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Do¿ynki 
2017
Niedziela w Podlipiu – dobra jak chleb

„Ju¿ zbo¿e zebrane, to czas na do¿ynki. 
No wiêc mo¿na dziœ wyœpiewaæ grze-
szki i uczynki. No bo na do¿ynkach 
zwyczaj to nienowy, jednych siê tu 
ci¹gle chwali, innym zmywa g³owy...”.

Na szczêœcie od zmywania g³ów by³ 
tylko deszcz, który w tê pierwsz¹ wrze-
œniow¹ niedzielê w Podlipiu czasami 
pada³.

3 wrzeœnia 2017 roku ca³e so³ectwo 
Polipie ukwiecone s³onecznikami pra-
gnê³o w deszczow¹ do¿ynkow¹ niedzie-
lê  przywo³aæ  s³oñce  i... uda³o siê!

Gospodarzy i zaproszonych goœci 
przywita³a koncertem Orkiestra Dêta 
ZGH „Boles³aw” w Bukownie. Potem 
by³ czas na Nabo¿eñstwo Ekumeniczne 
i wspóln¹ modlitwê dziêkczynn¹ za 
dobre owoce naszej gminnej wspó³-
pracy, ludzi ró¿nych pokoleñ i wielu 
wyznañ.

Wójt Gminy Boles³aw wraz z ma³¿onk¹ 
czêstowali zebranych chlebem i uœmie-
chem, dobrym s³owem.

Wszystkich zauroczy³ Wystêp Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich w Podlipiu oraz 
Konkurs Wieñców Do¿ynkowych, w któ-
rym zwyciê¿y³y... wieñce wszystkich Kó³ 
Gospodyñ Wiejskich.

Do œwiêtowania w³¹czy³o siê i m³odsze 
pokolenie, które da³o upust swej za-
raŸliwej radoœci w wystêpach o ran-
dze... miêdzynarodowej. Zebranym 
spodoba³ siê zarówno Zespó³ Przed-
szkolno-Szkolny w Podlipiu, Przedszkole 
im. Barbórki w Boles³awiu, zespo³y 
artystyczne z regionu ka³uskiego 
Ukraina: „Mo³odiczka”, roztañczony 
„Furor”, Ansambl skrzypków „M³odzi 
muzycy”, Ludowy Zespó³ Wokalny 
„Namysto”.

A gdy gwiazdy zajaœnia³y na podli-
piañskim niebie to... nie tylko one 
wabi³y swym blaskiem ludzi, ale i... 
gwiazdy estrady takiej miary jak: Long 
&  Junior  i  zespó³  Vestiss.

Wszystkie Ko³a Gospodyñ we wspó³-
pracy z Centrum Kultury im. Marii 
P³onowskiej w Boles³awiu przygo-
towa³y pyszny poczêstunek, którym mo¿-
na by³o siê delektowaæ przy wysokich 
lotach go³êbi pocztowych hodowców 
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z Gminy Boles³aw i turystyki „Pikniku 
Owczarskiego” Ma³opolskiej Izby Rol-
niczej  w  Krakowie.

A kto chcia³ mocno st¹paæ po ziemi, 
odnalaz³ siê z pewnoœci¹ przy stoisku 
promocyjnym GAZ-SYSTEM oraz wys-
tawie  sprzêtu  rolniczego.

Najszczêœliwsze, jak to zwykle bywa, 
by³y dzieci, dla których przygotowano 
wiele niespodzianek i atrakcji. Dlatego 
w³aœnie od nich œlemy podziêkowania 
dla organizatorów, którymi w tym roku 
byli:

Wójt Gminy Boles³aw, Centrum Kul-
tury im. Marii P³onowskiej w Bole-
s³awiu, Ko³o Gospodyñ Wiejskich 
w Podlipiu, So³tys i Rada So³ecka 
Podlipia, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 
w Podlipiu.

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ fir-
mie TAKT oraz ZGH „Boles³aw” w Bukow-
nie, OSMIE z Olkusza za ufundowanie 
souvenirów  dla  artystów  z  Ukrainy.

Bez chleba nie ma ¿ycia. Starajmy siê, 
by ka¿dy z nas w tym co robi dla innych 
by³ dobry, jak... chleb. 

Beata Bazan-Bagrowska

MIEJSKI DOM KULTURY

„Ligota”

Dworska sztuka zawêdrowa³a do 
Katowic! W Miejskim Domu Kultury 
„Ligota” odby³a siê wystawa prac 
malarstwa oraz grafiki autorstwa 
Iwony i Karoliny Skupiñskich . 
Wystawa bêdzie czynna do 9.10.2017r. 
w godzinach 12.00-19.00. 

Serdecznie zapraszamy do Galerii pod 
£ukami!

Galeria pod £ukami
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Do¿ynki Parafialne 
w Gminie Boles³aw

Dziêki uprzejmoœci Wójta Gminy 
Boles³aw – Krzysztofa Dudziñskiego, 
Dyrektora Technicznego ZGH „Bole-
s³aw” w Bukownie – Paw³a Grzebinogi 
i Pani Ma³gorzaty £askawiec, zaistnia³a 
mo¿liwoœæ zwiedzenia interaktyw-
nego muzeum poœwiêconego historii 
i tradycji górnictwa. Kopalnia Wiedzy 
O Cynku to godna polecenia, unika-
towa i nowoczesna przestrzeñ eduka-
cyjno-wystawiennicza udostêpniana do 
zwiedzania po wczeœniejszym usta-
leniu   telefonicznym. 

www.zghboleslaw.pl/kopalniawiedzy

Interaktywne Muzeum – Kopalnia Wiedzy o Cynku

Festyn
Rodzinny
Laski

Deszczowa pogoda nie zniechêci³a mi³o-
œników dobrej zabawy do wziêcia udzia-
³u w Festynie Rodzinnym w Laskach. 
So³tys Lasek oraz Rada So³ecka 
postarali siê, aby nawet przy nieko-
rzystnej aurze, uœmiech nie znika³ z twa-
rzy uczestników spotkania. Zebranym 
towarzyszyli tak¿e Stra¿acy OSP w Las-
kach, daj¹c popis swoich umiejêtnoœci. 
Wszyscy skosztowali równie¿ pysz-
nych  pieczonych  ziemniaków, by jesz-
cze d³ugo móc prowadziæ przyjazne poga-
wêdki z s¹siadami.
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Gospodarzem tegorocznych Do¿ynek 
Parafialnych by³a KuŸniczka Nowa, mi-
mo, ¿e nie le¿y ona w Gminie Boles³aw, 
Panie z miejscowego Ko³a Gospodyñ 
nie szczêdzi³y uwagi wszystkim przy-
by³ym goœciom. 

