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Wakacyjne remonty

O

kres letni to czas realizacji zaplanowanych inwestycji.
W tym roku największe z nich mają miejsce w placówkach
oświatowych. Po budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

w Krzykawie, który przeszedł duży remont w ubiegłym roku, przyszedł czas na Bolesław, Podlipie i Laski.
W budynku Przedszkola w Bolesławiu wymieniono posadzkę
w dwóch salach zajęć, gabinecie specjalistycznym i jadalni. Stary,
wysłużony parkiet, został zastąpiony nowoczesną wykładziną. Dodatkowo, wykonano remonty w ramach bieżącej konserwacji, tj.
wymalowano dwie sale na górnym korytarzu i naprawiono schody
wejściowe do budynku.
W przedszkolu w Laskach (po wykonaniu projektu i uzyskaniu
stosownych pozwoleń) połączono dwa pomieszczenia, dzięki czemu
powstała wygodna i przestronna sala zajęć. Dzieci będą z niej korzystać już od 1 września.
Zakres remontów w Szkole Podstawowej w Bolesławiu i Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Podlipiu jest na tyle duży, że roboty – zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami - będą się
odbywać jeszcze przez kilka tygodni. Prace rozplanowano tak, by
skumulować ich jak najwięcej w czasie, kiedy w budynkach oświatowych nie odbywają się zajęcia. Najbardziej kosztowną i pracochłonną pracą była wymiana okien. W Podlipiu wymieniono okna
w całym budynku Zespołu (117 sztuk), w Szkole Podstawowej w Bolesławiu, w starym budynku szkoły oraz zapleczu i małej sali gimnastycznej (156 sztuk). W Podlipiu wymieniono ponadto instalację c.o.
w całym budynku. Obecnie trwa montaż nowego kotła gazowego.
W Bolesławiu nowa instalacja c.o. powstała w zapleczu szatni i sali
gimnastycznej. W starej części szkoły wykonano ponadto oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, a także prace budowlane oraz instalatorskie wynikające z przepisów przeciwpożarowych.
Korzystając z letniej aury, ﬁrmy budowlane wykonywały szereg
prac na zewnątrz budynków: izolację przeciwwilgociową, drenaż,
ocieplenie ścian czy wymianę dachu. Zakończenie robót zaplanowane jest późną jesienią. Wtedy oba budynki będziemy oglądać w pełnej krasie.
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Równocześnie z placówkami oświatowymi remontowany jest

Nowa kładka przy ulicy Kopalnianej prowadząca do Otwartej

budynek Domu Wiejskiego w Ujkowie Nowym. Wymiana pokrycia

Strefy Aktywności przy „Orliku” służy już amatorom sporu i rekre-

dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie i izo-

acji. Jej budowa znacznie usprawniła komunikację do obiektów

lacja fundamentów, ocieplenie elewacji budynku i poddasza, wy-

sportowych znajdujących się w tej części Bolesławia.

konanie tynków zewnętrznych to roboty wykonane na zewnątrz.
Dodatkowo przebudowano kotłownię gazową i wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano instalacje elektryczne, a także wykonano instalację fotowoltaiczną i odgromową.

Trwa budowa obwodnicy Bolesławia. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą jej zakończenie planowane jest jeszcze w tym
roku. Oto zdjęcia z trwającej inwestycji.

Zakończyła się budowa nowego oświetlenia w rejonie skrzyżowania przy placu po starej remizie w Krzykawce. Dodatkowo na
jeden z słupów oświetleniowych została założona nowa, elektroniczna syrena alarmowa, która zastąpiła starą, umieszoną na metalowym maszcie.

Niebawem rozpoczną się kolejne zaplanowane inwestycje: budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Bolesławiu, modernizacja kotłowni w remizie OSP w Krzykawie oraz modernizacja
boiska wielofunkcyjnego i budowa trybun przy boisku piłkarskim
w Laskach.
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AKTYWNE LATO 2022:
XX Turniej Siatkówki
w Hutkach

Finał uświetnili swą obecnością: Patron Turnieju Wójt Gminy
Bolesław Krzysztof Dudziński, sołtys Hutek Paulina Nowicka, dyrektor Centrum Kultury Barbara Rzońca oraz pełnomocnik wójta
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Katarzyna Kurek
oraz goście honorowi: najbliżsi Ewy Książek – Imielskiej, której imię
nosi Turniej. To piękna tradycja pamięci o wieloletniej kierowniczce
Działu Administracji i Organizacji Imprez w Centrum Kultury im.
Marii Płonowskiej w Bolesławiu.

„To jest uroda siatkówki. Nie możesz się załamać, gdy przegry-

To była prawdziwa uczta dla wszystkich, którzy kochają siatkówkę.

wasz. Nie możesz przestać grać, gdy prowadzisz…” (W. Drzyzga)

I miejsce w Turnieju wywalczyła drużyna KUMPLE, drugie - PĘDZĄCE GWOŹDZIE ZAGŁADY, trzecie KKS, czwarte OLD BOYE,

G

orąca atmosfera, wielkie sportowe emocje, rywalizacja na

piąte ILLEGAL94.

najwyższym poziomie, łzy szczęścia i gorycz porażki. Tak

Wszystkim zawodnikom gratulujemy! Wszak jak głosi stare przysło-

wyglądał jubileuszowy XX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar

wie: Do gotowania trzeba mieć serce, tak samo jak do siatkówki.

