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BOLESŁAW
 Termomodernizacja budynku Gminnej  

 Biblioteki Publicznej 

Zakończył się II etap zadania pn. „Termo-

modernizacja budynku GBP w Bolesławiu”. 

Pierwszy, który wykonano w 2020 roku, po-

legał na przebudowie instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni 

i wymianą pieca (zamontowano nowocze-

sny piec kondensacyjny) oraz remoncie sali 

wielofunkcyjnej na pierwszym piętrze.

W 2021 roku zakres prac obejmował docie-

plenie elewacji zachodniej wraz z przerób-

ką okapu dachu, uzupełnienie ubytków 

i malowanie elewacji wschodniej, północnej 

i południowej, wykonanie nowych tynków 

żywicznych w strefach cokołowych, wymia-

nę parapetów zewnętrznych, demontaż krat 

okiennych i drzwiowych, docieplenie stropu 

nad piętrem, wykonanie zadaszenia wejścia 

na elewacji południowej, wymianę dwóch 

okien oraz jednych drzwi wejściowych na 

poddaszu, wykonanie podjazdu dla niepełno-

sprawnych po stronie południowej budynku 

wraz z wymianą drzwi wejściowych, wykona-

nie utwardzenia części działki przed bibliote-

ką. Ponadto w budynku wykonano też robo-

ty elektryczne, tj. instalację fotowoltaiczną, 

odgromową i rozdzielczą elektryczną oraz 

wyłącznik przeciwpożarowy dla budynku.

Dodatkowo wymieniono sygnalizatory 

zewnętrzne centrali alarmowej i zlecono 

wykonanie kasetonu świetlnego z nazwą 

biblioteki. 

Środki na zadanie pn. „Termomodernizacja 

budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Bolesławiu” pochodziły z Rządowego Fundu-

szu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu gminy.

 

Docieplenie stropu w Przedszkolu im. 

Barbórki

Docieplenie stropu pod dachem budynku 

wynikało z konieczności zminimalizowania 

strat ciepła wykorzystywanego do ogrzewa-

nia budynku przedszkola.

 

Zagospodarowanie terenu przed budyn-

kiem GOPS 

Po dużym remoncie budynku Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, który miał 

miejsce w 2020 roku, wykonano prace po-

rządkowe służce poprawie estetyki terenu 

okalającego GOPS. 

Rozebrano stary mur będący częścią ogro-

dzenia dawnego Instytutu Odlewnictwa 

i zastępując go nowym ogrodzeniem z me-

talowych przęseł. Usunięto przerośniętą 

roślinność. Sypiący się murek oporowy 

zastąpiono betonową palisadą. Przełożono 

kostkę brukową, ujednolicając jej rodzaj 

i kolorystykę. Wymieniono drewniane płot-

ki wokół pasów zieleni na nowe, wykonane 

z metalowych profili. Nieużywane tablice 

ogłoszeń usunięto.

  

Remont pomieszczenia szatni  

w budynku OSP

W 2021 roku wykonano gruntowny remont 

szatni w budynku remizy. Pomieszczenie 

zlokalizowane na najwyższym poziomie 

budynku zostało odnowione i wyposażone 

w lustra, nowe wieszaki, szafy i siedziska. 

Środki na ten cel pochodziły z budżetu gmi-

ny (fundusz sołecki).

Remont pomieszczeń w budynku urzędu 

gminy

Jesienią 2021 roku wyremontowano dwa po-

mieszczenia w budynku urzędu. Zakres prac 

obejmował wymianę posadzki w jednym 

z pomieszczeń, postawienie ścianki działo-

wej w drugim oraz gipsowanie i malowanie 

ścian. Ponadto zmodernizowano instalację 

elektryczną i alarmową w remontowanych 

pomieszczeniach. 

HUTKI
Remont świetlicy w domu wiejskim

W dwóch pomieszczeniach świetlicy domu 

wiejskiego wykonano nową posadzkę z pły-

tek gresowych. Środki na ten cel pochodziły 

z budżetu gminy (fundusz sołecki).

Nowe urządzenie na placu zabaw

Na placu rekreacyjnym w Hutkach zamon-

towano urządzenie zręcznościowe typu 

TRAP ruchomy. Środki na ten cel pochodziły 

z budżetu gminy (fundusz sołecki).

KRZYKAWA 

Zespół Przedszkolno-Szkolny po remoncie

Inwestycja obejmowała termomodernizację 

budynku, tj. ocieplenie ścian zewnętrznych, 

docieplenie stropodachu,   docieplenie stropu 

na poddaszu, ocieplenie ścian fundamento-

wych w części podpiwniczonej oraz częścio-

wą wymianę okien i drzwi. Ściany elewacji 

najstarszej części budynku zostały pokryte 

tynkiem akrylowym, a cokół - płytkami klin-

kierowymi. Wymienione zostały parapety, 

rury spustowe, rynny, kratki wentylacyjne 

oraz tablice informacyjne; uzupełnione ubyt-

ki tynku na murkach betonowych przy wej-

ściu do piwnicy; wykonana opaska z kostki 

brukowej wokół budynku. Wykonano nową 

instalację grzewczą w pomieszczeniach, za-

montowano i podłączono nowy, ekologiczny, 

kondensacyjny kocioł gazowy. Zamontowa-

Przegląd najważniejszych inwestycji i remontów 
wykonanych na terenie gminy w 2021 roku
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no nową instalację oświetlenia podstawowe-

go, awaryjnego i ewakuacyjnego. Wykonano 

instalację fotowoltaiczną i odgromową. Zain-

stalowano system detekcji gazu.

Wymieniono okno antywłamaniowe, wyko-

nano i zamontowano drabinę włazową na 

dach budynku. 

Ponadto budynek podłączono do sieci ka-

nalizacji sanitarnej, zlikwidowano znajdu-

jące się przy budynku szambo, wykonano 

korytko ociekowe odprowadzającego wody 

deszczowe oraz utwardzono dojazd do tyl-

nej części budynku. 

Prace w budynku remizy OSP 

W remizie OSP wykonano wewnętrzną in-

stalację kanalizacyjną oraz podłączono budy-

nek do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

KRZYKAWKA 
Nowy plac zabaw przy staropolskim 

dworku

Dostosowany stylistycznie do zabytkowego 

charakteru terenu nowy plac zabaw stanął 

w pobliżu staropolskiego dworku, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i gości. Został 

zaprojektowany w taki sposób, by mogły ko-

rzystać z niego dzieci w różnym wieku. 

Na placu zabaw zamontowano huśtawkę 

podwójną, huśtawkę „ptasie gniazdo”, bujaki 

sprężynowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżal-

nią, dwie drewniane ławki, kosz na śmieci 

oraz regulamin placu zabaw. W obrębie wyż-

szych zabawek została wykonana nawierzch-

nia bezpieczna ze zrębków drewnianych. 

Trzeba zaznaczyć, że projekt zagospodaro-

wania terenu oraz jego lokalizacja, przed roz-

poczęciem prac, zostały zatwierdzone przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 KRZE 

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego 

Wykonano bezpieczną nawierzchnię pod 

urządzeniami na placu rekreacyjnym. 

Środki na ten cel pochodziły z budżetu gmi-

ny (fundusz sołecki).

Uporządkowanie terenu wokół stawu 

w Krzu

W celu poprawy estetyki dokonano wycinki 

drzew i krzewów wokół stawu oraz oczysz-

czono staw z zalegającego w nim mułu i nie-

czystości w Krzu. Ze względu na zgłoszenie 

dokonane przez mieszkańców o możliwości 

znajdowania się w stawie materiałów wybucho-

wych z czasów wojny, prace wykonywano pod 

nadzorem firmy saperskiej. Środki na ten cel 

pochodziły z budżetu gminy (fundusz sołecki).

 

LASKI 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków

W listopadzie 2021 roku zakończyła się (roz-

poczęta w lipcu roku 2020) inwestycja pole-

gająca na rozbudowie wraz z modernizacją 

oczyszczalni ścieków w Laskach. 

Zakres robót obejmował w szczególności 

budowę trzeciego reaktora biologicznego, 

składającego się z komory osadu czynnego 

i osadnika wtórnego, budowę zbiornika tle-

nowej stabilizacji osadu, komory rozdziału, 

komory zasuw, komory pomiarowej, komo-

ry kraty wstępnej oraz zbiornika na  wapno 

palone.  Dodatkowo wyremontowane, prze-

budowane i zaadaptowane do pracy w no-

wych warunkach zostały już istniejące dwa 

reaktory biologiczne, zbiornik osadu nad-

miernego, pompownia główna ścieków su-

rowych oraz dwa budynki technologiczne.

Teren oczyszczalni został ogrodzony i za-

bezpieczony. 

Zakładany termin zakończenia inwestycji 

wydłużył się o trzy miesiące, ponieważ w cza-

sie prowadzenia prac stwierdzono, znaczną 

degradację konstrukcji osadników wtórnych. 

Konieczność wymiany spowodowała rów-

nież wzrost kosztów realizacji inwestycji.

Inwestycja została sfinansowana ze środ-

ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-

wie, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych (RFIL) oraz z budżetu gminy Bolesław.

Zagospodarowanie terenu przy boisku 

sportowym

Na placu zabaw przy boisku sportowym „La-

skowianka” zamontowano nowe zabawki: 

huśtawkę „Bocianie gniazdo” oraz urządze-

nie „kółko i krzyżyk”. Wykonano bezpiecz-

ną nawierzchnię pod huśtawką „bocianie 

gniazdo”. Środki na ten cel pochodziły z bu-

dżetu gminy (fundusz sołecki).

Przebudowa Klubu Dziecięcego „Leśna 

kraina”

W związku ze stale rosnącymi potrzebami 

rodziców w zakresie opieki nad dziećmi do 

lat 3 dokonano przebudowy klubu, by przy-

stosować go do przyjęcia większej liczby 

dzieci. Trzeba zaznaczyć, że jest to kolejny 

etap dostosowywania istniejących budyn-

ków do zmieniających się na przestrzeni 

fot. Jacek Kocjan
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czasu potrzeb społecznych. Obecnie do klu-

bu może uczęszczać 30 dzieci. Na ten cel uzy-

skano dofinansowanie w ramach programu 

„MALUCH + 2021”. 

UJKÓW NOWY KOLONIA
Zmiany na placu rekreacyjnym

Na placu rekreacyjnym w Kolonii wybudo-

wano piłkochwyty, zakupiono i zamontowa-

no też podwójne urządzenie siłowni (rower 

i jeździec). Środki na ten cel pochodziły z bu-

dżetu gminy (fundusz sołecki).

Nowe latarnie na ul. Cichej

Dokończono (przerwane w 2020 roku z uwa-

gi na prace związane z budową gazociągu 

przesyłowego DN 1000) oświetlenie frag-

mentu ul. Cichej.

PODLIPIE
Remont w ZPS

W Zespole Przedszkolno-Szkolnym zostały 

wymienione drzwi (7 sztuk) do pomieszczeń 

na pierwszym piętrze oraz posadzka na kory-

tarzu szkolnym.  Środki na ten cel pochodziły 

z budżetu gminy (fundusz sołecki).

