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O nowo budowanej obwodnicy Bolesławia

Temat konieczności budowy drogi, która znacznie zmniejszy-

łaby natężenie ruchu, szczególnie ciężarowego, w centrum 

Bolesławia oraz tzw. „Ćmielówce”, ułatwiłaby dojazd do firm w Bu-

kownie bez stwarzania uciążliwości dla mieszkańców Bolesławia 

oraz odblokowałaby nowe tereny inwestycyjne w Gminie Bole-

sław, był podejmowany wielokrotnie. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dotyczącym 

poprawy funkcjonalności sieci dróg, a przede wszystkim w tro-

sce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz dbałość o jakość 

powietrza w centrach miejscowości, podjąłem się już w roku 2015, 

wraz z radnymi Rady Gminy oraz społeczeństwem, analizy sytu-

acji przedstawianego tematu. W toczących się dyskusjach bra-

li udział zarówno radni poprzedniej, jak również obecnej Rady 

Gminy, przedstawiciele Zarządu Zakładów Górniczo-Hutniczych 

„Bolesław” w Bukownie oraz przedstawiciele Zarządu Zakładu 

Gospodarki Komunalnej „Bolesław”. Mam jednak świadomość, że 

tworzenie np. terenów inwestycyjnych to procesy złożone i czaso-

chłonne. Wiem, że projektowanie i realizacja wielu rozwiązań dro-

gowych wymaga koncepcji, a następnie rzetelnego, krok po kroku, 

realizowania założeń. 

Od kilkunastu już lat procedowane są propozycje lub konkretne 

rozwiązania problemu związanego ze zwiększającym się ruchem 

samochodów oraz znaczącym wzrostem ciężkiego transportu samo-

chodowego w centrach miejscowości. Wkreślane w plany na prze-

strzeni lat obwodnice miały przede wszystkim poprawić strukturę 

transportu drogowego miast i gmin, umożliwiając lepszy dostęp 

do stref aktywności gospodarczej, a przede wszystkim odciążyć 

miejsca zamieszkałe od ruchu samochodów ciężarowych. Były one  

procedowane na przestrzenie lat podczas tworzenia kolejnych „Stu-

diów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go (Kierunki rozwoju przestrzennego)”, a następnie wkreślano je do 

miejscowych „Planów zagospodarowania przestrzennego”. 

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że aktualnie budowana obwodnica 

Bolesławia była wpisana do dokumentów planistycznych już w 1986 

roku, kiedy Gmina Bolesław tworzyła z Bukownem wspólną jed-

nostkę administracyjną.   

Problem transportu ciężarowego to od lat bolączka zarówno Gminy 

Bolesław, jak również Miasta Bukowno. Chociaż powinny być roz-

wiązywane kompleksowo, nie zawsze były w taki sposób postrzega-

ne w tworzonych przez odrębne Jednostki Samorządu Terytorialne-

go (tzn. gminy) dokumentach planistycznych. 

Podczas szczegółowej analizy wielokrotnie podnoszono problem, 

że ruch ciężarowy, korzystający z drogi krajowej nr 94 kieruje się 

przede wszystkim przez miejscowości znajdujące się w Gminie Bo-

lesław do zakładów prowadzących działalność na terenie Bukowna. 

Z tego też powodu podczas licznych dyskusji staraliśmy się znaleźć 

rozwiązanie, które pozwoli przenieść ciężki transport poza miejsco-

wość Bolesław. 

Niezwykle ważny w tej kwestii jest również fakt znaczącego rozwo-

ju Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w kierunku hutnic-

twa, co w obliczu zakończenia działalności kopalni nabiera jeszcze 

większego znaczenia. Wszyscy mamy świadomość, że po kończącej 

działalność kopalni pozostaje ogromny majątek, który - miejmy na-

dzieję - zostanie zaadoptowany do innej gałęzi przemysłu, dając pra-

cę kolejnym pokoleniom naszych mieszkańców i stwarzając możli-

wości do dalszego rozwoju naszej społeczności. Wyrażamy nie tylko 

wolę współpracy, ale też z całą mocą dążymy do tego, aby największy 

pracodawca, jakimi są ZGH „Bolesław”, mógł bez trudu prowadzić 

działalność na naszym terenie i ją rozwijać. Mając jednak na uwadze 

zakończenie z dniem 31.12.2020 r. wydobycia w części górniczej za-

kładów oraz konieczność bazowania na surowcach sprowadzanych 

od innych producentów rudy lub koncentratu, uważam, że nastąpiła 

chwila ostatecznego rozwiązania problemu transportu ciężarowego 

na naszym terenie. 

Aby, jak już wcześniej wspomniałem, skutecznie realizować zamie-

rzenia, podczas prowadzonych rozmów, 4 lipca 2019 roku, doszło 

do zawarcia trójstronnego porozumienia pomiędzy Zarządem Za-

kładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie, Starostą 

Powiatu Olkuskiego a Wójtem Gminy Bolesław. Na jego podstawie 

zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej 

drogi (łączącej ul. Główną w Bolesławiu – okolice skrzyżowania z ul. 

Kluczewską, z ulicą Kolejową w Bukownie – w okolicach strefy ak-

tywności gospodarczej), dzieląc się kosztami w równych częściach. 

Podjęto wówczas decyzję, że nowo projektowana droga będzie ka-

tegorii powiatowej. Zgodnie z umową (oraz późniejszymi aneksa-

mi), zawartą z firmą projektową, dokumentacja wraz z decyzjami 
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umożliwiającymi rozpoczęcie inwestycji miała być gotowa do końca 

I kwartału 2021 roku. Oczywiście, po przeprowadzeniu przez Urząd 

Gminy Bolesław procedury związanej z wydawaniem decyzji o śro-

dowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Jednocześnie podjąłem szereg działań mających na celu zgromadze-

nie środków na tę kosztowną inwestycję. 

W momencie tworzenia wizji budżetu (ewentualnego montażu fi-

nansowego) przeznaczonego na budowę drogi, zwanej obwodnicą 

Bolesławia, brałem pod uwagę wstępne deklaracje Zarządu Spółki 

ZGH „Bolesław” o zamiarze przekazania w formie darowizny rze-

czowej działek, które zostaną zajęte pod przedmiotowy ciąg drogo-

wy. To niewątpliwie jeden z zabiegów prowadzących do znacznego 

zmniejszenia kosztów realizowanego zadania. 

