproszone do

Lajkonika ukazały piękno polskiego folkloru. Występ artystyczny

wzięcia udziału w II edycji Konferencji Naukowej dla dzieci

zaprezentowany przez naszych podopiecznych wzbudził zachwyt

i młodzieży pn. „Żeby żyć bezpiecznie i mieszkać wygodnie”.

wszystkich uczestników konferencji.

Konferencja, organizowana przez Wydział Górnictwa, Inżynierii i

Przedszkolaki były też świetnie przygotowane do konferencji.

Automatyki Przemysłowej oraz Wydział Architektury Politechniki

Dwie reprezentantki grupy: Kaja Borkiewicz oraz Katarzyna Bo-

Śląskiej, odbyła się 31.05.2022 r. W jej organizację włączyły się także

bak w ciekawy sposób zaprezentowały pracę pt. „Bezpieczny dom

koła naukowe obu wydziałów oraz studenci z koła naukowego „Bez-

z surowców wydobywanych w Polsce”, którą oceniali wybitni eks-

pieczna Ściana”.

perci. Makieta domu z ekologicznych materiałów została wyko-

Celem konferencji była przede wszystkim popularyzacja nauki
i promowanie bezpieczeństwa. Wszystkie tematy poruszone na tym

nana przez wszystkie dzieci pod czujnym okiem pani Katarzyny
Suwalskiej.

naukowym spotkaniu były konsultowane z gronem naukowców z Politechniki Śląskiej i oceniane przez ekspertów. Uczestnicy zaprezento-

***

wali makiety ekologicznych domów, m. in. dom z papieru, z surowców

Współpraca z władzami Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaini-

naturalnych wydobywanych w Polsce, bezpieczne szklane domy czy

cjowana w 2019 roku przez Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Du-

zielony budynek z trawnikiem na dachu. Młodzi projektanci dyskuto-

dzińskiego będzie przez nas kontynuowana. Jesteśmy już wstępnie

wali także o architekturze i recyklingu.

umówieni na kolejne spotkanie w grudniu 2022 roku.

Najstarsza grupa naszego przedszkola, przygotowana przez
panią Marcelę Cieślik, urozmaiciła konferencję, prezentując swo-

Marcela Cieślik

je umiejętności taneczne oraz wokalne. Krakowiak przeplatany

Katarzyna Suwalska

śpiewem dzieci, niezwykle barwne stroje ludowe oraz obecność

Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu
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rego pochodzi nazwa gatunku, oznacza liść, a feuilleton kartkę złożoną
na czworo. Słowo to oddaje istotę felietonu, jej krótką formę i ulotność.
Od paragonu czy listka niedaleko do... etykiety. Takiej naklejanej.

Pisane na paragonie

Bo to w sumie też taki temat kilku rozmów z Wami.
Różne etykiety, czasem starte... Nie ma jednej takiej, której nie
można by zerwać albo po kawałku zdrapać.

Ślę uśmiechy do wszystkich sympatyków moich felietonów „Pi-

Każdy z nas ma coś takiego, co wydaje mu się absolutnie nie do

sane na paragonie”. Jest to dla mnie bardzo miłe, kiedy ujawniacie się,

wykonania, nie do pokonania. Taką etykietę sobie nakleił albo pozwo-

Kochani, w najmniej oczekiwanych momentach i... zaskakujecie mnie

lił sobie nakleić.

znajomością moich tekstów. Odczuwam to jako jakąś więź ludzi, czasem
bardzo różnych, mieszkających na tym samym terenie.
Odpowiem raz jeszcze na Wasze ulubione, najczęściej zadawane
pytanie, czyli skąd się wziął ten paragon.

Weźmy chociażby takie pompki. Myślę tu o ćwiczeniach gimnastycznych.
Podaję link: Nie możesz zrobić pompki? | Zacznij od tego - YouTube
Dla niecierpliwych streszczę w kilku zdaniach. Jeśli nie jesteś

Czasem, przysłuchując się rozmowom w busie czy pociągu albo po

w stanie zrobić pompki, to ćwicz chociaż pozycję wyjściową. Potem

prostu w ciszy, przychodziło mi do głowy jedno zdanie, spostrzeżenie.

próbuj ćwiczyć tylko ramiona, np. na kolanach. Tylko tyle. W dążeniu

By mi nie uleciało, musiałam je zapisać. Najczęściej notowałam je na...

