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Zmiana uchwały antysmogowej
dla województwa małopolskiego

Program „,Ciepłe mieszkanie”
w Gminie Bolesław

W związku z przyjęciem w dniu 26 września br. Uchwały

Do dnia 21 listopada br. w Urzędzie Gminy Bolesław przyjmowa-

nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmia-

ne są wstępne ankiety mieszkańców deklarujących chęć udziału

ny Uchwały nr XXXII/452/2017 Sejmiku Województwa Małopolskiego

w rządowym Programie „Ciepłe Mieszkanie”. Program będzie reali-

z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wo-

zowany do 2025 r. Program kierowany jest do Właścieli/Współwła-

jewództwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksplo-

ścieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, planują-

atacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały

cych i chcących uzyskać doﬁnansowanie do:

antysmogowej dla Małopolski), zmieniają się daty graniczne umożliwiające eksploatację pozaklasowych urządzeń grzewczych. Tym
samym, urządzenia niespełniające parametrów emisji i sprawności

w zakupu i montażu źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania,

co najmniej klasy 3, zgodnych z normą PN-EN 303-5:2012, mogą być

w zakupu i montażu okien lub drzwi,

eksploatowane do 30 kwietnia 2024 roku.

w zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Termin ten dotyczy także eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń (kominków), które nie spełniają wymagań: w zakresie sprawności ciepl-

Maksymalne kwoty doﬁnansowania w Programie wynoszą od

nej co najmniej 80 % lub wymogów ekoprojektu lub wyposażenia

17 500 zł do 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny.

w urządzenia redukujące emisję pyłu.
Jednocześnie, mimo wydłużenia terminów dopuszczających eks-

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na stronie:

ploatację nieefektywnych urządzeń grzewczych (m.in. tzw. kopciu-

hps://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

chów), zachęcamy Państwa do wymiany starych pieców i kotłów na
paliwo stałe.

Uwaga! ilość miejsc w Programie ograniczona !

Wszelkie informacje dotyczące doﬁnansowań do wymiany kotłów

Informacji nt. realizacji Programu udziela Ekodoradca w Urzędzie

uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Bolesław:

Gminy Bolesław (ul. Główna 58, pokój nr 7): tel. 32 6424 501 wew. 208

w

lub 530 046 101.

pod numerem telefonu 32 64 24 501 wew. 227 (informacje
nt. gminnego programu doﬁnasowań),

w

pod numerem telefonu 32 64 24 501 wew. 208 (informacje
nt. Programu „Czyste Powietrze”).
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Szanowni Państwo,
drodzy Mieszkańcy gminy Bolesław,

ne z naprawą sieci lub wymianą

ostatni czas wystawia nas na bardzo poważną próbą, najpierw

rzadko, ale, niestety, zdarzają się

stan pandemii COVID-19, od lutego 2022 roku konﬂikt zbrojny na

również awarie związane z roz-

Ukrainie. Wszystko to przekłada się na nasze codzienne życie, jego

programowaniem zegara steru-

komfort, poczucie bezpieczeństwa, relacje międzyludzkie. Pokazu-

jącego, co skutkuje załączeniem

je również, że wspólnie możemy bardzo wiele zrobić dla drugiego

oświetlenia w ciągu dnia. Tego

człowieka, że potraﬁmy pomagać, wczuwać się w sytuację osób po-

typu zdarzenia proszę zgłaszać

trzebujących. Codziennie jednak, jako następstwo wcześniejszych

pod nr tel. 32 6424501 wewn. 205

wydarzeń, obserwujemy znaczny i szybki wzrost cen. Dotyczy on

lub pod nr alarmowy 991.

zarówno samorządu, gminy i jej jednostek organizacyjnych: szkół,

Aby zmniejszać koszty utrzyma-

placówek kultury, bibliotek, straży pożarnych, jak również każdego

nia budynków gminnych, od kil-

z nas, prowadzącego własne gospodarstwo domowe, płacącego za

ku już lat prowadzimy działania służące ograniczeniu wydatków,

media, artykuły pierwszej potrzeby, lekarstwa czy żywność.

w szczególności na media. Termomodernizacje budynków, wy-

Codziennie każdy z nas podejmuje ważne decyzje związane

miana okien, wymiana kotłów gazowych i instalacji c.o. w budyn-

z szeroko rozumianymi oszczędnościami. Często dokonujemy

kach szkół, przedszkoli, urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej,

wyborów, co kupić lub zrobić, a z czego, niestety, zrezygnować lub

domu wiejskiego, gminnej biblioteki, remiz strażackich, a w ostat-

przełożyć zakup albo wykonanie czegoś na przyszłość.

nim czasie także montaż instalacji fotowoltaicznych pozwalają na

Wszystkie te problemy dotyczą także naszej gminy. W urzędzie,

znaczne zaoszczędzenie środków ﬁnansowych, jednakże - przy

szkołach, remizach, oświetleniu ulicznym, czyli wszędzie tam, gdzie

obecnych cenach - oświetlenie i ogrzanie tak dużych budynków

używamy prądu i gazu, wprowadzamy ograniczenia ich zużycia.

niesie za sobą olbrzymie wydatki.