Zmiany na placu rekreacyjnym

Nowy zestaw zabawowy stanął na placu 

rekreacyjnym przy stawach w Podlipiu. 

Środki na ten cel pochodziły z budżetu gmi-

ny (fundusz sołecki). 

Ogrodzenie terenu wokół remizy strażac-

kiej

Dokończono ogrodzenie terenu wokół re-

mizy strażackiej w Podlipiu. Środki na ten 

cel pochodziły z budżetu gminy (fundusz 

sołecki).

UJKÓW NOWY 

Nowe mieszkania w Domu Wiejskim

Rozpoczęła się przebudowa, a co za tym idzie 

zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 

używanych do celów usługowo – handlo-

wych na cele mieszkalne. Trzeba zaznaczyć, 

że ze względu na zmieniający się rynek usług, 

w tym handlu, część budynku była niewyko-

rzystywana. Została podjęta zatem decyzja 

o konieczności przebudowy. Na ten cel po-

zyskano środki z Funduszu Dopłat, którego 

obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajo-

wego. Zakończenie prac budowlanych plano-

wane jest wiosną bieżącego roku.  

MAŁOBĄDZ 

Droga dojazdowa do pól

Wykonano modernizację drogi dojazdowej 

do pół od strony ulicy Pniaki.  W ramach za-

dania wykonano usługę geodezyjną polega-

jącą na wytyczeniu pasa drogowego, wyko-

szono i wykarczowano teren, zdjęto humus, 

wykonano nasyp, a następnie dolną i górną 

warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 

o różnych frakcjach. 

Blisko 50% dofinansowania zadania pocho-

dziło ze środków budżetu województwa ma-

łopolskiego przeznaczonego m.in. na moder-

nizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Prace w Domu Wiejskim

W Domu Wiejskim stare żeliwne grzejniki 

znajdujące się na parterze budynku zastą-

piono nowymi, bardziej ekonomicznymi. 

Środki na ten cel pochodziły z budżetu gmi-

ny (fundusz sołecki).

MIĘDZYGÓRZE
Zrealizowano remont drogi łączącej Między-

górze z Podlipiem. Środków na ten cel pocho-

dziły z budżetu Gminy (w tym również środki 

funduszu sołeckiego Międzygórza). 
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Przebudowa drogi powiatowej w miejsco-

wości Bolesław (ul. Laskowska) i Kolonia 

(ul. Bolesławska)

Ta trzyletnia inwestycja powiatu olkuskie-

go przewidziana była na trzy lata (od 2019 

do 2021). Została częściowo, 25% wartości 

zadania dofinansowana ze środków gminy 

Bolesław, 25% ze środków Powiatu, pozosta-

łe 50% pochodziło z pozyskanych środków 

z Funduszu Dróg Samorzadowych.

Zadanie swoim zakresem obejmowało prze-

budowę nawierzchni jezdni na odcinku od 

ul. Głównej do ul. Pleścińskiej na długości 

897 mb poprzez wykonanie nowych warstw 

konstrukcyjnych.  Na tym odcinku szero-

kość jezdni wynosi teraz 6 mb. 

Celem przebudowy było też poprawienie 

podstawowych parametrów geometrycz-

nych drogi. W ramach zadania wykonano 

regulacje wysokościowe i przebudowy ist-

niejących studni oraz zaworów.

Odtworzono istniejące zjazdy do granicy 

pasa drogowego. Zjazdy w ciągu chodnika, 

zjazdy do posesji, a także te, które w stanie 

istniejącym były z nawierzchni utwardzo-

nej, wykonano z kostki betonowej, a do 

działek o charakterze usługowo-przemysło-

wym oraz na drogi lokalne - z nawierzchni 

bitumicznej. 

Na odcinku 395 mb od ul. Głównej do ul. Wy-

zwolenia przebudowano istniejący chodnik, 

zwiększając jego szerokość do 2.0 mb, w re-

jonie skrzyżowania z ul. Browarną przebu-

dowano zatokę autobusową, dzięki czemu 

powstał peron i wydzielone miejsce pod wia-

tę przystankową, a na pozostałym odcinku, tj. 

od ul. Wyzwolenia do drogi krajowej nr 94 na 

długości 978 mb wybudowano nowy prawo-

stronny chodnik o szerokości 2 mb.  

Wykonano odwodnienie drogi dzięki nowo 

wybudowanej kanalizacji deszczowej na 

długości ok. 542 mb na odcinku od ul. Głów-

nej w kierunku drogi krajowej nr 94 oraz na 

długości ok. 330 mb od drogi krajowej nr 94 

w kierunku ul. Głównej. Na pozostałym od-

cinku, tj. około 440 mb, zostały wykonane 

rowy przydrożne.

Na drodze zastosowano rozwiązania popra-

wiające stan bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego, m.in.: przejście dla pieszych (w rejonie 

ul. Głównej) z dedykowanym oświetleniem 

oraz aktywnym oznakowaniem i integracyj-

nymi płytkami chodnikowymi z wypustka-

mi dla osób niewidomych i słabowidzących 

czy solarne radary ze znakami zmiennej 

treści informującymi o prędkości zbliżające-

go się pojazdu w odległości (około 120 mb od 

skrzyżowania z ul. Szkolną jadąc w kierunku 

drogi krajowej nr 94). 

Łącznik z DK94 i ścieżka pieszo-rowerowa

W 2021 roku (dzięki licznym zabiegom Wójta 

Gminy Bolesław i dobrej współpracy z GDD-

KiA oddział w Krakowie) powstał  łącznik 

pomiędzy ul. Osadową a drogą krajową 94. 

W ramach przedsięwzięcia na DK 94 wyko-

nano dodatkowy pas drogowy w kierunku 

Olkusza, aby kierowcy bezpiecznie mogli 

włączyć się do ruchu i odciążyć tym sa-

mym skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. 

Wzdłuż łącznika i DK 94 biegnie ciąg pieszo-

-rowerowy (to kontynuacja traktu zbudo-

wanego w roku 2020 wzdłuż drogi DP1068K 

biegnącej przez Bolesław, od skrzyżowania 

z ul. Kluczewską do ul. Osadowej). Zakres 

robót obejmował także przebudowę syste-

mu odwodnienia, wykonanie oznakowania 

drogi oraz montaż barier.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat 

Olkuski (zgodnie z zawartym porozumie-

niem, gdyż łączy drogę powiatową z drogą 

krajową), ale sfinansowane z budżetu gmi-

ny Bolesław. Część środków na tę inwesty-

cję pozyskano od firmy DB Cargo Polska SA, 

która na terenie gminy prowadzi działal-

ność związaną z eksploatacją piasku. 

Remont drogi serwisowej do Olkusza

Zgodnie z ustaleniami i porozumieniami 

pomiędzy  wójtem gminy a dyrekcją GDD-

KiA oddział w Krakowie, wyremontowano 

drogę serwisową w kierunku Olkusza, któ-

ra połączyła się z nowo powstałym ciągiem 

pieszo-rowerowym wzdłuż DK 94, umożli-

wiając bezpieczne przejście lub przejecha-

nie rowerem do samego Olkusza.  Wyre-

montowanie rzadko dotychczas używanej 

„serwisówki” na tym odcinku wpłynęło na 

poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogo-

wym oraz zabezpieczyło możliwość ruchu 

pojazdów w przypadku konieczności szyb-

kiego dojazdu służb ratunkowych. 

Koszt remontu pokryła w całości GDDKiA.

Remont odcinka DK94 oraz zjazdów 

z wiaduktów

W 2021 roku GDDKiA przeprowadziła także 

remont pasa ruchu w kierunku Katowic na 

odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. 

Wyzwolenia. Wykonała też nową nawierzch-

nię na zjazdach z wiaduktu nad DK94 (ul. 

Kluczewska). W 2022 roku planowana jest 

jeszcze budowa przedłużenia chodnika dla 

pieszych podążających w kierunku Hutek 

(do zjazdu w kierunku Katowic). 

Doświetlenie przejść dla pieszych

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ge-

neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-

strad oddział w Krakowie w ramach Progra-

Inwestycje drogowe na terenie gminy
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Rok 2021 to kontynuacja projektów realizowanych w partnerstwie 

z Gminą Klucze (lider) i Miastem Bukowno – w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

•	 zadanie pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na 

nowoczesne źródła ciepła, zasilane gazem i biomasą w gminach 

Bukowno, Klucze i Bolesław”, 

•	 zadanie pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na 

ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukow-

no, Klucze i Bolesław”.

Realizowany był też Projekt pn. „Projekt zintegrowany LIFE w za-

kresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Zatrudniony 

w Urzędzie Gminy ekodoradca przekazywał mieszkańcom informa-

cje w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę 

kotłów i termomodernizację (w ramach środków gminnych i unij-

nych, rządowych programów: „Czyste Powietrze”) oraz informował 

o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W ramach 

projektu realizowano także liczne działania edukacyjno-informacyj-

ne, o których pisaliśmy w poprzednich numerach BP.

W punkcie obsługi Programu „Czyste Powietrze” ekodoradca udzie-

lał porad dotyczących zasad programu oraz pomagał w przygoto-

wywaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność 

do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie. 

Ważniejsze programy i projekty

mu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 

na lata 2021-2024 zaprojektowano i wybudo-

wano nowoczesne oświetlenie 4 przejść dla 

pieszych (4 pasy ruchu) na drodze krajowej 

94 w rejonie skrzyżowań w Krzu (między 

Podlipiem a Krzem) i Krzykawa (przy zjeź-

dzie na ul. Nową). Dzięki nowemu doświe-

tleniu znacznie poprawiło się bezpieczeń-

stwo użytkowników drogi, w szczególności 

pieszych korzystających po zmroku w wyżej 

opisanych przejść dla pieszych.

Budowa obwodnicy Bolesławia

W październiku 2021 roku rozpoczęła się  

dwuletnia inwestycja prowadzona przez 

Zarząd Drogowy w Olkuszu pn. „Budo-

wa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. 

Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG 

w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław. To 

planowana obwodnica Bolesławia, na którą 

Wójt Gminy Bolesław pozyskał środki z Rzą-

dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w wysokości 6.000.000 zł. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 

budowę nowej jezdni długości blisko 1,9 km, 

budowę skrzyżowania zwykłego z ul. Parko-

wą, budowę skrzyżowania o ruchu okręż-

nym na połączeniu z ul. Kolejową w Bukow-

nie, budowę poboczy, rowów przydrożnych, 

przepustów, kanalizacji deszczowej, kanału 

technologicznego oraz zjazdów publicznych.  

Nowa droga wybudowana poza terenem 

zabudowanym nie tylko odciąży centrum 

Bolesławia oraz tzw. „Ćmielówkę” z ruchu 

samochodów ciężarowych, a w części rów-

nież osobowych, ale również wpłynie na 

skomunikowanie uprzemysłowionej części 

gminy z drogą krajową 94 i otworzy nowe 

tereny dla rozwoju gospodarczego. 

