
Bolesławskie Prezentacje nr 08/2019 (211), Egzemplarz bezpłatny

Dożynki Gminne
 tekst i fotorelacja na str. 10–11



2 |

Bolesławskie Prezentacje  ∠  08/2019 (211)

Pamięć i przestroga
Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą 

życie. Ważne jest nie tylko dokąd idziemy, ale też skąd przy-

chodzimy. 

Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy bylibyśmy 

w tym miejscu bez bohaterów tamtych czasów?

80 
lat temu rozpoczęła się II wojna światowa, jedno 

z najbardziej krwawych i tragicznych wydarzeń 

w dziejach Polski i świata. Ludzie cierpieli i walczyli 

globalnie, ale także regionalnie. Suma tych małych 

zwycięstw złożyła się na ostateczne zakończenie tej najstraszliwszej 

w dziejach wojny, która pochłonęła miliony istnień ludzkich.

Gminne obchody upamiętniające wybuch II wojny światowej, których 

organizatorem był Wójt Gminy Bolesław i Centrum Kultury w Bole-

sławiu, rozpoczęły się mszą polową w bolesławskim parku, odprawioną 

przez kapelana wojskowego ks. prałata podpułkownika dra Witolda 

Macha oraz towarzyszących mu księży z bolesławskich parafii. Na uro-

czystość przybyli Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego Jarosław Gowin, Wiceminister Sportu i Turystyki 

Jacek Osuch, posłanki na sejm: Lidia Gądek i Agnieszka Ścigaj, Sta-

rosta Powiatu Olkuskiego Bogumił Sobczyk, Wicestarosta Krystyna 

Kowalewska, radni powiatu olkuskiego, radni gminy Bolesław, poczty 

sztandarowe szkół, ochotniczych straży pożarnych, kół i organizacji, 

delegacje kół gospodyń wiejskich z terenu gminy, sołtysi i rady sołeckie, 

dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, mieszkań-

cy oraz goście. Uroczystość uświetnił - dzięki przychylności Dowódcy 

Garnizonu Bytom podpułkownika Grzegorza Gduli - udział Wojsko-

wej Asysty Honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony 

Powietrznej oraz Orkiestry Wojskowej z Bytomia. 

Po mszy świętej wojsko, przybyłe poczty sztandarowe, zaproszeni 

goście i mieszkańcy gminy wspólnie przemaszerowali na cmentarz 

parafialny, gdzie przy grobie pomordowanych w czasie II wojny świa-

towej członków ruchu oporu odbyły się uroczystości patriotyczne. 

Odśpiewano hymn narodowy, odczytano apel pamięci, wystrzelono 

salwę honorową. W ten sposób zebrani na bolesławskim cmentarzu 

uczcili pamięć złożonych w zbiorowej mogile: Józefa Wójcika, Hen-

ryka Miecha, Donata Rufina Wronę, Jana Bratka, Jana Brzozowskiego 

i Jana Sikorę oraz wszystkich poległych podczas II wojny światowej. 

To dzięki ich walce i postawie, dziś żyjemy w wolnym kraju. Niech to 

poświęcenie pozwoli nam nowo zrozumieć patriotyzm.

„Polacy, powiedzcie swym potomkom, że wierni ideom Polski - po-

mordowani przez przemoc okupanta niemieckiego - tu spoczywamy” 

- ten napis, wyryty na płycie pomnika, zna kilka pokoleń mieszkańców 

gminy Bolesław. 1 września 2019 roku – w osiemdziesiątą rocznicę 

wybuchu wojny – wszystkim Polakom na myśl przychodziły dwa sło-

wa: „pamięć i przestroga”. Oby budziły one refleksję nie tylko w rocz-

nicę wybuchu wojny. 

Ta niezwykle podniosła uroczystość zakończyła się przy bolesław-

skim dworze. Ciepły wieczór, piosenki wojenne w wykonaniu zespołu 

KROPKA.PL oraz wojskowa grochówka sprzyjały rozmowom i re-

fleksjom o minionych czasach.   

********
Przypomnijmy, iż przy 

mogile pomordowanych 

członków ruchu oporu 

z pomnikiem nagrobnym na 

cmentarzu w Bolesławiu nie-

dawno zostały zakończone 

prace remontowo-konserwa-

torskie. Zadanie (na kwotę 

blisko 60 tys.) zostało zre-

alizowane przez gminę Bo-

lesław z udziałem środków 

własnych i dotacji Wojewody 

Małopolskiego.   

BBB
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Czytać każdy może!
„Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł 

nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czy-

tałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”

/przysłowie chińskie/

Podobno czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała. 

Jednakże w czasach, w których prym wiodą siłownie i fitness kluby, może 

trudniej jest o tą rozgrzewkę intelektu.

Dlatego cieszy fakt, że 6 września 2019 roku mieszkańcy i władze gmi-

ny Bolesław przyłączyli się do „Narodowego Czytania”. Fragmentów 

znanych polskich nowel można było posłuchać w bolesławskim dworze. 

Utwory zostały przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. 