Podobnie jak w gminach ościennych, w wyniku drastycznego

Szanowni Państwo,

wzrostu cen energii elektrycznej, musieliśmy podjąć decyzję o

wszyscy doświadczamy wzrostu cen towarów i usług. Szczególnie

wyłączaniu oświetlenia ulicznego w godzinach 23:00 – 4:00. Na-

dotkliwe są one dla osób niezamożnych. Mam jednak nadzieję, że

stąpi to od połowy listopada 2022. Przez całą noc oświetlone pozo-

zaistniała sytuacja zostanie wkrótce rozwiązana systemowo, dzię-

staną jedynie skrzyżowania z drogą krajową DK-94. Mamy świa-

ki czemu będziemy mogli kontynuować rozpoczęte oraz realizować

domość, że wiąże się to z pewnymi niedogodnościami, jednakże

nowe inwestycje, tak bardzo potrzebne dla rozwoju naszej gminy.

wszyscy wiemy, że w godzinach nocnych ruch pieszych praktycz-

Bardzo serdecznie proszę Państwa o zrozumienie podejmowanych

nie nie istnieje. Jest to decyzja trudna, jednakże do chwili obecnej

decyzji, decyzji trudnych, ale koniecznych. Gmina jest dla mnie jak

płaciliśmy 26 groszy bruo za 1kWh zużytą na oświetlenie ulicz-

dom, w którym środków ﬁnansowych, przy oszczędnym gospoda-

ne, a z prognoz wynika, że będziemy płacić kilka razy więcej, czyli

rowaniu, musi starczyć na wszystkie podstawowe potrzeby.

niesprawnych żarówek. Bardzo

około 1 zł za kWh. W związku z powyższym w tym roku nie będzie
uruchamiane także oświetlenie świąteczne.

Z poważaniem

Zdarzają się sytuacje, że w ciągu dnia oświetlenie uliczne jest włą-

Krzysztof Dudziński

czone. Taka sytuacja może się zdarzyć, kiedy trwają prace związa-

Wójt Gminy Bolesław
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Gminne inwestycje

Modernizacja kotłowni w budynku remizy OSP w Krzykawie
Trwa modernizacja kotłowni w budynku remizy OSP. Zakres prac
obejmuje w szczególności wymianę istniejących dwóch kotłów gazo-

Kanalizacja sanitarna na ul. Wrzo-

wych na jeden kocioł gazowy wiszący, kondensacyjny z zamkniętą

sowej w Bolesławiu

komorą spalania o mocy 90 kW, wykonanie technologii kotłowni ga-

Dobiegło końca zadanie polegające

zowej, wymianę dwojga drzwi wewnętrznych i trzech okien na prze-

na wykonaniu grawitacyjnej kanali-

ciwpożarowe, częściową przebudowę instalacji gazowej, kanalizacji

zacji sanitarnej, wraz z wykonaniem

i zimnej wody oraz

przyłączy kanalizacyjnych w cią-

wykonanie przewodu

gu ul. Wrzosowej, odprowadzającej

kominowego

ścieki do istniejącej sieci kanalizacji

trycznego

sanitarnej w ul. Chmielnej. Umowa

no-spalinowego).

z

koncen(powietrz-

wyłonioną

Planowo roboty mają

w wyniku przetargu, zakładała także

zostać ukończone do

wykonanie odtworzenia nawierzch-

końca października

ni zgodnie z dokumentacją projekto-

2022 roku.

wykonawcą,

ﬁrmą

wą i przedmiarem robót.

NOWINKI W CENTRUM MEDYCZNYM BOLMED W BOLESŁAWIU
Centrum Medyczne BOLMED oferuje w swoim laboratorium nie

olszy, leszczyny, dębu, tymotki łąkowej, żyta, bylicy i babki, roztoczy

tylko ogólne badania krwi, ale także badania w kierunku alergii.

kurzu itp.

Bardzo często pytacie Państwo o badania na alergię, zarówno

W Centrum Medycznym BOLMED macie Państwo do wyboru róż-

osób dorosłych, jak i dzieci. Oto kilka informacji na temat tej choro-

ne panele, różnią się one tylko ilością badanych alergenów.

by oraz badań, jakie możecie Państwo wykonać.

1. Panel alergenów wziewnych 10 (określa 10 parametrów wziewnych )

Alergia to obecnie choroba cywilizacyjna, która może spotkać

2. Panel alergenów wziewnych 20 (określa 20 parametrów wziewnych)

każdego, bez względu na wiek i płeć. Wiele osób bagatelizuje objawy

3. Panel alergiczny wziewnych 30 (określa 30 parametrów wziewnych)

alergii, ponieważ są one mylone z objawami infekcji, dlatego - w przypadku wystąpienia objawów alergicznych takich jak np.: katar, dłu-

Panel alergenów pediatryczny 20 parametrów takich jak

gotrwały kaszel, łzawienie oczu, wysypka na skórze, biegunka lub

orzech ziemny, mleko, białko mleka kurzego, ziemniak, marchew,

ból brzucha - należy wykonać badania krwi, które rozwieją nasze

dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek brzozy, tymotka łąkowa, py-

wątpliwości. Należy pamiętać, iż nieleczona alergia może skutkować

łek bylicy, naskórek konia, psa i kota itp.

częstszymi infekcjami górnych dróg oddechowych oraz prowadzić

ALERGIE POKARMOWE:

do pojawienia się kolejnych uczuleń, a nawet astmy.

1. Panel alergenów pokarmowych 10 parametrów takich jak mle-

Warto tu zaznaczyć, iż przed badaniami alergicznymi należy
wykonać badania krwi w kierunku pasożytów np.: glisty ludzkiej,
lamblii itp.

ko, białko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao itp.
2. Panel alergenów pokarmowych 20 parametrów takich jak orzechy, białko jaja kurzego, soja, mąka pszenna, żytnia, ziemniaki, po-

Współczesna diagnostyka laboratoryjna dysponuje nowocze-

midor, marchew, ryż, banan, wołowina, kurczak, wieprzowina itp.

snymi testami, które umożliwiają rozpoznanie indywidualnego

3. Panel alergenów pokarmowych 30 parametrów takich jak owo-

proﬁlu uczuleniowego każdego pacjenta. Badania można wykonać,

ce cytrusowe, orzechy, wołowina, kurczak, wieprzowina, drożdże,

testując alergię na pojedyncze alergeny, ale – w przypadku gdy trud-

czosnek, cebula, dorsz, tuńczyk, sezam, ryż, mąka pszenna, kaze-

no jest ustalić, który czynnik wywołuje objawy – dobrym rozwiąza-

ina itp.