Jednocześnie rozpoczęciem budowy nowej 

drogi zaczęto procedować opracowanie 

nowego projektu  organizacji ruchu. Jego 

celem jest wyłączenie z ruchu ciężarowe-

go ulic: Głównej („Ćmielówki” i „Centrum”), 

ulicy Kluczewskiej (od drogi krajowej 94 do 

skrzyżowania z ulicą Główną) oraz ul. La-

skowskiej od skrzyżowania z ul. Wyzwole-

nia do skrzyżowania z ul. Główną.

INNE INWESTYCJE
Monitoring gminy

W poprzednich latach zostały podjęte dzia-

łania związane z powstaniem monitoringu 

wizyjnego na terenie gminy. Konieczność 

jego instalacji była wielokrotnie podnoszo-

na przez wójta, radnych gminy, sołtysów, ale 

również mieszkańców podczas zebrań wiej-

skich i innych spotkań. 

Głównym celem monitoringu wizyjnego 

w naszej gminie jest przede wszystkim po-

prawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy 

i osób przebywających na jej terenie, a także 

zapobieżenie wwożeniu do gminy niekon-

trolowanych odpadów i tworzenia dzikich 

wysypisk śmieci. 

W ramach zadania zostały zakupione ka-

mery oraz sprzęt zapewniający możliwość 

nagrywania, ewentualnej archiwizacji na-

grań oraz sprzęt czuwający nad bezpieczeń-

stwem zapisanych danych. W chwili obecnej 

odbywa się konfiguracja wszystkich urzą-

dzeń. Pełną sprawność planujemy osiągnąć 

z końcem I kwartału bieżącego roku. 

Kamery będą obejmować swoim zasięgiem 

w szczególności wjazdy na teren gminy, 

strategiczne skrzyżowania dróg gminnych 

i powiatowych, często uczęszczane przejścia 

dla pieszych oraz przestrzeń publiczną (np. 

place rekreacyjne). 

Całość zadania finansowana jest z budżetu 

gminy (w tym ze środków funduszy sołec-

kich naszych sołectw).

Referat inwestycji, remontów i gospodarki 

mieszkaniowej Urzędu Gminy Bolesław

Nieopisane zdjęcia pochodzą z archiwum UG Bolesław

fot. Jacek Kocjan
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Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego  
w Bolesławiu będzie organizował uroczystość wręczenia  

nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali  
 

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  
Zapraszam Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Bolesław,  

którzy w 2022 r. obchodzić będą 50. i 60. rocznicę   

pożycia małżeńskiego do zgłaszania się  w USC  /pokój nr 5/ do dnia 

11 lutego 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 Jubilatów obchodzących 50. rocznicę pożycia małżeńskiego  

proszę o przyniesienie dokumentów tożsamości  

w celu wypełnienia stosownych dokumentów.

 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

     Elżbieta Kubańska

Informacja dla par obchodzących  
w 2022 roku 

jubileusz 50–lecia i  60-lecia  
pożycia małżeńskiego

Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesław na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2025 przyjęty uchwałą nr XLIV/414/2018 Rady 

Gminy Bolesław z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia Progra-

mu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesław na lata 2018-2021 z per-

spektywą do roku 2025. 

W ramach programu realizowane jest m. in.:

•	 dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła, 

•	 dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej 

przepompowni, 

•	 dofinansowanie kosztów inwestycji, związanych z budową 

przyłączy kanalizacyjnych.

W 2021 roku wypłacono 77 dotacji na wymianę źródła ciepła na ogól-

ną kwotę 239 258,84 zł.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gmi-

ny Bolesław na lata 2010-2032 przyjęty Uchwałą nr VIII/54/2011 Rady 

Gminy Bolesław z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Pro-

gramu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Bolesław na lata 2010-2032” wraz z prognozą oddziaływania na śro-

dowisko. Polega on na dofinansowaniu kosztów transportu i uniesz-

kodliwiania odpadów zawierających azbest. 

W 2021 roku odebrano odpady zawierające azbest z 49 nieruchomo-

ści (łącznie 88,80 Mg) na kwotę 29 250,72 zł.

Zrealizowano ponadto grant w ramach projektu pn. „Małopolska 

Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół 

i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza 

i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddzia-

łanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. 

W ramach przyznanego grantu zakupiono 45 tabletów i 16 lapto-

pów, 1 zestaw multimedialny składający się z tablicy multimedialnej 

i projektora oraz 20 sztuk myszek komputerowych i 10 sztuk słucha-

wek, które przekazano do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sta-

szica w Bolesławiu, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie 

i Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu. 
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Mijający 2021 rok był bardzo trudnym okresem chyba dla 

większości z nas, zwłaszcza mieszkańców naszej gminy. 

Likwidacja części górniczej ZGH „Bolesław”, dużo rozpoczętych 

inwestycji i remontów, niestabilne wpływy do budżetu związane 

z pandemią, brak wykonawców. Był to również bardzo trudny 

okres dla szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w gminie Bolesław 

w szczególności. 

Utrzymujący się stan pandemii, trudności związane z leczeniem 

w gabinetach podstawowej opieki medycznej, jak również ambulato-

ryjnej opieki specjalistycznej, zostały dodatkowo spotęgowane infor-

macjami związanymi z początkiem likwidacji spółki PROMED, świad-

czącej usługi medyczne na terenie gminy Bolesław. Mieszkańcom, ale 

przede wszystkim pacjentom korzystającym z ośrodka zdrowia, zaczął 

rysować się Bolesław bez lekarzy. Z tego też powodu, w celu zabezpie-

czenia dostępu do służby zdrowia, w maju 2021 roku Wójt Gminy Bole-

sław podjął rozmowy z udziałowcami Centrum Medycznego PROMED.

W szereg działań związanych z zabezpieczeniem dostępu do 

lekarzy aktywnie włączyli się Radni Rady Gminy Bolesław. W dniu 

27 maja 2021 roku, podczas sesji Rady Gminy Bolesław, jednogłośnie 

podjęli uchwałę intencyjną nr XXVII/271/2021 w sprawie kierunków 

działania Wójta Gminy Bolesław w zakresie ochrony zdrowia.  

Podczas spotkania w dniu 27.08.2021r., w którym uczestniczyli 

adwokat Przemysław Jastrzębski – Likwidator Spółki PROMED, 

pan Tomasz Ciuba – właściciel budynku, w którym znajduje się 

Ośrodek Zdrowia, Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński, zo-

stała potwierdzona przez pana Tomasza Ciuba gotowość podjęcia 

rozmów o zakupie przez gminę Bolesław lub Zakład Gospodarki 

Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. udziałów w nowo powstającym 

podmiocie, tj. Spółce Centrum Medyczne BOLMED Spółka z ogra-

niczoną odpowiedzialnością, celem wspólnego kontynuowania 

działalności medycznej w zakresie AOS (ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna) oraz POZ (podstawowa opieka zdrowotna) w ra-

mach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W dniu 30.08.2021 do Urzędu Gminy w Bolesławiu wpłynęło pi-

smo pana Tomasza Ciuba, Prezesa Zarządu Spółki Centrum Medycz-

ne BOLMED Sp. z o.o. ( KRS 0000918276, NIP: 6372214516, REGON: 

389768231) informujące o powstaniu podmiotu, którego celem jest 

świadczenie usług medycznych na terenie gminy Bolesław w budyn-

ku przy ul. Laskowskiej 4a.

- Dążąc do zakupu udziałów w spółce medycznej, która zapew-

ni opiekę medyczną znacznej liczbie mieszkańców naszej gminy, 

zarówno w moich działaniach, jak i w działaniach Rady Gminy, 

nadrzędnym celem było zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspól-

noty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia, a w konsekwen-

cji zapewnienie mieszkańcom gminy optymalnego, ale również 

wysokiego standardu usług medycznych oraz dostępności do nich 

– podkreśla Wójt Gminy Bolesław. - Zdrowie i życie są wartościami 

najwyższymi dla każdego człowieka i wszyscy winniśmy działać 

w kierunku ich ochrony - dodaje. 

Pod koniec listopada ubiegłego roku doszło do zakupu części 

udziałów Spółki BOLMED przez ZGK „Bolesław”, którego jedynym 

udziałowcem jest gmina Bolesław. Jednocześnie w dniach 18.11.2021r. 

- 24.11.2021r. miała miejsce zmiana umowy Spółki Centrum Medycz-

ne BOLMED Sp. z o.o., w wyniku której jedynymi udziałowcami tego 

podmiotu zostali Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. 

z o.o. i pan Tomasz Ciuba. W chwili obecnej spółka czeka na ujawnie-

nie tych zmian w KRS.

30 grudnia 2021 roku do Prezesa Zarządu BOLMED sp. z o.o., 

pana Tomasza Ciuba wpłynęło pismo o wyrażeniu przez Małopolski 

Oddział Wojewódzki NFZ zgody na realizowanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki medycznej (lekarze ro-

dzinni). Dzień później wpłynęło kolejne pismo, tym razem o prze-

niesieniu praw i obowiązków wynikających z umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (w rodzaju ambulatoryjnej opieki spe-

cjalistycznej) w zakresach: dermatologia i wenerologia, neurologia, 

gruźlica i choroby płuc, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu, okulistyki, otolaryngologii oraz świadczeń pielę-

gniarek i położnych.

- Ponieważ nowo powstała Spółka BOLMED zaczęła oficjalną 

działalność 3 stycznia 2022 roku, jesteśmy przekonani, że - w tro-

sce o dobro obecnych i przyszłych pacjentów, mieszkańców gminy 

oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo zdrowotne - będziemy dla 

siebie wyrozumiali, szczególnie w początkowym okresie jej dzia-

łalności. Przed nami wszystkimi ogromna praca i znaczne wydatki 

– mówi Krystyna Kowalewska – Członek Zarządu Spółki BOLMED. 

- Trzeba zaznaczyć, że osoby zaangażowane w procesy związane 

z płynnym przejęciem cesji w NFZ oraz zapewnieniem dostępności 

do usług medycznych w Gminie Bolesław po 1 stycznia 2022 roku 

wykonały ogrom pracy. 

Ideą wspólników Spółki Centrum Medyczne BOLMED Sp. z o.o. 

jest przede wszystkim zapewnienie szeroko rozumianego bezpie-

czeństwa mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do podstawo-

wej opieki medycznej, umożliwienie kontaktu z lekarzami specjali-

stami, ale także rozwój Spółki. 

- Nowa spółka nie będzie ograniczać się jedynie do dotychcza-

sowego zakresu  działalności   medycznej realizowanej na terenie 

gminy Bolesław. Chcemy ją rozwijać, a tym samym rozszerzyć 

zakres świadczonych usług – mówi Robert Nielaba – Prezes ZGK 

„Bolesław”. – To dla nas nowe wyzwanie, ale jestem pewien, że mu 

sprostamy. 