O organizacjê wydarzenia, zapewnie-
nie atrakcji oraz poczêstunku zadba³a 
równie¿ Parafia Polsko-katolicka 
w Krzykawie-Ma³ob¹dzu, So³tys – 
Marcin Macek wraz ze Starostami 
Do¿ynek: Pani¹ Magdalen¹ Fa³d¹ i Pa-
nem  Dariuszem  Woszczkiem. 

Do¿ynki rozpoczêto korowodem, w któ-
rym przewodzili organizatorzy, za-
proszeni goœcie, mieszkañcy nie tylko 
KuŸniczki, ale tak¿e so³ectw Gminy 
Boles³aw, Ko³a Gospodyñ Wiejskich 
i Druhowie Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych. Obrzêdy do¿ynkowe musia³y byæ 
poprzedzone uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹, 
któr¹ odprawi³ J.E.Ks. Infu³at Antoni 
Norman. Wkrótce potem g³os zabrali: 
Wójt Gminy Boles³aw – Krzysztof Du-
dziñski, Wiceprezydent D¹browy Gór-
niczej – Marcin Bazylak oraz Krajowy 
Delegat So³tysów Marcin Macek. Nale¿y 
te¿ wspomnieæ, ¿e nagrody dla Kó³ 

Gospodyñ za piêknie przygotowane 
wieñce ufundowa³ w³aœnie Prezydent 
Miasta D¹browa Górnicza, a wrêczy-
³a je Przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ 
w KuŸniczce – Pani Jolanta Olaszewska. 

Czêœæ artystyczna wydarzenia, by³a 
równie ciekawa. Sk³ada³ siê na ni¹ 
koncert Orkiestry Dêtej ZGH „Bole-
s³aw” oraz zespo³u ,,Non a capella”. 
Nie zabrak³o równie¿ oœpiewania wieñ-
ców i tradycyjnej ju¿ zabawy tanecznej, 
na której brylowa³ zespó³ „Diament”. 



Puchar Wójta i Przewodnicz¹cej Rady Gminy

Zawody
12.08.2017 r., pomimo niesprzyjaj¹cej 
pogody odby³y siê zmagania najbar-
dziej wytrwa³ych wêdkarzy Gminy 
Boles³aw.  Puchar Wójta i Przewod-
nicz¹cej Rady Gminy powêdrowa³ do 
p. Zbigniewa Heninga, natomiast 
kolejne  miejsca  zajêli:

II Henryk Labisko
III Tomasz Pragn¹cy
IV Grzegorz Æwiêczek
V Bar³omiej Szlêzak
VI Eugeniusz Kika
VII Zdzis³aw Foryœ
VIII Tomasz Æwiêczek
IX Kamil Banasik
X Dariusz Soœnierz
XI Miros³aw Kondek

Pozdrawiamy wszystkich mi³oœników 
wêdkowania, zapraszaj¹c jednoczeœnie 
na kolejne zawody, tym razem „O Pu-
char Prezesa”, które odbêd¹ siê ju¿ nie-
d³ugo, bo w paŸdzierniku!

UCZNIOWIE 
Z KRZYKAWY 
ZWIEDZILI 
NOC¥ 
PUSTYNIÊ 
B£ÊDOWSK¥

Stowarzyszenie 
Sportowo-Rekreacyjno-
Wêdkarskie zaprasza 
nad stawy w Podlipiu!

W œrodê, 2 sierpnia  2017 r. w ramach 
konkursu „Bezpieczna Ma³opolska 2017” 
organizowanego przez Województwo 
Ma³opolskie, przekazano umowê gwa-
rantuj¹c¹ przyznanie dotacji dla 2  
jednostek OSP z Gminy Boles³aw – OSP 
Boles³aw oraz OSP Podlipie. Umowê na 
dofinansowanie sprzêtu ratowniczo 
gaœniczego na kwotê ponad 11 tyœ. z³. 

Bezpieczna 
Z r¹k zarz¹du Województwa Ma³o-
polskiego odebra³ Wójt Gminy Bole-
s³aw, Krzysztof Dudziñski, wspólnie 
z  prezesami  jednostek  OSP. 

Z otrzymanej dotacji zostanie dofinan-
sowany zakup dwóch mierników 
jednogazowych – dla OSP Boles³aw 
i OSP Podlipie, dwóch defibrylatorów – 
dla OSP Boles³aw i OSP Podlipie, jeden 
zestaw odzie¿y ochronnej do dzia³añ 
bojowych – dla OSP Boles³aw, jeden 
zestaw PSP R-1 z kompletem szyn 
Kramera i desk¹ ortopedyczn¹ dla OSP 
Podlipie oraz narzêdzie ratownicze 
HOOLIGAN – dla OSP Boles³aw. War-
toœæ ca³ego projektu opiewa na niemal 
23 tyœ. z³. Zakupiony w ramach Pro-
jektu sprzêt zapewni skuteczniejsze 
dzia³ania oraz poprawi komfort pracy 
stra¿aków  ochotników.