niem jest panel większej liczby alergenów.
Nasze laboratorium oferuje Państwu następujące badania

Już niebawem w naszym Centrum Medycznym BOLMED

z krwi w kierunku alergii dla dzieci i dorosłych:

będziecie Państwo mogli wykonać najnowsze badania w kierunku

ALERGIE WZIEWNE INACZEJ ODDECHOWE LUB PYŁKOWE:

alergii z krwi PANEL ALEX, który bada 295 parametrów! To naj-

Panel alergenów wziewnych

nowsza diagnostyka molekularna alergii 117 ekstraktów i 178 mo-

Jednym z przykładowych rozwiązań diagnostyki laboratoryjnej

lekuł! Badanie krwi, które nie będzie wymagało odstawienia stery-

alergii wziewnej jest przeprowadzenie panelu alergenów wziew-

dów czy leków przeciwhistaminowych.

nych. Badanie wykonuje się w niewielkiej próbce krwi badanego. Co

Więcej o badaniu na stronie hps://testalex.com.pl/

ważne, pacjent nie musi specjalnie przygotowywać się do badania,

Informacje na temat badań krwi w kierunku alergii uzyskacie

nie musi również odstawiać przyjmowanych leków. Wykonując pa-

Państwo telefonicznie pod numerem telefonu 32-6424012 lub osobi-

nel alergenów oddechowych, można za jednym razem sprawdzić

ście w laboratorium i w rejestracji Centrum Medycznego BOLMED

występowanie swoistych przeciwciał IgE wobec najczęściej wystę-

w Bolesławiu od poniedziałku do piątku.

pujących alergenów w tej grupie. Panel alergenów oddechowych
oznacza między innymi poziom przeciwciał wobec pyłków: brzozy,
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Proszę pamiętać, że na badania należy się zapisać na określony
dzień i godzinę.
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Śpiewająco weszły w jubileusz…

N

ie ukrywam tego wcale, że jestem
fanką… Kantare. Tak. Tak. I to od lat!
Nasze panie zachwycają gło-

sami, wizerunkiem, ruchem scenicznym,
fantazją. Są, były i będą z nami na różnych
uroczystościach gminnych i poza naszym
terenem. Wszędzie śpiewały pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy za piękne chwile
i wspaniałe emocje. I życzymy tak pięknego
śpiewania przez jeszcze wiele jubileuszy.
Zespół w ciągu tych dziesięciu lat brał
udział w wielu przeglądach, festiwalach,
spotkaniach, galach, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć oraz życzymy satysfakcji z pracy artystycznej, zdrowia i sił.
Nasze Kantare zapisało

się złotymi

zgłoskami, a właściwie nutkami, w życiu
społecznym gminy Bolesław, powiatu olkuskiego, województwa i całego regionu. Ich
wieloletnia aktywność artystyczna zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie.
Przypomnijmy, iż obecne członkinie to
(w kolejności alfabetycznej): Halina Cembrzyńska, Barbara Ciuła, Anna Grzybek, Helena Kika, Grażyna Kosno, Anna Mazur, Brygida Nowak, Elżbieta Probierz, Maria Sikora,
Anna Stępień, Irena Smak i Władysława Zięba. Na kartach historii zespołu zapisały się
pięknie Zoﬁa Czerniak, Stanisława Kalembka, Helena Kolczyk, Maria Skubis, Dorota
Stachowicz –Mączka (prowadząca chór),

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy

doznawać zachwytu, jest martwy, niczym

Helena Szymczyk, Aleksandra Zięba. Chwilą

doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą.

zdmuchnięta świeczka” - te słowa Alberta

ciszy uczciliśmy pamięć Ireny Mojak, Jadwi-

Jest to uczucie, które stoi u kolebki praw-

Einsteina są doskonałym moem dla tego

gi Leś, Elżbiety Czerniak i Marii Glanowskiej.

dziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto

wyjątkowego wydarzenia.

Uroczyste świętowanie jubileuszu mia-

go nie zna i nie potraﬁ się dziwić, nie potraﬁ

BBB

ło miejsce 12 października w bolesławskim
dworze.

Nastrojowa muzyka w otuleniu

odpowiedniego oświetlenia i… paproci towarzyszyła jubileuszowym występom. Były
gromkie oklaski i życzenia.
Podziękowania wraz z kwiatami na
ręce prowadzącej zespół Moniki Korpusik
skierował wójt gminy Krzysztof Dudziński
i dyrektor Centrum Kultury Barbara Rzońca.
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Jak tu nie kochać jesieni?

J

ak tu nie kochać jesieni, zwłaszcza takiej, podczas której
przychodzi na myśl swe miejsce na ziemi, swój mały raj?
- Pełniąc rolę jurora ogólnopolskiego konkursu poetyckiego,

miałam wspaniałą okazję przejrzeć się w lustrze słów, w którym
ujrzałam wszelkie barwy ludzkich uczuć i niepokoje współczesności. Uderzyła mnie odwaga w podejmowaniu spraw trudnych
i bolesnych, pogłębiony namysł nad rozmaitymi aspektami istnienia, a także odważne sięgnięcie po różne konwencje literackie
– to słowa Marii Kocot, tegorocznej jurorki konkursu literackiego
45. Jesień Poetycka.
- Według Janusza Korczaka dzieci rodzą się ze skrzydłami. Taki-

cych
ch - często po omacku i rozpaczliwie

mi skrzydłami jest słowo. I to właśnie konkursy poetyckie pozwalają

- własnego miejsca na ziemi. Jednak samo szukanie takich ścieżek

je rozwinąć. Pisanie wierszy czy prozy stanowi piękną formę utrwa-

daje pełnię człowieczeństwa. To, że współcześni ludzie wciąż dzielą

lania siebie i dawania niezwykłego świadectwa – dodaje.