Prezes Spółki BOLMED, Tomasz Ciuba też jest pełen optymizmu:

- Wiemy jak wiele pracy nas czeka i z jakimi wyzwaniami przyj-

dzie nam się zmierzyć. Mamy również świadomość, że - aby osią-

gnąć sukces i zadowolenie mieszkańców gminy Bolesław w zakre-

sie opieki medycznej - musimy działać wspólnie: personel, lekarze, 

kadra zarządzająca - z naszymi Pacjentami. Jesteśmy otwarci na 

uwagi i wskazówki, które mogą usprawnić nasze działania, nie 

boimy się konstruktywnej krytyki. Liczymy na współpracę i wyro-

zumiałość mieszkańców, bo wszyscy mamy świadomość, jak wiele 

rzeczy na początku tej drogi wymaga poprawy. 

 

 Informacje zebrała: Beata Bazan - Bagrowska

Fakty, bez mitów, czyli służba zdrowia w gminie Bolesław
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„Z Narodzeniem Jezusa Chrystusa było 
tak” - ten cytat z Ewangelii Świę-

tego Mateusza (rozdział 1, werset 18) stał 
się tytułem jasełek nakręconych w formie 
online w Zespole Przedszkolno - Szkolnym 
w Krzykawie.

Pierwotnie jasełka w tradycyjnej formie 
miały być wystawione 22 grudnia podczas 
wigilijnego spotkania w sali gimnastycznej 
ZPS w Krzykawie, jednak okazało się, że jest 
to niemożliwe z powodu trwającej pandemii, 
więc nauczyciele odpowiedzialni za ich wy-
konanie zaczęli szukać innych rozwiązań. 
Po wyrażeniu zgody przez panią dyrektor 
Beatę Sobieską - Pieczonkę przystąpiono do 
nakręcenia kilku scen jasełkowych, co jest 
zadaniem czasochłonnym i wymagającym 
zaangażowania wielu osób.

Inspiracją nakręcenia naszych jasełek 
i udostępnienia ich w internecie był spektakl 
jasełkowy pt. „Co wydarzyło się w Betlejem” 
przygotowany w formie online przez dzieci 
z Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku.

Sceny zaczęto kręcić już miesiąc przed 
premierą. Występujący aktorzy poświęcili 
wiele dni, aby przygotowywać kolejne uję-
cia, z których powstał 20-minutowy film 
kręcony we wspaniałych, malowniczych 
miejscach takich jak: Pustynia Błędowska, 
gospodarstwo Państwa Ćwięczków w Pod-
lipiu, Zamek w Rabsztynie i Siewierzu, pia-
skownia w Bukownie, Szkoła i Przedszkole 
w Krzykawie oraz Stadnina „Kontur” Pań-
stwa Kocjan na Małobądzu. W miarę jedze-
nia apetyt rósł i zaczęto szukać różnych cie-
kawych scenografii, by każda scena mogła 
przybliżyć realia sprzed 2000 lat.

Warunki atmosferyczne nie zawsze 
sprzyjały ekipie filmowej, lecz mimo tych 
utrudnień nie poddano się i nawet kilkana-
ście razy powtarzano jedną scenę, gdyż zda-
wano sobie sprawę, że odbiorcy są wymaga-
jący. Czas pędził w niesamowitym tempie, 

a sceny wciąż powstawały i jasełka nabiera-
ły coraz większego rozmachu.

Kilkunastogodzinny materiał był przygo-
towany. Zaczęto tworzyć z niego kilkunastomi-
nutowy film. Również ta praca okazała się nie-
łatwą sztuką, gdyż należało wybrać najlepsze 
ujęcia, podłożyć głos i wykonane przez uczniów 
kolędy. Natasza Niedzielska, pani Aleksandra 
Niedzielska, pani Beata Probierz i ks. Tadeusz 
Budacz przez kilka długich wieczorów monto-
wali film, który możemy oglądać.

Premiera Jasełek odbyła się w Parafii 
Polskokatolickiej pw. św. Barbary w Krzy-
kawie - Małobądzu  podczas pasterki oraz 
w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, 
a następnie jasełka zostały udostępnione 
w internecie. 

Dzisiaj przypominamy sobie historię na-
rodzenia Jezusa, aby pamiętać o tych, którzy 
potrzebują schronienia. By pamiętać o tym, 
że nie jesteśmy na tej ziemi sami, bo wokół 
nas są ludzie, do których warto wyciągnąć 
pomocną dłoń, a żeby się o tym dowiedzieć, 
wystarczy czasem się tylko rozejrzeć.

Wielką radością dla autorów i wyko-
nawców była wiadomość, że jasełka były 
oglądane w czasie mszy świętych w polskich 
parafiach za granicą, m.in. w USA, Kanadzie, 
Niemczech czy Anglii.

W jasełkach wystąpili uczniowie szkoły: 
Barnach Jan, Budacz Maria, Gil Amelia, Gil 
Małgorzata, Kajda Karolina, Kluczewska 
Nadia, Kocjan Antonina, Kosmala Franci-
szek, Latos Hania, Leszczyńska Hanna, Nie-
dzielska Natasza, Olejnik Weronika, Picheta 
Adam, Picheta Franciszek, Probierz Zofia, 
Prychodko Krzysztof, Tkaczyk Klaudia, Żak 
Krystian oraz dzieci z Przedszkola w Krzy-
kawie przygotowane pod kierunkiem pań: 
Anny Wenc - Prowanckiej, Renaty Grzebino-
gi, Katarzyny Glanowskiej - Bobko, Małgo-
rzaty Piekoszewskiej, Danuty Milcarz i Jo-
lanty Fulbiszewskiej.

Kolędy zaśpiewali następujący wokali-
ści: Małgorzata Gil, Hanna Leszczyńska, An-
tonina Kocjan, Amelia Gil, Natasza Niedziel-
ska, Weronika Olejnik, Nadia Kluczewska, 
Karolina Kajda, Klaudia Tkaczyk, Krzysztof 
Prychodko, Franciszek Kosmala, Hanna La-
tos, Beata Sobieska - Pieczonka.

Pragniemy z całego serca i ze wszystkich 
sił podziękować 
- Państwu Agnieszce, Mirosławowi, Pauli-
nie i Mariuszowi Ćwięczkom z Podlipia za 
udostępnienie  nam swojego gospodarstwa, 
byśmy mogli tam realizować nasze jasełka, 
za poczęstowanie aktorów gorącą herbatą 
z cytryną i słodyczami, 
- Państwu Natalii i Kazimierzowi Kocjanom 
za umożliwienie Trzem Królom przebycia 
części drogi do stajenki na koniach z ich 
stadniny Kontur w Małobądzu, 
Panu Jackowi Gruszczyńskiemu Dyrektorowi 
Miejsko - Gminnego Centrum Kultury Spor-
tu i Turystyki w Siewierzu za udostępnienie 
Zamku  w Siewierzu, byśmy mogli nagrać tam 
niektóre ze scen naszych jasełek oraz
- Panu Andrzejowi Jasica za pomoc w nagra-
niu kolęd w swoim Studiu Nagrań Studiofon 
w Sławkowie.

Nasze jasełka można oglądać na YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=zndA-
cH61u0k
a zdjęcia na stronie ZPS w Krzykawie:
https://spkrzykawa.szkolnastrona.pl/a,778,z-
-narodzeniem-jezusa-chrystusa-bylo-tak

Zapraszamy do oglądania, lajkowania, komen-
towania i udostępniania! 
 

Tekst:
Beata Probierz, Aleksandra Niedzielska,  

ks. Tadeusz Budacz
Zdjęcia pochodzą z archiwum ZPS  

w Krzykawie

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak…
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W 2022 roku na terenie Gminy Bolesław obowiązują stawki:

Podatku od nieruchomości
zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości  

stawek podatku od nieruchomości
od gruntów 

od 1 m2 powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 0,26 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków 0,95 zł

od budynków lub ich części 
od 1 m2 powierzchni użytkowej

mieszkalnych 0,40 zł 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,84 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 2,50 zł

Podatku rolnego
zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/304/2021 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego

za 1 ha przeliczeniowy (dla gruntów powyżej 1 ha) 112,50 zł
za 1 ha fizyczny (dla gruntów do 1 ha) 225,00 zł

Podatku leśnego
za 1 ha  fizyczny 46,6972 zł

Podatku od środków transportowych
zgodnie z Uchwałą Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych oraz Uchwałą Nr XIV/125/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Bolesław z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych

Uchwały i formularze podatkowe są zamieszczone na stronie 
internetowej www.gminaboleslaw.pl w zakładce: O Gminie/Podatki 
lokalne 2022

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Finansowo-
Budżetowym pod numerem telefonu: (32) 6424501 wew. 214 lub 215.

Rachunek bankowy Gminy Bolesław do wpłat podatków 
lokalnych: 

Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 6839

Aneta Starczyńska 
Referat finansowo-budżetowy 

Urzędu Gminy Bolesław

Podatki lokalne 2022

INFORMACJA
W  SPRAWIE  OPŁAT  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI W 2022 ROKU

Informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi nie uległy zmianie. 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 

22,00 zł/os/m-c (zbiórka selektywna). 

Liczba  
mieszkańców

Opłata za 1 m-c Wysokość 1 RATY
(za dwa miesiące)

1 22,00 zł 44,00 zł

2 44,00 zł 88,00 zł

3 66,00 zł 132,00 zł

4 88,00 zł 176,00 zł

5 110,00 zł 220,00 zł

6 132,00 zł 264,00 zł

7 154,00 zł 308,00 zł

8 176,00 zł 352,00 zł

9 198,00 zł 396,00 zł

10 220,00 zł 440,00 zł

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypad-

ku zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości, któ-

rzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym 

(dot. nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi).  Wysokość zwolnienia wynosi 10% miesięcznej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Liczba 
miesz-
kańców

Opłata za 1 m-c  z uwzględ-
nieniem zwolnienia z tytułu 
kompostowania bioodpadów 
w kompostowniku przydomo-
wym

Wysokość 1 RATY
(za dwa miesiące)

1 19,80 zł 39,60 zł

2 39,60 zł 79,20 zł

3 59,40 zł 118,80 zł

4 79,20 zł 158,40 zł

5 99,00 zł 198,00 zł

6 118,80 zł 237,60 zł

7 138,60 zł 277,20 zł

8 158,40 zł 316,80 zł

9 178,20 zł 356,40 zł

10 198,00 zł 396,00 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać 

bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Bolesław 

nr:  12 1240 2294 1111 0010 5164 4160, w kasie Urzędu Gminy Bolesław  

lub u inkasenta w wyznaczonych terminach. 

Terminy uiszczania opłaty:

1. za miesiące:  styczeń, luty - do dnia 15 lutego danego roku. 

2. za miesiące:  marzec, kwiecień - do dnia 15 kwietnia  

danego roku.

3. za miesiące:  maj, czerwiec - do dnia 15 czerwca danego roku. 

4. za miesiące:  lipiec, sierpień - do dnia 15 sierpnia danego roku. 

5. za miesiące:  wrzesień, październik - do dnia 15 października 

danego roku. 