Waśniewskich w Bolesławiu. Dla zebranych czytali: wójt Gminy Bole-

sław Krzysztof Dudziński,  zastępca wójta Gminy Bolesław Agata Borkie-

wicz, wicestarosta Powiatu Olkuskiego Krystyna Kowalewska, przewod-

nicząca Rady Gminy Bolesław Ewa Dychtoń, wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Bolesław Bartłomiej Prychodko, kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  Anna Kruszak – Kołodziejczyk, Dyrektor Centrum 

Kultury w Bolesławiu  Barbara Rzońca oraz dyrektorzy i nauczyciele 

szkół : Małgorzata Rudnicka, Aneta De Gregorio, Joanna Płonka. 

W tym roku „Narodowe Czytanie” odbyło się po raz ósmy. Z tej oka-

zji para prezydencka wybrała osiem lektur, wśród nich znalazły się m.in. 

„Katarynka” Prusa ,”Sachem” Sienkiewicza „Dym” Marii Konopnickiej, 

„Dobra pani „Elizy Orzeszkowej, „Rozdziobią nas kruki, wrony ...” Ste-

fana Żeromskiego.

Uczniowie z naszych  szkół podstawowych aktywnie włączyli się do akcji, 

przedstawiając problematykę przeczytanych utworów. 

Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 

2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Ada-

ma Mickiewicza. Na naszym terenie już po raz czwarty Gminna Bibliote-

ka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu włączyła się w „Narodowe 

Czytanie”.

W łączności z czytelnikami z całej Polski  przeczytano list od Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej, który wraz z małżonką objął honorowy patro-

nat nad tym wydarzeniem.    

BBB

European Mobility Week, 
czyli Tydzień Zrównoważonego Transportu (16-22 września 2019 r.)

E
uropejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to kam-

pania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r., 

która tradycyjnie jest organizowana każdego roku w poło-

wie września. Głównym elementem tego wydarzenia jest 

„Dzień bez Samochodu” przypadający na 22 września. Ponad-

to w ramach akcji są organizowane inne wydarzenia promujące 

ekologiczne formy mobilności, czyli transport zbiorowy, rowe-

rowy oraz ruch pieszy. 

Tegoroczne hasło kampanii brzmiało „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”, 

a idea „Chodź z nami”. W ubiegłym roku do akcji przystąpiło 160 miast 

i gmin, które zarejestrowały swoje aktywności na stronie internetowej 

poświęconej Europejskiemu Tygodniowi Zrównoważonego Transportu, 

co było czwartym wynikiem w Europie. 

W tym roku także Gmina Bolesław uczestniczyła w Tygodniu Zrównowa-

żonego Transportu. W ramach Mobility Week zorganizowano: zajęcia dla 

uczniów klas pierwszych dotyczące bezpieczeństwa na drodze, akcję dla ak-

tywnych rowerzystów „Odbierz oponkę”, konkurs plastyczny dla uczniów 

szkół z terenu gminy Bolesław „Rowerowy Świat” oraz bezpłatną akcję ser-

wisowania rowerów. Kolejna kampania TZT już za rok!   
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Sprintem przez Hutki

P
ołożenie sołectwa Hutki jest wymarzone do uprawiania 

różnego typu sportów na świeżym powietrzu. Piękny las, 

malownicze ścieżki zachęcają do biegania i przyciągają spor-

towców z okolicy.

Rokrocznie odbywa się tutaj „Bieg przełajowy im. Jerzego Łaskawca”.

W tym roku już po raz trzynasty spotkaliśmy się na starcie i mecie 

biegu współorganizowanego  z Sołtysem i Radą Solecką Hutek, 

Samorządowym Zespołem Oświaty i Wychowania w Bolesławiu, 

Centrum Kultury w Bolesławiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Bolesławiu oraz Stowarzyszeniem „Achilles Inerna-

tional Poland”. To ważne  sportowe wydarzenie przebiegało pod 

patronatem Wójta Gminy Bolesław, Starosty Olkuskiego i Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławiu  

z udziałem Wiceministra Sportu i Turystyki Jacka Osucha. Cel był 

jeden - bieg miał połączyć sportową pasję z dbałością o pamięć i hi-

storię naszego regionu. Przypomnijmy, iż śp. wójt Jerzy Łaskawiec, 

którego imię upamiętnia bieg, będąc przewodniczącym  Rady Miej-

skiej Bukowna, doprowadził w 1991 roku do rozdziału gminy Bu-

kowno i Bolesław. W latach 1991-1995 pełnił funkcję pierwszego 

wójta gminy Bolesław po tym podziale. 

Uczestnicy biegu przebiegli trzykilometrową trasę. Sportowcom i kibi-

com zagrała Orkiestra ZGH Bolesław.