Aleksandra Maladyn-Lampa

 2017

Nie lada atrakcj¹ okaza³ siê pierwszy 
w nowym roku szkolnym, nocny rajd 
pieszy po Pustyni B³êdowskiej, który 
odby³ siê 8 wrzeœnia 2017 roku. 

Uczniowie pod opiek¹ nauczycielek 
Pani Katarzyny Biel i Katarzyny 
Gruszczyñskiej uzbrojeni w latarki 
mieli okazjê noc¹ pokonywaæ zaka-
marki pustyni pod okiem prze-
wodnika z Olkuskiej Grupy Amonit. 
Podczas pokonywania trasy, która 
rozpoczê³a siê na Wzgórzu Czubatka 
w Kluczach, mo¿na by³o poznaæ wiele 
ciekawych legend i historii zwi¹zanych 
z terenem pustyni. Wszyscy uczestnicy 
œwietnie poradzili sobie z tras¹, pomi-
mo zmroku, który panowa³ podczas 
ca³ej wêdrówki.  Fina³em imprezy by³a 
integracja przy ognisku i pieczenie kie³-
basek. Rajd nocny okaza³ siê œwietnym 
pomys³em na promowanie turystyki 
pieszej, na który na pewno wybierzemy 
siê za rok. Fotorelacja z rajdu na stronie 
Fan Page Facebook @skktgacek.

opiekun SKKT ,,Gacek"
Katarzyna Gruszczyñska

Nowy sprzêt dla OSP
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Stowarzyszenie 
Sportowo-Relreacyjno-Wêdkarskie

„Podlipianie”
Zapraszaj¹ na zawody o „Puchar Prezesa”

07.10.2017r.

Podczas przedostatniej Rady Gminy 
Boles³aw nast¹pi³o uchwalenie nowego 
statutu. Tym samym, poprzednia 
uchwa³a z 2013 r. przesta³a obowi¹-
zywaæ. W tym numerze „Boles³awskich 
Prezentacji” przybli¿ymy Pañstwu 
kilka informacji, zawartych w nowym 
dokumencie, m.in. dotycz¹cych   herbu 
Gminy Boles³aw oraz obowi¹zków 
radnych. Zatem:
Herb Gminy Boles³aw
1. 

dobre obyczaje lub 
zasady wspó³¿ycia spo³ecznego

Herb nie mo¿e byæ u¿ywany w spo-
sób godz¹cy w dobre imiê i wizerunek 
Gminy Boles³aw, 

 oraz 
w sposób mog¹cy prowadziæ do depre-
cjacji nazwy i obni¿enia presti¿u Gminy 
Boles³aw.
2. Zgoda na u¿ywanie herbu  powinna 
przyczyniaæ siê do utrwalania i roz-
powszechnienia pozytywnego wize-
runku Gminy Boles³aw oraz wydawana 
jest na czas okreœlony, nie d³u¿szy ni¿ 
12 miesiêcy.

Jawnoœæ dzia³ania organów Gminy   
obejmuje w szczególnoœci prawo oby-
wateli do uzyskiwania informacji, wstê-
pu na  sesje  Rady  Gminy i posiedzenia 
jej Komisji, a tak¿e dostêpu do doku-
mentów wynikaj¹cych z wykonywania 
zadañ publicznych,  w tym protoko³ów 
z sesji Rady Gminy i posiedzeñ Komisji

Nowy Statut Gminy Boles³aw
Rady Gminy, bez potrzeby wykazywa-
nia interesu prawnego albo faktyczne-
go,  wed³ug  poni¿szych  zasad. Prawo 
dostêpu do dokumentów, podlega 
jednak ograniczeniu w przypadku infor-
macji t.j. dane osobowe, niejawne, 
objête ordynacj¹ podatkow¹ lub usta-
w¹ o zamówieniach publicznych. 
Natomiast wy³¹czenie jawnoœci mo¿e 
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw  i oznacza, 
¿e Rada obraduje przy drzwiach 
zamkniêtych, wy³¹czonych g³oœnikach, 
przy obecnoœci na sali jedynie radnych  
oraz  osób  zaproszonych –  niezbêd-
nych do rozpatrywania spraw omawia-
nych  z  wy³¹czeniem  jawnoœci.

Obowi¹zki Radnych
1. Radni maj¹ prawo i obowi¹zek 
czynnie uczestniczyæ w pracach orga-
nów, do których zostali wybrani lub 
powo³ani.
2. Radny  nie mo¿e braæ udzia³u w g³o-
sowaniu w Radzie Gminy i w Komisji,  
je¿eli dotyczy ono  jego interesu prawnego.
3. Ka¿dy radny  ma  prawo  wniesienia  
na piœmie do  Przewodnicz¹cego Rady  
w celu skierowania sprawy  pod obrady  
sesji,  a  tak¿e na  posiedzenia  Komisji  
Rady spraw, które wynikaj¹ z postu-
latów  i  skarg  wyborców.

Emilia Go³¹b

Oprócz uchwalenia nowego Statutu 
Gminy Boles³aw na Sesji Rady, która 
odby³a siê 11 sierpnia, pochylono siê 
nad nastêpuj¹cymi sprawami: 
– negatywnie zaopiniowano powstanie 
oœrodka rehabilitacji dla dziko-¿yj¹-
cych zwierz¹t, o które zabiega³a firma 
JUKO prowadz¹ca Schronisko dla Zwie-
rz¹t „RAFIK”  w  Boles³awiu,
– okreœlono przystanki komunikacyjne, 
których zarz¹dzaj¹cym jest Gmina 
Boles³aw, rezygnuj¹c z pobierania op³at 
od przewoŸników z nich korzysta-
j¹cych (przystanki Krzykawa „Nowa”, 
Krze, Boles³aw) i okreœlaj¹c warunki 
wspó³pracy miêdzy przewoŸnikami 
a Gmin¹  Boles³aw,
– przyjêto Protoko³ Nr XXXI/2017,
– zmieniono uchwa³ê bud¿etow¹ Gmi-
ny Boles³aw na 2017 r. (w wyniku zwiê-
kszenia planu dochodów bud¿etowych 
o 181.633,91 z³ oraz wydatków o tak¹ 
sam¹ kwotê).