Sołtysa Hutek, który odbył się 30 lipca 2022 roku w Hutkach.
Organizatorzy: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu oraz Sołtys i Rada Sołecka Hutek stanęli na wysokości zadania.
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Blask
dworu

P

o raz 22. w staropolskim dworku
w Krzykawce odbył Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski,

w tym roku pod nazwą: "Blask dworu".
Plenery malarskie organizowane przez
Centrum Kultury to znakomita okazja do
twórczego rozwoju, aktywnego wypoczynku w pięknym otoczeniu oraz integracji ze

Rzońca, Agnieszka Sroka, Dagmara Tupiec,

Kultury: Kultura - Interwencje, edycja 2022.

środowiskiem artystycznym. Artyści z Pol-

Karolina Wilk, Anna Wójcik, Magdalena

Plener odbył się pod patronatem Starosty

ski i spoza jej granic tworzyli wśród pach-

Ziemniak, Sergiusz Zub i Marta Zygmunt.

Olkuskiego Bogumiła Sobczyka i Wójta

nących krzykawskich łąk, zagajników, traw

Pragnęli podzielić się emocjami, inspiracja-

Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego.

i kwiatów. Uczestnicy pleneru mogli pra-

mi, przeżyciami, estetyką – po prostu sztuką.

Nad całością czuwała dyrektor Centrum

cować wybranymi technikami malarskimi

W trakcie 5 dni warsztatowych, pod okiem

Kultury w Bolesławiu Barbara Rzońca.

i rysunkowymi, dyskutować, spacerować

artystki - komisarza pleneru Iwony Sku-

Więcej niż słowa powiedzą obrazy. Zapra-

i integrować się.

pińskiej, tworzyli swe prace malarze

szamy do naszej fotorelacji.

W tym roku blask dworu uchwycili w swych

i rzeźbiarze. Efektem tych artystycznych

pracach tacy artyści jak: Paulina Buczek,

zmagań były dzieła, które mogliśmy po-

Andrzej Czarnota, Ewa Dychtoń, Natalia

dziwiać na wystawie poplenero-

Dymarska, Stanisława Jasiczek, Alicja Kra-

wej 8 lipca 2022.

wiec, Leszek Krzemień, Natalia Kwiecińska,

Projekt doﬁnansowano ze środ-

Barbara Lewandowska, Bernade a Pew-

ków Ministerstwa Kultury i Dzie-

niak, Edmund Pęgiel, Mariusz Połeć, Bożena

dzictwa Narodowego w ramach

Popiołek, Maryna Prokopchenko, Krzysztof

programu Narodowego Centrum

BBB
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Bolesław Zmysło zostanie upamiętniony

30

czerwca 2022 roku w kościele rzymskokatolickim w Bo-

chowane w Bolesławiu – nie wiadomo.

lesławiu odbył się symboliczny pogrzeb i pochówek

Nazwisko młodego żołnierza zostało jednak wymienione na ta-

w nowym miejscu doczesnych szczątków Bolesława

blicy pamiątkowej poświęconej poległym w wojnie polsko – bolsze-

Zmysło, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, pochowanego na

wickiej na Starym Cmentarzu w Olkuszu.
Śledząc poszukiwania życiorysu Bolesława Zmysło, znalazłem

cmentarzu przykościelnym, a ekshumowanego na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej (27 czerwca 2022 roku). Warto przybliżyć

na stronie sejmowej zamieszczoną korespondencję w jego sprawie.
Poniżej

czytelnikom Bolesławskich Prezentacji tę postać.

przytaczam

zapytanie

posłanki

Agnieszki

Ścigaj nr 6367 do ministra kultury i dziedzictwa narodoweBolesław Zmysło – urodził się w 1903, a zmarł w 1920 roku w wie-

go i ministra spraw zagranicznych (z datą wpływu 01.12.2017)

ku 17 lat. Jego mogiłę odkryli podczas porządkowania starego cmen-

w sprawie odbudowy pomnika nagrobnego Bolesława Zmysło, któ-

tarza w Bolesławiu Stanisław Nawara i Jan Ryszard Chojowski.

ry obecnie spoczywa na cmentarzu przy Rzymskokatolickiej Paraﬁi

O samym Bolesławie wiadomo niewiele. Podobno przez krótki

Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu:

czas rodzina Zmysłów mieszkała w Bolesławiu, potem przeprowa-

Szanowny Panie Ministrze,

dziła się do Olkusza. Z informacji uzyskanych od zamieszkałych

zwracam się do Pana Ministra, na podstawie art. 192 Regulami-

w Olkuszu skoligaconych z rodziną Zmysłów, państwa Kalińskich,

nu Sejmu RP, w związku z informacją przekazaną przez Pana Ma-

do których skierował mnie nieoceniony Józef Liszka, wynika, że Bo-

teusza Liszkę – Radnego Rady Powiatu Olkusz, który powiadomił

lesław Zmysło, pomagał zakładać piorunochron lub krzyż na iglicy

Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko

kościoła św. Andrzeja w Olkuszu. Niestety brak na ten temat wzmia-

Narodowi Polskiemu, iż na cmentarzu paraﬁalnym w Bolesławiu,

nek w kronice Paraﬁi św. Andrzeja.