Gratulacje dla najlepszych zawodników, wśród których znaleźli się: 

Kategoria I (rocznik 2012 i młodsi) 

Chłopcy: I – Michał Zagadło, II – Igor Kocot,  

III – Tadeusz Pichlak (najmłodszy uczestnik biegu)

Kategoria II ( 2010-2011) 

Chłopcy: I – Krzysztof Prychodko, II – Kacper Skręt 

Dziewczęta: I – Zuzanna Drabek, II - Barbara Michalik,  

III – Martyna Pichlak

Kategoria III (2008-2009) 

Chłopcy: I – Patryk Rychlik, II – Bartosz Ćwik,  

III – Igor Warwas 

Dziewczęta: I – Roksana Kurek, II – Maja Labisko,  

III – Oliwia Ćwik

Kategoria IV (2006-2007) 

Chłopcy: I – Bartosz Drynda, II – Kacper Piętka,  

III – Janusz Wojna 

Dziewczęta: I – Magdalena Wojna, II – Julia Wójcicka,  

III – Zofia Pichlak

Kategoria V (2004-2005) 

Chłopcy: I – Szymon Mistela 

Dziewczęta: I – Weronika Mistela

Kategoria VI (2003-2000) 

Chłopcy: I – Marcel Gara, II – Szymon Stypa,  

III – Miłosz Sojka 

Dziewczęta: I – Anna Materka, II – Aleksandra Rusek,  

III – Natalia Nowicka

Kategoria VII Dorośli 

Mężczyźni: I – Tomasz Kowalkowski, II – Marek Maciejew-

ski, III – Marcin Pęgiel 

Kobiety: I – Dorota Cieśla, II – Zofia Czerniak,  

III – Sylwia Machura

Kategoria VIII Niepełnosprawni 

Mężczyźni: I – Łukasz Gancarz, II – Edward Piętka,  

III – Tomasz Gola 

Kobiety: I – Anna Wodańska, II – Natalia Czerniak,  

III – Justyna Dłubacz

Wielu amatorów aktywności fizycznej jest zdania, iż „aby osiągnąć suk-

ces, pierwsze co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy”. 

Zatem, drogi czytelniku „BP”- wszystko przed Tobą. Następny bieg 

już za rok! 3-kilometrowa trasa czeka na Ciebie i Twoją rodzinę oraz 

znajomych.   

BBB

Obecny na biegu wiceminister sportu, pan Jacek Osuch, zauważył i bardzo wysoko ocenił niewido-

mą zawodniczkę Jadwigę Graczy. 

W organizację biegu w Hutkach włączył się Achilles International Poland z wieloletnim prezesem 

Stanisławem Staroniem z Lasek. Nowojorską organizację i jej twórcę, Dicka Trauma, reprezentowała 

pani Halina Koralewska - ambasador 5-milowego biegu ”Hope & Possibility”. 



Bolesławskie Prezentacje  ∠  08/2019 (211)

| 5 

Wieści z gminy
POCZTA MA NOWĄ SIEDZIBĘ

Od 3 września 2019 roku zmieniła się lokalizacja Poczty Polskiej 

w Bolesławiu. Znajduje się w nowo wyremontowanych i specjalnie 

dostosowanych do obecnych standardów pomieszczeniach przy ul. 

Głównej (naprzeciwko dotychczasowej siedziby urzędu pocztowe-

go).

PODWYŻKI CEN ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
1 października 2019 roku nastąpi podwyżka cen za odbiór odpadów 

komunalnych. O jej przyczynach pisaliśmy w ostatnim numerze 

Bolesławskich Prezentacji. Koszt odbioru odpadów w gminie Bo-

lesław to 12,00 zł na mieszkańca za odpady segregowane i 24,00 zł 

za odpady niesegregowane. Stawka została obliczona z uwzględnie-

niem liczby mieszkańców, ponoszonych przez gminę kosztów od-

bioru i zagospodarowania odpadów oraz związanych z tym kosztów 

administracyjnych. 

Dla porównania w gminie Olkusz cena za odbiór odpadów segre-

gowanych wzrośnie do 22,00 zł, a niesegregowanych do 44,00 zł na 

mieszkańca. W gminie Klucze odpowiednio - 17,50 zł i 35,00 zł. 

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
przebudowa ulicy Osadowej i Głównej
30.08.2019 r. rozpoczęła się przebudowa ciągu dróg powia-

towych: odcinka ul. Głównej i ul. Osadowej w miejscowości 

Bolesław. W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia, 

oświetlenie, powstanie chodnik oraz ścieżka rowerowa. Koszt 

inwestycji to ponad 8,5 mln. Zadanie - realizowane przez po-

wiat olkuski - jest współfinansowane w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych. Planowo inwestycja ma się zakończyć w maju 

przyszłego roku. 

budowa łącznika Wyzwolenia – Ponikowska w Bolesławiu
1 539 157,20 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych (tj. 80% kosztów całej inwestycji) otrzyma gmina Bo-

lesław na budowę drogi gminnej będącej połączeniem ulicy 

Wyzwolenia z ulicą Ponikowską. 

przebudowa ul. Laskowskiej i Bolesławskiej
W ciągu trzech najbliższych lat nastąpi też przebudowa ciągu 

dróg powiatowych (tj. ul. Laskowskiej w Bolesławiu i ul. Bo-

lesławskiej w Kolonii), na którą powiat olkuski pozyskał 50% 

dofinansowania. Trzyletnia inwestycja zakończy się w 2021 

roku.  

