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T
radycja zobowiązuje: w święta 

spotykamy się z najbliższymi, 

w noc sylwestrową wznosimy 

toasty, a na początku nowego roku 

pomagamy dzieciom!

Tak, bo tradycją stało się już, że co 

roku, w połowie stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kontynuuje swój wielki kon-

cert, który ma trwać do końca świata i jeden dzień dłużej.

 W niedzielę, 12 stycznia, kolejny 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 

w bolesławskim dworze. 

Jak co roku najważniejsza była uliczna kwesta prowadzona przez naszych wolontariuszy, 

którzy każdego darczyńcę nagradzali uśmiechem i  charakterystycznym WOŚP-owym ser-

duszkiem. Dodatkowo Sztabową Puszkę Stacjonarną postawiono w Vesuvio Pizzeria Italiana 

w Laskach.

 W tym roku zbierano środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia 

i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji, głównie z dziedziny chirurgii ogól-

nej, kardiochirurgii czy neurochirurgii. Dzieciom pomagały także… dzieci.

Swoje talenty artystyczne na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprezentowały 

również przedszkola i szkoły z terenu naszej gminy. 

Na scenie bolesławskiego dworku wystąpili uczniowie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 

w Podlipiu, uczniowie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie oraz uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Bolesławiu. Zebranych zachwycił program artystyczny bolesławskich przed-

szkolaków i ich rodziców z Przedszkola im. „Barbórki”. Dużo braw otrzymał pokaz taneczny 

agencji La Cultura. Druhowie z OSP Bolesław zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy. Na 

zakończenie uczestnicy finału wspólnie odtańczyli zumbę.

Pomiędzy występami odbywały się licytacje gadżetów WOŚP oraz przekazanych przez róż-

nych darczyńców przedmiotów, które od dłuższego czasu były prezentowane na stronie inter-

netowej Centrum Kultury w Bolesławiu. Towarzyszyła im gorąca atmosfera. Uczestnicy fina-

łu byli bardzo hojni. Wielkie serce okazali też kwestującym dzieciom i młodzieży mieszkańcy 

naszej gminy. W sumie w naszym sztabie zebraliśmy kwotę 35.697,28 zł. Znów mamy rekord.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jedna z największych akcji charytatywnych na świe-

cie. Jej efekty od wielu lat widać w krajowych placówkach medycznych. 

Tegoroczne hasło WOŚP to „Wiatr w żagle dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej”. 

Za przyłączenie się do akcji WSZYSTKIM – organizatorom, wolontariuszom (którzy zbie-

rali oraz liczyli pieniądze), darczyńcom, licytującym, prezentującym swe artystyczne talenty 

– z serca DZIĘKUJEMY. 

 BBB

„To wy dajcie  
nam wiatr  
w żagle”
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Przedstawiamy czytelnikom „Bolesławskich Prezentacji” prze-

gląd najważniejszych inwestycji i remontów przeprowadzonych 

w naszej gminie w ubiegłym roku. 

Sołectwo Bolesław

Budowa drogi gminnej w Bolesławiu 
W 2019 roku powstał łącznik ul. Wyzwolenia i ul. Ponikowskiej. 

Droga o długości 622m poprowadzona została po wydzielonych 

działkach gminnych zakupionych wcześniej od prywatnych wła-

ścicieli. Powstały dwa skrzyżowania (nowo wybudowanej drogi z 

ul. Ponikowską oraz drogą podporządkowaną), wykonane zostały 

pobocza i nowe zjazdy indywidualne, wykonano drenaż pobocza 

i pod konstrukcją nawierzchni drogi, wybudowano kanalizację 

deszczową w celu odwodnienia jezdni, poboczy oraz przyległego 

terenu, przebudowano sieć gazową oraz elektro-energetyczną.

Koszt całej inwestycji to 2 056 843,00 zł. Gmina otrzymała dofi-

nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 539 

157,20 (80% inwestycji).

Warto dodać, że droga łącząca ul. Wyzwolenia z ul. Ponikowską 

jest uzbrojona w sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej, 

które zostały wybudowane w 2018 roku. 

Przebudowy i remonty dróg powiatowych
- przebudowa ulicy Osadowej i Głównej

Pod koniec sierpnia 2019 roku rozpoczęła się przebudowa ciągu 

dróg powiatowych: odcinka ul. Głównej i ul. Osadowej w miejsco-

wości Bolesław. W ramach prac wymieniona zostanie podbudowa 

i nawierzchnia, powstanie chodnik oraz ścieżka rowerowa. Koszt 

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

olkuski - jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Sa-

morządowych w wysokości 50% oraz w wysokości 25% z budżetu 

gminy Bolesław i 25% z budżetu powiatu olkuskiego.

 Planowo inwestycja ma się zakończyć w maju 2020 roku. 