W tym temacie odbyły się spotkania, w których uczestniczyli 

Prezes Zarządu ZGH „Bolesław” pan Bogusław Ochab, ówczesna 

wicestarosta Powiatu Olkuskiego pani Krystyna Kowalewska oraz 

Wójt Gminy Bolesław.

Jako pokłosie tych działań, w dniu 10 grudnia 2020r. odbyło się 

spotkanie Prezesa Zarządu ZGH „Bolesław”, Bogusława Ochaba, 

Wicestarosty Powiatu Olkuskiego, Krystyny Kowalewskiej oraz 

Wójta Gminy Bolesław, podczas którego doszło do przekazania 

przedstawicielom powiatu i gminy Uchwały nr 160/VI/2020 Rady 

Nadzorczej Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. z sie-

dzibą w Bukownie z dnia 3 marca 2020r. w sprawie nieodpłatnego 

przekazania działek, stanowiących własność ZGH „Bolesław” S.A., 

pod procedowaną drogę.

Na planowaną obwodnicę Bolesławia pozyskałem również środki 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.000.000 zł.

Pomimo faktu, że dokumentacja tworzona jest, od chwili podjęcia 

decyzji o konieczności budowy przedmiotowej drogi, dla Powiatu 

Olkuskiego, środki finansowe związane z realizacją były przyjmo-

wane do budżetu gminy. W momencie płatności dokonamy przele-

wu środków na konto powiatu.

Aby umożliwić szybkie i sprawne zrealizowanie przedsięwzięcia, 

łącznie z wydatkowaniem przyznanych w ramach Rządowego Fun-

duszu Inwestycji Lokalnych środków, najrozsądniejszym rozwią-

zaniem było procedowanie kolejnych zadań związanych z poszcze-

gólnymi etapami budowy obwodnicy w Powiecie Olkuskim (Zarząd 

Drogowy w Olkuszu).

W związku z powyższym w dniu 29.12.2020 podczas sesji Rady Gmi-

ny Bolesław przyjęto dotację dla Powiatu Olkuskiego w kwocie 

6.000.000 zł (środki otrzymane z RFIL) z przeznaczeniem na  bu-

dowę nowej drogi od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 

1069K w rejonie SAG w Bukownie, na terenie gminy Bolesław. Zatem 

środki przyznane Gminie Bolesław w ramach drugiego naboru do 

RFIL, z przeznaczeniem na budowę drogi od DP 1068K w rejonie ul. 

Kluczewskiej w Bolesławiu do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie 

(w całości przebiegającej w granicach gminy Bolesław), w wysokości 

6.000.000 złotych zostały przekazane do Powiatu Olkuskiego jako 

wkład Gminy. 

Dzięki temu zgodnie z ustaleniami, podjętymi decyzjami i przygo-

towaną dokumentacją Zarząd Drogowy mógł ogłosić przetarg. Naj-

korzystniejszą ofertę w postepowaniu przetargowym złożyła firma 

TRANZIT Sp. z o.o. 

W październiku 2021 roku rozpoczęła się realizacja tak długo wy-

czekiwanej inwestycji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 

budowę nowej jezdni długości blisko 1,9 km, budowę skrzyżowania 

zwykłego z ul. Parkową, budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym 

na połączeniu z ul. Kolejową w Bukownie, budowę poboczy, rowów 

przydrożnych, przepustów, kanalizacji deszczowej, kanału technolo-

gicznego oraz zjazdów publicznych.  

Inwestycja, która zakończy się w przyszłym roku, będzie kosztować, 

wraz z nadzorami: inwestorskim i autorskim, 7.512.007,38 zł. Brakują-

cą kwotę Gmina Bolesław zabezpieczyła stosowną uchwałą. Pocho-

dzi ona z niezaangażowanych wolnych środków budżetowych. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że kosztorys inwestorski inwesty-

cji opiewał na kwotę 12.838.120,16 zł.

Nowa droga wybudowana poza terenem zabudowanym nie tylko 

odciąży centrum Bolesławia oraz tzw. „Ćmielówkę” z ruchu samo-

chodów ciężarowych, a w części również osobowych, ale również 

wpłynie na skomunikowanie uprzemysłowionej części gminy 

z drogą krajową 94 i otworzy nowe tereny dla rozwoju gospodar-

czego. 

Wraz z budową drogi podjęto działania związane z opracowaniem 

nowego projektu  organizacji ruchu (dokumentacja i oznakowanie), 

która spowoduje konieczność kierowania ruchu ciężarowego na 

nową drogę. Pismo w tej sprawie już zostało przeze mnie skierowa-

ne do Starosty Olkuskiego.

Nowy projekt organizacji ruchu będzie zakładał wyłączenie z ru-

chu ciężarowego ulic: Głównej („Ćmielówki” i „Centrum”), ulicy 

Kluczewskiej (od drogi krajowej 94 do skrzyżowania z ulicą Głów-

ną) oraz ul. Laskowskiej od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do 

skrzyżowania z ul. Główną. 

    Krzysztof Dudziński

Wójt Gminy Bolesław
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Droga serwisowa na ostatniej prostej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy prace 

na drodze serwisowej wzdłuż DK 94, biegnącej od ul. Osado-

wej w Bolesławiu do ul. Wspólnej w Olkuszu. Dotychczasowa dro-

ga, jeszcze niedawno zaniedbana i ze względu na stan techniczny 

nieużywana, po remoncie warstw konstrukcyjnych i wyasfalto-

waniu, stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny, przedłużający  ścieżkę 

rowerową z Bolesławia do Olkusza.

Przypomnijmy, że w sierpniu otwarty został wyjazd z Bolesławia 

(przy ul. Osadowej) bezpośrednio na krajową trasę. Na DK 94 po-

wstał  dodatkowy pas, dzięki czemu kierowcy mogą bezpiecznie 

włączać się do ruchu bez konieczności czekania na zmianę koloru 

świateł przy pobliskiej sygnalizacji. Obok łącznika biegnie ciąg pie-

szo-rowerowy, będący kontynuacją ścieżki zbudowanej równolegle 

do drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Kluczewską do ul. Osa-

dowej w Bolesławiu.