6. za miesiące:  listopad, grudzień - do dnia 15 grudnia danego roku. 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi w przypadku zmiany liczby osób mieszkających na 

nieruchomości (np. urodzenie dziecka, zamieszkanie najemców, 

wyprowadzka mieszkańca), w terminie do 10 dnia miesiąca nastę-

pującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Osoby faktycznie mieszkające na nieruchomości, nawet jeśli nie 

są zameldowane, powinny być ujęte w deklaracji.

Właściciel nieruchomości za niezłożenie deklaracji może zo-

stać ukarany grzywną na podstawie art. 10 ust. 2b ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

                                                                                                                                                    

Ewa Truś

Referat ochrony środowiska, 

rolnictwa, geodezji i gospodarki gruntami

Urzędu Gminy Bolesław

W związku z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o postępo-

waniu egzekucyjnym w administracji znacząco wzrosły 

koszty postępowania windykacyjnego w samorządach.

Zmiana ta ma duże znaczenie dla mieszkańców będących płatni-

kami podatków lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od 

środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.

W przypadku wystąpienia zaległości w ww. podatkach i opłatach 

gmina ma obowiązek wdrożenia działań windykacyjnych.

Zaczynają się one od przesłania upomnienia, co wiąże się z dodat-

kową opłatą dla dłużnika w wysokości 16 zł. Jeśli taka informacja o 

zadłużeniu nie spowoduje uregulowania długu w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia upomnienia, podejmowany jest kolejny krok. Wy-

stawiany jest tytuł wykonawczy, na podstawie którego urząd skar-

bowy wszczyna  postępowanie egzekucyjne, a to z kolei wiąże się z 

dodatkowymi kosztami dla dłużnika:

•	 wszczęcie postępowania egzekucyjnego – 40 zł,

•	 w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ta 

jest podwyższana do 100 zł,

•	 każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł,

•	 opłata egzekucyjna – 5 lub 10 proc. kwoty zaległości,

•	 zwrot innych wydatków, jakie urząd skarbowy poniesie w 

związku z egzekucją administracyjną.

Podliczając te koszty, w przypadku zaległości w wysokości 150 zł, 

urząd skarbowy pobierze ok. 311 zł. Złożą się na to:

•	 należność główna – 150 zł,

•	 koszty upomnienia – 16 zł,

•	 opłata manipulacyjna – 100 zł,

•	 10 proc. opłata egzekucyjna – 15 zł,

•	 zwrot innych wydatków (w tym: opłaty pocztowe) – ok. 30 zł.

Należy podkreślić, że pobierane przez urząd skarbowy opłaty ma-

nipulacyjne, egzekucyjne i inne (zwroty wydatków) nie zasilają 

budżetu Gminy Bolesław, lecz stanowią przychód budżetu państwa.

Z uwagi na powyższe bardzo prosimy o terminowe regulowanie 

podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi. Jednocześnie informujemy, że przed wysłaniem upomnienia 

pracownicy Urzędu Gminy Bolesław w ramach tzw. „miękkiej egze-

kucji” podejmują działania informacyjne względem dłużników, in-

formując ich telefonicznie o braku terminowej spłaty zobowiązań, 

co ma na celu wykonanie obowiązku w sposób dobrowolny, bez ko-

nieczności wszczynania i prowadzenia uciążliwej, a także kosztow-

nej egzekucji administracyjnej. 

Informacje dotyczące aktualnego stanu rozliczeń podatnicy mogą 

uzyskać w Referacie Finansowo – Budżetowym Urzędu Gminy Bo-

lesław w pok. 5a lub pod numerem telefonu: 

(32) 6424501 wew. 214 – podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od 

środków transportowych 

(32) 6424501 wew. 121 – opłata za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi

Opracowała: Danuta Liszka

Referat finansowo-budżetowy 

Urzędu Gminy Bolesław

ZALEGASZ Z PŁATNOŚCIAMI – ZAPŁACISZ WYŻSZE KOSZTY POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO
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W grudniu 2021 roku na terenie Gminy Bolesław, w związku 

ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi podejrzenia 

spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków miesz-

kalnych, przeprowadzono pomiary jakości powietrza z wykorzy-

staniem bezzałogowego statku powietrznego, czyli drona. Próbki 

dymu zasysane z kominów budynków mieszkalnych były podda-

wane analizie pod kątem zawartości związków chemicznych, tj. 

chlorowodów, formaldeyhdów, lotnych związków organicznych, 

pyłów PM2,5, PM10 i PM1, czyli substancji pozwalających na wska-

zanie miejsc, w których dochodzi do spalania odpadów zabronio-

nych (m.in. butelek PET, materiałów PCV, lakierowanych desek, 

elementów tapicerki meblowej, mokrego drewna). 

W ramach grudniowej akcji skontrolowano za pomocą drona 

260 budynków. W związku ze wskazaniem, z których kominów wy-

dobywał się dym ze szkodliwymi dla zdrowia związkami chemiczny-

mi, przeprowadzono kontrole interwencyjne oraz pobrano próbki 

popiołów. Poddano je analizie w certyfikowanym laboratorium pod 

kątem podejrzenia spalania odpadów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przekroczenia dotyczące 

szkodliwych związków chemicznych, pojawiły się w m.in. w okolicy 

przedszkoli oraz szkół, co niestety nie pozostaje bez wpływu na stan 

zdrowia dzieci i młodzieży.

Co ważne, patrole antysmogowe będą realizowane na terenie 

gminy Bolesław także w bieżącym roku kalendarzowym. Ponadto 

prowadzony jest stały monitoring jakości powietrza poprzez czujni-

ki jakości powietrza Airly oraz są realizowane kontrole interwencyj-

ne dotyczące podejrzenia spalania odpadów, mułów, flotów i miałów 

węglowych, wilgotnego drewna wraz z pobieraniem próbek popio-

łów do badań laboratoryjnych.

 Tekst i zdjęcia:

 Agnieszka Mól 

 Ekodoradca w UG Bolesław

Patrole antysmogowe 
w gminie Bolesław

Wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerw-

ca 2022 roku powinni złożyć do Centralnej Ewidencji Emi-

syjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego 

źródła ciepła. Można to zrobić osobiście, w urzędzie gminy, lub za 

pośrednictwem Internetu. Za niedopełnienie tego obowiązku gro-

żą kary grzywny. 

 Czym jest CEEB? 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 

1 lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie danych na temat tego, 

jak Polacy ogrzewają swoje domy. Taka wiedza i sporządzana na jej 

podstawie mapa emisyjności pomogą w walce ze smogiem i zanie-

czyszczeniem powietrza.

 Kto powinien złożyć deklarację? 

Informację o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych 

powinien przekazać każdy właściciel budynku mieszkalnego lub nie-

mieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek 

ten powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budyn-

ku. Do bazy należy zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, ta-

kie jak sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, 

piec węglowy, podgrzewacz czy kominek. Trzeba zarejestrować także 

odnawialne źródła energii: pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne 

podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.

 Do kiedy mamy czas? 

Każdy właściciel lub zarządca już użytkowanego i ogrzewanego bu-

dynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub 

papierowej do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku nowo instalowa-

nych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomie-

nia źródła ciepła.

 Jak złożyć deklarację do CEEB? 

Źródło ogrzewania można zgłosić w tradycyjnej papierowej formie 

lub za pośrednictwem strony internetowej.

Ważne: aby skorzystać z tej formy zgłoszenia, należy posiadać profil 

zaufany lub e-dowód. Osoby chcące złożyć deklarację osobiście mu-

szą wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą albo doręczyć 

do właściwego ze względu na umiejscowienie domu urzędu miasta 

lub gminy.

Poradnik właściciela nieruchomości

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
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W 2022 r. istnieją następujące możli-

wości uzyskania dofinansowania 

do wymiany źródeł ciepła:

1. dotacja gminna: 

•	 przy wymianie starego źródła ciepła 

na kocioł gazowy lub olejowy, kwota 

dotacji wynosi 40 % kosztów zakupu 

i wymiany źródła ciepła i nie może być 

wyższa niż 3 500 zł, 

•	 przy wymianie starego źródła ciepła 

na kocioł zasilany biomasą spełniający 

wymagania ekoprojektu (o emisji czą-

stek stałych powyżej 20mg/m³ tylko do 

31.12.2022 r.), kwota dotacji wynosi 40 % 

kosztów zakupu i wymiany źródła cie-

pła i nie może być wyższa niż 3 500 zł, 

•	 przy wymianie starego źródła ciepła na 

kocioł zasilany biomasą spełniający 

wymagania ekoprojektu (o emisji czą-

stek stałych poniżej 20mg/m³, przy 10% 

O2) oraz na urządzenia wykorzystu-

jące energię elektryczną  (np. bufor 

ciepła, kocioł elektryczny, mata ogrze-

wania podłogowego, centrala klimaty-

zacyjno-grzewcza, grzałki elektryczne 

itp.), pompy ciepła oraz inne wyko-

rzystujące odnawialne źródła energii 

(OZE), kwota dotacji wynosi 40 % kosz-

tów zakupu i wymiany źródła ciepła 

i nie może być wyższa niż 4 000 zł.  

2. ulga termomodernizacyjna:

•	 od stycznia 2019 r. obowiązuje ulga po-

datkowa, zwaną termomodernizacyj-

ną. Ulga pozwala odliczyć do 53 tys. zł 

poniesionych wydatków na przed-

sięwzięcia termomodernizacyjne 

w mieszkalnych budynkach jednoro-

dzinnych. Odliczyć można wydatki na 

zakup i montaż m.in. okien, drzwi bal-

konowych, bram garażowych, ocieple-

nia ścian czy zakup urządzeń grzew-

czych. Odliczenia może dokonać tylko 

właściciel lub współwłaściciel nieru-

chomości.

Pełny zakres wydatków podlegających odli-

czeniu określił Minister Inwestycji i Rozwoju 

w Rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. w spra-

wie określenia wykazu rodzajów materiałów 

budowlanych, urządzeń i usług związanych 

z realizacją przedsięwzięć termomoderniza-

cyjnych (Dz. U. 2018, poz. 2489) oraz Minister 

Rozwoju i Technologii w Rozporządzeniu 

z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającym roz-

porządzenie w sprawie określenia wykazu 

rodzajów materiałów budowlanych, urzą-

dzeń i usług związanych z realizacją przedsię-

wzięć termomodernizacyjnych (Ważne: kotły 

na ekogroszek zakupione w 2022 r. nie kwa-

lifikują się do ulgi termomodernizacyjnej).

3. rządowy program „Czyste Powietrze”:

Program kierowany jest do właścicieli 

lub współwłaścieli nieruchomości o docho-

dzie rocznym stanowiącym podstawę obli-

czenia podatku nieprzekraczającym 100 tys. 

złotych. 

Program obejmuje dwie grupy Beneficjen-

tów:

•	 uprawnionych do podstawowego po-

ziomu dofinansowania,

•	 uprawnionych do podwyższonego po-

ziomu dofinansowania.