do postawionego celu najtrudniejszy jest, jak śpiewała Anna Jantar,

paragonie z zakupów, bo one zawsze znajdowałam w kieszeni, torebce

pierwszy krok.

czy portfelu.
Z czasem je odszukiwałam, nieraz przypadkowo, bo ginęły na dnie

Pompka jest tylko przykładem, może to być cokolwiek innego. Zakup
samochodu, nauka języka, zdrowa dieta, bieganie, oszczędzanie.

przepastnej torebki i znajdowały się, gdy akurat robiłam porządek

Warto uświadomić sobie, że najlepszy piłkarz nie strzelał goli

albo szukałam klucza. Dopiero potem powstawał z tego tekst, zwany

z wózka dziecięcego, a osoba, która biegle mówi w pięciu językach ob-

w dziennikarstwie felietonem.

cych, nie robiła tego zaraz po urodzeniu.

Felieton najogólniej rzecz ujmując jest formą (jednostronnej) rozmowy autora z odbiorcą, w której chodzi o wymianę poglądów na tematy społeczne.
Pierwotnie mianem felietonu określano dolną część kolumny gaze-

Zróbmy sobie urlop od rutyny.
Aby poczuć wiatr w żaglach i oderwać swą łódź od brzegu przyzwyczajeń i stagnacji, musimy przede wszystkim popatrzeć na siebie
w sposób inny niż zwykle. Powodzenia!

ty, np. dziennika, odciętą grubą linią. Zamieszczano pod nią materiały

Beata Bazan-Bagrowka

o charakterze literackim i krytycznym. Francuskie słowo feuille, od któ-

REKLAMA
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W gabinecie przyjmuje chirurg stomatologiczny.
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,,Współdecydujemy - zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego”
- projekt, który zmienia przyszłość
tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Stanisława

W

wybranych pomysłów. Dzień później, 7 kwietnia odbyło się głoso-

Staszica w Bolesławiu została jednym z sześciu part-

wanie. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w regulaminie, głosować

nerów Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Mi-

mogli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, dyrekcja, pracownicy

ser. Fundacja ta ma swoją siedzibę w Bukownie, ale działa w całym

szkoły. Następne dni były pracowite dla członkiń zespołu, które li-

powiecie olkuskim. Projekt ,,Współdecydujemy - zaangażowanie

czyły głosy, aby móc ogłosić wyniki 12 kwietnia.

obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego był ﬁnansowany

W naszej szkole wygrały dwa projekty – automat z jedzeniem

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach

i piciem oraz maszyna do popcornu. Pierwszy pomysł zaproponowa-

Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

li Tadeusz Piasny i Yurii Chubka z klasy 7c, z kolei drugie zadanie zło-

Głównym założeniem projektu było zachęcenie uczniów do

żył Jakub Gondek, uczeń klasy 3a. Wybór tych projektów jest bardzo

decydowania o zmianach w ich bliskim otoczeniu, czyli w szkołach, dla-

ważny dla społeczności szkolnej, nie tylko ze względu na zakup no-

tego też w skład zespołów ds. budżetu uczniowskiego wchodziła mło-

wego sprzętu do szkoły, ale również fakt, że to uczniowie głosowali

dzież, a nauczyciele jedynie koordynowali jej działania. W szkole w Bo-

na projekty i to oni wybrali te, które uznali za najbardziej przydatne.

lesławiu zespół tworzyły uczennice: Zuzanna Lubaszka, Julia Kulanty,

1 czerwca 2022 roku w szkole zaczął działać automat z jedzeniem

Olga Pomierna, Łucja Kubik, Aleksandra Łaskawiec, Pola Trzaskowska

i piciem, co od razu wykorzystali uczniowie, kupując ulubione przeką-

i Alicja Gołąb, a rolę koordynatorki pełniła pani Elżbieta Kulanty.

ski lub napoje. 10 czerwca autorzy tego projektu, Yurii Chubka i Tadeusz

Oﬁcjalne otwarcie projektu odbyło się podczas konferencji

Piasny, wzięli udział w warsztatach „ Autoprezentacja i wystąpienia

19 listopada 2021 roku w Bukownie. Wówczas pierwszy raz zespoły,

publiczne” organizowanych przez Stowarzyszenie Dobroczynne Res

wcześniej wybrane z sześciu szkół, miały okazję się spotkać. Był to

Sacra Miser, które przeprowadził pan Przemysław Kania.