Po oddaniu inwestycji do użytku w sierpniu bieżącego roku część 

naszych Czytelników pytało w komentarzach, dlaczego ścieżka bu-

dowana ze środków Gminy nagle „urywa się” w środku lasu. Jak się 

okazuje, był to jedynie stan przejściowy. Od kilku tygodni drogowcy 

z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzą bo-

wiem generalny remont, utwardzają i asfaltują przedmiotowy trakt 

– drogę serwisową biegnącą równolegle do „krajówki”. 

- To ciąg pieszo-jezdny o charakterze drogi serwisowej. Jego dłu-

gość wynosi 1849 metrów. Prace prowadzone są w wyniku wspól-

nej inicjatywy: Urzędu Gminy w Bolesławiu, Urzędu Miasta i Gminy 

w Olkuszu oraz GDDKiA Kraków. Ich koszt wynosi około 1,25 mln 

zł bru
o. Samorządy nie partycypują finansowo w tej inwestycji — 

informuje Iwona Mikrut, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału 

GDDKiA. 

Przedsięwzięcie stanowi powrót do idei porozumienia, jakie zawarła 

w 2017 roku Gmina Bolesław i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad. Zgodnie z jego zapisami Gmina miała opracować do-

kumentację projektową, GDDKiA zobowiązała się do wykonania 

remontu drogi serwisowej. Ze względu na problemy proceduralne 

remont został jednak odłożony w czasie. Sprawa wróciła ponownie 

w połowie bieżącego roku. 

- Z początkiem roku 2021 rozpocząłem rozmowy dotyczące powrotu 

do porozumienia z roku 2017 i rozpoczęcia procedowania wykonania 

takiego połączenia, stanowiącego również, a może przede wszyst-

kim drogę serwisową. Jej powstanie na tym odcinku znacząco wpły-

nie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zabezpie-

czy możliwość ruchu pojazdów w przypadku konieczności dojazdu 

służb ratunkowych. Na pewno przysłuży się ona również  pieszym 

i rowerzystom oraz stworzy im możliwość bezpiecznego poruszania 

się na trasie Bolesław - Olkusz— mówi Krzysztof Dudziński, Wójt 

Gminy Bolesław.

Jak informują przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad, zakończenie robót planowane jest na koniec listopada 

bieżącego roku.

Jak zauważa wójt Dudziński, dzięki bardzo dobrej i jak widać owoc-

nej współpracy pomiędzy Gminą a GDDKiA,  prace rzeczywiście 

zmierzają do końca, zatem będziemy mogli bezpiecznie poruszać się 

po tej drodze. Na koniec dodaje: 

- W imieniu swoim i mieszkańców, a także wszystkich osób, które 

będą korzystały z wyremontowanej drogi serwisowej składam ser-

deczne podziękowania Dyrektorowi Oddziału GDDKiA w Krako-

wie panu Tomaszowi  Pałasińskiemu oraz Zastępcy Dyrektora ds. 

Zarządzania Drogami i Mostami pani Agnieszce Wachowskiej, za 

przychylność i pozytywne nastawienie oraz przeznaczenie środków 

finansowych na przeprowadzenie tak ważnego dla lokalnej społecz-

ności remontu. Dziękuję również pracownikom GDDKiA, a szczegól-

nie zastępcy Kierownika w Krakowie panu Czesławowi Okrzesowi 

oraz Kierownikowi Służby Liniowej w Olkuszu pani Iwonie Wleciał, 

za determinację i ogromne zaangażowanie w realizację zadania. 

 

Za „Przeglądem Olkuskim”

Fot. Zygfryd Probierz

Fot. Krzysztof Dudziński
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W listopadzie 2021 roku zakończyła się (rozpoczęta w lip-

cu ubiegłego roku) inwestycja polegająca na rozbudowie 

oczyszczalni ścieków w Laskach. 

Zakres robót obejmował w szczególności budowę trzeciego reaktora 

biologicznego, składającego się z komory osadu czynnego i osadni-

ka wtórnego, budowę zbiornika tlenowej stabilizacji osadu, komory 

rozdziału, komory zasuw, komory pomiarowej, komory kraty wstęp-

nej oraz zbiornika na  wapno palone.  Dodatkowo wyremontowa-

ne, przebudowane i zaadaptowane do pracy w nowych warunkach 

zostały już istniejące dwa reaktory biologiczne, zbiornik osadu nad-

miernego, pompownia główna ścieków surowych oraz dwa budynki 

technologiczne.

Teren oczyszczalni został ogrodzony i zabezpieczony. 

Zakładany termin zakończenia inwestycji wydłużył się o trzy mie-

siące, ponieważ zaszła konieczność wymiany dwóch istniejących 

osadników wtórnych.

Koszt rozbudowy oczyszczalni to 8 437 198,26 zł bru
o. Wydatki zo-

stały pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (RFIL) oraz z budżetu gminy Bolesław.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laskach zakończona

 Biblioteka w nowej odsłonie 
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Pisane na paragonie

Powinno być o dzwoneczkach, anielsko, sielsko i z lukrem… 

Pachnąco piernikami. A tu człowiek idzie na przedświątecz-

ne zakupy i… 

Kolejne święta inne niż zwykle. W busach nikt nie lukruje, koszyka 

w markecie nikt cukrem pudrem nie obsypuje. Pojawiają się kolej-

ne pytania o obostrzenia lub ich brak. Minimalizm zgromadzeń. 

Ale ten minimalizm przydałby się gdzie indziej. Gdziekolwiek się 

stanie, ludzie narzekają na podwyżki, na drożyznę. Na to, że wyj-

mują z koszyka to, co jeszcze kiedyś na promocji by wsadzili. Do 

lęku o zdrowie należałoby dodać kolejny - lęk o pieniądze. 

Czy to wszystko tak naprawdę jest potrzebne? Ogrom spraw, które 

masz, Czytelniku BP, do załatwienia, nie jest tak naprawdę źródłem 

stresu. Jego źródłem jest sposób, w jaki pozwalasz im wpływać na 

Ciebie. Wszystko zależy od nastawienia. 