Wzrost dochodów osi¹gniêto w wyniku 
wp³ywów z otrzymanych darowizn 
oraz kar i odszkodowañ podejmowa-
nych w Oœwiacie i wychowaniu: 
(9 559,91 z³)

A tak¿e: wp³ywów z ró¿nych op³at 
dotycz¹cych gospodarki komunalnej 
i ochrony œrodowiska, w wysokoœci 
172 074,00 z³.

Uzyskan¹  kwotê  przeznacza  siê  na:
– oœwiatê i wychowanie (1000 z³ na 
zakup pawilonu ogrodowego dla ucz-
niów szko³y w Laskach oraz remont sali 
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego – 
8.559,91 z³),

Sesja RG

– bezpieczeñstwo publiczne i ochronê 
przeciwpo¿arow¹ (zakup energii w stra-
¿nicach – 15 807 z³, wyp³atê ekwiwa-
lentów dla stra¿aków – 15 000 z³, 
remont kot³owni stra¿nicy w Podli-
piu – 30 000 oraz dofinansowanie do 
sprzêtu 2 500 z³,

– oczyszczanie poboczy dróg gminnych 
15 000z³ oraz wp³atê na rzecz 
WFOŒiGW – 93 767 z³. 

Emila Go³¹b 
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W dniu 8 wrzeœnia 2017 roku obcho-
dy „Diamentowych Godów” œwiêtowali 
Pañstwo Helena i Wincenty Kad³uczka 
zam. Krzykawka, Pañstwo  Helena i Lu-
cjan Kluczewscy zam. Kolonia, Pañ-
stwo Zdzis³awa i Stanis³aw Mucha 
zam. Laski oraz Pañstwo Danuta i Benia-
min Wójcik  zam. Hutki. 

„Diamentowe Gody” – to 60 lat nieprzer-
wanego, harmonijnego po¿ycia ma³-
¿eñskiego w mi³oœci i wiernoœci. Praw-
dziwie zgodne i dobre ma³¿eñstwo to 
takie, które przetrwa wszystkie ¿ycio-
we zawieruchy, by po latach zyskaæ 

Diamentowe  Gody w Gminie Boles³aw
wzajemne zrozumienie, tolerancjê i sza-
cunek, bowiem „szczêœliwe ma³¿eñ-
stwo to d³uga rozmowa, która wci¹¿ 
wydaje  siê  za  krótka”.

Gratuluj¹c tak piêknego Jubileuszu 60-
lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, ¿yczymy 
Szanownym Jubilatom pogody ducha 
oraz  wielu  powodów  do  radoœci.  

El¿bieta Kubañska
Kierownik USC

ZU¯YTEGO SPRZÊTU ELEKTRYCZNEGO 
I ELEKTRONICZNEGO,
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ORAZ ZU¯YTYCH OPON

NA TERENIE CA£EJ GMINY BOLES£AW

Odpady wielkogabarytowe 
(odbiór sprzed posesji)
Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny 
(odbiór sprzed posesji)
Zu¿yte opony (odbiór z wyznaczonych 
miejsc, 

)

28.09.2017r.
28.09.2017r.
05.10.2017r.
06.10.2017r.

1. Boles³aw – parking przy ul. G³ównej 
w rejonie stacji benzynowej „BLISKA”
2. Podlipie – teren OSP
3. Laski – teren OSP (obok masztu)
4. Ma³ob¹dz – parking przy Parafii 
Polskokatolickiej œw. Barbary

OPONY NALE¯Y DOSTARCZYÆ 
NAJPÓ�NIEJ DO DN. 06.10.2017 DO 
GODZ 12:00

Odpady wielkogabarytowe oraz zu¿yty sprzêt elektryczny 
i elektroniczny nale¿y wystawiæ do godziny 7.00, tak, aby 
nie stanowi³y zagro¿enia dla pojazdów 
i pieszych! 

(z wy³¹czeniem opon z samochodów 
ciê¿arowych

WYWÓZ ODPADÓW
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Zakoñczenie wakacji

Wakacje w Centrum Kultury up³ynê³y 
pod znakiem wspania³ej zabawy. 
Ka¿dy, kto zechcia³ aktywnie spêdzaæ 
czas podczas przerwy wakacyjnej, 
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie zarówno w 
boles³awskim dworze, jak i w filiach 
Centrum Kultury np. w Krzykawie. 
Instruktorzy, czujnym okiem spogl¹-
daj¹c na rozbawionych podopiecznych, 
starali siê zapewniæ ka¿demu 100% 
bezpieczeñstwa oraz 200% rozrywki. 

W trakcie tych wakacji odby³a siê 
równie¿ wycieczka do Rabkolandu. 
Zainteresowanie wypraw¹ by³o bardzo 
du¿e, a emocje zwi¹zane z liczny-

w Centrum Kultury w Boles³awiu

Regulamin:

(32) 6424 073
www.gminaboleslaw.pl/
centrumkultury

Nadsy³anie prac:

07.10.2017 
Rozstrzygniêcie:

19.10.2017 

o godzinie 17.00

40.

Centrum Kultury im. Marii P³onowskiej 
zaprasza serdecznie na JUBILEUSZOW¥:

Turniej Jednego Wiersza

mi atrakcjami jeszcze d³ugo towarzy-
szy³y  wszystkim  (równie¿  opiekunom).

