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Kolejne Święto Gminy za nami

Było na co popatrzeć i czego posłuchać

N
a to wydarzenie mieszkańcy i sympatycy Gmi-

ny Bolesław czekali cały rok! Tradycyjnie już 

w czer wcową sobotę Święto Gminy Bolesław 

przyciągnęło i zgromadziło tłumy.

A było na co popatrzeć i czego posłuchać. Organiza-

torzy: Wójt gminy Bolesław oraz Centrum Kultury 

w Bolesławiu 15 czerwca stanęli na wysokości zadania. 

Zebranych przywitała koncertem Orkiestra Dęta ZGH 

„Bolesław” w Bukownie.

Nagrody gminy wręczono pani Iwonie Pilarz oraz Ame-

lii Dessauer i Oskarowi Drzewieckiemu. Nagrody Wójta 

Gminy Bolesław za szczególne osiągnięcia w mijającym 

roku szkolnym trafiły do Kacpra Stachurskiego, Kajetana 

Lenarta, Hanny Gołąb, Justyny Foryś, Nikoli Stanisz, Fli-

pa Piekoszewskiego, Mateusza Wojny, Natana Milczarza, 

Konstantego Sośnierza, Kornelii Sośnierz, Anny Materki, 

Stanisława Dyllusa, Patrycji Tomczyk, Iwony  Krzysta-

nek, Natalii Gomółki, Zofii Tarasów, Emilii Marcjan, 

Rozalii  Dessauer, Wiktorii Guzik, Anny Woźniak oraz 

Martyny Pichlak

W dowód uznania dla Wójta Krzysztofa Dudzińskiego 

Komandor Henryk Bebak przekazał w imieniu Koman-

dorii Zagłębiowskiej piękne kryształowe berło.

Wszystkich zachwycił koncert laureatów pierwszych miejsc  

Gminnego Konkursu Piosenki „O Dworską Nutę”. Wystąpi-

li dla nas: Zofia Tarasów, Natalia Gomółka, Krzysztof Kulig, 

Patrycja Tomczyk oraz Angelika Mucha.

Potem przyszedł czas na zróżnicowany program artystycz-

ny przygotowany przez szkoły z terenu gminy Bolesław. 

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Podlipiu zaprezentował

program „Z muzyką na wakacje” przygotowany pod kierun-

kiem Eweliny Kulig i Tomasza Chrobaka. Uczniowie ze Szko-

ły Podstawowej w Bolesławiu zaprezentowali się w programie 

„Przeboje muzyki filmowej” oraz układzie tanecznym „Do 

Re Mi”. Młodych artystów przygotowały panie: Marta Koso-

budzka Margas, Barbara Marszałek i Monika Chmielińska. 

Czerwcową atmosferę na scenie podkreślił „kwiatowy taniec” 

w wykonaniu tancerzy z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 

w Krzykawie pod opieką Wioletty Kopczyk i Katarzyny Biel.

W klimat wczesnego letniego wieczoru wprowadził nas pro-

gram grup tanecznych LaCultura.

Warto było zostać także na koncercie zespołów Centrum Kul-

tury: „Psotki” oraz „Pozytywka”. Program uświetnił występ 

tajemniczego zespołu okazjonalnego, którego skład okazał się 

zaskakującą niespodzianką.

Pięknie zaprezentował się Zespół  Delicje, który powstał 24 

września 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie. 

Trenerką grupy jest pani Kamila Rzepiela-Drgas. Całości do-

pełniła mażoretkowa Brygada RR. 

Gwiazdą wieczoru był Sławomir. Rozgrzał publiczność, która ba-

wiła się jeszcze długo, długo, długo na dyskotece pod gwiazdami.

Imprezy towarzyszące tego dnia to: wesołe miasteczko, obsługa 

gastronomiczna, stoiska i kiermasze artystyczne oraz poczęstu-

nek swojskich specjałów przygotowany przez Koła Gospodyń 

Wiejskich z terenu naszej gminy.

Dziękujemy za wsparcie, gesty życzliwości i sympatii wszystkim, 

którzy organizowali i uczestniczyli w Święcie Gminy Bolesław.   