pow. Olkusz znajduje się indywidualna mogiła żołnierza Wojska Pol-

Pewnym jest natomiast, że Bolesław był jednym z żołnierzy V
Batalionu Strzelców Olkuskich, który w 1919 r. wszedł w skład 9. Puł-

skiego Bolesława Zmysło, ur. w 1903 r., który poległ w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

ku Piechoty Legionów, jako jego III Batalion. Podobno jako nastola-

Pan Mateusz Liszka wskazuje, iż zwrócił się w dniu 24 lipca 2017 roku

tek uciekł z domu, ponieważ nie chciał mieszkać razem z macochą.

do Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Na-

Być może wtedy zaciągnął się do wojska.

rodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
w kwestii odbudowy pomnika nagrobnego Bolesława Zmysło, który
obecnie spoczywa na cmentarzu przy Rzymskokatolickiej Paraﬁi
Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła.
Z dotychczasowych informacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
wynika, iż zgodnie z „Listą strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli
w wojnach 1918–1920”, Warszawa 1934 r. „Zmysław Bolesław, szer. 9
p.p. leg. zmarł z chorób 03.02.1920 roku w miejscowości Krasław
(Łotwa)”. Jednocześnie zostało wskazane, iż IPN – KŚZpNP zwrócił
się w przedmiotowej sprawie do Ambasady RP w Łotwie, a w przypadku potwierdzenia, że Bolesław Zmysło został pochowany na ww.
cmentarzu, Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa deklaruje, iż
przeprowadzi niezbędne czynności po uzgodnieniu przedmiotowych
prac z Wojewodą Małopolskim.1
W odpowiedzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Gliński 22 grudnia 2017 r. napisał: Sprawa powyższa jest przed-

ÓÊÌ³ âĉ íÅ³ÓÌòÓÅÂòæÂ³ «ÓϜÅíÓͳͻͳͻϛ͵;ÓËßÌ³³©ČÂ³°;â-

miotem działań i wyjaśnień ze strony Biura Upamiętniania Walk

³ÌďþCæĉĄÌÓþĄ°...íÅ³ÓÌòͻϡVòÊÂòV³ °ÓíĄ= «³ÓÌďþϡ%ÓíÓ-

i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Oddziału Rewa-

«âĔþПĉ³Óâ°Ìâĉ ¿BĄÂ³

loryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Aktualnie trwają czyn-

W styczniu 1920 r. 9 Pułk Piechoty Legionów brał udział

ności sprawdzające, czy w mogile na cmentarzu w Bolesławiu koło

w walkach o wyzwolenie spod władzy bolszewików Inﬂant Pol-

Olkusza spoczywa faktycznie poległy żołnierz. Miejscowa gmina

skich w celu przekazania ich Łotwie. Na początku stycznia 1920 r.

nie posiada, niestety, żadnych danych pozwalających na weryﬁka-

żołnierze polscy i łotewscy walczyli o oswobodzenie Krasławia. Bo-

cję tego faktu. Obecnie władze wojewódzkie w Krakowie oczekują

lesław Zmysło zmarł 3 lutego 1920 r. w Krasławiu, prawdopodobnie

na odpowiedź z Archiwum Państwowego w Kielcach. W kontakcie

na skutek odniesionych ran. Miał 17 lat.
W jakich okolicznościach jego zwłoki zostały przewiezione i po-
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z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim pozostaje wspomniane Biu-

Zgodnie z przepisami szczątki doczesne należy pochować powtór-

ro Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN, które też sprawdza dane

nie w ciągu 72 godzin od zakończenia prac ekshumacyjnych i tak też

dotyczące miejsca pierwotnego pochowania tego żołnierza zmarłe-

się stało.

go w 1920 r. w Kraslavie na Łotwie.2 Z kolei sekretarz stanu w Mi-

W dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 16.00 odbyła się msza żałobna

nisterstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański informował,

przy udziale przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli IPN-

iż Ambasada RP w Rydze nie potwierdza obecności w miejscowych

-u oraz nielicznych mieszkańców.

archiwach dokumentów na temat zgonu Bolesława Zmysło. Należy jednak zauważyć, że do dnia dzisiejszego nie zachowała się ani
dokumentacja szpitala w Krasławiu z roku 1920, ani dokumenty
miejscowego kościoła katolickiego. Brakuje również jakichkolwiek
dokumentów z tego okresu w Oddziale Urzędu Stanu Cywilnego
w Krasławiu oraz w archiwach placówki.3
27 czerwca 2022 roku na starym cmentarzu w Bolesławiu odbyła
się ekshumacja szczątków wydobytych z mogiły Bolesława Zmysło.
Ekshumacja została przeprowadzona przez ﬁrmę archeologiczną INGWAR pod kierunkiem Igora Pieńkosa. Badania antropologiczne wykonała dr hab. Anita Szczepanek, prof. PAN. Przy szczątkach
odnaleziono fragmenty różańca, trzy medaliki oraz guzik.