Redakcja

26 sierpnia odby³o siê w Miêdzygórzu 
doroczne „Œwiêto S¹siada”. Wœród 
obecnych nie zabrak³o mieszkañców 
Gminy Boles³aw, Wójta – Krzysztofa 
Dudziñskiego oraz jego zastêpcy – Kry-
styny Kowalewskiej, którzy czêsto-
wali s³odyczami najm³odszych goœci. 
Ka¿dy móg³ skorzystaæ z ciep³ego po-
czêstunku, wspólnych zabaw przy 
ognisku oraz mnóstwa atrakcji dla 
du¿ych i ma³ych S¥SIADÓW. Ciep³a, 
przyjazna atmosfera towarzyszyæ nam 
bêdzie  przez  ca³y  najbli¿szy  rok :)

26.08 - Œwiêto S¹siada 

w Miêdzygórzu
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Od 18 sierpnia do 15 wrzeœnia 2017. 
w Urzêdzie Gminy Boles³aw udostêp-
niony by³ do wgl¹du plan zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego wraz z mo¿liwoœci¹ 
zapoznania siê z niezbêdn¹ doku-
mentacj¹ projektu, dotycz¹cego miejsco-
woœci Krzykawa oraz prognoz¹ oddzia-
³ywania  na  œrodowisko.

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Krzykawka, Ma³ob¹dz, Ujków Nowy, Krze

110 LAT OSP Boles³aw

Projekt zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wraz 
z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodo-
wisko jest równie¿ dostêpny w wersji 
elektronicznej w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej: 

www.gminaboleslaw.pl.

Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie w sie-
dzibie Urzêdu Gminy Boles³aw, ul. 
G³ówna 58, 32-329 Boles³aw w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 29 
wrzeœnia 2017 roku. 

Organem w³aœciwym w sprawie rozpa-
trzenia uwag jest Wójt Gminy Boles³aw.

Zmiany dotkn¹ tak¿e miejscowoœci 
takie jak: Ma³ob¹dz, Krze i Ujków 
Nowy. W tym przypadku Miejscowy 
Plan Zagospodarowania przestrzen-
nego wy³o¿ony zostanie do wgl¹du od 
1 do 29 wrzeœnia 2017r. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Boles³aw, w godzinach 
pracy urzêdu.

Nieruchomoœæ na sprzeda¿!
Wójt Gminy Boles³aw og³asza przetarg 
pisemny nieograniczony na sprzeda¿ 
nieruchomoœci, po³o¿onej w Laskach, 
stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Boles³aw.

Opis nieruchomoœci: 

Dzia³ka niezabudowana, po³o¿ona w Las-
kach przy ul. Cegielskiej w s¹siedztwie 

Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami 
przyjêtymi w projekcie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego 
(oraz prognozie oddzia³ywania na 
œrodowisko) odby³a siê w dniu 
20.09.2017r. o godzinie 15.00 w sie-
dzibie Centrum Kultury (Dworek) 
Boles³aw, ul. G³ówna 55. Uwagi przyj-
mowane bêd¹ na piœmie do dnia 
13  paŸdziernika  2017  roku.

terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. O powierzchni 0,2857 
ha. Pisemne oferty w zamkniêtych 
kopertach opatrzonych napisem: 
„Przetarg – Laski dzia³ka nr 643/2” 
nale¿y sk³adaæ w Biurze Podawczym 
Urzêdu Gminy Boles³aw, pok. nr 1, do 
dnia 02 paŸdziernika 2017r., do godz. 
15.00. Wiêcej informacji na stronie 
www.gminaboles³aw.pl

PROGRAM
14.00 – Zbiórka Jednostek Stra¿y 
Po¿arnych na parkingu 
przy stacji benzynowej w Boles³awiu
14.45 –Przemarsz na plac przy 
remizie OSP Boles³aw
15.00 – Raport
– Podniesienie flagi pañstwowej
– Powitanie zaproszonych goœci

30.IX.2017
– Odczytanie Kroniki OSP Boles³awa
– Œlubowanie M³odzie¿owej Dru¿yny 
Po¿arniczej OSP Boles³aw
– Odznaczenie zas³u¿onych 
stra¿aków
–Wyst¹pienie zaproszonych goœci
–Wpis do Ksiêgi Pami¹tkowej
16.15 – Koncert Orkiestry Dêtej 
ZGH „Boles³aw” 
w Bukownie
18.00 – Zabawa taneczna

W dniu 27 wrzeœnia 2017r. w Cen-
trum Kultury w Boles³awiu (Dwór 
w Boles³awiu), w godz. od 8.00 do 
11.00 bêdzie pe³ni³ dy¿ur pracownik 
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, któ-
ry udzieli informacji w zwi¹zku z wej-
œciem w ¿ycie od 1 paŸdziernika 2017r. 
przepisów obni¿aj¹cych wiek emery-
talny zgodnie z ustaw¹ z dnia 16.11.2016r. 
o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z FUS oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw.

Przedstawiciel  ZUS:
– wyjaœni zasady przyznawania 
emerytury,
– przeka¿e informacje, które mog¹ byæ 
pomocne w wyborze najlepszego mo-
mentu  przejœcia  na  emeryturê, 
– wyjaœni jakie dokumenty nale¿y z³o-
¿yæ w celu ustalenia prawa do œwiad-
czenia  i  jego  wysokoœci.

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do skorzystania z bezp³atnych 
porad specjalisty.

SPOTKANIE
Emerytury

Zaprasza
Wójt Gminy Boles³aw oraz
Zarz¹d OSP Boles³aw 
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Finis coronat opus – ta znana myœl 
³aciñska najlepiej ilustruje wydarzenie, 
w którym uczestniczyli goœcie przybyli 
do gimnazjum w Boles³awiu na uroczy-
stoœæ zakoñczenia roku szkolnego 
2016/2017, bêd¹c¹ jednoczeœnie zakoñ-
czeniem  jego  dzia³alnoœci. 