się swoimi niepokojami, zadają nurtujące pytania sprawia, że war-

Poezja to chwila, to efekt uniesienia, nierzadko zapisanego naprędce na kartce. Młodzi adepci pióra „zawiesili się” właśnie w takiej

to wierzyć w dobro, które – pomimo ogromnie trudnych czasów–
wciąż jest.

chwili. Poezja przez nich tworzona, przesłana na konkurs stanowiła

Pierwsze miejsce wywalczyła piórem Józefa Krawczyk, godło:

piękne bujanie w obłokach wyobraźni, materializujące się wierszami

Białka, za wiersz ,,Jesienne fanaberie”. Drugie miejsce – Barbara

pełnymi zapachów uczuć zaplątanych w pnącza problemów, zachwy-

Omylińska, godło Omyłka, za wiersz ,,Żyję jak wiatr”, trzecie miej-

tów nad pięknem natury czy fenomenem istnienia. Wiersze młodych

sce – Barbara Pomierna, godło Trzpiotka, za wiersz ,,Kolebka rodu”

twórców przesycone były fenomenem trwania, radości z młodości,

Wyróżnienia traﬁły do takich poetów jak: Oksana Homiak za wiersz

gdzie naturalnym objawem staje się beztroska i zachwyt nad światem.

,,Wejdę boso w Niebo” oraz Remigiusz Żak za wiersz ,,Mówiłaś”.

Pierwsze miejsce „wypisała” Małgorzata Kieras, godło: Ren, za

Piątkowe popołudnie 21 października 2022 roku ubogacił koncert

wiersz ,,Drewniana ławeczka”, drugie miejsce – Katarzyna Hałat, go-

„Romantyczne ballady” w wykonaniu Romana Hyli i Kornelii Nowak.

dło: Jaskółka, za wiersz ,,Nowa droga”, zaś trzecie miejsce – Izabela

Przypomnijmy, że 45.Jesień Poetycka przebiegała pod hono-

Kocjan, godło Lizzy, za wiersz ,,Dom z kart”. Wyróżnienia otrzymali

rowym patronatem Wójta Gminy Bolesław i Starosty Olkuskiego.

tacy artyści jak: Maria Kulawik za wiersz ,,Mój azyl” oraz Mikołaj Ko-

Impreza przebiegała w nastrojowej, rodzinnej atmosferze. Gratulu-

żuch za wiersz ,,Tu chcę żyć”.

jemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w naszych

Ciekawa okazała się także poezja dorosłych. Po wnikliwym
przeczytaniu nadesłanych prac, dotknęło mnie to, iż spoziera z nich
obraz naszego świata widziany wrażliwymi oczyma ludzi szukają-
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Słodkie babki
owiadają, że… najlepsza jest baba pieczona.

P

jPani Grażynce za piękne odśpiewanie 100 lat,

Projekt „Słodkie babki" został zrealizowany dzięki wsparciu ﬁ-

jPani Julii z Ukrainy za wspólne gotowanie ukraińskiego barszczu,

nansowemu z programu grantowego "Działaj Lokalnie" Polsko-

jPani Marysi Ziębie za babkę z malinami

-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w

oraz

Polsce za pośrednictwem Stowarzyszenia Forum Oświatowego Klucze.

jdziewczynom, które podzieliły się swoim talentem: Beacie Bazan-

Jako Nieformalna Grupa Ręko-Dzielnych realizujących projekt

-Bagrowskiej, Ewie Dychtoń, Marzenie Dychtoń, Dorocie Filipek,

„Słodkie babki” chciałyśmy serdecznie podziękować za wsparcie

Grażynie Jarząb, Natalii Kwiecińskiej, Józeﬁe Krawczyk, Mai Kraw-

wszystkim osobom, które pomagały w jego realizacji, czyli:

czyk, Marinie Kcholodniak, Danucie Labisko, Marii Michalskiej,

j„Słodkim babkom " za wypieki i piękne pisanie ikon,

Marzenie Mirek, Julii Myjak, Bożenie Popiołek, Monice Poczęsnej,

jWójtowi Gminy Bolesław Krzysztofowi Dudzińskiemu,

Bogumile Pęgiel, Annie Szczepanowskiej, Aleksandrze Świerczek,

j  dyrektor Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu

Marzenie Woźniczko.

Barbarze Rzońcy,

jAniołom i Świętym, którzy są z nami nie tylko na ikonach.

jprezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu Jarosławo-

No i masz, babo… babkę.

wi Kubiczkowi,
jdziewczynom z księgowości,

Iwona Skupińska
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,„Świetlica marzeń” w Bolesławiu ma już 3 lata
Placówka realizuje również zadania

“Nie takie ważne, żeby człowiek
dużo wiedział,

polegające na objęciu uczestników projek-

ale żeby dobrze wiedział,

tu opieką i wychowaniem w celu wsparcia

nie żeby umiał na pamięć,

rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo

a żeby rozumiał,

– wychowawczej. W tym celu wychowawcy

nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,

świetlicy realizują zadania polegające na po-

a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

mocy w nauce, odrabianiu zadań domowych,
organizacji czasu wolnego, zabaw, zajęć spor-

Janusz Korczak

towych, konkursów i gier zespołowych.
Centrum Rozwoju Dziecka „Perspektywy

,-f<1b-bm=oul-|1m;

W celu wyrównania deﬁcytów naszych

Kids” powstało z myślą o najmłodszych miesz-

wychowanków w placówce prowadzone są

kańcach naszej Gminy przy zaangażowaniu

diagnozy i terapie specjalistyczne z psycholo-

Lokalnej Grupy Działania nad Białą Przemszą

giem, pedagogiem i logopedą. Specjaliści swo-

oraz Wójta Gminy Bolesław Pana Krzysztofa

ją pracę koncentrują wokół oddziaływań na

Dudzińskiego. Pomieszczenia dawnej świetli-

dziecko, a dla wzmocnienia tych działań i ich

cy oraz poczty i innych podmiotów gospodar-

skuteczności współpracują z rodzicami lub

czych zostały gruntownie wyremontowane

opiekunami. Dlatego też w Centrum Rozwoju

i przystosowane do potrzeb dzieci, a placów-

Dziecka organizowane są zajęcia skierowane

ka, dzięki pozyskanym środkom ﬁnansowym,

do rodziców: terapia rodzin, szkoła dla rodzi-

została wyposażona w najnowsze sprzęty do

ców. Wszystko po to, by wspierać rodziny

kompleksowej nauki i zabawy.

przeżywające różnego rodzaju trudności.