Beata Bazan-Bagrowska
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Wicepremier Jarosław Gowin  
odwiedził Bolesław

W
iceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin  odwiedził 

Bolesław na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa 

Dudzińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o za-

gospodarowaniu terenu przy ul. Głównej będącego w użytkowa-

niu wieczystym Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.  

Instytut (od 1 kwietnia należący do Sieci Badawczej „Łukasiewicz” 

podlegającej Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego)  od kil-

kunastu lat nie prowadzi  na terenie naszej gminy żadnej działal-

ności naukowo-badawczej ani przemysłowej.  Infrastruktura znaj-

dująca się w ścisłym centrum Bolesławia niszczeje i szpeci okolicę, 

dlatego gmina wystąpiła do dyrekcji Instytutu z propozycją prze-

jęcia i zagospodarowania terenu, co  przełoży się na podniesienie 

jego atrakcyjności. 

Włodarze gminy Bolesław zaprosili Premiera do Bolesławia, żeby 

zobaczył, jak duży jest potencjał tego miejsca. Działka znajdują-

ca się w samym centrum Bolesławia ma prawie dwa hektary po-

wierzchni. Cześć budynków wzdłuż ul. Głównej jest wynajmowa-

na na cele usługowe,  ale większość niszczeje i znajduje się w coraz 

gorszym stanie technicznym. Wójt, doceniając możliwości tego 

miejsca, chce wcielić w życie swoje plany i stworzyć w centrum wsi 

przestrzeń spotkań oraz odpoczynku. „To na razie plany, ale po 

dzisiejszej wizycie Pana Premiera nabierają realnych kształtów” – 

podkreślił Krzysztof Dudziński.

 Jarosław Gowin  zaznaczył, że w pełni popiera starania wójta o zre-

witalizowanie tego terenu. ,,Konieczne jest podjęcie pilnych dzia-

łań, by centrum Bolesławia stało się miejscem atrakcyjnym oraz 

funkcjonalnym dla wszystkich mieszkańców. Widzę zasadność 

starań wójta o przejęcie działek  od Instytutu Odlewnictwa” – po-

wiedział Premier. 

Niszczejące budynki lata świetności już dawno mają za sobą, zde-

gradowany teren stanowi smutny widok, a przecież historia tego 

miejsca jest niezwykle ciekawa. 

Plac z zabudowaniami, płuczką i szybem „Aleksander” należał 

w XIX i na początku XX wieku do prywatnej kopalni „Bolesław”. 

W 1931 roku kopalnię zatopiono. Szyb zasypano w 1958 roku. 

Po II wojnie światowej teren kopalni przeszedł na własność skar-

bu państwa, który w 1967 roku oddał to miejsce wraz z przedwo-

jennymi zabudowaniami w wieczyste użytkowanie Instytutowi 

Odlewnictwa w Krakowie. Przez ponad 30 lat prowadził tu swą 

działalność Wydział Terenowy Zakładu Doświadczalnego Instytu-

tu Odlewnictwa, który specjalizował się w wykonywaniu odlewów 

(o wysokiej odporności na niszczenie i zużycie) dla hydrauliki wy-

sokociśnieniowej, mielników i części urządzeń mających swe zasto-

sowanie głównie w przemyśle cementowym. Początek lat 90. XX 

wieku to recesja w przemyśle, w tym w  odlewnictwie. Dzięki sto-

sunkowo uniwersalnemu wyposażeniu, jak również wysokim kwa-

lifikacjom konstruktorów, technologów i narzędziowców, Zakład 

Doświadczalny zdołał dostosować się do zmieniających się potrzeb 

i przez kilka lat utrzymywał się na rynku produkcji odlewów w kra-

ju i za granicą. Niestety, niewielka powierzchnia  produkcyjna  oraz 

niewystarczające drogi transportowe znacznie utrudniały zapewnie-

nie właściwego ciągu technologicznego i doprowadziły do ograni-

czenia, a z czasem wstrzymania produkcji. Zakład podupadł, a teren 

i stojące na nim budynki z biegiem lat popadły w ruinę. 