Publiczne Gimnazjum im. Komisji 
Edukacji Narodowej funkcjonowa³o 
osiemnaœcie lat. Nasza szko³a nigdy nie 
by³a jedynie miejscem pobytu uczniów 
i ich trzyletniej edukacji czy instytucj¹ 
oœwiatow¹, ale prawdziw¹ rodzin¹ 
stworzon¹ przez pokolenia uczniów 
i ich rodziców, nauczycieli, pracow-
ników administracji i obs³ugi. W pa-
miêci wielu z nich pozostanie szcze-
gólna atmosfera tworzona przez ludzi 
twórczych i kreatywnych, którzy oddali 
szkole swoje umiejêtnoœci, entuzjazm 
i serce, poszukuj¹cych najlepszych 
rozwi¹zañ w pracy z uczniami oraz 
otwartych i wra¿liwych na potrzeby 
oraz pasje m³odzie¿y. To dziêki nim 
i ich zaanga¿owaniu uda³o siê stworzyæ 
gimnazjum nowoczesne z licznymi 
tradycjami i zwyczajami.

Niew¹tpliwie szko³a to niezwykle 
wa¿ny element w ¿yciu ka¿dego 
cz³owieka. Koñcz¹c – wraz z rokiem 
szkolnym 2016/2017 – 18-letni¹ 
dzia³alnoœæ gimnazjum w Boles³awiu 
warto przypomnieæ wydarzenia i ludzi, 
którzy swoj¹ prac¹ – z niema³ym 
wysi³kiem,  pisali  jej  historiê. 

Gimnazjum w Boles³awiu powsta³o na 
mocy uchwa³y Rady Gminy III kadencji 
– 15 marca 1999 roku, a 1 wrzeœnia 
tego¿ roku rozpoczê³o swoj¹ dzia³al-
noœæ. W pierwszym roku funkcjo-
nowania szko³y jej obwód obejmowa³ 
wszystkie miejscowoœci nale¿¹ce do 
Gminy Boles³aw. Gimnazjum sk³ada³o 
siê wtedy z 4 oddzia³ów. W nastêpnych 
latach szkolnych liczba oddzia³ów 
wzrasta³a, by w roku szkolnym 
2001/2002 siêgn¹æ 12. Od roku 
szkolnego 2001/2002 osiem oddzia-
³ów mieœci³o siê w budynku Szko³y 
Podstawowej im. St. Staszica w Bole-
s³awiu, a cztery oddzia³y zamiejscowe, 
zlokalizowane by³y w budynku Szko³y 
Podstawowej im. p³k. Fr. Nullo w Krzy-
kawie. Od roku szkolnego 2003/2004 
uczniowie z Podlipia i Miêdzygórza 
uczyli siê w budynku Szko³y Podsta-
wowej w Podlipiu, a boles³awskie 
gimnazjum liczy³o wtedy 13 oddzia³ów 
i by³o zlokalizowane w trzech budynkach. 

Koniec wieñczy dzie³o…
W roku szkolnym 2004/2005 rozpo-
czê³o sw¹ dzia³alnoœæ Gimnazjum w Krzy-
kawie, a dwa lata póŸniej, w roku 
szkolnym 2006/2007 tak¿e Gimna-
zjum w Podlipiu. Obwód naszej szko³y 
zawêzi³ siê wtedy i obecnie obejmuje 
piêæ miejscowoœci: Boles³aw, Kr¹¿ek, 
Hutki,  Ujków Nowy  i  Kolonia.
Pocz¹tkowo gimnazjum funkcjono-
wa³o w budynku Szko³y Podstawowej 
im. St. Staszica w Boles³awiu. We 
wrzeœniu 2010 roku szko³a doczeka³a 
siê swojego budynku, 4 lata póŸniej – 
nowoczesnej sali gimnastycznej, nato-
miast w 2016 roku podwórza szkol-
nego – ogrodu z dydaktyczn¹ œcie¿k¹ 
przyrodniczo – ekologiczn¹ i „zielon¹ 
klas¹”. W 2010 roku Publiczne 
Gimnazjum w Boles³awiu otrzyma³o 
imiê patrona Komisji Edukacji Narodo-
wej oraz sztandar zaprojektowany 
przez pani¹ Joannê Pietrasiewicz, 
nauczycielkê plastyki. 
 
Pierwszym dyrektorem gimnazjum 
by³a mgr Maria Siódemak, która pe³ni³a 
tê funkcjê do koñca stycznia 2002 roku. 
Nastêpnie obowi¹zki dyrektora gim-
nazjum przejê³a mgr Agata Borkiewicz, 
która starannie okreœli³a koncepcjê 
kierowania szko³¹. Za najwa¿niejszy 
cel uzna³a wysok¹ jakoœæ pracy 
dydaktycznej i wychowawczej, bardzo 
dobr¹ wspó³pracê z rodzicami, nowo-
czesne wyposa¿enie w pomoce dydak-
tyczne, sta³¹ troskê o poprawê funkcjo-
nalnoœci budynku i perspektywy 
rozwojowe szko³y. Funkcjê wicedyre-
ktorów gimnazjum pe³nili: mgr Grze-
gorz G³owacki w roku szkolnym 
2001/2002, mgr Dorota Adamczyk 
w roku szkolnym 2002/2003 oraz mgr 
Helena Szlêzak w roku szkolnym 
2003/2004. Przez 18 lat w szkole 
zatrudnionych by³o 84 nauczycieli, 17 
pracowników administracji i obs³ugi. 
Gimnazjum opuœci³o ju¿ 16 roczników 
absolwentów. 

Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ boles³aw-
skiego gimnazjum nale¿y powiedzieæ 
s³ów kilka o tym, co ukszta³towa³o jego 
historiê… Historia naszej szko³y to 
1062 uczniów, w tym 817 absol-
wentów. To m¹dre kierowanie szko³¹, 
pracowitoœæ oraz profesjonalizm jej 
dyrektorów i wicedyrektorów. Przy-
chylnoœæ, wsparcie i zrozumienie 
naszych potrzeb przez by³ych oraz 
obecnego wójtów, radnych Rady Gminy 
i  rodziców.  Historia naszej szko³y to
równie¿ mozolna, czêsto niewidoczna 

praca pracowników administracji i obs³ugi, 
bez której funkcjonowanie szko³y nie 
by³oby mo¿liwe. To zaanga¿owanie i pa-
sja wielu nauczycieli, którzy po prostu 
lubi¹ to, co robi¹ i dziêki którym uzy-
skaliœmy w œrodowisku lokalnym 
bardzo dobr¹ opiniê. To wielu wspa-
nia³ych absolwentów, którzy dziêki 
ambicji, uporowi i systematycznej 
pracy zdobyli laury w konkursach 
przedmiotowych, artystycznych i za-
wodach sportowych. Nie sposób wy-
mieniæ wszystkich, nie sposób wyli-
czyæ tak¿e tego, co zrobili dla naszej 
szko³y. Nazwiska wielu z nich widniej¹ 
w materia³ach i dokumentach zgro-
madzonych w archiwum szkolnym. 
Przez wszystkie lata naszej dzia³al-
noœci staraliœmy siê uczyniæ szko³ê 
nowoczesn¹, otwart¹ na wspó³pracê 
z rodzicami, œrodowiskiem i w³adzami 
lokalnymi. Stworzyliœmy wiêc takie 
warunki, aby ka¿dy uczeñ móg³ 
osi¹gn¹æ sukces na miarê swoich 
mo¿liwoœci. Promowaliœmy gimna-
zjum i wartoœæ edukacji poprzez 
organizowanie powiatowych konkur-
sów: XV edycji „Znakomitego Mate-
matyka”, XII edycji „Potyczek Teatral-
nych”, V edycji „Jêzykowego Konkursu 
Czytelniczego”, VI edycji „Konkursu 
Grafiki Komputerowej”, III edycji 
„Konkursu Muzycznego” oraz II edycje 
„Konkursu budowy robotów dla ucz-
niów szkó³ podstawowych”. Ponadto 
organizowaliœmy w gimnazjum Festi-
wale Nauki, Festiwale Muzyki, Wie-
czory Filmowe, Turnieje Klas, Dni 
¯yczliwoœci, Dni Sportu, Zdrowia i Pro-
filaktyki, pokazy eksperymentów che-
micznych dla uczniów szkó³ podsta-
wowych i wychowanków przedszkoli, 
pokazy robotów, spektakle teatralne 
dla przedszkolaków i podopiecznych 
Kamiliañskiego Centrum Opiekuñczo-
Leczniczego w Hutkach. Równolegle 
z prac¹ dydaktyczn¹ wdra¿aliœmy 
program wychowawczy i profilak-
tyczny. Poprzez rajdy i „¿ywe lekcje” 
organizowane w terenie propago-
waliœmy piêkno „ma³ej ojczyzny” i re-
gionu, wspó³pracowaliœmy z lokal-
nymi twórcami i pasjonatami. Od 
pocz¹tku istnienia szko³y, du¿¹ wagê 
przywi¹zywaliœmy do dzia³alnoœci 
sportowej, anga¿owaliœmy uczniów 
do pracy w Szkolnej Radzie Ucznio-
wskiej, Spó³dzielni Uczniowskiej, Szkol-
nym Kole Krajoznawczo-Turystycznym,
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2 wrzeœnia 2017r. odby³o siê w Gmin-
nej Bibliotece im. Waœniewskich w Bole-

s³awiu kolejne „Narodowe 
Czytanie”, objête patrona-

tem Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej. 
W tym roku królo-
wa³o „Wesele” Stani-
s³awa Wyspiañskiego, 
którego fragmenty czy-
tali  i  odegrali: 

Wesele
Narodowe Czytanie

Rozgrywki S¹siedzkie 
w Boles³awiu

1. Gospodarz, dziennikarz – Pan Wójt 
Gminy Boles³aw, Krzysztof Dudziñski
2. Radczyni – Pani Wójt Krystyna 
Kowalewska
3. Rachel – Radna Gminy Boles³aw,  
Pani Iwona Skupiñska
4. Ksi¹dz – Proboszcz Parafii Rzymsko-
Katolickiej w Boles³awiu ks. Sylwester 
Kulka
5. Zosia – Magdalena Pichlak
6. Poeta – Patryk Grybski
7. Pan m³ody – Krzysztof Sikora
8. Panna m³oda – Agnieszka Anio³
9. Maryna – Barbara Molêda
10. Haneczka – Maria Suty³a
11. Czepiec  – Jacek Pierwocha
12. Klimina – Józefa Krawczyk 
13. ¯yd – Dawid Katolik

Szkolnym Kole PCK i Klubie Wolon-
tariusza. Systematycznie kszta³to-
waliœmy postawy patriotyzmu i pielê-
gnowaliœmy pamiêæ o historii poprzez 
przygotowywanie akademii i uczest-
nictwo w obchody wa¿nych rocznic 
zwi¹zanych z histori¹ naszego kraju 
pod Pomnikiem Wolnoœci, nad którym 
gimnazjum pe³ni³o honorow¹ opiekê.
Nasi uczniowie s¹ znani z tego, ¿e 
organizuj¹ ró¿ne imprezy, promuj¹ 
zdrowie, pomagaj¹ potrzebuj¹cym, 
kreuj¹ ¿ycie szko³y, ucz¹ siê, ¿e warto 
byæ aktywnym i ¿e mo¿na czerpaæ sa-
tysfakcjê  z  pomocy  innym. 