Dofinansowanie w ramach programu obej-

muje m.in. demontaż starego źródła cie-

pła i montaż nowego źródła ciepła, zakup 

i montaż kotłowni gazowej, demontaż oraz 

zakup i montaż nowej instalacji centralne-

go ogrzewania lub c.w.u., zakup i montaż 

mikroinstalacji fotowoltaicznej ( jeżeli jest 

ona połączona z wymianą źródła ciepła), 

zakup i montaż wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ociepla-

nie przegród budowlanych, okien, drzwi 

zewnętrznych, drzwi/bram garażowych 

oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej 

powyższego zakresu: audytu energetycz-

nego (pod warunkiem wykonania ocieple-

nia przegród budowlanych), dokumentacji 

projektowej i ekspertyz. 

Szczegółowe informacje dotyczące pro-

gramu „Czyste Powietrze” można znaleźć na 

stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-

wie: https://www.wfos.krakow.pl/ w zakład-

ce „Czyste  Powietrze”. 

 

Wnioski dotyczące udziału w Programie „Czy-

ste Powietrze” można przesyłać bezpośrednio 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska w Krakowie lub za pośrednictwem 

Urzędu Gminy w Bolesławiu.

    

Informacje zebrała: 

 Agnieszka Mól – Ekodoradca 

 w Urzędzie Gminy Bolesław

Jak uzyskać dofinansowania do wymiany źródeł ciepła 
(starych kotłów węglowych) w budynkach prywatnych 

na terenie Gminy Bolesław?
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Przypominamy, że zgodnie z zapisami przyjętej w 2017 r. Uchwały 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w spra-

wie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograni-

czeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowej, na terenie woje-

wództwa małopolskiego obowiązują następujące ograniczenia:

•	 do końca 2022 r. konieczna jest wymiana bezklasowych ko-

tłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm 

emisyjnych, tzw. kopciuchów,

•	 do końca 2026 r. należy wymienić kotły, które spełniają tylko 

podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 

klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

•	 kocioł klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 zainstalowany 

przed 1 lipca 2017 roku, można użytkować bezterminowo,

•	 od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów, flotów i miałów 

węglowych (węgla o zawartości ziaren 0-3 mm powyżej 15%) 

oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno 

przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata),

•	 w przypadku montażu nowego kotła na pelety, drewno lub wę-

giel, powinien on spełniać wymagania ekoprojektu (ecodesign), 

ponadto kocioł na paliwo stałe musi posiadać automatyczny 

podajnik paliwa i nie może być wyposażony w ruszt awaryjny 

(lista urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu znajduje 

się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/),

•	 od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. 

ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) 

muszą spełniać wymagania ekoprojektu (dotyczy to również 

sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. 

w ramach wymiany na nowy),

•	 od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko ko-

minków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, 

których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%  (dane do-

tyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja 

techniczna lub instrukcja kominka),

•	 kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu 

lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 

roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie 

redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami 

ekoprojektu.

Dane dotyczące klasy urządzenia (zarówno starego jak i nowe-

go) powinny znajdować się na tabliczce znamionowej.

Ponadto, sprzedawca ma obowiązek przekazania kopii świa-

dectwa jakości zakupionego paliwa potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem każdemu klientowi. Za kontrolę sprzedawców i dys-

trybutorów węgla na terenie województwa małopolskiego odpo-

wiada Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie 

(ul.  Ujastek 7, 31-752 Kraków, tel. 12 448 10 30). Inspektor może 

w trakcie kontroli żądać udostępnienia dokumentów dotyczących 

pochodzenia i jakości paliwa oraz pobrać próbki do badań. W przy-

padku stwierdzenia, że sprzedawany węgiel nie spełnia wymagań 

jakościowych, sprzedawca podlega grzywnie od 50 tys. zł do 500 tys. 

zł lub pozbawienia wolności do 3 lat. Natomiast jeśli sprzedawca nie 

przekaże kupującemu kopii świadectwa jakości węgla lub zawarte 

w nim parametry węgla będą niezgodne ze stanem faktycznym, 

może otrzymać karę od 10 tys. zł nawet do 100 tys. zł.

Na stronie internetowej: www.gminaboleslaw.pl są zamieszczone 

także informacje dotyczące:

•	 aktualnej jakości powietrza i stopnia zagrożenia zanieczyszcze-

niem powietrza (I, II i III stopień),

•	 odnośnik do aplikacji Ekointerwencja, poprzez którą można 

zgłaszać m.in. zanieczyszczenia powietrza,

•	 odnośnik do informacji o Programie Czyste Powietrze.

Uwaga: zgodnie z Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r., władze gminy (Wójt po-

przez upoważnionych pracowników) zobowiązane są do intensyw-

nych kontroli, aby zapobiec spalaniu odpadów i przestrzegania wy-

magań tzw. uchwały antysmogowej. 

 Oprac. Agnieszka Mól 

 Urząd Gminy Bolesław

Uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego,  
najważniejsze informacje dotyczące kotłów i kominków

Do końca 2022 r. konieczna  
jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno: 
bezklasowych (które nie spełniają żadnych 

norm emisyjnych tzw. kopciuchów)  
oraz 1 i 2 klasy.  

SPRAWDŹ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ 
KLASĘ SWOJEGO UZĄDZENIA !!!

UWAGA !!!
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„Siatkówkę można porównać do matki. Prowadzi przez życie, cza-

sem nagrodzi, czasem skarci. Czasem jestem przez nią zły, zmęczo-

ny… Ale kocham zawsze.”

 Mateusz Mika

Akademia Piłki Siatkowej ORLIK Bolesław w roku bieżącym 

ukończy osiem lat swej działalności na terenie gminy Bole-

sław. Od pierwszego dnia, kiedy zaistniała na mapie gminy, Stowa-

rzyszenie miało na celu propagowanie sportu i rekreacji fizycznej 

wśród młodzieży i najmłodszych dzieci. Jej głównym założeniem 

jest zgłębianie wiedzy na temat piłki siatkowej. 

Obok ścisłej specjalizacji gry, zawodnicy od najmłodszych lat kształ-

tują technikę oraz umiejętności taktyki. Nie zapomniano także o 

sferze rekreacyjnej. Dobra zabawa i miła atmosfera towarzyszy pod-

czas wszystkich zajęć sportowych. Prezesem Akademii Piłki Siat-

karskiej w Bolesławiu jest Włodzimierz Kurek, który od ponad 30 lat 

gra w siatkówkę i swą pasję zapragnął zaszczepić młodzieży.

Przypomnijmy, iż Akademia Piłki Siatkowej ORLIK Bolesław prowa-

dzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Kształtuje  druży-

ny dziewcząt i chłopców w kategoriach „dwójek”, „trójek”, „czwórek”, 

które rywalizują w ligach dwóch województw: Małopolskiego oraz 

Śląskiego. 

Najstarszą grupą, jaka reprezentuje Akademię, jest sekcja młodzieżo-

wa, która rywalizuje w rozgrywkach II ligi wojewódzkiej, wojewódz-

twa małopolskiego. Liczne sukcesy, jakie osiągnęła Akademia to zaję-

cie czołowych miejsc w rozgrywkach sportowych. W ubiegłych latach 

zawodnicy i zawodniczki Akademii  rok w rok kończyły swoją rywa-

lizację sportową, dochodząc do ćwierćfinałów w kategorii dziewcząt 

oraz finałów wojewódzkich w kategorii chłopców mini siatkówki. 

Osiągnięty przez sportowców wielki sukces w obu kategoriach roz-

grywkowych sprawił, że mały klub, dopiero co pukający do wielkiego 

świata siatkówki, stał się rozpoznawalny na południu Polski. Dowo-

dem, że Akademia Piłki Siatkowej jest równoprawnym klubem w roz-

grywkach, są zaproszenia spływające z różnych stron Polski na liczne 

turnieje miejskie, wojewódzkie czy chociażby ogólnopolskie.

Uczestnicząc w różnych zawodach i turniejach sportowych, Aka-

demia swym wizerunkiem mocno przyczynia się do promowania 

gminy Bolesław, jako przyjaznej osobom ceniącym kulturę fizyczną, 

zdrowie, rekreację i sport. 

Od ostatnich dwóch lat Akademia poszerzyła swoją działalność o 

grupę seniorów. Zajęcia te, skierowane do najstarszej grupy wieko-

wej, pozwalają utrzymać najwyższą formę uczestników. Spotkania 

tej grupy to nie tylko sport, to także integracja poprzez zabawę, o 

której często się zapomina, a która jest nieodłączną częścią zdrowej 

rywalizacji.

W okresie ośmioletniej działalności, zawodnicy Akademii uczestni-

czyli w licznych obozach sportowych oraz wycieczkach integracyj-

nych organizowanych przez Akademię. Na nich właśnie zawodnicy 

szlifują swe umiejętności techniki, taktyki i gry w piłkę siatkową. 

Obozy te odbywają się co roku w okresie letnim i zimowym. W ostat-

nich latach zwiedzili Hiszpanię, Włochy, Czechy, Bułgarię, Chorwację 

czy Grecję. Po zagranicznych wyjazdach i tak ciekawym wydarze-

niem okazał się Turniej o Puchar Wójta Gminy Bolesław - organizo-

wany przez Akademię Piłki Siatkarskiej w Bolesławiu.

W imieniu prezesa Włodzimierza Kurka kierujemy podziękowa-

nia dla Bogumiła Sobczyka -Starosty Olkuskiego za patronat nad 

Turniejem, dla Krzysztofa Dudzińskiego - Wójta Gminy Bolesław 

za ufundowanie pucharów, dla Barbary Rzońcy - dyrektora oraz 

pracowników Centrum Kultury, dla Małgorzaty Dyrdy - dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, dla Anny Kruszak – Kołodziej-

czyk - kierownika oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bolesławiu,  dla Katarzyny Kurek - pełnomocnika Wój-

ta do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także dla 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu.

Wielbicielom regionalnego sportu serwujemy foto-migawki z pa-

miętnego pierwszego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gmi-

ny Bolesław, zorganizowanego przez Akademię Piłki Siatkowej Orlik 

Bolesław oraz Centrum Kultury przy wsparciu Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Na sportowych kartach kroniki Gminy Bolesław zapisały się złoty-

mi literami legendarne wyniki:

I miejsce wywalczyła drużyna „Koledzy”, II- nagrodę zdobyli  „Kum-

ple”, III miejsce na podium przypadło  - KKS Bolesław, a IV nagroda 

została wręczona sportowcom Akademii Piłki Siatkowej Bolesław.

Gratulujemy organizatorom i zawodnikom!

Do zobaczenia już w tym nowym 2022 roku. 

 Opr. BBB

O Akademii Piłki Siatkowej ORLIK Bolesław

Akademia Piłki Siatkowej ORLIK Bolesław serdecznie zaprasza 
wszystkich chętnych - dziewczęta i chłopców oraz seniorów  

na noworoczne zajęcia sportowe 
oraz zachęca do kontynuacji tych z lat ubiegłych.
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Emerytura, to nie zmierzch życia, ale czas na realizowanie 

niespełnionych marzeń, więc Zarząd  planuje wiele spotkań 

okolicznościowych i cyklicznych oraz jedno i wielodniowych wy-

jazdów krajowych i zagranicznych -  w celach zdrowotnych i kra-

joznawczych. 