Symboliczny pogrzeb Bolesława Zmysło w kościele rzymskokatolickim
w Bolesławiu 30 czerwca 2022 roku, fot. T. Sawicki

Mogiła Bolesława Zmysło, fot. T. Sawicki

Ekshumacja szczątków z mogiły Bolesława Zmysło na starym cmentarzu, 27 czerwca 2022 roku, fot. T. Sawicki
Nowe miejsce pochówku Bolesława Zmysło, fot. arch. UG
Ͳ
JßÓþ³ đÌĉßĄíÌ³ ÌâͶͳͶͷϲÓÌЄÅ³Ì ϳϚÓæí©ßÌ Ìϙ] ¿ËYĉ Є
ĉĄßÓæßÓÅ³í ¿ VÓÅæÂ³ ¿Ϛ °ííßϙϥϥþþþϟæ ¿Ëϟ«ÓýϟßÅϥ] ¿ËϟÌæªϥ.Ìí âß ÅЄ
¿câ æϟăæßϠÂ ĄцͰ%ͷϚϲíÓĉĄíòͱϟͰϟͲͰͱϳϟ
ͳ

JßÓþ³ đÌĉßĄíÌ³ ÌâͶͳͶͷϲÓÌЄÅ³Ì ϳϚÓæí©ßÌ Ìϙ] ¿ËYĉ Є
ĉĄßÓæßÓÅ³í ¿ VÓÅæÂ³ ¿Ϛ °ííßϙϥϥþþþϟæ ¿Ëϟ«ÓýϟßÅϥ] ¿ËϟÌæªϥ.Ìí âß ÅЄ
¿câ æϟăæßϠÂ Ąц͵ͳͷͶͰϚϲíÓĉĄíòͱϟͰϟͲͰͱϳϟ

W miejscu nowego pochówku żołnierza powstanie pomnik ufundowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Jego uroczyste odsłonięcie
jest zaplanowane na 11 listopada 2022 roku.
Tomasz Sawicki
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Poznajemy sowy

S

owy, kozy, alpaki… i gra terenowa, podczas której spacerkiem poszukuje się
na drzewach różnorakich pieczątek…

To wszystko na wycieczce zorganizowanej
15 lipca 2022 roku przez Centrum Kultury
w Bolesławiu.
Sowiarnia Sławków to urocze miejsce
zrodzone z marzeń o przyjaźni człowieka ze
zwierzętami, zwłaszcza z intrygującą sową,
prowadzone przez ludzi z pasją. To także
dom tymczasowy i lecznica dla dzikich sów
i innych drapieżnych ptaków, które z różnych powodów wymagają pomocy i zostały
tu przekazane przez osoby prywatne bądź
instytucje współpracujące.
Uczestnicy wycieczki do sowiarni nie
mieli czasu na nudę.
Najpierw brali udział w prelekcji, podczas której dowiedzieli się miedzy innymi,
jakie menu preferują sowy, dlaczego ich lot
jest bezszelestny, a słuch doskonały. Przy
okazji brawo dla Gospodarza, który posiada
na ten temat bardzo dużą wiedzę i chętnie
się nią dzieli!
Nasi milusińscy mieli też okazję zapoznać się z różnymi gatunkami sów. Każdy ze
zwiedzających mógł nie tylko poznać ciekawostki o nich, ale pogłaskać, a nawet potrzy-

mać sowę.
Na terenie sowiarni znajdują się też dwie
urocze alpaki i trzy siostrzyczki - ciekawskie
kozy, które można było nakarmić i pogłaskać. O nich też Gospodarz opowiadał mnóstwo ciekawostek.
Na zakończenie zajęć rozstrzygnięto konkurs „pieczątkowy” i rozdano nagrody-magnesy z wizerunkami mieszkańców sowiarni.
- „Sowiarnia Sławków jest czynna w każdy
weekend oraz święta i inne dni ustawowo
wolne od pracy w godzinach 10:45- 17:30.
Ostatnie wejście jest o godzinie 17.00. Można
odwiedzić nas o każdej porze w wymienionym przedziale czasowym jednak my zachęcamy do wzięcia udziału w pokazie: tylko
podczas niego istnieje możliwość pogłaskania sowy, wzięcia jej na rękę, zrobienia sobie
pamiątkowych zdjęć oraz pozyskania wielu
ciekawych informacji i ciekawostek o nich.” twierdzą Gospodarze: Bartek i Magda.
Cóż… Sowa - mądra głowa i to obok…
Sławkowa.
Polecamy stronę:
h ps://www.sowiarnia-slawkow.com
BBB
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zieci w różnym wieku, ale tak samo spragnione dobrej zabawy i wypoczynku.
W naszych dworach odbyły się dwie tury dwutygo-

dniowych zajęć wakacyjnych: w Bolesławiu i Krzykawce.
Centrum Kultury codziennie częstowało naszych milusińskich
słodką bułką i ogromem niespodzianek. Były zajęcia plastyczne,

ki. (Jedną z wycieczek, do sowiarni, opiszę w oddzielnym artykule.)
Uczestnicy zobaczyli siedlisko przyrodnicze z murawami galmanowymi, staw na Pasterniku (fotka na okładce), Nadleśnictwo
Olkusz oraz dotarli do gabinetu pana Wójta, gdzie otrzymali słodki
poczęstunek.
Wspomnienia z wycieczek na zdjęciach.