również czas wybierania haseł i barw reprezentujących szkoły. Po

Kolejne, ważne dla projektu wydarzenie, miało miejsce w dniach

wspólnym spotkaniu w naszej szkole odbyło się wiele narad, pod-

13 - 15 czerwca, kiedy wybrani uczniowie ze wszystkich szkół part-

czas których przygotowałyśmy tablice informujące uczniów o pro-

nerskich wyjechali na 3-dniową wycieczkę do Poronina. Tam odbyło

jekcie i ustaliłyśmy regulamin.

się wiele warsztatów, w trakcie których ocenialiśmy proces wdra-

2 marca 2022 roku, pod kierunkiem animatorek ze Stowarzysze-

żania budżetu uczniowskiego, wypracowaliśmy wskazówki do dal-

nia Dobroczynnego Res Sacra Miser,

szych ulepszeń i przygotowaliśmy się

przeprowadziłyśmy zajęcia w klasach:

do spotkania podsumowującego I edy-

2C, 5A, 7A i 8A. Dzięki nim ucznio-

cję projektu. W trakcie naszego pobytu

wie mogli sobie uświadomić, że mają

w Poroninie do szkoły dotarła maszy-

wpływ na to, co dzieje się wokół nich.

na do popcornu, która będzie używana

Członkinie zespołu podczas warszta-

podczas uroczystości i imprez.

tów nosiły żółte bluzy z hasłem „Dzia-

21.06.2022 r. w Olkuszu odbyła się

łanie to nasze rozwiązanie”, które już

konferencja. Brało w niej udział pra-

do końca projektu towarzyszyły ich

wie 100 osób, w tym przede wszystkim

zespołowi. 2 marca był ponadto dniem

młodzież, członkowie zespołów ds. bu-

pisania zadań w naszej szkole, więc

dżetów uczniowskich z różnych szkół,

ważnym punktem zajęć stało się zachęcenie uczniów do wymyśla-

autorzy zadań, a także przedstawiciele władz lokalnych. Zespół z na-

nia różnych projektów, których koszt nie mógł przekroczyć 4 000 zł,

szej szkoły oraz autorzy zwycięskich projektów również aktywnie

gdyż taka pula pieniędzy została przydzielona każdej ze szkół.

uczestniczyli w konferencji, biorąc udział w poznanych w Poroninie

Uczniowie mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów do

zajęciach wdrażających metodę World Cafe. W konferencji uczestni-

11 marca. W sumie zostało złożonych dziewięć projektów, których au-

czyła również wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Rudnicka, a tak-

torami byli zarówno uczniowie klas młodszych, jak i starszych.

że pani Iwona Sośnierz – przedstawiciel wolontariatu.

Kolejnym etapem była weryﬁkacja zadań, czyli sprawdzenie ich

Konferencja ta była oﬁcjalnym zakończeniem projektu ,,Współ-

zgodności z punktami regulaminu. Wszystkie zaproponowane po-

decydujemy - zaangażowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu

mysły zostały dopuszczone do głosowania. Były to: zestaw pikniko-

olkuskiego” w tym roku szkolnym. Dla wszystkich członków zespołu

wy, kącik relaksu – „Kraina Sennych Marzeń”, automat z jedzeniem

ds. budżetu uczniowskiego przeprowadzenie takiego projektu było

i piciem, „Kino pod gwiazdami”, „Zadbaj o siebie!” – lustra w damskich

wyzwaniem, które z odrobiną obawy, ale również z entuzjazmem,

toaletach, plac zabaw, „Wodopój dla wszystkich!”, szkolny radiowę-

przyjęliśmy. Uczniowie powinni mieć wpływ na to, co dzieje się wo-

zeł i zabawki manipulacyjne na ścianie korytarza - sensoryczne ta-

kół nich, a sam projekt i zaangażowanie uczestników oraz uczniów

blice. Jednak zanim nastąpiło głosowanie, 15 marca autorzy zadań

udowodniło, że takie inicjatywy mają sens, gdyż pozwalają na zro-

spotkali się z animatorkami prowadzącymi projekt. Pomysłodawcy

zumienie tego, że sami możemy wpływać na nasze otoczenie, a tym

uzyskali pomoc w udoskonaleniu swoich projektów, a także dostali

samym zmieniać rzeczywistość.

cenne wskazówki w ich późniejszej realizacji. Ponadto mieli możliwość zaprojektowania ulotek, które promowały zadania.
Ulotki te zostały wykorzystane 6 kwietnia – w dniu promocji
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Dla zdrowia i relaksu - wskocz na rower!