Minione dwa lata były trudnym dla nas okresem. Nasza działal-

ność była ograniczona rygorami pandemicznymi.

 Rok 2020 

Zaczynamy od wyjazdu do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spek-

takl „Sylwester na bis” i udziału w Orszaku Trzech Króli. 

Wielu z nas uczestniczy w wykładach w Akademii Aktywnego Se-

niora, gdzie poszerzamy wiedzę z różnych dziedzin oraz poprawia-

my naszą kondycję fizyczną, biorąc udział w gimnastyce relaksującej 

i w zombie. 

Wyjeżdżamy również do Solca Zdroju, aby - korzystając z basenów  

mineralnych i wanien  siarkowych - podleczyć stawy i reumatyzm. 

W lutym organizujemy zabawę karnawałową w pięknie odnowionej 

strażnicy bolesławskiej, w której uczestniczy 90 osób. Jeszcze tań-

czymy. Jeszcze jest w nas radość życia. 

Jeszcze  8 marca uczestniczymy w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet 

w AAS i w Zarządzie Rejonowym w Olkuszu. 

12 marca  nasza działalność zostaje zawieszona. 

         

Świat wstrzymał oddech. Czas się zatrzymał. A my zawieszeni 

czekamy. 

Co będzie jutro? Jaki będzie poranek? Czy człowiek do życia znów 

będzie gotowy?

W czerwcu wznawiamy działalność. 3 VI z asystą pocztu sztandaro-

wego, żegnamy wspaniałego  człowieka: Bogusława Nidzińskiego - 

wielkiego społecznika i działacza  związku. Wieloletniego  przewod-

niczącego  i współzałożyciela Koła Emerytów w Bolesławiu.

               

     Jak oddech czas ucieka, a z nim nasze istnienie

                I tylko blask świateł zostaje odbity w szklanych zniczach

                Stos kwiatów na mogile i kilka zdjęć w kronice

                Ze wspólnych spotkań  wspomnienie

Na przełomie lat  2020-2021 pożegnaliśmy wielu naszych członków. 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

***

Z powodu pandemii nie wszędzie mogliśmy być obecni. 

Odwołujemy spotkanie „Powitanie lata” w Reczkowem, wyjazd do 

Bułgarii, Chorwacji, Grecji, 3-dniową wycieczkę do Warszawy, wy-

cieczkę do Wrocławia, do kopalni srebra w Tarnowskich Górach. 

Nie bierzemy udziału z pocztem sztandarowym w obchodach 

Święta Flagi, rocznicy bitwy pod Krzykawką, rocznicy wybuchu II 

wojny  światowej, 102. rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

W imieniu wszystkich mieszkańców gminy kwiaty pod pomnikami  

składa Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. 

Odwołujemy spotkanie „Pożegnanie lata” w plenerze, spotkanie 

z okazji Dnia Seniora, wyjazd na Sylwestra do Iwonicza  Zdroju. 

W okresie chwilowego poluzowania obostrzeń,  udało nam się zreali-

zować wielodniowy wjazd do Kołobrzegu, Dźwirzyna  i Jarosławca. 

17 X  zawieszamy działalność. 

Kraj objęty jest czerwoną strefą. Od 28.XII do 31.I.2021 ogłoszona zo-

staje kwarantanna narodowa.

 Rok 2021 

Rozpoczynamy 3 lutego posiedzeniem Zarządu i zatwierdzeniem 

planu. W planie mamy  realizację zaległych wycieczek i spotkań. 

Kontynuujemy comiesięczne wyjazdy do Solca Zdroju w celach 

zdrowotnych, po wypełnieniu ankiety o potrzebie rehabilitacji. 

Emeryci, którzy mają paszport covidowy, wyjeżdżają na wielodnio-

we wycieczki nad morze do Mrzeżyna, Jarosławca, Krynicy Morskiej 

ze zwiedzaniem Gdańska, Sopotu, Fromborka i  do Niechorza, a tak-

że Świnoujścia, Międzyzdrojów i Jeziora Turkusowego na wyspie 

Wolin.  Wyjeżdżają do Grecji, Chorwacji i Bułgarii. 

Organizujemy spotkanie pod nazwą „Powitanie lata” w plenerze 

przy pieczonym udźcu z dzika, kiełbaskach z grilla i muzyce.

Tak jak w roku 2020 tylko Wójt, tym razem ze Starostą Olkuskim 

w imieniu  mieszkańców gminy składają kwiaty w dniu Święta Flagi 

i w rocznicę bitwy po Krzykawką. 

Bierzemy udział w programie realizowanym przez GOPS w Bolesła-

wiu pod nazwą „Aktywizacja Seniorów”. Na wykładach poznajemy 

techniki samoobrony, zasady prawa na co dzień, przeciwstawianie 

się agresji i inne. Wykłady odbywają się w Bolesławiu, Bukowinie 

Tatrzańskiej, Poroninie i Zakopanem. Zakwaterowani w nowocze-

snych hotelach, mamy okazję do zwiedzania okolicy i - w ramach 

programu - do korzystania z basenów i   Aquaparku w Zakopanem. 

Realizujemy wycieczkę  do Warszawy. Zwiedzamy Zamek Królewski, 

Stare Miasto, ogrody Pałacu w Wilanowie, Świątynię Opatrzności 

Bożej, Muzeum Powstania Warszawskiego. Na  Cmentarzu  Powąz-

kowskim chodzimy alejami artystów, sportowców, znanych poetów 

i pisarzy, bohaterów powstania warszawskiego, bohaterów walk 

o niepodległość, żołnierzy i przystajemy przed niektórymi znany-

mi nam nazwiskami z literatury, historii czy sportu oraz  przed po-

mnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Jedziemy na Stadion jeszcze 

Narodowy, po naszym wyjeździe zmieniony na Stadion Narodowy 

im. Kazimierza Górskiego. Zdumiewa nas ogrom i zastosowanie róż-

nych nowoczesnych rozwiązań. Dowiadujemy się od przewodnika 

Jarosława Wesołowskiego, że woda spływająca z ogromnego dachu 

jest  magazynowana w podziemnych basenach i używana na potrze-

by stadionu. Patrzymy na ogromny stadion w dół i z zaciekawieniem 

słuchamy naszego przewodnika. Zwiedzamy  Łazienki Królewskie - 

robimy sobie pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Chopina, podzi-

Podsumowanie działalności Zarządu Koła Terenowego PZERiI za lata 2020-2021
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Gabinet stomatologiczny świadczy  
usługi dentystyczne:
 y Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
 y Leczenie kanałowe 
 y Korony i mosty porcelanowe 
 y Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
 y Usuwanie zębów mlecznych i stałych
 y Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

W gabinecie przyjmuje chirurg stomatologiczny.

Gabinet jest zaopatrzony w RTG punktowy i mikroskop 
zabiegowy. Sedacja wziewna gazem rozweselającym.
Gabinet czynny w godzinach:
Pn 9:00 – 18:00
Wt 14:00 – 20:00
Śr 9:00 – 18:00
Czw 9:00 – 20:00
Pt 9:00 – 18:00

Rejestracja telefoniczna pod nr 696 382 504  www.stomatologia-bukowno.pl 

SEDACJA gazem rozweselającym

wiamy Pałac na Wodzie, Pałac Myślewicki, Starą Oranżerię, rzeźby 

i idziemy do Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie spoczywają prochy 

uczestników walk wyzwoleńczych z różnych miejsc bitewnych. 

Na jednej z kolumn znajdujemy znajomy napis Krzywopłoty i datę 

bitwy, którą stoczyli legioniści Piłsudskiego z wojskami Austro-Wę-

gier i Rosjan, 17-18 XI 1914r.

Uczestniczymy w spotkaniu z okazji Dnia Seniora organizowanym 

przez Zarząd Rejonowy PZERiI w Olkuszu i organizujemy Dzień Se-

niora w strażnicy bolesławskiej, w której uczestniczy 70 osób. 

11 listopada uczestniczymy z pocztem sztandarowym w obchodach 

103. rocznicy Odzyskania Niepodległości. W grudniu wyjeżdżamy na 

zaplanowany w ub. roku sylwester do Iwonicza  Zdroju i kończymy 

rok kilkuosobową grupą opłatkiem w Akademii Aktywnego Seniora 

i w Zarządzie Koła Terenowego Emerytów.  

Minione dwa lata były trudnym dla nas okresem. Nasza działal-

ność była ograniczona rygorami pandemicznymi. 

Życzymy naszym członkom i sympatykom, wiary i optymizmu na 

rok 2022.

Już 21 stycznia  jedziemy do Solca Zdroju. Postaramy się, by wyjaz-

dy do Solca były kontynuowane co miesiąc, gdyż baseny mineralne 

i wanny siarkowe poprawiają stan zdrowia emerytów.

W planach mamy także wyjazd do Sali Koncertowej w Katowicach 

na Koncert Wiedeński oraz wiele ciekawych spotkań i wycieczek. 

Jeśli warunki pozwolą, może uda nam się je zrealizować. Wstępnie 

zapraszamy na takie wydarzenia jak: zabawa karnawałowa (26 lute-

go), wyjazd do Uniejowa (27, 18, 29 kwietnia), „Powitanie Lata” w Recz-

kowem (28 maja), wielodniowy wyjazd do Krynicy Morskiej, Chor-

wacji i Grecji (czerwiec 2022), wycieczka do Świnoujścia (sierpień), 

wielodniowe wyjazdy do Bułgarii i Darłówka (wrzesień), 3-dniowy 

wyjazd Białystok-Hajnówka-Sokółka (październik), Dzień Seniora 

w strażnicy bolesławskiej (26 listopada). 

Na przełomie listopada i grudnia, jeszcze nie znamy dokładnej daty, 

odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków i wybór nowego Zarzą-

du Koła Emerytów w Bolesławiu. Będziecie mieli okazję ocenić nasze 

dotychczasowe działania. 

Z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności  w nowym 2022 roku 

- Zarząd Koła Terenowego PZERiI w Bolesławiu

                                                                                        

 Sekretarz Koła – Józefa Krawczyk
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Spoglądamy na każdy nowy rok, także ten 2022, jak na czystą niezapisaną 
jeszcze kartkę. Chciałoby się wypełnić ją pismem wyuczonym na lekcjach ka-
ligrafii w dawnej szkole albo szkicem planów na kolejnych 12 miesięcy. 
Co zrobić, by ta niezapisana karta nie stała się brudnopisem lub nierozwi-
niętą fabułą?

Postanowienia noworoczne są stare jak świat. Szumnie je ogłaszamy, 
jednak nie zawsze spełniamy.

Co zrobić, by tym razem nasze plany stały się rzeczywistością?
Obiecujemy sobie hojnie i z rozmachem przeróżne rzeczy – jednak, czę-

sto zdarza się, że można nie dotrzymać słowa danego samemu sobie.
Według badań niespełna 10 procent osób podejmujących postanowienia 

wciela je na stałe w życie. Dlaczego? Otóż jest ich zbyt wiele i najczęściej są 
zbyt ogólne. Mają za mało konkretne cele.