***
W spotkaniu, oprócz Wicepremiera, uczestniczyli: Tomasz 

Dudziak (Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie), 

Michał Kwiecień (Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badaw-

czych), Grzegorz Nocoń (Radny Powiatu Olkuskiego), Łu-

kasz Piątek (Radny Miasta i Gminy Olkusz), Ewa Dychtoń 

(Przewodnicząca Rady Gminy Bolesław), Dawid Sadow-

ski (Radny Gminy Bolesław) oraz gospodarze spotkania: 

Krzysztof Dudziński (Wójt Gminy Bolesław) i Agata Bor-

kiewicz (Zastępca Wójta). 

***
O kolejnych działaniach związanych z planami  rewitalizacji  

terenów należących do Instytutu Odlewnictwa w Krako-

wie będziemy państwa na bieżąco informować.   
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Zmagania z językiem polskim w 10. Dyktandzie o Pióro Wójta 

M
amy laureatów dworskiego dyktanda. I miejsce i tytuł 

Dworskiego Mistrza Ortografii wywalczyła Joanna 

Hawełek, II miejsce zdobył Jarosław Jurkowski, trze-

cią nagrodę przyznano Katarzynie Leśniak.

Uczestnicy mogli sprawdzić swoje ortograficzne umiejętności, 

a przy tym liczyć na dobrą zabawę w piątkowe popołudnie 10 

maja 2019 roku. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom kon-

kursu serdecznie gratulujemy, dziękujemy za zainteresowanie 

naszą propozycją i życzymy dalszych sukcesów. 

Wręczenie nagród nastąpiło w dniu 15 czerwca 2019 roku pod-

czas Święta Gminy Bolesław.   

BBB

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza  
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Bukowno - Bolesław

D
nia 15 maja 2019 r. w Miejskim  Przedszkolu w Bukow-

nie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza  

Oddziału  ZNP.

W konferencji uczestniczyło 39 delegatów z terenu gminy Bo-

lesław oraz miasta Bukowna. Byli na niej obecni również za-

proszeni goście, a wśród nich: prezes Zarządu Oddziału ZNP 

w Olkuszu, członek Zarządu Okręgu Małopolskiego kol. Marek 

Krzykawski, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kluczach kol. Jó-

zefa Kamionka oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gmi-

ny Bolesław i miasta Bukowno. 

Na przewodniczącego Konferencji wybrano kol. Beatę Baldy – 

Chojowską.

Podczas Konferencji Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły 

sprawozdania, w których podsumowano pracę zarówno prezesa, 

jak i Zarządu Oddziału w mijającej kadencji.  Koleżanka Anna  

Szlęzak pełniąca funkcję członka KR, reasumując wszystkie dzia-

łania,  złożyła  wniosek  o udzielenie absolutorium dla ustępują-

cego prezesa i Zarządu Oddziału ZNP.

Następnie głos zabrał prezes Zarządu Oddziału ZNP w Olku-

szu kol. Marek Krzykawski, który zainicjował dyskusję dotyczącą 

przeprowadzonego strajku organizowanego przez  ZNP oraz sta-

tusu polskiego nauczyciela.

W wyniku bezpośrednich i tajnych wyborów, na prezesa Oddzia-

łu ZNP Bukowno w kadencji 2019 -2024 wybrano kol. Beatę 

Nowakowską. Należy nadmienić, że jest to jej kolejna, czwarta 

kadencja.

W skład nowego Zarządu Oddziału wybrani zostali przedsta-

wiciele każdej placówki oświatowej  z terenu gminy Bolesław 

i miasta Bukowna. Delegaci wybrali także Oddziałową Komisję 

Rewizyjną.

Nowo wybrane władze związkowe będą kontynuować współ-

pracę z Oddziałową Sekcją Emerytów i Rencistów, samorząda-

mi, dyrektorami szkół i przedszkoli oraz dołożą wszelkich sta-

rań, aby w dalszym ciągu skutecznie bronić praw pracowników 

oświaty.   