- przebudowa ul. Laskowskiej i Bolesławskiej
Na trzy lata została rozłożona przebudowa ciągu dróg powiato-

wych (tj. ul. Laskowskiej w Bolesławiu i ul. Bolesławskiej w Kolo-

nii), na którą powiat olkuski pozyskał 50% dofinansowania. 25% 

środków na to zadanie zapewnia gmina Bolesław, 25 % - powiat ol-

kuski. Trzyletnią inwestycję, obejmującą m.in. odwodnienie, chod-

niki, podbudowę, nową nawierzchnię oraz przebudowę skrzyżo-

wania z ul. Wyzwolenia, planuje się zakończyć w 2021 roku. 

Budowa ogólnodostępnej plenerowej strefy aktywno-
ści sportowej (OSA) w Bolesławiu przy Orliku
Inwestycja ta zrealizowana została w październiku 2019 roku w 

ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Re-

kreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) edycja 2019. W ramach zadania powstała si-

łownia zewnętrzna oraz strefa relaksu.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 33 tys. zł. Dofinansowanie 

Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej stanowi 50% wartości zadania.

Remont pomnika nagrobnego ku czci pomordowanych 
członków ruchu oporu

Pod koniec sierpnia zakończył się trwający kilka tygodni remont 

pomnika nagrobnego ku czci pomordowanych w czasie II wojny 

światowej członków ruchu oporu złożonych w zbiorowej mogile 

na cmentarzu w Bolesławiu. Ten jeden z najbardziej rozpozna-

walnych pomników na bolesławskim cmentarzu został odre-

staurowany przez firmę specjalizującą się w konserwacji zabyt-

ków. Zadanie za blisko 60 tys. zł zostało dofinansowane w 50% 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Koszt zadania, jak na lokalne warunki, jest dość wysoki, należy 

jednak wziąć pod uwagę zakres renowacji oraz konieczność pro-

wadzenia jej w uzgodnieniu oraz pod ścisłym nadzorem Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Inwestycje i remonty  
wykonane w 2019 roku 
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Prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej  
w Bolesławiu

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu  

i modernizacji budynku szkoły. Konieczne było także opracowanie 

ekspertyzy dotyczącej dostosowania budynku do aktualnie obo-

wiązujących wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wy-

mieniono drzwi do małej sali gimnastycznej, zamontowano drzwi 

o odporności ogniowej EI -30 do pomieszczeń w przyziemiu bu-

dynku oraz na strych. Poprawiono więźbę dachową budynku, wy-

mieniono i naprawiono rynny przy budynku dawnego gimnazjum. 

Wykonano projekt częściowej rozbiórki instalacji gazowej.

Dzięki skazanym z ZK w Trzebini wykonano remont pomieszczeń przy-

ziemia oraz klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń biurowych 

zajmowanych przez Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania. 

Na dziedzińcu szkoły wykonano chodnik i placyk z kostki brukowej. 

Ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i gospodarki Wodnej w Krakowie, od sponsorów i pieniędzy 

budżetowych powstała „EKOSTREFA”, czyli ekologiczny kącik na-

ukowo – rekreacyjny. Wolną przestrzeń dziedzińca wypełnią w przy-

szłym roku urządzenia zabawowe dla najmłodszych uczniów szkoły.

Prace remontowe w budynku Przedszkola w Bolesławiu

W przedszkolu w Bolesławiu wymieniono drzwi wewnętrzne. 

Wykonano audyt energetyczny i projekt przebudowy centralnego 

ogrzewania oraz kotłowni. Naprawiono uszkodzone rynny. 

Prace remontowo-budowlane przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Bolesławiu
Wykonano remont zadaszenia oraz głównych schodów wejścio-

wych do biblioteki, naprawiono elewację budynku, zamontowano 

poręcz przy wejściu. Wymieniono drewniane ogrodzenie placu za-

baw na metalowe. 

Ponadto wykonano audyt oraz opracowano dokumentację związa-

ną z przebudową kotłowni i instalacji grzewczej oraz wykonaniem 

ocieplenia przegród budowlanych dla budynku (ze szczególnym 

naciskiem na ocieplenie stropu). Wykonana dokumentacja posłuży 

do modernizacji instalacji c.o. 

  

Remonty w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Bolesławiu

Największą inwestycją w remizie OSP w Bolesławiu był remont 

sali głównej. W ramach zadania zdemontowano dotychczasowe 

posadzki (lastriko, parkiet, płytki) i wykonano parkiet dębowy, ko-

lorystycznie dobrany do istniejącego sufitu kasetonowego. Zdjęto 

boazerię. Wyrównano i pomalowano ściany. Na ścianach i wokół 

okien umieszczono „drewniane koronki”. Koszt powyższego re-

montu zamknął się w kwocie blisko 160 tys. złotych.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów 

Wiejskich (50 tys. zł) otrzymanych w ramach projektu grantowego 

zakupiono scenę, elektryczny system do podwieszenia kurtyny, pro-

jektor i ekran przenośny oraz nowe krzesła. 