Zmiany w Zespole w Podlipiu

N
owe sale lekcyjne, oświetlenie, drzwi, wyposażenie - rok szkol-

ny uczniowie Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Podlipiu 

rozpoczęli w odnowionej placówce. 

Zgodnie z obietnicą Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskie-

go przeprowadzono gruntowny remont sali gimnastycznej, pomiesz-

czeń przebieralni dziewcząt i chłopców oraz przylegających do nich 

sanitariatów. Prace za blisko170 tys. sfinansowano z budżetu gminy.

Z środków finansowych Zespołu wyremontowano sale przedszkol-

ne (pomalowano toalety,  zakupiono szafki do szatni, drzwi do sal, 

dywany i nowe oświetlenie) i salę pierwszoklasistów (pomalowano 

klasę, zakupiono nowe ławki, krzesła i dywan). Powstała klasopra-

cownia językowa wyposażona w nowoczesny sprzęt i oprogramo-

wanie komputerowe, które mają ułatwić efektywną naukę języka 

angielskiego uczniom Zespołu. W czasie remontu nie zapomniano 

o pracownikach szkoły. Odnowiono pokój intendenta (pomalowa-

no ściany, zakupiono nowe meble, wykładzinę i oświetlenie), gabinet 

logopedyczny, świetlicę i pokój nauczycielski. Kuchnię wyposażono 

w pojemnik termoizolacyjny, a stołówkę w zmywarkę gastronomicz-

ną. Uzupełniono zbiory biblioteczne oraz rozbudowano i zmoderni-

zowano sieć monitoringu.

„Zakres prowadzonych prac jest niezwykle szeroki i... - jak zapowiada 

Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Podlipiu Pani Aneta 

De Gregorio – to jeszcze nie koniec zmian. Nasza szkoła zmienia się 

nieustannie, by sprostać wymaganiom XXI wieku i oczekiwaniom 

naszych podopiecznych”.   

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Podlipiu
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Remiza wczoraj i dziś
„Zakończył się kompleksowy remont sali głównej naszej strażnicy. 

Dziękujemy Panu Wójtowi, Przewodniczącej Rady Gminy i wszystkim 

Radnym za przekazanie środków finansowych na ten cel. W niedłu-

gim czasie również nasza kuchnia zyska nowe wyposażenie zakupione 

ze środków funduszu soleckiego, za co dziękujemy Pani Sołtys i Radzie 

Sołeckiej. Dziękujemy także Prezesowi OSP za nadzór nad pracami.” - 

mówią bolesławscy druhowie.

Budynek remizy OSP jest bardzo charakterystycznym obiektem Bo-

lesławia. Stoi u zbiegu ulic Głównej i Laskowskiej. Decyzję o budowie 

strażnicy podjęto w czerwcu 1912 roku, a już rok później oddano ją do 

użytku. Remiza przez wiele lat  pełniła rolę miejscowego domu kultury. 

Tutaj przechowywano sprzęt pożarniczy, ale i organizowano zabawy, 

przedstawienia teatralne, odczyty czy zebrania lokalnej społeczności. 

To tutaj gościł generał Józef Haller, jeden z najwybitniejszych polskich 

dowódców. Tutaj też swe obrazy prezentowała malarka Maria Płonow-

ska. Ten ważny dla mieszkańców Bolesławia budynek odzyskuje swój 

dawny blask. 

Przypomnijmy, iż:
Z okazji niedawnego 110-lecia powstania w Bolesławiu Ochotniczej 

Straży Ogniowej (1907r .)

wymieniono dach remizy, wyremontowano wieżę, wykonano ter-

momodernizację elewacji i docieplenie fundamentów, wymieniono 

bramy garażowe i drzwi. Wstawiono wówczas nowe okno weneckie 

- takie jak z 1913 roku. Zmodernizowano kotłownię oraz wymie-

niono instalację centralnego ogrzewania.

W 2018 roku

wyremontowano salę dla orkiestry, położono płytki, pomalowano 

ściany, powstała nowa zabudowa szaf na instrumenty. Inicjatywę 

tę wsparła finansowo Fundacja ZGH. Z funduszów pozyskanych 

z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej częściowo wyre-

montowano garaż, na jego ścianach położono płytki.

W 2019 roku 

zdemontowano dotychczasowe posadzki (lastriko, parkiet, płytki) 

w sali głównej. Wykonano parkiet dębowy, kolorystycznie dobrany 

do istniejącego sufitu kasetonowego. Zdjęto boazerię. Wyrównano 

i pomalowano ściany. Wyczyszczono drewniane sufity, które świet-

nie współgrają z zamontowanymi na ścianach i wokół okien „drew-

nianymi koronkami”. 

Koszt powyższego remontu zamknął się w kwocie: 158.618,06 zł.

Dzięki udziałowi w projekcie grantowym pn. „Strażacka scena sposo-

bem na powrót do tradycji” do sali głównej powróciła scena. Nad nią za-

wiśnie niebawem podwójna kurtyna. Pojawią się krzesła, kolorystycznie 

nawiązujące do nowego wystroju sali. Projektor i ekran przenośny będą 

wykorzystywane podczas spotkań z lokalną społecznością w ramach 

projektu, podczas szkoleń i pokazów z zakresu ochrony przeciwpożaro-

wej oraz pozostałych działań, które będą tu realizowane.   