Głównym celem działalności placówki

Podczas prawie trzyletniej działalności

jest przede wszystkim wspieranie rozwoju

naszej placówki organizowane były dla na-

dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans, od-

szych podopiecznych rozmaite atrakcje, wy-

działywanie na środowisko młodego człowie-

cieczki i festyny. Dzieci wraz z rodzicami mie-

ka, w szczególności zagrożonego wyklucze-

li przyjemność brać udział w weekendowych

niem społecznym. Centrum Rozwoju Dziecka

,-f<1b-rѲ-v|1m;

wyjazdach do Kazimierza Dolnego nad Wisłą,

„Perspektywy Kids” swoją pracę koncentruje

Sandomierza, Kotliny Kłodzkiej, Warszawy

wokół takich działań, które zapewniają dzie-

oraz Wrocławia. Były to wyjazdy, dzięki któ-

ciom i młodzieży bezpieczny i harmonijny

rym nasi najmłodsi i ich rodzice mogli poznać

rozwój oraz sprzyjają rozwijaniu zaintereso-

fascynujące zakątki naszego kraju, jak rów-

wań, talentów i pasji. W tym celu w naszej

nież zintegrować się między sobą.

placówce prowadzone są zajęcia rozwijające
z plastyki, języka angielskiego, języka polskiego, języka francuskiego, zajęcia wokalno
– aktorskie, informatyka, robotyka. Ponadto
uczestnicy projektu korzystać mogą z zajęć
wyrównawczych z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego. Wszystkie

,-f<1b-oh-Ѳmoň-h|ouvhb;

zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę doświadczonych nauczycieli
z wyżej wymienionych dziedzin.

ur-uoofo-ŉ-f<1b-r;7-]o]b;l

8|

,-f<1b-uobf-f.1;f<h--m]b;Ѳvhb;]o

)1b;1h- bm|;]u-1fm-  uo7b1-lb 7o "-m7oň
lb;u-ŉ(ƏƍƏƏ

Bolesławskie Prezentacje ∠ 9 /2022 (247)
Piknik rodzinny 2022
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W tym roku „Świetlica marzeń” świętuje
swoje trzylecie. 30 września 2022 roku odbył
się piknik rodzinny połączony z uroczystym
podsumowaniem projektu. Dzieci miały
możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności nabytych podczas zajęć
w świetlicy.
Projekt pn. „Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Bolesławiu”
dobiega końca, ale świetlica nadal będzie
działać, miejmy nadzieję, w niezmienionej
formie.
Tekst i zdjęcia:
Centrum Rozwoju Dziecka
Perspektywy Kids w Bolesławiu

|9

Bolesławskie Prezentacje ∠ 9 /2022 (247)

Europejski Tydzień Mobilności w Gminie Bolesław

P

odobnie jak w minionych latach na terenie Gminy Bole-

Dziękujemy Wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w działania

sław odbyły się wydarzenia w związku z Europejskim Ty-

realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności i zapra-

godniem Mobilności (ETM). Tegoroczny temat przewodni

szamy do udziału w przyszłych edycjach. Pamiętajmy jednak o prze-

ETM to „Lepsze połączenia”. Jest to temat będący odpowiedzią

słaniu akcji przez cały rok!

na wcześniejsze obostrzenia i ograniczenia mieszkańców Unii Eu-

Tekst: A. Mól – Ekodoradca

ropejskiej spowodowane pandemią COVID-19. Akcja ma zachęcić

w Urzędzie Gminy Bolesław

do korzystania m.in. z transportu publicznego oraz do wspólnego
spędzania czasu i wzajemnej komunikacji.
W ramach ETM zorganizowano konkurs „Zaplanuj, jedź i zwiedzaj
Gminę Bolesław”, który polegał na zaprezentowaniu planu lub mapy
wycieczki rowerem lub środkami komunikacji publicznej po terenie
Gminy Bolesław. Prace mogły uwzględniać ciekawe pod względem
krajobrazowym lub historycznym miejsca położone na terenie gminy. Uczestnicy konkursu mogli zaplanować podróż m.in. za pomocą
wyszukiwarki połączeń autobusowych dostępnej na stronie lokalnego przewoźnika – Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja
Międzygminna” w Olkuszu. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół Gminy Bolesław.
Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach ETM były
wycieczki dla przedszkolaków i uczniów klas pierwszych po terenie Gminy Bolesław. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał bilet komunikacji miejskiej i wykorzystał go podczas podróży autobusem
Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu. Przejazd autobusem dla dzieci i uczniów był ciekawym i niejednokrotnie nowym doświadczeniem. Podczas wycieczek udało
się poznać i zobaczyć ciekawe miejsca położone na terenie Gminy
Bolesław, uczestnicy wyjazdów odwiedzili m.in. Urząd Gminy w Bolesławiu oraz Centrum Kultury w Bolesławiu.
Ponadto, jak co roku w szkołach, odbyły się zajęcia w klasach 1-3 pt.
„Bezpieczna droga do szkoły”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez
Policjantów z Komisariatu Policji w Bukownie. Podczas spotkań
dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami obowiązującymi
w ruchu drogowym, a w szczególności zasadami obowiązującymi
podczas przechodzenia przez jezdnię. Na zakończenie zajęć otrzymały kolorowe odblaski.
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Zdjęcia pochodzą
z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego
w Krzykawie i Podlipiu
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Ogłaszamy wyniki konkursu
„,Zaplanuj, jedź
i zwiedzaj Gminę Bolesław”
W związku z ogłoszonym w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności konkursem
„Zaplanuj, jedź i zwiedzaj Gminę Bolesław”
informujemy, że do Urzędu Gminy Bolesław
w wpłynęły łącznie 22 prace autorstwa dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu
Gminy Bolesław. W konkursie przyznano
wyróżnienia dla:
w