Reforma edukacji zmieniaj¹ca struk-
turê szkó³ spowodowa³a zamkniêcie 
boles³awskiego gimnazjum, ale trzeba 
pamiêtaæ o tym,  ¿e ka¿dy koniec jest

jednoczeœnie pocz¹tkiem czegoœ no-
wego. Jaka bêdzie „nowa szko³a” zale¿y 
od nas wszystkich, od naszego do-
œwiadczenia i m¹droœci, od tego czy 
naprawdê poczujemy siê z ni¹ zwi¹-
zani. Wraz z nowym rokiem szkolnym 
wspólnie bêdziemy tworzyli historiê 
szko³y ju¿ bez gimnazjum. Frodo, 
bohater powieœci Tolkiena pt. „W³adca 
Pierœcieni”, w drodze do Szarych Przy-
stani œpiewa tak¹ pieœñ: 
  
Kto wie, co zakrêt bliski kryje, 
Drzwi tajemnicy, dziwn¹ œcie¿kê. 
Tylem j¹ razy w ¿yciu mija³, 
A¿ przyjdzie chwila, gdy nareszcie
Otworzy mi siê droga nowa
Tam, dok¹d ksiê¿yc nam siê chowa, 
I zaprowadzi mnie najdalej, 
Tam, sk¹d nad ziemi¹ s³oñce wstaje. 

Przed nami nowa droga. Trzeba iœæ na-
przód. „Drogê wytycza siê id¹c” – pisa³ 
Paulo Coelho. ¯yczymy wszystkim 
uczniom, absolwentom, nauczycielom 
i pracownikom szko³y, by tej radoœci 
oraz sensu – w nowych miejscach nauki 
i pracy – nigdy  im  nie  zabrak³o.

Aneta Pomierna

W artykule wykorzystano fragmenty 
przemówienia dyrektora gimnazjum 
wyg³oszonego podczas uroczystoœci 
zakoñczenia roku szkolnego 2016/2017 
i podsumowania 18-letniej dzia³alno-
œci Publicznego Gimnazjum im. Komisji 
Edukacji  Narodowej  w  Boles³awiu.

10 wrzeœnia przy dworze w Boles³awiu 
by³o niezwykle rozrywkowo. Na Roz-
grywki So³eckie, zorganizowane przez 
Radê So³eck¹ oraz Pani¹ So³tys – Ste-
faniê Pichlak, przybyli rodzice ze swo-
imi pociechami, aby zmierzyæ siê w przy-
jacielskiej rywalizacji. Zabawa by³a 
przednia! W konkurencjach startowa³y 
zarówno dzieci, jak i doroœli. Trudno 
okreœliæ, komu spotkanie sprawi³o wiê-
ksz¹ radoœæ. Na ka¿dego czeka³ te¿ 
pyszny poczêstunek oraz aromatyczna 
kie³baska. 

Zapraszamy wszystkich do wziêcia udzia-
³u w przysz³orocznej zabawie, kto nie 
by³, niech ¿a³uje!
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Zajêcia dla Dzieci, M³odzie¿y i Doros³ych m.in. Szko³a Rysunku, 
Szko³a Malarstwa dla doros³ych – Poniedzia³ek 17.00-20.00, 
PASTELKI – Wtorek 15.00-16.00,  
Piórkiem i wêglem – Wtorek  16.00-17.00, 
Kreatywny stó³ – Œroda 15.00-20.00, 
Linoryt –Czwartek 15.00-20.00, 
ART TEA – Pi¹tek 15.00-20.00

Pracownia Plastyczna

ZAJÊCIA CENTRUM 
KULTURY

Zajêcia Wokalne
KROPKA.PL 
PSOTKI – Czwartek 14.00-18.00

– Œroda 14.00-16.00

Gitara, Ukulele, Skrzypce, Pianino, 
Terminy oraz godziny zajêæ w uzgodnieniu z instruktorem

Instrumenty Perkusyjne 

Pracownia Muzyczna

Fabryka
Ksiê¿niczek
Dzieciêcy Klub Pracy Twórczej
Wtorek 16.00-18.00

Zajêcia z repertuaru klasycznego
Termin w uzgodnieniu z instruktorem

Emisja g³osu

Dworskie
Kobiety z Pasj¹
Warsztaty komunikacji 
interpersonalnej dla kobiet 
oraz zajêcia dziennikarskie

Akademia Tañca
LA CULTURA
Wtorek 14.00-20.00

Akademia Malucha
Czwartek 18.00-20.00

Akademia Aktywnego Seniora
Poniedzia³ek 18.00-20.00

Chór Kantare
Czwartek 18.00-20.00

Kurs kroju i szycia
Poniedzia³ek 16.30-19.30

RYTMIKA
Poniedzia³ek 16.00-18.00
Œroda 14.45-18.00

„Boles³awskie Prezentacje”

Nak³ad: 1200 egz. Kolportowany na terenie so³ectw:
Boles³aw, Hutki, Kolonia, Kr¹¿ek, Krze, Krzykawa, Krzykawka , Laski, Ma³ob¹dz, Miêdzygórze, Podlipie, Ujków Nowy
Wydawca: Centrum Kultury im. Marii P³onowskiej w Boles³awiu, ul. G³ówna 55, tel. 32 642 40 73, e-mail: boleslawskie.prezentacje@wp.pl
Red. naczelna: Beata Bazan-Bagrowska
Redakcja: Emilia Go³¹b, Krystyna Kowalewska, Agnieszka Anio³
Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ i listów od Czytelników oraz zastrzega  sobie prawo do zmiany tytu³ów i objêtoœci nades³anych tekstów. 
Redakcja nie zwraca nades³anych materia³ów.

Opracowanie graficzne, sk³ad: Emilia Go³¹b
Druk: Grafpress

BEZ KURTYNY – Œroda 16.00-18.00 

Zajêcia Teatralne

Akademia Wróbelka 
Elemelka 
(4-6 lat)–15.45-16.30

Dance Mix
(7-10 lat)–

9 Aleja
(11-16 lat)–

Salsa Fitnes
(doroœli) –

Zajêcia prowadzone s¹ tak-
¿e w Krzykawce, Ma³ob¹dzu 
i Ujkowie Nowym. Wiêcej in-
formacji  w  Centrum  Kultury.

16.30-17.30

17.30-19.00

19.00-20.00
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