Działanie pt. „Strażacka scena sposobem na powrót do tradycji” współ-

finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

Rzecz Obszarów Wiejskich otrzymanych w ramach projektu granto-

wego pt.: „Stworzenie oraz rozwój infrastruktury służącej aktywizacji 

mieszkańców obszaru LGD „Nad Białą Przemszą” i zapobieganiu ne-

gatywnym zjawiskom w sferze społecznej” realizowanego w ramach 

Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cały projekt opiewa na kwotę blisko 50 tys. zł

*
Nasi strażacy-ochotnicy swoją postawą udowadniają, że w sytuacji za-

grożenia zawsze możemy na nich liczyć. Przez 365 dni roku, o każdej 

porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc. Powyższe inwestycje z pewno-

ścią przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i jakości ich  pracy oraz 

wypoczynku. W pełni na to zasłużyli.   

BBB

Działanie pt. „Strażacka scena sposobem na powrót do tradycji” współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.: „Stworzenie oraz rozwój infrastruktury służącej 
aktywizacji mieszkańców obszaru LGD „Nad Białą Przemszą” i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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 Korony i mosty porcelanowe 
 Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
 
 Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

Gabinet jest zaopatrzony w RTG punktowy i mikroskop 

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

P
rezentujemy Państwu kolejną ważną 

postać z historii Polski. Stanisław Sta-

szic swego czasu przechadzał się po 

ziemi olkuskiej. 28 czerwca 1798 roku 

w wędrówce tyleż krajoznawczej co badaw-

czej, Stanisław Staszic dotarł do Bolesławia.

Stanisław Wawrzyniec Staszic

     Urodził się w 1755 w Pile. Ukończył szkołę 

parafialną, a następnie poznańską szkołę śred-

nią i seminarium duchowne tamże. Po uzyska-

niu święceń kapłańskich w 1778 roku, Staszic 

wyjechał na studia do Paryża, gdzie zgłębiał 

nauki przyrodnicze. Odbył też wtedy podróż 

do Włoch. W 1781 roku, po powrocie do kraju, 

został wychowawcą dzieci Andrzeja Zamoy-

skiego. W 1782 otrzymał doktorat obojga praw 

Akademii Zamojskiej i tamtejszą katedrę języka 

francuskiego. Miał bardzo krytyczny stosunek 

do Żydów. W traktacie politycznym Przestrogi 

dla Polski, opublikowanym w 1790 roku, nazy-

wał Żydów „naszego kraju letnią i zimową szarańczą”. Po 1815 roku 

jego antysemityzm przybrał formy bardzo ostre, pisał, że Żydzi są naj-

większym nieszczęściem Rzeczypospolitej. Negatywnie oceniał Tal-

mud, sądził, że należy zastąpić Judaizm nową religią Mozaizmem.

     Staszic aktywnie uczestniczył w obradach Sejmu Czteroletniego – 

był żarliwym zwolennikiem wprowadzania reform. Nasilił działalność 

naukową oraz polityczną. W latach 1808 – 1826 był prezesem war-

szawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Staszic był pionierem spół-

dzielczości, pisarzem politycznym i publicystą, filozofem i tłumaczem, 

wolnomularzem, przyrodnikiem: geografem i geologiem. W 1808 

roku został członkiem Izby Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego, od 

1809 roku ministrem stanu Księstwa Warszawskiego, w 1810 roku 

mianowany radcą stanu Księstwa Warszawskiego, w latach 1818-1824 

był zastępcą ministra oświaty Królestwa Polskiego, a od 1824 roku 

ministrem stanu Królestwa Polskiego. Założył Kielecką Szkołę Aka-

demiczno-Górniczą oraz Instytut Agronomiczny zlokalizowany na 

Marymoncie. Został sławnym autorem prac geologicznych i geogra-

ficznych. 

     Staszic był jednym z czołowych reformatorów i uczonych polskiego 

oświecenia. Działał na rzecz poprawy położenia chłopów. Zwolennik 

gruntownych reform systemowych w I Rzeczypospolitej, w okre-

sie Sejmu Wielkiego wspierał piórem zmiany przeprowadzane przez 

parlament. Odegrał ważną rolę w rozwoju przemysłu, działając jako 

geolog i badacz natury. Przygotował wówczas plan rozbudowy Sta-

ropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wznowił eksploatację węgla 

kamiennego ze złoża Reden na terenie Dąbrowy Górniczej. Z inicja-

tywy monarchy Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1779 roku zo-

stała zawiązana spółka akcyjna, mająca na celu 

uruchomienie kopalń olkuskich. Staszic podjął 

próbę odbudowy tychże kopalń. Dostarczany 

do zagłębiowskich hut galman wydobywano 

w olkuskich kopalniach, równocześnie zbierano 

tenże na starych wyrobiskach i hałdach. Prowa-

dzono poszukiwania nowych złóż na zachód od 

Olkusza. W końcu czerwca 1798 roku, Staszic 

rozpoczął szereg podróży krajoznawczych po 

ziemiach Małopolski. Wyruszył z Krakowa do 

Olkusza. Podobnie jak wcześniej interesowało 

go ukształtowanie terenu, a także liczne ko-

palnie występujące w tym regionie. W kwestii 

organizacji pracy zaznaczał, iż górnicy pracują 

na zasadzie pańszczyzny. Po przybyciu do Olku-

sza odnotował smutny krajobraz porzuconych 

kopalń ołowiu i nadmienił o nieudanej próbie 

reaktywowania procesu wydobycia tego metalu 

za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Dalej podążył do Pieskowej Skały. Charakte-