Dodatkowo wykonano remont garażu, w którym wylano specjalną 

posadzkę żywiczną, a także pomieszczeń przylegających do garażu 

– pokoju socjalnego i łazienki. 
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Przebudowa i remont w pomieszczeniach Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

Obecnie trwa gruntowny remont pomieszczeń na parterze w bu-

dynku GOPS w celu ich przystosowania do potrzeb Placówki 

Wsparcia Dziennego dla dzieci. Prace remontowe zleciło Stowa-

rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, które od 

stycznia 2020 roku prowadzi placówkę dla dzieci z całej gminy. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa jak również poprawy estetyki 

przestrzeni publicznej dokonano rozbiórki przylegającego do bu-

dynku GOPS-u garażu, zabezpieczono fundamenty budynku. Wy-

remontowano – dzięki skazanym z Zakładu Karnego w Trzebini 

- pomieszczenia w przyziemiu. 

Wykonano projekt termomodernizacji oraz wymiany konstrukcji i 

poszycia dachowego budynku GOPS-u. Na remont dachu oraz ter-

momodernizację budynku zabezpieczono środki w budżecie gminy 

na 2020 rok. 

Remont w pomieszczeniach urzędu gminy
W grudniu 2019 roku wykonano remont pomieszczeń w budynku 

urzędu gminy: urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności. 

Sołectwo Laski

Termomodernizacja i remont remizy OSP 
Największą inwestycją był remont i termomodernizacja budynku OSP 

w Laskach. Ocieplono ściany zewnętrzne oraz strop nad piętrem bu-

dynku, na co pozyskano dotację w wysokości 50 tys. zł z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Wykonano prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wy-

mienione zostały rynny i część parapetów zewnętrznych, wykonano 

opaskę wokół budynku z płyt chodnikowych, powstała nowa posadz-

ka żywiczna oraz balustrada na schodach wejściowych. W budynku 

zamontowano monitoring. Ze środków województwa małopolskiego 

przekazanych przez Urząd Marszałkowski (ok. 16 tys. zł) wyremonto-

wano sale szkoleniowe. 

Wstawiono nowe bramy garażowe od północnej strony budynku.

W celu poprawy bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed aktami wan-

dalizmu przeprowadzono również montaż monitoringu wizyjnego.

W 2020 roku planuje się renowację wieżyczki. 

Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym  
w Laskach
Na terenie boiska powstał monitoring wizyjny. Teren wokół placu za-

baw został utwardzony, a sam plac zabaw wzbogacił się o nowe zabaw-

ki. Zakupiono panele ogrodzeniowe w celu zabezpieczenia boiska. 

Sołectwo Kolonia

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kolonii 
Na placu rekreacyjnym zamontowano urządzenia i elementy małej 

architektury. Wymieniono panele ogrodzeniowe wzdłuż ulicy oraz 

przestawiono bramkę, przygotowano dokumentację i uzyskano po-

zwolenie na montaż piłkochwytów. 

Sołectwo Ujków Nowy
Remont zabytkowej studni i schodów wejściowych do 
Domu Wiejskiego

Zabytkowa studnia znajdująca się nieopodal Domu Wiejskiego  

w Ujkowie Nowym została odnowiona. 

Nowy wizerunek po remoncie zyskały też schody wejściowe do 

Domu Wiejskiego. 
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Sołectwo Krzykawa
Prace remontowe w Zespole Przedszkolno - Szkolnym 
w Krzykawie
W Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Krzykawie wykonano re-

mont szkolnej świetlicy. Odnowiono ściany, położono panele pod-

łogowe. 

Oświetlono także szkolne boisko.

Prace remontowe przy budynku OSP 
Wykonano remont schodów wejściowych od strony południowej 

do budynku OSP w Krzykawie. Naprawiono elewację, położono 

nowe płytki i zamontowano barierkę. 

Sołectwo Krzykawka
Modernizacja i remont zabytkowego Dworku w Krzykawce

Największą inwestycją był remont i modernizacja XVIII wiecznego 

dworku. Jego celem było m.in. dostosowanie go do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W tym celu przebudowano toaletę i płytę pod 

portykiem, wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich. Wyko-

nano remont pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych w przyzie-

miu, odmalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono stolarkę 

drzwiową oraz parkiet na parterze budynku. Odnowiono również 

kompleksowo elewację dworku. 

Zakupiono nowy piec do wypalania gliny do pracowni ceramicznej.  

W reprezentacyjnych pomieszczeniach pojawiły się nowe stoły i krzesła. 