Jeśli odnowisz swój dom na zewnątrz, a w środku pozostawisz 

drewno z kornikami, to będzie miło tylko sąsiadom i przechod-

niom, a nie domownikom. A ile trzeba wydać, kupić, wyczyścić, wy-

sprzątać, udekorować, żeby te Święta poczuć? Bałagan i zwlekanie 

to rodzeństwo, które może okraść Cię ze świątecznego spokoju. 

Lekarstwem na to jest opanowanie systematyczności i dyscypliny. 

Antidotum na zwlekanie jest nauczenie się podejmowania decyzji 

i nieodkładania niczego na później.

Wyobraź sobie, że znalazłeś się, Czytelniku, na ulicy Głównej,  

a chciałeś być na ulicy Parkowej. Czy w czymś pomoże Ci złe samo-

poczucie z tego powodu? Nie. Dopóki nie zmienisz kierunku i nie 

zawrócisz, nie osiągniesz swego celu. Tak jest ze wszystkim, z uli-

cami i świętami.

To, co postawisz na pierwszym miejscu w życiu, będzie przez Ciebie 

bronione kosztem czegoś innego, kosztem wszystkiego innego.

Byłam kiedyś na Wigilii u sióstr karmelitanek. Podano pyszną 

zupę grzybową, rybę z ziemniakami, kapustę z grochem, a na deser 

makowiec i kompot. Wszyscy się tym najedli. Był opłatek, kolędy.

A przede wszystkim nikt nie powiedział: „Jakoś nie czuję tych Świąt”.

Beata Bazan-Bagrowska

PS. Świąt skromnych jak betlejemska stajenka, ale pełnych mocy 

jak Ten, który się w niej narodził.

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego  
w Bolesławiu będzie organizował uroczystość wręczenia  

nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Medali  

-
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„Patrzę przez okno:

Wszystko cukrem pudrem zasypane”

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej trwa w ścisłej współpracy 

z Biblioteką Publiczną im. Waśniewskich w Bolesławiu. Świadczy 

o tym wernisaż malarstwa Iwony Skupińskiej i  wieczór poetycki 

w jednym. Wydarzenie, które miało miejsce 24 listopada 2021 roku, 

przyciągnęło wielu sympatyków talentu naszej rodzimej artystki. 

Cieszyła obecność osób najbliższych, rodziny, przyjaciół, a także go-

spodarzy naszej gminy na czele z Wójtem Krzysztofem Dudzińskim, 

zastępcą Wójta Agatą Borkiewicz, Przewodniczącą Rady Gminy Bo-

lesław Ewą Dychtoń oraz radnych.

Twórczość Iwony jest jak i ona sama: ciepła, barwna, pełna niespo-

dzianek. 

Podziwialiśmy więc prace wykonane metodą batiku na specjalnych 

płótnach, malarstwo na porcelanie, obrazy malowanie kawą lub po-

wstałe na papierze czerpanym. Były też swobodne, bo indywidual-

nie tworzone przez artystkę, kopie obrazów znanych malarzy. Pla-

styczka zaprezentowała też biżuterię z muszli i porcelany. 

Uczestnicy wernisażu mieli też okazję poznać poetycką twórczość 

tej – okazuje się –„wieloartystki”.

Litery w wierszach Iwony Skupińskiej układają się szybko, nieco 

żartobliwie i ze swobodą. Zdania w pełni odzwierciedlają osobowość 

ich autorki, która często miesza powagę z żartem i świętość z tabu. 

Rymowanki miały być niesfornym dowcipem, kawałem, jaki robi się 

znajomym i rodzinie. I tak się stało. Ale w tych strofach coś jest. Kawał 

życiowych refleksji kobiety zabieganej pospiesznie zapisanych na pa-

pierowych ręcznikach w lekki i zabawny sposób. Charakter tej poezji 

doskonale oddała czytająca wiersze Roksana Łaskawiec-Hołub. 

„Bardzo chętnie czytamy książki, podziwiamy malarstwo i współ-

pracujemy z Gminną Biblioteką im. Waśniewskich w Bolesławiu, 

Was też do tego namawiamy” - zachęca Iwona.

„Jako instruktor plastyki Centrum Kultury w Bolesławiu  serdecznie 

zapraszam na zajęcia plastyczne do dworku dzieci, młodzież i doro-

słych” -  dodaje, dziękując na koniec za życzliwość i gościnność dy-

rektor Biblioteki Renacie Strojnej i jej pracownikom oraz polecając 

nowości wydawnicze, jakie ukazały się w Gminnej Bibliotece.”

 Beata Bazan-Bagrowska

Wszystko cukrem pudrem zasypane

Autorka wystawy - Iwona Skupińka z synem
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6 grudnia 2021r. Mikołaj odwiedził dzieci w Przedszkolach:  

w Bolesławiu, Krzykawie, Podlipiu, Laskach oraz w Klubie 

Dziecięcym „Leśna Kraina”. 

Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński wraz z sołtys Bolesławia 

Stefanią Pichlak oraz Przewodniczącą Rady Sołeckiej Małgorzatą 

Czubajewską - przedstawicielkami sołectwa Bolesław, które było 

współorganizatorem wydarzenia, wręczyli dzieciom prezenty ufun-

dowane przez sponsorów: PZU oraz Fundację ZGH „Bolesław”.

Mikołaja i jego pomocników przywitały nie tylko uśmiechnięte dzie-

ci, ubrane stosownie do okoliczności, ale też piękne dekoracje wyko-

nane przez pracowników i wystawki poświęcone górnikom obcho-

dzącym 4 grudnia swoje święto. 

Wszystkie obdarowane dzieci, które zgodnie z zapewnieniami swo-

ich wychowawczyń i pań dyrektor, były bardzo grzeczne i zasłużyły 

na słodkie upominki, bardzo dziękują inicjatorom i współorganiza-

torom akcji oraz sponsorom, bez których nie mogłaby się ona odbyć.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wykonanych przez partnera wyda-

rzenia: Centrum Kultury w Bolesławiu. 