rystyczną cechą jego relacji z tych wypraw był 

inwentarzowy sposób opisu kolejnych miejscowości. Jednakże głów-

ną atrakcją tego wypadu badawczego była penetracja systemu jaskiń 

w okolicach Ojcowa. 

     Staszic był zapalonym propagatorem turystyki górskiej, bywał sys-

tematycznie w Tatrach i doceniał walory gór. W 1805 roku podczas 

wyprawy geologicznej w Tatry wszedł na Krywań i Łomnicę (było to 

pierwsze wejście na szczyt).

   Nie można zapomnieć, że Staszic był księdzem katolickim. Jednak 

przez niemal 20 ostatnich lat życia nie podejmował posługi o charakte-

rze duszpasterskim i nie nosił również sutanny. W swoim testamencie 

Staszic zapisał spore sumy na ośrodki społeczne i instytucje charyta-

tywne. Jego spadkobiercami byli m.in. Warszawski Instytut Głucho-

niemych, wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, stołeczne 

szpitale oraz przytulisko dla ubogich.

     Stanisław Staszic został patronem wielu kopalń, ulic czy placówek 

edukacyjnych w Polsce. Wśród nich jest Szkoła Podstawowa imienia 

Stanisława Staszica w Bolesławiu. 

       Staszic zmarł 20 stycznia w 1826 w Warszawie, został pochowany 

na Bielanach – w kościele Kamedułów. Jego pogrzeb stał się wielką ma-

nifestacją, żegnało go przynajmniej 14 tysięcy żałobników. 

 dr Tomasz Sawicki
Literatura:
A. Kucharski, ,,Krajowe podróże Stanisława Staszica (1789-1799).

M. Czeppe, Z. J. Wójcik, ,,Stanisław Wawrzyniec Staszic 1755-1826”, IPSB.

Z. Wójcik, Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Stanisława Staszica, [w:] Wójcik, Zbi-

gniew: Stanisław Staszic, Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB,

H. Wiktor: Bibliografia o Stanisławie Staszicu, [w:] Stanisław Staszic, księga zbiorowa  

pod red. Zygmunta Kukulskiego.

  Stanisław Staszic (1755-1826)
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Pisane na paragonie

„Bolesław jak malowany” pod takim hasłem grupa „Two-

rzące bez granic” zwiedza najpiękniejsze zakątki gminy 

Bolesław i utrwala je na  płótnie.

O
brazy przedstawiają zarówno godne uwagi pejzaże, zabytki 

architektury przemysłowej, ale i pozornie zwyczajne budyn-

ki. Widać, jak pielęgnuje się u nas to, co tradycyjne, wpisane 

w historię okolicy. Widać także, że ludzie odpowiedzialni za 

lokalną architekturę, plan jej zagospodarowania, nie boją się nowo-

czesnych, pełnych świeżości rozwiązań.

Są duże, znane, bardzo piękne miasta. Ale są i takie, które zaczynają 

wyglądać tak, jakby ktoś wysypał olbrzymie pudło z klockami i pousta-

wiał je ciasno, po omacku,  byle gdzie i byle jak.

Będąc ostatnio,  po wielu latach nieobecności, w takim wielkim mie-

ście (którego nazwy nie wymienię, by nie urazić jego mieszkańców), 

zauważyłam wielką ciasnotę, natłok wszystkiego, nadmierne wykorzy-

stanie każdego wolnego miejsca.

Jak mawia moja babcia Józefa: „Umiar świadczy o Twojej klasie”. Brak 

umiaru w umieszczaniu wszędzie budynków odbiera przestrzeni klasę.

Kochani! Świat teraz zrobił się wielką globalną wioską. Stoi dla nas 

otworem.

Jeździmy w dalekie kraje, zwiedzamy wielkie miasta. Czasem jednak 

warto - między przesiadką z samolotu do auta – wybrać się na mały 

spacer i dostrzec rzeczy, które są dla nas niedostępne na własne żądanie.

Po kilku tygodniach urlopowej nieobecności zachwyciła mnie nowa 

poczta, lśniące wnętrze budynku remizy OSP w Bolesławiu.

Dostrzegłam na nowo przejrzystą harmonię architektoniczną nasze-

go terenu, gdzie wszystko ma swoje miejsce. Zaczyna być po prostu 

bardziej przejrzyście i na miarę czasów.

Jako mieszkanka cieszę się z tych zmian i dziwię się tym, którzy 

wciąż tylko narzekają. Ludzie, błagam! Opamiętajcie się!