Wiktorii Kalamis (kl. II, Szkoła Podstawowa Bolesław),

w

Leona Suwalskiego (Przedszkole
w Bolesławiu),

w

Jakuba Orkisza (Przedszkole w Bolesławiu),

w

Antoniny Kocjan (kl. III, Szkoła Podstawowa w Krzykawie),

w

Franciszka Proszczka (kl. I A, Szkoła
Podstawowa w Podlipiu).

Dziękujemy dzieciom i młodzieży za udział
w konkursie, a nauczycielom i rodzicom za
wsparcie i zaangażowanie. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami.
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Dzień Pieczonego
Ziemniaka

społeczności, którzy licznie przybyli w tym dniu na teren Zespołu.
Każdy znalazł dla siebie rozrywkę. Przedszkolaki i uczniowie
korzystali z wielu dostępnych atrakcji, do których należały między innymi: dmuchane zamki, popcorn, wata cukrowa, zaplatanie
warkoczyków, malowanie twarzy. Zorganizowano również zabawy
sportowe związane tematycznie z ziemniakiem, a dla miłośników

rlandzkie powiedzenie głosi, że „tylko dwie rzeczy na świecie

I

mocnych wrażeń - strzelanie do tarczy. Imprezę prowadził dj Tomi.

są zbyt poważne, by robić sobie z nich żarty – małżeństwo…

Z kolei dorośli, którzy przybyli, mogli zakupić pyszne domowe ciasta

oraz ziemniaki”.

i zjeść pieczone ziemniaki.

Ziemniaki! Niezastąpione w naszej polskiej kuchni, chociaż po-

Zaangażowanie Rady Rodziców, integracja uczniów, grona

chodzą z Peru. Ziemniaki to pierwsze warzywa, które wyhodowano

pedagogicznego i pracowników Zespołu z lokalną społecznością,

w kosmosie, wykorzystywano je w medycynie i do odmierzania czasu.

dobra zabawa na świeżym powietrzu stanowią ważne cele tego je-

Ziemniaki są nie tylko produktem spożywczym, znalazły również za-

siennego święta.

stosowanie w wielu dziedzinach, między innymi w kosmetologii, me-

Podkreślić należy, iż Dzień Pieczonego Ziemniaka swoją obec-

dycynie, aptekarstwie, sztuce, bukieciarstwie. To właśnie ziemniaki

nością zaszczycili znamienici goście – wójt Gminy Bolesław Pan

ratowały ludzi przed głodem podczas okupacji. Ponieważ przydziały

Krzysztof Dudziński, jego zastępca Pani Agata Borkiewicz oraz sta-

na jedzenie były bardzo niskie i nie mogły zaspokoić podstawowych

rosta olkuski – Pan Bogumił Sobczyk, których serdecznie powitała

potrzeb, dlatego ziemniaki powszechnie sadzono w doniczkach.

dyrektor ZPS w Krzykawie – Pani Magdalena Woźniczko.

Ziemniak w zależności od regionu jest nazywany kartoﬂem,

Wszyscy goście, jak i organizatorzy w miłej jesiennej atmosfe-

pyrą, bulwą, barabolą, grulą, komperą itd. Jako społeczność proz-

rze ciepła i wybornego smaku ziemniaka spędzili czas, ciesząc się

drowotna, generacja konsumpcyjna i grupa świadoma jakości tego

wspólnymi chwilami. Z utęsknieniem czekamy na kolejne szkolne

bezcennego produktu uczniowie z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

uroczystości, gdyż jako Zespół pozostajemy otwarci na wszelkie in-

w Krzykawie nie mogą pozostać obojętni na to popularne, lecz mimo

terakcje z przedstawicielami władz i mieszkańcami naszej miejsco-

wszystko wyjątkowe złote warzywo jakim jest ziemniak.

wości, którzy wyrazili chęć współpracy i zaoferowali nam bezcenny

W naszej szkole corocznie we wrześniu obchodzone jest Święto
Pieczonego Ziemniaka. Rada Rodziców działająca przy ZPS w Krzy-

dar – swoją obecność, życząc kolejnych tak udanych uroczystości, za
co serdecznie dziękujemy.

kawie zorganizowała Dzień Pieczonego Ziemniaka. Wydarzenie to

Joanna Imielska-Płonka

było ważne nie tylko dla uczniów, lecz także dla członków lokalnej

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Krzykawie
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Strażacki mural

kostki brukowej pochodzącej z demontażu,

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili

jednak w stanie idealnym oraz ZGK „Bole-

się do zabezpieczenia garażu i poprawy jego

sław” za przekazanie krawężników.

wyglądu. Środki na realizację tego projektu

zakończyliśmy

Podziękowania kierujemy także do wspól-

pochodziły z budżetu OSP oraz darowizn

prace remontowe przy tzw.

noty mieszkańców bloków nr 36 i 38 za obję-

rzeczowych i pracy naszych przyjaciół.

małym garażu. Stacjonuje tam

cie murala monitoringiem.