Ewelina Migas 

Sekretarz Zarządu Oddziału ZNP Bukowno - Bolesław 

Beata Nowakowska - Prezes

Kolejny sukces naszych uczennic
Dwie uczennice z Szkoły Podstawowej w Bolesławiu: Alicja Pomierna z klasy 8 b i Hanna Gołąb z klasy 8 a zostały laureatkami XIX 

edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego, który przebiegał pod hasłem: „Dziękujemy za Niepodległą”. 

Adresowany był do uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej oraz III klas oddziałów gimnazjalnych z powiatu olkuskiego. Zorganizowany 

został przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie - Filia w Olkuszu. Spośród 30 uczestników z 15 szkół podstawowych Ali-

cja zajęła I miejsce, a Hania VI. Gratulujemy. 
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Koncertowo w dworze

W
akacje tuż tuż - czas pokazać, czego się nauczyliśmy. 

Na swój program zapraszają uczestnicy zajęć teatral-

nych, wokalnych i zespołowych. Śpiewają, tańczą, 

prezentują swoje talenty - dzieci i młodzież w różnym 

wieku. Znajdują czas i siłę, by po szkolnych czy przedszkolnych 

zajęciach przyjść do bolesławskiego dworu i właśnie tutaj szlifo-

wać swoje pasje, uzdolnienia. Trudno opisać słowami, ile trzeba 

zapału, samozaparcia, cierpliwości i systematyczności, by osią-

gnąć pod okiem instruktora takie wyniki. Zachęcamy do zerknię-

cia na nasze fotki, by zobaczyć tych najzdolniejszych, najbardziej 

wytrwałych.

Koncert prosto z bajki
Było dworsko i bajkowo! Wszystkich rozczulił spektakl „ Galima-

tias na polanie, czyli jak babcia bajki pomieszała”. Potem przyszedł 

czas na koncert piosenek bajkowych i filmowych. Zachwycona pu-

bliczność biła głośne brawa dla występujących: Grupy Teatralnej 

„Bez kurtyny” , zespołu dziecięcego „Psotki”, zespołu dziecięcego 

„Pozytywka”, zespołu młodzieżowego „Kropka PL” oraz solistów 

z pracowni wokalnej.

Koncert ”Barwy muzyki”
6 czerwca 2019 roku odbył  się koncert uczniów pianina i rytmi-

ki w wykonaniu uczestników zajęć pracowni muzycznej „Cedur-

ka”. Zaproszonych gości zachwyciło zarówno to, co zobaczyli, jak 

i usłyszeli.

Konfrontacje Gitarowe
12 czerwca bezsprzecznie zachwyciły wszystkich Konfrontacje Gi-

tarowe, podczas których mieliśmy przyjemność posłuchać naszych 

uczniów i zaproszonych gości takich jak: Marta Szreter (vocal), 

Adrian Kot (vocal - gitara), Paweł Przybyła (sax), Maja Uzar (flet 

poprzeczny), Zuzanna Niedziółka (vocal), Mikołaj Koza (vocal).

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy na nasze zajęcie 

już w nowym roku kulturalnym, po wakacjach.   

BBB
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REKLAMA

RE
KL
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REKLAMA

 
 
 Korony i mosty porcelanowe 
 Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
 
 Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

Gabinet jest zaopatrzony w RTG punktowy i mikroskop 
zabiegowy.
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W związku z dynamicznym rozwojem spółka ALBA MPGK
poszukuje osób zainteresowanych objęciem następujących stanowisk w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

Lipówka II w Dąbrowie Górniczej (Strzemieszyce Małe):

1. Operator prasy Pall i Avermann 2. Operator wózka widłowego

 Zakres obowiązków:
obsługa maszyn do recyklingu odpadów
dbanie o porządek w miejscu pracy

  Wymagania:
Wykształcenie - podstawowe (zawodowe mile widziane)
gotowość do pracy w systemie zmianowym

Zakres obowiązków:
odbiór koszy z surowcami spod miejsc sortowania, 
podstawienie koszy do sortowania surowców,
załadunek belek ze sprasowanymi surowcami  
na samochody,
utrzymywanie w należytym stanie i czystości wózka 
widłowego 
okazjonalne sortowanie surowców,
dbanie o porządek w miejscu pracy