BBB

muzyczne, taneczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, wyciecz-
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Z życia bolesławskich emerytów zrzeszonych w PZERiI
Chociaż dużo lat już mamy
Z życia wypchnąć się nie damy

Nie liczymy dni
Nie liczymy lat

Bo związkowa stara wiara

Zwykłemu życiu wiek nieważny

Ciągle pełnią żyć się stara

Lecz to, jak przyjmujemy świat

Rok 2022 zaczynamy od przyjemności dla ducha.

zwiedzamy archikolegiatę romańską z lat 1141-1161, pamiętającą

22 stycznia jedziemy do Filharmonii w Katowicach na „Koncert

czasy Bolesława Krzywoustego, grodzisko rycerskie, gdzie Szwedzi

Wiedeński”, gdzie nasze uszy pieści muzyka i słynne arie z oper i ope-

ponieśli sromotną klęskę i skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska”

retek. W lutym udajemy się do Chorzowa na spektakl „Sylwester na

z wiatrakiem, kuźnią, kieratem, warsztatem tkackim i niegdyś uży-

bis”, a nasze gromkie brawa i salwy śmiechu świadczą o tym, że do-

wanymi przedmiotami użytku domowego oraz miejscowość Spyci-

brze się bawimy.

mierz z dwukilometrowymi dywanami kwiatowymi na Boże Ciało.

Pandemia przerzedziła nasze szeregi, również w Akademii Ak-

W Baranowie zwiedzamy Muzeum Marii Konopnickiej i podzi-

tywnego Seniora, gdzie pozostało tylko kilka naszych członkiń,

wiamy zgromadzone w nim eksponaty: zdjęcia, rękopis „Roty”, którą

które uczestniczą w ciekawych wykładach i kończą rok akademicki

tam napisała, pierwsze wydania bajek dla dzieci m.in. „O krasnolud-

otrzymaniem dyplomu.

kach i sierotce Marysi”, „W piwnicznej izbie”, biurko i wiele innych

Począwszy od 18 stycznia wyjeżdżamy w każdym miesiącu na ba-

cennych pamiątek oraz poznajemy nieznane nam epizody z życia

seny mineralne i wanny siarkowe do Solca Zdroju, aby pozbyć się bólu

poetki. Nasze pokolenie wychowane na bajkach, wierszach i prozie

stawów, wzmocnić kości i nabrać energii, bo już 26 lutego organizuje-

Marii Konopnickiej ze wzruszeniem ogląda zebrane eksponaty. Wie-

my zabawę karnawałową. Muzyka z czasów naszej młodości w wy-

le z nich przypomina nam czas, kiedy uczęszczaliśmy do szkoły. Ro-

konaniu naszego kolegi Zbyszka Rudawskiego, wspomaganego przez

bimy sobie pamiątkowe zdjęcie przed obeliskiem z podobizną poetki

kol. Adama Sumera, uczestnika zabawy grającego na akordeonie, suto

i napisem:

zastawione stoły, chóralny śpiew oraz tańce zadowolonych emerytów

A jak Ciebie ktoś zapyta

trwały do późnych godzin wieczornych. Naszym specjalnym gościem

Ktoś ty taki skąd ty rodem

był wójt p. Krzysztof Dudziński, który zawsze znajduje dla nas wolną

Mów żeś z tego łanu żyta

chwilę i parę ciepłych słów, za co serdecznie dziękujemy.

Żeś z tych łąk co pachną miodem

Pod koniec kwietnia ze wspaniałym przewodnikiem Jarosławem
Wesołowskim, wyruszamy na 3-dniową wycieczkę do Łodzi. Zwie-

Wracamy na kwaterę, gdzie czeka nas pożegnalna kolacja z mu-

dzamy Muzeum Artura Rubinsteina, przechodzimy obok pałacu

zyką i tańcami. W drodze powrotnej zwiedzamy Zamek Królewski

Izraela Poznańskiego, nazywanego kiedyś Łódzkim Luwrem, w któ-

w Łęczycy, gdzie wg legendy, skarbów strzeże diabeł Boruta, skąd

rym mieści się Muzeum Historii Miasta i znajdujemy się w dzielni-

chorągwie ziem Wielkopolski wyruszyły na bitwę pod Grunwaldem

cy Księży Młyn z zachowanymi oryginalnymi domami, w których,

i zatrzymujemy się w geometrycznym środku Polski w mieście Pią-

kiedyś mieszkali robotnicy fabryki, oraz z Muzeum Kinematograﬁi,

tek. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcia i tak kończy się nasza 3-dnio-

gdzie dawniej mieściła się Łódzka Szkoła Filmowa. Chodzimy ulicą

wa wycieczka.

Piotrkowską, podziwiając pałace fabrykantów i piękne murale. Przy

1-13 czerwca część emerytów wyjeżdża do Krynicy Morskiej. Jed-

ławeczce z Arturem Rubinsteinem i przy okrągłym stole ze znanymi

ną z atrakcji wyjazdu jest zwiedzanie Gdańska. Podziwiamy spichle-

fabrykantami robimy sobie pamiątkowe zdjęcia. Zakwaterowani je-

rze nad Motławą, Pchli Targ, Dwór Artusa z Muzeum Historycznym,

steśmy w „Gościńcu nad Wartą”.