W

październiku

Zarząd OSP Bolesław

przyczepa zaopatrzenia wodnego, która
jest częścią powiatowego plutonu zaopatrzenia wodnego.
Roboty polegały na wymianie pokrycia dachu wraz z rynnami, odświeżeniu bramy
garażowej oraz wiatrówek. Wykonali je nasi
strażacy w ramach czynu społecznego.
Kolejnym etapem było przygotowanie podłoża pod mural, czyli otynkowanie ścian.
Prace te wykonała nieodpłatnie ﬁrma budowlana A.S. - BUD PRZEMYSŁAW SUSMARSKI.
Mural został zaprojektowany oraz wykonany przez krakowskiego miłośnika graﬃti
Pana Krystiana Brzeziaka.
Dziękujemy ﬁrmie INTER-KUK za pomoc
swoim parkiem maszynowym w pracach
ziemnych, ﬁrmie transportowej Pana Macieja Kluczewskiego za nieodpłatne przekazanie oraz dostarczenie podsypki do kostki
brukowej, Zarządowi Dróg Powiatowych
w Olkuszu za nieodpłatne przekazanie
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eŔŹǫȥơʋƃ˖ˊȥȥˊˁࢱǌȶƎ˖ǫȥŔƃǠࡪ

|čʞİʞ|ļʆʝɽɽʳɾʅʝɽɽ,
¥ļɾʁʝɽɽʳɿɽʝɽɽşŖʆʝɽɽʳɿɽʝɽɽ

Rejestracja telefoniczna pod nr 696 382 504
www.stomatologia-bukowno.pl
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Otóż… Niczego mi nie szkoda. Kochani, kto pozna smak prawdziwego powietrza, nawet z domieszką spalin, tego nigdy nie zadowoli 15
minutowe wietrzenie pokoju przed snem (zresztą też ze spalinami,
bo przy ulicy mieszkam).

Pisane na paragonie

*
A całe to chodzenie trzy godziny dziennie to trening na wytrzymałość. Otóż, wypracowałam jednak psychomotorykę i wstępuję do
Wojsk Obrony Terytorialnej.

ak. Tak. To prawda. To ja przemierzam trasę Olkusz –Bo-

T

Jest nas coraz więcej… Niezależnie jednak od tego, ile mamy lat,

lesław, jak mawiała moja babcia Józefa, ”w tę i nazad”.

skąd pochodzimy oraz jaki zawód wykonujemy, mamy jeden

Zajmuje mi to trzy godziny dziennie.

wspólny cel: chcemy chronić swoich najbliższych. Chcemy wie-

Jestem rozbawiona rożnymi zaskakującymi komentarzami. Jako

dzieć, w jaki sposób należy udzielić pomocy potrzebującym oraz

że wolę, jeśli ktoś z mego powodu uśmiecha się, a nie płacze, to po-

jak zachować się w czasie kryzysu i jak bronić się w czasie niebez-

dzielę się nimi z Wami.

pieczeństwa.

- Byli tacy, co im na bilet do Olkusza „w tę i nazad” szkoda było, ale

Wszystkie kobiety są na swój sposób niezwykłe, jednak te należące

że i Ciebie to dopadło?

do WOT pokazują, że w codziennym życiu ważne jest coś jeszcze –

- Czy wszystko ok?

Ojczyzna.

- Dobrze się czujesz?

Dołączam do nich. Może i Wy spróbujecie?

- Guza szukasz?

WOT to coś więcej niż szkolenia na poligonie. Moo formacji brzmi:

- A o zapadliskach w lasach olkuskich słyszałaś?

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Jej celem jest przede wszystkim

- A butów Ci nie szkoda?

obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

- A czasu Ci nie szkoda?

Was, kochani.

- A co to niby za marsz, jak spalinami śmierdzi?
- A nie boisz się, że Cię za tirówkę wezmą czy coś?

Beata Bazan-Bagrowska
P.S. Szczegóły: hps://terytorialsi.wp.mil.pl

My, przedszkolaki obiecujemy, że o drzewa dbać będziemy!
października obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi.

10

i odpowiedzialnego konsumenta, poszerzenie wiedzy na temat

Tradycją przedszkolaków z naszego przedszkola stało

drzew, możliwość poznania przyrody poprzez bezpośrednią obser-

się sadzenie z tej okazji drzew na placu przedszkolnym.

wację oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym.

12 października 2022 roku, w obecności gości: Wójta Gminy Bolesław

Dzieci bacznie obserwowały, w jaki sposób sadzi się drzewa oraz co

Krzysztofa Dudzińskiego, Dyrektora Wydziału Ochrony Środowi-

jest do tego potrzebne. Niektóre pomagały w ich sadzeniu. Cieszy-

ska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu Jana

my się, że w naszym przedszkolnym ogrodzie przybyły nam kolejne

Książka i Ekodoradcy Starostwa Powiatowego w Olkuszu Łukasza

drzewa do obserwacji i obiecujemy, że będziemy o nie dbać.

Zarzyckiego, przedszkolaki posadziły na terenie ogrodu przedszkolnego otrzymane klony.
Głównym celem akcji było poszerzanie świadomości ekologicznej,
kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego, rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę
środowiska, rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, kształtowanie postawy społecznej świadomego
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Tekst i zdjęcia:
Przedszkole im. Barbórki w Bolesławiu

Bolesławskie Prezentacje ∠ 9 /2022 (247)

Bajka promująca czytelnictwo

W

piątek - 30 września do biblioteki w Bolesławiu zawi-

Sowa, kradnąc jego księgozbiór, tak naprawdę nie zdawała sobie

tał Teatr Edukacji i Proﬁlaktyki „Maska” z Krakowa,

sprawy, jak bardzo pomogła mu dostrzec, że prawdziwy świat wart

by zaprezentować spektakl pt. „Kto w bibliotece gości

jest uwagi. Cenną lekcją dla najmłodszych było stwierdzenie, że

i kradnie mądrości”.