Wymagania:
Wykształcenie - podstawowe (zawodowe mile widziane)
Uprawnienia na wózki widłowe
gotowość do pracy w systemie zmianowym

3.   Pracownik Kompostowni 4.  Sortowacz odpadów komunalnych

Zakres obowiązków: 
utrzymywanie w należytym stanie i czystości  
infrastruktury kompostowni w szczególności czyszczenie 
kanałów napowietrzających, czyszczenie filtrów,
okazjonalne uruchomienie procesu kompostowania,
zraszanie pryzm kompostowych,
dbanie o prządek miejsca pracy 

 Wymagania: 
Wykształcenie - podstawowe (zawodowe mile widziane) 

 Zakres obowiązków:
praca fizyczna przy odzyskiwaniu surowców wtórnych
obsługa maszyn do recyklingu
dbanie o porządek w miejscu pracy

 Wymagania:
gotowość do pracy w systemie zmianowym
dyspozycyjność
rzetelność i pracowitość

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
ciekawą, stabilną i pełną wyzwań pracę w zgranym zespole
premie uznaniowe oraz dodatkowe za brak L4
możliwość skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń grupowych na życie
bony świąteczne, paczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
opiekę medyczną

Prosimy o przesłanie swojego cv na adres: radoslaw.jonczyk@alba.com.pl z dopiskiem nazwy stanowiska na jakie się aplikuje lub 
dzwonić na numer +48 600 405 608
Zastrzegamy prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

W związku z obowiązującymi przepisami informujemy, że rozpatrywane będą przez nas tylko zgłoszenia zawierające poniższe oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie firma ALBA MPGK Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ul. Starocmentarnej 2. Ma Pani/Pan prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte w ciągu 
miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia tego procesu.
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Wakacyjnie i kobieco

W
akacje w Centrum Kultury w Bolesławiu to nie tyle 

czas odpoczynku, co bardziej nowych urozmaico-

nych, dostosowanych do potrzeb naszych odbiorców 

zajęć.

Drzwi bolesławskiego dworu szeroko otwarte są dla „wakacju-

jących” pań…

Aerobic
Spełniamy życzenia aktywnych mieszkanek gminy Bolesław i za-

praszamy na wakacyjny aerobik. Poćwicz z nami i instruktor spor-

tu Agnieszką Wardęgą na zajęciach, jakie odbywać się będą w każ-

dy wtorek od 16.07.2019 roku do 27.08.2019 roku o godz.19.

Zapisy do 12 lipca 2019 roku. Odpłatność 5 zł za spotkanie lub 30 

zł za całość.

Szczegóły i zapisy pod numerem tel. (32)6424073.

Bezpiecznie w dworze i na dworze
Zajęcia obejmą praktyczną samoobronę z wykorzystaniem takich 

elementów jak: aspekty prawne, wykorzystanie siły fizycznej w samo-

obronie, podstawowe techniki w samoobronie, sposoby zachowania 

się w sytuacjach niebezpiecznych, obrona przed atakiem z użyciem 

narzędzi. Koszt całego kursu wynosi 50 zł, poszczególne zajęcia 15 zł.

Terminy spotkań to wakacyjne środy o godz.18.00: 24.07, 31.07, 

07.08, 14.08.

Zajęcia poprowadzi aspirant sztabowy Marek Goraj (instruktor takty-

ki i techniki interwencji policyjnych). Zapisy pod nr tel. (32) 6424073

Drogie panie!
Bądźcie z nami w ten wakacyjny czas. Przekonajcie się, że urlop 

w miejscu zamieszkania wcale nie musi być nudny i monotonny.   

Gorąco zapraszamy!   

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY BOLESŁAW
informuje:

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesław, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie w/w Urzędu i na 

tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Bolesław, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym I przetargu pi-

semnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Bolesławiu, o pow. 0,1421 ha, oznaczonej jako działka nr 1249/2, 

uregulowanej w KW Nr KR1O/00057618/3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 104.550,00 zł brutto (85.000,00 zł netto + 23% VAT).

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg – Bolesław działka nr 1249/2”, należy składać w Biurze Podawczym 

Urzędu Gminy Bolesław, pok. nr 1, do dnia 16 lipca 2019r., do godz. 1500.