R

ower to uniwersalny środek transportu. Jest łatwy w obsłu-

dłużej niż godzinę, warto zabrać ze sobą coś do jedzenia, np. banan, baton sportowy, żel energetyczny,
w

brej jakości oponach.

nam przemieszczać się szybciej, niż samochodem lub komu-

nikacją miejską. Jakie jeszcze korzyści daje nam jazda na rowerze?

bezpieczeństwo – należy pamiętać o kasku, odpowiedniej
odzieży, odblaskach, oświetleniu, sprawnych hamulcach i do-

dze, tani w eksploatacji, w zatłoczonych miastach pozwala
w

Jeżdżąc na rowerze zadbamy nie tylko o siebie, ale też o środo-

Żyjąc w biegu, przeciągamy naszą aktywność dobową do granic

wisko. Możemy dużo dokładniej poznać otoczenie, w którym

wytrzymałości. Ciężko jest nam się zregenerować, co prowadzi do

się poruszamy, zatrzymując się wszędzie tam, gdzie mamy na
to ochotę. Systematyczna jazda na rowerze pomoże:

stanu permanentnego zmęczenia. Jeśli nie możemy pozwolić sobie na
dodatkową godzinę snu, warto zadbać chociaż o jego jakość. Tu z po-

w

wymodelować sylwetkę,

mocą przychodzi aktywność ﬁzyczna, która sprawia, że nasz sen jest

w

zwiększyć pojemność płuc,

dużo głębszy, a rano wstajemy bardziej wypoczęci, z większą chęcią

w

lepiej dotlenić nasz organizm.

do działania.

To wszystko spowoduje, że nasz organizm stanie się bardziej wydaj-

Aby móc w pełni czerpać korzyści i widzieć efekty, jakie daje nam jazda

ny, a my poczujemy się zdrowsi, pełni energii do pracy i codziennych

na rowerze, musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, takich jak:

obowiązków, a także bardziej uśmiechnięci.

w

w

odpowiednia trasa – najlepiej wybrać las lub park, w którym

Jazda na rowerze to bardzo przyjemna forma spędzania wolnego

powietrze nie jest zanieczyszczone, unikajmy ulic o dużym

czasu. Ponadto rower nie ma ograniczeń wiekowych, więc warto

natężeniu ruchu, gdyż jazda w takich warunkach nie wpłynie

brać przykład z naszych dziadków i babć, którzy często korzystali

korzystnie na nasz organizm,

z tej formy rekreacji i cieszyli się bardzo dobrym zdrowiem.

nawodnienie – jeżdżąc na rowerze pęd powietrza osusza naszą

Zatem jeśli ktoś chciałby się podzielić swoimi wyprawami rowero-

skórę i mamy wrażenie, że się nie pocimy, dlatego tak ważne

wymi, przygodami lub zdjęciami ze swoich wojaży, to zapraszam do

jest, aby podczas każdej przejażdżki mieć przy sobie bidon

kontaktu z redakcją gazety.

w

z wodą lub napojem izotonicznym,

w

odżywianie – jeśli wybieramy się na przejażdżkę trwającą

Agnieszka Pietraszko

Wieeelka ryyyba
Wędkowanie to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu.
Sprawia jeszcze więcej przyjemności, jeśli łowy są udane, a takimi
może się pochwalić Piotr Meres - członek Stowarzyszenia SportowoRekreacyjno- Wędkarskiego „Podlipianie”. 10 czerwca 2022 r. na stawach w Krążku złapał suma, który mierzył 170 cm.
Sum to ryba drapieżna, żywi się rybami i małymi ssakami, a nawet ptakami. Żeruje głównie wieczorem i nocą przy dnie głębokich
jezior i rzek. Jest największą słodkowodną rybą europejską.
Ilona Banasik
Stowarzyszenie Sportowo- Rekreacyjno- Wędkarskie „Podlipianie”