    Organizatorzy wydarzenia:                                  Sponsorzy:  

Fot. Centrum Kultury im. M. Płonowskiej w Bolesławiu
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Fot. Centrum Kultury im. M. Płonowskiej w Bolesławiu
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Nie obyło się bez czerwonego koloru i gdzieniegdzie pięknych miko-

łajkowych czapek.

Mikołaj zawitał do Ujkowa Nowego oraz dworu w Bolesławiu. Wziął 

pod uwagę nie tylko prezenty, ale i obostrzenia sanitarne. Po jego 

wizycie zostały miłe wspomnienia i fotki.

Był to niesamowity dzień, dzień pełen wrażeń.  Dziękujemy za zaan-

gażowanie wszystkim dzieciom, rodzicom, rzecz jasna Mikołajowi też. 

 BBB

Mikołaj tu i tam

W gminie Bolesław mamy 

swoje tradycje świątecz-

ne. Według starych wierzeń 

trzeba było rano wcześnie i żwa-

wo wstać. Nie ociągać się i nie 

marudzić, bo wierzono, że jaki 

dzień, taki będzie cały rok. Po 

śniadaniu nic się nie jadło, aż do 

wieczerzy. Przestrzegano postu. 

Na kilka dni przed świętami 

wszyscy domownicy zaanga-

żowani byli w porządki i przy-

gotowania do wigilijnej kolacji. 

Kobiety bieliły ściany, myły pod-

łogi, powały i naczynia. Wierzono bowiem, że brud „wlecze chorobę 

i kłótnię”. Potem szykowały potrawy, piekły placki i chleb. Panny 

chętnie ucierały mak w makutrze, by w danym roku wyjść za mąż. 

Nikt się nie lenił. 

Na wyszorowane podłogi kładziono słomę1. Kiedyś snopki, a także sło-

mę i siano umieszczano zarówno w chłopskich chałupach, dworach 

szlacheckich, jak i magnackich pałacach2. Po co? W ten sposób chcia-

no stworzyć namiastkę „szopy”, w której narodził się Jezus. U powały 

wieszano do góry nogami choinkę, którą strojono jabłkami, piernika-

mi, słomianymi i papierowymi ozdobami oraz orzechami. 

Gdy zapadał zmrok, wszystko było już przygotowane do świątecznej 

wieczerzy. Pozostało tylko oczekiwanie i wpatrywanie się w niebo 

w poszukiwaniu pierwszej gwiazdy. Kiedy się już pojawiła, zaczy-

nano łamać się opłatkiem i zasiadano do kolacji wigilijnej. Na sto-

le czekały już przygotowane przez gospodynię potrawy. A były to 

najczęściej chleb i strucla z miodem, siemieniatka, czyli zupa z sie-

mienia konopnego, garusek (zupa owocowa) ze śliwek suszonych 

-

z grochem lub fasolą, makiełki3, 

kapusta z grzybami, śledzie. 

Do stołu zasiadali wszyscy do-

mownicy, ale często zostawiano 

również wolne miejsce przy stole 

dla zmarłych członków rodziny. 

Po wspólnej wieczerzy śpiewano 

kolędy, aż do pasterki, na którą, do 

kościoła oddalonego nieraz o kil-

kanaście kilometrów, szli wszyscy 

domownicy.  

Do dzisiaj wiele świątecznych tra-

dycji przetrwało. Wśród nich jest 

ubieranie choinki, oczekiwanie na 

pierwszą gwiazdkę, wzajemne przebaczenie win podczas łamania 

się opłatkiem, pozostawienie wolnego miejsca przy stole, przygoto-

wanie 12 wigilijnych potraw, które w różnych regionach Polski nieco 

się różnią albo przez lata zostały zmodyfikowane. Dziś najczęściej 

podczas Wigilii podajemy barszcz czerwony z uszkami, pierogi z ka-

pustą i grzybami, karp smażony, kutię, makówki, kapustę z grzyba-

mi, zupę grzybową, śledzie, kompot z suszu, makowiec, sernik, pasz-

teciki z kapustą i grzybami. Zwyczajem kultywowanym w wielu 

rodzinach jest wspólne kolędowanie, które w ten wyjątkowy dzień 

tworzy magiczną atmosferę w przystrojonych świątecznie domach.

Powyższe tradycje towarzyszą nam co roku podczas Świąt Boże-

go Narodzenia. Wszystko zależy od regionu, w którym się urodzi-

liśmy i jakie wpojone zostały nam wartości z rodzinnego domu. 

W każdej rodzinie nieco się od siebie różnią. One jednak nie są naj-

ważniejsze. W czasie świąt wszyscy oczekujemy, na narodziny dzie-

ciątka Jezus. To jest prawdziwy cud i sens tych świąt. 

 Agnieszka Pietraszko

Magia świąt
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Czasem wystarczą drobne ele-
menty. Drobiazgi, które działają 
jak przyprawy i dodają aromatu  
i kolorytu całym świętom.

W tym roku króciutka regional-
no-kulinarna migawka opowie-
dziana nam przez sołtys Podlipia 
Elżbietę Machnik.
Wigilia dla wielu jest najważniej-
szym dniem świąt Bożego Narodzenia.
Przede wszystkim z dziada pradziada wierzo-
no, że Wigilia to dzień, którego skutki będą odczuwane 
przez cały kolejny rok. Wszystko, co się wydarzało w Wigilię powta-
rzać się miało aż do następnego grudnia. Nie wolno się było więc 
tego dnia kłócić, by swary nie zostały w domu na kolejny rok. Często 
ten dzień stawał się nawet swoistym pretekstem i okazją do pogo-
dzenia się zwaśnionych od dawna sąsiadów czy krewnych.
W niektórych częściach Polski po wieczerzy wiązano łyżki słomą, 
by - zależnie od wsi - domownicy żyli w zgodzie lub by się bydło na 
pastwiskach nie rozchodziło.
A teraz o zwyczaju, który możemy kultywować nadal. O kopach 
słów kilka.
Potrzebujemy szklankę dowolnych bakalii: mogą to być rodzynki, figi, 
posiekane orzechy – (niektórzy dzień wcześniej moczą je w  spirytu-
sie). Pół litra mleka, 2 łyżki masła, pół kilograma maku kręconego. Do 
gotującego się mleka dodajemy mak. Gotujemy 5 minut na wolnym 
ogniu. Studzimy. Dodajemy 2 i pół łyżki miodu. Z masy formujemy 
okrągłe kopy. Może to być jedna duża bądź kilka mniejszych. Są dwa 
sposoby ułożenia kopy. Albo układa się w górę na płaskim talerzu 

(coś w rodzaju kopca kreta) lub 
w głębokiej szklanej misce (u mnie 
dwie wersje). 
- Pamiętam od dziecka, jak z tatą 
robiliśmy i inne kopy. Potrzebne 
były cztery różne gatunki zbóż: 
żyto, pszenica, jęczmień i owies. 
Zaplataliśmy je w warkocze. Wty-

kało się je potem za święty obraz 
przy dwóch górnych rogach. 