Pisemna oferta powinna zawierać:
a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b.  datę sporządzenia oferty,

c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e. kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu (w przypadku wniesienia 

wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).

Oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej.

Osoby pozostające w związku małżeńskim (nie posiadające umowy o rozdzielności majątkowej) przystępują razem do przetargu.

Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesław, na tabli-

cy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław: ul. Główna 58, 32 – 329 Bolesław oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Bolesław.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, 

w terminie najpóźniej do dnia 16.07.2019 r. 

Nr konta bankowego – Bank Pekao S.A. 68 1240 4748 1111 0000 4877 8530.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2019r. godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 22.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG pok. nr 6, telefon 32-6424501 wew. 227
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Gminne Dni Dziecka są dla najmłodszych, ich rodzi-

ców i organizatorów przedsmakiem wakacji. Jest 

kolorowo, grillowo, zabawowo, niespodziankowo.

Wszystko z Sołtysami  i Radami Sołeckimi poszczególnych 

miejscowości oraz w tradycyjnej już współpracy z Centrum 

Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.

Drodzy Czytelnicy, poczujcie się znów dziećmi, zerkając  

na foto-relację z poszczególnych sołectw  

Gminy Bolesław.   
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2019 rok to 740-lecie Bolesławia

W 
kolejnych numerach ,,Bolesławskich Prezentacji” przed-

stawimy Państwu sylwetki niezwykłych osobowości, któ-

re na przestrzeni wieków gościły w Bolesławiu, a odegrały 

ogromny wpływ  na losy i wydarzenia w Polsce.

Bolesław V Wstydliwy 
(1226 - 1279)

Piątego maja 1228 roku, podczas wiecu w Cieni Władysław Laskono-

gi przyrzekł, że adoptuje Bolesława, który odziedziczy po nim wszyst-

kie księstwa. Księżna Grzymisława i Bolesław Wstydliwy otrzymali 

tymczasem samodzielne księstwo sandomierskie. Prawdopodobnie 

w 1223 roku Konrad Mazowiecki podstępem doprowadził do spotka-

nia z Bolesławem i jego matką, po czym oboje uwięził i odebrał im 

wszystkie dobra. W końcu księciu i jego matce udało się uciec dzięki 

pomocy Klemensa z Ruszczy i opata sieciechowskiego Mikołaja z Ga-

lii. Książę odzyskał księstwo sandomierskie, a zarząd nad nim objął 

Brodaty, do tego Grzymisława i Bolesław musieli się zrzec prawa do 

Krakowa. Aby uchronić księcia i księżną przed Konradem, Brodaty 

umieścił ich oboje w Skale. W okresie od 1241 do 1243 roku Bole-

sław prawdopodobnie przebywał za granicą, a do Polski wrócił na 

wezwanie wrogów Konrada, którym przewodził król Węgier Bela 

IV. Bolesław pokonał Konrada w bitwie pod Suchodołem, a po tym 

zwycięstwie przejął tron w Sandomierzu i Krakowie, ale bez ziemi  

łęczycko-sieradzkiej. Bolesław Wstydliwy, tak jak Bolesław Pobożny, 

należał do stronnictwa węgierskiego. Efektem tego sojuszu było mał-

żeństwo z Kingą, córką Beli IV. Bolesław walczył u boku swojego te-

ścia przeciwko królowi Czech, Przemysławowi Ottokarowi II. Jednak 

wyprawa na Morawy i wojna w 1260 roku zakończyły się niepowo-

dzeniem, a ponieważ polskie rycerstwo wznieciło bunt, Wstydliwy 

przeszedł w 1273 roku do obozu pro czeskiego. W 1264 roku Wsty-

dliwy zorganizował wyprawę przeciw Jaćwingom, których udało się 

mu pokonać. Wspierał także działalność misjonarską. Nie żałował 

pieniędzy na klasztory franciszkanów, doprowadził także w lokalizacji 

Krakowa, Bochni i Jędrzejowa. Przeprowadził reformę żup wielickich 

i bocheńskich, które do tej pory były w większości w rękach prywat-

nych. Podczas drugiego najazdu mongolskiego w 1259 roku Bolesław 

opuścił swoje księstwo. Książę zmarł w 1279 roku i został pochowany 

w krakowskim kościele franciszkanów. Jednak przed śmiercią rozdy-

sponował swoimi ziemiami. 