Rozbiórka starej remizy strażackiej w Krzykawce
Po dokonaniu ekspertyzy budowlanej zdecydowano o rozbiórce 

starej, od lat nieużytkowanej remizy OSP, znajdującej się w Krzy-

kawce. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń zagrażający bezpieczeń-

stwu budynek zniknął z przestrzeni publicznej. 
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Sołectwo Krze

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Krzu. 
Na placu rekreacyjnym zostały zamontowane urządzenia zabawo-

we, tj. karuzela, linozjazd oraz piaskownica. 

Sołectwo Podlipie i sołectwo Krążek

Zagospodarowanie terenu przy stawach
Wspólnym przedsięwzięciem obu sołectw było zagospodarowanie 

terenu przy stawach, znajdujących się na granicy obu miejscowości. 

Oczyszczono jeden ze stawów z nadmiaru roślinności. Wzmocnio-

no groblę, uporządkowano teren. 

Plac zabaw dla dzieci wzbogacił się o nowe urządzenia zabawowe. 

Pod istniejącą wiatę wiosną zostaną wstawione nowe grille.

Sołectwo Podlipie

Prace remontowe w budynku ZPS w Podlipiu
W Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Podlipiu wyremontowano 

salę gimnastyczną, szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Wymie-

niono drzwi wewnętrzne i zewnętrze. Zainstalowano monitoring 

w całym budynku i wokół niego. Wykonano audyt energetyczny  

i projekt przebudowy kotłowni opalanej gazem. 

Wykonanie bramy wjazdowej na teren przy budynku 

OSP w Podlipiu
W Zakładzie Karnym w Trzebini powstała furtka i brama wjazdo-

wa, które zostały zamontowane przy wjeździe na teren strażnicy  

w Podlipiu. 

Sołectwo Międzygórze
Coraz piękniejsza staje się polanka w Międzygórzu. W 2019 roku 

stanęły tam kolejne urządzenia zabawowe. 

Sołectwo Hutki:
Wykonano projekt techniczny zagospodarowania placu rekreacyjne-

go, a następnie wybudowano zadaszenie nad utwardzonym placem. 

Ponadto zakończono realizację zadania pn. „Budowa kanaliza-

cji sanitarnej w Krzykawce i Krzykawie – zlewnia P2”. W miarę 

potrzeb odbywało się czyszczenie przydrożnych rowów i prze-

pustów pod drogami. Przeprowadzono bieżące remonty dróg 

gminnych. Wykonano także podbudowę oraz nawierzchnię as-

faltową dróg dojazdowych do pół w Podlipiu i Krzykawce. 
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Pisane na paragonie
Przełom grudnia i stycznia to szczególny czas. 

Czas, w którym kończymy stare sprawy i rozpoczynamy nowe.

 Ktoś kiedyś powiedział, że : „nie można mieć ciastko i zjeść ciastko”. 

I nie chodzi tu tylko o wypieki bożonarodzeniowe czy noworoczne. 

Spalając na spacerze świąteczne kalorie, usłyszałam od kogoś, iż 

„gmina jest zbyt mało zdobna w świąteczne świetlne dekoracje”. 

Przyznam, że to stwierdzenie bardzo mnie zaskoczyło.

W betlejemskiej grocie przyświecała tylko gwiazda. Fajerwerki nie 

były potrzebne. Liczyły się inne wartości.

Każdy doskonale to zna, planując swój budżet domowy. Dlaczego 

więc niektórzy nie mają ochoty spojrzeć na budżet gminy tak, jak na 

ten własny? W podobny sposób rozważyć wydatki, oszczędności, 

priorytety…

Pytanie: Ile wart jest świąteczny nastrój? Tego panującego przy 

wigilijnym stole nie sposób w żaden sposób wycenić. Ten, który 

zapanował na ulicach naszych miejscowości za sprawą migoczących 

ozdób oraz iluminacji - jak najbardziej.

Czy lepiej żyć ułudą bajkowych świecidełek czy zdrowym 

umiarem, który zaowocuje w coś konkretnego, bardziej trwałego 

i potrzebnego?

Czy najlepszym prezentem nie będą zakończone inwestycje, jakie 

prezentujemy w aktualnym numerze „BP”. 
Beata Bazan-Bagrowska

W 1925 roku, z  inicjatywy sołtysa wsi Krzykawa Antoniego Lisz-

ki, założono Straż Ogniową Ochotniczą. Do straży przystąpiło 44 

ochotników z  Krzykawy, Krzykawki i  Małobądza. Dzięki kopalni 

rud żelaznych ,,Triumwirat” z Krzykawy zakupiono ręczną sikawkę 

wraz z  wężami do wody, natomiast z  datków zebranych od miesz-

kańców zakupiono wóz konny, drabiny oraz umundurowanie. Tak 

ważną inicjatywę wsparli państwo Boguccy, właściciele dóbr i dwor-

ku w Krzykawce. Przekazali teren pod przyszłą remizę strażacką. Bu-

dowa ruszyła w 1932 roku. W okresie II wojny światowej okupant 

przymusowo wcielił kilku strażaków do ochrony mienia, a dowodził 

nimi niemiecki rolnik Rumpel. W  1945 roku działania wojenne 

spowodowały uszkodzenia budynku oraz zdekompletowały sprzęt. 