Kopy wisiały tak od Wigilii do Nowego 
Roku.

W Nowy Rok wbijało się w polu takie kopy w śnieg lub ziemię,  
w zależności od pogody.
„Idźcie kopy w pole, bo pusto w stodole”- tak mówiliśmy rokrocznie 
z moim tatą Jasiem Kiką, kiedy w Nowy Rok szliśmy razem w pole.

*
Elunia zdradziła też kilka trików kulinarnego SOS:
W razie zbyt słonego bigosu czy kapusty wigilijnej dodajemy star-
tego surowego ziemniaka, w zależności od zasolenia dozujemy ilość 
ziemniaków. Dotyczy to też wielu innych przesolonych potraw.
Jeśli „przepieprzymy” jakiś przysmak, to uratować smak potrawy 
może wino półwytrawne, kolorem dobrane do koloru potrawy.
Aby ryba wigilijna była zwarta pamiętajmy o następującej kolejno-
ści panierowania: mąka, jajko, panierka.
Jeśli w święta mamy dużo gości, to kotlety schabowe smażymy wcze-
śniej, a potem podgrzewamy je na piętkach chlebowych w brytfannie.
 Smacznego!
 Wysłuchała i spisała
 Beata Bazan-Bagrowska

Jak łączyć tradycję  

ze współczesnością?

O kopach słów kilka….

Na świąteczny czas polecamy regionalne przepisy członkiń Koła 
Gospodyń Wiejskich Bolesław – Hutki zamieszczone 11 lat temu 
w okolicznościowej publikacji CK w Bolesławiu pt. „Potrawy spod 
strzechy”.  
W sam raz na wieczerzę wigilijną. 

Składniki: 
30 dkg siemienia konopnego
10 dkg kaszy jęczmiennej drobnej
słodka śmietana 30%
włoszczyzna 
przyprawy

Wykonanie: 
Kaszę utaić na sypko. Z włoszczyzny ugotować wywar, ok. 3-4 litry.  
Siemię wypłukać, zalać zimną wodą, zagotować i parzyć na ogniu 
tak długo, aż zakiełkuje. Wystudzić i skręcić 3 razy przez maszynkę. 
Na garnek położyć gęste nylonowe sitko, wsypywać przekręcone 
siemię, przecierać pałką, przelewając wywarem. Na sitku z siemie-
nia mają pozostać tylko łuski. Gdy braknie wywaru, można dodać 
gotowanej wody. 
Otrzymaną zupę zagotować, dodać przyprawy do smaku, na końcu 

zaprawić słodką śmietaną. Podawać łyżkę kaszy z chochelką zupy. 
Smacznego życzy Anna Lorek z Chmielnej

Składniki na ciasto: 
1 kg mąki
1 jajko (jeżeli małe to 2 sztuki)
100 ml oleju
sól do smaku
wrząca woda

Farsz: 
60 dkg kapusty kiszonej
40 dkg kapusty białej
20 dkg pieczarek (mogą być leśne grzyby)
Vegeta, pieprz, bulion w płynie

Wykonanie: 
Kapustę ugotować oddzielnie. Odcisnąć wodę. Według uznania - 
przekręcić w maszynce lub drobno posiekać. Grzyby usmażyć i też 
przekręcić przez maszynkę lub drobno posiekać. Rozdrobnioną 
kapustę i grzyby przesmażyć na oleju. Dodać vegetę, pieprz, bulion 
w płynie. 
Wystudzony farsz stosować do uszek i pierogów.  
Mąkę, sól, olej, jajko dobrze wymieszać. Do wymieszanych produk-
tów dolewać wrzątek (ile zabierze). Wyrobić, aby powstała lśniąca 
masa (ma odchodzić od ręki i stolnicy). Wycina
 małe kółka, nakładać farsz i sklejać. 
 Smacznego!
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Gmina Bolesław od kilku lat prowadzi działania i realizuje 

projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, które mają 

służyć ochronie środowiska, w tym poprawie jakości powietrza.

W ramach otrzymanego wsparcia oraz z budżetu Gminy Bolesław 

zlikwidowanych zostało u mieszkańców ok. 300 szt. starych nie-

ekologicznych kotłów, tzw. „kopciuchów”, na paliwa stałe. Budynki 

użyteczności publicznej są ocieplane i wyposażane w nowoczesne 

instalacje centralnego ogrzewania, energooszczędne oświetlenie 

oraz panele fotowoltaiczne.

Prowadzone są również stałe działania i akcje mające na celu pod-

noszenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat zanie-

czyszczeń powietrza oraz sposobów zapobiegania zanieczyszcze-

niom, spowodowanych niską emisją. 

W czerwcu br. do uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bole-

sław trafiły m.in. rośliny filtrujące powietrze (ponad 800 szt.) wraz 

z ulotkami będącymi kompendium wiedzy nt. zapisów obowiązu-

jącej wszystkich mieszkańców „Uchwały antysmogowej dla woje-

wództwa małopolskiego” oraz możliwości finansowania wymian 

źródeł ciepła w Gminie Bolesław. Młodzi mieszkańcy brali udział 

w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach edukacyjnych on-

-line pn. „Oddychaj świadomie z Gminą Bolesław". Do  szkół, przed-

szkoli oraz bibliotek trafiły także książki i gry edukacyjne o tematy-

ce związanej z ochroną powietrza. Przy Przedszkolu w Bolesławiu 

stanął model płuc, który unaocznił, nie tylko najmłodszym, jak złym 

powietrzem oddychamy. 