Wakacyjne smaki

I

Składniki: 1 kg pomidorów, 4 cebule, 5 ząbków czosnku
Zalewa: 7 łyżek oleju roślinnego, 4 łyżki soku z cytryny, 1 łyżeczka ostrej

ch uprawą zajmowali się Indianie zamieszkujący tereny na północ

papryki,1 łyżeczka suszonej bazylii, 3 łyżki miodu, 1 łyżeczka soli

od równika. Stamtąd rozpowszechniły się do Ameryki Środkowej

Wykonanie: Pomidory pokroić w grube plastry, cebulę obrać, pokroić

i Północnej 2 tys. lat temu. Traktowano je jako rośliny dekoracyjne.

w półplasterki. W wysokim naczyniu (misce, pojemniku) układać war-

Pierwsze pomidory w Polsce zaczęto uprawiać w Warszawie w 1880 roku.

stwami na przemian pomidory i cebulę.

Większą popularność zdobyły jednak dopiero po II wojnie światowej. Po-

Przygotować marynatę: Wszystkie składniki wymieszać, dodając czo-

midory są bogatym źródłem roślinnej melatoniny, hormonu regulującego

snek przeciśnięty przez praskę. Całość marynaty wylać na wierzch uło-

sen. Zawierają ok. 94 proc. wody, dlatego doskonale uzupełniają jej niedo-

żonych pomidorów, przykryć szczelnie przykrywką i odstawić.

bory w trakcie upałów.

Pomidory i cebule pokroić w plastry, ząbki czosnku na plasterki. W du-

Ich zaletą na ten wakacyjny czas jest to, że można, a nawet należy przy-

żym słoiku układać plastry warzyw na przemian: pomidory, cebule i kilka

gotować je dużo wcześniej. Dzięki czemu w dniu przyjęcia można po-

plasterków czosnku. Ostatnia najwyższa warstwa powinna być z cebuli.

święcić więcej czasu na przygotowanie innych potraw. Śmiało pasują do

Następnie dokładnie wymieszać ze sobą składniki na zalewę i przelać ją

dań z grilla, do obiadu, do kanapek albo… solo.

do słoika z sałatką. Słoik zamknąć, wstawić do lodówki. Następnego dnia

Przygotuj ją dziś, podaj jutro! Oto przepyszna sałatka, która nabierze

sałatkę przełożyć do salaterki i delikatnie zamieszać.

smaku na drugi dzień. Wystarczy układać w słoiku plastry warzyw na

Pomidory puszczą sok i w tej marynacie powinny pozostać w lodówce

przemian i polać zalewą!

przez dwa dni. Oczywiście można je jeść już następnego dnia, ale najlepsze są po dwóch.
Smacznego!

Opr. BBB
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W

tym roku obchodzimy 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów”. Trudno dziś wyobrazić sobie literaturę polską
bez tych utworów. „Romantyczność”, „Do Przyjaciół”,

„Świtezianka”, „Pani Twardowska” i inne wiersze z tego cyklu łączą
wiele pokoleń Polaków.
Wielka wrażliwość, wspaniałe wyczucie języka i wyobraźnia genialnego poety sprawiły, że „Ballady i romanse” stały się esencją polskiego romantyzmu. Prawda, niezrównane opisy przyrody i wyjątkowa aura sprawiają, że odkrywamy na nowo ich wartość literacką.
W dniu 10 czerwca odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wspólnie rozpoczęliśmy świętowanie roku polskiego romantyzmu.
W konkursie udział wzięli:
Dominika Nalepa - uczennica Zespołu Przedszkolno- Szkolnego
w Krzykawie, Franciszek Picheta - uczeń Zespołu Przedszkolno Szkolnego w Krzykawie, Emilia Piekoszewska - absolwentka Liceum
Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Olkuszu.
Recytację uczestników oceniało jury w składzie:
Agata Borkiewicz - Zastępca Wójta Gminy Bolesław, Joanna
Nowak - Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Bukownie, Renata Strojna - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im.
Waśniewskich w Bolesławiu.
Wszystkim osobom biorącym udział gratulujemy i dziękujemy!
Już dziś zapraszamy na Narodowe Czytanie, które odbędzie się
2 września 2022 roku.
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