Po odzyskaniu niepodległości, nowy Zarząd Straży doprowadził do 

remontu budynku i uzupełnienia sprzętu. W 1948 roku społeczeń-

stwo ufundowało nowy sztandar. Straż w Krzykawie wzbogaciła się 

o nowy samochód marki ,,Citroen”, który został przerobiony na wóz 

bojowy. Wzrastająca liczba ludności oraz budynków stawiała nowe 

wyzwania przed strażą, a niewielki budynek, w którym mieściła się 

siedziba OSP, przestał spełniać oczekiwania mieszkańców. W związ-

ku z tym w 1986 roku Społeczny Komitet, po wyznaczeniu nowe-

go miejsca pod budynek, przystąpił do budowy Domu Ludowego 

z  przeznaczeniem na nową siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Krzykawie. Jak napisał Damian Dąbek w artykule o historii OSP 

w Krzykawie: ,,strażacy czynnie włączyli się do tego przedsięwzięcia. 

Nadmienić należy, że wszystkie prace wykonane przez strażaków były 

nieodpłatne, a cały Zarząd należał do Komitetu budowy. Dom Ludo-

wy oddano do użytku 21.12.1995 roku”. 

W  budynku po starej remizie urządzano zebrania mieszkańców, 

odbywały się tutaj spotkania rocznicowe, wesela i sobotnie zabawy. 

Słychać też było syrenę strażacką wzywającą do akcji. 
Przez ostatnie lata budynek nie był użytkowany. Wiek zrobił swoje. 

Jego usytuowanie przy ruchliwym skrzyżowaniu narażało budynek 

na dodatkowe drgania, spowodowane pojazdami o  dużej masie, 

a pamiętać należy, że samo wykonanie i użyte materiały, też mia-

ły swoją trwałość. Ekspertyza budowlana wykazała, że zagraża on 

bezpieczeństwu, a koszt jego remontu byłby niewiarogodnie duży, 

dlatego podjęto decyzję o rozbiórce. 

Należy zaznaczyć, że decyzja o wyburzeniu tego budynku zapadła 

zacznie wcześniej. W  „Planie odnowy miejscowości Krzykawka” 

opracowanym w  2008 roku, a  uaktualnionym we wrześniu 2011 

roku, jednym z zadań zaplanowanych na 2009 rok była rozbiórka 

budynku remizy strażackiej. „Plan odnowy miejscowości Krzykaw-

ka” został przyjęty przez zebranie wiejskie sołectwa Krzykawka. 

Mieszkańcy już wtedy mieli świadomość złego stanu technicznego 

budynku. W 2019 roku rozbiórka stała się faktem.

Z jednej strony żal, bo budynek miał wartość historyczną i senty-

mentalną, a z drugiej… bezpieczniej było rozebrać remizę niż czekać 

na nieszczęście.  Tomasz Sawicki

W 2019 roku skończyła się pewna historia

8 |
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Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławiu będzie organizował uroczystość nadania przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców gminy 

Bolesław, którzy w 2020 r. obchodzić będą 50 – tą i 60 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w USC /pokój nr 5/  

do dnia 14 lutego 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 Jubilatów obchodzących 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu 

wypełnienia stosownych dokumentów.

       Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Elżbieta Kubańska

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim 

Konkursie Literackim XXIV Bolesławska Zima Prozy

wyznanie miłosne napisane prozą. 

-
-

10.02.2020 r.

WÓJT GMINY BOLESŁAW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW 
do Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu (Dwór w Bolesławiu) przy ul. Głównej 55 

NA SPOTKANIA INFORMACYJNE:

 30 stycznia 2020 r. o godz. 17.00  – z doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Krakowie dotyczące:

 programu „Mój Prąd” (dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych), 

 ulgi termomodernizacyjnej, 

 programu „Czyste Powietrze” (dofinansowanie m.in. do wymiany źródeł ciepła); 

 6 lutego 2020 r. o godz. 15.00 – z pracownikami Urzędu Skarbowego w Olkuszu dot. ulgi termomodernizacyjnej. 
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„Pamięć o człowieku jak ten liść odleci

Zostaną tylko wspomnienia wśród bliskich i dzieci”

- pisał członek Zarządu Koła Terenowego PZERiI w  Bolesławiu 

- rysownik, poeta, satyryk, rzeźbiarz śp. Zbigniew Straś –mistrz 

fraszki i  limeryków – członek Partii Dobrego Humoru, który za 

swą twórczość otrzymał wiele nagród i wyróżnień. 