Fontannę Neptuna, Długi Targ, Kolumnę Meteorologiczną Faren-

Na następny dzień wyruszamy na zwiedzanie okolicznych

heita, który urodził się w Gdańsku oraz największy kościół ceglany

atrakcji. Do Uniejowa, gdzie zwiedzamy XIV-wieczny zamek, u pod-

na świecie, Bazylikę Mariacką, mieszczącą 20 tysięcy ludzi, w której

nóża którego znajduje się Kompleks Termalno-Basenowy. Po zażyciu

znajduje się kopia „Sądu Ostatecznego”. Chodzimy po Starym Mieście,

kąpieli, odświeżeni wyruszamy dalej do Tumu i Baranowa. W Tumie

podziwiamy zabytkowe kamienice i posągi, ale nasz czas się kończy.
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Wracamy do Krynicy i idziemy na przekop Mierzei Wiślanej, któ-

tańca zorba, a w nagrodę za dobrze wykonany taniec częstuje nas

ry połączy kanałem Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Mamy w pla-

greckim napojem o wysublimowanym smaku - Mataxą. Wyjeżdża-

nie wycieczkę do Malborka na zwiedzanie krzyżackiego zamku i do

my z pięknymi wspomnieniami „złotej” plaży połyskującej w pro-

Fromborka, gdzie w katedrze spoczywa ciało Mikołaja Kopernika

mieniach słonecznych od kryształków miki w piasku i wspaniałego

wspaniałego nie tylko astronoma i matematyka, ale również lekarza,

widoku na Riwierę Olimpijską rozciągającego się z Wieży Zegarowej.

prawnika, ekonomisty i stratega.

Kończymy nasz pobyt wieczorem greckim z tańcami, śpiewem, po-

Również w czerwcu, od 1-13, wyruszamy na Chorwację. Do

częstunkiem potrawami greckimi i występami zespołów regionalnych.

Karlobagu. Zakwaterowani w hotelu Zagreb nad samym morzem

Od 19 do 28 lipca mamy w planie wyjazd nad morze do Mrzeżyna,

z żwirowo-kamienistymi plażami z zabytkową XIII-wieczną fortecą,

a w sierpniu do Darłówka i Świnoujścia. We wrześniu planujemy 3

klasztorem kapucynów, wyruszamy na zwiedzanie miasta Zadar.

lub 4-dniowy wyjazd w Bieszczady. Z każdego wyjazdu wracamy za-

Podziwiamy ruiny rzymskiego forum, Katedrę Świętej Anastazji

dowoleni z poznania nowych miejscowości, krajów oraz ich historii

oraz bizantyjską rotundę. Towarzyszy nam niepowtarzalny koncert

i zabytków.

wygrywany przez morskie fale „na organach” wbudowanych w wy-

Nasze działania docenił Samorząd Województwa Małopolskiego

brzeże. Zwiedzamy również Park Narodowy na wyspie KRK z pięk-

i w dniu 6 czerwca w uznaniu za wybitne zasługi w integrowaniu Se-

nymi wodospadami i kaskadami oraz księżycową wyspę Pag, na

niorów, rozwijaniu ich pasji i ciekawości świata, przewodniczący Za-

której zwiedzamy Muzeum Koronek zapisanych na listę UNESCO,

rządu Rejonowego PZERiI w Olkuszu Jan Straszak otrzymał z rąk wi-

Muzeum Soli i Solany – baseny gliniane, w których odparowuje się

cemarszałka Łukasza Smółki nagrodę - odznaczenie „Polonia Minor”.

wodę morską i odzyskuje sól.
Zapamiętamy niesamowite widoki Jezior i wodospadów Pli-

Jak ocenią nasze działania członkowie związku, okaże się 26 października na Walnym Zebraniu Członków, na które już dziś zapraszamy.

twickich, które słyną ze zmieniających się kolorów od zielonego do
błękitnego oraz pomnik z tablicą, na której jest marmurowa linia

Sekretarz Koła Terenowego PZERiI w Bolesławiu

pokazująca przebieg południka 15 wyznaczającego czas środkowo-

/-/ Józefa Krawczyk

europejski.
12-26 czerwca jedziemy do Grecji do Leptokarii położonej na
wybrzeżu Morza Egejskiego, u podnóża Masywu Olimp, skąd wyruszamy na zwiedzanie miasteczka Litohoro z Monastyrem Dionizosa,
Muzeum Morskim i Archeologicznym i do Meteorów – klasztorów
w chmurach, zawieszonych niczym bocianie gniazda na skałach.
Idziemy kanionem rzeki Enipas do Basenów Afrodyty. Jest pięknie,
tylko przejście serpentyną trochę przeraża. Zwiedzamy również Saloniki - miasto Arystotelesa i Aleksandra Wielkiego, Cyryla i Metodego wynalazców cyrylicy. W Muzeum Kultury Bizantyjskiej podziwiamy eksponaty z wczesnochrześcijańskich świątyń.
Mijamy starożytne budowle: rotundę poświęconą Jowiszowi,
łuk triumfalny z marmurowymi płaskorzeźbami, pozostałości po
hipodromie, forum rzymskie i przystajemy przy świątyni Bożej
Mądrości Haga Soﬁa z pięknymi rzeźbami i mozaikami oraz przed
kościołem proroka Eliasza z pięknymi freskami i obok Klasztoru
Viatadol, gdzie modlił się św. Paweł w 51r .
Jeszcze łaźnie bizantyjskie i jesteśmy na Akropolu z twierdzą
i Białą Wieżą, z której rozciąga się wspaniały widok. Czeka nas jeszcze wspaniałe wydarzenie. Niezapomniany rejs po Morzu Egejskim
na wyspę Skiathos, podczas którego kapitan uczy nas greckiego
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Pisane na paragonie
Wakacje jak i lato mają się ku końcowi. Wszystko ma swój począ-

*

tek, rozkwit, koniec.