Od 2019 roku są instalowane czujniki jakości powietrza Airly. Do-

tychczas zainstalowano ich 9 w następujących lokalizacjach: re-

miza OSP Bolesław, Biblioteka w Bolesławiu, Świetlica w Hutkach, 

remiza OSP Krzykawa, remiza OSP Podlipie, Szkoła w Podlipiu, 

Przedszkole w Laskach, Dom Wiejski w Małobądzu, Dom Wiejski 

w Ujkowie Nowym. Wyniki pomiarów można na bieżąco śledzić 

w ogólnodostępnej aplikacji oraz na stronie internetowej h
ps://

airly.org/map/pl/  oraz www.gminaboleslaw.pl. 

We wrześniu br. odbył się pokaz ekologicznych urządzeń grzew-

czych - kotłów, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. 

Trzykrotnie rozdawane były mieszkańcom sadzonki drzewek w ra-

mach akcji prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

„Bolesław” sp. z o. o., Nadleśnictwo Olkusz i Starostwo Powiatowe. 

Gmina opracowała także procedurę przeprowadzania kontroli pa-

lenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu 

spalania odpadów, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Małopolskiego. Kontrole interwencyjne (reakcje 

na zgłoszenia naruszeń dokonywane np. poprzez aplikację h
ps://

ekomalopolska.pl) są wykonywane w ciągu 12-u godzin od zgłosze-

nia i w jej trakcie mogą być pobierane do badania próbki popiołu 

z paleniska. Ponadto, w przypadku ogłoszenia przekroczenia po-

ziomów zanieczyszczenia powietrza  upoważnieni pracownicy tut. 

Urzędu prowadzają kontrole (dla 2 i 3 stopnia w wymiarze co naj-

mniej 5 kontroli dziennie). 

Chciałbym po raz kolejny zachęcić Państwa do podejmowania 

w codziennym życiu działań zmierzających do poprawy jakości po-

wietrza w naszym najbliższym otoczeniu. Ze swojej strony mogę 

zapewnić, iż w Urzędzie Gminy Bolesław uzyskacie Państwo infor-

macje o możliwych formach dofinansowania związanych z wymia-

ną kotłów, wykonaniem prac termomodernizacyjnych – dociepleń, 

wymian okien i drzwi oraz instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Zachęcam także Państwa do składania wniosków o dofinansowanie 

w ramach środków gminnych oraz  Programu „Czyste Powietrze”.

 

 Z wyrazami szacunku 

 Krzysztof Dudziński 

 Wójt Gminy Bolesław

W trosce o czyste powietrze  
w naszej gminie
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Pani Bożena Popiołek jawi się nam jako 

kobieta wszechobecna. Dba o rodzinę 

i karierę naukową. Realizuje się jako pani 

profesor,  żona matka, babcia, a także twór-

cza poetka i malarka. Wypromowała 6 dok-

torów i ponad 100 magistrów. 

Związana z Uniwersytetem Pedagogicz-

nym im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie,  Laureatka Programu „Ko-

bieta charyzmatyczna 2017” w kategorii: 

„Kobieta w nauce”, specjalizuje się m.in. 

w historii kultury i mentalności w epoce 

nowożytnej oraz historii kobiety i rodziny 

w epoce staropolskiej. 

W swoich pracach porusza zagadnienia 

związane z kulturą śmierci i testamento-

logią, wzorcami i modelami osobowymi. 

Wiele prac poświęciła problematyce prasy 

rękopiśmiennej oraz przemocy domowej 

w epoce nowożytnej. 

Historyk nowożytnik, historyk kultury 

i mentalności. W dorobku ma kilka książek, 

artykułów i wierszy nie tylko do szuflady. 

Lubi kolor, formę i przestrzeń. Jest babcią 

dwóch cudownych wnuków.

Kobiety uwielbiają sekrety - zarówno te 

współczesne, jak i historyczne. W czwartek 2 

grudnia podczas zajęć Akademii Aktywnego 

Seniora nasze studentki z zapartym tchem 

słuchały o magnackich sukniach wyszywa-

nych tysiącami pereł, których piękno było nie 

do udźwignięcia - nie zostały nigdy założone, 

bo nie dało się w nich po prostu poruszać. 

Nasza pani profesor w swojski, a jednocze-

śnie profesjonalny sposób poprowadziła 

wykład nt. „Roli kobiety w historii”.

Panie słuchały o bogatych wdowach, któ-

re zostawszy z majątkiem męża, nigdy już 

więcej nie chciały wychodzić za mąż, cho-

ciaż w alkowach nie stroniły od mężczyzn. 

Płynęła opowieść o magnackich pannach, 

których ojcowie fundowali klasztory, a córki 

zostawały w nich przeoryszami. W dawnych 

czasach młoda kobieta u progu dorosłości 

miała dwie drogi: bycie mężatką lub zakon-

nicą. Wiele emocji wzbudziły informacje 

o akuszerkach i zielarkach, które mogły tak 

samo pomóc, jak i zaszkodzić.

Gdzie kobieta, tam i dziecko. 

Wysłuchałyśmy zatem opowieści o „pogro-

bowcach” - dzieciach, których ojciec zmarł, 

kiedy matka była jeszcze w stanie błogosła-

wionym. Ciężarna wdowa była szczególnie 

uprzywilejowana. Osoby takie były wysoko 

chronione. 

Czym innym była „profesja” mamki. Kobiety 

z wyższych sfer chciały szybko powrócić do 

życia towarzyskiego, dlatego zatrudniały 

mamki. Kryteria ich wyboru były surowe. 

Przed przyjęciem do pracy mamki badano 

nieomal jak… konia: obserwowano ich kolor 

zębów i mleka. 

Nigdy nie brakowało pracy hafciarkom 

i praczkom. Najtrudniej miały służące. Na 

służbę oddawano już 8 - 9 letnie dzieci. By-

wało, że niestety niektóre z nich trafiały i do 

domów publicznych. Obawę i respekt bu-

dziła zawsze możliwość buntu głodowego 

służby domowej.