Wspominamy dziś nie tylko Jego, wspominamy również założycieli 

i  pierwszych przewodniczących Koła Emerytów w  Bolesławiu, 

którymi byli śp.: Józef Broszkiewicz, Wojciech Gołąb, Edward 

Kania, Józef Kołodziejczyk, Józef Rudawski. Fundatorów 

Sztandaru Związkowego: Stanisława Lekstona (długoletniego 

prezesa OSP w Bolesławiu i radnego Gminy), Tadeusza Suwalskiego 

i Henryka Mrożka. Przewodniczącą Zarządu Okręgowego PZERiI 

w Olkuszu: Teresę Jasińską (zasłużoną działaczkę na rzecz emerytów  

i środowiska, która za swe zasługi otrzymała Dużą Złotą Odznakę 

związkową, a  za działalność na rzecz środowiska Medal Zasługi 

od samorządu i wojewody Małopolski), Józefa Liszkę (wielkiego 

miłośnika i  piewcę ziemi bolesławskiej, historyka, rzeźbiarza, 

malarza autora kilkunastu Bolesławskich Zeszytów Historycznych 

i  twórcę wielu artykułów zamieszczanych nie tylko w  lokalnej 

prasie, który za swe wybitne osiągnięcia otrzymał wiele nagród 

i  wyróżnień: Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny 

Krzyż Zasługi, Złoty Medal w  dziedzinie rzeźby i  wiele innych 

znaczących odznaczeń oraz Tytuł Honorowego Obywatela Gminy 

Bolesław i  Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bukowno;  

w 2010 r został Kawalerem Orderu św. Stanisława). 

 

*

Tak niedawno byli wśród nas. Towarzyszyli nam we wspólnych 

zabawach i spotkaniach. Wspomnijmy takie osoby jak śp. Elżbieta 

Czerniak - która pięknie śpiewała w  chórze Kantare, Wiesława 

Piekoszewska – wieloletnia przewodnicząca KGW Krzykawa 

i  działacz samorządowy, Barbara Rudawska – żona Józefa, pełna 

energii i radości życia, która pokazała nam, że starość nie musi być 

zgorzkniała. Swą witalnością zarażała nas wszystkich.

Często w naszych wspomnieniach pojawiają się tak niezapominani 

koledzy jak śp. Edward Dreksa (wieloletni członek naszego 

Związku, zawsze wesoły, uśmiechnięty), Roman Dreksa, syn 

Edwarda. Umarł zbyt młodo, niestety. 

„ Na tamten świat nikt się nie spóźnia

a niektórzy są tam nawet przed czasem”.

Nigdy nie zapomnimy Jana Waszkiewicza- długoletniego członka 

naszego Związku.

*

Pamiętamy, bo z  pamięci o  Was utkana jest nasza tożsamość 

i  chociaż fizycznie nie ma Was wśród nas, to żyjecie w  swej 

twórczości, w naszej pamięci, w pięknych wspomnieniach, które 

po sobie zostawiliście. Cześć Waszej Pamięci.

*

A życie wciąż trwa. W imieniu Zarządu Koła Terenowego PZERiI 

w  Bolesławiu, wszystkim emerytom, rencistom i  inwalidom 

składam serdeczne życzenia: zdrowia i wszelkiej pomyślności 

w nowym 2020 roku.

  Józefa Krawczyk - Sekretarz ZKT PZERiI w Bolesławiu

Pamięci tych, których już wśród nas nie ma



12 |

Bolesławskie Prezentacje ∠ 1/2020 (216)BBBBBBBBBBollolololololllolo eeeeeeesłsłłłłłłsłssłsłsławawaawawawawwwaawaaaawaawskskskskskkkkkkkskskskskkkkkkkkksksksksksssskksksskssksskkkksskkkskkkkkkkkkkkkkkkkkkskkkkkkksssksksskkiieiiiieiiiieieieieeeieieiiiieeeeiiieeeeieieeeeeeeieeiiieeeieeeiiiiieieieieiieeeieieieeeeiiieeeiiieeiieeeeeie PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrerereereerrrrereeeeeeeerrreeeeererrreeeerrrrereeeeeeereeerrerrrrreeeeeerrrreeeerrrerreeereerrereeeeeerrrereeeerrreeereeeezezezezzezezezeeezezezeezeezezzezzeeeeeeeezezezeeeeezezeeeeeeeezezeeeezezeeeezezezeezezzezezzzeezzzzzezzzzzeezzeeeeenntttnttttttntnttttttnnnntttnntntttttttntnntnnntttntnntnnnttnttttnnnntntnttntttnnnnttttnntntnttttnttnnnnnttttttnnntttnnnntttntntnnnntttnnntttntntttn acacacaaaaacacaaacaccaaacacacaacacacaaacaccaaaaaacaacaaccaacaaaacaccaaacaaaccaaccaaacccaacaccaa jjejjeejejejeejeejejejejjjjjeeeejjeeejejjejejeejejejj  ∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠∠ 1111111111111111/2//22/2/2/2//22/2/2//2/22/2/222//2// 00000000000000002002020202020200202020202020200200 (((((((((((((((((2222121212212211212121112121212111166)66)6)6))))66))66)))6)))))66))6))6))66))6)))66))6))6)66))))6)))66666)))))))))))

Orszak Trzech Króli na stałe wpisał się w kalendarz zimowych wydarzeń. 