Piękna to tradycja. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Jasnej

Dożynki - Święto Plonów - każdy z nas je jakieś tam ma - jako

Góry i oddania swojego dziecka, wnuka, swoich spraw Matce

podsumowanie życia lub jego etapu.

Bożej Częstochowskiej, Matce która wszystko rozumie, z którą

Ten tekst trudno mi się pisze - jednak przeleję go na kartkę, bo

zarówno narodziny jak i umieranie są piękniejsze i łatwiejsze do

nie mogę inaczej.

przyjęcia.

Swoje dożynki życiowe miała moja babcia Józia, która tego lata

*

odeszła w ten inny wymiar.

Do Częstochowy szliśmy także jako jedna z grup, 105–osobowa

Myślałam o tym, czego mnie nauczyła, w czasie naszej paraﬁal-

grupa ﬁoletowa w Pieszej Olkuskiej Pielgrzymce.

nej bolesławskiej pielgrzymki, podczas której mijaliśmy pejzaże

Cieszy fakt, że było nas o wiele, wiele więcej niż w zeszłym roku.

zbożem, słonecznikami i ziołami malowane. Pachniały dzikie

Szły babcie z wnukami, ogrom maleńkich dzieci z rodzicami.

jabłka, macierzanki, krwawnik i maliny leśne, te najlepsze po

Czasem z jednej rodziny szły trzy pokolenia.

deszczu.

Wielopokoleniowa tradycja, kultura, duchowość ciągle jest

Gdy miałam niecałe trzy lata babcia w tym czasie oddala mnie

z nami i to bardzo podtrzymuje tę rdzenną, swojską, prawdziwą

Matce Bożej Częstochowskiej.

polskość.

Pod koniec lipca oddawałam w Częstochowie krew, potem, idąc

W życiu jak w przyrodzie są narodziny i śmierć. Chodzi o to, by

na Jasną Górę, zadzwoniłam do babci:

były z tego dobre plony. Jak ziarno ze ściętego zboża, które daje

-Babciu, oddaję Cię Matce Bożej Częstochowskiej jak Ty mnie,

chleb prawdziwy dający życie i siłę.

kiedyś, te pięćdziesiąt lat temu - powiedziałam przez telefon, nie
przypuszczając, że to nasza ostatnia rozmowa, bo nic na to nie

Beata Bazan-Bagrowska

wskazywało.
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W gabinecie przyjmuje chirurg stomatologiczny.
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Rejestracja telefoniczna pod nr 696 382 504
www.stomatologia-bukowno.pl
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Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
Uprzejmie informujemy, że ustawa o dodatku węglowym z dnia

Warunek konieczny:

5 sierpnia 2022 r. została opublikowana w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie

w Dzienniku Ustaw.

uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej

Od 17 sierpnia 2022 r. można składać wniosek o wypłatę dodatku

Ewidencji Emisyjności Budynków.

węglowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu.

Komu nie będzie przysługiwał?

Podstawowe informacje o dodatku węglowym zawarte w ustawie:

Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domo-

Komu będzie przysługiwał?

wemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia,

Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami

jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szcze-

na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu,

gólnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych

w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz.

- kocioł na paliwo stałe,

1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł bru o za tonę.

- kominek,

Kwota dodatku:

- koza,

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jed-

- ogrzewacz powietrza,

norazowo.

- trzon kuchenny,

Ostateczny termin składania wniosków:

- piecokuchnia,

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego

- kuchnia węglowa,

upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zo-

- piec kaﬂowy na paliwo stałe

staną pozostawione bez rozpatrzenia.

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się

Wniosek o dodatek węglowy wraz z klauzulą informacyjna moż-

węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% wę-

na pobrać m.in. ze strony internetowej: www.gminaboleslaw.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu

gla kamiennego.

Śmierć przez…
zasiedzenie

Co grozi zdrowiu przez „zasiedzenie"?
Nadużywanie pozycji siedzącej niesie ryzyko pojawienia się
licznych problemów zdrowotnych, np. cukrzycy i chorób układu
krążenia. Konsekwencją siedzenia jest również spowolnienie metabolizmu, wahania ciśnienia krwi, osłabienie kości oraz mięśni, pogorszenie sprawności szyi i pleców. Bardzo ważnym skutkiem, o któ-

Istnieją różne rodzaje śmierci: dosłownej i takiej w przenośni. Do-

rym należy również wspomnieć jest aspekt związany ze zdrowiem

słowna - przez zaczadzenie, stopniowa przez palenie. Okazuje się,

psychicznym. Pojawiające się częste bóle oraz różne dolegliwości

że na pozór wygodne siedzenie też może być śmiercionośne. Skraca

wynikające z braku komfortowej pozycji prowadzą do pogorszenia

jeśli nie życie to na pewno zdrowie i kondycję.

naszego samopoczucia, które ma duży wpływ na codzienne funkcjo-

Z siedzącym trybem życia mamy do czynienia, gdy spędza się

nowanie.

w tej pozycji ponad 4 godziny w ciągu całego dnia. Wielu specjalistów

Bardzo często nawet nie spodziewamy się, w jaki znaczący spo-

uważa, że fakt ten ma wpływ na nasze zdrowie, podobnie jak wypa-

sób nasze codzienne czynności wykonywane od lat mogą mieć nega-

lenie jednej paczki papierosów dziennie. Opisywany problem został

tywny wpływ na nasze zdrowie oraz samopoczucie.

okrzyknięty mianem „nowego palenia”, ponieważ równie negatywnie
oddziałuje na zdrowie oraz dotyczy znacznej części społeczeństwa.