Książę sandomiersko-krakowski, Bolesław V Wstydliwy mocą doku-

mentu ,,Nos Bolezlaus Cracouie dux deklaramus, quod villam, quam 

domine nostro…” podpisanego w Korczynie, wieś Bolesław będącą 

własnością królewską przekazał w posiadanie biskupa krakowskiego. 

Brak jakichkolwiek wzmianek o wiosce sprzed 1279 rokiem każe 

przypuszczać, że nazwę przybrał książę krakowski Bolesław, użyczając 

swojego imienia. Wiadomo, że to dostojne, piastowskie imię mogli 

przybierać jedynie członkowie dynastii panującej. Wioska musiała 

więc mieć znaczącą pozycję w życiu gospodarczym ziemi krakowskiej. 

Biskupi nie utrzymali długo Bolesławia w swym kluczu sławkowskim, 

gdyż już na początku piętnastego wieku występują tu szlacheccy dzie-

dzice wsi, faworyci króla: w 1407 roku – Pietrasz, syn Mikołaja z Bo-

lesławia, w latach 1414-1429 – Piotr Bolesławski z Bolesławia herbu 

Trzy Trąby oraz jego synowie, w 1493 roku – Mikołaj z Dziekanowic, 

w latach 1457-1466 - Jan Bolesławski z Bolesławia Później aż do XVI 

wieku Bolesław był w posiadaniu Andrzeja Krezy i jego żony Anny, 

wspólnie z Janem Wapowskim i Mikołajem Grabką herbu Przeginia. 

Przed 1551 rokiem dobra przejął Marcjan Chełmski, a następnie trzy 

jego pokolenia będą panowały w Bolesławiu do ok. 1678 roku. 