Już po raz szósty wystartował 6 stycznia 2020 roku. W niedzielne 

przedpołudnie pochód wyruszył spod zabytkowego dworu w Krzy-

kawce i dotarł do kościoła w Małobądzu. Wraz z Trzema Królami 

Orszak poprowadzili szczudlarze ze Sceny Kalejdoskop Krakowskie-

go Teatru Ulicznego w Krakowie, Podolski Regiment Odprzodowy i 

Małopolska Chorągiew Husarska, Bombadierzy z Krakowa - Konfe-

deracja Altylerzystów oraz klasy mundurowe ZDZ z Olkusza.

Zebrani miło wspominać będą wspólne kolędowanie z kapelą Gó-

ralska Hora oraz występy dzieci i młodzieży z Zespołu Przedszkolno 

- Szkolnego w Krzykawie. Uczestnicy integrowali się także przy wspól-

nym śpiewaniu kolęd, pieczeniu kiełbasek oraz różnego rodzaju grach 

i zabawach.

Wiele emocji wzbudził taniec z ogniem i pokaz pirotechniczny  

w wykonaniu Jagody Wiktorii Wojdyła.

Podczas Orszaku obyła się zbiórka charytatywna dla 13-letniej Julki 

Chmielewskiej, która traci wzrok na wskutek zwyrodnienia barwni-

kowego obu siatkówek.

Organizatorzy Orszaku to: Rada Parafialna i proboszcz Parafii Pol-

skokatolickiej w Krzykawie- Małobądzu, Centrum Kultury im. Ma-

rii Płonowskiej w Bolesławiu, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzy-

kawie, Sołtysi i Rady Sołeckie: Ujkowa Nowego, Małobądza i Krza, 

Koła Gospodyń Wiejskich: Krzykawki, Krzykawy, Ujkowa Nowego, 

Małobądza- Krza i Kuźniczki.

  BBB
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„W grudniu po południu, gdy gwiazdka zaświeci, Mikołaj na sa-

niach z workiem gna do dzieci”. 6 grudnia Mikołaj odwiedził także 

bibliotekę. W oczekiwaniu na świętego dzieci wspaniale bawiły się 

w towarzystwie wesołego elfa. Było mnóstwo zabawy i śmiechu przy 

budowaniu komina, rzucaniu papierowymi śnieżkami czy przy grze 

w topniejące kry lodowe. 

Dzieci z radością przywitały Mikołaja, który rozdał im prezenty  

i obiecał, że przyjedzie za rok.

W dniu 7.12.2019 podczas turnieju Otwartych Mistrzostw Śląska  

w  Ju-Jitsu Sportowym w  Katowicach odbyło się podsumowanie 

Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym w se-

zonie 2019. W  cyklu rozegrano 8 zawodów i  5 turniejów. Wzięło 

w nich udział 3567 zawodników z 86 klubów z Polski oraz goście 

z zagranicy: Niemcy, Węgrzy, Słowacy oraz Czesi. Oskar Drzewiec-

ki z Bolesławia, uczeń klasy 1b, zawodnik Polskiej Federacji Ju-Jitsu 

i Kobudo w końcowej klasyfikacji Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Mło-

dzieży w  Ju-Jitsu Sportowym sezonu 2019, zdobywając największą 

ilość punktów w kategorii U8 +34 kg, otrzymał:

- I miejsce - Fighting bez I Fazy (U8) - kat. + 34 kg – I miejsce - Ne 

waza (U8) - kat. +34 kg

Nagrody: dwa złote medale oraz puchary wręczył Prezes Śląskie-

go Związku Ju-jitsu, Roman Zieliński. Oskar w tym dniu, podczas 

Otwartych Mistrzostw Śląska, stanął na macie w kategorii Ne waza 

-U 10- kat. +42kg, zdobywając II miejsce i srebrny medal.

Gratulujemy!

Sportowe sukcesy
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Nie było śniegu za oknem.

Jednak poza powyższym nie zabrakło niczego innego.

20 grudnia 2019 roku w bolesławskim dworku na wigilii śro-

dowisk twórczych spotkali się: twórcy, animatorzy, sympatycy, 

instruktorzy i uczestnicy zajęć, dyrektor i pracownicy Centrum 

Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu oraz przedstawiciele 

władz samorządowych. 