Czytałam kiedyś o tym, że narzekanie jest ułudą działania. Nieste-

ty wielu z nas wydaje się, że jak ponarzekamy, to już coś zrobiliśmy. 

Niestety, nie jest to prawdą. Prawie każdy w teorii zrobiłby 

wszystko lepiej, szybciej, taniej, inaczej ect. Najczęściej jednak 

tylko… językiem.  

Najlepiej, by każdy, kto chce zmieniać wszystko i wszystkich (nawet 

to, co już zrobione), niech zacznie od własnego podwórka. Bo, nie-

stety, często jest tak, że ktoś ma niewypielony klomb przydomowy, 

za to wiele pomysłów na publiczne ogrody.

Zachęcam Was do jesiennych spacerów, by przekonać się, że to 

co prezentujemy w „BP”, nie jest jakąś wymyśloną, wyrwaną 

z kontekstu historyjką. „Bolesławskie Prezentacje” starają się już 

równo od 20 lat prezentować to, co warte uwagi, co dobre i war-

te zapamiętania. 

Bolesław się zmienia. Szacunek oddaje się historii tej ziemi i jej 

mieszkańcom, nie zapominając, że jesteśmy częścią Europy.

I pamiętajcie: „Bez korzeni nie ma skrzydeł”.

Poznajcie swoje korzenie, a uskrzydli Was pewność, że…

Bolesław naprawdę jest jak malowany.

Beata Bazan-Bagrowska

PS. Wystawę prac „Bolesław jak malowany” będzie można obejrzeć 

jesienią w Domu Opieki „Eden” w Laskach oraz 18 października 

o godz.17.00 w bolesławskim dworze - siedzibie Centrum Kultury 

im .Marii Płonowskiej w Bolesławiu.   

Zawody spławikowe  
o Puchar Wójta Gminy Bolesław

W niedzielę 18 sierpnia na stawach w Laskach odbyły się Zawody 

Spławikowe Koła PZW 119 o  Puchar Wójta Gminy Bolesław, 

w których brało udział 30 wędkarzy.

Najlepszym zawodnikiem okazał się Rafał Pielka, drugie miejsce zdo-

był Kazimierz Bazan, trzecie - Tomasz Pietras, a czwarte - Andrzej 

Pietras.

Puchary wręczył Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

Gratulujemy!   
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Informujemy, iż nadal istnieje możliwości wzięcia udziału w projekcie pn: 
”
Wymiana przestarzałych kotłów 

na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” 
współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji jest złożenie ankiety w 

Urzędzie Gminy w Bolesławiu, na podstawie której zostanie prze-

prowadzona bezpłatna ocena energetyczna budynku. Dopiero po 

przeprowadzeniu oceny mieszkaniec podejmuje decyzję dotyczącą 

uczestnictwa w projekcie.

Dotacje przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXVII/360/2017 

Rady Gminy Bolesław z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu dofinansowania wymiany nieekologicznych, opalanych wę-

glem urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Pro-

jektu pn. „Wymiana przestarzałych kotłów na ekologiczne kotły zasilane 

paliwem stałym w Gminach Bukowno, Klucze i Bolesław” finansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020”, zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/383/2018 Rady 

Gminy Bolesław z dnia 22 lutego 2018 r.

Wysokość dotacji jest ustalana na podstawie wskazanej w audycie 

mocy źródła ciepła, które powinno zostać zainstalowane w bu-

dynku. 

Kwota dotacji nie może przekroczyć 8 tys. złotych (brutto). Dodat-

kowo istnieje możliwość uzyskania dotacji na zakup, modernizację, 

montaż instalacji wewnętrznej w nieruchomości (jeżeli taka koniecz-

ność wynika z audytu energetycznego) w wysokości 400 zł (brutto). 

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 8 400 zł (brutto).

Jednocześnie informujemy, iż w projekcie może wziąć udział jeszcze 

tylko 30 osób. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data wpływu 

ankiety.

Ankiety dostępne są na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.

pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław: 32-329 Bolesław ul. 

Główna 58 (pok. nr 7). 

Wypełniony druk ankiety należy złożyć w Urzędu Gminy Bolesław.  

Osoba do kontaktu:  

Ekodoradca Gminy Bolesław, Tel. (32) 6424-501 wew. 208 

E-mail: ekodoradca@gminaboleslaw.pl 

Jakie zbiory taki chleb…

D
ożynki to największe święto nie tylko rolnika, ale każdego, 

kto sieje wszelako na rodzinnej ziemi. Udział w nich jest 

wyrazem lokalnego patriotyzmu, podkreśleniem związku 

z miejscem, w którym mieszkamy, troską o ziemię, rodzinę 

i przyszłość narodu.

W sobotę 14 września 2019 roku w przydworskim parku w Krzykaw-

ce można było posmakować świeżego chleba oraz dobrze pielęgnowa-

nej i przekazywanej tradycji. Samo słowo  „dożynki” kojarzy się  wielu 

z podsumowaniem całorocznej ciężkiej pracy rolnika. Nasza gmina 

jest bardziej przemysłowa niż rolnicza, rolników ubywa, jakby praca 

na roli była bardziej dla osób starszych. Trudno o nowych, młodych 

ludzi, którzy prowadziliby gospodarstwo rolne, hodowali zwierzęta 

czy uprawiali pola. Dlatego z tym większym szacunkiem należy spoj-

rzeć na święto wszystkich tych, którzy sieją dobro na rzecz lokalnej 

społeczności i dobre owoce swej pracy zbierają.