„nie trzeba kraść książek, żeby je przeczytać, wystarczy skorzystać

Przedstawienie obejrzały dzieci z klas II Szkoły Podstawowej

z biblioteki”.

w Bolesławiu.
Jak wiadomo książki rozwijają wyobraźnię, powiększają zasób
słownictwa, wiedzę o świecie, który nas otacza, ale także wpływają
na zdolność myślenia.
Przedstawiona przez aktorów bajka pełna była humoru

Dzieci z zapartym tchem obejrzały spektakl, po którym wykonały
piękne rysunki przedstawiające bohaterów bajki. Wszystkie prace
traﬁły na wystawę, którą można podziwiać w bibliotece.
Na zakończenie chłopcy z klas IIa i IIb otrzymali drobne
upominki, ponieważ 30 września -jak wiadomo - to Dzień Chłopaka.

i zaskakujących zwrotów akcji. Opowiadała historię skrzata, który

Dzieci pełne wrażeń i radości wróciły do szkoły.

pochłonięty literaturą nie zauważał otaczającego go świata, nie

Renata Wiśniewska

przeżywał przygód i nie miał prawdziwych przyjaciół.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu
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Na podstawie noty wydawniczej
Radosna, bajecznie kolorowa, ciepła, wzruszająca
i dodająca otuchy zachęta do bycia po prostu sobą!
W słoniowej tradycji zwyczaj nakazywał, by wszystkie młode
słoniątka stawały w szranki i próbowały być lepszymi niż inne.
Tylko mały Num-Num nie stanął do zawodów, bo myślał, że nie jest
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Nota wydawnicza

w niczym lepszy. Dlatego czuł się gorszy.
Czy dzięki pomocy nowych przyjaciół pozna swój wyjątkowy talent
i doceni swoją wartość?

Kiedy w 1952 roku jako młodziutka kobieta
Brytyjczykom iskierkę nadziei, że znów będą

yġïòĚŵåŵØöćŵŵ
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wielkim narodem. I rzeczywiście tak się stało.

Nota wydawnicza

Tak narodził się mit Elżbiety II, dla której zawsze liczyła się przede

Wyrusz na niezapomnianą wyprawę do lasu!

wszystkim jej „Firma”, a życiową dewizą stały się słowa: „Nigdy się

Podążaj tropem zwierząt, obserwuj życie pod

nie poddawaj!”.

kamieniem, posłuchaj szmeru wody w strumyku,

Jak naprawdę wyglądało życie królowej i jej monarchii? Co sprawia,

poczuj słońce na twarzy.

że fascynuje nie tylko Brytyjczyków, a jej losy śledzi niemal cały

Ta pięknie zilustrowana książka edukacyjna pokaże dzieciom, jak

świat?

planować krótkie wycieczki do lasu, jak się w nim zachowywać

Książka Marka Rybarczyka nie tylko odpowiada na pytania, które

i odkrywać cuda natury.

stawiają sobie obecnie wszyscy Brytyjczycy i wielbiciele monarchii,

Podczas wycieczki do lasu przyroda otacza nas ze wszystkich

ale przede wszystkim szkicuje sylwetkę Elżbiety II, jakiej dotąd

stron. Możemy zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, chociaż nie

nie znaliśmy: fanki kryminałów o Herkulesie Poirot, żony, która

wszystkie da się dostrzec gołym okiem. Bez względu na to, czy jesteś

z żarliwej szczenięcej miłości szybko przeszła do chłodnego

dzieckiem, czy dorosłym, wytęż zmysły i skoncentruj całą uwagę na

małżeństwa z rozsądku, czy matki, która chyba nigdy nie rozumiała

wrażeniach i bodźcach, które odbierasz. Podczas spaceru nie musisz

własnego dziecka. Autor analizuje jej życiowe wybory, konﬂikty,

wszystkiego wiedzieć. Nigdzie się nie spiesz. Poczuj, że jesteś częścią

popełnione błędy i skrywane dramaty.

natury i ciesz się jej bliskością.
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Na podstawie noty wydawniczej

Margery Benson zakochała się w wieku 10 lat.

Przybrane siostry Krystal i Nichole zawsze mogły

Kiedy osiągnęła lat czterdzieści sześć, uświadomiła

na siebie liczyć, dlatego gdy Nichole zostaje

sobie, że to ostatni moment, by odnaleźć tę

przewieziona do szpitala psychiatrycznego po

miłość i zacząć wszystko od nowa. Rzuciła pracę

tym, jak próbowała zabić swojego męża, Krystal

nauczycielki i postanowiła podążyć za marzeniem

rzuca wszystko, by jej bronić. Siostry, mimo

z dzieciństwa – odnaleźć złotego chrząszcza, który przed laty

bardzo ciężkiego dzieciństwa, zdołały ułożyć sobie życie. Krystal

oczarował ją na ilustracji w książce o niesamowitych stworzeniach.

została szanowaną prawniczką, a Nichole szczęśliwie poślubiła

Na jej ogłoszenie o poszukiwaniu asystenta na ekspedycję do Nowej

architekta...

Kaledonii zgłosiła się niejaka Enid Prey. Ubrana w jasnoróżowy

Jednak Nichole zaczyna coraz częściej powtarzać, że jej mąż nie jest

kostium blondynka nie wyglądała na osobę, która ma jakiekolwiek

tak naprawdę jej mężem. Zaniepokojona Krystal zaczyna zadawać

pojęcie o takich wyprawach. Margery od początku się nie spodobała,

pytania.

ale nie miała wyboru. Żeby zrealizować młodzieńcze marzenia

Dochodzenie prowadzi ją do mrocznej, wspólnej przeszłości sióstr...

i wyruszyć w podróż, będzie musiała zaakceptować Enid…

do strasznej tragedii i bardzo dobrze strzeżonego kłamstwa. Teraz

„Marzenie panny Benson” to niezwykła historia o sile kobiecej

obie muszą walczyć o życia, które zbudowały, zanim pochłonie je to,

przyjaźni, dzięki której można osiągnąć nawet to, co wydaje się

które zostawiły w przeszłości.

niemożliwe oraz przeżyć przygodę, która zmieni życie.

wstępowała na tron, dała umęczonym wojną

00 egz.
00 egz.
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