Po Chełmskich Bolesław przechodzi częściej z rąk do rąk. W latach 

1740 -1795 jest w posiadaniu Aleksandra Romiszewskiego herbu 

Jelita. Był wnukiem Franciszka, burgrabiego krakowskiego, synem 

zaś podczaszego latyczowskiego. Majątek Bolesławia liczył wówczas 

60 domów (dymów), dwór, browar, tartak, folusz i hutę ołowiu oraz 

m.in. 7 szybów i przetwórnię. Do majątku należały również: część 

Hutek, trzy browary, Laski z folwarkiem i młynem, Ujków, Małobądz 

z folwarkiem i karczmą, olkuskie kopalnie i jedna z kamienic w Olku-

szu. W 1768 roku Romiszewski ufundował dla kościoła w Bolesławiu 

dzwon. W następnych latach piastował urząd asesora powiatu kra-

kowskiego, potem księstwa oświęcimsko-zatorskiego. Poparł w gło-

sowaniu kandydaturę Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dobre 

kontakty z królem zaowocowały w 1787 roku tytułem szambelana 

i odwiedzinami Poniatowskiego w Bolesławiu (i Olkuszu). Dwa lata 

później rozbudował Romiszewski kościółek w swoich włościach, ten 

wzniesiony jeszcze przez Chełmskiego. Jako poseł ziemi krakowskiej 

był na Sejmie Czteroletnim, ale już zabrakło go podczas uchwalania 

Konstytucji 3 maja. Zresztą w ogóle jakoś zbytnio w pracach Sejmu 

Wielkiego się nie udzielał. Zaś w następnych latach złożył nawet akces 

do konfederacji targowickiej, co wyraźnie pokazuje, że była to persona 

w poglądach dość wsteczna. Zmarł w 1795 r. Miał dwie żony, oczywi-

ście nie naraz. Pierwszą była Teresa ze Śmietanków, primo voto Bo-

gucką, z którą zdaje się nie miał przychówku. Za to z Teresą z Firlejów 

Konarską (zmarłą w 1792), córką kasztelana bieckiego Józefa, miał 

córkę. Majątek w testamencie zapisał najbliższej rodzinie. Bolesław, 

Ujków, Małobądz, Laski, Owczarnię, Cegielnię, Krążek z folwarkiem, 

Januszowice i kamienicę w Stradomiu otrzymała owa córka z drugiego 

małżeństwa - Zofia (1775-1814). Ta niewiasta poślubiona była Igna-

cemu Hilaremu Moszyńskiemu, z którym miała syna Piotra. Od 1867 

roku dobra bolesławskie nabył na licytacji sądowej śląski Przemysło-

wiec Gustaw de Kramsta. Z powodu nieudolnego zarządzania jego 

synów dobra ziemskie i kopalnię przejmuje na własność Spółka Ak-

cyjna ,,Towarzystwo Sosnowieckich Kopalni i Zakładów Hutniczych”. 

Podczas okupacji hitlerowskiej bolesławskimi kopalniami zarządzała 

firma Scharley-Doutsh. Do dzisiaj na terenie Bolesławia funkcjonuje 

kopalnia rud cynku i ołowiu ,,Pomorzany” wchodząca w skład Zakła-

dów Górniczo-Hutniczych ,,Bolesław”.     

                                                                   dr Tomasz Sawicki
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Strażackie święto

O
chotnicza Straż Pożarna w Podlipiu była gospodarzem tego-

rocznego  gminnego  Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła 

się 25 maja 2019 roku zbiórką strażaków, pocztów sztanda-

rowych  i gości przy budynku remizy OSP Podlipie. Na po-

czątku strażackiej soboty spiker Radosław Frycz w imieniu zarządu 

oddziału gminnego ZOSP RP w Bolesławiu powitał przybyłe pocz-

ty sztandarowe oraz pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych 

(z Bolesławia, Krzykawy, Lasek i Podlipia). Serdecznie powitano 

przybyłych. Słowa uznania i podziękowania dla strażaków przeka-

zał Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Dudziński.

Wygłoszono  przemówienia okolicznościowe. W tym szczególnym 

dniu podziękowano wszystkim strażakom, którzy „Bogu na chwałę, 

bliźniemu na ratunek” zawsze gotowi są stanąć do walki z żywiołem 

o nasze zdrowie i mienie.

Strażackie święto było okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym 

druhom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Druhna  Kalina Guzińska odczytała wyciąg z postanowienia o przy-

znaniu odznaczeń.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 

OSP RP województwa małopolskiego Brązowym Medalem za Zasłu-

gi dla Pożarnictwa  odznaczony został druh Piotr Szlęzak.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 

RP w Olkuszu z dnia 11.04.2019 r. Odznaką „Zasłużony dla Pożar-

nictwa Ziemi Olkuskiej” odznaczeni zostali wiceprezes Oddziału Po-

wiatowego ZOSP RP w Olkuszu, druh Janusz Kika oraz Komendant 

Gminny Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bolesławiu, druh Robert 

Todor.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bo-
lesławiu z dnia 27.01.2019 r. Odznaką ”Za wysługę lat” odznaczeni zostali:

za 60 lat służby – druhowie: Marian Szlęzak oraz Czesław 

Kochanowski,

za 40 lat służby – druhowie: Mirosław Ćwięczek oraz  

Robert Todor,

za 10 lat służby – druhowie: Artur Januszek, Tobiasz Ślusar-

czyk, Adrian Gądek oraz Radosław Frycz.

Orkiestra odegrała „Sto lat” dla odznaczonych druhów, co podkreśliło 

szczególną rolę oraz zaangażowanie strażaków - ochotników w bezin-

teresowną służbę dla społeczeństwa. 

Na koniec dowódca uroczości, Komendant Gminny Robert Todor 

złożył meldunek zakończenia uroczystego apelu z okazji Gminnego 

Dnia Strażaka do druha Prezesa Grzegorza Ziarno.

Miłym akcentem dnia był program artystyczny przygotowany przez 

uczniów Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Podlipiu.

Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu władz samorządowych oraz całej 

społeczności gminy Bolesław pragniemy złożyć serdeczne życzenia 

wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią tę zaszczytną 

służbę.   

BBB