Aktywność ﬁzyczną można wprowadzać w różnych porach dnia.
Może to być korzystanie ze schodów zamiast z windy, przybycie do

Według statystyk większość osób spędza w pozycji siedzącej do 7,

miejsca pracy na nogach lub rowerem zamiast samochodem lub ak-

a nawet do 10 godzin dziennie. Można powiedzieć, że siedzenie jest dla

tywne hobby po pracy (rower, jogging, siłownia, basen). Dodatkowo

naszego społeczeństwa tym, czym było palenie kilkanaście lat temu!

warto w pracy co godzinę wstać i wykonać kilka prostych ćwiczeń,

Palenie zdecydowanie wyszło z mody, natomiast postępujący rozwój

aby rozruszać stawy i poprawić krążenie krwi.

cywilizacyjny doprowadził do tego, że siedzimy niekiedy po ok. 9, 11

Kochani, nie lekceważcie zagrożeń wynikających ze zbyt długie-

godzin dziennie. Podczas długotrwałego przebywania w siedzącej po-

go przebywania w bezruchu. Zasiedzenie to największy wróg Wa-

zycji, mięśnie spalają mniej kalorii, krew przepływa wolniej, pozwala-

szego zdrowia! Wstańcie po zdrowie!!!

jąc na to, aby komórki tłuszczowe coraz bardziej zapychały drogę do

BBB

serca. Długotrwałe siedzenie jest bezpośrednio związane z wysokim

PS. Ciekawostka:

ciśnieniem krwi i podwyższonym cholesterolem. Osoby prowadzące

Pozycja stojąca zużywa 50% więcej kalorii niż siedząca. W przeciągu

siedzący tryb życia są dwa razy bardziej narażone na ryzyko chorób

dwóch godzin przy przebywaniu w tym samym czasie na nogach je-

układu krążenia w porównaniu do osób, które mają więcej ruchu. Bez-

steśmy w stanie spalić nawet 100 kalorii.

ruch to największy wróg zdrowia i dobrego samopoczucia!
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Wakacyjne zajęcia
w bibliotece
G

minna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu przygotowała ofertę
zajęć dla dzieci, które pozostały w domach w okresie wakacji.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach: Zdrowo i kolorowo,
Łapacze snów czy Obrazy z suchych kwiatów.

Dużym zainteresowaniem, podobnie jak w ubiegłym roku, cieszyły
się warsztaty pt. Las w słoikach z udziałem Pani Agnieszki Mól ekodoradcy z Urzędu Gminy Bolesław, które odbyły się 04.07.2022
roku. Sadzących las w słoikach odwiedził Wójt Gminy Bolesław Pan Krzysztof Dudziński. Każde z dzieci otrzymało słoik, w którym
stworzyło własną kompozycje z roślin, mchu, szyszek, kolorowego
piasku oraz kamyków. Zabawy było co niemiara!
Gotowe aranżacje dzieci zabrały ze sobą, aby ożywić wnętrze
swojego domu.
Tekst i zdjęcia: GBP w Bolesławiu
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Izabela Janiszewska - Apartament
Apartament to klimatyczny thriller psychologiczny o bólu, który
nie ustaje, i krzywdach, których echo słychać nawet po latach.
Nina i Tomasz Engelowie przyjeżdżają do luksusowego hotelu
w Karkonoszach na upragniony weekend. Kurort wydaje się być
wymarzonym miejscem na odpoczynek, do czasu gdy Nina znika
bez śladu. Zrozpaczony Tomasz próbuje dotrzeć do prawdy, ale
szybko przekonuje się, że ta ma wiele odcieni, a wersje wydarzeń
poszczególnych świadków znacząco różnią się od tej pamiętanej
przez mężczyznę. Komu zaufa, nie będąc pewnym, czy może wierzyć
samemu sobie?
ie?

Max Czornyj
ornyj - Sekret Magika
Pierwszy tom serii książek dla dzieci autorstwa Maksa Czornyja
-

autora

bestsellerowych

kryminałów.

Frajda

dla

młodych

czytelników, którzy lubią opowieści z dreszczykiem. Coś dla siebie
znajdą w niej zarówno fani historycznych smaczków, jak i nowych
technologii.
Zafascynowany historią Eryk oraz pasjonat sportu Roman
mieszkają w niewielkim zamku, w którym ich rodzice prowadzą
antykwariat. Ewa pasjonuje się elektroniką, informatyką oraz
sztuczną inteligencją. Wszyscy w trójkę uwielbiają rozwiązywać
tajemnicze zagadki i razem tworzą zgrany zespół młodych agentów.
Każdą wolną chwilę spędzają w siedzibie Zagadkowych Agentów,
czyli Sekretnym Gabinecie.

00 egz.
00 egz.
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