Dożynki to jednak nie tylko świętowanie zakończenia zbiorów, ale 

także konkurs i rywalizacja o tytuł najpiękniejszego wieńca dożynko-

wego. To nie tylko symbol żniw, ale również plon ziemi i naszych rąk. 

To święto to nie tylko podziękowanie dla rolników za trud i ciężką 

pracę na roli, ale też okazja do spotkania i dobrej zabawy przy dźwię-
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kach muzyki ludowej i rozrywkowej, połączonej z wieloma niespo-

dziankami.

Dożynkowa impreza tradycyjnie obfitowała w atrakcje dla całych 

rodzin. 

Uwagę wszystkich przykuła rozśpiewana i roztańczona scena, a na niej 

występy członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z Krzykawki i Krzykawy, 

dzieci z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie oraz Big Bandu 

All Dęte. Gwiazdą tegorocznej imprezy był zespół Baciary. To  najlepszy 

zespół rozrywkowy na Podhalu. Mistrzowsko łączy wspaniałą  muzykę 

taneczną i folklor góralski. Wspólny śpiew i taniec przy dźwiękach gó-

ralskiej muzyki wspaniale zintegrował uczestników gminnych dożynek.

Podczas nich można też było zasmakować przepysznych potraw regio-

nalnych, przygotowanych przez nasze niezawodne gospodynie z Kół  

Gospodyń Wiejskich. Zainteresowaniem cieszyły się stoiska hodowców 

gołębi pocztowych oraz pszczelarzy. Miłą niespodzianką była degustacja 

produktu lokalnego serwowanego przez Lokalną Grupę Działania.

Jak zawsze największą frajdę miały dzieci, dla których przygotowano 

mnóstwo atrakcji. Na zakończenie wydarzenia zorganizowano  wielo-

pokoleniową zabawę taneczną. Jak widać, dożynkowa tradycja w gmi-

nie Bolesław jest ciągle  silna i ważna. 

Jak co roku – zgodnie z tradycją – jedną z najważniejszych ról pełnią 

tam Starostowie Dożynek, którzy uczestniczyli w obrzędach. W tym 

roku byli to: Barbara Molęda i Krzysztof Szyguła.

Serdeczne słowa dla organizatorów: Wójta Gminy Bolesław Krzysz-

tofa Dudzińskiego, Centrum Kultury w Bolesławiu, Kół Gospodyń 

Wiejskich Krzykawka i Krzykawa oraz wszystkich gości, którzy tak 

licznie dopisali.  

Beata Bazan-Bagrowska
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BOLESŁAW – MAŁOPOLSKA GMINA PRZYJAZNA SENIOROM 

W 
styczniu 2018 roku z inicjatywy Wójta Krzysztofa Du-

dzińskiego gmina Bolesław przystąpiła do lokalnej edycji 

Ogólnopolskiej Karty Seniora. To ukłon w stronę miesz-

kańców, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzięki karcie se-

niorzy z całej Polski korzystają ze specjalnych  ofert przygotowanych 

przez firmy, które przystąpiły do programu.  

Na liście firm honorujących karty są m.in.: sanatoria, ośrodki zdro-

wotno-medyczne, instytucje kulturalne - kina, teatry i muzea, hotele, 

gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, salony optyczne. Szczegóło-

wy wykaz można znaleźć poniżej www.glosseniora.plSeniorzy (60+) z 

gminy Bolesław mogą bezpłatnie otrzymać kartę w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bolesławiu. Potrzebne jest tylko złożenie stosow-

nego wniosku.  Właśnie liczba wydanych Kart Seniora w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca oraz liczba pozyskanych firm i przedsiębiorców 

były głównymi kryteriami rankingu miast i gmin przyjaznych senio-

rom. Organizatorzy VI Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie 

podczas uroczystej gali przyznali naszej gminie III miejsce i specjalną 

statuetkę Małopolska Gmina Przyjazna Seniorom. To wielkie wyróż-

nienie to zasługa kierownika i pracowników GOPS-u w Bolesławiu, 

którzy aktywnie włączyli się w działania na rzecz naszych najstarszych 

mieszkańców.   

Bolesław Ujków Nowy

Krzykawka Bolesław

Międzygórze Ćmielówka

Sportowo, sołecko, kulinarnie i kolorowo - tak w skró-

cie można określić festyny sołeckie, jakie odbyły się 

dzięki współpracy Sołtysów, Rad Sołeckich i Centrum 

Kultury w Bolesławiu. Wspólnie biesiadowali i bawili się 

dorośli i dzieci, sąsiedzi oraz zaproszeni goście.

Poniżej fotografie z Międzygórza, Bolesławia,  

Ujkowa Nowego i Krzykawki.   