Średni wiek dla kobiety w tamtych czasach 

to 35 lat. Kobieta pozostawała sobą nawet po 

śmierci. Na słynnych portretach trumien-

nych każda z bogatych pań wyglądała, jakby 

szła na Bal Wszystkich Świętych.

A czy wiecie, któż to naprawdę niewiasta? 

To kobieta, która wyszła za mąż, ale nie ma 

jeszcze dzieci. 

Mieszkanki sołectwa Bolesław z pewnych 

względów szczególnie interesowało, czym 

zajmowały się pichlarki? Otóż, wypiekały 

one pierniki. I tymi piernikami zakończę ten 

artykuł w świątecznym numerze BP. Temat 

„Rola kobiety w historii” to nie jakieś „pier-

niczenie”, ale prawdziwa uczta historyczno-

-obyczajowa. Warto na nią zaprosić kolejną 

grupę osób.

Historyczne ciekawostki są bardziej wciąga-

jące niż ciągle jedne i te same współczesne 

plotki.

I znacznie mniej od nich szkodliwe dla 

współcześnie żyjących.

 Beata Bazan-Bagrowska

Wywołać  
z milczenia
 Sekretne  

życie kobiet
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Pożegnaliśmy zdolnego artystę. Był jeszcze w sile wieku. Widać 

śpieszno było mu malować niebiańskie plenery i portretować 

anioły.

Był zawsze pełen energii. Barwny jak i jego obrazy. Doskonały obser-

wator. Rozumiał zarówno ludzi prostych, zwykłych, jak i tych bar-

dziej skomplikowanych, z poplątanymi życiorysami. 

Uprawiał malarstwo historyczne, był świetnym kopistą. Niezwykle 

utalentowany. 

Miał poczucie humoru. 

Wiele lat mieszkał w Hutkach, pracował w naszej kopalni "Olkusz-

-Pomorzany". Przyjechał do nas z północy Polski, z województwa 

zachodnio-pomorskiego. W Dębnie Lubuskim uczęszczał  do Liceum 

Plastycznego. Talent do malarstwa wyssał z mlekiem matki, która 

malowała piękne portrety. 

Był smakoszem życia i sztuki. Wieloletni  członek Międzynarodo-

wego Stowarzyszenia „Twórcy Kultury” w Częstochowie. Uczestnik 

wielu barwnych Międzynarodowych Plenerów Plastycznych. 

Każdy z nich ukoronowany był spektakularną wystawą.

Na karty historii gminy Bolesław wpisał się na zawsze obraz: "Bitwa 

pod Krzykawką 1863", wykonany według szkicu J. Kossaka. Został on 

wykorzystany do ilustracji książek Józefa Liszki pt. „Pamięć Powsta-

nia Styczniowego 1863” oraz „Złoty dworek w Krzykawce”. 

Na podstawie tego obrazu PTTK w Olkuszu wydało barwne pocz-

tówki z okazji 130 rocznicy powstania styczniowego.

*

Żyjemy w kraju, w którym choroba alkoholowa traktowana jest 

jako słabość, element życia artystycznego albo tabu, o którym się 

milczy. Nigdy nie wiadomo, jak się wobec niej zachować. Jest bez-

względna. Zawłaszcza talent, zdrowie, życie. Niszczy relacje. Jakże 

często dotyka twórców, którzy są bardziej wrażliwi od innych. Uległ 

jej nawet sam Van Gogh, Jerzy Nowosielski. Oni odeszli. Ich talent, 

zaklęty w obrazach, pozostał.

Malarstwo nie umiera!

 Beata Bazan-Bagrowska

Malarstwo nie umiera!

Orkiestra Dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” 

w Bukownie – jak co roku zawitała przed Urząd Gminy Bole-

sław, by w przeddzień górniczego święta uczcić pamięć wszystkich 

górników związanych z tą ziemią. W sposób szczególny zostały wy-

różnione Barbary obchodzące 4 grudnia swe imieniny. Zabrzmiało 

zatem tradycyjne „Sto lat” i wiązanka piosenek górniczych. 

Wójt Gminy Bolesław, w imieniu wszystkich pracowników urzędu 

oraz mieszkańców gminy, podziękował za występ oraz złożył na ręce 

Prezesa Orkiestry tradycyjne życzenia górnicze, żywiąc nadzieję, że 

zamknięcie kopalni na naszym terenie nie będzie się wiązało z koń-

cem górniczej orkiestry. 

   

Orkiestra ZGH „Bolesław”  
zawitała przed urząd

Fot. arch. CK w Bolesławiu

Fot. Ilona Banasik
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24 listopada 2021 
Otwarcie wystawy malarstwa 

Iwony Skupińskiej 

Czytaj więcej na str. 7 

„Bolesławskich Prezentacji”

WYDARZENIA

30 listopada 2021 - Andrzejki w Podlipiu i w Bolesławiu

Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary! 

Bibliotekarka z filii biblioteki w Podlipiu odwiedziła przedszkolne 

grupy Biedroneczek i Żabek. Było wspólne czytanie o tradycjach an-

drzejkowych oraz andrzejkowe kolorowanki! 

Tymczasem bibliotekę w Bolesławiu odwiedziła klasa 2 ze Szko-

ły Podstawowej w Bolesławiu. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 

uczestniczyły we wróżbach i zabawach andrzejkowych przygoto-

wanych przez panie bibliotekarki. 

Pośród wróżb andrzejkowych znalazły się m.in. imiona, zawody, buty 

oraz lanie wosku. 

3 grudnia 2021 – Obchody Dnia Górnika

Uczniowie klas: 1A, 1B, 2B, 2C SP  

w Bolesławiu spotkały się w bibliotece z górnikiem p. Waldemarem 

Wiśniewskim, który przybliżył pracę górnika i opowiedział  

o zwyczajach górniczych. 

8 grudnia 2021 – Podopieczni Centrum Rozwoju Dziecka  

Perspektywy Kids z wizytą w bibliotece

Tematem spotkania były świąteczne obrządki i tradycje. Podczas 

specjalnych warsztatów powstały świąteczne dekoracje na choinkę. 

Źródło: https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-im-Waśniewskich-w-Bolesławiu