W rodzinnej atmosferze, przy dobrej muzyce, opłatku i aromacie 

tradycyjnych bożonarodzeniowych potraw składano życzenia. 

Wieczór umilił koncert zespołów: Kantare oraz Kropka.pl

  BBB

W 
naszym bolesławskim dworku już od początku grudnia 

pachniało świętami. Wszystko za sprawą konkursu, w któ-

rym wzięło udział kilka pokoleń mieszkańców powiatu 

olkuskiego. Pachnące cynamonem pyszne świąteczne pierniczki w 

swojej klasycznej wersji mogą być dość pracochłonne. Z szacunkiem 

patrzymy na prace wszystkich tych, którzy potrafili przypomnieć 

tradycję samodzielnego wykonywania pierników wykorzystywanych 

jako ozdoby choinkowe lub drobne prezenty dla rodziny i przyjaciół. 

Poziom dostarczonych prac był niezwykle wysoki. Komisja oceniła 

konkursowe prace, biorąc pod uwagę ich walory artystyczne i este-

tykę wykonania.

W kategorii indywidualnej dla dzieci 7-12 lat uhonorowano rów-

norzędnymi nagrodami takich młodych twórców jak: Zofia Honiek, 

Nina Dąbrowska, Jakub Krzemień, Wiktor Piekarek, Nikola Mie-

dzińska, Wiktoria Oko, Piotr Stasik, Maciej Lubera, Wiktoria Lu-

bera, Oliwier Chromy, Kinga Koział. Prace wykonane przez dzieci 

były różnorodne i oryginalne, a zaangażowanie cukierników wprost 

ogromne! Do zdobienia swoich prac wykorzystywali oni kolorowe 

lukry, koraliki, pisaki, posypki… Podstawą wszystkiego były pachnące 

cynamonem pierniki - ludziki, bajkowe domki, szopki.

W kategorii indywidualnej dla młodzieży (13-18 lat) równorzędnie 

nagrodzono takie osoby jak: Paulina Czarnota, Amelia Honiek, Ame-

lia Lis, Natalia Piąty, Marcelina Kruczek, Magdalena Wojna, Gabriela 

Padło, Martyna Piłat, Olaf Barczyk, Szymon Białek, Amelia Kumor.

Pieczenie i zdobienie pierniczków to świetna zabawa dla całej rodzi-

ny. Wyczarowywanie magicznych kształtów i ozdób sprawia wie-

le satysfakcji i daje mnóstwo radości. Domki z piernika, koszyczki  

z ciasteczkami lepiły i piekły grupy przyjaciół, znajomych.

Ciekawe owoce artystyczne wydała kategoria zbiorowa. Równorzęd-

nymi nagrodami uhonorowano prace grupowe rodzin, KGW, grup 

twórczych takich jak: 

Ciocia Danusia, Kubuś, Dominik, Zespół Przedszkolno-Szkolny  

w Laskach – grupa „Tygryski”, siostry: Hania i Ewa, Rodzina Prychod-

ko, KGW Małobądz-Krze, KGW Ujków Nowy, Grupa Przedszkolna 

,,Misie” w Laskach, Przedszkole im. „Barbórki” w Bolesławiu. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 BBB

Konkurs pachnący piernikiem
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Wigilia dla mieszkańców

W 
historię naszego regionu wpisują się nowe cenne dla pielęgna-

cji tradycji i wielopokoleniowej integracji spotkania. Jednym 

z nich była plenerowa Wigilia, która odbyła się 13 grudnia 

2019 w bolesławskim parku. Były życzenia świąteczne Wójta Gminy 

Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego, łamanie się opłatkiem, potrawy 

wigilijne, wspólne kolędowanie. W świąteczne klimaty wprowadzili 

duchowni z parafii z terenu naszej gminy.

Miłym akcentem było wręczenie nagród laureatom konkursu kolęd i pa-

storałek oraz konkursu plastycznego „Pierniczkowe ozdoby świąteczne”.

To wydarzenie było idealną okazją, by na chwilę oderwać się od „przed-

świątecznej gorączki” i miło spędzić czas.

Organizatorzy: Wójt Gminy Bolesław, Centrum Kultury im. M. Pło-

nowskiej w Bolesławiu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już 

teraz zapraszają wszystkich za rok!

 BBB
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W 
dniu 3 stycznia 2020r. w Urzędzie Gminy Bolesław odbyło się 

uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w 

ramach w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-

nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego i wyposażenia zo-

stał przekazany przez Wójta Gminy Bolesław – Pana Krzysztofa 

Dudzińskiego na ręce Prezesa Zarządu OSP w Bolesławiu – Pana 

Jarosława Kubiczka oraz Prezesa Zarządu OSP w Krzykawie – Pana 

Janusza Kiki.

Całkowita wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 50280,03 zł, 

w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 49500,00 zł.

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kolejny specjalistyczny 

sprzęt trafił do strażaków 