Systematyczne działanie warte jest uwagi, wysiłku. Regularność to klucz 
do sukcesu w każdej dziedzinie życia. Małe działania są jak odcinki filmu pt. 
„Nowy rok 2022”. Czytelniku, potraktuj ten rok jak serial, do którego piszesz 
scenariusz. Pamiętaj, że gdy nowe odcinki wychodzą bardzo nieregularnie, to 
całość obumrze śmiercią naturalną. Jak więc zacząć i nie przestać?

Może wyjątkowo zacznijmy planować do przodu na równe 12 tygodni – 
nie więcej i nie mniej.

„The 12 Week Year” (12-tygodniowy rok) to bestseller „New York Ti-
mesa”, napisany przez Briana P. Morana i Michaela Lenningtona. Autorzy 
przekonują, że możemy osiągać świetne wyniki, jeśli wprowadzimy system 
12-tygodniowego roku, który narodził się w świecie sportu, by później trafić 
do biznesu i szeroko pojętej działalności zawodowej, chociaż nie tylko.

Podobno dobrze działa zadawanie sobie pytania: „Co jeszcze mogę zrobić, 
by uzyskać upragnione efekty?".

Co ważne, liczą się kolejne minuty, dosłownie te najbliższe 5 minut, a nie 
jutro czy kolejny tydzień czy miesiąc. Każda praca jest możliwa do wykonania, 

jeśli podzielić ją na małe odcinki. Sukces to suma niewielkiego wysiłku powta-
rzanego z dnia na dzień.

Jak twierdzą autorzy, „to, co decydujemy się robić w tej chwili, jest dro-
gą do tego, by stać się kimś wybitnym. Wyniki nie sprawiają, że ktoś osiąga 
wielkość — one są jedynie potwierdzeniem dokonań danej osoby. Wielkość 
jest czymś, co wyraźnie poprzedza pojawianie się imponujących rezultatów". 

Cele 12-tygodniowe na pewno łatwiej zrealizować niż takie roczne i praca 
nad nimi wydaje się bardziej „namacalna". 

Określ więc swe cele na najbliższe 12 tygodni, przy czym nie przesadzaj 
z ich ilością. Postanowień noworocznych nie powinno być zbyt wiele. Warto 
skupić się na dwóch lub trzech i pamiętać, że nie sposób zrealizować wszyst-
kiego o razu. Najlepiej, aby nie było ich więcej niż 1-3.

Drogi Czytelniku BP, jeśli masz już cele, to do dzieła! 
Na początek rozpisz działania, które są niezbędne do osiągnięcia zaplano-

wanych rezultatów. Zaplanuj te działania na najbliższe 12 tygodni, tak by na 
koniec ostatniego tygodnia cel został osiągnięty. Działaj i realizuj kolejne dzia-
łania. Kontroluj postępy na koniec każdego tygodnia. Praktykujący tę metodę 
obiecują, że jeżeli osiągniesz skuteczność na poziomie powyżej 80%, istnieje 
duża szansa, że cel zostanie osiągnięty.

A tak przy okazji, powiedz stanowcze „nie” niepotrzebnym zobowiąza-
niom, a będziesz miał czas na regenerację i zadbanie o siebie. Powiedz „nie” 
codziennym rozrywkom, a będziesz miał przestrzeń, której potrzebujesz, aby 
skupić się na tym, co jest dla Ciebie ważne. Odmawianie częstym pokusom 
może pomóc Ci pozostać na dobrej drodze do wytyczonego celu. 

Jak się do tego zabrać? Może pomocny będzie poniższy cytat:
„Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent 

– nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie 
odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz – nienagradza-
ny geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wy-
kształcenie – świat jest pełen ludzi wykształconych, o których za-
pomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.” 
(Calvin Coolidge )

Pamiętajmy, że niektóre wyzwania stawiamy sobie sami, inne zsyła nam 
życie. Korygujmy nasze plany, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Anno nuovo, vita nuova – Nowy rok, nowe życie. 
A może to nie nowy rok ma być lepszy, ale...człowiek? Nowy człowiek, 

który nie porównuje się z nikim, tylko z samym sobą, tym ubiegłorocznym, 
i pragnie być po prostu lepszą wersją samego siebie. Wszak oryginał zawsze 
szlachetniejszy jest niż jakakolwiek kopia.
 Beata Bazan-Bagrowska

PUNKT 
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

Dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie
Bolesław ul. Główna 46 (GOPS) 

tel. 32 62-00-126

Poradnictwo specjalistyczne:
• Psycholog
• Radca prawny
• Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
• Specjalista psychoterapii uzależnień

Zapraszamy po bezpłatną, profesjonalną pomoc, 
poradnictwo i doradztwo w zakresie uzależnień 

oraz przemocy w rodzinie

Pisane na paragonie
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To był piękny, a zarazem trudny czas istnienia książnicy bolesławskiej. 
Czasy zaborów nie sprzyjały rozwojowi tego typu placówek. Zaborca 

dbał o to, by treści patriotyczne nie przenikały do ludności. 
Choć wśród mieszkańców naszej gminy było wielu analfabetów, literatura 

nie była im obca, bowiem zbierali się w prywatnych domach, aby słuchać 
powieści o wolnej i wielkiej Polsce czytanych przez nielicznych zapaleńców, 
którzy tę umiejętność posiedli. 

Wśród mniej wykształconej części społeczeństwa byli i tacy, którzy 
postanowili, mimo licznych trudności, założyć tzw. ,,latającą” bibliotekę. 
Zbiory wolumenów, z których mogli korzystać mieszkańcy, mieściły się zatem 
w prywatnych domach. Książki były własnością prywatną i to one stanowiły 
początkowo, zalążek biblioteki. 

Rosnąca samoświadomość przynależności narodowej stawała się 
silniejsza od strachu, jaki wprowadził zaborca. 

Historia tak się poukładała, że co światlejsi mieszkańcy, którzy zdecydowali 
się na utworzenie biblioteki w Bolesławiu, mieszkali w Krążku. Należeli 
do nich Stanisława i Józef Waśniewscy1, Schmidtowie, Kramarczykowie, 
Ossowscy oraz Gromkiewiczowie. Wszystkie wyżej wymienione rodziny 
założyły Macierz Szkolną, aby mogła funkcjonować wypożyczalnia, jednak 
w 1905 roku byt biblioteki został zagrożony przez wybuch rewolucji w Rosji. 
Jej konsekwencje zagrażały bytności zbiorów. Ponownie książki zostały 
rozdzielone po prywatnych domach. Zbiory w ten sposób przetrwały okres 
I wojny światowej, od 1914 do 1918 roku. 

W 1918 roku powiał wiatr niepodległości. Zebrano ponownie zbiory 
i przeniesiono je za sprawą Józefa Waśniewskiego (nadsztygara Kopalni 
Galmanu ,,Ulisses”), do nowo wybudowanego domu spółdzielczego 
w Bolesławiu. Książnicą zajmowała się pani Waśniewska, która była również 
nauczycielką w Szkole Podstawowej w Bolesławiu. Aby wypożyczyć książkę, 
należało uiszczać comiesięczną opłatę abonamentową. 

W 1937 roku księgozbiór w ilości ok 4. tys. woluminów został ofiarowany 
przez Józefa Waśniewskiego Urzędowi Gminy w Bolesławiu. 

Wraz z nadejściem II wojny światowej po raz trzeci cześć księgozbioru 
została przekazana na przechowanie mieszkańcom Bolesławia. Niestety, 
znaczną jego część hitlerowcy skonfiskowali i wywieźli na makulaturę. 

W 1945 roku dzięki Marianowi Labisce, biblioteka wznowiła swoją 
działalność pod nazwą Biblioteka Gminna im. Waśniewskich. Powoli zbiór 
książek się powiększał. 

W 1955 roku biblioteka zmieniła nazwę na Osiedlowa Biblioteka Publiczna, 
a w 1969 roku - na Gromadzka Biblioteka Publiczna. 

1  Waśniewski był działaczem ,,Ligi Narodowej”, a legenda głosiła, że sam Józef 
Piłsudski zaszczycał swoją obecnością dom Waśniewskich

Rok 1976 to zmiany administracyjne w Polsce. Bolesławska biblioteka stała 
się filią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukownie. Kolejny podział kraju 
na województwa spowodował, że wykorzystano moment podziału jednostek 
administracyjnych i w 1991 roku powstała ponownie samodzielna Gmina Bolesław. 
Wraz z tym podziałem biblioteka także uzyskała samodzielność, a dodatkowo 
utworzono jej filie w Krzykawce, Podlipiu, Laskach, Ujkowie Nowym. 

Wielkie zasługi dla istnienia biblioteki położyli, wcześniej wspomniani, 
państwo Waśniewscy, ale duży wkład w jej rozwój mieli też kolejni dyrektorzy: 
M. Labisko, W. Mossur, Cz. Machura i R. Strojna. 

W 2004 roku odbyło się oficjalne nadanie imienia Waśniewskich 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolesławiu. Dzięki staraniom J. liszki oraz 
ówczesnej dyrekcji i włodarzy gminy doprowadzono do odnowienia pomnika 
Waśniewskich, o który dbają pracownicy biblioteki. Wielki pasjonat historii 
Bolesławia, nieżyjący już  Zbigniew Straś, wykonał dla biblioteki płaskorzeźbę 
przedstawiająca dwie sowy, jako symbol mądrości, a Maria Stachurska 
namalowała portrety małżeństwa Waśniewskich, które umieszczone są 
również w bibliotece w Bolesławiu. 

Remonty wykonane w ostatnich latach przyczyniły się nie tylko do 
zmiany wizerunku biblioteki. Bolesławska książnica stała się nowoczesną 
i bardziej dostępną placówką. W ostatnim roku budynek zyskał nową szatę, 
ocieplenie, podjazd dla niepełnosprawnych. Staraniem dyrekcji przybywa 
nowości książkowych. Obecnie wszystkie jednostki biblioteczne posiadają 
zintegrowany system elektroniczny, dzięki któremu czytelnik możne 
wypożyczyć książki w każdej placówce na terenie gminy oraz zwrócić 
przeczytaną publikacje do dowolnej filii. 

Biblioteka posiada multimedia, dostęp do Internetu, przez który można 
zamówić dowolną książkę. Odbywają się w niej spotkania autorskie (w miarę 
sytuacji covidowej), wystawy oraz wiele ciekawych inicjatyw, m.in. Narodowe 
czytanie. 

Tak w wielkim skrócie wygląda historia zacnej instytucji kulturalnej jaką 
jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu. 

Dziękuję za udzielenie informacji: R. Strojnej, R. Wiśniewskiej,  
A. Furmańskiej, J. Mędrek.

dr Tomasz Sawicki
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120 lat istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej  
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M. Stachurska. Portret Waśniewskich Uchwała ws nadania im. BiblioteceZ. Straś. PłaskorzeźbaKwestionariusz biblioteczny,  
1949. Marian Labisko


